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Berktfestival

Beste buurtgenoten,

Zoals medio januari al aangekondigd, vindt
binnenkort ons eerste Berktfestival plaats!
En wel op zondag 30 juni in het park voor het
Severinus hoofdgebouw ('t Stafveld) aan de
Platanenlaan 28.
Het idee voor het Berktfestival is ontstaan, nadat in
2017 De Oranjemarkt voor de laatste keer had
plaats gevonden.
Veel mensen vonden dit jammer en vanuit de
Severinus en enkele buurtgenoten werd geopperd
om (opnieuw) een gezamenlijke activiteit te
organiseren.

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Het Berktfestival komt in plaats van onze jaarlijkse
Buurtborrel.
Het start om 14.00 uur en vanaf 17.00 uur is er een
Buurtbarbecue.
Rechts het programma van de middag.

FEESTTENT
14.00 – 14.30 uur DJ Mark Geujen
14.30 – 15.00 uur Bart van Loon
15.00 – 15.30 uur DJ Mark Geujen
15.30 – 16.00 uur Bart van Loon
16.00 – 16.30 uur Severinus artiesten?
16.30 – 17.00 uur DJ Mark Geujen
* De hele middag lopen er 2 Beleving-clowns rond.

17.00 uur AANVANG BBQ
Muzikale ondersteuning door duo “The Returns”.
21.00 uur AFSLUITING

Alle buurtgenoten zijn welkom, dus ook als u geen
lid bent van de buurtvereniging!
Tip ook uw buren, want we zijn niet zeker dat we
van iedereen een up-to-date mailadres hebben.
Deelname is gratis en u hoeft zich niet op te geven.
Wij hopen u te mogen begroeten tijdens dit
"smakelijk samenzijn" op zondag 30 juni!
Met vriendelijke groeten,
Organisatie Berktfestival 2019!
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Montmartre

Montmartre op Zandoers
Na het succesvolle eerste jaar van Montmartre
op Zandoers wordt zondag 23 juni a.s. de
tweede editie van deze unieke kunstmarkt
georganiseerd. Montmartre op Zandoers vindt
plaats van 10.00 uur tot 17.00 uur op het
historische plein van Zandoerle, ‘t Gemènt.
Restaurant 't Zand en schildersatelier Hanneke van
der Zanden richten die dag het gemènt in voor
kunstenaars die allerlei verschillende kunstuitingen
laten zien en er ook aan het werk zijn. Zo zijn er
portrettekenaars, beeldhouwers, keramisten,
schilders, glaskunst sieraden, etc.
Ook voor de kinderen is een activiteit bedacht.

Het plein zal in de sfeer van het Parijse Montmartre
ingericht gaan worden. Voor passende muziek en
een drankje wordt gezorgd.
Ook Kunstuitleen Veldhoven e.o. is aanwezig met
een aantal werkstukken van de bij hun aangesloten
kunstenaars uit Veldhoven en omgeving (Oerle). U
kunt bij hen terecht voor de KunstKadobonnen.

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

Het evenement is gratis toegankelijk.
Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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Opening Belevingstuin

Toer de Boer 2019

Toer de Boer Eersel en Veldhoven

Opening Belevingstuin aan de Berkt op
3 juli
In juni 2018 is gestart met de Belevingstuin op
het Terrein van Bijenhoudersvereniging
St. Ambrosius Veldhoven aan de Berkt in
Veldhoven. De eerste fase van de
Belevingstuin, de aanleg van de tuin zelf,
nadert zijn voltooiing.
Op 3 juli om 14.00 uur vindt de opening plaats van
de tuin. Daarna is er tot 16.00 uur een receptie.
Hugo Borst, schrijver van onder andere het
“Manifest voor Dementie”, zal de officiële opening
verrichten. Voorafgaand zullen wethouder Mariënne
van Dongen, Sociaal Domein, en Leo Hendriks
voorzitter van de projectgroep en St. Ambrosius
Veldhoven het woord voeren.
Tijdens de receptie is er de gelegenheid om het boek
van Hugo Borst te kopen en te laten signeren.
De Belevingstuin is een initiatief van Bijenhouders
vereniging St. Ambrosius Veldhoven samen met
SWOVE en de Rotaryclub Eindhoven- Veldhoven, de
gemeente Veldhoven en sponsoren uit Veldhoven
e.o.
De projectgroep nodigt iedereen die belangstelling
heeft, uit de opening bij te wonen. De projectgroep
bestaat uit Leo Hendriks en Jan Kuipers, St.
Ambrosius, Carolien van der Heijden, SWOVE en
Tjeerd Mulder, Rotary.
De projectgroep zoekt sponsoren voor de
Belevingstuin. Niet alleen voor de tuin zelf maar ook
voor de verdere inrichting van de tuin. Voor nadere
informatie hoe men de Belevingstuin kan
ondersteunen zie de websites:
www.belevingstuin-veldhoven.nl en
www.bijenberkt.nl.
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Op zondag 23 juni vindt de Toer de Boer door de
gemeenten Eersel en Veldhoven weer plaats.
Starten kan tussen 10.30u en 12.30u bij
Zorgboerderij D’n Oerse Have, Hoogeind 28 in Oerle.
Met een fietstocht van 35 km komt u langs nog eens
4 bedrijven in de omgeving: Asperge- en
pompoenboerderij De Beijer in Vessem,
Dierenkliniek Dennenoord in Duizel, Melkveehouderij
Klaasen in Wintelre en Vleesboerderij KempenLust in
Knegsel.
Op ieder bedrijf krijgt u een rondleiding en staat er
een hapje en een drankje voor u klaar. De deuren
blijven tot 17.00u voor u open. Aanmelden kan via
https://www.zlto.nl/bijeenkomsten/
openbaar/toer-de-boer-eersel-veldhoven.
Opgeven kan tot en met
donderdag 20 juni. Hopelijk
kunnen wij u als ZLTO
afdeling Eersel-Veldhoven op
zondag 23 juni verwelkomen!

(Advertentie)

Ondernemerstrofee
Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven

De Veldhovense Ondernemerstrofee
supported by Gemeente Veldhoven &
Rabobank Regio Eindhoven

 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909

Nieuwe ondernemersprijs voor talentvol ondernemer
De gemeente Veldhoven kent sinds 1996 een
bijzondere prijs voor de jaarlijks te kiezen
Ondernemer van het Jaar. Dit jaar, op
donderdag 5 september as. wordt tijdens de
inmiddels vermaarde Bedrijvenavond van
Veldhoven Proeft! de 24e Veldhovense
Ondernemerstrofee uitgereikt. De jury heeft
inmiddels haar keuze voor dit jaar bepaald.
Een al lang gekoesterde wens van zowel het bestuur
als de jury van De Veldhovense Ondernemerstrofee
gaat dit jaar ook in vervulling. Met de introductie
van een nieuwe ondernemersprijs wordt een
talentvolle jongere ondernemer tijdens de tweede
editie van Veldhoven Verbindt op donderdagavond
20 juni as. als Veelbelovend ondernemer van het
Jaar gewaardeerd. De introductie van de
Veelbelovend ondernemer van het Jaar is een
coproductie van het vorig jaar gelanceerde initiatief,
Veldhoven Verbindt en de stichting De Veldhovense
Ondernemerstrofee. Deze prijs wordt dan ook op
donderdagavond 20 juni as. tijdens de tweede editie
van Veldhoven Verbindt uitgereikt.
Veldhoven Verbindt is een platform waar
ondernemersorganisaties, brancheorganisaties en
serviceclubs elkaar ontmoeten met een grootschalig
event voor het collectief van alle aangesloten leden.
Vorig jaar bezochten ruim 300 vertegenwoordigers
van de diverse Veldhovense netwerkorganisaties de
eerste editie. Voor dit jaar wordt een nog grotere
belangstelling verwacht. Niet in de laatste plaats
vanwege de introductie van de nieuwe

ondernemersprijs maar ook vanwege de
ongetwijfeld boeiende inleiding van gastspreker Wim
van de Leegte. Ook daar zijn velen nieuwsgierig
naar.
De jury van De Veldhovense Ondernemerstrofee
heeft inmiddels drie jonge talentvolle ondernemers
voor de prijs van Veelbelovend ondernemer van het
Jaar genomineerd;
Kasper van Leek & Niels van Swaemen van Studio
Giftig; Irene van de Mortel van MCS Support en
Rens Evens van R. Evers Totaalbouw.
Vanaf 15 mei jl. kunnen Veldhovenaren via de site
van Veldhoven Verbindt een stem op een van deze
drie genomineerde jonge ondernemers uit gaan
brengen. Het resultaat van deze digitale stemming
wordt enkele dagen voor de uitreiking gematched
met de ranking door de jury. Juryvoorzitter en
Burgemeester, Marcel Delhez zal de einduitslag op
20 juni a.s. bekend maken en de winnaar de
speciaal ontworpen award graag overhandigen. Deze
award is overigens eveneens een typisch Veldhovens
product en is ontworpen en geproduceerd door
Frank Vincent van VSP Design uit de Kromstraat.
Fraai en uniek!
Heeft u belangstelling om Veldhoven Verbindt op
20 juni a.s. te bezoeken, reserveer dan uw
toegangsbewijzen voor de website van Veldhoven
Verbindt (www.veldhovenverbindt.nl).
En natuurlijk zijn ook via de website van Veldhoven
Proeft toegangskaarten voor de Bedrijvenavond van
5 september a.s. beschikbaar. Die avond belooft wel
uitverkocht te worden.
Voor aanvullende vragen naar aanleiding van dit
persbericht zijn Dirk Vorstenbosch, voorzitter van
Veldhoven Verbindt en/of Theo Vinken namens de
stichting De Veldhovense Ondernemerstrofee graag
bereid om die met u te bespreken.
contactgegevens:
Dirk: dirk@vormgenoten.nl
06-52411489
Theo: tcgtmvinken@hotmail.com 06-53898000

5

Kampioen!!

Tuinexpositie 2019

BJC Oerle weer kampioen.
Tijdens de kampioenswedstrijden van de kempische
recreanten biljartbond op 23 mei 2019 in d’n
Achterum te Reusel is het team van BJC Oerle,
evenals vorig jaar, wederom algemeen kampioen
geworden in de B klasse .
Zij speelden die dag tegen de
kampioenen uit de andere B
klassen. Deze teams hebben
allemaal vanaf september 2018
tot mei 2019 gestreden om het
kampioenschap. De wedstrijden
worden meestal op
donderdagmiddag gespeeld.
(info website www.bkrb.eu)
De 3 teams van BJC Oerle
hebben hun thuiswedstrijden gedurende meer dan
30 jaar gespeeld in Oers gezellig en gaan vanaf het
komende seizoen spelen in het gemeenschapshuis
d’Ouw school.
Vanaf half 10 in de morgen tot 16.00 uur werden er
door de spelers van van BJC Oerle 10 partijen van
20 beurten gespeeld in de spelsoort libre tegen de
Zanzibar uit Westerhoven en BJC Wintelre.
Aan het einde van de middag werd de wisselbokaal
met bloemen uitgereikt.
Op onderstaande foto het winnende team uit Oerle
vlnr.: Frans van der Velden, Peter Smetsers, Edwin
Daniels, Wim Moeskops en Martien van der Wijst.
Op de foto ontbreekt Gidi van Riet.

Tuinexpositie 2019
met zowel beelden als schilderijen

In het weekend van 23, 24 en 25 augustus
exposeren cursisten van Hanneke van der Zanden
(waaronder ook vele Oerlenaren!) hun teken- en
schilderwerk. Van iedere cursist is er een aantal
schilderstukken te zien. De schilderijen zijn weer
zeer divers, zowel in techniek als in thema’s. Ook
Kunstuitleen Veldhoven e.o. (een initiatief van de
cursisten) presenteert zich tijdens de tuinexpositie.
Vele werken zijn via de Kunstuitleen te koop of
kunnen worden geleend voor € 5,= per maand.
Beelden
Tijdens de tuinexpositie wordt samengewerkt met de
vriendengroep Spultaaz. Deze veelzijdige groep zal
ca 40 beelden exposeren tussen de schilderijen. Hun
eerste expositie! Zij zullen ook nog andere
verrassende bijdragen leveren aan deze
weekendtentoonstelling.

Locatie: Banstraat 10, 5506 LA Veldhoven
Opening: vrijdag 23 augustus om 19.00 uur.
Verdere openingstijden:
zaterdag 24 augustus en zondag 25 augustus van
11.00 tot 17.00 uur.
Iedereen is van
harte welkom!
Entree is gratis.
(Kom bij voorkeur
op de fiets.)
Bij zeer slecht
weer kan de
expositie helaas
niet doorgaan.
Voor informatie:
06-53266204
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Loek@Summer

Stichting LOEK@YOU lanceert
vakantieprogramma LOEK@SUMMER
2019.
Dit programma is speciaal voor kinderen die wat
extra aandacht nodig hebben. Voordat we verder
vertellen over dit waanzinnig leuke vakantie
programma, stellen we ons eerst aan u voor.
Stichting LOEK@YOU is een jonge stichting in
Veldhoven welke sinds september 2016 hard aan de
weg timmert om het gat tussen school en thuiszitten
te dichten. De stichting biedt zorg aan kinderen en
ontwikkelt interessante projecten voor kinderen en
volwassenen die iets extra’s nodig hebben.
Het aankomende project is LOEK@SUMMER. Het
programma van LOEK@SUMMER bestaat uit
activiteiten van +/- 3 uur verdeeld over 8 dagen.
2x in de week in de ochtend en 2x in de week in de
middag. Centraal in deze activiteiten staan de
natuur, rust, bewegen, ontdekken en ontmoeten.
LOEK@SUMMER is een prikkelarm vakantie
programma voor kinderen en jongeren die NIET mee
kunnen doen aan reguliere zomer
vakantieprogramma’s uit de regio. De kinderen die
meedoen functioneren dus beter in kleine groepjes.
Te denken valt aan kinderen en jongeren met
autisme & ADHD, hechtingsproblematiek,
prikkelgevoeligheid. Iedereen in de leeftijd van
4 t/m 18 jaar kan mee doen.
Tijdens LOEK@SUMMER verzamelen we in week 28
en 29 op het terrein van Blokhut d’n Bosbender te
Veldhoven. Ook zijn er uitstapjes in de regio
Veldhoven gepland.
Kinderen en jongeren kunnen per activiteit
inschrijven. Ze kunnen dus kiezen voor activiteiten
waarbij de interesse ligt. Men hoeft dus NIET perse
alle activiteiten mee te doen.
De groepjes bestaan uit 3 tot 6 kinderen en worden
begeleid door onze vele vrijwilligers. Daarnaast zijn

er per dag altijd 2 professionals aanwezig. Dit om de
veiligheid voor de kinderen en jongeren te
waarborgen. Per dagdeel kunnen er maximaal
12 kinderen aanwezig zijn. Gezien de
kleinschaligheid van het project is het verstandig om
snel in te schrijven want VOL = VOL.
U kunt uw kind online opgeven via
https://loekatsummerwk1.eventbrite.nl
(voor de eerste week) en
https://loekatsummerwk2.eventbrite.nl
(voor de tweede week)
Via tickets kunt u het gehele programma zien. Beide
weken hebben verschillende activiteiten.
Graag ontvangen wij na aanmelding een korte mail
met informatie over uw kind waarvan u denkt dat
het waardevol voor ons is om te weten. Deze mail
kan gestuurd worden naar
vakantieprogramma@lerenopeigenkracht.nl.
Het is belangrijk om deze mail te sturen, dit om
misverstanden en onveiligheid bij uw kind te
voorkomen.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor het project LOEK@SUMMER zoeken we nog
vrijwilligers. Mocht u het leuk vinden om ons te
helpen, mail dan naar
vrijwilliger@lerenopeigenkracht.nl
Mocht uw kinderen al eerder aan een leuke activiteit
mee willen doen? Kijk op: https://
www.facebook.com/groups/loekattalent/
Mocht u nog vragen hebben, dan horen we het
graag.
Groeten Team LOEK@YOU
040-3046797 - www.lerenopeigenkracht.nl
‘Als ouder van een kind met hechtingsproblematiek dat
eerder al heeft meegedaan en die eigenlijk niet aan
reguliere vakantieprogramma’s mee kan doen (te
prikkelgevoelig), kan ik u zeggen dat eerdere deelname
aan LOEK@SUMMER een groot succes is geweest. In een
klein groepje met gelijkgestemden onder ruime en goede
begeleiding heeft hij hele goede ervaringen opgedaan bij
LOEK@SUMMER wat er voor zorgt dat hij graag mee doet
aan activiteiten. Vanzelfsprekend was dit zeker niet. Dit
geldt overigens ook voor de activiteiten die door het jaar
heen georganiseerd worden onder de naam
LOEK@TALENT.’
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Even niet achter het scherm
Cadeaubox van VrijSpel haalt kinderen
even achter beeldscherm vandaan
Door Ad Adriaans
Een origineel kindercadeau vinden, valt lang
niet altijd mee. De studentenonderneming
VrijSpel bedacht de cadeaubox die al
verkrijgbaar is in verschillende prijsklassen.
De twintigers Bret, Els, Isa, Levi en Renske volgen
aan de Fontys Hogeschool het derde jaar van de
opleiding Ondernemerschap & Retail Management.
Dit derde leerjaar staat sinds dit schooljaar bekend
als het Fontys OndernemersLAB. Ondernemende
studenten werken er ideeën uit en starten een
bedrijf tijdens de opleiding. Het vijftal werkte al
eerder samen in projecten. “Dit project duurt een
jaar. Onze docentcoach is de uit Oerle afkomstige
Silvie Geerts”, vertelt de Oerlese Bret Borgmans.
Aan het eind van het vorige schooljaar kreeg de
groep de opdracht om na te denken over een
onderneming. “Het uitgangpunt is een
maatschappelijk probleem waarvoor je een product
moet bedenken. Na enkele brainstormsessies
hadden we een
maatschappelijk
probleem: het
toenemend gebruik
van digitale middelen
door kinderen van
4 tot 12 jaar.” Nieuwe
brainstormsessies
volgden om tot een te
realiseren product te komen dat de doelgroep voor
even achter het scherm vandaan haalt. Het vijftal
vindt het daarbij van belang dat het product
bijdraagt aan educatie, fysieke beweging, creativiteit
en sociale contacten.
Aan enkele groepen van een buitenschoolse opvang
werd gevraagd wat ze een leuk verjaardagscadeau
vinden om te krijgen of te geven. Bret: “Kinderen
vinden het heel leuk om iets te gaan doen, ze
vinden een activiteit leuker dan een cadeaubon. Zo
ontstond het idee om cadeauboxen samen te stellen
met entreetickets.” De groep zocht en vond partners
die enthousiast waren over de doelstelling en het
idee. De fraaie verpakking kan 1 tot 4 entreetickets
bevatten van onder meer DippieDoe, het PSV
museum, de Ontdekfabriek, het Parktheater en
Speellandschap De Heiberg in Veldhoven. De prijzen
van de boxen variëren van € 7,50 tot € 20,-. Een
marktonderzoek vormde de basis voor de prijzen en
het aanbod. “Ons product kost niet meer dan wat de
klant aan de kassa moet betalen. De box bevat nog
extraatjes zoals een kortingsvoucher van de
Kinderkunstclub van het Van Abbe Museum en een
kortingsboekje van Eindhoven Sport. Bestellingen
kunnen worden afgehaald in de Urban Shopper op
Strijp-S of worden tegen verzendkosten
thuisbezorgd.”
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Zoals in elk bedrijf zijn de taken verdeeld. Bret is
directeur van VrijSpel, Isa is HR-manager,
inkoopmanager is Els, Levi is verkoop- en
commercieel manager en Renske is financieel
manager. Nu is het van belang om aan
naamsbekendheid te werken. Enkele Eindhovense
bloggers gaan het product promoten, er zijn
winacties op Facebook en Go-Kids Eindhoven van de
Veldhovense Fleur de Jongh promoot ook. De vijf
hebben het afgelopen jaar veel geleerd. “Het
toepassen van de theorie in de praktijk, netwerken
en het leggen van contacten met partners”, somt
Bret op. Meer info: www.vrijspelspeelkaart.nl.

Op de foto: De Oerlese Bret Borgmans (met
cadeaubox) en haar studiegenoten van de
studentenonderneming.

Inschrijven vakantieprogramma

Voor alle kinderen van groep 2 t/m 8 uit Oerle.
Wanneer: De laatste week van de schoolvakantie
(zondag 11-8 tot en met vrijdag 16-8)
Zondag: de Olympische Dag die dit jaar nog
olympischer zal zijn dan alle voorgaande edities.
Maandag: gaan we weer met z’n allen een hele dag plezier maken in
Bobbejaanland.
Dinsdag en woensdag: De jongste groepen mogen op Bivak Oerle.
Wat het thema is houden we nog even geheim maar het staat garant
voor een hoop spektakel.
Dinsdag t/m donderdag: Bivak voor de oudste groepen is dit jaar
weer in Valkenswaard en het wordt heel spannend: Hou goed je
ogen en oren open want in de tijd die nu komt tot aan bivak zul
je af en toe rare dingen zien die iets met het mysterie van bivak
Valkenswaard te maken zouden kunnen hebben.
Vrijdag: De afsluitdag, het laatste onderdeel waar ook alle papa’s
en mama’s welkom zijn.
Inschrijven kan op: www.vpoerle.nl/inschrijven
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Sjögrenpatiënten…..
Dorpsgenoten zetten zich in voor
Sjögrenpatiënten
Moniek van den Wildenberg en Carina de Kort
groeiden op in de St. Janstraat. Soms verloren
ze elkaar uit het oog, maar hun wegen blijven
elkaar kruisen.
Door Ad Adriaans

“Vanaf haar geboorte paste ik als babysit enkele
jaren regelmatig op Carina”, weet Moniek nog goed.
“Toen ze een jaar of drie was, ging ik wonen en
studeren in Eindhoven.” Twintig jaar lang zouden de
straatgenoten vervolgens nauwelijks contact hebben
met elkaar, ondanks hun gemeenschappelijke
passie: reizen. Door een toevallige samenloop van
omstandigheden troffen ze elkaar zo’n negen jaar
geleden opnieuw. “Een vriendin van Carina en een
vriend van mij hadden verkering en gaven een
feestje. Daar spraken we elkaar weer. Sindsdien
hebben we weer contact.” En waar Moniek jaren
geleden oppas was voor Carina, werden de rollen
zo’n vijf jaar geleden omgedraaid. Toen werd Carina
de populaire oppas van Cis, zoontje van Moniek en
Henry.
Passie
Inmiddels woont en werkt Carina al weer enkele
jaren in Nijmegen. “In 2016 ben ik afgestudeerd in
Voeding en Gezondheid aan de Universiteit van
Wageningen. Ik werk nu als onderzoeker aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen.” Moniek werkte
jarenlang in de jeugdpsychiatrie. Medio vorig jaar
stopte ze daarmee om zich te storten op
vrijwilligerswerk. “De jeugd blijft mijn passie. Ik ben
secretaris van Dorpsvereniging Oerle en namens de
DVO zit ik in werkgroepen die met de jeugd te
maken hebben, zoals de werkgroep school.” Op een
gegeven moment viel haar oog op een vacature als
vrijwilliger bij de Nationale Vereniging Sjögren
Patiënten (NVSP). “Ze zochten een vrijwilliger die de
jeugd als aandachtsgebied aansprak. Dat past prima
bij mij en ik had er tijd voor. Er waren vijf
sollicitanten en ik ben het geworden. In september
2018 ben ik begonnen.”
Auto-immuunziekte
Het syndroom van Sjögren is een redelijk onbekende
ziekte. Het is een auto-immuunziekte. De natuurlijke
afweer beschermt het lichaam niet, maar keert zich
tegen het lichaam. Het leidt tot onaangename

klachten zoals ontstoken traan- en speekselklieren,
onverklaarbare vermoeidheid en spier- en
gewrichtspijn. Meestal manifesteert de ziekte zich
tussen het twintigste en veertigste levensjaar, maar
ook jongeren, tieners en ouderen kunnen de
chronische ziekte krijgen. Ongeveer 0,5% van de
volwassen wereldbevolking kampt met de ziekte
waarop vrouwen tien keer zoveel kans hebben dan
mannen. De NVSP is in 1986 opgericht en is de
enige officiële landelijke vereniging voor patiënten
met het Sjögren syndroom en telt zo’n 2.150 leden.
“Elke maand bezoek ik een vergadering in Maarssen.
Inmiddels heb ik al verschillende cursussen en
congressen over jongeren bijgewoond. Ik ga me
binnen de vereniging bezighouden met het opzetten
van een afdeling voor jongeren”, legt Moniek uit.
Onbegrip
Omdat het syndroom een onzichtbare ziekte is,
lopen patiënten in het dagelijks leven regelmatig
tegen onbegrip aan. Ook is de vereniging ervan
overtuigd dat er meer mensen de ziekte hebben dan
nu bekend is. Moniek: “Binnen de vereniging is het
plan ontstaan om met een groot team deel te
nemen aan de Vierdaagse van Nijmegen. Enerzijds
om naamsbekendheid en aandacht voor de ziekte te
krijgen, en anderzijds om sponsorgeld op te halen.
We mikken op een bedrag van € 2.500,- waarvoor
we een film willen maken over onbegrip.”
Motivatie
Moniek dacht tijdens het benaderen van lopers ook
aan Carina. “Toen ze mij benaderde, zat ik net in
Nieuw Zeeland. Ik hou van wandelen en wilde al
heel lang een keer de vierdaagse lopen. De feesten
rondom het evenement maakte ik al enkele keren
mee. Maar nu ga ik lopen, het verzoek van Moniek is
voor mij een extra motivatie om het nu te gaan
doen.” Eind maart startte Carina met haar
voorbereiding op vier keer veertig kilometer
wandelen. “Daarbij maak ik gebruik van een app. In
iets meer dan drie maanden bouw ik de afstand op
naar veertig kilometer. Soms loop ik met iemand
samen, vaak neem ik een luisterboek mee en ik
geniet onderweg van de natuur.” De inspanningen
van Moniek leverden een deelname van twee teams
op. “Een team moet uit minimaal elf lopers bestaan.
We hebben een team van elf lopers die dertig
kilometer gaan wandelen, en twaalf sportievelingen
gaan voor de veertig kilometer”, aldus een trotse
Moniek. Van 16 tot en met 19 juli neemt Moniek de
verzorging van de twee teams op zich.
Iedereen die Carina en daarmee de NVSP wil
steunen, kan dat via de site www.nvsp.nl. Zoek op
‘Lopers vierdaagse’ en de pagina waarop een
donatie kan worden gedaan, verschijnt.

Moniek (links) en Carina (rechts).
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Jane Vos
Italiaans Stoofvlees

Ingrediënten (voor 4 personen)

− 500 gr magere runderlappen
− 2 rode uien
− 6 zongedroogde tomaatjes (niet uit de olie maar
−
−
−
−
−

gedroogde uit een zakje)
2 laurierblaadjes
2 tenen knoflook
2 dl rode wijn

Zomerconcert Chant ‘Oers

Op 4 juli hebben we om 20.00 uur met
Chant'Oers ons slotconcert in d'Ouw
School.
Zoals ieder jaar gebruiken we onze laatste repetitie
voor de zomervakantie om te laten horen wat we de
laatste maanden aan nieuwe nummers hebben
ingestudeerd. Nieuw voor ons is dat we bij een
aantal van onze liederen begeleid worden door ons
eigen combo.

Dit jaar hebben we het concert samen met 4Tune,
een groot meerstemmig koor uit Eindhoven dat ook
het eigen combo meebrengt.
We luiden dus de zomervakantie in met een
spetterend concert voor al onze vrienden en verdere
belangstellenden.
Zoals we gewoon zijn is ook dit concert gratis, we
willen er met 4Tune en de bezoekers samen een
gezellige avond van maken.
Kom je ook?

1/2 liter runderbouillon
olijfolie

Bereidingswijze
1. Bak het vlees aan in een braadpan in de olijf olie
2. Snijd de ui en tomaatjes in grove stukken en doe
het bij het vlees
3. Pers de teentjes knoflook en voeg de laurier
blaadjes toe
4. Doe de wijn en de bouillon erbij
5. Laat met de deksel op de pan alles op een lage
stand pruttelen
6. Af en toe een keer door roeren, en als het vlees
goed uit elkaar valt is het klaar
7. Op smaak brengen met peper en zout
8. Als de saus wat dun is maak ik een papje van een
eetlepel bloem en water en doe dat erbij
9. Lekker met tagliatelle en af garneren met
Parmezaanse kaas en rucola.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ons pap dit
altijd erg lekker maakt en het een niet te moeilijk
recept is en eventueel naar keuze ook te
eten met aardappelen of frietjes.
Smakelijk eten en neem er een lekker
glaasje rode wijn bij.
Ik wil de pollepel doorgeven aan Marjan
Peijnenborgh, omdat mijn schoonmoeder
erg lekker kan koken en we iedere vrijdag
gezellig met z’n allen samen eten.
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De Parochie

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 22 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 23 juni:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 29 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 30 juni:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Zaterdag 6 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 7 juli:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Zaterdag 13 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 14 juli:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 20 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 21 juli:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering

Dinsdagvieringen in de kerken:
St. Jan de Doperkerk:
1e dinsdag v/d maand: 2 juli en 6 augustus om
9.30 uur met koffiedrinken na afloop.
H. Caeciliakerk:
2e dinsdag v/d maand: 9 juli en 13 augustus om
9.30 uur.
H. Willibrorduskerk:
3e dinsdag v/d maand: 18 juni, 16 juli en
20 augustus om 9.30 uur.
Christus Koningkerk:
* maandag en vrijdag om 9.00 uur en
* dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om
19.00 uur.
* zondag om 8.30 en 10.00 uur, na de Hoogmis is
’t koffiedrinken in de pastorie.
Extra Vieringen in St. Jan de Doperkerk:
Hoogfeest Geboorte St. Jan de Doper
Maandag 24 juni om 9.00 uur (Convocamus) met
St. Janstroswijding en gildegroet
Dinsdag 25 juni om 19.00 uur (Convocamus)
St. Jan de Doper
Voor de nieuwe inwoners van Oerle en Oerle - Zuid
is de traditie rond de geboorte van St. Jan de Doper
misschien nieuw.
Naast Jezus en Maria is Johannes de Doper de enige
heilige, van wie zowel de geboorte- als de
sterfdatum bekend is: 24 juni en 29 augustus. Hij is
de patroonheilige van onze dorpskerk, basisschool,
gilde, rijvereniging.
Op 24 juni komen om 9.00 uur de Oerse bewoners
met hun St. Janstrossen naar de kerk en trekken de
gildebroeders, vendeliers en trommelaars met
roerende trom de kerk binnen. Een machtig geluid!
Tijdens de H. Mis worden de St. Janstrossen gewijd,
wordt er op de trom geofferd (gecollecteerd) en
tijdens de consecratie worden de vaandels
gepresenteerd.
Na de viering is er voor de kerk een vendelhulde aan
de pastoor/pater en gaat het gilde naar het
gildehuis. Op 25 juni is er om 19.00 uur weer een
viering in de kerk. Degenen die niet in de
gelegenheid waren om hun St. Janstros te laten
wijden, kunnen hem alsnog meebrengen.
Hierna volgt de legende over de St. Janstros.
De St. Janstros
Op de geboortedag van Johannes de Doper (24 juni)
worden de huizen versierd met een bloementros, de
St. Janstros. Vroeger werd deze in het bovenlicht
gehangen, later langs de voordeur.
In een St. Janstros moeten de volgende 3 planten
zeker voorkomen.
− Notenblad voor de vruchtbaarheid
− St. Janskruid als bescherming tegen blikseminslag
en brand.
Dit weert ook toverij en werd daarom ook wel
‘Jaag den duivel’ genoemd
− Korenbloem, deze staat voor de onschuld.
Verder kan men alle bloemen van het seizoen
gebruiken. Veel worden Lievermannekes
(duizendschonen), Steekneuzen (bolderik), gele lelie
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(St Jan of goudlelie)
en het giftige
vingerhoedskruid
gebruikt. Ook rozen
worden veelvuldig in
de bloemtrossen
verwerkt.
De sint Janstros moet
blijven hangen tot hij
vanzelf uit elkaar
valt. Doorgaans is dit
als het jaar er na de
nieuwe tros
opgehangen wordt.
Het gebruik van de
St. Janstrossen vloeit
voort uit een legende. Sint Janstros op paal.
De heilige Johannes
werd door de Joden vervolgd en vluchtte voor zijn
vijanden een huis in Jeruzalem in op een avond. In
Jeruzalem gold de wet dat men tussen
zonsondergang en zonsopgang niemand in een huis
mocht lastigvallen. Daarom hingen zijn vijanden een
tros bloemen aan de woning. Echter de volgende
dag hingen aan alle huizen van de stad dezelfde
bloemruiker en was de heilige ondertussen de stad
ontvlucht.
Er zijn nog veel verhalen en legendes rondom
St. Jan en de St. Janstros.

Parochieberichten:
Overleden: Louis Peeters, 76 jaar
Pastoraal team:
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
040 - 282 70 68 fas@christuskoning.nl
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA
040 – 205 13 50 paterjozef@christuskoning.nl
Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid
18, 5503 CW; tel. 040 - 253 22 31
Open van maandag t/m vrijdag van
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur;
donderdag 10.30-12.00 uur.

RSZK wordt Oktober

RSZK wordt Oktober. Een nieuw hoofdstuk
breekt aan voor onze organisatie. Een
organisatie die al meer dan 50 jaar zorg en
ondersteuning biedt aan kwetsbare ouderen,
een organisatie die 22 jaar bekend heeft
gestaan als Regionale Stichting Zorgcentra de
Kempen (RSZK), gaat nu verder onder een
nieuwe naam en met een nieuwe uitstraling.
De Kempen verandert en Oktober verandert mee.
Zo willen we de goede zorg en ondersteuning blijven
leveren aan onze cliënten, de kwetsbare ouderen, in
deze veranderende wereld. Uit onderzoek bleek dat
onze naam niet helpend is om onze doelen na te
streven en aansluit bij waar wij voor staan en bij wie
en wat wij (willen) zijn. De toekomst van onze
ouderenzorg vraagt om een nieuwe aanpak én
identiteit.
Nieuwe merkidentiteit en bijpassende naam
Wat volgde was een inspirerend traject om te komen
tot een nieuwe merkidentiteit en bijpassende naam.
We gingen op zoek naar ons unieke verhaal. Wat
maakt onze organisatie nu zo bijzonder, en zo
eigen? Wat waarderen onze cliënten, mantelzorgers,
medewerkers en vrijwilligers aan ons? Waarin zijn
wij sterk? En welke nieuwe naam past daar dan bij?
Nu breekt dan eindelijk de tijd aan dat we trots onze
nieuwe kleuren kunnen laten zien aan allen met wie
wij samenwerken! Dat wat verborgen bleef onder de
kleuren van het voorjaar en de zomer, kan zich
alsnog in al haar kleurenpracht tonen. Het is tijd
voor Oktober!
Paula Nelissen
Voorzitter Raad van Bestuur

http://www.zorginoktober.nl/

Noodnummer = Melding van bediening of
overlijden:
06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties:
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de
afzender met telefoonnummer
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van
de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat
Zuid 18, 5503 CW. € 11,- per intentie.
2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur
op parochiecentrum: 040 – 253 22 31
3) na de viering in de sacristie van de Christus
Koningkerk
Website: http://www.christuskoning.nl
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Crypto Oers, puzzel 64

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen, etc beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden de
naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl.
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans !
U moet de volledige oplossing vóór de
kopijdatum insturen.

De oplossing van Crypto 63 was:
1. TuS
2. FlesCh
3. VerHoeven
4. UnIts
5. ThoLen
6. AsbLond
7. ZonnEpark
8. HerMsen
9. ChAntoers
10. JaNus
Familienaam: Schilleman

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Fried van Beers, Jacqueline
Borgers, Wendy Borgmans, Bets Hospel,
Sil Huijbers, Kees Hulshorst, Corné Kelders,
Wil de Kort, Janus van Lieshout, Henriette Segers,
Moniek van den Wildenberg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
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1. Vijfjarige Trekkertrek heeft zin in sterke drank
(7)
2. Lid van de kinderredactie is weer een boomdeel
(4)
3. Grotebas is anders contactpersoon van de
bloemenclub (8)
4. Zondag 23 juni allemaal naar de franse berg op
Zandoers (10)
5. De priem van onze redactie (3)
6. Deze Zuid-Duitser woont op 5507 MA (5)
7. Zijn arme plaatselijken toch haalbaar voor Sint
Jan Baptist? (11)
8. Klein deel van een dorp werd 27e in de pubquiz
(3,6,4)
9. Gele cultuurplant is een vereniging die welzijn
bevordert (2, 10)
10. Kleine etensbereider doet ook aan kinder- en
jeugdtherapie (6)
Succes!

Iedereen bedankt!

Schots en Scheef Oerle bedankt
iedereen!
Lieve mensen uit Oerle, het lijkt alweer lang
geleden maar wat was het weer een
topweekend 24 en 25 mei tijdens Boergondisch
Oers. Wat hebben we een geweldig dorpsfeest
mogen vieren! Na een week van bouwen aan
onze Schots en Scheve tent konden we op
vrijdagavond eindelijk beginnen met de Pubquiz. Ook dit jaar weer een overweldigend
succes, er deden 34 teams mee! De Pub-quiz
werd gewonnen door team ‘de W(h)isk(n)y! De
extra punten die te verdienen waren door
deelname aan de karaoke zorgden voor een
dolle boel in de tent! Samen zingen is altijd
leuk en zeker als er iets te verdienen valt ☺.
Samen met band ‘De Heeren Van’ schudde de
tent op haar grondvesten. Het was een
prachtige avond waar men nog lang plezier van
heeft gehad.
Op zaterdagmiddag verzamelden zich alle Oerse
kinderen voor de spelletjesmiddag. Nieuw was dit
jaar de deelname van de KBO die genoten van hun
eigen quiz in de tent. Zo is Boergondisch Oers weer
een feest voor jong en oud! Daarnaast startte om
16.00 ook de Highland Games, vier spellen waar je
met een klein team ook een leuke prijs kon winnen.
De winnaar van het darten, djenga, bierproeven en
golfspel kreeg een diner cheque t.w.v. 100 euro van
Oers Gezellig! Carnavalsvereniging ‘Oers is Gezellig’
is er met de prijs vandoor gegaan. Smakelijk!
Daarna werden de kraampjes op het Foodplein
geopend met heerlijke gerechtjes die door Eetcafé
‘de Kers’ verzorgd waren. Cafetaria ‘de Smickel’
verzorgde de frietjes en het ijsje. Samen een
overheerlijk Boergondisch menu.

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?
Blijf er niet langer mee lopen!

U kunt bij mij terecht voor:
- Reflexzone behandelingen (ook preventief)
- Massages
- Coaching
- Voedingsadvies
- Ademhalingstherapie
(Veelal vergoed door zorgverzekeraars)

Karin Wijnhoven - W-cair2

Natuurgeneeskundig Therapeut
Mobiel: 06-22 80 31 90
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl

Het terras zit dan vol met eters en volleyers en als
je jong en oud door elkaar ziet zitten te genieten….
dát is pas heerlijk. Iedereen kijkt met spanning naar
de finalewedstrijden van tieners en volwassenen. De
wisseltrofee voor de tieners is gewonnen door team
‘Joe Joe gang’ en de Mart de Graaf wisseltrofee is
gewonnen door team ‘Veld 2’. De prijs voor het
mooiste team ging naar team ‘de S(c)hotjes’.
Om het weekend af te sluiten heeft DJ Adje (Michiel
Jansen) de tent op z’n kop gezet. Het werd een
heerlijke after party, een prachtige afsluiting van
een schitterend weekend. Tijdens de after party
hebben we als bestuur van Boergondisch Oers Ger
v.d. Wiel uitgezwaaid. Ger is 15 jaar lang een heel
waardevol, hardwerkend en vooral heel gezellig
bestuurslid van Boergondisch Oers geweest. Heel
erg bedankt Ger!
Het waren twee fantastische dagen. Waar moeten
we beginnen met bedanken? Het was één grote coproductie, zonder jullie hulp is Boergondisch Oers
niet mogelijk. Oerle bedankt, tot volgend jaar!
Applaus voor jezelf!
Stichting Boergondisch Oers
Enkele foto’s op de binnenkant
van de achterkaft, voor
overige foto’s en uitslagen
prijsuitreiking zie
www.boergondischoers.nl
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St. Cecilia nieuws

Aankondiging Klapstoelenconcert
Als vereniging willen we natuurlijk prachtige
concerten geven, voor bekend en minder bekend
publiek. Daarnaast willen we als vereniging nieuwe
dingen proberen.
Het lijkt ons een ontzettend leuk idee om nieuw
publiek op te zoeken, door in de wijk muziek te
maken. We hebben dit gezien bij vereniging in
andere dorpen en het kan erg leuk zijn.
Dit zogeheten "Klapstoelconcert" willen we houden
op een repetitie-avond. Deze eerste editie willen we
optreden voor de nieuwe wijken in Oers. Zorg dat je
de dinsdagavond beschikbaar bent. Meer info volgt.
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Babynieuws

Zoo Veldhoven heeft sinds enkele maanden een paar
wilde oehoes te gast. Ze hebben spontaan hun
intrek genomen in het verblijf van de
jufferkraanvogels. Eind april zijn er twee jonge
oehoes uit het ei gekropen.
Ook de jufferkraanvogels hebben inmiddels een jong
rondlopen. De oehoes en jufferkraanvogels leven nu
in hetzelfde verblijf.
De jonge oehoes op de foto zijn nu 40 dagen oud.

Steun de Koers

Steun De Koers van Oers
(incasso zal begin juli plaats vinden)
Al 52 jaar is de Koers van Oers het dorpsblad voor
de Oerse gemeenschap. Wij zorgen voor een huis
aan huis verspreiding van nieuwe en oude feiten.
Veel verenigingen, stichtingen en andere
belangengroeperingen gebruiken ons blad om hun
activiteiten aan te kondigen dan wel om er verslag
van te doen. Ook is er plaats voor Oerse nieuwtjes,
(reis)verhalen, crypto’s, vaste rubrieken, een
interview met een Oerlenaar en zijn er pagina’s voor
de kinderen in het blad, door hen zelf verzorgd.
De Koers wordt in heel Oers verspreid (met dank
aan de vrijwilligers die dit verzorgen). Dit betekent
dat er één keer per maand in ca. 1200 huizen een
Koers op de deurmat valt. Om het blad in deze
oplage en in deze vorm financieel mogelijk te maken

zijn er naast onze zeer gewaardeerde adverteerders
en donateurs, ca. 300 huishoudens in Oerle die via
een machtiging (automatische incasso) of via een
jaarlijkse eigen overboeking de Koers financieel
ondersteunen. Dat is slechts 25%, en dat vinden wij
aan de tamelijk lage kant.
Door de uitbreiding van Oers via Schippershof en
Oerle-Zuid, terugloop van inkomsten, lagere
subsidie van de gemeente en door gestegen kosten
wordt het resultaat 2019 begroot op een (klein)
verlies. Daarom willen wij een beroep doen op alle
Oerlenaren (waaronder de nieuwe bewoners) om
ook een financiële bijdrage aan ons mooie dorpsblad
te doen, dan wel om hun huidige bijdrage – die vaak
nog uit de guldenstijd stamt – te verhogen naar een
mooi rond getal in euro’s.
Als u de Koers van Oers een warm hart toedraagt en
vindt dat Oerle een eigen dorpsblad moet houden,
vul dan vóór het einde van deze maand
onderstaande machtiging in. Stop de ingevulde
machtiging vervolgens in de gele brievenbus bij
Dorpscentrum d’Ouw School aan de Oude Kerkstraat
18, of in de brievenbus bij één van onderstaande
redactieleden. De incasso zal begin juli plaats
vinden. Mocht u ons al financieel steunen dan
daarvoor onze dank.
Alvast bedankt, Stichting Koers van Oers



17

Walking football

Walking football bij RKVVO ????
Sporten voor ouderen is een actueel onderwerp.
Sporten moet bereikbaar zijn voor alle leeftijden.
Bij RKVVO bestaat er na de veteranen geen
mogelijkheid meer om te sporten. Steeds meer
worden wij geconfronteerd met de vraag waarom wij
bij RKVVO niet doen aan Walking Football. Wij willen
daarom alvorens wij gaan starten met Walking
Football kijken of hiervoor voldoende belangstelling
is.
Kenmerken van Walking Football in grote lijnen zijn:
Niet rennen
bal niet hoger dan heuphoogte
kleine goaltjes, geen keeper, geen buitenspel
6 tegen 6, 5 tegen 5
veldgrootte circa een kwart van een normaal
voetbalveld
• leeftijd vanaf 60 jaar
• gedegen warming-up van circa 25 minuten met
spelvormen, waarbij focus, balans en nadenken
steeds terug komen
• bal buiten de lijnen, dan gewoon zelf indribbelen
of inspelen ( geen ingooien ).
• korte partijtjes van circa 15 minuten
• voetbalervaring is niet perse noodzakelijk

•
•
•
•
•

De bedoeling van Walking Football is dat ouderen
meer bewegen, vitaal blijven en sociale contacten
hebben.
Heb jij belangstelling om bij RKVVO Walking Football
te gaan spelen, laat het ons weten via een mailtje
aan : secretaris@rkvvo.nl.
Wij houden jullie op de hoogte van een eventuele
start van een nieuwe voetbalvorm bij RKVVO:
Walking Football
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Vacatures Severinus

Severinus heeft niet alleen rond de
Platanenlaan woonhuizen, maar ook in Zeelst.
Onderstaande vacatures zijn vanuit
woonhuizen in Zeelst:
De cliënten van Severinus vragen niet veel, alleen
wel regelmaat. Komt u een keer in de maand of in
de 6 weken hen blij maken?

• Jeanne is een vrouw van 31 die het lastig vindt als

•

•

•

•

je als vrijwilliger opeens niet komt, als je het wel
beloofd hebt. Zij wil langzaam maar zeker
vertrouwen met je opbouwen. Kom je 1 x per
maand wandelen, fietsen, winkelen, of
fotograferen met haar?
Pieter is een man met zeer laag niveau, die een
paar woordjes spreekt. Ga jij gezellig met hem
wandelen of een boodschapje doen bij de
supermarkt van Severinus of even naar het CityCentrum? Pieter zou het gezellig vinden om dit een
keer per week met jou samen te doen.
Jaap is een man van 26 met een ernstige
verstandelijke beperking. Hij kan erg genieten van
met jou samen puzzelen of fietsen op de duo-fiets.
Kom je een keertje met hem koken of iets lekkers
bakken? Hij is bang voor honden, maar als jij hem
gerust stelt, dan durft hij veel meer.
Laura, is een vrouw van 54 die op zoek is naar een
vriendin. Zij wil graag af en toe op zondag middag
naar de stad gaan. Haar hobby’s zijn een spelletje
spelen, borduren en natuurlijk ook lekker snoepen!
Emelie zoekt een vrijwilliger om lekker mee te
"tutten". Je maakt haar helemaal gelukkig als je
bij haar haar nagels gaat lakken, met haar
kinderliedjes zingt en boodschappen gaat doen.
Als het niet zulk mooi weer is, kan zij zich goed
vermaken met strijkkralen

(Voornamen zijn fictief)

Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl info@dineecafedekempen.nl

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft T 040 206 83 25
www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

Theatershow in dorpscentrum

Heeft u politieke vragen?
Reserveer de avond van 11 oktober 2019 voor een
hilarisch optreden van: The Blue Stars!!
Een avondvullende theatershow in d’ Ouw School vol
humor, gezelligheid en doorspekt met prachtige
zang!

www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl

Recente recensie:
Twee avonden uitverkochte zalen met enthousiast
publiek!
Wat waren de reacties overweldigend. “Nooit meer
zo gelachen als na een voorstelling van Toon
Hermans“ aldus een bezoeker. De pers schreef:
“..een daverend succes. Het publiek wisselde
onophoudelijke lachbuien af met luide zangmemoires. Het publiek ging helemaal los. Een
geweldige avond “…

Reserveer 11 oktober 2019 alvast in uw agenda. Wij
zijn er van overtuigd dat we alle 250 beschikbare
plaatsen gemakkelijk kwijtraken. Zeker omdat een
deel van de opbrengst van de kaartverkoop toekomt
aan de WensAmbulance.

Ieder mens heeft een laatste wens
Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, naar
familie toe of een dagje naar het strand. Het lijken
wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar
voor mensen die niet lang meer te leven hebben is
dat echt niet altijd vanzelfsprekend.
WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke
mensen nog één keer kosteloos naar hun favoriete
plek.
Na de komende zomervakantie start de verkoop van
de kaarten. We maken dat tijdig bij u bekend en
hopen dat u samen met ons op 11 oktober 2019
gaat genieten van een heerlijke avond en daardoor
ook nog bijdraagt aan een belangrijk goed doel!!!
Bestuur Belangenvereniging Senioren Oerle
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Open brief reactie GVVP

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl

Open brief reactie op gemeentelijke verkeers- en
vervoersplan gemeente Veldhoven
Aan de gemeente Veldhoven, wethouder Van den
Oever,
DorpsVereniging Oerle behartigt namens de
inwoners en verenigingen de belangen van Oerle en
wil samen met alle partijen de leefbaarheid van
Oerle beschermen en verbeteren.

Die willen we behouden, omdat de bevoorrading
van het zorgcentrum zorgt voor meer
vrachtverkeer. Het asfalt voorkomt dat er
geluidsoverlast is.

Het verkeer zorgt ervoor dat de leefbaarheid van
Oerle steeds meer onder druk staat. Dit bleek uit
een leefbaarheidsenquête in ons dorp in december
2018. Om die reden heeft de DorpsVereniging
deelgenomen aan de klankbordgroep voor het
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) en
dienen we deze brief als zienswijze in.

Zandoerleseweg: Ook hier wordt hard gereden,
waardoor opdraaien van de weg erg gevaarlijk is.
Indien gekozen wordt voor een inrichting, zoals
in Zandoerle willen we graag parkeervakken om
gevaarlijke situaties door parkeren op de rijbaan
te voorkomen. Ook kan een groenere inrichting
de snelheden remmen.

Op volgorde van prioriteit hebben we de volgende
aandachtspunten op het plan:
1. Snelle uitvoering verkeersveilige 30 km-zones
St. Janstraat, Oude Kerkstraat en
Zandoerleseweg.
In het GVVP worden deze invalswegen van Oerle
aangemerkt als 30 kilometer zone. Deze zijn nog
niet zo ingericht en ondertussen zijn er veel
gevaarlijke situaties. De inrichting van de weg
nodigt uit tot te hard rijden. Doorgaand verkeer
rijdt door de kern, omdat dit sneller is dan via de
Oersebaan. We willen dat er snel wordt
overgegaan tot herinrichting, waarbij de
aanwonenden kunnen meepraten over de
inrichting.
St. Janstraat: Liefst zien we hier een inrichting
die een lage snelheid afdwingt. Liefst willen we
bomen behouden voor het dorpskarakter en om
hoge snelheden te voorkomen. Langs deze straat
zijn er veilige fietspaden.

2.

Oude Kerkstraat: Verkeer rijdt erg hard ook nabij
de school. Realisatie van de herinrichting tot 30
km-zone willen we niet laten wachten tot na de
bouw van Schippershof. Dat duurt nog jaren en
intussen zijn er erg onveilige situaties voor met
name fietsers. Langs deze weg ligt een veilig
fietspad tot aan de Heikantsebaan. Dat willen we
behouden.

3. Aanpak onveilige situaties en
verkeersveiligheidscampagnes
De DorpsVereniging zal ook andere onveilige
locaties melden die via onze leden zijn
aangedragen, zodat u die kunt oplossen. Vooral
te hard rijden op de invalswegen van Oerle en
nabij de school en de verkeersveiligheid op de
rijbaan van het kerkplein zijn een groot
probleem. We hechten ook groot belang aan
actieve campagnes om het verkeersveilig gedrag
te stimuleren, zoals de smiley-borden.
4. Doorgaand verkeer Zandoerle
Vanuit Zandoerle komen er veel reacties dat ook
na de herinrichting van de wegen veel doorgaand
verkeer over de Brink rijdt. Graag willen we
weten wat de gemeente hieraan gaat doen.
5. 30% minder geluidsoverlast en luchtkwaliteit
Eindhoven Airport
We willen dat de gemeente Veldhoven actief is bij
de uitvoering van het advies van Pieter van Geel
over de proefcasus Eindhoven Airport. Hierin
moet een reductie van de geluids- en
milieuoverlast van Eindhoven Airport met 30%
worden afgedwongen. Graag zien we in Oerle
meetsystemen aangelegd voor luchtwaliteit en
geluid van www.aireas.com, zoals dat ook in
gemeente Eersel gebeurt.
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6. Vraagafhankelijk vervoer
We juichen de genoemde projecten voor
vraagafhankelijk vervoer in kleine kernen en in
het buitengebied toe. Dit is een kans om de
bereikbaarheid van het buitengebied en de
toegankelijkheid van openbaar vervoer voor alle
Oerlenaren te verbeteren.
7. Deelauto’s en elektrische auto’s
Veel Oerlenaren willen een bijdrage leveren aan
een duurzame samenleving. De genoemde
projecten voor deelauto’s en laadpalen voor
elektrische auto’s willen we actief vanuit de
DorpsVereniging ondersteunen.
8. Toegankelijkheid voetpaden
We willen graag deelnemen aan een
inventarisatie om voetpaden en gebouwen in
Oerle beter toegankelijk te maken voor minder
validen. Al jaren is de DorpsVereniging actief in
het verbeteren van de wandelpaden rondom
Oerle en met name de Oersebaan. We willen
veilige doorsteken aanleggen en verbeteringen
aanbrengen in de wandelroutes.
De DorpsVereniging is tevens blij dat er mede op
ons verzoek onlangs een fietspad is gerealiseerd
richting het Sondervick college en dat de
verkeersveiligheid op de Oude Kerkstraat is
verbeterd door een andere aansluiting van het
fietspad.
Aanvullende reacties
Indien u de inzending van de DorpsVereniging wilt
aanvullen, dan kan dat tot 24 juni rechtstreeks aan
de gemeente Veldhoven. De besluitvorming staat
gepland in de beeldvormende raad op 18 juni en een
besluitvormende raad op 17 september.

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers uit Oma Oers
Jaargang 35, nummer 5, mei 2002
Sebastiaan
Dit is de spin Sebastiaan
Het is niet goed met hem gegaan.
Luister!
Hij zei tot de andere spinnen:
“Vreemd ik weet niet wat ik heb,
maar ik krijg zo’n drang van binnen,
tot het weven van een web.”
Zeiden alle andere spinnen:
“O, Sebastiaan, nee Sebastiaan,
kom Sebastiaan, laat dat nou,
wou jij aan een web beginnen
in die vreselijke kou?”
Zei Sebastiaan tot de spinnen:
“’t Web hoeft niet zo groot te zijn,
’t hoeft niet buiten, ’t kan ook binnen
ergens achter een gordijn”.
Zeiden alle andere spinnen:
“O Sebastiaan, nee Sebastiaan,
toe Sebastiaan, toom je in!
Het is toch zó gevaarlijk binnen,
zó gevaarlijk voor een spin.”
Zei Sebastiaan eigenzinnig:
“Nee, de drang is mij te groot.”
Riepen alle andere spinnen:
“Sebastiaan, dit wordt je dood….
O, o, o, Sebastiaan!
Het is niet goed met hem gegaan.”
Door het raam klom hij naar binnen,
Eigenzinnig! En niet bang.
Zeiden alle andere spinnen:
“Kijk, daar gaat hij met zijn drang!”
O wat erg voor Sebastiaan.
Na een poosje werd toen éven
dit berichtje doorgegeven:
Binnen is een moord gepleegd,
Sebastiaan is opgeveegd.
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Uitslag Pub Quiz Boergondisch Oers op 24 mei 2019
Fotoronde

Oerse
ronde

Eten &
drinken
ronde

Spreekwoorden
&
Gezegden
ronde

1

2

3

4

1 De W(h)isk(n)y

20,0

18,0

12,0

18,0

12,0

18,0

98,0

2 Fossa Force(s)

18,0

14,0

14,0

18,0

12,0

19,0

95,0

3 New Kids on the block

18,0

12,0

14,0

20,0

13,0

18,0

95,0

4 Het Clubke

20,0

15,0

12,0

20,0

10,0

16,0

93,0

5 Kwishful Thinking

18,0

10,0

16,0

20,0

14,0

15,0

93,0

6 Quiztutwel

18,0

8,0

12,0

20,0

16,0

18,0

92,0

7 Zat worden we toch

18,0

12,0

18,0

15,0

10,0

17,0

90,0

8 De Schuinsmarcheerders

18,0

12,0

16,0

17,0

8,0

15,0

86,0

9 CV Oers is gezellig

14,0

13,0

14,0

16,0

10,0

18,0

85,0

10 Hoera! Joris is bijna 30!

20,0

13,0

14,0

12,0

12,0

10,0

81,0

11 Oude Kerkstraat

16,0

11,0

11,0

18,0

10,0

13,0

79,0

12 Bogaerdboefkes

20,0

12,0

9,0

10,0

8,0

19,0

78,0

13 J@nus Hagelaarsstraat

20,0

10,0

12,0

9,0

8,0

19,0

78,0

14 De Schotse Ruitjes

18,0

7,0

12,0

12,0

11,0

18,0

78,0

15 Veld 2 & Tina's & PVOZ

18,0

12,0

8,0

12,0

10,0

16,0

76,0

16 RKVVO van alles wa

18,0

14,0

12,0

10,0

11,0

11,0

76,0

17 Koers van Oers

16,0

12,0

11,0

13,0

8,0

16,0

76,0

18 TZN (Team Zonder Naam)

18,0

12,0

8,0

12,0

8,0

17,0

75,0

19 Indiana Oers

18,0

14,0

10,0

12,0

7,0

14,0

75,0

20 Oerse Bikers

14,0

16,0

10,0

11,0

10,0

14,0

75,0

21 Chant'Oers

18,0

10,0

10,0

12,0

6,0

17,0

73,0

22 The Exploited

20,0

7,0

6,0

14,0

11,0

14,0

72,0

23 Van alles wa

14,0

13,0

4,0

16,0

6,0

16,0

69,0

24 Scotland drinking team

14,0

4,0

12,0

18,0

6,0

15,0

69,0

25 Sirieus

18,0

8,0

12,0

14,0

3,0

14,0

69,0

26 Kweetniet

16,0

8,0

6,0

16,0

10,0

11,0

67,0

27 Een bietje Oers

16,0

6,0

7,0

10,0

12,0

15,0

66,0

28 Sint Celtica Oerle

14,0

4,0

10,0

10,0

10,0

16,0

64,0

29 S©hotjes

20,0

10,0

7,5

6,0

6,0

12,0

61,5

30 Luijkx en co

20,0

7,0

5,0

12,0

3,0

12,0

59,0

31 Quiz ut wel

18,0

8,0

2,0

6,0

10,0

11,0

55,0

32 Schots en rave

20,0

4,0

4,0

6,0

8,0

13,0

55,0

33 Sjefkesjap'ndoedel

16,0

6,0

4,0

5,0

6,0

14,0

51,0

-

-

-

-

-

-

-

582,0

342,0

334,5

440,0

305,0

501,0

2.504,5

Naam

34 De Mopskos

Schotse
ronde

Actualiteiten
ronde

5

6

Bij gelijk aantal punten geeft de mooist geplakte puzzel van Edinburgh Castle de doorslag.
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Totaal

Schoolnieuws

Kidsrun en Kiddyrun tijdens Veldhoven10miles
Op zaterdag 22 juni vindt hét jaarlijkse
hardloopevenement van Veldhoven plaats, de
Veldhoven10miles. Georganiseerd door GVAC. Vaste
onderdelen tijdens dit evenement zijn de Kidsrun en
de Kiddyrun. We hebben een leuk programma voor
de kinderen van Veldhoven en omstreken
samengesteld. Voor iedere leeftijdscategorie is er
een afstand (400 meter, 1.4 kilometer of 2.5
kilometer). En er zijn ook mooie prijzen per
leeftijdscategorie en gesplitst over jongens en
meisjes. En de sportiefste school gaat met de
wisselbeker naar huis, dus zorg dat er zo veel
mogelijk klasgenootjes meedoen! Iedere deelnemer
van de Kidsrun of Kiddyrun krijgt aan de finish een
medaille, een goodiebag en een ijsje. De kinderen
lopen voor de start van de volwassenen, dus jullie
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s kunnen jullie
gewoon komen aanmoedigen. Alle starttijden en de
tijd van de warming-up zijn te vinden op de website
van de Veldhoven10miles;
www.veldhoven10miles.nl. Daar kun je ook terecht
om jezelf in te schrijven. Je kunt jezelf inschrijven
op de dag zelf, maar we vinden het fijner wanneer
je dat vooraf doet. Deelname is gratis! Hopelijk tot
dan!
Spelen schoolplein en speelveld
Nu het mooier weer wordt gaan kinderen steeds
vaker buitenspelen op het speelveld naast de school.
Meestal verloopt het goed, maar er is regelmatig
onenigheid of klimmen de kinderen op het dak van
de fietsenstalling.
Wij verzoeken u indien mogelijk een oogje in het zeil
te houden.
Overlast
Wij hebben vernomen van de buren van onze school
dat er regelmatig overlast is. Ook het afgelopen
weekend zijn er diverse voorwerpen terecht
gekomen in hun tuin en gebeuren er vervelende
zaken op het afgesloten schoolplein. Op school is
een raam stuk gemaakt. De wijkagent is van deze
vernielingen op de hoogte gebracht.

Dit betreuren wij ten zeerste en hebben inmiddels
de regels/afspraken van het buitenspelen in de
groep en bij de BSO besproken. De komende tijd
wordt tijdens de pauzes en bij de BSO door de
surveillance extra toezicht gehouden. Mocht er iets
voorvallen in de avonduren en in het weekend dan
graag direct melding doen bij de politie.

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad/
Schoolraad
De MR/SR is een overlegorgaan tussen ouders en
school. Hierin behandelen we thema’s over het
onderwijs, toekomst van de school, inbreng van de
ouders enzovoorts. De planning van de
vergaderingen staat op de website:
https://www.sintjanbaptist.nl/praktischeinformatie/schoolraad-mr/
Dit jaar zijn er twee ouders die afscheid gaan nemen
van de MR. Voor deze invulling zijn we op zoek naar
nieuwe leden voor de MR. Ben je enthousiast en heb
je zin om mee te denken over bijvoorbeeld de
nieuwe ontwikkelingen binnen de school? Meld je
aan: schoolraad.stjanbaptist@gmail.com

Ben je nieuwsgierig hoe zo’n vergadering eruit ziet
dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij
de volgende vergadering. De volgende vergadering
is verplaatst naar donderdag 27 juni 20.00 uur –
21.30 uur.
Indien je als ouder nog punten hebt die je op de
agenda van de MR/SR wil laten komen stuur die dan
naar: schoolraad.stjanbaptist@gmail.com
Klusouders
Het komt regelmatig voor dat onze conciërge Peer
bij diverse klussen extra handen kan gebruiken.
Heeft u overdag tijd en vindt u, ouders/opa’s of
oma’s, het leuk om hem hierbij te assisteren, dan
kunt u contact opnemen via p.vanool@veldvest.nl
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Feestdag BIO
Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

Het is bijna zover ☺ … de grote feestdag van
BIO op zaterdag 22 juni omdat BIO dit jaar 70
jaar bestaat !!
Met 14 teams die gaan strijden voor de winst bij de
zeskamp en 14 teams bij de pubquiz ‘s avonds is de
aanmelding voor deze bijzondere dag een groot
succes!
Alle grote voorbereidingen zijn getroffen en de
feestcommissie is druk bezig om de laatste puntjes
op de ‘i’ te zetten zodat wij er een onvergetelijke
dag van kunnen maken.

www.dietist-veldhoven.nl

Kievit 37
5508 KZ Veldhoven
T: 06-24655102
E: info@dietistevivian.nl

Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten?

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  06 – 587 551 43

Nog even kort hier het super leuke programma voor
die dag op een rijtje:
13.00 - 16.00 uur: Geweldige zeskamp voor jong
en oud
16.00 - 16.30 uur: Prijsuitreiking van de zeskamp
16.30 - 19.30 uur: Heerlijke BBQ voor jong en oud
17.30 – 19.30 uur: Kinderdisco voor de
allerkleinsten met schminken
en popcorn
20.30 – 01.00 uur: Waanzinnig “Back to the 50’s”
feest met pubquiz

Dus voor iedereen: kom gezellig langs overdag en/of
’s avonds tijdens het waanzinnige feest!
En als je nog een pubquiz team wilt aanmelden
(aansluiten bij een bestaand team kan natuurlijk
ook), stuur dan uiterlijk 21 juni even een mailtje
naar BIO70jaar@outlook.com en dan volgt de
rest vanzelf!
Vergeet voor het feest niet je rock & roll kleren aan
te trekken, zodat wij met z’n allen lekker kunnen
swingen! Wij hebben er ontzettend veel zin in!
BIO Feestcommissie
Charlotte van den Boomen, Caroline Daniels &
Marieke Rieswijk - van der Wijst
(Ook voor andere vragen mail gerust even naar
BIO70jaar@outlook.com)
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Mooie strijd 55e ELE rally

Vrijdag 24 en zaterdag 25 mei vond de 55ste ELE
rally plaats welke startte in Son en Breugel.
Tijdens een van de proeven werd ook Oerle
aangedaan.
Gasterij 't Dorpsgenot had een mooie zichtlocatie
ingericht.
Wintelrenaar Piet van Hoof met Max Jacobs uit Oerle
in de hot Seat behaalden een verdienstelijke vierde
plaats.
Winnaars werden Jasper van den Heuvel en Lisette
Bakker met hun Ford Fiesta R5 uit Barneveld.
De tweede plaats werd behaald door Bob de Jong en
Bjorn Degandt (B) in hun Hyundai i20 R5 en het
podium werd gecompleteerd door Kevin van Deijne
en Hein Verschuuren met de Skoda Fabia R5.

Vierde plaats voor Piet van Hoof uit Wintelre met
Max Jacobs uit Oerle.

Winnaars Jasper van den Heuvel en Lisette
Bakker met hun Ford Fiesta R5.

Tweede plaats voor Bob de Jong en
Bjorn Degandt (B) in hun Hyundai i20 R5.

Derde plaats voor Kevin van Deijne en
Hein Verschuuren met de Skoda Fabia R5.
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Pinksterfietstocht 2019
Na een week van code oranje met wind regen
hagel en onweer, hadden we een stralend
mooie 1e pinksterdag. Perfect weer voor een
mooie fietstocht die van Oerle naar Knegsel,
weer Oerle, Wintelre en weer terug naar Oerle
ging door onze prachtige bossen en omgeving.
Onderweg hadden we nog enkele leuke vragen,
woordraadsels en autologo’s op te lossen.
Halverwege was er een rustpost met de nodige
versnaperingen op het Klein Half Mijl bij de
paddenpoel. Daarna was onze accu weer opgeladen
om het 2e deel van de tocht te voltooien. Bij
aankomst in d’Ouw School moesten er onder het
genot van een lekkere versnapering ,nog de nodige
vragen en opdrachten opgelost worden. Nadat de
organisatie het nagekeken had, volgde de
prijsuitreiking. De winnaar van dit jaar was Nick
Adriaans met zijn gezin. Zij hebben de beker en de
taart in ontvangst genomen.

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN
•
•
•
•
•
•
•
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud
APK
Diagnose

Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel
Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

Verslag Pinksterfietstocht

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757

Bedankt namens Stichting Jeugdbelangen Oerle voor
de deelname en wellicht tot volgend jaar.

Oerse bedrijvengids

Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse
ondernemers om hun contactgegevens tegen een
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.
In de menubalk op de homepage staat een kopje
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de
homepage van www.oerle.info.

Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.
We betalen hier onder andere de hosting en het
onderhoud van de website van.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
info@oerle.info of redactie@koersvanoers.nl.
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Gelukkig gezonde kinderen

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en
uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de
meeste kinderen vanzelf. Als ouder of
verzorger gaat u voor het beste voor uw kind,
zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en
stimulerende omgeving. Kinderen op de
basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En
dat roept ook wel eens twijfels, vragen of
zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.
Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team
Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het
team bestaat uit een jeugdarts,
jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker
gezondheidsbevordering. Zij werken nauw samen
met gedragswetenschapper(s) van de GGD.
Jeugdgezondheid neemt deel aan de zorgstructuur
van de school.
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een
uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens
dit onderzoek kijken de medewerkers van het team
naar de lichamelijke, psychische en sociale
ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht,
leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en
schoolverzuim. Misschien heeft u zelf vragen?
Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.
Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal
zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om
met andere kinderen samen te spelen. Zijn die
driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik
daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan
tafel…..
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het
team Jeugdgezondheid. Praten met een
deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak
nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden
een luisterend oor, geven hulp en advies en
informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen
ze door.
Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien
en opvoeden vindt u op de website
www.informatiediehelpt.nl
De informatie is ontwikkeld door de Stichting
Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers
en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door
ouders.
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Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij
de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie,
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode
hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie
tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD
verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op
een aantal centrale locaties in de regio.
Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor
een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt
contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.
• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders
• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via:
088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van
8.30 uur tot 17.00 uur.
De GGD doet meer:
− De GGD helpt scholen bij projecten over
bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten
en seksualiteit.
− Medewerkers van de GGD kijken of de school
schoon en veilig is en geven hierbij advies.
− GGD medewerkers verzorgen
voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor
ouders, scholen en kinderen.
− De GGD ondersteunt scholen om hoofdluis te
voorkomen en te bestrijden
− Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek
naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m
11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten
uit deze onderzoeken kunnen onder andere
gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten
ontwikkelen.

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord
Voor aanmelding van items voor op het
publicatiebord kunt u terecht bij:

Ine Loijen - van Boekel
J. Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven
Tel: 040 - 205 10 28
e-mail:
publicatiebord@koersvanoers.nl

Boergondisch Oers
Hallo allemaal
Ik ga mijn stukje schrijven
over Boergondisch Oers.
Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit:
Benthe van Diessen, Mats de Graaf, Saar Kater,
Kyan van Loon, Amarins Nijlunsing en
Anouk Spitters.

Mijn wandelende takken
Hoi ik ben Amarins.
En ik doe mijn stukje over
mijn wandelende takken. Ik
had er vier maar de grootste
is overleden die heette reusje.
Want hij was al oud.
Ze kunnen namelijk maar
1 tot 2 jaar oud worden. Die
grootste legde drie eitjes per
dag.

Op zaterdag 25 mei was er in
Oers iets te doen namelijk
Boergondisch Oers
en ik was er zelf ook en het
was erg gezellig. Ik was met hele leuke meiden uit
groep 4-5 en we heten de unicorns. Er was een
stormbaan, unicornrace, boomstam werpen, touw
trekken en nog veel meer. Mama hielp ook mee bij
het boomstam werpen. En er was een
doedelzakspeler die liep over het veld en wij
marcheerden er achter aan. En daarna gingen we
friet eten. En papa deed met een groepje mee aan
de highlandgames, ze haalden de eerste prijs! Wij
gingen voor de tweede keer in de schuimparty want
het was nog super lekker weer. En we gingen nog
kijken naar het volleyballen en we mochten nog mee
doen met het groepje van Emma. Het was super
leuk!
Benthe!

Er zijn verschillende soorten wandelende takken. Ik
had de soort: PSG 1 ook wel genoemd de Carausius
Morosus. Deze soort eten klimop en braamblad en
van deze soort zijn alleen maar vrouwtjes en leggen
eitjes zonder dat ze een mannetje nodig hebben. Als
een wandelende tak rode okseltjes krijgt dan wordt
hij volwassen en kan hij eitjes leggen. Twee kleine
wandelende takken halen we door elkaar door dat ze
aan dezelfde kant pootjes missen. De andere mist
aan de andere kant een pootje. Ik sluit af met de
namen van de kleintjes: Blaadje, Takkie en Perrie.
Dit was mijn stukje over mijn wandelende takken.
Doei.
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Disneyland Parijs
Hallo Allemaal,
Ik ga een stukje schrijven
over Disneyland Parijs.
Samen met papa, mama en
mijn broer Stan ben ik in de
meivakantie 4 dagen naar
Disneyland Parijs geweest.
We moesten 5 uur rijden
voordat we er waren.
We hebben in het Disney Hotel geslapen, dit is een
heel groot en mooi hotel.
We zijn in heel veel attracties geweest,
bv Big Thunder Mountain, Space Mountain,
Rocknrollercoaster, Small World en Ratatouille.
Naast Disneyland zijn ook de Walt Disney Studio’s.
We zijn ook bij de
Magic Mickey show
geweest, deze vond ik
heel leuk.
Toen we ’s avonds aan
het eten waren bij het
buffet restaurant
kwamen alle
Disneyfiguren bij ons
aan de tafel.
Ik ben met allemaal op
de foto geweest.

Hongarije
Hallo ik ben Mats en ik ga
mijn stukje schrijven over
Hongarije waar heel veel
familie woont.
Hongarije ligt in midden
Europa omringd door
7 verschillende landen:
Oostenrijk, Slowakije,
Oekraine, Roemenie, Servie,
Kroatie en Slovenie.
De hoofdstad van Hongarije is Boedapest. Deze stad
wordt door de Donau in twee delen gedeeld: Boeda
en Pest. De Donau is ook de grootste rivier van
Hongarije.
Hongarije heeft bijna 10 miljoen inwoners en is
meer dan twee keer zo groot als Nederland.
Hongarije is ook lid van de Europese Unie maar ze
betalen met een andere muntsoort. Die heet forint.
310 forint is 1 euro.
Hongarije heeft een landklimaat met hele warme
zomers en koude winters. In Hongarije spreken
mensen Hongaars. Hongaars is een moeilijke taal.
Omdat mijn mama uit Hongarije komt gaan we
regelmatig mijn familie daar bezoeken. Ik heb veel
familie in Hongarije wonen. Ze wonen allemaal in
Szombathely, heel dichtbij de grens van Oostenrijk
(10km). Szombathely ligt ongeveer 1200 km van
Veldhoven. Als we met de auto gaan dan zijn wij
ongeveer 10-12 uur onder weg. Als ik in Hongarije
ben dan eet ik het liefst kakaos csiga of langos.
Kakaos csiga is een soort koffiebroodje met
chocolade vulling en langos is een soort deeg dat in
olie wordt gebakken en je eet het met kaas of zure
room. Ze zijn allebei heel lekker!

Samen met Mini Mouse en Mickey Mouse op de
foto.
In de avond was er een optocht.
De laatste avond dat wij er waren was er een show .

Langos.

Kakaos csiga.

Groetjes Saar
Groetjes Mats
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Mijn reis naar Texas
Mijn reis naar Texas (Amerika).
Ik ben in de meivakantie naar Amerika geweest.
Anderhalve week met mijn
vader. Om te beginnen de
heenweg. Omdat we vroeg
naar het vliegveld gingen
moesten we eerst een nacht
in een hotel slapen. Om 6.00
uur moesten we opstaan
omdat om 7.00 uur een
shuttlebus ons kwam ophalen
om naar het vliegveld te
gaan. Op Schiphol waren we al snel door alle
controles heen. De vlucht duurde 10 uur lang.

Een paar dagen later gingen we naar een
basketbalwedstrijd. Dat was echt heel gaaf. Er was
van alles. Eerst hing er een T-shirt op je stoel die
mocht je hebben en daarna was er iemand die het
volkslied zong met een hele grote vlag. Er was ook
een introductie met alle spelers. Ze hadden
gewonnen met 100-93. Het was een hele spannende
wedstrijd.

Gelukkig hadden ze een tv in het vliegtuig. Ik heb
me best vermaakt in het vliegtuig. Ik heb wat films
gekeken zoals Harry Potter en Disneyfilms.
Toen we geland waren was ik best moe, want ik kon
niet slapen dus heb ik die dag niet veel meer
gedaan. Na een nacht goed slapen was ik al best
gewend aan het tijdsverschil.
De 2de dag heb ik mijn tantes bezocht in hun
winkels. Een tante heeft een gewone winkel
(supermarkt) en de andere heeft een drankwinkel.
Een paar dagen hebben we het rustig aan gedaan
we zijn we naar een heel groot meer geweest, het
grootste van Texas.

Mijn vader
had daarna
een idee om
een klein
reisje te
maken. En
dat was
naar de zee.
Eerst gingen
we naar een
hotel dat
aan het strand lag dus hadden we uitzicht over de
zee. Die avond gingen we uit eten en over het
strand lopen. De volgende ochtend gingen we
zwemmen en shoppen bij een winkelcentrum. Die
avond waren we alweer in een hotel. De volgende
ochtend gingen we bij het hotel ontbijten en naar
een heel groot winkelcentrum, het grootste van
Texas. Toen we terugkwamen bij mijn tantes
hebben we lekker uitgerust en uitgeslapen voordat
we weer naar huis zouden gaan.
Op de terugweg moesten we overstappen dus eerst
door de douane en toen wachten op de vlucht van
2 uur en daarna een vlucht van 7 uur. Na die
vluchten moesten we met de trein naar Eindhoven.
Ik heb in de trein nog wat geslapen en thuis heb ik
nog 3 uur geslapen op de bank.
Het was een fantastische meivakantie.
Anouk.
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Ophaaldagen Kliko

2019

Kijk voor actuele ophaaldagen ook op de
Afvalkalender van gemeente Veldhoven
(www.veldhoven.nl/afvalkalender).
Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende
ophaaldagen ontstaan.

Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Juni
19
21
22
22
23
23

26
28

VKS: Fietstocht
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
70 jarig bestaan korfbalvereniging BIO
OMTT: Oerse motortoertocht
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Montmartre Zandoerle
Openbare vergadering Dorpsvereniging
Oerle 20.30u in d’Ouw School
Harmonie St. Cecilia: klapstoelenconcert in
Oerle Zuid
VKS: fietstocht
St. Jan Baptistschool: Studiedag

28
29 + 30
30

Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO: Tieners-4-Tieners
Berktfestival

23
24

25

Juli
2
3

4
5
8 t/m
16 aug.
12
19
26
27
Augustus
2
9
9, 10+11
11 t/m 16
16
23
23 t/m 25
24
24
30
31

SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
Opening belevingstuin Bijenberkt,
Bijenhouders-vereniging St. Ambrosius
Chant 'Oers: slotconcert 20.00u in
Dorpscentrum d'Ouw School
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
St Jan Baptistschool: Zomervakantie
Ophalen
Ophalen
Ophalen
Ophalen

groene kliko + PMD-zak
groene kliko + PMD-zak
groene kliko + PMD-zak
oud papier

Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO: Bivak
Vakantieprogramma Oerle
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Tuinexpositie:
cursisten Hanneke vd Zanden
TCO: Afsluiting
Ophalen oud papier
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling

De volgende kopijdatum is

28 juni 2019
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September
1
Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling
2
VKS: volksdansen
3
4
6
7
13
20
22
25
27
28

Oktober
4
9
11
18
23
25
26
27

SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
VKS: openingsavond
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Chemokar Kerkplein Oerle (08:45u09:45u)
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
VKS: kienen
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier

Ophalen groene kliko + PMD-zak
VKS: moederdagviering
KBO The Blue Stars: theatershow in
Dorpscentrum d'Ouw School
Ophalen groene kliko + PMD-zak
VKS: bowlen
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

November
1
Ophalen groene kliko + PMD-zak
4
Jaarvergadering Verenigingen DVO
5
SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
8
Ophalen groene kliko + PMD-zak
9 + 10
Koers van Oers: Boekenmarkt in
dorpscentrum d’Ouw School
13
VKS: kaarten en triominos
15
Ophalen groene kliko + PMD-zak
17
Sinterklaasmiddag in Oerle
22
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
23
Ophalen oud papier
24
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
25
Openbare vergadering DorpsVereniging
Oerle 20.30u in d’Ouw School
27
VKS: sinterklaasavond
29
Ophalen groene kliko + PMD-zak
December
11
VKS: kerststukjes maken
18
VKS: kerstviering

Foto’s: Moniek van den Wildenberg en Adrienne van de Vorst

Foto impressie Boergondisch Oers 2019

