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Redactie 

Bart van den Boogaard, Marianne Bosch, Milja de Jong – Du Puy, 

Arlette Hoppenbrouwers, Jan Kampinga, Ine Loijen, Wim Luijkx, 

Jurre van der Velden, Miranda van Vlerken - van Iersel, Werner 

Tornij, Els Vorstenbosch, Marlein van de Wiel, Maikel Willemsen.  

Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch. 

 

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 2023 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

4 24-03-2023 Week 15 (12-04-2023) 

5 28-04-2023 Week 20 (17-05-2023) 

6 26-05-2023 Week 24 (14-06-2023) 

7 23-06-2023 Week 28 (12-07-2023) 

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers)  

http://www.reprof.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 

Oud ijzer buiten zetten 

Rijvereniging St. Jan Oerle komt 
zaterdag 25 maart oud ijzer ophalen 
 
Zaterdag 25 maart komen wij bij u langs om oud 
ijzer op te halen. Dit is tevens het weekend dat de 
klok van winter- naar zomertijd wordt verzet. 
 

KLOK VERZETTEN? 
OUD IJZER BUITEN ZETTEN! 

 
We hopen dat u uw oud ijzer, maar ook 
aluminium, koper, lood, rvs & zink etc., die dag voor 
10.00 uur zichtbaar aan de straat wilt zetten. Wij 
nemen het dan voor u mee. In verband met het 
milieu kunnen wij geen koelkasten, diepvriezers en 
oude banden innemen. 
Heeft u iets wat u niet aan de straat kunt zetten, 
maar waar u wel van af wilt? Laat dat ons die dag 
vóór 10.00 uur even weten. U kunt bellen naar: 
 
Josien van Oorschot: 06 – 51 42 42 00 of 
Margaret Das 06 – 40 47 03 01 
 
Onze volgende oud ijzer actie is in maart 2024. 

Wie weet waar? (nr. 2) 

Wie wist waar…. deze vlag hing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vlag die we zochten in de rubriek “Wie Weet 
Waar?” nummer 1, was te vinden in de tuin van de 
familie Van Doren op Berkt 1a. 
 
Hem van Doren, Jo ten Have, Corrie Kampinga,  
Wil de Kort, Nia van Kuijk, Jan Lammers, Janus van 
Lieshout, Jesse en Xem Smolders en Henry Willems 
waren degenen die deze keer het gezochte 
onderwerp hebben gevonden.  
 
Voor de Wie weet waar van nr. 2 hebben we 
onderstaande foto: 

Onder de goede inzenders verloten we een vlaai en 
dat doen we dan net zoals bij de crypto: de namen 
van de goede inzenders gaan telkens in een zak en 
om de 5 koersen trekken we dan daaruit een 
winnaar. 
Dus hoe vaker je meedoet hoe groter de kans! 
 
Mail je antwoord naar redactie@koersvanoers.nl 
en wie weet ben jij een van die gelukkigen die 
hiermee een vlaai wint. 

http://www.handass.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

Zwerfvuilactie 

Zwerfvuilactie in Oerle  
 
Op zaterdag 18 maart is alweer de 
21e Landelijke Opschoondag.  
Door omstandigheden kan de zwerfvuilactie in 
Oerle dit jaar niet doorgaan in de vorm zoals 
deze jarenlang door DorpsVereniging Oerle is 
georganiseerd.  
Dat betekent echter niet dat we helemaal niets 
doen! Samen met vrienden, familie, buren en 
collega’s steken we de handen uit de mouwen 
en kunnen we onze eigen straten, parken en 
pleintjes schoonmaken.  
 

Pak jij ook iets op? 
 
Als je zelf toch iets wilt 
doen op vrijdag 17 maart 
of zaterdag 18 maart dan 
kan dat natuurlijk. Kijk 
eens op de website van 
Nederland Schoon. Via 
onderstaande link kun je je 
eigen schoonmaakgebied 
aangeven:  

www.nederlandschoon.nl/supporter-van-
schoon/landelijke-opschoondag/ 
Wellicht is het te laat om een schoonmaakpakket te 
ontvangen van Nederland Schoon. Maar een gewone 
vuilniszak, een veiligheidshesje en plastic 
handschoenen heeft iedereen wel liggen.  
 
Deponeer het zwerfafval daarna gewoon in de grijze 
kliko. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer samen 
aan de slag! 
 
Hopelijk tot ziens! 
 
dorpsverenigingoerle@gmail.com 

Valentijnskoeken verkocht 

Beste Oerlenaren, 
 
Zondag 12 februari jl. zijn onze leden langs de 
deuren gegaan om Valentijnskoeken te verkopen. 
Wat fijn dat u ons clubje zo’n warm hart toedraagt: 
alle koeken zijn verkocht! Hierdoor is het helaas niet 
gelukt om langs alle huizen te gaan.  
 
We hopen ook volgend jaar weer op uw steun te 
mogen rekenen.  
 
Dameskorfbalverening BIO 

Boekenmarkt Oerle 

Boekenmarkt Oerle 
In afgeslankte vorm op braderie 

Zoals u allemaal van ons gewend bent, zullen wij 
ook dit jaar weer te vinden zijn op de Oerse 
braderie, met één kraam. 
Ja, u leest het goed: maar één kraam! We zullen 
daar alleen staan met onze kinderboeken. Hopelijk 
kunnen onze Koers voor Kids helpen met de verkoop 
van de kinderboeken. 
Er zit voor iedereen wel iets bij: het zijn boekjes 
voor alle leeftijden. Er zijn voorleesboekjes, 
informatieboeken, strips, leuke nostalgische 
kinderboeken, etc. 
 
De rest van ons ‘assortiment’ is te groot geworden 
om dat tijdens de braderie aan te kunnen bieden. 
Daarvoor kunt u terecht tijdens onze zomermarkt 
op het schoolplein (8 juli 2023) en/of tijdens onze 
uitgebreide boekenmarkt op 28 en 29 oktober 2023. 
Tot ziens op de braderie! 
 
Redactie Koers van Oers 

https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/landelijke-opschoondag/
https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/landelijke-opschoondag/
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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 104 was:  
1. Vicus 
2. BuurtkAstje 
3. KaNon 
4. VilDerstraat 
5. LuciE van Eeden 
6. OerleNaar 
7. DOm 
8. BoonbErg 
9. Piet Tholen 
10. KoEkhart 
11. DoLium 
12. Van KAsteren 
13. LeemAns 
14. BRaderie 
 
 
Familienaam: Van den Oetelaar 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Wendy Borgmans, Mieke van Campen, Ad Dekkers, 
Theo Edenburg, Jo ten Have, Bets Hospel,  
Hans Jasper, Corrie Kampinga, Janus van Lieshout, 
Mellanie Senders, Annie Stemerdink,  
Jack van der Velden, Moniek van den Wildenberg 

Crypto Oers, puzzel 105 

 
1. Geen stress na sap van druiven in de tuinen bij 

Karin (8) 
2. El basel is weer een best beoordeeld restaurant 

(2,5) 
3. Van 1923 tot 1947 had Oers een veelkleurige 

pastoor (2,4) 
4. Coen, Eva, Tess en Vaya mengen zich tot een 

slamond (7) 
5. Op 25 maart krijg je hopelijk niet alleen maar 

vragen over Elvis (10) 
6. Zingt Don McLean over de secretaris van DVO? 

(7) 
7. Krijgt de winnaar van Wie Weet Waar de 

ontlasting van een koe? (5) 
8. Aan de walmgein vind je anders ook een 

restaurant (8) 
9. Graaft onder de grond met een broodmaker aan 

het Hoogeind (11) 
10. Met een chemische verbinding wordt gezorgd dat 

gastouders ophouden met vallen? (2,5)  
11. Met molenwindschaal 2 kan John verder gaan 

met fijnwrijven (9) 
12. Staat bij dit verzorgingshuis een boom in een 

tuin? (8) 
13. Gemeenschapshuis d'Ouw School ligt midden in 

Oers (12) 

1                        

2                       

3                      

4                       

5                          

6                       

7                     

8                        

9                           

10                       

11                         

12                        

13                            

http://www.tegelwerkendekeersop.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 

Susans column 

hebben getrokken om van bank te veranderen. Hun 
bank steunde immers net zo goed lokale initiatieven, 
maar noemde dit gewoon sponsoring. 
 
Als we een buurtzaam dorp willen zijn, moeten we 
dan ook niet gaan zitten wachten op commerciële 
partijen die hulp komen aanbieden, hoe 
klantvriendelijk ze ook zijn. Gelukkig wonen we op 
een plek waar heel wat leuke initiatieven van de 
grond komen. In het 
najaar stond er nog 
een stukje in de 
Koers over een 
aantal inwoners van 
Veldhoven en 
Meerhoven die een 
Herenboerderij 
wilden starten om 
samen zelf voedsel 
te produceren. In 
januari werd er in 
Koers Voor Kids 
geschreven over het 
buurtkastje op de 
Vicus 8 waar 
mensen die krap bij 
kas zitten spulletjes 
mogen halen.  
En hier en daar staan de onvolprezen minibiebjes 
zoals die aan de Fossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik denk dat we in Oerle best buurtzaam zijn. En 
zolang buurtgenoten zulke leuke initiatieven 
lanceren, kan het alleen maar beter worden. 

 
 
 
 
Buurtzaam 
door Susan Visser 
 
 
 
 
 
Al een paar maanden zie 
ik steeds een commercial van een bank die zich de 
buurtzame bank noemt. Uit de televisie reclame 
wordt duidelijk dat dit betekent dat ze via 
zelfstandige adviseurs “bij u in de buurt” leningen en 
hypotheken verstrekken en dat ze lokale initiatieven 
steunen. Maar met snel even wat googelen wordt 
duidelijk dat elke zichzelf respecterende bank graag 
laat zien dat ze dit doen. Daarnaast... is dat wat 
buurtzaam betekent? 
 
Als je mijn ouders had gevraagd wat een buurtzame 
bank is, denk ik dat ik weet wat zij hadden 
geantwoord. Ik kan me herinneren hoe met de 
opkomst van internetbankieren de meeste banken 
om beurten in de woonplaats van mijn ouders hun 
filialen sloten. Voor de eerste bank die haar deuren 
sloot, weken ze uit naar een grotere plaats 
verderop. Maar het was meer dan dat. Het 
persoonlijke contact, de relatie die ze hadden met 
de bankmedewerker, gaf hen een gevoel van 
vertrouwen. Toen weer een andere bank haar 
deuren sloot gingen ze niet alleen naar de grotere 
plaats verderop, maar naar een stad nog verder 
weg. Want daar konden ze langs bij Geert, de man 
bij wie ze al jaren hun bankzaken hadden gedaan en 
die met het sluiten van het filiaal in ons dorp zijn 
werkplek had zien verhuizen naar een stad elders in 
de provincie. 
 
Dat banken als sponsor optraden vonden ze logisch. 
Heel nuchter zagen ze dit als betaalde reclame. Ook 
van de commercials die nu worden uitgezonden over 
een buurtzame bank zouden ze niet hebben 
opgekeken. Het zou hen echter niet over de streep 

https://www.zorginoktober.nl/
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

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  

 

Keuringsarts 

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

http://www.dehoeve.nu/
http://www.dietistevivian.nl/
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Voorleeskampioen 2023 

Milo Davids is Veldhovense 
voorleeskampioen 2023 
 
De nieuwe voorleeskampioen van Veldhoven is 
Milo Davids. Negen schoolkampioenen streden 
onder aanmoediging van hun klasgenoten op 
maandag 13 februari om deze titel.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Milo Davids leest voor 
 
De schoolkampioenen uit groep 7 en 8 lazen in de 
grote zaal van Theater de Schalm voor uit hun 
favoriete boek. De jury bestond uit Els van de Ven 
van boekhandel Bruna, wethouder Thomas van 
Broekhoven en bibliotheekdirecteur Dorine Prinsen. 
Mark van der Linden verzorgde de presentatie.  
 
De jury moest na de optredens van de negen 
schoolkampioenen in beraad en stond voor een 
lastige klus. ‘Het was een moeilijke taak om uit 
negen winnaars één Veldhovense winnaar te kiezen’, 
aldus Thomas van Broekhoven. Uiteindelijk viel de 
keuze op Milo Davids uit groep 7 van Basisschool 
Zeelsterhof. Hij las voor uit het boek ‘Mijn ouders 
zijn onhandelbaar!’ van Pete Johnson. Volgens de 
juryleden wist hij het publiek echt mee te nemen in 
het verhaal en ze roemden zijn intonatie en 
zelfverzekerde manier van voorlezen. “Voor ons 
steeg jij net een beetje boven de rest uit en daarom 
ben jij dit jaar de voorleeskampioen van Veldhoven”, 
lichtte de wethouder toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wethouder spreekt winnaar toe 

Milo gaat door naar de halve provinciale finale op 
11 maart in Goirle. Voor de winnaar van deze ronde 
volgt de provinciale finale op 1 april. Vervolgens 
strijden op 24 mei in Utrecht alle provinciale 
kampioenen om de titel Nationale Voorleeskampioen 
2023.  

 Milo Davids met oorkonde 
 
De overige schoolkampioenen, die allen ook veel lof 
voor hun optreden kregen, zijn Imme Hellings van 
De Berckacker, Anne van den Heuvel van EigenWijs, 
Bram Flink van St. Jan Baptist, Bram Petra van Dick 
Bruna, Alonso Tamargo-Rodriguez van Aan ’t Heike, 
Aimée Stultiens van De Rank, Robyn Coenen van 
De Verrekijker en Maudy van den Putten van 
De Brembocht. 
 
Over de Nationale Voorleeswedstrijd 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een 
voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van 
de basisschool en wordt dit schooljaar voor de 29e 
keer georganiseerd. De Nationale Voorleeswedstrijd 
wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en 
georganiseerd in samenwerking met de bibliotheken.  
 
Meer informatie: 
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl  
 
 
Foto’s: Willem Binnendijk 

http://www.kolbouw.nl/
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Belastingcafé Veldhoven 

11, 17 & 22 maart en 1 april in de Bibliotheek 
Veldhoven. Deelname gratis na aanmelding 
 

Op vier data in maart en april kunnen 
particulieren in de Bibliotheek Veldhoven 
terecht voor gratis hulp bij online 
belastingaangifte. 
 
De blauwe envelop verdwijnt, de belastingaangifte 
blijft. Nu en in de toekomst gaat dit digitaal en via 
internet. Iedereen die digitaal vaardig is maar op het 
gebied van belastingen nog wel wat hulp kan 
gebruiken, is welkom bij het Belastingcafé. 
Deskundige vrijwilligers van BSR Veldhoven,  
KBO Kring Veldhoven en PVGE Afdeling Veldhoven 
helpen mensen op weg.  
 

Hoe werkt het? 
Om gebruik te kunnen maken van het Belastingcafé 
is het noodzakelijk om in te kunnen loggen op Mijn 
Belastingdienst met de DigiD-app en alle gegevens 
bij de hand te hebben die nodig zijn voor de 
aangifte. Mensen die nog geen DigiD hebben of hulp 
nodig hebben bij het inloggen via de app, kunnen 
terecht op de inloopspreekuren van het DigiTaalhuis 
in de Bibliotheek Veldhoven: elke dinsdag  
14.00-16.00 uur en elke vrijdag 10.30-12.30 uur. 
 

Voor wie? 
De service is bestemd voor particulieren, niet voor 
ondernemers of ZZP'ers. Voor vragen die specifieke 
kennis vereisen (zoals regelingen voor buitenlandse 
werknemers) worden zij doorverwezen naar 
professionele belastingadviseurs. 
 

Data en aanmelden 
Het Belastingcafé vindt plaats in de Bibliotheek 
Veldhoven op zaterdag 11 maart en zaterdag 1 april 
van 11.00-13.00 uur en op vrijdag 17 maart en 
woensdag 22 maart van 14.00-16.00 uur. Het 
Belastingcafé is gratis, geïnteresseerden dienen zich 
van tevoren aan te melden  via e-mail: 
belastingcafe@bibliotheekveldhoven.nl met 
vermelding van de gewenste dag en tijdstip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het team van het Belastingcafé (v.l.n.r.):  
Monique Vervest, Wil Dijkman, Henk Renting, 
William van den Heuvel en Theo Tuijtelaars.  
Op de foto ontbreekt Bart Gevers 

Bram Flink stond in de voorronde 

Bram Flink had de voorleeswedstrijd voor de 
basisschool St. Jan Baptist gewonnen. Maandag 
13 februari mocht hij in de Schalm tijdens de 
Veldhovense voorronde voorlezen. 

Groep 7 is uiteraard Bram gaan aanmoedigen. Als er 
een prijs voor het mooiste spandoek was, had de 
klas die zeker gewonnen volgens het Veldhoven 
Nieuws. Milo Davids van Basisschool Zeelsterhof 
heeft de Voorleeswedstrijd gewonnen. 

Bram tijdens zijn voorleessessie in de Schalm 

https://www.verhoevenbakkerij.nl/
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Oerse Braderie 2023 

Locatie 
De braderie zal plaatsvinden op de Oude Kerkstraat 
tot aan het kerkplein, verder zal een deel van de 
Zandoerleseweg gebruikt worden.  
Zoals gebruikelijk begint de markt om 
11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
Entree € 2,00. 
 

LET OP: er is één ingang om te parkeren 
met de auto: tegenover de Dommelsche 
Watermolen op de Zandoerleseweg 35. 
Fietsenstalling is bij de Dommelsche 
Watermolen en bij de “Oerse Hoop” 
(tegenover Nieuwe Kerkstraat 3).  
De ingang Paleisstraat/Oude Kerkstraat 
komt i.v.m. werkzaamheden te vervallen.  
Wilt u met de bus, neemt u dan lijn 403, halte Sint 
Janstraat of Zittardsestraat, daarna nog zo’n 
9 minuten lopen. 
 

Verkeersomleiding en overlast 
Het marktterrein, de doorgaande weg door Oerle, 
wordt zondag 2 april vanaf 6.00 uur tot 19.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer. Dit veroorzaakt enige 
overlast voor de bewoners aan deze straten en voor 
het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Wij vragen 
hiervoor uw begrip en danken u voor de 
medewerking. 
 

Snuffelmarkt 
Hier willen we spullen verkopen die ons ter 
beschikking worden gesteld.  
Als je nog bruikbare spullen hebt, neem dan  
contact op met Leo Sanders: 06-53581772. 
 

Vrijwilligers 
Om deze braderie mogelijk te maken helpen tieners 
en ouders altijd mee. Maar meer handen zijn altijd 
welkom, dus heb je zin om enkele uurtjes te helpen 
op 2 april neem dan contact op met Martijn Tholen, 
hier kun je ook terecht voor andere vragen.  
Martijn Tholen: 06-51633258. 
 

Tiener Comité Oerle, Werkgroep braderie 

Oerse Braderie, zondag 2 april 2023 
Aan de Oude Kerkstraat/
Zandoerleseweg 

 

Zoals u van ons gewend bent zorgen we ook dit jaar 
voor een braderie die u niet snel zult vergeten. 
Kom lekker genieten van het voorjaar en al het 
leuks wat er te beleven is. 

 
Eindelijk weer de Oerse Braderie 
Na drie jaar corona perikelen mogen we eindelijk 
weer de braderie organiseren. En zoals altijd zijn er 
ook dit jaar weer vele kramen en hebben we 
verschillende entertainment activiteiten. 
 

Kinderplein 
Natuurlijk is er weer het kinderplein op het veld 
naast de basisschool. Er zijn schminkers die de 
kinderen naar wens schminken. Uiteraard is er aan 
iets lekkers gedacht met een suikerspin voor de 

kinderen en de grabbelton is zeker weer van de 
partij. Daarnaast staan er een paar leuke attracties.  
Dit spektakel wil je echt niet missen.  
 
De kinderen krijgen met hun entreekaartje een 
gratis suikerspin en mogen een greep doen in de 
grabbelton. Het kaartje heb je ook nodig om je te 
laten schminken. 

Onder het genot van een hapje en een drankje op 
ons gezellige terras naast de basisschool kunt u alle 
indrukken even rustig verwerken. Even lekker 
genieten van live muziek van Blaaskapel de 
Eindhoveniers en optredens van de jonge 
danseressen van DéDé. Dit jaar is DJ Stef Mouritz 
van de partij om de boel muzikaal aan elkaar te 
knopen! 
 
Wanneer u daarna uitgerust bent kunt u de gezellige 
snuffelmarkt (in d’Ouw School) nog bezoeken en 
even langs de loterij met leuke prijzen lopen.  
 

Kom en beleef al dat spektakel met ons 
mee.  
 

Stichting



10 

 

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 

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 

Optreden in de Schalm 

geven. Heel handig presenteren ze hun 
onhandigheid. Natuurlijk missen ze de etiketten van 
het klassieke podium, maar ze hebben zelf geen last 
van hun sociale gestoordheid. Of zoals een van hen 
het formuleerde: "Gaandeweg het optreden worden 
onze handicaps onze sterke kanten." 
 
Ze treden met veel plezier op in theaters en tijdens 
festivals of bedrijfsevenementen. Ze weten het 
publiek te boeien met een originele mengeling van 
muzikale kwaliteiten en droge humor. Ze staan 
wekelijks op Nederlandse podia, maar werden ook al 
bewonderd in België, allerlei grote Duitse steden en 
zelfs op een theaterfestival in Finland. Binnenkort 
wordt hun c.v. uitgebreid met Italië en Zwitserland 
én Veldhoven! We praten over Music & Comedy door 
het duo Stenzel en Kivits.  
U bent van harte welkom! 
 

Zondag 2 April. Aanvang om 14.00 uur 
Kaarten zijn te koop via: www.deschalm.com  

Concerto Commedia 
Stenzel & Kivits en muziekvereniging 
St. Cecilia 
 
Geniet van een unieke combinatie van klassieke 
opera-nummers, humor, theater, muzikale 
hoogstandjes en improvisatie in verrassende 
samenwerking met muziekvereniging St. Cecilia 
Oerle.  
De omhooggevallen, statige tenor laat zich 
begeleiden door zijn klassieke, ietwat stuntelige 
maar hooggeschoolde pianist. Maar die 
verhoudingen tussen de twee muzikale 
persoonlijkheden veranderen tijdens de show 
regelmatig. Niets staat vast, zeker de vleugel niet. 
Een middag vol verrassingen. Leuk voor jong en 
oud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiny en Wilbert zijn twee beroepsmusici die zich 
graag uitleven op het podium. Tiny, Stenzel is de 
zanger/muzikant die o.a. ook veel ervaring heeft 
met straattheater en cabaret. Wilbert, Kivits is 
pianodocent op een muziekschool, maar heeft zijn 
sporen ook ruim verdiend als toetsenist in jazz-
formaties. Sinds het jaar 2000 evolueert hun 
samenwerking in "the perfect concert". In 
rokkostuum gestoken geven ze hun klassieke 
concert, of liever gezegd proberen ze hun concert te 

http://www.autobedrijfdingen.nl/
http://www.gbveldhoven.nl/
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http://www.kappervanderlooy.nl/
http://www.eclips-uitvaart.nl/
http://www.oersehave.nl/
https://www.nieuwerwets.nl/
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Ouw (k)oers 

 
 
Koers van Oers,  
jaargang 5,  
nummer 3, 1972 

 
 

BIJ een afscheid 
 
9 mei 
Plotseling een zonnige dag na een hele week 
regenbuien, veel wind en van kou. 
Het leek wel, of het zo zijn moest, nu het afscheid 
van onze pastoor zou plaats vinden.  
Bijna vijfentwintig jaar gelden, 14 november 1947, 
om nauwkeurig te zijn, had de hele toenmalige 
bevolking van ons dorp zich opgesteld bij Siske 
Hagelaars, om hem een onvergetelijke intocht aan 
te bieden. En nu zou onze pastoor gaan vertrekken. 
Er hadden al verschillende keren geruchten de ronde 
gedaan, die hierop wezen. Maar toen die dan 
bevestigd werden, kwamen we er toch wel van 
onder de indruk. Je kunt het niet zo gauw 
verwerken, als je hoort, dat iemand, na zo’n lange 
tijd, ineens uit je midden gaat vertrekken. Het was 
onze pastoor aan te zien, dat het voor hem 
eveneens zéér moeilijk zou zijn, weg te gaan uit zijn 
parochie. Bij de Eucharistieviering deelde hij zijn 
vertrek aan de mensen mee; gaarne had hij het 
anders gezien, niets liever zou hij tot zijn laatste 
levensdagen temidden van zijn parochianen 
gebleven zijn. Maar het kin niet anders, iedereen 
zou er begrip voor op kunnen brengen. Zijn leeftijd, 
16 april j.l. zeventig jaar geworden, speelde bij dit 
besluit een grote rol. 
 
Véél mensen, ook van buiten de parochie, hebben 
hem die zondag de hand gedrukt. De heer G. van 
Beers sprak hem toe namens alle parochianen, en 
bood hem een geschenk aan, hetwelk hij zelf 
gekozen had; een kazuifel. Onze burgemeester 
sprak namens het gemeentebestuur, hij schetse de 
pastoor als iemand, die niet aan de weg timmerde, 
niet zo op de voorgrond was. Hij roemde zijn werk 
dat hij verricht had buiten het parochiewerk om. 
Beiden wensten hem nog vele jaren toe in de nieuwe 
flat aan de Ambachtslaan (no 6) om daar van zijn 
rust te genieten 
 
Velen zijn daar in de omgeving wezen kijken, hoe 
onze pastoor “er zit”. U mag van 
hem gerust even binnen wippen, 
hij stelt het zéér op prijs. 
 
Het prachtige geschenk van de 
parochie en….’speling der natuur” 
toen de Fanfare op het podium 
stond, met onze tamboer-maitre 
dit prentje “opleverde”.   
 
Pastoor G. Vekemans is benoemd 
tot pastoor in Oerle. Hij is 57 jaar 
en Bedrijfsaalmoezenier te 
Valkenwaard.  

Steffie Wijgergangs van Rijvereniging Sint Jan Oerle 
heeft met Nienke de 3e plaats behaald op het 
NK paardrijden op 25 februari in Ermelo.  

Gefeliciteerd met de bronzen plak !  

Gefeliciteerd Steffie! 

http://www.vankasteren.nl/
http://www.lindenaccountants.nl/
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Je merkt dat naarmate de doelgroep ouder wordt, 
sommige boeken minder politiek correct zijn. In 
Altijd bijten de buren buitelen de broers Jimi en 
Ernst constant ruziënd en scheldend over elkaar 
heen. Als je Roald Dahl niet woke genoeg vindt, dan 
kun je dit boek beter laten liggen en kiezen voor De 
griezelbus. Want de dikke zangeressen worden 
gewoon dik genoemd (een woord dat uit boeken van 
Roald Dahl is verwijderd, wat vorige maand nog 
voor nogal wat discussie zorgde). En de dunne 
mannetjes die tijdens het optreden van de dikke 
zangeressen dansen, worden dunne dansers 
genoemd. De griezelbus heeft echter een weerwolf 
als hoofdpersoon die P. Onnoval heet, een anagram 
voor P. van Loon. Net als Nol van Paulo, de schrijver 
die zowel zijn vader als een weerwolf blijkt te zijn. 
Wie kan beter schrijven over de dilemma’s van de 
hedendaagse weerwolf dan iemand die er in het 
nawoord onthult zelf een weerwolf te zijn? 
Hartstikke woke dus! 
 
Beide boeken zijn aanwezig bij de Koers van Oers. 
Als je interesse hebt, kun je contact opnemen met 
de redactie van de Koers van Oers, 
redactie@koersvanoers.nl. 

Paul van Loon 
 
Eerder schreef ik hier al eens over Heksje Foeksia, 
een boek van Paul van Loon voor de jongste lezers. 
Maar hij heeft zoveel geschreven en er zitten nog 
zulke leuke boeken van hem in de dozen van de 
Koers van Oers, dat ik nu ook nog een keer schrijf 
over boeken die hij heeft geschreven voor de oudere 
kinderen. 
 
Twee van zijn boeken die te vinden zijn in de 
voorraad van de Koers zijn De griezelbus 7 (het 
laatste deel uit de serie over de griezelbus) en Altijd 
bijten de buren (het vervolg op Nooit de buren 
bijten). Hoewel beide boeken onderdeel uitmaken 
van een serie, zijn ze ook prima los te lezen. Ze 
hebben allebei vrolijke illustraties gemaakt door 
Hugo van Look, die wel gezien mag worden als de 
huisillustrator van Paul van Loon. Daarnaast zijn 
beide boeken geschreven in de herkenbare stijl die 
Van Loon zelf grumor noemt – een combinatie van 
griezelig en humor.  
 
De verhalen spelen zich dan ook af in een 
fantasiewereld waar weerwolven en vampieren 
bestaan en zelfs onder ons leven. Maar weerwolven 
en vampieren zijn bij Van Loon niet per definitie 
slechteriken die het voorzien hebben op onschuldige 
mensen. Vaak zijn ze juist zelf het slachtoffer van 
pestkoppen, van figuren die misbruik van hen willen 
maken en worstelen ze met de keuze tussen goed 
en kwaad. 
 
Het grote verschil met de boeken voor jongere 
lezers is dat de pestkop niet langer een 
leeftijdsgenoot is zoals een jongen van school. In 
Altijd bijten de buren gaat het om zaken als 
ontvoering en afpersing door iemand die zich 
voordoet als de manager van een band. In De 
griezelbus 7 gaat het om een groter en griezeliger 
kwaad, namelijk het terugbrengen naar deze 
dimensie van ene Ferluci, wat een anagram is van 
Lucifer.  

Kinderboekbespreking 

http://www.vandevenuitvaarten.nl/
mailto:redactie@koersvanoers.nl


14 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Boergondisch Oers 
Love Boat! 
2 en 3 juni 2023 
 
Beste Boergondiërs, Schip ahoy! 
 
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni gooien we de 
trossen los en varen we uit met onze Love Boat! 
Zorg dat je op tijd incheckt op ons prachtige schip 
de MS Boergondia, het meest luxe cruiseschip uit de 
regio. U wordt aan boord welkom geheten door onze 
fantastische crew en volledig in de watten gelegd. Er 
is volop vertier op vrijdagavond met de Pubquiz 
waar weer naar hartenlust gestreden zal worden om 
de prijzen. Niet alleen kennis is dit jaar van belang 
ook jullie performance en creativiteit worden 
beoordeeld! Bovendien is een originele uitdossing 
een must! Na de zinderende uitslag van de Pubquiz 
barst traditiegetrouw het feestgedruis los en zal 
onze Love Boat nog lang nadeinen… 
 
De volgende dag meren we aan op onze eerste 
bestemming. Op het tropische zandstrand wordt 
gevolleyd en gestreden om de eer én de 
wisselbeker. Ook voor de supporters bij het 
volleytoernooi is er een zonovergoten terras vol 
muziek en gezelligheid. 
 
De kinderen van de basisschool krijgen op 
zaterdagmiddag een prachtige spelletjesmiddag 
voorgeschoteld op onze Love Boat. Daarna wordt 
het Captains Dinner in gereedheid gebracht. Op het 
Foodplein van onze Captain worden vanaf 16.30 uur 
allerlei lekkere hapjes geserveerd. 
 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen en 
binnenkort kun je je kinderen en jezelf inschrijven 
voor dit prachtige tweedaagse dorpsfeest. Ook 
hebben we natuurlijk weer veel vrijwilligers nodig 
dus meld jezelf zeker aan om een steentje bij te 
dragen aan ons unieke weekend in Oers. 
 
Hou Facebook én Instagram in de gaten, want we 
hebben veel te vertellen. Het wordt een heerlijk 
zonnig feestweekend op onze Love Boat! Noteren 
dus: 2 en 3 juni 2023, het leukste weekend van het 
jaar. 
 
Bon voyage! 
 
 
 
Stichting Boergondisch Oers 
 
Volg ons ook op Instagram en 
Facebook! 

Love Boat! 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
http://www.rijschoolstroosma.nl/
http://www.lovano.nl/
http://www.artoli.nl/
https://www.instagram.com/boergondisch_oers/
https://www.facebook.com/boergondischoers
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Severinus vacatures  

Genieten van hilariteit en humor met 
"De kat in de kelder".  
 
In Wintelre wordt eind maart weer een toneelstuk op 
de planken gebracht door toneelvereniging De 
Vriendenkring. De voorbereidingen voor het stuk zijn 
al in volle gang met veel plezier en humor. Ook het 
decor krijgt al in een vlot tempo vorm. De 
vereniging kijkt er dan ook ontzettend naar uit om 
dit hilarische toneelstuk te laten zien op 25 maart, 
31 maart en 1 april in MFA De Rosdoek. 
 
Het toneelstuk "De kat in 
de kelder" is een licht 
absurde klucht rondom 
het kansarme gezin De 
Cat, bestaande uit Felix, 
zijn vrouw Sylvia, hun 
dochter Kim(berley) en 
oma Madeleine. Het 
gezin heeft tijdelijk 
onderdak gekregen in de 
kelder van Majoor Evert 
van Henegouwen tegen de zin van zijn strenge zus 
Josefine. Felix de Cat ziet zijn kans om deze benarde 
situatie om te zetten in een lucratieve kans met het 
zicht op het naastgelegen bankgebouw. Het wordt 
een uitdagende onderneming om zijn plan uit te 
voeren zonder dat de Majoor en zijn zus dit merken. 
Dit leidt tot hilarische situaties, zeker wanneer de 
demente oma Madeleine af en toe zeer verrassend 
uit de hoek komt. 
Kortom, een stuk vol humor, lachwekkende 
situaties, verliefdheid, lust, spanning en wat 
dubbelzinnigheid op zijn tijd.  
 
Ook toe aan een avond genieten met humor? Op 
25 maart, 31 maart en 1 april is het toneelstuk 
"De kat in de kelder" te zien in MFA "De Rosdoek", 
Kerkstraat 10 te Wintelre. Kaarten zijn te reserveren 
via mail vriendenkringwintelre@gmail.com of  
bel 040 – 205 37 11.  

Kom vrijwilligerswerk doen bij 
Severinus! Wij zijn op dit moment 
vooral op zoek naar maatjes. 
 
Wil je graag een band opbouwen en individueel met 
een cliënt iets ondernemen? Als maatje word je 
gekoppeld aan één specifieke cliënt. Iemand die er 
speciaal voor hem of haar is en de tijd neemt om 
samen leuke dingen te doen, zoals fietsen, een 
wandeling of een kopje koffie drinken. Denk hierbij 
aan een tijdsbesteding van een uur per week tot een 
uur per maand.  
 
Lijkt je dit leuk? Kom een kopje koffie of thee 
drinken en bespreek met de coördinator Vrijwilligers 
de mogelijkheden.  
Bel voor een afspraak (06 52 40 16 79) of mail: 
vrijwilligers@severinus.nl 
Severinus gaat uit van wat je als vrijwilliger leuk 
vindt om te doen. Dit wordt gekoppeld aan de 
behoefte van de cliënten. 
 
Een greep uit de cliënten die een maatje zoeken: 

• Hoi ik ben een jongen met wat lastiger gedrag. Ik 

ga graag fietsen en wandelen. Ik heb een wat 
hoger niveau. Een keer in de maand zou ik al heel 
gezellig vinden! 

• Hoi ik ben een jonge meid die van muziek houdt 

en graag naar festivals gaat. Ga je met mij mee? 

• Ik woon al 60 jaar op Severinus en ben een echte 

praatjesmaakster. Grenzen stellen is bij mij zeker 
nodig. Ik kan erg grappig uit de hoek komen en 
vind het heerlijk als je alleen voor mij komt! Een 
keer in de maand vind ik al spannend genoeg. 

 
Speciale aanbieding: 
Word technicus bij onze interne TV. Dit vergt geen 
hogere wiskunde maar wel affiniteit met techniek en 
de doelgroep. Je wordt ingeleerd door een van de 
andere vrijwilligers. Als je geluk hebt komt een 
cliënt jou ook ondersteunen. 

De kat in de kelder 

 

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 

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
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Keukens op Maat 
www.daskeukens.nl 

Groenstraat 5-A1 

5513 NB Wintelré 

Telnr. 040-205 2884 

Digitale dagbesteding 

hiermee een mooie aanvulling zijn op het bestaande 
aanbod van fysieke dagbesteding.“ Digitale 
dagbesteding zal in 2023 een pilot zijn. Bij 
voldoende animo en succes zal digitale dagbesteding 
structureel aangeboden worden. Wethouder Huub 
Stroeks van gemeente Veldhoven beaamt dat: “We 
streven ernaar dat alle inwoners van Veldhoven een 
goed leven kunnen leiden, ook als ze ouder worden. 
Een goede dagbesteding draagt daaraan bij en dat 
dat straks ook digitaal kan, is een waardevolle 
aanvulling.” 
 
De pilot is mede mogelijk gemaakt door de 
gezamenlijke inzet en middelen van het VVT-
Platform Zuidoost-Brabant. De uitdagingen in de 
ouderenzorg stapelen zich op. In regio Zuidoost-
Brabant hebben Verpleeg-, Verzorgingshuizen en 
Thuiszorgorganisaties (VVT) in samenspraak met het 
CZ-zorgkantoor zich verenigd in het VVT Platform 
Zuidoost-Brabant met als doel het vernieuwen en 
verbeteren van de ouderenzorg in de regio. 
Wilt u meer informatie over deelname aan dit 
project of vindt u het leuk om als vrijwilliger te 
ondersteunen? Neem dan contact op met SWOVE via 
telefoonnummer 040-3038867. 

Oktober, SWOVE en Gemeente 
Veldhoven starten met Digitale 
Dagbesteding 
 
Ouderenzorgorganisatie Oktober, welzijnsorganisatie 
SWOVE en gemeente Veldhoven starten in maart 
met het bieden van digitale dagbesteding aan 
senioren.  
 
Bij digitale dagbesteding worden interactieve, online 
activiteiten aangeboden. Senioren worden in de 
gelegenheid gesteld om deel te nemen aan sociale, 
creatieve en beweegactiviteiten vanachter een 
beeldscherm. Denk hierbij aan samen de krant 
doornemen, geheugenspellen of gezamenlijk 
gymmen vanuit je huiskamer. Op deze manier 
komen senioren laagdrempelig in contact met elkaar 
en bespreken ze voor hen zinvolle onderwerpen.  
Ans van Kuik, directeur SWOVE, licht toe: ''Onze 
betrokken organisaties willen graag dat senioren een 
zinvolle dag hebben en willen voorkomen dat 
mantelzorgers overbelast raken. Wij zijn ervan 
overtuigd dat digitale dagbesteding hieraan kan 
bijdragen''. 
 
De laatste jaren is er behoefte ontstaan om de 
reguliere dagbesteding op een andere manier vorm 
te geven. Ouderen willen of kunnen niet altijd 
deelnemen aan fysieke dagbesteding. Bijvoorbeeld 
omdat het vervoer naar de locatie lastig blijkt of dat 
senioren het niet fijn vinden om een hele dag met 
anderen samen te zijn. Daarnaast neemt naar 
verwachting het aantal mensen dat behoefte heeft 
aan dagbesteding toe door de vergrijzing en kan het 
aanbod aan fysieke dagbesteding deze vraag niet 
bijbenen.   
  
Rob Slegers, manager Services, Vastgoed en 
Automatisering van Zorg in Oktober vult aan: ''Door 
de toename van ouderen die langer thuis blijven 
wonen is er behoefte ontstaan aan een ruimer en 
gevarieerder aanbod. Tegelijkertijd worden ouderen 
ook digitaal vaardiger.  Digitale dagbesteding kan 

http://www.babyfotootjes.nl/
http://www.daskeukens.nl/
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Uitslag Familieoptocht Paaseieren zoeken 

Beste Oerlenaren, 

Het was een gure en regenachtige 
carnavalszaterdag, maar speciaal voor de Oerse 
optocht zorgden de weergoden ervoor dat het toch 
even droog was. Een bonte stoet met prachtig 
verklede kinderen trok er weer door de straten van 
ons dorp. 
Zo waren er prinsessen, heksen en monsters, maar 
vooral heel veel wilde dieren. Daarnaast een wagen 
met een bijzonder soort hulpverleners: een kruising 
tussen brandweermannen en zeemeerminnen. 
Had je dat al ooit eerder gezien ? 

Na afloop van de optocht kreeg iedere deelnemer 
iets lekkers en danste en hoste iedereen zich weer 
lekker warm in d'Ouw School. 

Onze deskundige jury met koninklijke allure had 
tijdens de optocht heel goed opgelet en dit leverde 
de volgende uitslag op: 

Van 0-4 jaar: 
1. Noor - Lieveheersbeestje 
2. Loeka van Boekel - Wolfje 
3. Moos van Boekel - Spookje 
 
Van 5-9 jaar: 
1. Luuk Hermans - Aquaman 
2. Lars van Berkel - Draak 
3. Boyd Jansen - Mooi Meisje 
 
10 jaar en ouder: 
1. Bliss Smulders - Ook het café gaat met carnaval 

mee 
2. Kai van Vugt - Duivel 
3. Cato Kemp - Roodkapje 
 
Groepen en Wagens: 
1. CV De Matties (Loslopend wild) 
2. Familie Waarma/Adriaans (Brandweerminnen) 
3. Giel Tournoy en Stijn Waarma (Retteketet 

Gebroeders Vet) 
 
Wij danken d'Ouw School voor alle goede zorgen, 
onze jury voor hun beoordeling, Willem Binnendijk 
en Ad Adriaans voor de mooie foto's, eetcafé de 
Kers voor de sponsoring, onze verkeersregelaars 
Mellanie, Yvonne, Fokke en Niels die er voor zorgden 
dat alles weer veilig verliep en alle kinderen en 
ouders die meeliepen met de optocht ervoor zorgden 
dat het wederom een heel skôn fistje was. 
 
Alaaf en tot volgend jaar 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 
 
(een foto impressie van de dag is te vinden aan de 
binnenkant van de kaft) 

Beste Oerlenaren, 
 
De Paashaas heeft ons laten weten dat hij weer 
staat te trappelen om naar Oerle toe te komen. 
 
Op 2e paasdag 10 april om 10.30 uur komt hij naar 
Blokhut d'n Bosbender en zal hij weer heel veel 
lekkere eitjes verstoppen rond de blokhut.  
 
Dit keer heeft hij ons ook alvast een taakje 
gestuurd. Wie het paasbakje (zie hiernaast) het 
allermooiste versiert en die dag meebrengt naar de 
blokhut, wint een prijs. 
 
Voor alle papa's en mama's, opa's en oma's is er 
een lekker bakkie koffie of thee.  
 
Dus kom allemaal op 10 april van 10:30 tot 
12:00 uur naar d'n Bosbender ! 
 
Tot dan !!! 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Zoek en win! 

De paashaas heeft in deze Koers 
verschillende paaseieren verstopt.  
 
Zoek de eieren, laat via de mail 
weten hoeveel eieren je gevonden 
hebt en maak kans op een leuke 
verrassing!  
P.S. de eitjes in het paasbakje 
hiernaast en in de Paasbrunch 
advertentie tellen niet mee! 
 
Stuur je antwoord naar: 
redactie@koersvanoers.nl 

http://www.douwschool.nl/


19 

Maak je eigen paasbakje 
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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  

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 

Op 14 februari, de dag van de liefde, bezochten wij 
weer alle bij ons bekende mantelzorgers met een 
attentie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u nog mantelzorgers kennen of bent u zelf 
mantelzorger laat dit dan weten via 
oerle@nieuwelevenskracht.nl.  
 
Lieve groeten, 
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle 

Attentie voor mantelzorgers 

http://www.pc-utilities.nl/
https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
http://www.fysiotherapieheikant.nl/
http://www.coachbureauveldhoven.nl/
http://www.vandermierden.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 

BIO bloemenactie 

Het voorjaar nadert en het wordt weer 
tijd voor wat extra vrolijkheid in de 
tuin, op het balkon of het terras  
 
Ook dit jaar zorgen wij hier weer voor door middel 
van onze jaarlijkse bloemenactie! 
Via de link https://bio-korfbal.company.site 
komt u in de BIO-bloemenwinkel. Op deze site kunt 
u zien welke bloemen we dit jaar kunnen leveren en 
hoe u ze kunt bestellen.  
De bloemen kunnen op zaterdag 22 april 2023 
worden opgehaald bij de BIO accommodatie op 
sportpark de Heikant.  
  
Wij hopen u allen weer te zien. Mocht u nog vragen 
hebben, dan kunt u deze stellen via 
biobloemen@hotmail.com. 
 
Met een vrolijke groet, 
Korfbalvereniging BIO 

https://www.boscafemolenvelden.nl/
http://www.cda-veldhoven.nl/
http://www.henrikox.nl/
https://www.cafetaria-de-kers.nl/
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Historie basisschool 

Een Oers(e) klooster, school én 
internaat 
 
Wie wel eens door Oerle heeft gelopen zal vast eens 
het pand van de basisschool aan de Oude Kerkstraat 
in het centrum van het dorp hebben gezien. In het 
pand krijgen de Oerse kinderen al vele jaren 
basisonderwijs. Het pand en de plek waar het 
gebouw staat zijn al een stuk ouder en hebben dus 
een geschiedenis. Daar is de afgelopen jaren veel 
onderzoek naar gedaan en dus ook veel over 
geschreven door organisaties als het Brabants 
Historisch Informatiecentrum (BHIC) en Erfgoedhuis 
Veldhoven. Een mooi moment om daar eens naar te 
kijken. Wat is de geschiedenis van de plek waar nu 
de basisschool staat? 
 
1855 is het jaar dat in België de eerste stoomtrein 
reed tussen Kontich en Turnhout en het jaar dat de 
Victoriawatervallen worden ontdekt op de plaats 
waar nu Zambia en Zimbabwe liggen. In dat jaar – 
inmiddels dus alweer 168 jaar geleden - besluiten de 
Zusters van Liefde van Tilburg om een internaat (het 
pensionaat) te beginnen aan de Oude Kerkstraat in 
Oerle. 

Een internaat - de naam zegt het eigenlijk al - is een 
instelling waar jeugdigen onderwijs krijgen en intern 
zitten en dus wonen. In het Oerse internaat waren 
de bewaarschool, de taalschool en de 
handwerkschool van de zusters gevestigd. 
Bewaarscholen ontstonden in het begin van de 19e 
eeuw en waren bedoeld voor kinderen van ongeveer 
3 tot 6 jaar oud. Daarmee kunnen we deze zien als 
voorlopers van kleuterscholen. 
 
De katholieke congregatie (kloostergemeenschap) 
van de Zusters van Liefde uit Tilburg was gesticht 
door Pastoor Zwijsen die later bisschop van  
’s-Hertogenbosch en zelfs aartsbisschop van Utrecht 
werd. Deze congregatie telde in de 19e eeuw 
ongeveer 1.500 leden die over de hele wereld waren 
gevestigd. Enkele leden van de congregatie 
vestigden zich dus in Oerle. Op de site van het 

Erfgoedhuis Veldhoven staat dat vijf zusters hun 
intrek namen in het klooster in Oerle. Daarvan 
hielden zich er twee bezig met het lesgeven aan 
meisjes1.   

Pastoor Swerts – op dat moment de pastoor van 
Oerle - had in 1854 een nieuwe pastorie laten 
bouwen aan de Oude Kerkstraat. Deze stelde hij ter 
beschikking aan de congregatie uit Tilburg. 
Aanvankelijk werd de pastorie gebruikt als klooster 
en het koetshuis als school. Op het begin had het 
klooster moeite om rond te komen van het 
schoolgeld dat de kinderen uit Oerle en omliggende 

dorpen betaalden. Daarom kwam pastoor Swerts – 
nog in 1855 - met het plan om een pensionaat te 
openen. Een journalist die 100 jaar na de vestiging 
van het pensionaat in Oerle een artikel wijdde aan 
dit jubileum schreef dat dit de redding bleek te zijn 
want al snel kwamen er meer en meer zogeheten 
pensionnaires wat leidde tot de geleidelijke uitbouw 
van de oude pastorie tot een klooster, pensionaat en 
een school2. Dit vindt allemaal plaats in de jaren na 
1855.  

Het internaat in Oerle heette ‘Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes’. Vernoemd naar de Franse stad waar in 
1858 Maria zou zijn verschenen in een grot bij het 
dorp. Als eerbetoon hieraan werd door de 
restauratiearchitect Lambert Hezemans uit  
‘s-Hertogenbosch – ook bekend van de restauratie 
van de Sint Janskerk - in 1878 een heuse Oerse 
Lourdesgrot ontworpen en uiteindelijk gemaakt in de 
tuin van het pensionaat. Dit zou wel eens een van 
de eerste Lourdesgrotten in de provincie Noord-
Brabant kunnen zijn geweest gezien het feit dat de 
Mariaverschijning niet heel lang daarvoor 
plaatsvond3.  
 
Uiteindelijk zijn de zusters uit Tilburg meer dan 100 
jaar in Oerle gebleven. In 1968 verlieten zij het 
pand aan de Oude Kerkstraat. Hierna heeft het 
gebouw enkele jaren leeggestaan. In 1971 werd het 
gebouw grotendeels verwoest door een brand en in 
1972 besloot men de Lourdesgrot in de kloostertuin 
af te breken. Bij de brand bleef het schoolgebouw 
gespaard. Sinds 1985 gaan de Oerse kinderen hierin 
naar de basisschool. 
 
——————————————————————————- 
 1  https://www.erfgoedhuisveldhoven.nl/

blog/2021/04/05/klooster-en-pensionaat/ 

 2  https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/
pensionaat-o-l-v-van-lourdes 

 3  https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/
ontdekken/verhalen/lourdesgrotten-in-oerle 

Lourdesgrot bij het pensionaat, 1953  
(bron: Lourdesgrotten in Nederland) 

Pensionaat O.L. Vrouw van Lourdes (bron: BHIC) 

https://www.erfgoedhuisveldhoven.nl/blog/2021/04/05/klooster-en-pensionaat/
https://www.erfgoedhuisveldhoven.nl/blog/2021/04/05/klooster-en-pensionaat/
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/pensionaat-o-l-v-van-lourdes
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/pensionaat-o-l-v-van-lourdes
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/lourdesgrotten-in-oerle
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/lourdesgrotten-in-oerle
https://lourdesgrotten.nl/index.php/grotten/lourdesgrot-verloren/140
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/meisjespensionaat-onze-lieve-vrouw-van-lourdes-in-oerle
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Chant’Oers op zoek naar nieuwe leden 
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Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Noortje Sanders. 
 

Tomatenrisotto met chorizo en burrata 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
- 500 gr risotto rijst 
- 1 chorizo van ongeveer 200 gr 
- 2/3 (witte) uien 
- 2/3 teentjes knoflook 
- 50 gr (room)boter 
- 800 gr tomatenblokjes uit blik 
- 2 el tomatenpuree 
- 1.5 liter kippenbouillon 
- 150 gr geraspte Parmezaanse kaas 
- 1 of 2 bollen burrata 
- Droge witte wijn (flinke scheut) 
- Verse basilicum 
- Trostomaatjes (aan de tros) 
- Olijfolie, zout, peper, en eventueel chilivlokken 
 

Bereidingswijze 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de 

trostomaatjes in een ovenschaal of bakplaat en 
besprenkel met olijfolie, zout en peper. Doe ze 
ongeveer 15 minuten in de oven tot ze mooi 
gepoft zijn.  

2. Haal het vel van de chorizo en snijd de chorizo in 
kleine blokjes. Verhit een klein beetje olijfolie in 
een grote pan (waar je later ook de risotto in gaat 
bereiden) en bak de chorizo lekker knapperig. 
Schep vervolgens de chorizo uit de pan en zet 
even opzij. Laat het vet in de pan achter.  

3. Snij de knoflook en uien klein en bak deze aan tot 
ze mooi glazig zijn in het vet van de chorizo. 

4. Doe de chorizo terug in de pan bij de uien en 
knoflook. Voeg de tomatenpuree toe en bak even 
kort aan.  

5. Doe vervolgens de risottorijst in de pan. Laat de 
korrels al omscheppend glazig worden. Blus af 
met een flinke scheut witte wijn (optioneel).  

6. Als de wijn volledig is ingekookt, voeg je de 
tomatenblokjes toe en een klein beetje bouillon. 
Schep goed om tot het vocht goed is opgenomen. 
Voeg dan weer een soeplepel bouillon toe en 
herhaal deze stappen tot de rijst gaar en smeuïg 
is (±30 minuten). Proef ondertussen en breng op 
smaak met zout, peper en indien gewenst een 
beetje chilivlokken.  

7. Haal de pan van het vuur en snijd wat basilicum 
fijn. Roer de boter, basilicum en de Parmezaanse 
kaas door de risotto.  

8. Verdeel de risotto over de borden, snijd de 
burrata doormidden of in 4 en verdeel deze. Top 
de borden af met de gepofte trostomaatjes, nog 
wat extra basilicum en peper.  

 
Eet smakelijk!  
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat dit altijd een 
grote hit was in mijn studentenhuis in Tilburg. Als 
we op een avondje eens uit wilden pakken 
gingen we vaak aan de slag met dit recept onder 
het genot van een lekker wijntje, dus ik raad 

jullie aan dat ook vooral te doen  . 

 
Ik wil de pollepel doorgeven aan 
Annie Geven, omdat ik weet dat tante Annie 
de recepten die in de koers staan altijd graag 
uitprobeert, dus nu is het eens tijd dat zij 
een lekker recept met ons deelt.  

Foto van Marijke’s Media Keuken 

http://www.de-crom.nl/
http://www.mmk.nl
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Deze foto's zijn gemaakt op 18 februari tijdens de 
Familieoptocht in Oerle. Ze hebben de dag erna ook 
nog met de grote optocht mee gelopen waar ze de 
2de prijs hebben gewonnen van de loopgroepen. Dus 
de jongens waren helemaal trots en vonden het 
super leuk om te doen. 

CV de Matties, loslopend wild 

http://www.sandersgraszoden.nl/
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Geitenkijkdagen bij ’t Geitenboerke  

Deze maand is het eindelijk weer zo ver! 
De Geitenkijkdagen bij ’t Geitenboerke in Oerle 
(Veldhoven) gaan weer van start!  
Iedere zaterdag en zondag in maart is iedereen van 
harte welkom bij ’t Geitenboerke.  
Tussen 13.30 en 17.00 uur is er van alles te zien en 
te doen op de boerderij voor jong en oud.  

Tijdens de Geitenkijkdagen kunnen de geiten 
worden gevoerd, je kunt lammetjes een flesje geven 
en er kan volop worden gespeeld op de boerderij.  
Er worden allerlei producten, gemaakt van 
geitenmelk, verkocht en er is een terras waar een 
hapje en drankje kunnen worden genuttigd. Ook bij 
slecht weer is een bezoek aan de Geitenkijkdagen 
een leuk dagje uit!  

Een bezoek aan de Geitenkijkdagen kan op eigen 
gelegenheid of tijdens een Meet & Greet met de 
boer. Opgeven voor een Meet & Greet kan via 
info@gasterijdorpsgenot.nl en kost €5 per 
persoon. De reguliere entree voor een bezoek aan 
de Geitenkijkdag is €2,- per persoon.  

Meer info:  
Christ Schippers  
info@geitenboerke.nl  
0612073084  

Geitenkijkdagen 

www.rendersmetaal.nl 

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

CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

http://www.geitenboerke.nl/
http://www.tecaplus.nl/
http://www.eetcafedekers.nl/
http://www.rendersmetaal.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 

24 maart 2023 

2023 

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. Bij sneeuw en vorst is de deur niet bereikbaar. 
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 

Maart 

17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 Oerle-Zuid: ophalen grijze & groene kliko + 
PMD-zak 

22 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

25 Ophalen oud papier 

25 Rijvereniging St. Jan: ophalen oud ijzer 

25 Oerse Muziekquiz om 20.00u in d’Ouw School 

25 Toneelstuk "De kat in de kelder" door 
toneelvereniging De Vriendenkring,  
MFA de Rosdoek, Wintelre 

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

31 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

31 Oerle-Zuid: ophalen groene kliko + PMD-zak 

31 Toneelstuk "De kat in de kelder" door 
toneelvereniging De Vriendenkring,  
MFA de Rosdoek, Wintelre 

  

April  

1 Toneelstuk "De kat in de kelder" door 
toneelvereniging De Vriendenkring,  
MFA de Rosdoek, Wintelre 

2 TCO: Braderie 

2 Concerto Commedia – Stenzel & Kivits en 
muziekvereniging St. Cecilia, 14.00u De Schalm 

7 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

10 2e Paasdag: Paaseieren zoeken, 10.30u, 
Blokhut d'n Bosbender  

14 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

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

21 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

22 Ophalen oud papier 

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

28 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

28 Oerle-Zuid: ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

Mei  

5 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

9 Dementiecafé: Dementie op jonge leeftijd, 
19.30u, Restaurant De Berkt, Wilgeman 1, 
5507 LG, Veldhoven 

12 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

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

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

  

Juni  

2 + 3 Boergondisch Oers 

21 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

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

Juli  

2 OMTT: Oerse Motor Toer Tochten 2023, 
9.00u, Gasterij ‘t Dorpsgenot, Zandoerle 

http://www.veldhoven.nl/afvalkalender
https://oerle.info/Page.aspx?id=23


 

 

Foto impressie Familieoptocht carnaval 18 februari 2023 
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http://werk.ah.nl/
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