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Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen ( 253 93 19 ). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij de Rabobank in Oerle en in Dorpscentrum d’Ouw School. 

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 in de vorm van een cd/dvd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd). 

Advertentie tarieven 
De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website: 
http://www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 
Geen spoed, toch politie   0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven:  040 - 253 33 33 

Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meldt klachten op telefoonnummer:  040 - 258 44 44 

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 2016 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

6 23-05-2016  23 (08-06-2016) 

7 20-06-2016  27 (06-07-2016) 

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

8 29-08-2016  37 (14-09-2016) 

9 26-09-2016  42 (12-10-2016) 

10 24-10-2016  45 (09-11-2016) 

11 28-11-2016  51 (14-12-2016) 
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RKVVO E2 is zaterdag 16 april kampioen geworden.  
 
Max, Tom, Joep, Lars, Mika, Rens, Rick, Ruben en 
Mitchel: gefeliciteerd! 

E2 Kampioen 

Op zaterdag 16 april was het jaarlijks 
schoolkorfbaltoernooi bij SDO. 
Onze groep 3/4 had twee teams.  
Ik zat in een team met Jenny, Kyan, Tim en Stan. 
We hadden alles gewonnen.  
We kregen twee bekers: een wisselbeker en een 
beker die we mogen houden.  
Ik vond het keileuk! 
 
Groetjes, Bente van der Waerden 

Mevrouw Maria de Kort—van der Aa (60):  
Lid in de Orde van Oranje Nassau 

 
Maria de Kort-van der Aa is 
sinds 1985 ondersteuner en 
bewindvoerder van haar 
broer. Haar broer heeft het 
Prader-Willi syndroom, een 
zeldzame aangeboren 
aandoening met kenmerken 
als spierslapte, een 
vertraagde verstandelijke 
ontwikkeling en eet- en 
gedragsproblemen. 
 

Ook was ze voorzitter van en leider bij Stichting 
Peuterspeelzaal de Tamboerijn in Veldhoven en 
vrijwilliger bij en bestuurslid van het 
Sinterklaascomité Oerle. 
Sinds 1997 is mevrouw De Kort-van der Aa 
bestuurslid van en vrijwilliger bij Buurtvereniging 
Het Koppel in Veldhoven. 
Van 2006 tot 2009 was ze als zorgvrijwilliger bij het 
Nederlandse Rode Kruis actief bij Mappa Mundo in 
Waalre, een tijdelijk huis voor zieke kinderen. Zij 
ondersteunde de beroepskrachten in de dagelijkse 
zorg en verrichtte ook huishoudelijke taken. 
Ook was ze als vrijwilliger van de Regionale 
Stichting Zorgcentra de Kempen actief bij de 
dagbesteding van een woonzorgcentrum in Zeelst en 
daarna een centrum in Veldhoven. 
Momenteel is mevrouw De Kort-van der Aa 
redacteur van en vrijwilliger bij muziekvereniging 
Harmonie Sint Cecilia. Zij geeft het verenigingsblad 
‘Rond Cecilia’ vorm en ondersteunt het 
buitenconcert en verdere acties.  
Daarnaast is ze gastvrouw van het 
dagbestedingsproject ‘Samen de dag door’ van 
SWOVE. Zij organiseert en begeleidt activiteiten 
voor de deelnemers. 

Lintje voor Maria 

Van links naar rechts: Jenny, Kyan, Bente, Tim 
en voorop Stan  

Kampioen schoolkorfbal 
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Column Wil Verbaant 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

5507 LA  Veldhoven (Oerle) 
Tel.: 040 - 205 12 18 

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

DAUWTRAPPEN 
 
We maakten het mee tijdens de 
glorietijd van de harmonie dat er weer 
een oude traditie in ere werd hersteld. 
Namelijk het dauwtrappen. Het is iets 
wat de Guld vanaf hun oprichting (naar eigen 
zeggen even na Christus) op de dag van St. Jan al 
doet. Verder zie je deze groep weinig in het 
straatbeeld maar zoals één hunner mij 
toevertrouwde: “We blijven dan wel lang…” Dat kan 
eenieder zich wel voorstellen want in de week dat de 
perikelen rondom de Parochieheilige zich afspelen, 
maken de kroegen in Oers hun omzet voor het hele 
seizoen goed. Weliswaar tegen sterk gereduceerde 
prijzen want aanbesteed, zodat de broeders geld 
verdienden met bier drinken. En gezien zijn “taille”-
omvang deed genoemde gildebroeder hier al lang 
aan mee. Maar ze houden in elk geval een echte 
traditie mooi in ere. 
 
Maar even vóór die tijd, op de eerste zondag van 
mei, togen we met onze instrumenten en in een 
mooie blauwe outfit (die geen hond zo vroeg wilde 
zien en zeker niet horen) op zondagmorgen op het 
onchristelijke tijdstip van 06.00 uur te velde. Het 
was een onwerkelijk gevoel om zo vroeg met zo’n 
70 muzikanten in vol ornaat opgesteld op straat te 
staan voor een uitvoering met zonder publiek. Waar 
we dan wel weer plezier in hadden en kippenvlees 
van kregen waren de eerste a-muzikale noten die 
we op een bijna onbeschofte manier keihard 
uitbraakten met de drumband. Op een teken van de 
tambour-maître gaf onze degelijkste tamboer ooit, 
onze rots in de branding van alle “tempi”, met zijn 
grote trom 2 ongemeen harde klappen op zijn 
“overslagtrom”, zodat iedereen in Oers kaarsrecht in 
bed zat. Maar ja dat zagen wij natuurlijk niet. Wat 
we wel zagen waren de koeien die bij dit 
tegennatuurlijk geweld voor de tweede keer in dit 
prille seizoen gemiddeld een meter in de lucht 
sprongen (de eerste keer was nadat ze uit de stal 
weer in de wei mochten), en we hoorden van de 
weeromstuit geen enkele vogel meer.  

Hun voorjaarsgezang werd gesmoord en ze moeten 
aan een gewis einde der tijden hebben gedacht. 
Altijd op zulk vroeg tijdstip had je wel één of meer 
(te)- laatkomers die werden dan ook flink op hun 
nummer gezet (weet u nog wel: eerst komt de 
drumband, dan een hele tijd niks...etc.). Eén van die 
laatkomers was een werknemer van een discotheek 
die op ook onchristelijke tijden zijn plaatjes moest 
draaien. Hij arriveerde dan ook niet vanuit zijn bed 
thuis naar het harmonielokaal maar kwam 
rechtstreeks van zijn “werk” om in te voegen bij de 
alreeds marcherende harmonie. Na enige tijd drong 
enig geestrijk vocht, dat hij tot zich genomen had 
gedurende zijn plaatjes draaien, zich bij hem naar 
een uitgang ergens tussen zijn benen, waardoor hij 
snel voor de muziek uit vluchtte. Ten einde de 
grootste waterdruk eraf te laten verstopte hij zich 
(dacht hij), achter het stroomhuisje op de hoek van 
“het Stoom” en de St. Janstraat. De harmonie kwam 
van uit de richting van Veldhoven en zou dus bij de 
Oude/ Nieuwe Kerkstraat linksaf terug richting de 
Kers marcheren. Echter de tambour-maître had een 
ander snood plan: zoals de ratten van Hamelen 
volgen de muzikanten altijd als kuddedieren de 
tambour-maître. Dus sloeg hij linksaf het Stoom in, 
(’t Stoom begint waar de K.I. uitscheidt), zodat alle 
“ratten” van de harmonie en drumband getuige 
werden van de disc-jockey z’n sanitaire 
bezigheden…..Hij kréég een rooie kop die meestal 
nogal wit was, maar kon er later wel mee lachen. 
Wij eerder nog meer. En na het dauwtrappen 
lachten we er ver in de middag (vanaf 08.00 uur  
’s morgens) nog harder om… We hadden op dat 
tijdstip nog lang niet de genoemde omzet in bier 
gemaakt die bij de Guld gewoon is, maar wij hadden 
het dan ook niet aanbesteed. Zoals een Godgeleerde 
eens zei in de zeventiende eeuw toen de Guld dus 
volgens eigen zeggen al bestond: 
“Sterk is een koning die alles verwoest, sterker een 
vrouw die alles voor elkaar krijgt, maar het sterkst 
is de drank die het verstand benevelt”…. 
Wat hebben we een lol gehad tijdens en na het 
dauwtrappen al die jaren; ondanks (of dankzij?) de 
drank die het verstand benevelt. 
Het was één van de meest onwerkelijke en leuke 
bezigheden die we kenden. Maar gelukkig niet de 
enige. 
 
Wil (de tambour-maître van toen) 
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

 06-20131761 

Dertiende Oerse Motortoertocht: 
“Sjoon Limburg” 
 
Ook dit jaar organiseert OMTT weer de bekende 
motor toertocht voor alle motorrijders uit Oerle en 
andere bikers die verbonden zijn met Oerle. 
 
Dit keer heeft Rinus zijn pijlen op Limburg gericht en 
weer een mooie tocht voor ons allen uitgezet.  
 
Onderweg zal er voldoende gelegenheid zijn om 
samen te pauzeren onder het genot van een hapje 
en een drankje. 
 
We vertrekken weer vanaf Gasterij ’t Dorpsgenot te 
Zandoerle (’t Geitenboerke). 
We verwachten iedereen op zondag 12 juni a.s. 
tussen 8.30u en 9.30u. 
Jullie worden natuurlijk weer met koffie en een 
lekker stukje Multivlaai ontvangen. 
 
’s Avonds sluiten we weer af met de bekende 
gezellige barbecue. 
 
Meld je vast aan (zie formulier of on-line via  
http://omtt.oerle.net) en tot binnenkort bij onze 13e 
rit, Sjoon Limburg! 
 
O.M.T.T. 
Egbert Daal, 
Rinus Hazenberg, 
Martijn van Balen 

Deelnameformulier voor de Oerse 
Motortoertocht 

“Sjoon Limburg” 12 juni 2016 
 

Startplaats: Gasterij ’t Dorpsgenot  
(’t Geitenboerke) – adres: Toterfout 13a 
Inschrijven/aanmelden: 8.30u-9.30u 
Barbecue ’s avonds ook bij Gasterij ’t Dorpsgenot 
aanvang omstreeks 18.00u 
Graag z.s.m. invullen en aan een van de 
onderstaande personen retourneren. (Graag uiterlijk 
5 juni 2015 inleveren en betalen in een gesloten 
envelop) 
 
Egbert Daal:  Welle 8 040-2053543 
Rinus Hazenberg:  Berkt 7A 040-2052287 
Martijn van Balen:  Nieuwe Kerkstraat 3a  
   040-2413306 
 
Naam: ……………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………… 
Telefoon: …………………………………………………………………… 
Motor merk/ type: …………………………………………………… 
Kenteken: ………………………………………………………………… 
E-mailadres: ……………………………………………………………… 
 
Ja ik doe mee met de motortoertocht  
en kom met ……… personen (€ 6, pp) € ……… 
Ik kom op de BBQ  
met ……… volwassenen (€16,- pp) € ……… 
 Deelname wordt totaal:  € ……… 

 
Zie ook onze site: http://omtt.oerle.net 

Oerse Motortocht Inschrijfformulier OMTT 

Diepvries en vleespakketen 
Barbecues; voordelig en goed! 
TEL. 06 20131761 
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Regio De Kempen 
06 - 2184 8165 

DE MOBIELE FIETSENMAKER 

VOOR 
Service en onderhoud van  

rollators, rolstoelen,  
gewone en elektrische fietsen 

VOOR 
bij u aan huis of op het werk. 

u hoeft geen lid te zijn. 
 

VOOR 
FIETSACCU-SERVICE 

TESTEN e/o REVISEREN 

VOOR 
FIETS-OMBOUW 

NAAR ELEKTRISCH 

BERT VAN EETEN 
06 - 2184 8165 

bertvaneeten.fietsned@gmail.com 

Donateursactie Groen en Keurig 
 
In de maand juni (1 t/m 30) is weer de 
jaarlijkse donateurs actie van 
bloemenvereniging Groen en Keurig. Dankzij 
uw bijdrage kunnen wij weer veel activiteiten 
met een versiering opluisteren. 
Als dank is er vanaf zaterdag 6 augustus tussen 
10.00 en 11.00 uur voor donateurs een mooie bos 
dahlia's af te halen. Dit zolang het weer het toelaat. 
Ook dit jaar zijn er weer nieuwe soorten. Dus elke 
week een andere bos. Op maandag zijn wij vanaf 
18.00 uur aanwezig op de tuin. 
 
Loop gerust een keer binnen en zie wat wij op de 
tuin doen voor een mooie bos bloemen. 
Mogen wij op jullie rekenen? Vast bedankt. 
Onze locatie is achter de kerk. 
 
De leden van Groen en Keurig 

Donateursactie  

Op zondag 29 mei van 12.00 uur tot 16.00 uur 
organiseert Art4U de jaarlijkse Open Dag.  
 
Er zijn optredens van popbands en jeugdorkesten, 
het publiek kan meezingen met 'Ameezing Art4U', er 
is een optreden van het Mega-orkest, van het 
kinderkoor Sing4U en er is de 2e editie van 
'Maestro'. Tevens zijn er optredens van individuele 
leerlingen en diverse kleinere ensembles. Voor 
informatie over instrumenten en de diverse 
lesvormen kunt u terecht bij de docenten.  
 
Wil je meespelen met het Mega-orkest? Dat kan! Je 
kunt de bladmuziek downloaden via de website van 
Art4U: www.art4u-kunsteducatie.nl  
 
Graag zien wij je op zondag 29 mei bij Art4U aan 
ons gebouw aan de Bossebaan in Veldhoven. 

Open dag Art4U 

Lentekriebels 
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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

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Zaterdag 14 mei: PINKSTEREN:  
19.00 uur: Herdenkingsviering sluiting H. Geestkerk 

pastor R. Franken (Convocamus en ’t Koraal) 
Nadien: koffie/thee d’ Ouw School 

 
Zaterdag 21 mei: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
 
Zaterdag 28 mei: géén viering in onze kerk!  
 
Zondag 29 mei:  
11.00 uur: Gezamenlijke Eucharistieviering in 

Christus Koningkerk!! (Afscheid Lambriakoor) 
 
Zaterdag 4 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pater Malaka (Convocamus)  
 
Zaterdag 11 juni:  
19.00 uur: Eucharistieviering met pastor R. Franken  
 
Zaterdag 18 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pastor R. Franken  
 
 
Pinksterzaterdag 14 mei 19.00 uur: 
Herdenking sluiting H. Geestkerk 
In 2004 werd onder grote belangstelling en met 
gemengde gevoelens de boerderijkerk van de  
H. Geest gesloten en enkele maanden later ook 
gesloopt. Een week later was de startviering van de 
parochie H. Drie-eenheid. De parochianen 
verspreidden zich naar eigen keuze over de beide 
overgebleven kerken:  
H. Cecilia en St. Jan de Doper. Inmiddels kunnen we 
zeggen dat de fusie van de kerkgemeenschappen 
goed is verlopen.  

Natuurlijk was het even wennen voor beide partijen, 
maar uiteindelijk heeft iedereen zijn plekje wel 
gevonden. Uiteindelijk zijn we er in de St. Jan de 
Doperkerk zelfs rijker van geworden. Wij kregen er 
2 koren bij, Convocamus en het rouw- en trouwkoor 
’t Koraal, op het moment dat het hier juist moeilijker 
werd. Kosters, acolieten, lectoren, ja de meeste 
werkgroepen werden uitgebreid, totdat ook nu de 
spoeling weer wat dunner gaat worden. 
Nog één keer willen wij dus voor de voormalige 
parochianen een speciale herdenkingsviering houden 
met hun koren, acolieten, lectoren en na afloop 
elkaar even ontmoeten in d’ Ouw School. Uiteraard 
zijn de andere kerkgangers ook van harte welkom, 
want een maand later staan we gezamenlijk voor de 
eigen kerksluiting.  
 
Meimaand = Mariamaand 
Deze maand verwacht de Christus Koningkerk in 
Meerveldhoven, gewijd aan Onze Lieve Vrouw ter 
Eik, weer meer dan 7000 bedevaart- en andere 
kerkgangers. Daarom zijn er in de meimaand op 
zondag drie eucharistievieringen: om 8.00 uur,  
9.30 uur en 11.00 uur. Na de viering van 11.00 uur 
wordt het eeuwenoude ‘genadebeeldje’ aan de 
gelovigen getoond.  
Zondag 29 mei gaan we vanuit alle kerkwijken te 
voet, met de fiets of anders naar de gezamenlijke 
viering in de Christus Koningkerk, waar het hele 
pastorale team voorgaat. Voor de wandelaars is het 
vertrek op het Pastoor Vekemansplein naast de 
pastorie om 9.55 uur. Laat even weten of je 
meegaat: 040 - 205 22 81.  
Het Lambriakoor zingt er voor de allerlaatste keer. 
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Parochieberichten: 

Jubilea: 
Huwelijk – 60 jaar: 
Gerard en Maria Lijten – Coppelmans (8 mei) 
 
Huwelijk – 50 jaar: 
Jan en Martha Smets – van de Ven (17 mei) 
 

Overleden: 
† Diny van der Sangen – Peters, 84 jaar 
† Pauline Nieuwenhuijs – Knippels, 74 jaar 

 

Pastoraal team: 
René Wilmink (waarnemend pastoor)  
Rudo Franken, Kapelstraat Zuid 18, 5503 CW  
040 – 303 07 60 
Pater S. Malaka, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
 040 – 205 13 50 
Wim Jenniskens, Lange Kruisweg 7, 5503 RA  
 040 – 253 26 15 
 

KerkWijkCentrum: in de sacristie: op dinsdag 
van 9.30 - 10.30 uur. Gesloten tijdens uitvaart! 
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA,  040 – 205 12 02 
(tijdens openingsuren) Iedere dinsdagochtend om 
9.00 uur Eucharistieviering. 
st.jandedoper@christuskoning.nl 
 

Melding van bediening of overlijden: 
06 – 10 47 52 26 
 

Opgeven van misintenties: 
Misintenties kunnen met naam + datum en 
afzender in een gesloten envelop worden 
doorgegeven bij:  
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
 040 – 205 24 80 of op dinsdagochtend bij het 
kerkwijkcentrum. 
 

Nieuwe parochianen: 
kunnen zich melden via het kerkwijkcentrum, per 
mail (zie boven) of bij Mia van den Wildenberg,  
040 – 205 25 47.  
 

Website: http://www.christuskoning.nl 

Na afloop is er een agapé-lunch om elkaar te 
ontmoeten. Om 15.00 uur is er een Marialof, 
opgeluisterd door de Messengers of Joy. 
In Zandoerle wordt in de hele meimaand het 
rozenhoedje gebeden op maandagavond om 19.00 
uur. Tijdens de restauratie van de Kapel in ’t Zand 
heeft Maria voorlopig een tochtvrij onderkomen 
gekregen.  

Kerksluiting en Overstap naar Christus 
Koningkerk: 25 juni + 3 juli 
De 3e bijeenkomst voor de voorbereiding van de 
kerksluiting en de overstap naar de Christus 
Koningkerk is geweest. Steeds meer puzzelstukjes 
vallen op zijn plaats.  
Vanaf zaterdag 11 juni willen wij onze zeer oude 
kazuifels vóór in de kerk tentoonstellen. Deze 
gewaden zijn niet allemaal even goed meer, maar 
zijn vooral heel erg fraai geborduurd én topzwaar. 
Geen monnikenwerk, maar nonnenwerk!! 
Wij hopen dat zoveel mogelijk parochianen tijdens 
de laatste viering in de kerk op 25 juni en na afloop 
in d’ Ouw School aanwezig zullen zijn. Samen 
rouwen schept een band.  
Uiteraard wil men ons een week later ook graag 
ontvangen in de Christus Koningkerk om 11.00 uur, 
de besprekingen hierover zijn in volle gang. 
Reserveer deze data vast op uw kalender. 
Hebt u een kerktaxi (vrijwilliger) nodig? Roep ook 
eens de hulp in van een van onze kerkgangers. Het 
levert verrassend leuke contacten op. 
Voor informatie bel: 040—205 22 81.  

Bedevaart naar Scherpenheuvel 
Op zaterdag 18 juni wordt de jaarlijkse bedevaart 
gehouden naar O.L. Vrouw van Scherpenheuvel,  
die wordt georganiseerd door de Broederschap van 
de Beerse Processie. Opgeven tot 13 mei bij:  
Petra de Lepper 040- 2533313 of Mw. Stien van 
Heugten 040-2539932. Kosten voor de busreis 
bedragen voor volwassenen € 17,50 en € 11,- voor 
basisschoolkinderen. 

Dag van de begraafplaats: 11 juni  
In het kader van het jaar van Barmhartigheid wil de 
werkgroep Begraafplaatsen van de parochie Christus 
Koning een “Dag van de begraafplaats” organiseren.  
Onze parochie heeft vier begraafplaatsen:  
St. Jan de Doper, H. Caecilia, H. Willibrordus en  
H. Lambertus in Meerveldhoven.  

Voor elke begraafplaats willen wij “De dag van de 
begraafplaats “houden. 
St Jan de Doper op zaterdag 11 juni na de 
Eucharistieviering van 19.00 uur 
 
Programma “De dag van de begraafplaats “: 
• Na de Eucharistieviering staat de koffie klaar, 
• Er worden informatie stands ingericht, hier kunt u 

informatie krijgen over de begraafplaats, 
grafrechten en onderhoudskosten, 
begraafplaatsreglement, tarieven, looptijd van de 
grafrechten enz.  

• Er zal een pastor aanwezig zijn die iets kan 
vertellen over de uitvaartdienst. Verder is er 
documentatie die u kan helpen met het regelen 
van zaken rond een uitvaart.  

• Na de Eucharistieviering worden de graven op de 
begraafplaats gezegend, 

• Hierna is er een informatieve rondleiding over de 
begraafplaats, met uitleg over de cultuur  
historische bijzonderheden. 

 
U bent van harte welkom op “De dag van de 
Begraafplaats” op 11 juni! 

 

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 

Italiaanse 
autospecialist 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nlDuizend euro voor  
Jan van der Mierden 
 
Oerlenaar Jan van der Mierden werd 
woensdagavond 21 april verblijd met een 
cheque van duizend euro. Het bedrag gaat naar 
Join4Energy, een organisatie die zich inzet 
voor kinderen met een 
energiestofwisselingsziekte.  

11 juni zal Jan (72) met het team 
MontVentoux4Milou deelnemen aan de Mont 
Ventoux Challenge. Hun drijfveer is de negenjarige 
Milou Smets uit Riethoven die aan de progressieve 
ziekte lijdt. De duizend euro is de opbrengst van een 
nederlaagtoernooi dat de afgelopen maanden 
plaatsvond in Dorpscentrum d’ Ouw School.  
De organisatie van het toernooi lag in handen van 
het Dorpscentrum en biljartclub D.C.O. die thuis is in 
d’Ouw School. Tientallen biljarters uit de regio 
streden om de overwinning. Dit keer waren er zelfs 
twee damesteams onder de dertien deelnemende 
teams.  
 

Cheque voor Join4Energy 

Jo van den Boogaard trok de winnende prijzen voor 
de loterij. Voor het eerst vond de uitreiking plaats 
van de Van den Boogaard wisseltrofee. Deze is 
opgedragen aan André van den Boogaard. De vorig 
jaar overleden Oerlenaar heeft talloze jaren veel 
betekend voor Dorpscentrum d’Ouw School.  
Jo reikte de glimmende bokaal uit aan Leo Bogaerts 
van het winnende team: kaartclub Ons Genoegen uit 
Veldhoven.  

Jan van der Mierden was zichtbaar onder de indruk 
van het bijeengebrachte bedrag. Hij wil dan ook alle 
deelnemende biljarters en toeschouwers hartelijk 
danken voor hun bijdrage.  
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dietistveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 
* Diabetes 
* Verhoogd cholesterol 
* Hoge bloeddruk 
* Gezonde voeding 

www.dietistveldhoven.nl 

Pinksterconcert in Oers. 
 
Ook dit jaar houden wij op de tweede Pinksterdag 
weer een prachtig pinksterconcert in de Zandoerlese 
bossen aan de Zittard. Omstreeks 14.00 uur wordt 
het concert geopend en kunt u luisteren naar mooie 
lichte populaire muzieknummers. De Slagwerkgroep, 
het Leerlingenorkest en ons Harmonieorkest zullen 
weer veel moois ten gehore brengen.  
 
Traditiegetrouw hebben we ook weer muzikale 
gasten en dit jaar mogen we onze zustervereniging 
VMK, het Veldhovens Muziekkorps, verwelkomen en 
zij zijn altijd in staat om een mooie middag aan te 
vullen met prachtige muziek. Het belooft dus weer 
een geweldige middag te worden! 
 
Graag zien wij u op maandag 16 mei in de 
Zandoerlese bossen. De locatie van het concert is 
vanuit de omgeving van het terrein aangegeven met 
bewegwijzeringsborden en natuurlijk is er voor de 
kleinsten weer een springkussen.  
 
Tot dan! 
 
Harmonie St. Cecilia 

Pinksterconcert 
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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:  040-2535264 25 jaar Vrouwenvoetbal bij RKVVO 

 
Vrouwenvoetbal is populairder dan ooit. Uit 
onderzoek van de UEFA blijkt dat het aantal 
voetballende meiden in Nederland de 
afgelopen zes jaar het hardst is gestegen van 
alle aangesloten landen. Nederland telt in 
totaal 146.090 geregistreerde vrouwelijke 
voetballers. Daarmee behoort ons land tot de 
top-3 van vrouwenvoetballanden in Europa.  
Door Ad Adriaans 

Een kwart eeuw geleden stond Anne Schettens met 
enkele andere meisjes aan de wieg van het 
damesvoetbal bij RKVVO. Op 21 mei trekt de 
Veldhovense haar voetbalschoenen weer aan. Ze 
speelt dan met de oude selectie tegen de huidige 
selectie om het 25-jarig jubileum te vieren. Anne 
was elf toen ze zich wilde aansluiten bij een 
voetbalclub.  

Het interview 

“Met vier meisjes uit de buurt was ik altijd aan het 
voetballen. We ging alle Veldhovense clubs af maar 
konden nergens terecht. Bij RKVVO mochten wij een 
jaar tussen de jongens voetballen. Een briefje dat 
we ophingen bij de Albert Heijn leverde zoveel 
meisjes op dat RKVVO in 1991 startte met 
meisjesvoetbal. We werden in dat jaar meteen 
Brabants kampioen.” In het seizoen 1994/1995 had 
de club voor het eerst een damesteam in de 
competitie. Het team begon in de vijfde klasse. Via 
promoties kwamen de dames enkele jaren uit in de 
derde klasse. Momenteel voetballen ze weer in de 
vijfde klasse. Naast een damesteam komen er bij 
RKVVO ook E, D, C en B meisjesteams in het veld. 
 
Serieuze sport 
In 2004 stopte Anne omdat ze zwanger was. Het 
grootste deel van het team was toen nog bij elkaar. 
Een jaar later stopte weer een aantal dames 
vanwege de komst van een baby. Door de komst 
van jonge aanwas verkaste een deel van het team 
naar andere clubs vanwege de ontstane 
generatiekloof. In dat jaar had RKVVO geen 
damesteam, maar wel nog een aantal meisjesteams. 
De dames hebben hun plaatsje binnen de club niet 
cadeau gekregen. “Mijn omgeving vond het leuk dat 
ik voetbalde. Binnen de club werden we lange tijd 
niet serieus genomen. Dank zij de resultaten werden 
we geaccepteerd”, weet Anne nog. “De laatste tien 
jaar is vrouwenvoetbal een serieuze sport”, stelt 
trainer Marien Baarends vast. “De laatste vier à vijf 
jaar maakt de sport een grote groei door. Door de 
komst van de eredivisie voor vrouwen nam het 
vrouwenvoetbal een grote vlucht.”  

Van links naar rechts Peter van Uum, Anne 
Schettens, Marien Baarends en Hanneke Luijkx. 
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De talenten Kayleigh van Dooren en Eva van 
Deursen zijn al enige tijd verbonden aan het 
Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). CTO 
Eindhoven is, samen met die in Papendal, 
Heerenveen en Amsterdam een initiatief van 
sportkoepel NOC*NSF en het ministerie van VWS om 
tot de tien beste sportlanden van de wereld te 
horen. Jeugdige sporters kunnen er optimaal hun 
talent ontwikkelen. De beide talenten kwamen al uit 
voor Oranje onder de 16. En ook momenteel loopt er 
weer een talentje op de Oerlese velden rond.  
 
Jubileumwedstrijd 
Hanneke Luijkx voetbalt al zo’n acht jaar voor 
RKVVO en ze maakt deel uit van de feestcommissie. 
“We beginnen 21 mei om 14.00 uur met een 
vriendinnendag voor meisjes van vier tot en met 
zestien jaar. Met onder meer voetbalspelletjes laten 
we ze kennis maken met de sport. Meisjes kunnen 
zich hiervoor nog aanmelden via 
vrouwencommissie@rkvvo.nl. Rond 17.00 begint de 
jubileumwedstrijd tussen de oude selectie en de 
huidige selectie. Wethouder Hans van de Looij komt 
de aftrap doen. Tijdens de afsluitende barbecue 
kunnen herinneringen worden opgehaald.”  

Vrouwencommissie 
De laatste jaren telt het vrouwen- en meisjesvoetbal 
ook echt mee binnen RKVVO. Er is een beleidsplan 
voor de komende jaren opgesteld en er kwam een 
vrouwencommissie. Peter van Uum is voorzitter van 
de commissie. “We hebben nu structureel overleg 
met de jeugdcommissie als het gaat om de meisjes. 
We kijken wat er bij elkaar leeft.” Ook zorgt de 
commissie er voor dat het vrouwenvoetbal een meer 
zichtbare positie inneemt zowel binnen als buiten de 
club. Zo worden social media ingezet om de 
doelgroep te bereiken. Maar ook binnen de club 
worden de dames gezien. “We stimuleren ze ook om 
deel te nemen aan sociale activiteiten binnen de club 
zoals de jaarlijkse voetbalquiz. En er zijn inmiddels 
al drie meiden actief als jeugdscheidsrechter”, zegt 
Marien. Ook zoekt de club contact met omliggende 
verenigingen die ook vrouwenvoetbal aanbieden. 
“De KNVB stimuleert clubs om na te denken over 
vormen van samenwerking om in de breedte te 
groeien. Dan kun je op niveau training aanbieden 
waardoor het niveau in de regio omhoog gaat.”  
 
Bekende namen 
RKVVO heeft ook bekende namen in het 
vrouwenvoetbal voortgebracht. Jette van Vlerken 
speelde lange tijd in Oerle. Later speelde ze onder 
meer voor PSV en onlangs won ze met Lierse SK de 
Belgische bekerfinale van Anderlecht. Maran van Erp 
speelt nu voor PSV en maakte vorig jaar haar 
debuut in het Nederlandse team.  
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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 insturen 
De oplossing van Crypto 29 was:  
1. Het Stoom 
2. ToNproaten 
3. VliEgbasis 
4. OerLe 
5. KelDers 
6. FrankEn 
7. ZweRfvuil 
8. BoSwegje 
Familienaam: SNELDERS 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Leo Bogaerts, Annie Eliëns, Maria de Kort, Janus van 
Lieshout, Roy Liebrechts & Nell v.Campen,  
Annie Stemerdink, Roos Verouden, Jos Wevers 

Crypto Oers, puzzel 30 

 
1 Kasteelfeest op 25 juni met Sint Jan? (11) 
2 Deze engelse wagen met muzieknoot wordt niet 
 Sleepless in Seattle (5) 
3 BIO verkoopt 24 uur verrichtingen voor anderen 
 in oktober (15) 
4 Levensbedreigend muziekgezelschap om in te 
 bidden op Zandoers (9) 
5 Dit bedehuis is krek anders (4) 
6 Een boom met een vent is een straat bij 
 Severinus (9) 
7 Marieke Mohns wist de hoogte van deze 
 lijnheuvel (9) 
8 Maaltijd met een man op muziek van 
 Boergondisch Oers (5) 
9 Windtrek van een rijwiel met Pinksteren? (10) 
10 Deze organisatie is een aansporing voor 
 welzijnswerk (9) 
11 Men loere anders naar deze schitterende plaats 
 in De Kempen (5) 
12 Dit bouwbedrijf bestaat uit geen zus met sjaal 
 (10) 
  
 
Succes!  

1                           

2                     

3                               

4                         

5                    

6                         

7                         

8                     

9                          

10                         

11                     

12                          
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Let’s Go Discooo! 

Boergondisch Oers presents 

Let’s Go Discooo! 
3 en 4 juni 

Beste Boergondiërs, 
 
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni is het Disco Time! 
Boergondisch Oers presenteert dan: Let’s Go 
Discooo! Schrijf je nu in met het formulier in deze 
Koers, of digitaal via www.boergondischoers.nl. Hou 
Facebook in de gaten, want we hebben veel te 
vertellen. Het wordt een disco-sensatie van de 
hoogste plateauzool. 
 
Vrijdag 3 juni Pubquiz en  
Let’s Go Discooo Show! 
We hopen dat iedereen gekleed komt in de 
kleurigste discokleding ever. Sterker nog: we 
rekenen erop! Haal alles uit de kast. We gaan een 
onvergetelijke avond tegemoet met een hilarische 
Disco PubQuiz, Als hoofdact hebben we dit jaar de 
beste discoband van Nederland: ‘Groove 
Foundation’. 
 
Deze band bestaat uit elf topmuzikanten en is 
geïnspireerd door Motown, Earth Wind & Fire en vele 
70-80-90-jaren disco hits! De zangeressen zijn 
bloedmooi, formidabel en echte sfeermakers. 
Stilzitten is niet mogelijk met de groove van de 
blazers, drums, bas, keys en gitaristen. Oers zal 
swingen als nooit tevoren. Kijk om in de stemming 
te komen alvast op www.groovefoundation.nl. Weet 
je trouwens wat al jarenlang zo fantastisch is? De 
entree bij Boergondisch Oers is gewoon twee dagen 
lang … GRATIS! 
 

Zaterdag 4 juni Kindermiddag,  
Volley en Oerse Feestband 
Op zaterdagmiddag organiseren we het 
Boergondische Kinderfestijn. Een happening met 
veel activiteiten, natuurlijk in het thema Disco! Dat 
wordt een middag om nooit te vergeten. Gelukkig 
zijn er ieder jaar weer superveel ouders bereid om 
te helpen. Samen zijn we Boergondisch Oers en 
daarom kunnen we ieder jaar weer rekenen op veel 
hulp. Zonder vrijwilligers kunnen we dit prachtige 
dorpsfeest niet laten knallen. Alvast bedankt 
daarvoor! 
 
Boergondisch Foodplein 
Aan het eind van de middag genieten de kinderen 
samen van heerlijke frietjes. Daarna openen we voor 
de volwassenen het Foodplein. Voor slechts 7,50 
kun je volop genieten van allerlei overheerlijke 
warme (BBQ) en koude gerechten. Je kunt heerlijk 
relaxed van het ene naar het andere kraampje 
smikkelen. Schrijf je hier voor in op het formulier! 
We zorgen dat het jullie aan niets ontbreekt. 
Onder de zwoele avondzon start vervolgens het 
volleybaltoernooi. Stel dus snel je team samen en 
ga in trainingskamp om de felbegeerde wisselschaal 
te winnen. Op de afterparty treedt de Oerse 
Feestband op. Deze band bestaat uit negen 
muzikanten en is speciaal voor de gelegenheid 
samengesteld met muzikaal talent uit Oerle en 
omstreken. We sluiten de avond spetterend af. 
 
Pak nu je agenda en noteer 3 en 4 juni: 
Boergondisch Oers. Schrijf je in voor de 
kinderactiviteiten, eten op het Boergondische 
Foodplein, de volleybalteams en meld je aan als 
vrijwilliger. 
 

Boergondisch Oers presents:  
Let’s Go Discoooo! 
Vrijdagavond 3 juni: Pubquiz en Let’s Go Disco Show 
met Groove Foundation. Entree gratis. 
Zaterdag 4 juni: Kindermiddag, Boergondische BBQ, 
Volley en After Party. 
We hebben er bovenarms veel zin in. Het belooft 
weer een geweldig dorpsfeest te worden! 
 
Met swingende groet, 
 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 
 
Volg ons ook op Facebook! 
http://www.facebook.com/boergondischoers 
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Programma vrijdag 3 juni 
  
19.30 uur 
  
  
  
  
20.00 uur 
 
21.30 uur 

  
Ontvangst Entree gratis 
Dresscode: Disco 
In verband met de strikte sluitingstijd, starten we op tijd met het 
avondprogramma. Zorg dus dat je op tijd bent! 
Iedereen is van harte welkom 
Start Boergondisch Oerse Pub quiz  
(Een team bestaat uit minimaal 8 deelnemers) 
Avondprogramma mmv Groove Foundation 

01.00 uur Sluiting   

 

Programma zaterdag 4 juni 
  
13.00 uur 
  
  
 
16.00 uur 
16.30 uur 

Kinderactiviteiten 
Start kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle (groep 1 t/m 8 basisschool) 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 
Einde kinderactiviteiten 
Kinderen die zich aanmelden via inschrijfformulier,  
eten gratis frietjes mee 
  

16.00 uur –  
19.00 uur 

Boergondische Foodplein 
Ook tieners …..vergeet niet in te schrijven en eet gezellig mee 
Kosten: €7,50 pp 
Dit bedrag dient u contant te betalen bij het afhalen van de eetbonnen 
  
Volley 
Wegens groot succes van voorgaande jaren, zal er dit jaar wederom een aparte 
poule gemaakt worden voor tieners (vanaf middelbare school) 
Een team bestaat uit minimaal 4 spelende deelnemers 
Deelname is op eigen risico 

17.45 uur Presentatie volleybalteams in thema 

18.00 uur Start eerste wedstrijd 

21.30 uur 
  
01.00 

Start avondprogramma in de tent mmv de Oerse Feestband 
Prijsuitreiking volleybaltoernooi in de pauze van de band 
Sluiting 
  

Inschrijven kan op bijgevoegd inschrijfformulier of 
via www.boergondischoers.nl 

 

Inschrijven vóór 25 mei 2016  
 
U kunt de bestelde eetbonnen (contant)  
betalen en afhalen bij Dorpscentrum d’Ouw School 

Dinsdag 31 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 

Donderdag 2 juni Tussen 19.00 en 20.00 uur 

Vrijdagavond 3 juni en zaterdag 4 juni 2016 
 

Boergondisch Oers - Let’s Go Discooo !! 

Programma Boergondisch Oers - Let’s Go Discooo!! 
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Inschrijven vóór 25 mei 2016 
Inschrijven kan ook via : www.boergondischoers.nl 
Naam   

Adres   

Telefoonnr.   06- 

E-mail   
 

Vrijwilligers 
Datum Hulp X Naam 

Di. 31 mei Hulp bij opbouw tent (v.a. 18.00 uur)     

Vr. 3 juni Barwerkzaamheden: vanaf 20.00 uur     

Za. 4 juni Groepje begeleiden of bij activiteit     

Za. 4 juni Scheidsrechter volleyen     

Za. 4 juni Hulp bij Food plein: 15.45 - 19.00 uur     

Za. 4 juni Barwerkzaamheden: O  16.00- 19.00 
 O  vanaf 19.00 

    

Zo. 5 juni Opruimen (9.30 uur)     
 

Pub Quiz  (vrijdag 3 juni) 
Naam Team   

E-mail   

1 = Contactpersoon 5   

2   6   

3   7   

4   8   
 

Kinderactiviteiten* (zaterdag 4 juni) *voor kinderen uit Oerle 
Naam kind 1   Groep   

Naam kind 2   Groep   

Naam kind 3   Groep   

Naam kind 4   Groep   

  

Boergondische Foodplein (zaterdag 4 juni) 
Aantal personen 

 

Volley  (zaterdag 4 juni) 
Naam team   

E-mail   

Competitie 
  

Volwassenen 
Tieners (vanaf middelbare school) 

Namen 
deelnemers 

1 = Contactpersoon 4   

2   5   

3   6   

 

 Adriënne van de Vorst       Stepke 1 
 
 

Mieke van Campen            Janus Hagelaarsstraat 19 
Voor meer informatie zie   www.boergondischoers.nl 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

In het voorjaar van 2016 wordt de start- en 
landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven 
gerenoveerd. Bij deze renovatie wordt de 
toplaag van de baan vervangen, zodat 
vliegtuigen veilig kunnen blijven landen en 
opstijgen.  
 
De frequentie van dergelijk onderhoud is afhankelijk 
van de intensiteit van het gebruik van de baan en 
daarom wordt de toplaag jaarlijks geïnspecteerd. In 
2004 heeft voor het laatst dergelijk onderhoud aan 
de hoofdbaan plaatsgevonden.  

Baansluiting 
Van maandag 30 mei 00.01 uur tot donderdag  
16 juni 07.00 uur is Vliegbasis Eindhoven gesloten 
voor alle vliegverkeer, zowel militair als civiel. Om 
de duur van de baansluiting zo kort mogelijk te 
houden, wordt er overdag en ’s nachts gewerkt.  
Vanaf dinsdag 17 mei worden gedurende de nacht al 
voorbereidende werkzaamheden verricht. Direct na 
de baansluiting vinden restantwerkzaamheden 
plaats. Ook dit gebeurt ‘s nachts en duurt tot 
zaterdag 16 juli. Door in deze periodes ’s nachts 
(tussen 00.01 en 06.00 uur) te werken, kunnen de 
vliegoperaties tussen 07.00 en 00.00 uur gewoon 
doorgang vinden.  

Werkverkeer  
Gedurende het project 
vindt er intensief 
wegtransport plaats. Een 
piek in dit verkeer zal op 
zondag 5 juni zijn, wanneer 
de nieuwe laag asfalt wordt 
aangebracht. Er zijn veel 
voertuigen nodig om het 
asfalt in één doorlopende 
stroom aan te kunnen 
brengen. Op deze manier 

zal de baan bestaan uit één stuk, zonder naden. Ook 
in de dagen ervoor, vanaf 31 mei, verwachten we 
veel vrachtverkeer in verband met de afvoer van het 
oude asfalt.  
 
Om eventuele overlast te beperken, wordt hiervoor 
de kanaalpoort aan de noordzijde van de vliegbasis 
gebruikt. Vanaf de A58 komt het verkeer via afrit 7 
(Best) en vanaf de A2 via afrit 29 (Eindhoven 
Airport).  
 
Niet-gesprongen explosieven 
Op de locaties van de nieuwe aanwijsbebording zijn 
onlangs al niet-gesprongen explosieven, van een 
klein kaliber, benaderd en geruimd. Daarnaast is ter 
voorbereiding op de baanrenovatie de hoofdbaan 
afgezocht op de aanwezigheid van vliegtuigmunitie 
uit de Tweede Wereldoorlog. Hierbij zijn 17 plekken 
gevonden waar mogelijk niet-gesprongen 
explosieven liggen. Deze plekken worden tijdens de 
baansluiting benaderd en de niet-gesprongen 
explosieven worden geruimd. De ruiming van niet-
gesprongen explosieven wordt gedaan door de 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).  
  

Wanneer er daadwerkelijk een vliegtuigbom wordt 
aangetroffen, wordt een zogenaamde bomterp 
geplaatst. Dit is een beschermingsconstructie van 
containers en zand die over de bom wordt geplaatst. 
Door het gebruik van een bomterp komen er bij een 
eventuele onbedoelde explosie nagenoeg geen 
scherven vrij en zo wordt de veiligheid van de 
omgeving gewaarborgd. Buiten de vliegbasis hoeft 
op voorhand dan ook geen gebied te worden 
afgesloten.  
 
Het explosief wordt ter plekke onschadelijk gemaakt 
(het ontstekingsmechanisme wordt verwijderd) en 
op de Oirschotse heide gecontroleerd tot ontploffing 
gebracht. Alleen in geval van een onstabiele 
ongecontroleerde situatie zal de EODD over gaan tot 
detonatie ter plaatse.  

Baanrenovatie vliegbasis 
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Militaire vliegoperaties  
Om de militairen in missiegebieden zoals Mali en het 
Midden-Oosten ook tijdens de baansluiting te 
bevoorraden, wijken de militaire vliegtuigen uit naar 
Vliegbasis Gilze-Rijen (4x C-130 Hercules en  
1x Gulfstream) en Luxemburg Airport (2x KDC-10). 
Zo kunnen de militaire luchttransportoperaties 
worden voortgezet.  
 
Civiele vliegoperaties 
Het bevoegd gezag (Ministerie van Defensie/
Infrastructuur & Milieu) staat Eindhoven Airport op 
29 mei tussen 23.00 uur en 00.00 maximaal acht 
landingen toe, in plaats van het voorgeschreven 
aantal van maximaal vijf landingen. Daarnaast 
krijgen vliegtuigen die pas laat in de avond landen 
de mogelijkheid om na 23.00 uur te vertrekken, 
maar niet later dan 00.00 uur, behalve wanneer 
sprake is van vertraging als gevolg van een 
technische storing of extreme meteorologische 
omstandigheden. In dat geval mag een vliegtuig nog 
tot 01.00 uur (zogenaamde extensie) vertrekken. 
Deze regeling is er om te voorkomen dat vliegtuigen 
voor de gehele duur van de baansluiting vast staan 
op de luchthaven. Het is echter een 
voorzorgsmaatregel; de reguliere openstellingstijden 
worden in principe gerespecteerd.  
 
Informatie en klachten  
Meer informatie is beschikbaar bij de Sectie 
Communicatie van Vliegbasis Eindhoven: 
vliegbasis.eindhoven@mindef.nl of 040-2896132. 
Eventuele klachten kunnen worden ingediend via 
www.samenopdehoogte.nl 
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Blij zijn. 
 
Het doet me goed wanneer ik merk dat mijn 
overpeinzingen nog steeds gelezen worden. Ja … ik 
heb dat kunnen merken aan de diverse reacties die 
ik kreeg op mijn overpeinzing van april.  
Er zijn mensen waar ik al spullen op mocht komen 
halen en … er zijn mensen die hebben aangegeven 
een doos te willen vullen voor de mensen in de 
Filipijnen. Daar word ik dus echt blij van! En niet één 
keer … nee, ik word minstens vijf keer blij wanneer 
het over de spullen gaat, die ik mag doorsturen. 
 
Eerst word ik heel blij van een berichtje dat ik iets 
mag komen halen, of dat er iets bij mij gebracht 
wordt. Heerlijk toch om te bedenken dat er nog 
altijd mensen zijn die een warm hart hebben voor 
hen die armoede en honger lijden, zelfs al is dat ver 
van ons vandaan. Wanneer ik de spullen mag 
bekijken word ik wederom blij.  
Voor de derde keer wanneer ik de spullen in één van 
mijn dozen mag stoppen. Zo fijn wanneer alles mooi 
en goed stevig verpakt in de doos kan. 

Overpeinzingen 
Daarna voel ik weer blijdschap wanneer de dozen 
worden opgehaald en op weg kunnen gaan naar hen 
waar dit alles voor bestemd is.  
En natuurlijk voel ik blijdschap wanneer ik weer 
even een royale woonplek heb. Nooit voor lang, 
want ik kan het niet laten om een nieuwe doos neer 
te zetten om deze weer te vullen.  
En ik denk dat een ieder zich kan voorstellen dat ik 
zeker een blij gevoel krijg wanneer ik hoor dat de 
dozen op de juiste plaats gekomen zijn en ook ginds 
weer heel veel mensen blij maakt. 
 
Stilletjes vraag ik me nu af hoeveel mensen zoveel 
blijdschap voelen bij voor anderen overbodige 
spullen, die dan maar tijdelijk onderdak vinden in 
hun huis. 
Bij mij zorgt dit blijde gevoel er in elk geval voor dat 
ik voorlopig nog door blijf gaan met dit werk voor 
HELPusNOW (www.helpusnow.nl). 
 
En één ieder, die alsnog spullen tegenkomt die te 
mooi zijn voor de kringloopwinkel maar toch 
overbodig liggen te wezen, mag mij altijd bellen en 
getuige zijn van de start van mijn blijde gevoelens. 
Voor wie de vorige Koers gemist heeft … de spullen 
zijn bestemd voor de zeer arme mensen, wees- en 
zwerfkinderen in de Filipijnen. Wanneer ik bij u mag 
komen vertel ik er graag iets meer over. 
 
Thea (tel. 040-2051407 of 06-48508834) 

(advertentie) 

SchippersStop in Veldhoven heeft een bloemenwinkel geopend. Hier kunt u terecht voor al uw 
bloemwerk zoals boeketten, bloemstukken, rouw- en trouwwerk, maar ook voor abonnementen 
voor particulier en bedrijf.  

De winkel wordt door een ervaren bloemiste - Anita Ramars - verzorgd. Zoals bij meer onderdelen 
van SchippersStop, zullen in de bloemenwinkel cliënten van Severinus een handje helpen. 

Via de wasstraat of wasboxen vindt u de winkel rechts, vlak voor de uitgang. Buitenom loopt u naar 
de winkel via de ‘finish’ van de wasstraat (hoek Scherpenering/Oersebaan). Er is ruim voldoende 
parkeergelegenheid. Uiteraard is het ook mogelijk uw bloemwerk te laten bezorgen. 

Dinsdag t/m vrijdag is Anita aanwezig van 9.30 uur tot 17.30 uur 
Zaterdag t/m maandag is er bloemwerk te koop bij de lunchroom. 

Graag tot ziens bij SchippersStop/Natuurlijk Bijzonder, Habraken 2601, 5507 TR Veldhoven 

Telefoon Anita: 06 4621 0872        Mailadres: NatuurlijkBijzonderVeldhoven@gmail.com 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 

De week van de Teek was van start gegaan op 
maandag 11 april. Een tekenbeet is meestal 
onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek 
lang vastgebeten in uw huid zit. De app 
Tekenbeet helpt te controleren op teken en 
brengt u op de hoogte van de actuele 
tekenactiviteit. 

Teken komen op 
veel plaatsen in 
Nederland voor. Ze 
leven tussen 
bladeren en in hoog 
gras en 
struikgewas. Ze 
lijken op kleine 
platte spinnetjes. 
Sommige teken zijn 
besmet met de 
Lyme-bacterie die 
de ziekte van Lyme 
kan veroorzaken. 
Als een teek lang 
op de huid zit, 
bestaat de kans dat 
hij deze bacterie 
overbrengt. De 
ziekte is meestal 

goed te behandelen met antibiotica. Zonder 
behandeling kan deze ziekte chronische klachten 
veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en 
huid.  
 
De GGD Brabant-Zuidoost adviseert om uw huid en 
kleding altijd goed te controleren op teken, als u in 
de natuur bent geweest. Vindt u een teek? Dan kunt 
u die eenvoudig zelf verwijderen met een pincet of 
tekentang. Ontsmet daarna het beetwondje en 
noteer wanneer en waar u op de huid gebeten bent. 
Krijgt u de teken niet uit uw kleding, was ze dan op 
60°C of doe ze in de wasdroger. 

Een teek? Pak ‘m beet! 

Naar de huisarts?  
Als de teek langer dan 24 uur 
in de huid gezeten heeft, 
overleg dan met de huisarts of 
behandeling gewenst is. Heeft 
u een teek binnen 24 uur 
weggehaald? Houd tot drie 

maanden na de tekenbeet de huid rond de beet in 
de gaten. Let op het ontstaan van een rode ring of 
andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van 
Lyme. Krijgt u klachten? Ga naar de huisarts en 
meld dat u door een teek gebeten bent. 
 
App “tekenbeet” 
De app bevat informatie over hoe te controleren op 
teken en hoe u een teek kunt verwijderen. U kunt 
een tekendagboek aanleggen en hierin een 
tekenbeet registreren, waarbij u een herinnering 
ontvangt om de beet te controleren. Daarnaast is 
een alarm in te stellen zodat u altijd op de hoogte 
bent van de actuele tekenactiviteit. De app is te 
downloaden voor Android in de Google Play Store en 
voor Apple-gebruikers in de App Store. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
het team Infectieziekten via telefoonnummer  
088 0031 333 of mail naar 
infectieziekten@ggdbzo.nl. Meer informatie vindt u 
op de website van de GGD Brabant-Zuidoost, 
www.ggdbzo.nl, en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu,  
rivm.nl/tekenbeet 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Koningsnacht in Oerle: wat een 
feestje ! 
 
Door de slechte weersverwachtingen moesten we 
ons Koningsnacht promsconcert op het laatste 
moment verplaatsen naar binnen. Dankzij vele 
helpende handen en onze medeorganisatoren 
Uitgaanscentrum de Kers, eetcafe de Kers en Oers 
Gezellig werd snel de grote zaal van 
uitgaanscentrum de Kers omgebouwd en ingericht.  

En wat was het een feest om voor een volle zaal ons 
programma uit te mogen voeren. Het afwisselende 
programma viel in goede aarde bij de aanwezigen 
en we hebben mogen vaststellen dat deze avond 
inderdaad het begin is van een nieuwe Oerse 
traditie. Het bleef nog lang druk en gezellig, mede 
door het optreden van onze gasten Gement Ut.  
Stel je dit voor op een warme zomeravond in de 
openlucht en we hebben al snel tegen de 1000 
bezoekers!  
 
De meeste deelnemers én bezoekers zullen het er 
wel over eens zijn: volgend jaar weer! Met heel veel 
dank aan de Koningsnacht-commissie die veel 
hebben moeten improviseren, maar uiteindelijk een 
geweldig evenement hebben neergezet! 
 
Wij zijn er volgend jaar weer bij.....u ook ? 
 
Harmonie St. Cecilia 

Koningsnacht in Oerle Gewijzigde openingstijden 

Rabobank wijzigt openingstijden 
kantoor Oerle 
Door toenemend gebruik van internetbankieren, 
mobiel bankieren, telefoon en e-mail is het bezoek 
aan het Rabobankkantoor in Oerle de afgelopen 
jaren sterk afgenomen. 
Dit heeft tot gevolg dat de openingstijden van dit 
kantoor m.i.v. 30 mei aanstaande worden 
aangepast. 
 
Wat betekent dit voor klanten van Rabobank 
Eindhoven-Veldhoven? 
Klanten die op dinsdag of donderdag willen binnen 
lopen met vragen over hun dagelijkse bankzaken 
zijn van harte welkom op kantoor De Meent in het 
Citycentrum te Veldhoven. Door van tevoren een 
afspraak te maken, blijft een bezoek aan het 
kantoor in Oerle op alle werkdagen van de week 
mogelijk. Geld opnemen blijft zowel in Oerle als in 
Wintelre 24 uur per dag mogelijk. Daarnaast kunnen 
veel bankzaken zelf geregeld worden via 
rabobank.nl/klantenservice, via Rabo 
Internetbankieren, met de Rabo Bankieren App, per 
mail of telefonisch. 
 
Openingstijden kantoor Zandoerleseweg vanaf  
30 mei 2016: 
Maandag:  12.00 – 17.00 
Dinsdag:  alleen geopend voor afspraken 
Woensdag:  09.30 – 17.00 
Donderdag:  alleen geopend voor afspraken 
Vrijdag:  09.30 – 18.00 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

 

Nieuwe Kerkstraat 5a 
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 

Rouw-ontmoetingsgroep Veldhoven: 
Alleen, maar toch samen…………… 
 
Het overlijden van een partner is een van de meest 
aangrijpende gebeurtenissen in ons leven. 
De wereld schudt op zijn grondvesten, geen steen 
ligt meer op dezelfde plaats. 
Er is geen ontkomen aan de rouw die het gevolg is 
van “houden van en missen”. Gevoelens van 
verwarring, boosheid, verdriet, angst en 
machteloosheid (e.a.) kunnen dan heel hevig zijn, 
maar zijn wel “normaal” en horend bij verlies. 
In het begin is de omgeving vaak wel begaan met u, 
maar voor hen gaat het gewone leven door, terwijl 
het voor u stil is komen staan. Uw verhaal kunt u op 
den duur misschien niet altijd meer kwijt aan hen, 
wat een eenzaam gevoel kan geven. 
En dan is een gespreksgroep, waar u lotgenoten 
aantreft een mooie plek waar ruimte is, om samen 
over alle facetten van het rouwen en het missen van 
uw dierbare, te praten. De onderlinge herkenning 
geeft veel steun. Een half woord is vaak al 
voldoende, omdat zij als geen ander weten wat het 
is een partner te verliezen. Daarnaast is er een 
grote bereidheid om naar elkaars verhaal te 
luisteren. Dit alles kan u steun geven in uw 
rouwproces en u helpen uw kracht weer in uzelf te 
(her)ontdekken.  
 
De gespreksgroep wordt begeleid door 2 ervaren, 
geschoolde vrijwilligers. Onder hun begeleiding 
krijgt u, gedurende tien bijeenkomsten, de 
mogelijkheid met elkaar te praten over uw 
ervaringen en geven zij u handvatten om hiermee 
om te gaan. Thema’s zullen dit proces extra 
ondersteunen. 
Bij voldoende deelname (tussen de 6 en de  
8 deelnemers), zal er in november weer een nieuwe 
groep van start gaan. Ook individuele gesprekken 
zijn bij ons mogelijk. 
 
Wilt u meer hierover weten en/of u zich hiervoor al 
aanmelden, bel dan gerust met: 
Jeanneke de Bot, tel. 040-253 14 76 
Marianne Verbeek, tel. 040- 253 94 42 

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

Naar Alpe d’HuZes 

Daan & Hetty naar Alpe d’HuZes 
 
Vandaag over 4 weken vertrekken wij naar de 
prachtige Alpen. Een week lang met het Máxima 
Medisch Centrum – team King gaan we een 
prachtige Alpe d’HuZesweek beleven. Dit jaar zijn 
we met maar liefst 49 personen. Een team van 
artsen, patiënten en medestrijders om samen iets 
bijzonders mee te maken. 

Dit jaar is nog specialer. Na 9 jaar zonder 
familieleden te zijn afgereisd naar Alpe d’HuZes, 
mag ik dit jaar met onze zoon Daan deze 
fantastische week beleven. Daan is gegrepen door 
de strijd tegen kanker en wil zijn steentje bijdragen.  
4 jaar geleden is opa overleden waardoor kanker 
voelbaar is geworden en heel dichtbij is gekomen. 

10 Jaar geleden ben ik medeorganisator geworden 
bij Alpe d’HuZes. Niet omdat ik iets met kanker had 
maar wél omdat ik goed kan organiseren. Om met 
organiseren een steentje bij te kunnen dragen in 
een strijd die veel gevoelens van onmacht 
opleveren, ben ik samen met de groep gaan zoeken 
naar kracht. Kracht om een mooi evenement te 
creëren dat een bron van inspiratie is en een plek is 
om te herinneren, gedenken en het gesprek te 
voeren. 

En dat is gelukt; Alpe d’HuZes is uitgegroeid tot een 
prachtig platform voor kankerpatiënten, voor 
nabestaanden en strijders die zich in willen zetten 
om sponsorgeld te werven. Een bijdrage voor 
onderzoek om kanker om te vormen naar een 
chronische ziekte of liever nog, om het de wereld uit 
te helpen.  Na 8 jaar ben ik gestopt met organiseren 
en deelnemer geworden bij het Máxima team. Ik 
wilde graag dichterbij de patiënt zijn en direct iets 
voor iemand betekenen. In het team en bovenop de 
alp heb ik dat gevonden. 

Het open gesprek dat op de alp wordt gevoerd, dat  
zo belangrijk is voor de patiënt en geliefden om hen 
heen, is intens. Het is pijnlijk, verdrietig, bruut en 
tegelijkertijd heel intiem om zo met elkaar in 
gesprek te gaan.  

Op de alp ontmoet je elkaar, als je wilt, op de meest 
kwetsbare wijze. De gemoedelijke en positieve sfeer 
dragen bij tot een energie waardoor deze 
gesprekken niet zwaar zijn, maar een bron van 
inspiratie. 

Met hart en ziel ben ik betrokken bij deze strijd. Ik 
heb teveel van dichtbij mogen aanschouwen wat 
kanker met geliefden om ons heen doet. Het gevoel 
van machteloosheid, iets willen doen, je in willen 
zetten tegen een genadeloze ziekte die ondanks 
jouw inzet zijn eigen koers vaart. Helaas heb ik ons 
pa los moeten laten door maagkanker. Mijn held 
werd ineens gegrepen en vierenhalve maand later 
was hij overleden. Met een diepe groef op mijn ziel 
heb ik zijn overlijden aanvaard maar dat heeft me 
tegelijkertijd gesterkt om door te gaan met deze 
actie. 

Daan en ik gaan op 2 juni onze krachten aanwenden 
en onze emoties omzetten in kracht om met 5000 
anderen energie te genereren om kanker een boost 
te geven naar de uitgang. Wij willen bijdragen aan 
onderzoek om te zorgen dat niemand meer dood 
gaat aan kanker. 

Samen met team Máxima-King fietsen, lopen, 
rennen wij op de koersdag patiënten naar boven. 
Een onstuimige klim waarbij met name de patiënten 
een hele andere strijd voeren; namelijk een hel van 
een beklimming op een berg waar geen einde aan 
lijkt te komen. Deze klim brengt zoiets ongelooflijks; 
een vorm van ‘arrogantie’ naar de ziekte. Een bron 
waaruit naderhand door patiënten nog lang geput 
wordt, die zorgt dat behandelingen met kracht 
doorlopen worden en die de kijk op het leven, 
levend houdt. En daar doen we het voor. 

Daan en ik nemen op onze ‘bagagedrager’ onze 
dierbaren die nu strijden tegen kanker mee in onze 
beklimmingen. Dat doet ons pijn, voelt verdrietig 
maar met onze deelname maken we daar 
gedachtekracht van die we zenden naar onze 
strijders. Daan en ik hebben een actiepagina bij Alpe 
d’HuZes waar je direct op kan doneren (https://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/daanvanhoof). 

Beste Oerlenaren, helpen jullie ons mee deze strijd  
te voeren? 
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

Jeugdtennis Tulptoernooi 

Open Veldhovens Jeugdtennis 
Tulptoernooi 
 
In de 1e week van de meivakantie hebben VLTC en 
T.V. de Korrel voor het eerst het open Jeugdtennis 
Tulptoernooi georganiseerd. Dit jaar is het toernooi 
bij T.V. de Korrel gespeeld. 

 
Met meer dan 100 inschrijvingen en spelers vanuit 
verschillende verenigingen was het een mooie 
tennisweek. 
Vanuit VLTC en de Korrel deden er ongeveer 40 
kinderen mee. De gele J.I.C. shirtjes waren goed 
vertegenwoordigd! 

De poulewedstrijden zijn op maandag, dinsdag en 
donderdag gespeeld. Vrijdag stonden de 
finalewedstrijden gepland. Ook op de finaledag 
stonden er nog veel VLTC en deKorrel spelers op de 
baan. Hieronder de 1e en 2e prijswinnaars van VLTC 
en de Korrel. Gefeliciteerd! 

Floriaan Donker (1e prijs JE 11-17),  
Seth Beelen (1e prijs Oranje 1),  
Jurre Bijnen (2e prijs Groen 1),  
Alec Voermans (2e prijs Rood 1),  
Gina & Jessie (2e prijs Oranje dubbel),  
Laurens Groeneveld (2e prijs Groen 2),  
Quinten Donker (2e prijs JE 11-14),  
Jurre & Wout (1e prijs groen dubbel),  
Oskar & Tristan (2e prijs groen dubbel),  
Donna & Milou (2e prijs MD 11-14) 
 
Het was een geslaagde 1e editie van het 
‘Tulptoernooi’! 



24 

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

Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van: Moniek van den Wildenberg. 
 
Soep met zoete aardappelen en peren 
 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
- 30 gr boter 
- 1 kleine witte ui 
- 1 teentje knoflook 
- 750 gr zoete aardappelen, geschild en in blokjes 

gesneden 
- 2 stevige peren (b.v. Conference peren), geschild, 

klokhuis verwijderd en in blokjes gesneden 
- 7.5 dl groente bouillon 
- 2.5 dl room  
- fijngehakte munt, ter garnering 
 

Bereidingswijze 
1. Smelt de boter in een pan op een klein vuurtje 
2. Fruit de ui en de stukjes knoflook, totdat de ui 

zacht is maar niet bruin 
3. Voeg de aardappelen en peren toe en bak ze al 

roerend 1 a 2 min. 
4. Voeg de bouillon toe, breng hem aan de kook en 

laat hem 20 min. koken of tot de aardappelen en 
peren zacht zijn. 

5. Pureer dit mengsel glad 
6. Schenk de room erbij, soep mag dan niet meer 

koken 
7. Breng de soep op smaak met wat zwarte peper 
8.Garneer met de munt 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een 
ontzettend lekker soepje is met een zeer 
verrassende bite. Lekker als voorgerecht maar 
ook tussendoor. Ik hou er van om 
ingrediënten te combineren die niet voor de 
hand liggen. Daarnaast wilde ik iets met zoete 
aardappelen erin. In de USA worden deze erg 
veel gebruikt in gerechten, hier in Nederland 
zie je ze maar vrij zelden terugkomen. Wat 
erg jammer is omdat je er erg lekkere en 
veelzijdige gerechten mee kan maken. 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Baukje Sweegers. 
Wij zijn al vriendinnen vanaf de lagere school. 
Allebei zijn we een flinke periode 
weggeweest uit Oers en als bij Baukje 
de bouw klaar is wonen we allebei 
weer terug in Oerle.  
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Ouw (k)oers 

Boergondisch Nieuws 

 
Begint het bij u ook al te 
borrelen??????  
 
Bij ons begint het al te borrelen….. Oers kermis 
komt er aan! Voordat op dinsdag 23 september 
Boergondisch Tafelen plaatsvindt, wordt op zaterdag 
20 september de kermis om 17.00 uur feestelijk 
geopend! 
Harmonie St. Cecilia, Stichting Nieuwe Levenskracht 
en Stichting Boergondisch Oers verzorgen dit jaar de 
start van de kermis op zaterdagmiddag 20 
september. Na de officiële opening door 
burgemeester Sjraar Cox zullen de leden van het 
comité zorgen voor een “prikkelende amuse” en 
krijgen de kinderen enkele vrijkaartjes voor de 
kermis-attracties en kan de pret beginnen. Ook 
worden er ballonnen uitgedeeld die gebruikt gaan 
worden voor een ballonnenwedstrijd. 
Ouders, kinderen en andere belangstellenden 
worden verzocht zich op zaterdagmiddag 20 
september om  
17.00 uur te verzamelen op het schoolplein. Hier 
zullen de ballonnen worden uitgedeeld en start de 
harmonie haar muzikale rondgang. 

Voor het Boergondisch Tafelen op dinsdag zijn de 
voorbereidingen al in volle gang. Er zijn vele 
inschrijvingen van zowel kinderen als volwassenen. 
Ook zijn er al veel deelnemers creatief aan de slag 
met hun hoofddeksel. Voor het ludiekste 
hoofddeksel bij de jeugd als ook bij de ouderen 
wordt er door een deskundige jury een 
Boergondische prijs toegekend. Het belooft weer een 
spetterend festijn te worden met veel ludieke 
activiteiten en diverse bijzondere muzikale 
optredens. Hier moet je gewoon bij zijn!! 
 
Tot dan 
Stichting Boergondisch Oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 37,  
september 2003 

Stukske dialect 

Briefke uit Bladel 
 
Als Bredase moet ik steeds wennen aan het dialect 
van mijn Blaolse schoonvader. Zeker als hij het 
tegen mijn kinderen van 3 en 1 jaar heeft, die hem 
ooit zo niet begrijpend aan kunnen kijken. Dialect 
vind ik het einde, we houden het ook echt erin. Daar 
kunne we nie omheen met zo’n opa. Vooral niet als 
opa doorheeft dat hij ‘gek’ praat in de ogen van de 
oudste, moet ik in mezelf lachen. “Doe opa ‘s 
hellepe, munne jonge! Opa zal de leer vatte en tege 
de gaas zette. Gij klimt erop en vat de griesel van ‘t 
dak.” “Ik durf niet de griezel van ‘t dak te hale, opa, 
ik en bang…” “Schiet nou toch op, dan kan ik dalijk 
d’n hof griesele.” 
 
Zijde nou alweer rhuis, munnen jonge? Ge wit ‘t, 
hé? As ge werkt, zedde ‘t best te paas! 
 
Onzopa zeej vruuger altij tegen onzoma: “Moeke wa 
wilde op oewe mik? Moe’k ‘n aaj bakke?” “Ja, pa, 
doe me ‘s leker vrwenne; gif me mar mik meej aaj 
mee maajo, da he’k gère.” 
 
Opa tege zunne kleinzoon: “Wilde ‘n struifke, munne 
jonge?” “Een wat, opa?” “Ik heb strùif vur oe 
gebakke.” “Pannekoeken, bedoelt opa.” “Ja, strùif, 
da zeg ik toch!” 
 
Munne jonge, ge meut best in oew bloot plasserke 
buite loope, maar smeert oewe pielemaans goed in, 
anders hedde daalek ‘n verschroeid flùtje. 
 
Dialect verbetering: 
Gij meut LANGS men zitte… Het is niet LANGS, het 
is NEFFE. 
Dan komde gij langs men zitte en ikke neffe jou. 
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Pinksterfietstocht 
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Tijdens de afgelopen activiteit van de Bosbender 
Kids op 22 april zijn de kinderen druk in de weer 
geweest met foam klei. Er werden kleine doosjes - 
in diverse vormen- versierd, hartjes, dieren en 
andere creaties gemaakt. Verschillende kinderen 
hadden de doosjes voor Moederdag gemaakt. Dus 
moesten die moeders even buiten wachten omdat 
het op een dusdanige wijze verpakt werd zodat het 
een verrassing bleef. Ik weet zeker dat ze daar in 
geslaagd zijn. Normaal staan de foto’s vrij snel op 
de Facebook pagina, maar deze keer moest er even 
gewacht worden natuurlijk. Tot slot nog even een 
mededeling van huishoudelijke aard. Aangezien niet 
iedereen op Facebook zit, heeft Bosbender Kids 
sinds kort een website: www.bosbenderkids.nl. Op 
deze site kun je naast de normale info nog een 
aantal andere interessante wetenswaardigheden 
vinden. Het aanmeldformulier om je kind op te 
geven voor een activiteit is er ook op te vinden.  
De eerstvolgende activiteit is gepland op 20 mei. 
 
Hieronder een impressie van de foam klei creaties: 

 

DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 
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jan1.joosten@kpnplanet.nl

Ongeveer 2 maanden geleden werd er, in 
samenwerking met Art4U en Harmonie St. 
Cecilia, op basisschool St. Jan Baptist & 
basisschool De Brembocht met het project ‘Fun 
with drums’ & ‘De Blaasbende’ na school 
gestart.  
 
Het begon met De Blaasbende. Alle leerlingen die in 
groep 5/6 zitten kregen een instrument mee naar 
huis. Ze mochten zelf drie voorkeuren geven qua 
instrument dat ze wilden bespelen. Hieruit werd 
door meester Pieter bepaald wie uiteindelijk welk 
instrument kreeg. Op school werd er elke week een 
uur les gegeven in de basisprincipes van muziek 
maken. Totaal hebben de leerlingen 8 lessen gehad.  
Na 4 lessen van de Blaasbende, startte ook de 
leerlingen van groep 7/8 hun lessen. Deze club ging 
aan de slag met percussie. Net zoals de blaasbende 
kregen de leerlingen elke week een uur les van 
meester Pieter.  
 
Aan het einde van dit project gaven de ca. 80 
enthousiaste leerlingen van basisschool St. Jan 
Baptist en De Brembocht in d’Ouw School een 
uitvoering. Daar mochten ze aan alle ouders, broers, 
zussen, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen 
laten horen en zien wat ze geleerd hebben. Ze 
werden daarbij begeleid door de harmonie.  
Een quote van leerling Bjorn 
Snelders die mee deed met fun 
with drums.  
“Ik vond het heel leuk. Vooral 
omdat ik ook met het 
leerlingenorkest mee deed.” 
Voor de duidelijkheid: Bjorn is 
lid van de harmonie en speelt 
in het leerlingenorkest.  

Schoolproject Muziek  

Links: Bjorn op 
hoorn met het 
leerlingen-orkest. 
Bjorn is het 
jongetje met bril.  
Rechts: de 
drummers in actie 

Ouders aandachtig 
luisterend 



29 

Zoek de weg uit Egypte en kleur de kaart Zoek de weg…. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Vul hier de overgebleven letters in: 

Puzzelpagina 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 23 mei 2016 in de gele brievenbus,  
die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.  

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat mei 2016’ en druk de pagina af. 
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2016 

Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Juni  
27 KVB: Teaparty of hapjes bij leden thuis 
28 VKS: fietsen en eten bij PIUS X te Bladel 
  

Juli  
1 Bosbender Kids: 14.00u -16.00u 
5 DementieCafé:  

Actief en veilig in en om huis, 
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1 

11 DVO: 19.30u Openbare vergadering 
15 Bosbender Kids: 14.00u -16.00u 
15 Basisschool St. Jan Baptist: studiemiddag 
16-17 TCO: Tieners voor Tieners (T4T) weekend 
21 Basisschool St. Jan Baptist: studiemiddag 
21 Chant’Oers: zomerconcert in d'Ouw 

School 
  

Augustus  
26 t/m 28 TCO: Bivak 
  

September  
3 + 4 Groen en Keurig: bloemententoonstelling 
5 VKS: volksdansen 
5 DVO: Besloten vergadering 
6 DementieCafé: Dementievriendelijke 

gemeente Veldhoven, 
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1 

7 VKS: openingsavond 
7 KVB: Lange fietstocht 
10 TCO: Afsluitingsavond 
10 Chemokar Kerkplein Oerle 
21 VKS: kienen 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u -12.30u 
26 KVB: Ledenavond 
  
Oktober  
8 en 9 BIO: 24 uurstoernooi met dienstenveiling 

en feestavond in d’Ouw School 
11 Zonnebloem: Herfstactiviteit 
12 VKS: moederdagviering 
17 KVB: Avond over Hulphonden 
19 VKS: kaarten en rummikubben 
23 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
  
November  
1 DementieCafé: Wat komt er allemaal 

kijken bij het regelen van zorg?  
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1 

5 + 6 Koers van Oers:  
Boekenmarkt in d’Ouw School 

7 DVO: 20.00u Vergadering verenigingen 
14 KVB: Avond met KVB/VKS 
16 KVB/VKS: 19.30u gezamenlijke avond 

Mei  
12 Basisschool St. Jan Baptist: alg. ouderavond 

ism GGD, School maatsch.werk en Halt 
13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
15 SJO: Pinksterfietstocht 
16 Harmonie: pinksterconcert in de bossen 
18 VKS: afsluitingsavond 
19 Zonnebloem: Bedevaart Meerveldhoven / 

Koffiedrinken bij Oers Gezellig 
19 Basisschool St. Jan Baptist: schoolreisje 

naar Toverland 
19 KBO: Samen uit eten: 17.30u Oude Garage 
20 Bosbender Kids: 14.00u—16.00u 
20 Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak 

21 Chant’Oers: lentekriebels in de Schalm 
21 25jr damesvoetbal RKVVO:  

14.00u-16.00u vriendinnendag  
17.00u wedstrijd ouddames-dames1 

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

23 KVB: Wandeling 
25 VKS: dagje 's Hertogenbosch 
27 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
28 TCO: Verrassingsactiviteit 
28 Ophalen oud papier 
29 Open dag Art4You: 12.00u-16.00u  
30 DVO: Besloten vergadering 
30 t/m  
1-07 

Groen en Keurig donateursactie 

  
Juni  
1 VKS: fietsen 
3 Bosbender Kids: 14.00u - 16.00u 
3 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
3 + 4 Boergondisch Oers 
6 Basisschool St. Jan Baptist: studiemiddag 
8 VKS: fietsen 
10 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
11 Parochie: na eucharistieviering van 19.00u: 

dag van de begraafplaats 
12 OMTT Oerse Motor Tour Tochten  
14 Zonnebloem: Bezoek Ruurhoeve in 

Hoogeloon 
14 KBO: Samen uit eten: 17.30u De Wok 
15 VKS: fietsen 
17 Bosbender Kids: 14.00u -16.00u 
17 Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak 
22 KVB/VKS: Korte fietstocht 
24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
25 Sluiting van de kerk St. Jan de Doper 
25 Ophalen oud papier 
26 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u -12.30u 

De volgende kopijdatum is 
23 mei 2016 




