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Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  

Op de volgende plaats ligt de Koers: Dorpscentrum d’Ouw School 

(Oude Kerkstraat 18) en Gasterij ‘t Dorpsgenot (Toterfout 13A). 

Stichting Koers van Oers 

Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  

St. Janstraat 50, 5507 ND, e-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 

Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen, 

Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven. 

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 

Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 

Dorpscentrum d’Ouw School. 

Advertentie tarieven 

De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website: 

www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

AVG (Privacy verklaring) 

De privacy verklaring vindt u op de website:  

www.koersvanoers.nl/privacy 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 

Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 

Geen spoed, toch politie   0900-8844 (Lokaal tarief)  

Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03 

Brandweer kazerne Veldhoven-De Run:  040 - 260 86 08 

Iets te melden m.b.t. gemeente Veldhoven: 

Klachten t.a.v. gemeente, op telefoonnummer:  14 040 

Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 

aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-

gaande toestemming van de inzender. 

Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 

Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Colofon 

Verschijningsdata 2022 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

9 23-09-2022 Week 41 (12-10-2022) 

10 28-10-2022 Week 46 (16-11-2022) 

11 25-11-2022 Week 50 (14-12-2022) 

http://www.reprof.nl/
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Cityfest Veldhoven 

Karaoke Band en DJ Olaf. Zaterdag de 24e geven we 
vijf lokale bands een podium op het Meiveld in het 
Citycentrum. Verder treden zaterdag en zondag 
uiteenlopende artiesten op, bijvoorbeeld Ruth Jacott, 
Paul Sinha, Wolter Kroes en Emma Heesters.  Naast 
alle optredens zijn er culturele activiteiten bij 
Theater De Schalm, Museum ’t Oude Slot, Art4U en 
Bibliotheek Veldhoven. 
 
Nieuw: Severinus Got Talent en Ouderwets 
Gezellig 
CityFest is er voor iedereen. We zijn dan ook trots 
op de andere twee nieuwe onderdelen. 
Zorgorganisatie Severinus ondersteunt mensen van 
jong tot oud met een verstandelijke beperking, 
autisme of dementie. Op zaterdag van 13.00-14.30 
uur geven we een podium aan de bewoners van 
Severinus met ‘Severinus Got Talent’. Zondag van 
12.30-15.00 spelen Harmonie L’Union Fraternelle en 
Ray Martin tijdens ‘Ouderwets Gezellig’ oude 
klassiekers. In de tent op het D’Ekkerplein staan dan 
ook stoelen voor bezoekers die niet zo lang kunnen 
staan. 
 
Dit is CityFest 
CityFest is hét gratis toegankelijke Veldhovense 
festival dat in het laatste weekend van september 
midden in Veldhoven plaatsvindt. CityFest wordt 
georganiseerd door een groep vrijwilligers, met als 
doel de mensen van Veldhoven te verbinden. 
Oftewel: een weekend vol cultuur, muziek en feest! 
 
Volg ons! 
Instagram en Facebook: cityfestvhv. Of kijk op 
cityfestvhv.nl voor o.a. de volledige 
programmering. 

Gratis festival CityFest Veldhoven 
breidt uit 
Nieuwe onderdelen: Veldhoven Vout, Severinus Got 
Talent en Ouderwets Gezellig 
 

Iedereen uit 
Veldhoven en 
omstreken 
laten 
genieten van 
muziek en 
cultuur en 
verbinden. 
Dát is het 
doel van 
CityFest. De 

derde editie van dit gratis evenement vindt plaats op 
23, 24 en 25 september 2022. Er zijn dit jaar twee 
locaties: het Meiveld in het Citycentrum en het 
hoofdpodium op het d’Ekkerplein aan de 
Burgemeester van Hoofflaan. Het d’Ekkerplein is 
overdekt met een tent, dus je kunt bij alle 
weersomstandigheden genieten van de optredens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor ieder wat wils  
Vrijdag de 23e trappen we af met het eerste nieuwe 
onderdeel: ‘Veldhoven Vout’. Even lekker los gaan 
op ‘foute hits’ van o.a. Zanger Kafke, Tante Joke 

http://www.oersehave.nl/
http://www.vandermierden.nl/
http://www.cityfestvhv.nl
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

http://www.tecaplus.nl/
http://www.autobedrijfdingen.nl/
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Tekentaalspecialist 

“Bij de een-op-een sessies gaan we uit van een 
persoonlijke hulpvraag. Deze zijn heel divers. Hoe 
krijg ik meer zelfvertrouwen, hoe kan ik beter 
omgaan met kritiek, hoe kan ik meer rust vinden in 
een druk leven, ik ben met vervroegd pensioen, wat 
nu? Of: hoe kan ik weer plezier beleven in mijn 
leven?”  
 
Op een creatieve en speelse manier gaat de client 
beeldend aan de slag. Hierdoor wordt er verbinding 
gemaakt met zijn of haar onbewuste. Een beeld zegt 
meer dan 1000 woorden. Want juist daarin liggen 
veel antwoorden. Tekenen en schilderen zijn daarom 
veilige methoden om gevoelens en emoties te uiten. 
Deze kunnen zo op een krachtige manier worden 
getransformeerd naar een positieve verandering.  
 
Wil je meer weten?  Kijk dan eens op haar website 
 
https://www.carolinestekencirkel.com/  

‘Iedere tekening vertelt een verhaal’ 

De Oerlese Caroline Adriaans is de eerste 
tekentaalspecialist in Brabant, met als 
specialisatie mandalatekenen.  
Vanuit haar bedrijf Caroline’s Tekencirkel helpt 
ze cliënten die zich met een hulpvraag bij haar 
melden. Ook geeft ze on- en offline 
mandalatekencursussen voor persoonlijke 
ontwikkeling. 
 
Krachtbronnen 
Na het afronden van de nieuwe opleiding tot 
tekentaalspecialist kan ze door cliënten gemaakte 
tekeningen analyseren. “Kinderen en ook 
volwassenen laten met een tekening onbewust zien 
hoe ze zich voelen en wat er bij hen speelt. Ze 
hoeven helemaal niet mooi te kunnen tekenen, daar 
gaat het niet om.” De tekening is dan ook het 
communicatiemiddel tijdens een sessie. “In een 
tekensessie kijken we onder meer naar de eigen, 
mogelijk verborgen krachtbronnen om op een 
andere manier met de uitdagingen in het leven om 
te gaan. Hierdoor voel je jezelf krachtiger en dat 
straal je ook uit naar je omgeving.” 
 
“Een mandala geeft precies weer hoe iemand zich op 
het moment van tekenen voelt. Ze zeggen niet voor 
niets dat een mandala (Sanskriet voor cirkel) de 
spiegel van de ziel is. De cirkel is daarbij een 
krachtig element. En daarom een mooi instrument 
dat ook in een tekensessie ingezet wordt.” 
 
Zelfontwikkeling 
Caroline biedt behalve persoonlijke tekensessies 
tevens online mandalacursussen aan waarin je 
behalve leert om mandala’s te tekenen, ook jezelf 
beter leert kennen. Door middel van een 
persoonlijke inlogcode heb je toegang tot je eigen 
leeromgeving waarin je de lessen aangevuld met 
video’s 24 uur per dag kunt bekijken. Via 
maandelijkse meetings begeleidt Caroline je in de 
wondere wereld van de mandala.  
 

http://www.loodgietersbedrijf-peelen.nl/
http://www.dehoeve.nu/
https://www.carolinestekencirkel.com/
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Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

www.lovano.nl | info@lovano.nl  
040 - 205 12 18 

Resultaten kindmonitor 

Impact corona: ouders bezorgd over 
toekomst kind 
 
Uit onderzoek van GGD Brabant-Zuidoost onder 
ouders met kinderen van 0-11 jaar blijkt de  impact 
van de coronacrisis. Veel ouders benoemen de 
beeldschermtijd van hun kind als een negatief 
effect. Ook hebben  ouders tijdens de coronacrisis 
veel stress ervaren. Bij problemen met hun kinderen 
vragen ouders vaker hulp aan professionals en 
minder vaak aan familie en vrienden. Dit blijkt uit de 
Kindmonitor die in het najaar van 2021 bij ruim 
10.000 ouders in de regio is uitgevoerd.    
 
Zorgen om leerprestaties en beeldschermtijd 
kind 
 
Bijna de helft van de ouders ondervond zowel 
positieve als negatieve effecten van de coronacrisis. 
Veel ouders (29%) benoemen de toegenomen 
beeldschermtijd van hun kind als een negatief 
effect. Als positief effect noemen ouders (23%) een 
betere balans tussen werk en privé. Opvallende 
trends die waarschijnlijk het effect zijn van de 
coronacrisis, zijn meer opvoedstress bij ouders, een 
hoger ziekteverzuim onder kinderen, meer 
huisartsbezoek door kinderen en minder controles 
bij de tandarts. Ook haalden minder kinderen een 
zwemdiploma. Voor de toekomst maken ouders zich 
vooral zorgen over de leerprestaties en de 
beeldschermtijd van hun kind.   
 
Meer vraag naar professionele hulp  
 
Uit de monitor blijkt dat  bij 10% van de kinderen 
aanwijzingen zijn voor psychosociale problematiek. 
Ook is bij een deel van de kinderen (9%) de 
weerbaarheid laag. Ondanks een licht dalende trend 
in ervaren opvoedproblemen bij ouders, geeft één 
op de drie aan bovengemiddeld veel stress bij het 
opvoeden te ervaren. Steeds minder ouders vragen 

voor opvoedingsproblemen hulp aan familie, 
vrienden of kennissen (14% in 2017 en 12% in 
2021). Het aandeel ouders dat bij problemen met 
hun kind professionele hulp zoekt is juist 
toegenomen van 35% in 2013 tot 48% in 2021. 
Deze ontwikkeling lijkt in strijd met gemeentelijk 
beleid en de focus op eigen kracht en inzet van het 
informele netwerk. 
 
Minder ouders vinden af en toe roken onder de 
18 jaar acceptabel  
 
Het percentage ouders dat af en toe roken onder 18 
jaar acceptabel vindt nam af van 33% in 2013 tot 
25% in 2021. Voor alcoholgebruik zien we dat 
steeds minder ouders 15 jaar of jonger een 
verantwoorde leeftijd vinden voor een eerste slok, 
maar dat toch nog veel ouders (44%) 17 jaar of 
jonger wel verantwoord vinden voor een eerste glas. 
Ook zien we een  dalende trend in roken tijdens de 
zwangerschap (11% 2013, 8% 2017, 5% 2021) en 
alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (4% in 
2013, 2% in 2017 en 1% in 2021). 
 
En nu? 
 
De resultaten van dit onderzoek benadrukken het 
belang van gezondheidsbevordering bij kinderen en 
het ondersteunen van ouders hierbij. Onder andere 
de cijfers rondom ouderlijke stress bij opvoeden, 
toegenomen gebruik van professionele hulp en 
overmatig beeldschermgebruik zijn belangrijke 
punten om in het oog te houden. Gemeenten 
kunnen inzetten op programma’s zoals Kansrijke 
Start, Kind naar Gezonder Gewicht, Gezonde 
Kinderopvang en Gezonde School, JOGG en de 
Rookvrije Generatie om samen met hun 
ketenpartners te werken aan een samenhangend 
beleid voor een gezonde generatie.  
De regionale en gemeentelijke cijfers van GGD 
Brabant-Zuidoost zijn te vinden via de database van 
de Brabantscan (www.brabantscan.nl). 

http://www.lovano.nl/
https://www.zorginoktober.nl/
http://www.brabantscan.nl
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Severinus benoemt Ruud Coolen van 
Brakel als lid en voorzitter Raad van 
Toezicht  

Per 1 september 2022 
treedt Ruud Coolen van 
Brakel toe als lid van 
de Raad van Toezicht 
van Severinus in 
Veldhoven. Per 1 
januari 2023 volgt de 
heer Coolen van Brakel 
vertrekkend voorzitter 
Ton Horn op. Met de 
benoeming van de heer 

Coolen van Brakel is de continuïteit van het 
voorzitterschap binnen de Raad van Toezicht 
geborgd en is er tijd voor een goede overdracht. De 
heer Coolen van Brakel wordt lid van de 
remuneratiecommissie. 
 
Ruud Coolen van Brakel studeerde sociologie en 
onderwijskunde aan de Radboud Universiteit en is 
werkzaam als bestuurder van het Instituut 
Verantwoord Medicijngebruik in Utrecht. Hij is 
daarnaast actief als voorzitter van de raad van 
toezicht van Entrea-Lindenhout in Arnhem (tot eind 
2022), als voorzitter van de raad van toezicht van 
Via Jeugd in Cadier en Keer en als bestuurslid van 
de Ds. Boerstichting.  
 
Met de komst van Ruud Coolen van Brakel bestaat 
de Raad van Toezicht van Severinus uit: Ton Horn 
(voorzitter tot 1-1-2023), Johan Dunnewijk 
(vicevoorzitter), Lucas Middelhoff, Emmy Limbourg 
en Arlène Denissen. 
 
Severinus is dé zorgorganisatie in Veldhoven en 
omgeving voor mensen van jong tot oud met een 
verstandelijke beperking. Daarnaast ondersteunt 
Severinus mensen met een verstandelijke beperking 
en autisme of dementie.  

Nieuw lid Raad van Toezicht 

Vrijwilligers gezocht 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die een paar 
uurtjes tijd hebben om onze bewoners 1 op 1 
aandacht te geven door bv samen te gaan 
wandelen, samen op de duofiets te gaan fietsen, 
samen een boodschap te gaan doen of een spelletje 
te spelen etc. 
 
Heb je zin en tijd om onze mensen een beetje meer 
aandacht te geven door er even voor ze te zijn, laat 
het ons weten. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen naar: 
Lindehof Oerle, telefoonnummer 040-3410090 
Vraag dan naar Irma Derks of Leny van Keulen 

Vrijwilligers Lindehof 

http://www.kappervanderlooy.nl/
http://www.eclips-uitvaart.nl/
https://www.nieuwerwets.nl/
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1 Wedstrijd van een prachtig dorp mondt uit in een 

schitterend blad (5,3,4) 
2 Draait het om een aanstaande pastoor? (2) 
3 Martijn maakt zich zorgen om het droogvallen 

van de Dommel (6) 
4 Lekker overgeven tussen Oersebaan en 

Vooraard !!(8) 
5 Het winnen van studenten archeologie vlakbij de 

Oerse molen (9) 
6 Maar of je hier een straat van kunt maken? (6) 
7 Dimitri woonde in een kleine halve bol tussen 

Oers en Wintersel (9) 
8 Van der Hoese is anders een zorgboerderij 

(2,5,4) 
9 Is het de beurt van Anton,Tonnie of Angelique? 

(7) 
 
Succes! 

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 98 was:  
 
1. LoVano 
2. KApel 
3. HarmoNie 
4. PadDevenweg 
5. Elin 
6. OeRle 
7. MilkA  
8. TillA 
 
Familienaam: Van der Aa 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Nettie Bijnen, Mieke van Campen, Annie Geven, 
Gerard Groenen, Jo ten Have, Toon Hermens,  
Hans Jasper, Janus van Lieshout, Frans Loijen,  
Anita Sanders, Henriette Segers, Anja Steijnen, 
Annie Stemerdink, Jack van de Velden 

Crypto Oers, puzzel 99 

1 
                         

2 
               

3 
                   

4 
                     

5 
                      

6 
                   

7 
                      

8 
                        

9 
                    

http://www.geitenboerke.nl/
mailto:redactie@koersvanoers.nl
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

Bron: Koers van Oers,  
jaargang 42,  
nummer 5, mei 2009 

 
Op weg naar Santiago de Compostella 
 
Een aantal jaren geleden begon het als een droom. 
Met vier goeie vrienden op de fiets naar Santiago de 
Compostella. In een maand tijd 2500 km fietsen met 
volle bepakking, naar het meest noordwestelijke 
puntje op het Iberisch schiereiland.  
Op zondag 26 april 2009 was het dan zover. Om 
9.00 uur verzamelden we in de Janus 
Hagelaarsstraat. De voorbereidingen waren achter 
de rug, de hoognodige spullen waren aangeschaft, 
de tassen gepakt en de banden opgepompt…. Onze 
tocht kon beginnen. 
Het was hartverwarmend om te zien hoeveel familie, 
buren, vrienden, collega’s en bekenden waren 
gekomen om ons uit te zwaaien. Zelfs een heus 
spandoek werd gemaakt. Om 9.45 uur vertrokken 
we in onze gesponsorde tenues. 
 
Sponsors bedankt 
Bij deze willen we Rabobank Oerle-Wintelre nog van 
harte bedanken, omdat die er voor gezorgd heeft 
dat wij er op en top uit zien in onze prachtige 
outfits. Ook bedanken we ‘de Vocht 
zorghulpmiddelen’ voor de mooie shirts die we 
hebben gekregen. 

 
Sint-Jakobsschelp 
De Oerse Bikers hadden hun zondagse fietstocht 
aangepast en vergezelden ons tot aan de grens 
Nederland-België bij Postel. Dat was wel heel 
bijzonder. Vandaar fietsten we met z’n vieren 
verder.  
Deze eerste dag zijn we gekomen tot Wolvertem, 
120 km (via Postel, Retie, Lier, Mechelen richting 
Aalst) in 6 uur en 10 minuten (gemiddeld ongeveer 
20 km per uur). De eerste stempel hebben we 
gehaald in Lier, waar we de eerste St Jacobkapel 
bezocht hebben en waar de eerste stempel in ons 
pelgrimspaspoort gezet werd. In Mechelen op het 
stadsplein hebben we stilgestaan bij de nodige 
culturele en religieuze bezienswaardigheden. De 
weersomstandigheden waren redelijk, in het begin 
wat motregen, daarna droog en bewolkt, 
temperatuur 15 graden. Mooi om langs de rivier de 
grote Neete te fietsen over het jaagpad, waar 
vroeger de schepen voortgetrokken werden.  
De eerste overnachting brachten we met z’n vieren 
op 1 kamer door in de kelder van de locatie. Samen 
met onze fietsen, want een pelgrim verlaat nooit zijn 
fiets! 
 
Santiago de Compostella is een van de belangrijkste 
christelijke bedevaartsoorden. Volgens een legende 
zou het graf van de apostel Jakobus, een van de 
discipelen van Jezus, zich hier bevinden. De 
pelgrims op weg naar Santiago zijn herkenbaar aan 
de Sint-Jakobsschelp, het teken van de heilige 
Jacob. We hebben dan ook alle vier zo’n schelp op 
onze fiets zitten.  
 
Website 
Als deze Koers bij u op de mat valt gaan we alweer 
richting de Pyreneeën… Als alles meezit natuurlijk, 
maar daar gaan we wel vanuit. U kunt ons volgen op 
onze website:  
https://www.compostella2009.waarbenjij.nu.  
 
Reacties zijn natuurlijk van harte welkom!  
 
Heel veel fietsgroeten, 
Louis Senders 
Chris v.d. Heijden 
Jack v.d. Velden 
Tinus van Campen De fietsers in hun outfit gesponsord door de 

Rabobank Oerle-Wintelre. 

Ouw (k)oers 

https://www.compostella2009.waarbenjij.nu
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Helaas, geen loterij 

Vakantie in Oerle 
door Susan Visser 
 
 
 
Wat een heerlijke zomer 
is het geweest, afgetrapt 
met de gezellige 
boekenmarkt van de 
Koers van Oers. Het voelt 
dan meteen een beetje 
alsof wij in de regio ook 
een soort van 
festivalseizoen hebben. 
Sommige van die festivals halen het Veldhovens 
Weekblad. Zo werd er geadverteerd voor wat 
beschreven werd als het grootste outdoor uitvaart 
event van Nederland: het Funeral Fair Festival. Ik 
kreeg bijna zin om er naar toe te gaan toen ik die 
catchy naam las.  
 
Het mag duidelijk zijn, ik zie vaak het absurde in 
kleine dingen en ik associeer er graag op los. Voor 

een dagje Witven 
(te gast bij 
vrienden die daar 
een huisje 
hebben) kregen 
wij polsbandjes 
waardoor het ook 
daar voelde alsof 
we op een 
festivalterrein 
rondliepen. Als het 

geen festival was, dan kwamen we toch op zijn 
minst voor een all-inclusive vakantie.  
 
Juist als de regelmaat van doorsnee school- en 
werkweken wegvalt is het absurde overal te vinden. 
Zo is het niet ons schoolgaande kind dat als eerste 
de deur uit moet, maar manlief die als eerste 
vertrekt. Op een zonnige maandag zwaaide ik hem 
uit vanuit de open garagedeur terwijl onze 
basisschool leerling uit het slaapkamerraam hing om 
zijn papa uit te zwaaien. Drie huizen verderop 
stonden twee buurkinderen die vanaf hun oprit ook 
naar hem zwaaiden. Vervolgens reed hij naar het 
eind van de straat, stopte daar, parkeerde en stapte 
uit. Ik stel me op zo’n moment voor hoe een 
opmerkzame overbuur dit verbaasd gadeslaat, niet 
wetend dat we ’s ochtends de kat van de buren naar 
buiten laten als zij op vakantie zijn. 
 
Maar helaas, we moeten het ritme weer in. Het 
normale heeft zes lange weken op ons gewacht en 
we ontkomen er niet aan. Toch gloort er een 
lichtpuntje aan het eind van de tunnel. Hoe strakker 
het ritme en hoe voorspelbaarder de sleur, des te 
meer is er om in de volgende vakantie te 
doorbreken. Wat zal dat een heerlijke hoeveelheid 
absurde situaties opleveren. Nu ik mij dit realiseer 
kijk ik nog steeds niet uit naar de weken tussen 
zomer- en herfstvakantie hoor, maar ik heb wel 
alweer voorpret voor de volgende vakantie in Oerle. 

Wel kermis, jammer genoeg weer 
geen loterij 
 
Dit jaar is er wel een kermis in Oerle. Ook wij staan 
er op komend weekeinde weer met onze bekende 
enveloppensport.  
 
Dit jaar is er helaas weer geen loterij.  
In het begin van het jaar was het allemaal nog 
onoverzichtelijk en zijn er ook enkele vergaderingen 
van SNL daarom gecanceld. Bij onze laatste 
vergadering in juli was het te kort dag om de 
vergunningen rond te krijgen, de loten te laten 
drukken en voldoende prijzen bij elkaar te 
sprokkelen. 
 
We hebben voor volgend jaar wel zeker de intentie 
de kermisactie weer volledig te laten draaien, dus 
inclusief loterij met de bekende fiets als hoofdprijs 
en de enveloppenactie. 
 
We hopen dat we dan van de onzekerheid af zijn en 
weer onbevangen (en indien nodig goed beschermd 
tegen eventuele nieuwe varianten) onze activiteiten 
kunnen uitvoeren. 
 
Groet en Blijf Gezond! 
 
Namens SNL afdeling Oerle,  
Theo Snelders, 
Voorzitter. 

Susans column 

http://www.douwschool.nl/
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 

www.dineecafedekempen.nl -  

info@dineecafedekempen.nl 

 

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft -  

T 040 206 83 25  

www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl 

Heeft u 

ons eigen 

likeurtje al 

geproefd? 

info@nipperke.nl 

www.nipperke.nl 

Severinus vacatures 

Hieronder staan weer leuke vragen voor 
vrijwilligerswerk met onze cliënten, waarvan 
wij hopen dat u echt weer energie krijgt! 
Zit er niet iets bij wat bij u past? Kom gerust 
een keer een kopje koffie drinken, dan kijken 
we wat er past.  
Hannah van Duivenbode (06 52 40 16 79)  
 
Chauffeur-vrijwilligers gevraagd 
Momenteel rijden er een 
aantal vrijwilligers onze 
cliënten naar 
activiteiten. Dit zouden 
we graag willen 
uitbreiden door meer 
chauffeurs in te zetten. 
Onze vrijwilligers mogen 
geen rolstoelgebruiers 
vervoeren. De chauffeurs maken gebruik van de 
busjes van Severinus. Voordat je op een busje mag 
rijden, wordt er een ANWB rijvaardigheidstest 
afgelegd. Deze wordt betaald door Severinus. Voor 
meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
 
Altijd al eens willen presenteren 
op TV? Grijp je kans! 
Sinds de eerste lockdown maken we 
interne televisie voor de bewoners. 
Dit gebeurt op maandag- en 
woensdagavond tussen 19.30u en 
21.00u. Bewoners kunnen inbellen en 
een plaatje aanvragen, tekeningen via 
Whatsapp sturen en zelfs als 
medepresentator en medetechnicus aanschuiven. 
Wij zijn op zoek naar meer mensen achter de 
knoppen en als presentator. We werken met een 
rooster. Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

Ga je mee met mij met de trein en een kopje 
koffie drinken met mij? 
Ik ben een hele lieve 
gemoedelijke man van 53 
jaar oud. Ik geniet van een 
praatje, samen koffie drinken, 
een wandeling, of samen 
weggaan met de bus of trein. 
Voor mij staat gezelligheid 
hoog in het vaandel. 
Voor meer informatie neem 
contact op met Hannah van 
Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

 
Ga je mee fietsen en ergens koffie drinken? Ik 
trakteer! 
Ik ben een vriendelijke, humorvolle man van boven 
de 60 met een matig verstandelijke beperking. Ik 
ben slechtziend en slecht horend. Maar kan me goed 
redden. Ik hou van lekker eten en naar de 
kringloopwinkel gaan. Voor meer informatie neem 
contact op met Hannah van Duivenbode, 06-524 01 
679 of hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Ik ben een echte festivalgangster, jij ook? 
Ik ben een 
enthousiaste jonge 
meid die van 
muziek houdt. Ga 
je met mij mee 
naar festivals en 
andere leuke 
muzikale uitjes? 
Voor meer informatie neem contact op met Hannah 
van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

http://www.tegelwerkendekeersop.nl/
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Kinderboekbespreking 

(of misschien juist?) aan mensen uit de directe 
omgeving van dit kind, zodat zij meer begrip krijgen 
of zelfs leren hoe ze beter kunnen omgaan met 
autistische kinderen. Daarvoor zijn er duidelijk 
afgekaderde stukjes met werkelijk bruikbare tips 
voor familie, vrienden en leerkrachten. Soms moet 
de omgeving zich namelijk aanpassen en dat hoeft 
helemaal niet ingewikkeld te zijn. Een tip is 
bijvoorbeeld om van te voren duidelijke afspraken te 
maken.  

De boodschap van dit boek is helder: accepteer dat 
autisme gewoon, want dat de hersenen van iemand 
een beetje anders werken kun je niet veranderen. 
Wat je wel kunt doen is kijken naar al die positieve 
eigenschappen die juist bij een autistisch kind naar 
voren komen. Ondanks de uitdagingen die mensen 
op het autistisch spectrum elke dag weer tegen 
komen, zijn veel kenmerken van autisme eigenlijk 
fantastische eigenschappen. Ze zijn dus autastisch. 

Wat mij verbaast als ik dit boek lees, is dat het door 
een kind is geschreven. Is dat echt mogelijk? Het is 
een overzichtelijk geheel doordat elk hoofdstuk een 
thema heeft meegekregen. Aan het begin van elk 
hoofdstuk geeft Bianca Toeps informatie over dat 
bepaalde thema en daarna worden drie andere 
kinderen opgevoerd (Daan, Robin en Sam)  die 
vertellen over hun specifieke vorm van autisme. Zo 
lukt het om op een gestructureerde manier toch een 
idee te geven van de variatie binnen het autistisch 
spectrum. De kaft geeft dezelfde variatie aan. Het 
meisje dat op de voorkant van het boek staat is niet 
te zien op de losse omslag die geleverd wordt. Daar 
staat op elke pagina een andere illustratie waardoor 
je kunt kiezen uit vier verschillende voorkanten als 
je de kaft omdraait of binnenstebuiten keert. Al met 
al is dit boek werkelijk autastisch! 

Mocht u interesse in dit boek hebben, kunt u contact 
met de redactie opnemen, redactie@koersvanoers.nl 

Ik ben autastisch! 

Al een paar jaar wordt er meer non-fictie verkocht 
dan fictie. Misschien ook niet gek als je bedenkt dat 
non-fictie een wel heel breed genre is. Het kunnen 
immers boeken zijn over elk onderwerp waar je 
maar over zou willen lezen. Hoewel ik tot nu toe 
schreef over boeken die uit de dikke duim van de 
auteur komen, bestaan er genoeg kinderboeken die 
onder non-fictie vallen. Het was hoog tijd om er 
eentje te bespreken. Zonder er ook maar een tel 
over na te hoeven denken koos ik Ik ben autastisch 
van Bianca Toeps en Esther Walraven, want dit is 
niet zomaar een informatief boek. 

Ik ben autastisch is geschreven door een autistisch 
meisje dat hoopt andere autistische kinderen te 
helpen. In haar boek geeft zij uitleg over autisme. 
Aan kinderen die ontdekken dat ze autistisch zijn en 
meer willen weten over het onderwerp maar ook  

http://www.kolbouw.nl/
mailto:redactie@koersvanoers.nl
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Kievit 37 

5508 KZ Veldhoven 

T: 06-24655102  

E: info@dietistevivian.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 

* Diabetes 

* Verhoogd cholesterol 

* Hoge bloeddruk 

* Gezonde voeding 

www.dietist-veldhoven.nl  

http://www.babyfotootjes.nl/
http://www.dietistevivian.nl/
http://www.oerle.info/
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Foto impressie Vakantieprogramma Oerle 
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Foto impressie Vakantieprogramma Oerle 
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Wie weet waar? 

Wie-o-wie weet waar onderstaande vogels hun 
nesthokje hebben? 
Mail je antwoord naar redactie@koersvanoers.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Foto: Hannie Luijkx 

60-Jarig jubileum 
Vakantieprogramma Oerle een 
groot feest 

In de laatste week van de 
zomervakantie was er weer het 
Vakantieprogramma Oerle, dit jaar 
voor de 60e keer. Alle kinderen uit Oerle in de 
basisschoolleeftijd konden meedoen en dat waren er 
dit jaar 140! Weer meer dan voorgaande jaren. Het 
was een groot feest voor het hele gezin.  

Zoals altijd begon het vakantieprogramma met de 
Olympische dag op zondag 28 augustus. Er waren 
de vertrouwde spellen zoals het tobbedansen, maar 
ook enkele spellen in het speciale jubileum-thema 
cowboys en indianen (EL REO) (lees achterstevoren 

OERLE  ), zoals boogschieten en hoefijzerwerpen.  

Op maandag 29 augustus hebben we met z’n allen 
een geweldige dag gehad in Bobbejaanland. Fijn dat 
dit na twee Corona-edities weer als vanouds daar 
mogelijk was.   

Op dinsdag was er voor de kinderen uit groep  
3 t/m 5 een Bivak in Blokhut de Bosbender in Oerle. 
De kinderen bleven 1 nachtje slapen en zich gezellig 
beziggehouden met allerlei leuke activiteiten, zoals 
levend cluedo, casino, speurtocht en het hutten 
bouwen. Voor groep 6 t/m 8 was er Bivak in 
Riethoven. Er werd overnacht in tipitenten en er 
werden o.a. een survivalactiviteit met afdalen in een 
grot en een schuimparty gehouden. Op de 
afsluitende bonte avond waren er veel zang-, dans- 
en creatieve optredens van de kinderen en het 
musicallied van St. Jan Baptist werd vier keer 
opgevoerd.  

Op vrijdag alweer de afsluiting van de week.  
Vanwege het 60-jarig jubileum extra feestelijk 
georganiseerd. De kinderen van de bovenbouw zijn 
gaan kanoën met prachtig mooi weer en de 
onderbouw is met de bus naar een binnenspeeltuin 
geweest. Na afloop was er een BBQ en feestavond. 
De feestavond vond plaats onder de nieuwe grote 
tent die mogelijk gemaakt is door lokale 
ondernemers.  

Het was super fijn om alle vriendjes en 
vriendinnetjes weer te zien aan het eind van de 
vakantie. Het begin van een nieuw schooljaar is toch 
altijd weer even spannend. Fijn om tijdens het 
vakantieprogramma die spanning een beetje weg te 
nemen. Ook is het vakantieprogramma een activiteit 
geworden waarbij nieuwe inwoners kennis kunnen 
maken met de dorpse sfeer in Oerle.  

Gedurende de week zijn er een heleboel vrijwilligers 
geweest om alles in goede banen te leiden en ook 
vele anderen in Oerle dragen hun steentje bij. 
Daarvoor is het bestuur van het vakantieprogramma 
erg dankbaar.   

Wij kijken uit naar volgend jaar en een paar leuke 
foto’s van de week zijn te zien in deze editie van de 
koers.  

groetjes,  
Stichting Vakantie Programma Oerle 

60-Jarig jubileum VPO 

https://www.cafetaria-de-kers.nl/
mailto:redactie@koersvanoers.nl
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http://www.hoornparketvloeren.nl/
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Computerproblemen?  

Online hulp nodig?  

Nieuwe pc? 

Netwerk installatie-WIFI? 

 

PC-Utilities 

Paleisstraat 17 

5507 LE Veldhoven 

06-42659199 

www.pc-utilities.nl  

sales@pc-utilities.nl  

 

Keuringsarts 

Berkt 18 
5507 LN Veldhoven 
040-2301452 
Spreekuur na telefonische afspraak  
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur. 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
- 2 courgettes van gemiddelde grootte 
- 2 tot 3 teentjes knoflook, in dunne plakjes 

gesneden 
- verse munt 
- extra vergine olijfolie 
- witte wijnazijn 
- zout 
 
Bereidingswijze 
1. Snijd de courgettes in plakjes van ongeveer een 

halve centimeter dik. 
2. Gril de plakjes in een grillpan of op een 

contactgrill tot ze gaar zijn.  
3. Leg een laagje courgetteplakjes in een platte 

schaal. 
4. Verdeel er een paar plakjes knoflook en wat 

muntblaadjes over. 
5. Bestrooi met een beetje zout. 
6. Besprenkel met wat azijn en giet er een scheutje 

olijfolie overheen. 
7. Herhaal deze lagen tot de courgette op is. 
8. Eindig met de olie en azijn. 
9. Laat de salade afkoelen zodat de smaken goed 

kunnen intrekken. 
10. Buon appetito! 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een 
heerlijk zomers gerecht is dat je eenvoudig kunt 
bereiden. 
 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan Bente van 
Diessen, omdat Bente een creatieve kok is die 
uit durft te proberen en tot heerlijke eigen 
recepten komt. 

Het recept is deze keer van: Mireille Hoffman-Hesen  
 

Italiaanse salade van gegrilde 
courgette 

 

Oersmakelijk 

http://www.pc-utilities.nl/
http://www.artoli.nl/
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Uw bank dichtbij. 

Handass Financieel Advies 
Mr. de la Courtstraat 6a 
5512 AS VESSEM 

T 0497-592248 
E handass@handass.nl 
I www.handass.nl 

http://www.handass.nl/
http://www.fysiotherapieheikant.nl/
http://www.vandevenuitvaarten.nl/
http://www.fitenslank.nl/
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Nieuws van ‘t Gilde Oerle 

Voor de 25e keer kruisboogwedstrijd in Oerle  

Op zondag 24 april jongstleden was er in Oerle een 
kruisboogwedstrijd. 

82 Deelnemers streden voor de vleesprijzen. Dit jaar 
was het echter de 25e  keer dat het in Oerle werd 
georganiseerd. Traditiegetrouw in april. Speciaal 
voor deze keer was er een herinneringsschild 
gemaakt. Bart Jansen van het St Anna Gilde uit 
Riethoven was de gelukkige winnaar en mocht dit 
mee naar huis nemen. 

Vele jaren heeft Tiny Vorstenbosch deze wedstrijd 
samen met de andere kruisboogschutters 
georganiseerd. Zijn zoon Martijn heeft nu het stokje 
over genomen om deze wedstrijd voort te zetten. 
Volgend jaar dus weer gewoon voor de 26e keer! 

24 juni dan is het St Jan in Oerle 

Bijna alle gildebroeders hebben op 24 juni, en ook 
velen op 25 juni, een snipperdag. 

24 Juni is het namelijk St. Jan in Oerle. De 
patroonheilige van vele Oerlese verenigingen en ook 
van ons Gilde St. Jan Baptist. Een echte 3 daagse.  

Op 23 juni beginnen we klokslag 19 uur met 
leukenvogel schieten. Alle gildebroeders mogen mee 
schieten op houten blokken. De prijzen zijn: 10 
glazen bier, en twee stukken verse worst van een 
halve meter…….. Na het schieten moet dit allemaal 
“geproefd” worden in de gildekamer. De tapkraan 
moet voorzien zijn van een rood/wit/blauw lint. 

Op 24 juni begint de dag vroeg met verzamelen om 
8.30 uur in de Gildekamer. Vervolgens naar de kerk 
voor een H. Mis.  

Tijdens de dienst worden de aanwezige  
St. Janstrossen door de Pastoor gezegend. Hierbij 
werden ook enkele kerkgangers en gildebroeders 
door het water flink geraakt! Na de dienst wordt de 
eed van trouw hernieuwd aan de kerk.  

Onze vendelier André Das verricht deze taak met 
het hoofdvaandel. Aansluitend beginnen we aan  
“d’n trek”. De koning hangt een 
zelfgemaakte St Janstros aan de 
tamboer die op het kerkplein 
staat. Vervolgens gaan we 
biddend onze weg vervolgen 
richting de kapel en het 
“Gement” in Zandoerle. Op het 
Gement volgt het appèl door de 
penningmeester, dan weten we 
wie er niet is en wie zich niet 
afgemeld heeft krijgt boete!! 

Zegening van de St. Janstrossen door de pastoor 

http://www.daskeukens.nl/
http://www.lindenaccountants.nl/
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Nieuwe Kerkstraat 5
a
 

5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 

 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

Op het Gement bij de kapel stond dit jaar de 
gildekamer met koffie, fris en een flesje bier. Goed 
verzorgd, ontstaan uit nood omdat er geen café 
meer is op Zandoerle waar we een bakje koffie 
kunnen krijgen. En die lusten we wel rond de klok 
van half 11. 

Na een rust gaan we weer onze route vervolgen 
terug richting dorp. De tamboers trommelend 
voorop. Dit jaar hadden we een speciaal programma 
voor de basisschool. We hebben een nieuwe 
jeugdtamboer en die willen we heel graag showen 
bij zijn eigen klas. Toen we op het schoolplein 
aankwamen stond bijna de hele school met 300 
kinderen op het schoolplein.  

Onze tamboer Lars Waarma had samen met zijn 
leermeester Toon Meulenbroek namelijk vaandels 
gemaakt zodat de klasgenoten met Lars mee 
konden draaien.  

Ook konden kinderen mee tamboeren op onze 
gildetrommen. Er werd dus even geoefend maar 
uiteindelijk konden we allemaal samen een 
vendelgroet brengen op het schoolplein. Er werd erg 
van genoten door zowel de kinderen als de 
inmiddels gekomen ouders. Ons tamboertje Lars 
was super trots en liet duidelijk zien dat hij niet de 
hele winter voor niks had geoefend. 

Na het schoolplein hoefden we de straat nog maar 
over te steken en waren we al bij de Gildekamer, 
daar stond inmiddels de soep warm voor de 
koffietafel. 

Lars Waarsma aan het vendelen op het schoolplein 

“D’n trek” van het Gilde naar de kapel 

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
http://www.henrikox.nl/
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Huldiging 25 jaar lidmaatschap 

Tijdens de koffietafel is onze huidige koning Jarno 
Schoonen gehuldigd voor het 25-jarig lidmaatschap. 
Begonnen als jeugdvendelier. Inmiddels fanatieke 
kruisboogschutter, die bijna wekelijks naar 
wedstrijden gaat. Jarno is op dit moment voor de 
tweede keer Koning en zou dus Keizer kunnen 
worden……… 

Ook voor het beheer van de 
schuilhut is hij actief en lid van 
de barcommissie. 

Na de koffietafel wordt de 
contributie geheven, wat 
gekaart en gebuurt. Daarna zijn 
we allemaal gezellig wat lekker 
gaan eten bij Lovano.  

Met wat gezelligheid sluiten we het officiële gedeelte 
om 22.30 uur af met een taptoe op het kerkplein. 
Voor de taptoe hadden we dit jaar nog 2 nieuwe 
leden die “onder de vlag” door moesten. Zij moeten 
op een stoel gaan zitten. Met een vendel wordt hun 
hoed van het hoofd geslagen. Dan pas zijn ze bij 
onze Gilde en worden dus uitgebreid gefeliciteerd. 
Daarna is iedereen vrij om te blijven of om naar huis 
te gaan. Maar meestal wordt het wel sluitingstijd! 

25 juni eerste teeravond 

En dan dag drie de teeravond. Om 19 uur wederom 
een H. Mis in gildekleding. Na de H. Mis volgt er 
appèl en weet de penningmeester opnieuw wie er 
boete krijgt! 

Vervolgens een gezellige teeravond op kosten van 
het Gilde. Het Gilde heeft hier een speciaal tarief 
voor afgesproken met de Gildekamer. Daarom zijn 
de echtgenote(s) ook welkom. 

Om 22.30 uur is er wederom een taptoe op het 
kerkplein. 

Na nog een paar uur buurten, feesten, polonaise, 
een kaartje leggen etc. is St. Jan voor ons voorbij. 

 

Coachbureau Veldhoven 

Meer balans in je leven 

Gediplomeerd life-coach met een specialisatie in  

burn-out/burn-out preventie. 

Ook met vragen over zelfvertrouwen,  

grenzen bewaken, assertiviteit, planning en tot 

uitvoering kunnen komen, kun je terecht bij 

Coachbureau Veldhoven. 

Neem voor meer informatie contact op: 

info@coachbureauveldhoven.nl 

Christ Schippers (links) feliciteert Jarno (rechts) 
met zijn 25-jarig lidmaatschap 

Op de foto, het schildje wat Jarno gekregen heeft 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
http://www.vankasteren.nl/
https://www.boscafemolenvelden.nl/
http://www.coachbureauveldhoven.nl/
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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 

Schoolnieuws 

Rectificatie studiedagen: 
Let op, er is een wijziging in de studiedagen. 
Maandag 19 september 2022 
Vrijdag 14 oktober 2022 
Dinsdag 6 december 2022 
Maandag 23 januari 2023 
Donderdag 23 maart 2023 wordt woensdag  

22 maart! 
Woensdag 21 juni 2023 
Vrijdag 14 juli 2023 (calamiteiten dag) 

Schoolreis kleuters: 
De kleuters zijn donderdag op schoolreisje naar de 
Hooiberg geweest. Ze mochten met de bus naar 
Bladel. Dat was natuurlijk feest! Ze werden nog 
uitgezwaaid door de bovenbouw. 

Eenmaal aangekomen mochten ze meteen gaan 
spelen en genieten van alles wat de Hooiberg te 
bieden heeft! Het spookhuis, springkussen, 
klimrekken en schietkanonnen. Het was een succes. 
Natuurlijk hebben we de middag afgesloten met een 
lekker ijsje en vermoeid keerden we terug naar 
school. 

De kleuters hebben een super leuke dag gehad! 
We willen de ouders bedanken die hebben geholpen. 

Brigadiers: 

We bedanken de brigadiers die zich in weer en wind 
ingezet hebben voor het veilig oversteken naar 
school! 

Corine en Patricia hebben zich jarenlang ingezet en 
nemen afscheid nu ook hun jongste kinderen naar 
de brugklas gaan. Namens alle kinderen, dank je 
wel! 

Moniek van den Wildenberg neemt de planning en 
organisatie van de brigadiers over. 

Er zijn 7 leerlingen opgeleid en benoemd tot 
jeugdbrigadier. De jeugdbrigadiers mogen alleen 
ingezet worden naast een volwassene. 

Tot nu toe hebben zich geen nieuwe brigadiers 
aangemeld. 

Volgend schooljaar staan er geen brigadiers op: 
dinsdag om 15.00 uur 
woensdag om 12.15 uur 

Wilt u zich alsnog opgeven? 

Dan kunt u zich aanmelden bij Moniek van den 
Wildenberg en/of via sintjanbaptist@veldvest.nl 

Communie en vormselvoorbereiding:  

De parochie Christus Koning houdt 
informatieavonden voor de eerste communie- en 
vormselvoorbereiding.  

Woensdag 21 september is de informatieavond over 
de voorbereiding op de Eerste heilige Communie. 
Deze avond is bestemd voor ouders van leerlingen 
die komend schooljaar naar groep 4 gaan.  

Donderdag 22 september is de informatieavond over 
de voorbereiding op het Sacrament van het Vormsel. 
Deze avond is bestemd voor leerlingen en hun 
ouders die komend schooljaar naar groep 8 gaan.  

Beide avonden worden gehouden in het 
parochiecentrum aan de Kapelstraat-zuid 18. 
Aanvang 20.00 uur.  

Voor beide avonden dient u zich aan te melden. Dit 
kan via secretariaat@christuskoning.nl of via 
040-2532231.  

http://www.gbveldhoven.nl/
mailto:sintjanbaptist@veldvest.nl
mailto:secretariaat@christuskoning.nl
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Steun de Koers van Oers! 
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www.rendersmetaal.nl 

Meerheide 6 | 5521 DZ  EERSEL 
Tel.: 0497-519999 

Rabo ClubSupport 
stemcampagne 2022 is 
van start: 
Zo brengt u uw 
stemmen uit. 

Leden van Rabobank stemmen van 5 tot en 
met 27 september weer op maatschappelijke 
bestedingsdoelen van clubs die meedoen aan 
de Rabo ClubSupport stemcampagne. Hoe 
meer stemmen een club ontvangt voor hun 
bestedingsdoel hoe hoger de bijdrage is die de 
club van Rabobank krijgt om het doel te 
realiseren. Zo geeft de coöperatieve Rabobank 
ieder jaar een deel van de winst terug aan de 
maatschappij. Dat is goed voor de clubs & 
geweldig voor de samenleving. 
  
Werkwijze stemmen in de Rabo App of 
lnternetbankieren 
Bent u lid van Rabobank en regelt u uw bankzaken 
online of via de Rabo App? Dan stemt u eenvoudig 
via de app of internetbankieren. Dit werkt als volgt 
in vier stappen en u heeft géén aparte stemcode 
nodig: 
1. Log tussen 5 en 27 september in op uw online 

omgeving, of in de app. 
2. Klik op de knop 'Service'. In de app vindt u deze 

knop rechtsonder, in Internetbankieren staat de 
knop rechtsboven. 

3. Scroll nu helemaal naar beneden naar 
'Lidmaatschap' en klik hierop. 

4. Klik op 'Rabo ClubSupport' en u kunt uw 
stemmen uitbrengen op drie deelnemende clubs 
naar keuze. 

Rabo ClubSupport 2022 

Bent u wel klant, maar nog geen lid van Rabobank? 
Lid worden is gratis én heel makkelijk. Ga om lid te 
worden in de Rabo App of via lnternetbankieren 
volgens bovenstaande werkwijze naar 
‘Lidmaatschap’.· 
Wat het kost? Niets, alleen een paar seconden van 
uw tijd. Doet u dit uiterlijk tot 27 september? Dan 
kunt u ook direct stemmen op de maatschappelijke 
bestedingsdoelen van de deelnemende clubs aan de 
Rabo ClubSupport stemcampagne. 
  
Stemmen met een code 
Als u lid bent van Rabobank, maar geen 
overeenkomst heeft om gebruik te maken van de 
Rabo App of lnternetbankieren, dan kunt u tussen  
5 en 27 september op www.rabobank.nl/clubsupport 
stemmen met een unieke code uitbrengen. 
Als u uw e-mailadres bij Rabobank geregistreerd 
heeft, ontvangt u deze code per mail. 
  
Over de Rabo ClubSupport stemcampagne 
Rabobank is als coöperatie anders dan andere 
banken. De bank heeft geen aandeelhouders, maar 
leden. In plaats van dividend te betalen aan 
aandeelhouders, investeert Rabobank een deel van 
haar winst terug in de maatschappij. Onder meer 
door clubs en verenigingen financieel te steunen via 
de Rabo ClubSupport stemcampagne. De bijdrage 
kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor 
verduurzaming van het clubhuis. Of voor vervoer, 
waardoor kinderen opgehaald en thuisgebracht 
kunnen worden. Want we willen graag dat zoveel 
mogelijk mensen kunnen meedoen en zich 
ontwikkelen. 
  
Namens alle deelnemende clubs alvast hartelijk 
dank voor uw stem! 

https://www.verhoevenbakkerij.nl/
http://www.rendersmetaal.nl/
http://www.rabobank.nl/clubsupport
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Het interview 

A.P. de Bont en het Brabantse dialect 
Door Jurre van der Velden 

Anton (A.P.) de Bont werd in 1889 in Oerle 
geboren. Op het eerste gezicht ken je zijn 
naam waarschijnlijk omdat er in ons dorp een 
straat naar hem is vernoemd. Dit gebeurt niet 
zomaar. A.P. de Bont is namelijk bekend als 
beschrijver van het Oerse dialect. Hij bracht 
verschillende schriftelijke werken uit die het 
Oerse dialect tot in detail beschrijven. De 
meeste van zijn werken bracht hij nog tijdens 
zijn leven uit maar enkele werken van hem zijn 
postuum uitgebracht door Jos Swanenberg. Dit 
is alweer een tijdje geleden. Een mooi moment 
om eens met Jos naar het Brabantse dialect in 
het algemeen te kijken en naar het werk van  
A.P. de Bont in het bijzonder. 

Jos Swanenberg werkt in het dagelijks leven onder 
meer als bijzonder hoogleraar Diversiteit in Taal en 
Cultuur in Brabant aan Tilburg University. Daarnaast 
is hij tot 1 januari jl. actief geweest voor een 
stichting in ’s-Hertogenbosch: Erfgoed Brabant. 
Deze stichting houdt zich bezig met de 
ondersteuning van vrijwilligers op het gebied van 
erfgoed. Hierbij kun je denken aan bijv. 
monumenten, musea maar ook het dialect. In zijn 
nieuwe baan bij het Meertens instituut houdt Jos 
zich niet alleen meer met het Brabants dialect bezig 
maar ook met andere zaken die deel uitmaken van 
de Nederlandse taal en cultuur. 

Het meest bekende werk van A.P. de Bont is het  
5-delige ‘Dialect van het Kempenland. Meer in het 
bijzonder d’Oerse Taol’. Deze verzameling schreef 
hij tussen eind jaren 50 en 1969.  

3 ervan werden er nog tijdens het leven van De Bont 
uitgebracht waarvan één deel een woordenboek is 
over Oerle en het Kempenland dat veel extra 
informatie bevat over bijv. volksgebruiken en hoe het 
boerenwerk in die tijd ging. In dat boek stonden ook 
allerlei plaatjes om de lezer een nog beter beeld te 
geven.  Een ander boek bevat een beschrijving van 
de Kempenlandse grammatica en legt bijv. uit hoe je 
in het dialect verkleinwoorden kunt maken. Het 
derde boek gaat over toponiemen. Dat zijn allerlei 
aardrijkskundige namen waarbij je moet denken aan 
veld-, water-, bos- en plaatsnamen.  

Een volledige beschrijving van een dialect zoals die 
door A.P. de Bont is gedaan was in die tijd uniek. Het 
duurde nog ongeveer tot de jaren 90 voordat 
schrijvers dat ook voor andere dorpen gingen doen. 
Qua kwaliteit en grondigheid van het werk kun je de 
Bont dus zien als een voorloper in zijn soort. De Bont 
ging op een gerichte manier te werk door middel van 
een soort interviews. Omdat er nog weinig onderzoek 
was gedaan ging hij voor zijn boek over 
aardrijkskundige namen bijv. de hort op met de 
boeren uit die tijd. De boeren kenden hun eigen 
terrein het best en konden dan in het dialect een 
beschrijving geven van de zaken die ze op het land 
tegenkwamen. Zo kwam de Bont alleen al in Oerle 
tot 450 zogeheten 'toponiemen’.  

Jos Swanenberg 

http://www.de-crom.nl/
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

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 

In totaal heeft A.P. de Bont 5 werken uitgebracht. 
De laatste 2 zijn echter door Jos Swanenberg 
samengesteld. Via Frans Hoppenbrouwers uit 
Valkenswaard en Jo v.d. Biggelaar van de 
Heemkundekring de Hooge Dorpen (Vessem, 
Wintelre en Knegsel) kwam hij aan een doos met 
spullen waarvan werd gezegd dat de inhoud van de 
hand van A.P. de Bont was. Deze doos was gevuld 
met uitgeschreven velletjes papier. Deze waren door 
V.d. Biggelaar opgehaald bij de Atheneumbibliotheek 
in Deventer, waar de doos door A.P. de Bont in 
bewaring was gegeven. Jo v.d. Biggelaar heeft zelf 
alle velletjes overgetikt. 

Vervolgens is Jos met het ordenen van de inhoud 
van de doos aan de slag gegaan, een mooi avontuur 
voor hem dat hij met veel plezier heeft gedaan. De 
doos bleek namelijk materiaal te bevatten dat nog 
niet eerder was uitgegeven. Door het ordenen en 
samenvoegen van de documenten ontstond opeens 
een heus boek met planten- en dierennamen 
opgeschreven in het dialect van Oerle. Na overleg 
met de nabestaanden van De Bont heeft Jos deze 
boeken als 2 losse uitgaven (één met de 
plantennamen en één met de dierennamen) 
uitgegeven. Daarmee kwam het totaal aantal 
boeken van A.P. de Bont op 5. 

Vandaag de dag is het Brabantse dialect met de tijd 
meegegaan. Veel woorden uit de tijd van De Bont 
over beroepen als raaimakers (wielenmakers voor 
karren) worden niet meer gebruikt en zijn daardoor 
in de vergetelheid geraakt. In de tijd van A.P. de 
Bont werd je in het dialect opgevoed en leerde je 
het Standaardnederlands erbij. Nu is het veel 
gebruikelijker om iemand in het Nederlands op te 
voeden. Toch zijn er in het hedendaagse Brabants 
nog steeds woorden in gebruik die het dialect 
onderscheiden van het Standaardnederlands:  
woorden als ‘een bietje’ en ‘effekes’ en in het Oerse 
dialect ‘knubbel’ en ‘buil’.  

Het Brabants dialect maakt deel uit van het erfgoed 
van het dorp waarin je bent opgegroeid. Al met al is 
het Brabants daarom volgens Jos iets om trots op te 
zijn en om te koesteren. 

http://www.sandersgraszoden.nl/
http://www.rijschoolstroosma.nl/
http://www.cda-veldhoven.nl/
http://www.eetcafedekers.nl/
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Ophaaldagen kliko 
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. 

De volgende kopijdatum is 

23 september 2022 

2022 

In geval van reanimatie,  
bel altijd eerst 112! 

Waar vind je een AED in Oerle? 
Verspreid over Oerle hangen er verschillende AED's,  
de volgende zijn 24 uur per dag bereikbaar: 

Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die 

zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar: 

Bij tennisvereniging De Korrel, in de hal bereikbaar door 
op de bel links van de deur te drukken en de deur open te 
duwen. Vanaf 0.00u tot ongeveer 8.00u zit de deur in het 

nachtslot. 
Overige AED’s Oerle, zie www.oerle.info/Page.aspx?id=23 

Kapel O.L.V. in het Zand Buurtvereniging Zandoerle 

Platanenlaan 28  Severinus (Entree hal) 

A.P. de Bontstraat 2 (Buiten links bij de voordeur) 

Brandrood 39 (Buitenzijde naast entree) 

Heikantsebaan 17-19 Voetbalvereniging RKVVO 

Appartementencomplex Mansus (zijgevel straatkant) 

Oude Kerkstraat 18  Dorpscentrum d’Ouw School 

Smidsvuurke 3 Tennisvereniging De Korrel 

Banstraat 25  Vakantiepark Molenvelden 

Wintelresedijk 51 ZOO Veldhoven 

Habraken 2601-2605  SchippersStop 

Berkt 18 Dr. Elings, indien thuis 

Eindhovensebaan 29  Crematorium de Hoge Boght 

September  
7 t/m 
16 

Zoek de kermismunten in Oerle 

16 Oerle-Zuid: Ophalen groene kliko +  
PMD-zak 

16 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

16 Opening Kermis: 18.30u 

16 t/m 
19 

Kermis in Oerle 

19 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

24 Ophalen oud papier 

25 Postzegel- en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

30 Oerle-Zuid: Ophalen grijze & groene kliko + 
PMD-zak 

30 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

Oktober  

7 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

14 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

14 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

14 Oerle-Zuid: Ophalen groene kliko + PMD-zak 

15 Klein Chemisch Afval 9u-11.30u  
Gerard Vekemansplein 

22 Ophalen oud papier & Klein Chemisch Afval  

23 Postzegel- en muntenbeurs in d'Ouw School 
9.00u - 12.30u 

24 t/m 
28 

Basisschool St. Jan Baptist: herfstvakantie 

28 Oerle-Zuid: Ophalen grijze & groene kliko + 
PMD-zak 

28 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

November  
4 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

5 Boekenmarkt Oerle in d'Ouw School;  
13.00u - 17.00u 

6 Boekenmarkt Oerle in d'Ouw School;  
10.00u - 15.00u 

8 SWOVE: Dementiecafé: Wat is dementie? 
11 Oerle-Zuid: Ophalen groene kliko + PMD-zak 

11 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

25 Oerle-Zuid: Ophalen grijze & groene kliko +  
PMD-zak 

25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen oud papier  

27 Postzegel- en muntenbeurs in d'Ouw School 
9.00u - 12.30u 

  
December  
6 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

18 Postzegel- en muntenbeurs in d'Ouw School 
9.00u - 12.30u 

26 t/m 
6 jan 

Basisschool st. Jan Baptist: Kerstvakantie 

http://www.veldhoven.nl/afvalkalender
https://www.oerle.info/Page.aspx?id=23&title=aeds-in-oerle
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http://werk.ah.nl/

