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Jubileum bij de Harmonie

In september
vieren we dat
Peter van de
Ven 50 jaar
lid van onze
vereniging.
We zullen
hem op 28
september in
het zonnetje
zetten,
's avonds in
d'Ouw School.
Peter is lid van de vereniging sinds september 1968.
Hij presenteert muziek en programma’s al meer dan
40 jaar. In het begin bijvoorbeeld in De Schalm
tijdens een koffieconcert, toen nog ondergebracht in
een Philipshal aan de O.L. Vrouwedijk in
Meerveldhoven. In 1972 wordt hij lid van de Oerse
Kapel en zal 13 jaar daarvan muzikaal leider zijn.
Vele concerten, bruiloften, carnaval, songfestivals en
buitenlandse reisjes met veel plezier en een
geweldig repertoire.

Peter is ook al jaren bestuurslid onder diverse
voorzitters zoals Huub Stroeks, Wil de Kort, Peter
Jacobs, Marius van de Krieken, zelf 2 jaar voorzitter
en nu onder Frank van Mierlo bestuurslid. Peter is
trots op, ondanks het geen Oerse dorpsvereniging
meer is, de samenhang en sfeer van de vereniging
zoals het altijd geweest is.

(K)Oers met name(n)
We willen De Kers en familie vd Oetelaar bedanken
voor een flinke donatie aan De Koers in de vorm van
oude singletjes. Nogmaals bedankt.
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Binnenkort Rabo Clubsupport

Beste Oerlese Verenigingen en Stichtingen,

Alle Oerse verenigingen en stichtingen kunnen zich
weer inschrijven voor de jaarlijkse actie van de
Rabobank (die dit jaar Rabo ClubSupport heet) .
Inschrijven kun je tot en met 20 september, daarna
mogen we massaal onze stem uitbrengen op alle
Oerse verenigingen.
Hopelijk levert dat onze gemeenschap een hele hoop
geld op!! Houd het in de gaten!!
www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/inschrijven

Excuses overlast
Beste dorpsgenoten,
Donderdag 22 augustus jl. hebben
wij een feest gevierd bij ons
achter in de wei.
Helaas hoorden we de volgende
dag dat er veel mensen last
hebben gehad van geluidsoverlast.
Dit spijt ons erg en wij vinden zelf ook zeker dat we
te lang te harde muziek hebben gedraaid.
Wij willen graag onze excuses hiervoor aanbieden.
Groetjes Anita en Adrie Ham.

Halloween Oerle Zuid 2019
Alle kinderen uit Oerle
zijn weer van harte
welkom in Oerle Zuid
voor Halloween. Dit
jaar kunnen zij op
zaterdag 26 oktober een
stempelkaart ophalen en
inleveren op het
sportveld tussen
Bogaerdhoeve en
Kerckhoeve. Alle huizen
in Oerle Zuid die de flyer
(wordt begin oktober
verspreid) voor het raam
hangen doen mee met
trick or treat. We
starten om 18.30 uur en
eindigen om 21.00 uur. Tijd om te griezelen!

Prijs voor John van Doormalen

BosbenderKids: Rabo Clubsupport

Veldhovense ondernemersprijs 2019
John van Doormalen is op
donderdagavond
5 september 2019
verkozen tot Veldhovense
ondernemer van het jaar.
Felicitaties gaan naar
John en natuurlijk zijn
personeel, met het
behalen van deze mooie
prijs!
Tijdens deze avond maakte
Marcel Delhez, burgemeester
van Veldhoven en de
voorzitter van de jury bekend dat dit jaar De
Veldhovense Ondernemerstrofee is toegekend aan
een ondernemer, die via zijn onderneming Van
Doormalen Retailgroep verbonden is met Veldhoven.

Bosbender Kids is een hobby-, knutsel- en
activiteitenclub gevestigd in blokhut d’n Bosbender
te Oerle Veldhoven. Laat ik even in het kort zeggen
hoe de club werkt. Al een paar jaar draai ik op elke
even-week op vrijdagmiddag een activiteit. Dit
bestaat voornamelijk uit knutselen, af en toe
afgewisseld met een spelletjesmiddag. Maar ook een
workshop, als het kan, met professionals. De
activiteiten zijn voornamelijk gericht op kids van
groep 3 t/m 8. Meer info over bosbender kids kunt u
vinden op: facebook/bosbenderkids,
www.bosbenderkids.nl of www.oerle.info

Bestedingsdoel: Voor het aanschaffen van
materialen. En het inhuren van mensen c.q.
materiaal voor workshops/activiteiten.
Wil je meedoen aan een activiteit en wil je
graag weten wanneer ze zijn?
(data & tijd onder voorbehoud)
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
* 20 september
* 04 oktober
* 01 november
Vanaf 15 november activiteiten via Sjors Creatief.
Rian en John van Doormalen met de prijs
uitgereikt door Burgemeester Marcel Delhez (r).
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Crypto Oers, puzzel 66

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!
Je moet de volledige oplossing insturen.
De oplossing van Crypto 65 was:
1
Kyan Van Loon
2
HAlf Mijl
3
Sint JaN
4
OktoBer
5
KeldErs
6
VakantiEprogramma
7
LaaR
8
HuSselen
Familienaam: Van Beers
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Jan Lammers, Leo Bogaerts, Kokkie van Aaken,
Gerry van der Mierden, Corrie Kampinga,
Kees Hulshorst, Fried van Beers, Janus van Lieshout,
Annie Stemerdink, Wendy Borgmans,
Sil Huijbers, Jo ten Have, Mellanie Senders,
Mieke van Campen, Henriette Segers,
Moniek van den Wildenberg, Bets Hospel

Weer een winnaar!

Weer lekkere prijs Crypto Oers
uitgereikt!
Onlangs mocht onze voorzitter een fles Oerse Hoop
uitreiken aan Fried van Beers als beloning voor zijn
puzzelinspanningen.
Minimaal 1 maal heeft hij de
afgelopen 5 Crypto’s correct
opgelost waardoor een
briefje met zijn naam in de
hoge hoed werd gestopt.
De Oerse prijs werd
dankbaar in ontvangst
genomen door Fried en
uiteraard is hem gevraagd
vooral oplossingen te blijven
sturen naar
redactie@koersvanoers.nl.

Voor iedereen die nog nooit de Crypto Oers heeft
opgelost: ga het vooral eens proberen. Overleg met
je buurman, -vrouw, wandelvriendin en/of
tennismaat en laat die hersens kraken. Wie weet
ben jij dan de volgende die een leuke waardebon of
leuk product ontvangt van één van de Oerse
ondernemers.

1

2
3
4
5
6
7
8
1 Het vlammetje van de ambachtsman is weg (11)
2 Integraal Huisvestingsplan Plan blijkt een
Ingewikkelde Hoofdbrekende Puzzel (1,1,1)
3 Yoran De Vlo is anders goed voor haar (3,3,4)
4 Je neemt de tennisvereniging hierop als je je
kritisch over haar uitlaat (2,6)
5 Ondersteuning van de Rabobank voor een
golfstok? (11)
6 Deze heilige vrouw maakt muziek (4,7)
7 Verhaspel Moterbakken op 9 en 10 november
(11)
8 Lichamelijk ongemak van de kosmos bij de BSO
in Oerle? (12)
Succes!
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Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.

Cabaret: Historisch Hilarisch Genot
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Herstart SHO
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

Herstart Stichting Historisch Oerle
In december 2017 overleed Frans Loots. Hij was
voorzitter van de Stichting Historisch Oerle. Hij was
de motor van deze stichting. Naast enkele exposities
(bruidsparen, Oerse
families van oudsher) was
het hoogtepunt van de
stichting het verschijnen
van het boek “Witte nog?”,
het fotoboek over Oerle en
zijn bewoners van
omstreeks 1900 tot 2000.
Frans vormde het bestuur
samen met Ellie Schippers
– Smolders, Toos Senders – Kelders en Bertina
Senders. Na de dood van Frans werd het stil in de
stichting.
Als geboren en getogen Oerlenaar vond ik dit zonde
en na een gesprek met de bestuursleden heb ik
besloten de plaats van Frans in te nemen. Bertina
heeft het erg druk en zij heeft besloten terug te
treden, maar we kunnen nog wel op haar
deskundigheid terugvallen. Ellie en Toos blijven als
bestuursleden aan. Als we als stichting onze plaats
in de Oerse samenleving weer in willen nemen, dan
zijn drie bestuursleden te weinig. Vandaar dat ik een
oproep doe om ons te komen versterken. Houd je
van Oerle en wil je meewerken om het verleden van
ons dorp weer levend te maken, dan ben jij de
persoon die wij zoeken. Maak een afspraak met ons
en hopelijk leidt dit tot een uitbreiding van het
bestuur.
Voor hen die mij niet kennen wil ik me hierbij
voorstellen:
Tiny Leijten, geboren in de kerstnacht van 1947 in
de bakkerij tegenover De Kers. Mijn liefde voor
Oerle en de Oerlenaren heb ik vooral gekregen
tijdens het brood bezorgen op zaterdag. Ik kwam
dan ook in de Oerse gehuchten en leerde de vooral
agrarische medebewoners kennen. Maar ook als

bestuurslid van RKVVO, de harmonie en het
parochiebestuur werkte ik mee om Oerle leefbaar te
maken. Ik maakte de teksten voor de twee films die
er over Oerle zijn gemaakt. “Oerle, ons dorp (1960)”
en “Het kerkdorp Oerle” (1992). Na mijn
pensionering, 6 jaar geleden, ben ik over Oerle gaan
schrijven en verzamelen. Ik heb nu een data-base
met meer dan 10.000 Oerlenaren of aanverwanten
met hun geboorte- (en doop-), trouw- en
overlijdensaktes. Met mijn toekomstige boek “Oerle
in de 19e en 20e eeuw ben ik gekomen tot 1930”.
Hierin beschrijf ik ook de kerk, het klooster, de
verenigingen, enz. Op dit ogenblik ben ik bezig om
het archief van de Stichting Historisch Oerle digitaal
toegankelijk te maken. Dat laatste is de erfenis van
Frans Loots. Hij heeft een schat van historisch
erfgoed verzameld. Kortom: mijn privéwerkzaamheden over Oerle kunnen prima in de
stichting worden opgenomen.
Maar uiteraard hebben wij nooit genoeg. Hoe meer
materiaal we hebben hoe completer wij het verleden
van Oerle kunnen tonen. Foto’s, bidprentjes,
geboortekaartjes, krantenartikelen, geschreven
teksten zijn bij ons welkom. U bent ze niet kwijt. Wij
scannen ze in en het origineel komt bij u terug. Dat
geldt niet alleen voor particuliere zaken, maar wij
zijn ook geïnteresseerd in de archieven van de
Oerlese verenigingen. Van de twee helaas gestopte
vrouwenverenigingen hebben we het archief reeds
gekregen.

Op de foto het gezin De Lepper – Kroot.
Tenslotte: ook als u zichzelf niet aanmeldt als
bestuurslid van onze stichting, maar u hebt goede
ideeën, geef die aan ons door.

Tiny Leijten (tel. 040-2540799 / 06-54943196)
E-mail: tinyleijten@gmail.com
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Open dag “de Nieuwe Band”

De sociale huiskamer van Veldhoven
“Stichting de Nieuwe Band” houdt
open dag
Op zaterdag 24 augustus had de Nieuwe Band een
open dag en lieten diverse deelnemers zien wat zij
aan vaardigheden op hebben gedaan. Het scala van
activiteiten was groot.
In de goed geoutilleerde werkplaats werden
activiteiten gegeven zoals: onder andere
houtbewerken, glas in lood, speksteen bewerken,
werken met metaal en wat er allemaal mogelijk is
met een computer.
Daarnaast waren er nog 2 lokalen waarin zeer
uiteenlopende activiteiten werden gegeven. Onder
andere bloemschikken, kleding maken, kaarten
maken, fotografie, teken- en schildertechnieken,
handwerken, diverse talen op diverse niveaus en
nog veel meer.
Buiten het gebouw van de Nieuwe Band werden er
nog enkele sportactiviteiten gegeven.
Bij voldoende belangstelling wordt er het komende
seizoen ook boekbinden aangeboden.
Voor de computer worden er ook korte workshops
gegeven.
In het nieuwe seizoen wordt gestart met een
workshop van 7 bijeenkomsten over Android
telefoons. Meer informatie hierover vindt u bij de
stichting.
Naast al deze activiteiten die allemaal begeleid
worden door enthousiaste vrijwilligers is er een
ontmoetingsruimte. Deelnemers drinken er koffie en
voeren gesprekken. Soms heel luchtig maar er is
ook zeker gelegenheid voor een moeilijk gesprek.
Lief en leed wordt met elkaar gedeeld.
Naast deelnemers aan al deze activiteiten is
stichting de Nieuwe Band ook altijd op zoek naar
nieuwe begeleiders die bestaande of nieuwe
activiteiten willen begeleiden.

U vindt het gebouw van de Nieuwe Band aan de
Van Aelstlaan 14 in Veldhoven.
Kijk ook op onze website www.de-nieuwe-band.nl of
op onze facebookpagina:
www.facebook.com/stichtingdNB
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Rabo Online Bankieren

Rabo Internetbankieren heet voortaan
Rabo Online Bankieren.
De nieuwe omgeving ziet er hetzelfde uit als de
Rabo Bankieren App. Rabo Online Bankieren is net
als Rabo Internetbankieren toegankelijk via een
webbrowser op uw computer of mobiele apparaat
zoals Internet Explorer, Chrome of Safari.
Wij zijn continu bezig met het verbeteren van het
online betaalgemak. Klanten van de Rabobank
kunnen sinds kort gebruik maken van het nieuwe
ingevoerde betaalsysteem: Instant Payments. Met
Instant Payments staat een overboeking binnen
enkele seconden op de rekening van de ontvanger.
Dit gebeurt op elk moment van de dag, tijdens
feestdagen en alle dagen van het jaar, ook als de
ontvanger een betaalrekening heeft bij een andere
bank dan de verzender.
Klanten van de Rabobank moeten in bezit zijn van
een nieuwe betaalpas om gebruik te kunnen maken
van het nieuwe ingevoerde betaalsysteem: Instant
Payments. Een verouderd betaalproduct wordt niet
ondersteund door het nieuwe betaalsysteem. Vraag
direct kosteloos een nieuwe betaalpas aan.
U krijgt uw nieuwe betaalpas binnen enkele dagen
toegestuurd.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijk groet,
Rabobank
Jolanda Berkhof
Manager Klantcontact
Particulieren en bedrijven

Susan’s column
Even voorstellen
door Susan Visser
“Hebt u een bonuskaart?”
“Nee, niet bij me”, antwoord ik.
“Wilt u zegeltjes?”
“Nee, bedankt”, voeg ik er aan toe
“Kassabon?” vraagt de kassière inmiddels lachend
alsof ze het antwoord al weet.
“Oók niet...”
De kassière draait zich al naar de volgende klant als
er ineens aan mijn broekspijp wordt getrokken. Mijn
zoontje van zes houdt geheimzinnig een hand naast
zijn mond alsof de kassière hem niet mag horen en
fluistert geheimzinnig: “Dagje uit.”
Hij staat achter mijn benen verstopt alsof hij
verlegen is. De dame achter de kassa neemt een
afwachtende houding aan en kijkt geïntrigeerd naar
het kleine jongetje. Wat gaat er gebeuren?
“O ja, sorry, mogen we tòch de dagje-uit-zegels?”
vraag ik verontschuldigend.
“Maar natúúrlijk!” luidt het antwoord vrolijk. Ze pakt
de zegeltjes terwijl ze met een half oog naar mijn
zoontje kijkt. Alsof dit het sein is dat hij alle gêne
mag laten varen, stapt hij uit mijn schaduw en zegt:
“Ik ga naar Bobbejaanland.”
“O?” klinkt het geïnteresseerd.
Hij doet nog een stap naar voren en gaat verder:
“Ik ben met papa en mama al geweest maar nu ga
ik met de groep.” Hij probeert meer te vertellen
maar in zijn enthousiasme wordt het een nogal
onsamenhangend verhaal.
“Hij gaat dit jaar meedoen met het
vakantieprogramma Oerle en de bivak”, probeer ik
te verduidelijken.
Spontaan reageert de kassière: “Oh, daar doen ze
elk jaar weer zulke leuke dingen!” Ze kijkt mijn
zoontje weer aan en vraagt: “Woon je dan in Oerle?”
Inmiddels staat hij met zijn buik tegen de metalen
buitenkant van de kassapartij aangedrukt om maar
zo dichtbij mogelijk te komen. Hij wil duidelijk van
alles vertellen, maar weet even niet hoe hij hier op
moet reageren. “Eigenlijk in de Berkt”, help ik hem,
“Daar zijn we vorig jaar komen wonen.”
“Nou”, vertelt ze hem, “mijn kinderen hebben er ook
altijd aan meegedaan en helpen nu met organiseren
voor tieners.” Als dat geen goede reclame is, denk ik
bij mezelf...
Met een grote lach op onze
gezichten lopen we even
later de Albert Heijn weer
uit. Mijn zoontje heeft nu
nog meer zin in het
vakantieprogramma dan hij
al had. En ik heb het gevoel
alsof ik me net heb
voorgesteld.
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Diamanten paar Willems
Na het huwelijk bij schoonmoeder in
bed
Een toevallige ontmoeting in het toenmalige
Binnenziekenhuis Eindhoven bracht Martien
(82) en Lena (81) Willems in 1958 bij elkaar.
Op 9 juli vierde het echtpaar, dat sinds vorig
jaar in Residentie ’t Stoom woont, hun
diamanten bruiloft.
Door Ad Adriaans
Pas na het kerkelijk huwelijk op 24 februari 1960
betrok het koppel samen een woning in Eindhoven.
Lena stopte toen met werken zoals dat in die tijd
gebruikelijk was.

Lena en Martien Willems.
Martien is geboren in Lommel en is de oudste van elf
kinderen. Toen hij vijf jaar was, verhuisde het gezin
naar Weebosch en weer later naar Bergeijk ’t Hof.
Op de ambachtsschool in Eindhoven bekwaamde hij
zich in het schildersvak. Lena’s wiegje stond in de
Kromstraat waar nu een winkel van Kruidvat zit. Na
de lagere school ging ze naar de huishoudschool.
“Mijn moeder stierf toen ik veertien was. Als oudste
meisje in het gezin moest ik van school af om in het
gezin te helpen. De jongste was toen pas vier jaar.”
Ze werkte ten tijde van het wettelijk huwelijk op
9 juli 1959 in de huishoudelijke dienst van het
doktershuis van het Binnenziekenhuis waar ze intern
was. Martien had een baan als schilder en woonde
bij zijn ouders in Bergeijk. Lena: “Elke twee weken
was ik een weekend vrij. Dan nam ik de bus naar
Bergeijk. Ik moest bij mijn schoonmoeder in bed
slapen, niet naast Martien. Zo ging dat in die tijd.”

Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909
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De krant
Vanwege gezondheidsproblemen moest Martien in
1970 de verfkwast neerleggen. Een jaar bezorgde
hij het Eindhovens Dagblad toen er een nieuw
systeem van bezorgen kwam. “Er kwamen twee
toezichthouders waarvan ik er één was. Ik had het
beheer over 35 jongeren die de kranten moesten
bezorgen. Later kwamen er ook ouderen bij. Ik
zorgde dat ze er op tijd waren en regelde zo nodig
vervanging. Soms moest ik naar het huis van een
bezorger die zich verslapen had. Die krant moest
bezorgd worden!” Zes dagen per week moest hij
tussen 4.00 en 4.30 uur uit de veren. “Met een
vrachtwagen kwamen ze tussen 5.000 en 6.000
kranten afleveren bij een school. Vanaf 1985 werden
ze bij ons appartement aan de Ajaxlaan in
Eindhoven geleverd. Toen waren het al minder
kranten. Ook heb ik nog jarenlang kranten
nabezorgd.”

Boterham
In 1985 nam Lena het verdelen van Martien over.
“Ik stond om 4.30 uur op. Daar heb ik nooit
problemen mee gehad. Zodra ik om 7.00 uur klaar
was, at ik een boterham en ging nog even naar
bed.” Martien reed vanaf die tijd de losseverkoopronde. “Ik had een eigen bus waarmee ik
elke dag in alle vroegte kranten bezorgde bij onder
meer het ziekenhuis, de TU, Eckartdal, Philips, GGZe
en een aantal benzinestations.

In 2014 werd ik 77, toen ben ik ermee gestopt.” Na
twintig jaar stopte Lena ook met haar werk. Op 3
oktober 2006 ging het Eindhovens Dagblad over op
het tabloidformaat. Rond middernacht werden de
eerste exemplaren overhandigd aan twee trouwe
bezorgers. Martien: “Ik kreeg de eerste tabloid
overhandigd. De foto stond de volgende dag op de
voorpagina.”
Ten bewijze gaat hij de krant halen om het vol trots
te laten zien.
Residentie ‘t Stoom
Na 55 jaar verruilde het echtpaar in september 2018
het appartement aan de Ajaxlaan in Eindhoven voor
een appartement in residentie ‘t Stoom in Oerle.
Hebben ze nooit een tuin gemist? “Nooit”, zegt
Martien. “In Eindhoven hadden we een balkon met
bloemen. We woonden in de buurt van het huidige
MMC waar we veel in de natuur konden wandelen.”
En hoe bevalt het in Oerle? “Dit is een fijne
omgeving om te wandelen en fietsen. Ik voel me
thuis in Oerle”, zegt Martien. Lena mist de winkels.
“In Eindhoven kon ik zelfstandig naar de winkel, hier
niet. Met de buurtbus kan ik naar het Citycentrum,
maar die bus rijdt in het weekend niet.” Maar ze
vermaakt zich prima met het verzorgen van de
bloemen op het balkon, puzzelen en het lezen van
de krant en tijdschriften. Martien heeft nog 25 jaar
gezongen bij het Eindhovense Koninklijk
Mannenkoor La Bonne Espérance waarmee hij in
binnen- en buitenland heeft opgetreden. Elke
voormiddag luistert hij thuis naar klassieke muziek.

Belevingstuin Bijenberkt

Buitenmensen gezocht.

Houdt u er ook zo van om lekker in de buitenlucht
bezig te zijn? Houdt u van tuinieren en heeft u wat
tijd over. Bij de Belevingstuin op de Bijenberkt
kunnen ze uw vrijwillige hulp goed gebruiken bij het
onderhouden van de tuin. Op woensdag en
zaterdagochtend bent u van harte welkom om mee
te helpen om de tuin er mooi uit te laten zien. De
leden van Bijenhouders vereniging Sint Ambrosius
zorgen voor gereedschap, begeleiding en koffie,
thee of fris. In overleg zijn andere tijdstippen ook
mogelijk.
Laat u even weten wanneer u de handen uit de
mouwen komt steken via bijenberkt@gmail.com

WAAROM DE BELEVINGSTUIN?
Een speciaal voor mensen met een dementieel
ziektebeeld ontworpen belevingstuin kan hen
motiveren om te bewegen op een fijne en gezonde
manier. Men wandelt door een veilige, mooie tuin
vol met herinneringen. Het begrip – een tuin moet je
kunnen beleven – vindt steeds meer begrip in onze
samenleving. Een tuin die staat voor: bewegen,
horen, luisteren, zien, proeven en voelen;
zintuigelijke prikkelingen, rust en genieten, sociaal
contact met alle andere bezoekers etc.
Het mogelijk maken dat de mantelzorgers een
moment van ontspanning ervaren! Een belevingstuin
is hier een mooi therapeutisch middel toe. Iedereen
is gebaat bij GROEN.
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Erespeld Kees van Kampen

‘Mijn stem is mijn instrument’
Een groot deel van zijn leven al zingt
Kees van Kampen (83) dat het een lieve lust is.
Voor zijn werk voor De Ligtklanken ontving hij
op 23 juni de Erespeld van de gemeente
Veldhoven.
Door Ad Adriaans
De Oerlenaar kreeg het zingen met de paplepel
ingegoten. “Mijn vader was bakker in
Zevenbergschen Hoek én hij was een goede zanger.
Hij zong in het kerkkoor en ik zong al op jonge
leeftijd in het kinderkoor. De 3 jaar die ik op
kostschool in Huijbergen zat, zong ik daar in het
jongenskoor”, schetst Kees het begin van zijn
zangcarrière. Al op jonge leeftijd heeft Kees veel van
de wereld gezien. ”Vanaf mijn 18e jaar heb ik drie
jaren gevaren. Ik werkte als radiotelegrafist op de
koopvaardij. Daarna ben ik de techniek ingegaan. Ik
hield me bezig met de ontwikkeling van elektronica
bij Philips Medical Systems.” Zijn latere echtgenote
Dinie Aarts werkte toen als verpleegkundige voor
Severinus in Zeelst, wat toen nog ’t Honk heette. Ze
is een echte Oerse die indertijd in de Oude
Kerkstraat woonde. Kees: “De vriendin van een
vriend van mij werkte ook op ’t Honk. Zo hebben
Dinie en ik elkaar ontmoet.” In 1964 trouwen ze en
betrekt het koppel een huis in Zonderwijk. Na
vijftien jaar laten ze een huis bouwen naast
basisschool St. Jan Baptist. Twintig jaar later wordt
er weer gebouwd, ditmaal in de Welle. “Het bevalt
ons hier heel goed.”

Dorus Seuntiens

Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Koren
In de beginjaren van zijn werkzame leven zit het
zingen er niet in, totdat hij zich in 1968 aanmeldt bij
het Veldhovens Mannenkoor (VMK). Vanaf 1989
zingt hij ook voor het Veldhovens Kamerkoor. In
2000 verruilt de zanger het Veldhovens Mannenkoor
voor het Philips’ Philharmonisch Koor (PPK). “Beide
koren hebben dezelfde repetitieavond. Het klassieke
repertoire van het PPK sprak me meer aan. Mijn
periode bij het VMK was een heel leuke tijd waaraan
ik veel vrienden heb overgehouden.” Tot aan de
fusie van de Veldhovense parochies dirigeert hij ook
het Sint Jankoor. Of dat allemaal niet genoeg is,
zingt hij ook nog in het Gregoriaans kerkkoor van de
Catharinakerk in Eindhoven. Ook het Consortium
Musicum Divertimento (CMD) in Breda kan op Kees
rekenen. “Het CMD is een ad-hoc koor met
symfonieorkest. We repeteren vijf ochtenden waarna
en aantal concerten volgt in het buitenland. In juli
zijn we met de partners in Tsjechië geweest waarbij
we op een camping verbleven. In augustus ben ik
met het Philips’ Philharmonisch Koor in Rusland
geweest.”

Ligtklanken
In 2003 richt Kees seniorenkoor ‘Ligtklanken’ op. “Ik
zong al zoveel. Ik wilde ook wel eens een koor
dirigeren.” Hij volgt cursussen dirigeren en
harmonieleer en begint met vijf à zes leden.
Gaandeweg groeit het koor naar zo’n 30 leden die
uit heel Veldhoven komen. “Mijn motto is: kun je
nog zingen, zing dan mee. Terwijl ik de mensen
leerde zingen, leerde ik dirigeren.” In al die jaren is
de repertoirelijst gegroeid van enkele nummers naar
zo’n zeventig waaronder een aantal canons en
nummers in vreemde talen. Jaarlijks geeft het koor
een zomer- en een winterconcert. Incidenteel zijn er
optredens in onder meer Merefelt en Huize Sele en
tijdens koordagen. Al weer jaren wordt het koor op
piano begeleid door Suzanne Spanjaard. De
“Ligtklanken’ is belangrijk voor de leden. Elke
maandag repeteert het koor van 13.45 tot 16.15
uur. “Ik ben me er heel erg van bewust geworden
dat zo’n middag zingen veel voor de leden betekent.
Samen iets doen, met anderen iets moois proberen
te maken, betekent veel voor hen. En de pauze is
een belangrijk moment om even bij te kletsen.”

Kunstvorm
Zijn hart ligt het meest bij zingen. “Muziek is een
kunstvorm die mij erg aanspreekt. Mijn stem is mijn
instrument.” Op de bovenverdieping heeft Kees een
werkkamer waar hij vrijwel dagelijks de partijen van
de verschillende koren oefent. Echtgenote Dinie (81)
zong een aantal jaren bij het Veldhovens Gemengd
Koor en bij Chant’Oers. Ze heeft alle begrip voor de
tijdrovende hobby van haar man. “Ik ga zo veel
mogelijk mee naar concerten. Door Kees ben ik ook
meer van klassieke muziek gaan houden. Samen
bezoeken we ook concerten.” Dinie vermaakt zich
verder met een klein kookclubje, lezen en het
luisteren naar muziek.
Wie de ‘Ligtklanken’ onder leiding van Kees nog een
keer wil horen, kan op 12 oktober vanaf 13.00 uur
in Hapert terecht. Daar brengt het koor uitsluitend
Engelstalige nummers.

Kom ook gymmen!!

Kom ook gymmen bij de gezelligste
damesgymgroep!
Wij hebben nog plaats, dus aarzel niet en meld je
aan.
Wij gymmen serieus maar hebben ook tijd voor een
praatje.
Kom gerust vrijblijvend een keer kijken en
meedoen. Je bent van harte welkom op
maandagavond van 20.15 tot 21.15 uur in de
gymzaal van de Severinus, Platanenlaan 28,
Veldhoven.

Voor vragen,
Henriëtte Schoonen
schoonku@planet.nl
06-24748179
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Brainstormen

Parachutisten op vliegbasis

September, een drukke maand voor
vliegbasis Eindhoven.
Brainstorm KERST MEEMEKOAR
Hét ontmoetingsmoment voor de kerstdagen voor
iedereen die ons dorp een warm hart toedraagt,
KERST MEEMEKOAR, zal dit jaar plaatsvinden op
zaterdag 21 december. Zet die datum dus maar
vast in de (familie-)agenda!
KERST MEEMEKOAR is echter niet mogelijk zonder
bijdrage van de diverse verenigingen en
enthousiaste individuele Oerlenaren. Zichtbaar én
minder zichtbaar zorgen de vele Oerse vrijwilligers
ieder jaar weer voor een mooie winteractiviteit. Het
eerste overleg met allen die een steentje bij willen
dragen vindt plaats op:
DONDERDAG 3 OKTOBER om 20.00 uur in
dorpscentrum d’Ouw School.

Verenigingen ontvangen eerdaags een uitnodiging in
de mailbox maar uiteraard zijn álle Oerlenaren
welkom om deel te nemen aan deze brainstorm.
Namens Dorpsvereniging Oerle,
werkgroep KERST MEEMEKOAR,

Ruim 1000 parachutisten en diverse
transportvliegtuigen uit verschillende landen
zijn tussen 9 en 21 september te gast op
vliegbasis Eindhoven. Oefening Falcon LeapMarket Garden staat op het programma met als
hoogtepunt het vertrek van ruim 1000
parachutisten voor de parachutesprong op
21 september boven de Ginkelse Heide bij Ede.
Voordat kan worden gesprongen wordt eerst
geoefend. Van 9 tot en met 13 september wordt
geoefend in het laden van de diverse typen
toestellen en het droppen van lading. Op maandag,
dinsdag en vrijdag wordt tussen 10.00u en 17.00u
gevlogen, op woensdag en donderdag tussen 10.00u
en 22.00u. In het weekend wordt voor deze
oefening niet gevlogen.
Op maandag 16 september arriveren de toestellen
voor het tweede deel van de oefening. Op 17
september wordt geoefend in het formatievliegen en
vanaf woensdag worden oefensprongen gemaakt. In
deze week wordt tussen 08.00 en 16.00u gevlogen.
Dit geldt ook voor zaterdag 21 september wanneer
ruim 1000 parachutisten deelnemen aan de
herdenking van Market Garden. Meer informatie
hierover kunt u vinden op www.ede.nl.

Baukje Sweegers
Rene vd Mierden
Dirk Goossens
Milja Du Puy
Ine Loijen (ineloijen@hotmail.com)

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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DVO nieuws

− We willen een andere opzet voor de openbare

−

Nieuws van DorpsVereniging Oerle
Op 9 september 2019 werden tijdens de
bestuursvergadering de volgende zaken besproken:
− Werkgroep ‘Zorg in het Dorp’ heeft met Archipel
gesproken over dagbesteding voor
dementerenden in Oerle. Archipel start daarmee
in oktober op de bijentuin. Het is bedoeld voor
dementerenden die in het dementieproces wat
verder zijn gevorderd en daarom niet terecht
kunnen bij de reguliere dagbesteding.
− We hebben ons aangemeld voor de Rabo Club
Support. Alle verenigingen zijn hierover
geïnformeerd.
− We willen graag in gesprek met wethouder Jeroen
Rooijakkers over de kermis in Oerle. De
communicatie vanuit de gemeente laat nogal te
wensen over. Op brieven en e-mails komt vaak
geen reactie. Nog maar eens bij Jeroen aan de bel
getrokken.
− We hebben onze mening gegeven over het GVVP
(Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan). Dat
lijkt goed te komen.
− Wethouder Daan de Kort is druk met het Integraal
HuisvestingsPlan voor de basisscholen in
Veldhoven. Dat zou in september klaar zijn. We
willen ernaar streven om vanaf de carnaval alle
Oerlese kinderen weer in Oerle naar school te
laten gaan. Daarvoor moeten noodlokalen worden
geplaatst.

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

−

−
−

bestuursvergaderingen. Leden wordt gevraagd om
voor de vergadering aan te geven welke
onderwerpen ze graag willen bespreken of
waarover ze een zienswijze willen inbrengen.
We hebben een brief geschreven aan wethouder
Ad van den Oever over de wandelpaden in Oerle
en dan met name die op Hoogakkers. De
gemeente is aan zet en moet het initiatief nemen
om de partijen bij elkaar aan tafel te brengen voor
een gesprek. Het gaat dan om de gebruikers van
de grond, betrokken bewoners en de werkgroep
wandelpaden.
De bewoners van Residentie ’t Stoom willen graag
een bank en een Jeu de Boules baan. Ze gaan hier
zelf mee aan de slag. Karin Leemans probeert
namens hen hier beweging in te krijgen bij
Woonstichting ‘thuis en de gemeente Veldhoven.
Op 22 november willen we een gezellige avond
organiseren voor de vrijwilligers die actief zijn in
de werkgroepen van DVO.
Kerst mee Mekoar is dit jaar op 21 december. De
werkgroep vergadert op 3 oktober.

Bent u nog geen lid van DorpsVereniging Oerle?
Samen staan we sterk!
Een aanmeldingsformulier vindt u op www.oerle.info
onder het kopje ‘verenigingen’, DorpsVereniging
Oerle.
Ook vindt u daar de ‘dorpsvisie, op weg naar 2025’

Basisschool schaatsfestijn

Beste mensen, schaatsliefhebbers,
Ook dit jaar organiseren we weer het Basisschool
Schaatsfestijn.
IJsclub Eindhoven (IJCE) en IJssportcentrum
Eindhoven (Sportfondsen) staan in de startblokken
om er weer een groot Schaatsfestijn van te maken
voor kinderen van alle Basisscholen.
Noteer deze datum, vrijdag 22 november 2019
alvast in uw agenda en zorg dat uw school er ook bij
is.
Info:
Riet Willems, hlc.willems@gmail.com
Tel. 0499 - 571 023 / 06 - 1316 6959
Huub Ulrich, h.ulrich@chello.nl Tel. 06 - 4491 3888
www.ijce.nl/inhoud/basisschool-schaatsfestijn
Facebook:
BasisschoolSchaatsfestijn.
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Cursus: Creatief leven

Opening ‘Kleur in de wijk’

In het najaar start Creatief leven: hoe
geef je je leven vorm?
Creatief leven is een praktische cursus voor mensen
die merken dat ze eenzaam zijn. Voor mensen die
het gevoel hebben dat er iets moet veranderen.
Voor mensen die het houvast in het leven kwijt zijn,
mensen die niet weten wat ze eigenlijk willen, die
meer of andere contacten willen hebben of hun
evenwicht niet hebben hervonden na een belangrijke
gebeurtenis in het leven.
In de cursus leer je om op een andere manier te
kijken naar jezelf en de wereld. Individueel en met
hulp van de groep ontdek je een nieuwe manier van
positief en creatief denken en leven.
De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten
van elk 2 uur met maximaal 12 deelnemers. Je
krijgt meer zelfkennis en stelt jezelf een doel om
meer vorm aan je leven te geven. Kosten: €25,voor de cursusmap. Voor meer informatie:
p.kohlen@swove.nl

Op 24 september a.s. wordt het
mozaïekproject ‘Kleur in de wijk’
feestelijk geopend.
60 kinderen uit groepen 5, 6, 7 en 8 van
Basisschool Sint Jan Baptist maakten onder de
bezielende leiding van Marlies Tops,
enthousiaste vrijwilligers en ouders ieder een
eigen stoeptegel met mozaïek.
Vanuit het thema ‘Wat wensen wij een ander toe’
zijn prachtige ontwerpen tot stand gekomen. Samen
leren en respect voor elkaar en de omgeving zijn als
rode draad herkenbaar. De wereld begint bij jezelf
en de kinderen van basisschool Sint Jan Baptist
beginnen bij hun eigen leefomgeving!
De kleurrijke stoeptegels zijn op verschillende
plaatsen in Oerle geplaatst en dragen bij aan de
kleurrijke uitstraling hiervan.
De feestelijke opening, door wethouder Daan de
Kort, vindt plaats bij basisschool Sint Jan Baptist,
om 11:30 uur.
Iedereen is van harte welkom!
Kleur in de wijk is een initiatief van Creatief in
Zonderwijk en Brede School Veldhoven, in
samenwerking met Basisschool Sint Jan Baptist en
mede mogelijk gemaakt door gemeente Veldhoven
en het Coöperatiefonds van Rabobank EindhovenVeldhoven.

Respect voor elkaar.

Geen autorijden
onder de 18.
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De parochie

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 21 september:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 22 september:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 28 september:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 29 september:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Upside Down)
Gezinsviering
Zaterdag 5 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 6 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Kinderwoorddienst
Zaterdag 12 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 13 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 19 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 20 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
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Vieringen door de week in Christus
Koningkerk:
*maandag en vrijdag om 9.00 uur en
*dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om
19.00 uur.
Vieringen in de kapelkerken: 1x per maand:
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:
1 oktober en 5 november om 9.30 uur
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand: 8 oktober
en 12 november om 9.30 uur
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:
15 oktober en 19 november om 9.30 uur
Na de vieringen bestaat de mogelijkheid om samen
koffie te drinken.
Eerste H. Communie en H. Vormsel:
De voorbereidingen voor de 1e Communie
(leerlingen van groep 4) en het Vormsel (leerlingen
van groep 8) gaan binnenkort van start. De Eerste
Communieviering vindt plaats op zondag 17 mei
2020 en de Vormselviering is op zondag 16 februari
2020; beide in de Christus Koningkerk in
Meerveldhoven.
Voor meer informatie en/of aanmelding voor een
van de voorbereidingstrajecten kunt u een email
sturen naar secretariaat@christuskoning.nl of op
werkdagen tussen 9.30 – 12.00 uur contact
opnemen met het parochiebureau tel. 040-2532231.
U krijgt dan de informatie toegestuurd.
Kerkproeverij
Iemand vragen om mee te gaan naar de kerk doen
we niet zo vaak. Toch is dat de opzet van de
kerkproeverij die in ons bisdom plaatsvindt in het
weekend van 28 en 29 september. De kerkproeverij
is dé gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk
uit te nodigen om mee te komen naar een
toegankelijke kerkdienst die hiervoor speciaal is
georganiseerd.
Ook voor de welwillende gelovige kan de
kerkproeverij juist een aanleiding zijn om je te laten
verrassen. Daag jezelf uit om iemand uit te nodigen
en kom op zondag na afloop van de viering van
10.00 uur naar de koffie in het parochiecentrum.
Deze viering wordt opgeluisterd door de praiseband
‘Upside Down’, die eigentijdse nummers zingt en
speelt, goed passend bij de liturgie van die dag.
In de Christus Koningkerk liggen
uitnodigingskaarten die u eventueel kunt gebruiken
om iemand uit te nodigen.

UILTJES in de kerktoren
Jaarlijks klimt één van de kosters
met leden van Vogelwerkgroep De
Kempen naar boven in de toren
om het uilennest te inspecteren.
In mei waren er 2 uiltjes uit het ei
en lagen er nog enkele eieren in
het nest. Eind juni kwamen zij met
belangstellende kinderen terug om
5 uiltjes te ringen op de
kerkzolder. De uilenouders waren
waarschijnlijk
op muizenjacht
dus kon men
ongestoord aan ’t werk. De
Vogelwerkgroep houdt in het
broedseizoen ’s avonds tegen de
schemering vanaf een bankje op
’t kerkplein de uilenvluchten in
de gaten en weet daardoor
kennelijk vrij precies wanneer ze
boven een kijkje kan gaan
nemen.
Ook de kinderen vonden deze
ringerij een bijzondere belevenis
op grote hoogte.

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dietist-veldhoven.nl

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

Gedoopt: Fayen Saez Perez

Parochieberichten:
Gedoopt:
Fayen Saez Perez
Overleden:
† Henk van Heugten 79 jaar
† Rita Hazenberg – Vollmer, 78 jr.
† Colinda van Baaren, 51 jr.
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.
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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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers uit Overpeinzingen,
Jaargang 42, nummer 8, september 2009
’t Is weer voorbij die mooie zomer.
Ik moet even denken aan dat liedje van …
hoe-heet-hij-ook-al-weer?
Ja, want het duurt niet lang meer of die zomer is
voorbij.

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl

Nee natuurlijk nog niet helemaal, want pas op
21 september komt officieel de herfst weer in beeld.
En bovendien, wanneer ik dit stukje schrijf, zit ik
nog volop met de zomerkleertjes aan in een
behoorlijk warme kamer en met de balkondeur open
om de frisse buitenlucht binnen te laten.
Ja, die zomerkleertjes!
Vol zomerse verwachting heb ik me in het begin van
dit seizoen een aantal nieuwe kledingstukken
aangeschaft.
En heus, deze zomer heeft me beslist niet
teleurgesteld. Want zeg nou zelf, het is toch een
schitterende zomer dit jaar!
Ja, er zullen altijd wel mensen zijn die daar ietwat
anders over denken, maar ikzelf heb toch echt wel
genoten van de heerlijk zonnige dagen.
En ik denk … vele mensen met mij.
Maar nu is die bijna voorbij, de zomer van 2009.
En de zomerkleertjes …?
Die zullen aan het eind van de maand september
weer langzaamaan de weg naar de klerenkast
heengaan. En daar blijven ze dan weer voor een
hele poos.

•
•
•
•
•
•
•
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud

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

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
Toch wel jammer hoor, want juist die
zomerdingetjes zijn over het algemeen wel wat
kleuriger dan de winterkleding.
Ik heb er nu nog geen idee van wat de komende
wintermode zal gaan worden en ik wil daar ook
liever nog even niet aan denken ook. Alhoewel het
eigenlijk best verstandig is om daar tijdig rekening
mee te houden, want voor een mens het weet zit
hij/zij met warme broeken en truien bij de kachel of
de open haard.

Ja, eigenlijk heeft dat toch ook wel weer iets. Zeker
die open haard dan.
Helaas heb ik al jaren geen open haard meer en zal
er de komende jaren ook geen gaan aanschaffen,
maar alleen al het idee van zo’n open haard geeft
een lekker warm gevoel, alsof het nog steeds zomer
is.
En gelukkig is dat ook nog zo.
En daarna?
Och, de herfst heeft ook zo zijn bekoringen en er
valt meer dan voldoende te genieten van dit
prachtige jaargetijde.
En dat zullen we de komende tijd dan maar gaan
doen.
Thea.
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“Franse dag” bij ’t Stoom
Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Kleine activiteit bij Residentie
’t Stoom
Nu het bijna een jaar geleden is dat de meeste
bewoners van Residentie ’t Stoom (Brandrood) hun
woning of appartement betrokken hebben, zijn er al
enkele activiteiten gerealiseerd.
Enkele bewoners hebben, op initiatief van
wooncorporatie Thuis, het plan opgevat om jaarlijks
enkele activiteiten te organiseren.

Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten?

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  06 – 587 551 43

Ook de bewoners van Severinus, die in twee panden
begeleid wonen, zijn zeer enthousiast en dragen
daarom graag ook ideeën aan. Uiteraard zijn ook de
bewoners van de woonzorg Archipel hiervoor
uitgenodigd.

Op zondag 18 augustus jl. hebben we een
zogenoemde “Franse Dag” georganiseerd.
Deze activiteit bestond uit een jeu de boules
wedstrijd en aan de deelnemers werd gevraagd of
ze voor twee personen hapjes mee wilden brengen.
De dag begon wat druilerig, vooral tijdens het
versieren van het “plein,” maar gaandeweg de dag
werd het droger en bij aanvang was het zelfs goed
weer. De deelnemers en organisatie, hebben deze
activiteit als zeer geslaagd ervaren.

De bewoners van “Thuis in Oers en
WISH” ( bewoners van Severinus) opperden, dat dit
vervolg moet krijgen. De werkgroep ( een geschikte
naam hebben we nog niet ) brainstormt nu op een
volgende gezamenlijke activiteit weer bedoeld voor
alle deelnemers van de Residentie.

De werkgroep.
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Samen op stap

Hallo beste Oerlenaren,
Sinds kort ben ik lid van de Seniorenvereniging
Oerle. Een club waar inmiddels een kleine
driehonderd mensen in Oerle lid van zijn.
Al meerdere malen heb ik op een heel plezierige
manier deelgenomen aan de activiteiten van deze
vereniging. Ik vind het wel jammer dat van deze
bijeenkomsten weinig is te lezen in de Koers.
Daarom heb ik er voor gekozen jullie deelgenoot te
maken van mijn deelname aan de spelmiddag en
barbecue bij de Schuilhut van het Gilde en onze reis
naar Rotterdam. Dat ga ik allemaal niet uitleggen
via een lang verhaal maar ik laat jullie met een
aantal foto’s zien hoe de senioren met en van elkaar
genieten. Zin om lid te worden…..laat dat dan weten
via huubstroeks@gmail.com

Hartelijke groeten,
Nel de Kort

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729
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5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

Oersmakelijk

Het recept is deze keer van: Marjan Peijnenborgh

Geurige vis in saffraansaus
Ingrediënten (voor 4 personen)
− 1 ui
− ½ prei
− 2 worteltjes

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1 teentje knoflook
2 eetlepels olijfolie
2 dl droge witte wijn
1 pot visfond (380ml)
1 thl. tijm
1 laurierblaadje
1 zakje saffraan
1 sinaasappel
1 vleestomaat
15g verse basilicum
15g bieslook
300g zalmmoten

12. Vel en graten van zalm verwijderen en in
4 gelijke stukken snijden.
13. Hetzelfde met kabeljauw of scholfilets.
14. Zalm en witvis tot gebruik in koelkast bewaren.
15. Vis minimaal 30 minuten op kamertemperatuur
laten komen
16. 4 diepe borden voorverwarmen
17. In hapjespan de ingekookte bouillon opnieuw
opwarmen.
18. Boter in blokjes snijden en van het vuur af één
voor eén door de bouillon kloppen met een
garde, tot er een licht gebonden saus ontstaan.
19. Saus opnieuw opwarmen. NIET MEER LATEN
KOKEN
20. De vis in de saus leggen en ca. 8 minuten
langzaam opwarmen NIET KOKEN!
21. Op smaak brengen met peper en zout en
enkele druppels citroensap.
22. Met schuimspaan de vis voorzichtig over de
4 borden verdelen en de saus erover schenken.
23. Elk bord de tomatenblokjes verdelen, de
sinaasappelrasp, basilicum en bieslook erover
strooien
Serveren met partybroodjes of witte of notenrijst.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat dit een recept
is dat in feite heel simpel te bereiden is met een
maximaal effect. Het ziet er schitterend uit en het
smaakt super!
Helaas heb ik nog niemand kunnen bedenken aan
wie ik de pollepel wil doorgeven.
Mocht er gegadigden zijn, kunnen zij zich
aanmelden via redactie@koersvanoers.nl

300g kabeljauw of scholfilets
100g roze of Hollandse garnalen of combi met
4 gamba’s
eventueel wat gekookte mosselen, naar eigen
smaak.
200g koude boter of eventueel margarine
zout, peper, citroenrasp + sap

Bereidingswijze
1. Ui pellen en snipperen
2. Prei en worteltjes schoonmaken en in grove
stukken snijden
3. Knoflook pletten
4. Olie in pan verhitten en uit, prei, worteltjes ca.
2 minuten zachtjes bakken.
5. Toevoegen: wijn, fond, tijm, laurier, saffraan.
6. Op zacht vuur aan kook brengen en ca. 15
minuten afgedekt heel zachtjes laten trekken.
7. Bouillon boven de hapjespan zeven en op hoog
vuur in ca. 5 a 10 minuten tot de helft (ca.
2,5dl) laten inkoken.
8. Sinaasappel goed schoonboenen en schil
raspen
9. In steelpan water aan de kook brengen, daar
de ingekruiste tomaten in onderdompelen, dan
onder koud stromend water afspoelen en
ontvellen.
10. Tomaat in kleine blokjes snijden, zonder
zaadjes.
11. Basilicum scheuren, bieslook fijn knippen.

Zalm in saffraansaus.

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

TCO begint aan haar 19de seizoen. Het Tiener
Comité is opgericht om de kinderen na de
basisschool ook bij de Oerse gemeenschap te
blijven betrekken en elkaar te blijven
ontmoeten. Dit doen we door jaarlijks
verschillende activiteiten te organiseren. Zie
ook onze vernieuwde website www.tcoerle.nl
voor een beeld van de verschillende
activiteiten.

Wil je graag deelnemen aan TCO dan kun je je
inschrijven via www.tcoerle.nl.
Doe dit voor 26 september 2019.
Het bestuur van TCO bestaat op dit moment uit
7 personen. We hebben tijdens de familieavond,
waarbij we het seizoen gezellig afsluiten, afscheid
genomen van 3 enthousiaste bestuursleden.
Eigenlijk is 7 bestuursleden te weinig voor alle
activiteiten die we organiseren dus we zijn dringend
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt het je leuk
om te helpen bij een paar activiteiten of wil je
bestuurslid worden, neem dan contact met ons op
via de mail of het telefoonnummer, beide terug te
vinden op de website.
Als laatste willen we nog even alle vrijwilligers
bedanken die ons geholpen hebben om van elk jaar
een succes te maken. Daar zijn we super dankbaar
voor.
Met vriendelijke groet,

TCO bestuur:
Van links naar rechts: Ivar Boerefijn,
Gerita v.d. Hoeff, Hans van Nunen, Josje Slaats,
Marc Schilleman, Martijn Tholen.
Voor/onderaan: Antoine Jansen.

Het TCO bestuur

Bij een nieuw seizoen hoort ook de inschrijving om
deel te nemen aan TCO. TCO is bedoeld voor de
tieners van klas 1 t/m 4 van het voortgezet
onderwijs die in Oerle wonen of in Oerle op de
basisschool hebben gezeten.

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
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Vertrekkende bestuursleden:
van links naar rechts:
Addry van Oorschot, Miriam Baltussen
en Daniëlla van Buel.

Opfris-cursus 50+

Rijvaardigheidstest voor ouderen
Stichting VSV organiseert opfris-cursus 50+
Op vrijdag 22 november a.s. wil de Stichting
Veldhoven Samen Verkeersveilig in
samenwerking met de gemeente Veldhoven
een OPFRIS-cursus 50+ organiseren.

Wat houdt een opfriscursus precies in?
Automobilisten van 50 jaar en ouder kunnen op deze
dag onder toezicht van een speciaal opgeleide
autorijinstructeur in de eigen auto een rijtest
afleggen, waarna de instructeur na afloop van de rit
de cursist een aantal praktische tips aan de hand zal
doen in een persoonlijk gesprek, mocht dat nodig
zijn. Aanwijzingen, die enkel tot doel hebben een
deelnemer te helpen om tot een (nog) beter
rijgedrag te komen. Daarnaast zal tijdens de cursus
ook aandacht worden geschonken aan de
verkeerstheorie (m.n. aan de nieuwste
verkeersregels), de kwaliteit van de ogen en een
gehoortest.
De cursus zal een halve dag in beslag nemen. Dertig
personen komen in de ochtend in actie, de andere
dertig deelnemers ’s middags. Er kunnen dus
maximaal 60 mensen aan de cursus meedoen. De
regel die daarbij wordt gehanteerd is: Die eerst
komt, eerst maalt!
Geen rij-examen
Wat voor veel mensen erg belangrijk is om te
weten: de rijvaardigheidstest tijdens de Opfriscursus is beslist geen rijexamen en heeft dus ook
geen enkele consequentie voor het bezit van het
rijbewijs.
Het is beslist niet zo, dat iemand zijn of haar
rijbewijs kan verliezen. Alles wat een instructeur
waarneemt blijft vertrouwelijk tussen hem en de

cursist. De rit is enkel bedoeld om automobilisten,
die al wat langere tijd hun rijbewijs bezitten, een
eerlijk inzicht te geven in hun rijgedrag. In de loop
van de jaren kunnen er immers in hun rijstijl
onmerkbaar storende foutjes zijn geslopen. Ook is
het verkeer sindsdien flink veranderd en drukker
geworden. De cursus is een vorm van bijscholing.
Alle deelnemers krijgen na afloop een
deelnamecertificaat overhandigd.
Wat men moet weten
Deelnemers kunnen zich voor deze dag bij voorkeur
aanmelden via de website van de Stichting
Veldhoven Samen Verkeersveilig:
www.veldhovensamenverkeersveilig.nl
Indien dit niet mogelijk is kan contact worden
opgenomen met het secretariaat:
Mevr. H. Cudok, telefoonnr. 040-2531093.
Men dient verder te weten, dat de organisatie een
kleine eigen bijdrage aan de cursisten moet vragen
van € 12,50. Bij aanmelding via de website wordt
aangegeven hoe u dit bedrag kunt betalen.
Het is uiteraard duidelijk, dat elke deelnemer in het
bezit moet zijn van een geldig rijbewijs B of BE en
over een eigen auto dient te beschikken, waarin de
rijvaardigheidsrit kan plaatsvinden.
De cursus zal worden gehouden in het gebouw van
d’n Bond aan de Rapportstraat te Veldhoven. De
cursus zal een halve dag in beslag nemen voor de
cursisten.
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Dahliatentoonstelling

Massale belangstelling bij
tentoonstelling van Groen en Keurig.
In het weekend van 31 augustus en
1 september was weer de jaarlijkse
tentoonstelling van bloemenvereniging
Groen en Keurig.
Door de leden van ‘Groen en Keurig’ , ‘Flora’ en
‘De echte Jonge Stek’ werd de tentoonstelling weer
met prachtige bloemen verrijkt.
De bloemstukjes waren wederom pronkstukken en
creaties van ieder lid van ‘Groen en Keurig’.
De keuring van de creaties -verzorgd door de
bezoekers- viel echt in de smaak en is voor
herhaling vatbaar.
De geweldige vliegers van Frans Geerlings maakten
het geheel compleet.
De zelfmaak-pakketjes voor vliegers vonden gretig
aftrek bij de jeugd.
Kortom, een zeer geslaagde tentoonstelling met zeer
veel tevreden bezoekers en leden van Groen en
Keurig.

Wij doen ook mee aan Rabo Clubsupport.
Vanaf 27 september kunt u stemmen.
Denkt u ook aan ons?
Iedereen bedankt
De leden van Groen en Keurig
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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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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Sophie Jansen,
Saar Kater, Julia Kootkar, Owen Smulders,
Tim Spitters en Stan Uitdenbogaard

Even voorstellen….
Onze nieuwe kinderredactie:

Julia rijdt paard...
Hoi, ik ben Julia Kootkar
Ik ben 8 jaar en woon op de
Kleine Vliet 3. Daar woon ik
samen met mijn papa,
mama en zusje Suze.
Ik zit in groep 5 bij meester
Olivier. We hebben een leuke
klas.
Ik zit op paardrijden bij PKC Eersel en dat vind ik
super leuk. Daar vertel ik de volgende keer meer
over. Ik hou erg van dieren. Mijn hondje heet
Floortje en we hebben kippen en er staan twee
pony’s in de wei. Ze heten Jenny en Mikie en ik
verzorg ze graag.
Ik vind het leuk om voor de Koers van Oers te
schrijven.
Tot de volgende keer!!!
Groetjes Julia.

Owen voetbalt...
V.l.n.r.: Saar Kater, Julia Kootkar, Sophie Jansen,
Stan Uitdenbogaard en Owen Smulders.
Niet op de foto: Tim Spitters.
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
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Hallo ik ben Owen

Je kent me vast wel, want
dit is de tweede keer dat ik
meedoe met de Koers voor
Kids. Ik vind het leuk om
stukjes voor jullie te
schrijven.
Ik zit nu in groep 6 en het is
heel leuk!
En ik ben 9 jaar. Ik voetbal bij RKVVO JO10-3.
Ik ga over 3-4 weken verhuizen naar onze boerderij
met mijn mama, papa, Bliss, Astor de kat en
zwerfkatje Wout. Ik heb daar heel veel zin in, want
dan krijg ik een hele grote slaapkamer.
Mijn hobby’s zijn Gamen, Slapen, Buitenspelen en
Eten. En mijn beste vrienden zijn: Guus en Chris.
Dit was mijn stukje tot de volgende keer doei.

Saar is een scout

Stan was in Frankrijk...

Hallo ik ben Saar

Hallo! Ik ben Stan

Ik zit in groep 6 van de Sint
Jan Baptist.
Mijn lievelingsdier is een
giraf.
Mijn lievelingseten is friet en
mijn lievelingskleur is
turquoise.

Ik ben 8 jaar en zit in groep
5 bij meester Olivier. Ik
vindt het heel leuk dat we dit
jaar een keer een meester
hebben.

Dit is mijn 2de keer dat ik stukjes schrijf in de koers
van Oers .
Ik vind het leuk om iets te schrijven en dat iedereen
het dan kan lezen.
Oh ja, bijna vergeten ik ben 8 jaar oud en woon in
Oerle.
Ik zit op scouting Hertog Jan van Brabant en ik hou
van knutselen.
Dat was mijn stukje.
Doei!

Sophie ook...
Hoi ik ben Sophie
Ik doe voor het eerst mee
met de koers voor kids.
Het leek me wel een keertje
leuk zo meedoen. Ik had al
verteld hoe ik heette, maar
de rest nog niet, dus hier. Ik
ben 11 jaar oud en zit in groep 8 en in groep 8 is
het best leuk. In de zomervakantie ben ik naar
Frankrijk geweest met, papa, mama, Chris mijn
broertje, Pim mijn broertje en ik zelf. Daar hebben
we veel gezwommen en met
elkaar gespeeld. Op vakantie
hebben we ook skelters
gehuurd en zijn we wezen
karten. De skelters huren was
super leuk en het karten was
ook super leuk. De warmste
dag van de vakantie was
41 graden. Toen zijn we naar
een ijsgrot geweest, daar was
het erg koud 13 graden, das
dat was wel fijn.
Mijn hobby’s zijn taekwondo en
scouting, op taekwondo zit ik al 1,5 jaar. En op
scouting zit ik al 5 jaar.
Ik zit hier sinds groep 6 op school. Eerst woonden
we in Eindhoven waar ik ook op een andere school
zat: ‘t Slingertouw. Daarna zijn we naar een
huurhuis verhuisd in de Heikant. En na 1 jaar zijn
we naar ons echte nieuwe huis in Oerle verhuisd.

De vakantie was ook leuk.
We hebben in een hotel geslapen en daarna sliepen
we in een tent. We waren in Frankrijk.
De camping was heel leuk, met een groot zwembad
met een wildwaterglijbaan. We zijn 2x naar hele
mooie grotten geweest.
We zijn in de vakantie ook naar Bobbejaanland
geweest met het vakantieprogramma.
Volgende maand schrijf ik weer een stukje. Tot dan!
Groetjes Stan

Tim voetbalt ook...
Hallo ik ben Tim Spitters en
ik doe mee met de Koers
voor Kids en dit is mijn
tweede keer. Ik ben 11 jaar.
Mijn hobby is voetbal en ik
zit in de jongens onder 13-2
bij RKVVO.
Ik heb een broertje Job en ik
heb ook een zus Anouk.
Ik hoop dat jullie mijn stukjes leuk gaan vinden en
dit was mijn stukje weer en tot de volgende keer.

Dit was mijn stukje. Tot de volgende keer.
Groetjes Sophie.
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Ophaaldagen Kliko

2019
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
September
20
Ophalen groene kliko + PMD-zak
22
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
25
VKS: kienen
27
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
28
Ophalen oud papier
Oktober
3
4
6
9
11
11
18
23
25
26
27

Kerst Meemekoar: brainstormen met
Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO: Pretpark
VKS: moederdagviering
Ophalen groene kliko + PMD-zak
KBO: Theatershow The Blue Stars in
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
2
TCO: Spooktocht
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 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
6
Ophalen PMD-zak
11
VKS: kerststukjes maken
13
Ophalen groene kliko + PMD-zak
18
VKS: kerstviering
20
Ophalen grijze kliko + PMD-zak
21
Kerstmeemekoar
27
Ophalen groene kliko + PMD-zak
28
Ophalen oud papier
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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.

2020
Januari
3
TCO: activiteitenmiddag
26
(of 9 febr) TCO: dag in de sneeuw
Februari
9
(of 26 jan) TCO: Dag in de sneeuw
Maart
13
15
20

TCO: voorjaarsactiviteit meisjes
TCO: voorjaarsactiviteit jongens
TCO: info-avond braderie

April
5

TCO: braderie

Mei
24

TCO: verrassingsactiviteit

Juni
5+6
27+28

Boergondisch Oers
TCO: tieners 4 tieners

Augustus
14-15-16 TCO: bivak
29
TCO: afsluiting

Steun de

en word donateur!

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle

De volgende kopijdatum is

27 september 2019

Foto impressie Bivak TCO

