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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 2017 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

7 26-06-2017  28 (12-07-2017) 

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

8 04-09-2017  38 (20-09-2017) 

9 02-10-2017  42 (18-10-2017) 

10 30-10-2017  46 (15-11-2017) 

11 27-11-2017  50 (13-12-2017) 
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Nieuw redactielid Koers 

Hallo iedereen,  
Mijn naam is Jurre van der Velden, sinds 2 weken  
25 jaar oud en geboren en 
getogen in het altijd 
zonovergoten Oerle. Tussentijds 
ben ik nog 4 jaar in Tilburg 
woonachtig geweest, in het kader 
van mijn studie Bestuurskunde 
aldaar. Omdat ik bijna 
afgestudeerd was, ben ik vorig 
jaar zomer weer teruggekeerd op 
het oude nest in Oerle. In mijn 
vrije tijd voetbal ik in het 7e 
team van RKVVO, drink ik graag 
een drankje met mijn vrienden en probeer ik bij tijd 
en wijle de sportschool te bezoeken.  
 
Verder vind ik het leuk om af en toe ergens een 
stukje voor te schrijven. In het kader van deze 
laatste bezigheid, zit ik sinds vorige maand in de 
redactie van de Koers. Het is de bedoeling dat ik af 
en toe een interview verzorg, waarvan jullie het 
uitgewerkte resultaat dan in de Koers kunnen lezen. 
Ik heb er zin in en hoop dat het wat mooie 
verhaaltjes oplevert.  

Te koop aangeboden 

Een donkerbruine lederen 3-zitsbank. Afgezet met 
een zwarte bies in de poten. 
Afmeting is 185 x 70 cm. De bank is nog zo goed als 
nieuw. 

Daarnaast hebben we ook nog een lichteiken 
salontafel met 4 stoelen te koop. 
Afmeting tafel is 160 x 115 cm. 
 
We hoeven er niet 
de hoofdprijs voor 
te hebben. Kijken 
kost niets!! 
 
Fam. Snelders-
Timmermans 
Tel. 06-29077449 

Dankbetuiging  
Woensdag 24 mei hebben we afscheid genomen van 
mijn man, onze vader en opa, Ad de Kort. Wij willen 
u graag hartelijk danken voor alle blijken van 
medeleven, uw aanwezigheid tijdens de uitvaart en 
de aanwezige bloemen en kaarten. 
Ook bedanken wij pater Malaka, het dameskoor, de 
buurt en vele anderen die meewerkten aan een mooi 
afscheid. 
 
Dank je wel allemaal. 
Fam. De Kort, kinderen en kleinkinderen. 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 Schrijf 30 juni in jullie agenda, want 

de laatste activiteit voor de vakantie 
wordt een  

De activiteit duurt geen 2 maar 3 uur. Dit omdat we 
een speciale gast hebben die helemaal vanuit 
Hellendoorn naar ons toe komt! Ik hoop op een 
goeie opkomst! Want het zou zonde zijn als onze 
speciale gast voor maar heel weinig kids zo’n heel 
eind moet rijden. De activiteit draait dan ook zo 
goed als helemaal om hem. Wie het is? Nou, het is 
‘Kareltje de Kok’.  
 
Wij zelf kennen hem van de shows die hij 2 à 3 keer 
per dag geeft in Pretpark Hellendoorn samen met 
zijn collega ‘Jasmijn’. Ons gezin gaat al jaren in de 
vakantie die richting uit en pikken dan altijd ‘n dagje 
Hellendoorn mee.  
Wat hij gaat doen? In ieder geval een minidisco met 
leuke prijsjes! En om het allemaal nog gezelliger te 
maken dan dat het al is...ouders, opa’s en/of oma’s 
mogen blijven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Er wordt gezorgd dat de koffie en thee klaar staat. 
 
TOT 30 JUNI OP ONS DISCO FEESTJE!! 
Lekker dansen, springen en meezingen met Kareltje 
op de allerleukste kinderhits. 

Bosbender Kids Knaller!! 

 
De eerstvolgende activiteit na de zomervakantie is 
op 8 september. Diegene die niet naar de activiteit 
van 30 juni komen, wens ik samen met mijn 
vrijwilligers Marjoleine en Anouk, iedereen alvast 
een  
 
 
 
 
Tot ziens! 

Kareltje, samen met Jasmijn,  
in actie met de minidisco. 

 

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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IJ
FD
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L 

Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

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 

 
Dat bleek te helpen en ook mijn eigen kinderen 
hebben daardoor niet de heftige angst voor onweer 
van mij overgenomen. Bij mij zelf heeft het jaren 
geduurd voor ik een beetje over die angst heen was. 
Natuurlijk … het blijft belangrijk om voorzichtig te 
zijn bij onweer, want zulke natuurkrachten zijn 
sterker dan de mens.  
 
Onnodig de deur uitgaan met zulk weer doe ik dus 
beslist niet, maar verder ga ik genieten van de 
aangebroken zomertijd, die deze eerste onweersbui 
heeft ingeluid. 
En ik wens een ieder een heel fijne zomer. 
 
Thea. 

Zomer! 
Ja de langverwachte zomer is toch echt gekomen.  
De start was misschien niet helemaal precies zoals 
de meeste gehoopt hadden, want ja ... die heftige 
regenbuien en dat onweer … daar zat niet iedereen 
op te wachten denk ik zo. 
 
Die onweersbuien brachten mij trouwens weer even 
terug in mijn vroege jeugdjaren. 
Bij ons thuis was het de gewoonte om bij onweer de 
kinderen allemaal (9 in ons gezin) wakker te maken 
en uit bed te halen, heel het huis te zegenen met 
wijwater (dat wij altijd voorhanden hadden) en dan 
gezamenlijk op de knieën de rozenkrans te bidden.  

Waarschijnlijk omdat wij toen in de buurt van de zee 
woonden, gingen mijn gedachten dan altijd naar de 
vissers die op zee waren en het beslist nog minder 
plezierig hadden dan wij op onze blote knietjes op 
het ruwe tapijt dat in onze kamer lag. 
Nee plezierig vond ik die onweersbuiten allerminst.  
Nu ben ik er trouwens nog steeds niet dol op. 
 
En omdat ik me later bij het volwassen worden 
bedacht dat die manier bij ons vroeger thuis niet de 
beste manier bleek om kinderen over hun meestal 
aangeboren angst voor onweer heen te helpen, heb 
ik het met de kinderen die later in mijn eigen leven 
kwamen anders gedaan. 
Wie sliep mocht gewoon blijven slapen en degene 
die wakker werden probeerde ik af te leiden door 
liedjes te zingen, een verhaaltje te vertellen of een 
spelletje te doen.  

Overpeinzingen 
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

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 41 was:  
1. Koers Van Oers 
2. HArry 
3. VoedselbaNk 
4. As 
5. DoliuM 
6. Oud Papier 
7. MaaTjes 
8. Wild WIld West 
9. MartieN van Bree 
10. Oude Garage 
 
Familienaam: Van Ampting 
 

Crypto Oers, puzzel 42 

De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Kokkie van Aaken, Wendy Borgmans,  
Mieke van Campen, Bets Hospel, Wil de Kort,  
Janus van Lieshout, Henriette Segers en  
Corry Verhoeven. 

 
1. Nummereen groet onthaal (9)  
2. Prachtige Kempische wielerwedstrijd ziet 

Abraham (5,3,4) 
3. Lichaamsdelen voor het laatste dagdeel van de 

KVB op 11 september (10) 
4. Woont er op Berkt 20 een nieuwe Duitse heer ? 

(7) 
5. Een tiet zonder R is weg bij Schippershof (4) 
6. Gert-Jan laat zich hiervan niet de kaas eten (5) 
7. Niet boven vlaggen van nieuwe broeders door De 

Guld (13) 
8. Heeft Walter een wild zwijn karakter ? (8) 
9. Is geschoren brood anders bezig met een 

dorpsfeest ? (12,4) 
10. Heidi en Desiree wonen aan een klein tweewielig 

vervoermiddel (6) 
11. Oers hoort in Brabant niet bij de grote pitten 

(6,6) 

1                            

2                               

3                             

4                         

5                       

6                        

7                                

8                           

9                                   

10                         

11                               
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Kinder- en jeugdtherapeut 
Toen als gevolg van het dichtdraaien van de 
subsidiekraan de muziekschool in Deurne de deuren 
moest sluiten, vroeg Kokkie zich af of ze nog als 
docente wilde doorgaan tot haar 67e jaar. “Ik gaf les 
aan kinderen en volwassenen. Gemiddeld had bij mij 
één op de vijf leerlingen gediagnosticeerd een vorm 
van autisme.  
Ik had weleens een groepje waarin drie kinderen 
met autisme zaten. Ik kon niet meer de kwaliteit 
geven die de leerlingen nodig hadden, omdat de 
financiële mogelijkheden ontbraken.”  
Gaandeweg merkte Kokkie dat kinderen en jongeren 
heel veel aan haar toevertrouwden. “Toen dacht ik, 
hier wil ik iets mee gaan doen. Ik besloot me te 
gaan omscholen. In 2013 startte ik de eenjarige 
opleiding tot kindercoach. Dat vond ik zo leuk dat ik 
er nog twee verdiepingsjaren achteraan deed. Het 
kostte me zo’n twintig uur per week, maar ik vond 
het zo leuk dat ik er nog meer uren in stak.” In juni 
2016 studeerde Kokkie af als integratief kinder- en 
jeugdtherapeut. Om zich aan te kunnen sluiten bij 
een beroepsvereniging moest ze ook nog met goed 
gevolg de opleiding Psychosociale Medische 
Basiskennis afsluiten. Afgelopen december was het 
zover, waarna ze zich aansloot bij de Nederlandse 
Federatie Gezondheidszorg. Ook is ze inmiddels 
opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren 
Complementaire Zorg. Hiermee is meteen een stuk 
kwaliteit gewaarborgd, omdat de beroepsvereniging 
eisen stelt aan haar leden. Zo moet er onder andere 
jaarlijks verplicht aan bijscholing worden gedaan en 
moet vakliteratuur bijgehouden worden. 
 

‘Kinderen vertrouwen veel aan 
mij toe’ 
Problemen rondom echtscheiding, pesten, 
angsten, verlies- en rouwverwerking of 
psychosomatische klachten. Kinderen en 
jongeren kunnen hierdoor even niet lekker in 
hun vel zitten. Kokkie van Aaken gaf jarenlang 
muziekles aan kinderen. Ze merkte dat 
kinderen veel aan haar toevertrouwden. Ze 
gooide het roer om en is nu een praktijk als 
integratief kinder- en jeugdtherapeut gestart. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Kokkie heeft op het Anton van Duinkerkencollege in 
Veldhoven het atheneum gevolgd. Na de opleiding 
aan het conservatorium in Arnhem met hoofdvak 
trompet werkte Kokkie zo’n 23 jaar als docente voor 
muziekscholen in Eindhoven, Helmond en Deurne. In 
2002 startte ze een vierjarige opleiding met 
hoofdvak hoorn aan het Tilburgse conservatorium.  

 
 
“Op trompet had ik bereikt wat ik wilde bereiken. De 
studie met een nieuw instrument was weer een 
nieuwe uitdaging voor mij.” Op haar twaalfde 
speelde ze al trompet bij harmonie Sub Umbra. 
Vanaf 1988 combineerde ze dat een tijdje met het 
lidmaatschap bij St. Cecilia om uiteindelijk definitief 
voor het Oerlese korps te kiezen. 

Het interview 

Kokkie van Aaken achter haar werkplek. 
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Aanpak 
Mensen kunnen rechtstreeks contact opnemen met 
Duim Voor Jou en vertellen wat er aan de hand is. 
Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig. 
“Als ik denk dat ik kan helpen en mensen staan er 
voor open, dan krijgen ze een uitgebreid 
intakeformulier toegestuurd. Om een beter beeld te 
krijgen volgt daarna een intakegesprek. Ouders 
moeten ook een klik met mij hebben. Het moet van 
beide kanten goed voelen. Hierna besluiten we 
definitief of we met elkaar gaan werken. Dan 
kunnen de sessies met het kind starten, één op één 
en één keer per week. Alles wat het kind vertelt, 
blijft bij mij, maar ik maak wel een vertaalslag naar 
ouders toe. Samen bepalen we wat ik de ouders 
vertel.” Gemiddeld gaat het om tien sessies, 
afhankelijk van de problematiek. Na vijf sessies 
volgt altijd een tussenevaluatie. “Soms is het 
probleem na tien sessies opgelost of een eind 
verholpen. Maar iets wat er jarenlang is ingeslopen, 
is niet in enkele weken weggepoetst. Vaak merken 
ouders gaandeweg de sessies al verbeteringen. Het 
is mijn missie het kind weer controle te geven over 
het probleem en zo dus mijzelf overbodig te maken. 
Als ik het kind weer zie lachen en plezier hebben in 
het leven, heb ik mijn doel bereikt.”  
Verder stelt Kokkie ook geen diagnoses, zodat 
kinderen geen etiket krijgen. Waar nodig kan ze 
eventueel doorverwijzen. 
 
Duim Voor Jou behandelt kinderen en jongeren in de 
leeftijd van zes tot achttien jaar, heeft geen 
wachtlijst en is laagdrempelig. De behandeling kan 
in aanmerking komen voor vergoeding uit de 
aanvullende verzekering.  
 
Kijk voor meer informatie op 
www.duimvoorjou.nl. 

Duim Voor Jou 
De praktijk onder de naam Duim Voor Jou is 
inmiddels gestart. Duim Voor Jou biedt 
psychosociale therapie voor kinderen en jongeren 
met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. 
“De therapie die ik bied gaat uit van een positieve 
en oplossingsgerichte benadering. De naam is een 
compliment aan het kind: goed gewerkt vandaag!” 
De positieve aanpak van Kokkie komt tot uiting 
doordat ze kijkt wat een kind wél kan. Ze maakt 
daarbij gebruik van de talenten en kwaliteiten van 
het kind. Bovendien is bij haar regel dat het kind 
een probleem heeft en niet zelf het probleem is.  

Samen met ouders en kind kijkt ze een aantal 
weken met hen mee. “Het kind heeft inspraak. 
Binnen mijn mogelijkheden mag het kind bepalen 
wat we gaan doen tijdens een sessie, waarbij ik 
uiteraard het proces bewaak. De aanpak is 
afhankelijk van de leeftijd en de interesse van het 
kind. Door daar zo veel mogelijk bij aan te sluiten 
krijg ik het vertrouwen, waardoor het uiteindelijk 
durft te vertellen wat er wringt.” Kokkie heeft al 
eens gevoetbald met een kind, maar ook wordt er 
met Duplo en handpoppen gespeeld of komt het 
schaakbord op tafel. “Als er een groot trauma 
speelt, is een spel doorgaans de enige ingang, 
praten helpt dan niet meer. Bij mij hoeven ze niet te 
presteren en alles is goed. Ze moeten zichzelf 
kunnen zijn om te kunnen vertellen.” Kokkie kan 
zich onderscheiden door haar ervaring in de muziek. 
“Ik heb een aantal instrumenten, maar een kind kan 
zelf ook een muziekinstrument meebrengen. Ook 
kunnen we samen naar muziek luisteren, een rap 
maken of zingen. Het kind heeft de regie.” 
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Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 17 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Amice) 
 
Zondag 18 juni: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 24 juni: St. Jan de Doperkerk - Oerle 
  9.00 uur: Gildemis met pater Malaka en gilde  

St. Jan Baptist (Convocamus) 
Wijding St. Janstrossen 

 
Zondag 25 juni: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering met  
 Eerste Communicanten 
13.00 uur: Eucharistieviering met  
 Eerste Communicanten 
 
Maandag 26 juni: St. Jan de Doperkerk – Oerle 
19.00 uur: Gildemis met pater Malaka en gilde  
 St. Jan Baptist 
 
Zaterdag 1 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering met Broekwegkoor 
 (inzameling Voedselbank) 
 
Zondag 2 juli: 
  8.30 uur: Eucharistieviering (inzameling 
 Voedselbank) 
10.00 uur: Eucharistieviering met communicanten 
 en vormelingen (Con Brio)  
 
Zaterdag 8 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Amice) 
 
Zondag 9 juli: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 15 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 16 juli:  
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 

De parochie 
24 en 26 juni: Feest van  
St. Jan de Doper in onze kerk 
 
Zaterdagmorgen 24 juni om 09.00 uur zal het gilde 
St. Jan Baptist ons weer richting de kerk oproepen 
met haar tromgeroffel. Dan begint de 
Eucharistieviering met pater Malaka en het kerkkoor 
Convocamus. Uiteraard zullen tijdens de H. Mis de 
St. Janstrossen worden gezegend. Nadien volgt de 
vendelgroet op de trappen voor de kerk 
 
Maandagavond 26 juli om 19.00 uur is er wederom 
een Eucharistieviering met het gilde, waarna de 
gildebroeders hun teeravond hebben. 
 

Parochieberichten: 

 
 

Overleden: 
† Ad de Kort, 69 jaar 
 
 

Pastoraal team: 
René Wilmink (waarnemend pastoor)  
Pater S. Malaka, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
 040 – 205 13 50 
 

Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 
18, 5503 CW; tel. (040) 253 22 31  
Open van maandag t/m vrijdag van  
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl 
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.  
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur; 
donderdags 10.30-12.00 uur.  
 

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 . 
 

 
Website: http:/ / www.christuskoning.nl 
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Afscheid pater Malaka 
Voor velen kwam de mededeling dat pater Malaka 
ons binnenkort gaat verlaten als een ware schok.  
De missionarissen van zijn Indiase congregatie 
‘Heralds of Good News’ worden allen voor een 
periode van 10 jaar uitgezonden. Deze congregatie 
heeft + 400 priesters in het buitenland en  
200 priesters zijn in India actief. De termijn van 
Pater Malaka is inmiddels ruimschoots overschreden 
en een verzoek van Mgr. De Korte aan zijn overste 
werd helaas niet met een positief antwoord beloond.  
 
Wij allen hebben mogen ervaren dat de pater het 
hier in Oerle erg naar zijn zin heeft en bij velen in de 
parochie erg geliefd is. Ook hem zal het naderend 
afscheid de nodige kruim kosten. 2 Jaar geleden 
vierde hij in deze kerk zijn 12½ jarig priesterfeest in 
het bijzijn van veel Indiase collegae. Het 
priesterkoor was overvol, maar blij en eensgezind. 
Op zondag 27 augustus, na de viering van 
10.00 uur, kan men afscheid van de pater nemen in 
wijkcentrum De Ligt in Meerveldhoven. Meer 
informatie volgt in de volgende Koers.  
 
 
Pastoor René Wilmink - 
pastoor Frank As 
Inmiddels is ook de installatiedatum van onze 
nieuwe pastoor bekend. Op zondag 10 september 
zal hij in de viering worden geïnstalleerd en zal 
tevens afscheid worden genomen van waarnemend 
pastoor René Wilmink, die de afgelopen 2 jaren de 
Christus Koningparochiegemeenschap door de 

woelige stormen heeft moeten loodsen. Na de 
viering is er ook in de Ligt gelegenheid om afscheid 
te nemen en welkom te heten. 
Wellicht ook in de volgende Koers meer informatie 
hierover. 
 
 
Sint Janstros 
Op de geboortedag van Johannes de Doper (24 juni) 
worden de huizen versierd met een bloementros, de 
St. Janstros. Vroeger werd deze 
in het bovenlicht gehangen, 
later langs de voordeur. In een  
St. Janstros moeten de 
volgende 3 planten zeker 
voorkomen: Notenblad voor de 
vruchtbaarheid.  
St. Janskruid als bescherming 
tegen blikseminslag en brand. 
Dit weert ook toverij en werd 
daarom ook wel ‘Jaag den 
duivel’ genoemd. Korenbloem, 
deze staat voor de onschuld. 
Verder kan met alle bloemen 
van het seizoen gebruiken. Veel 
worden Lievermannekes (duizendschonen), 
Steekneuzen (bolderik), gele lelie (St Jan of 
goudlelie) en het giftige vingerhoedskruid gebruikt. 
Ook rozen worden veelvuldig in de bloemtrossen 
verwerkt.  
 
De St. Janstros moet blijven hangen tot hij vanzelf 
uit elkaar valt. Doorgaans is dit als het jaar er na de 
nieuwe tros opgehangen wordt. 
Het gebruik van de St. Janstrossen vloeit voort uit 
een legende. De heilige Johannes werd door de 
Joden vervolgd en vluchtte voor zijn vijanden een 
huis in Jeruzalem in op een avond. In Jeruzalem 
gold de wet dat men tussen zonsondergang en 
zonsopgang niemand in een huis mocht lastigvallen. 
Daarom hingen zijn vijanden een tros bloemen aan 
de woning. Echter de volgende dag hingen aan alle 
huizen van de stad dezelfde bloemruiker en was de 
heilige ondertussen de stad ontvlucht. Er zijn nog 
veel verhalen en legendes rondom St. Jan en de  
St. Janstros. 
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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 

Oersmakelijk 

Bereidingswijze Kip Mengsel  
Het vel en het overtollig vet van de kipstukken 
verwijderen en de kip goed wassen. 
In een grote pan met wat eetlepels slaolie de kip 
braden tot een mooi goudbruin kleurtje. 
Snipper de ui en knoflookteentjes en voeg deze toe 
aan de pan met kip. 
De drie grote aardappelen schillen, in blokjes snijden 
en toevoegen aan het gerecht. 10 Min. daarna een 
pond gewassen sperziebonen of kousenband 
(Surinaamse sperziebonen) toevoegen. 
Breng op smaak met wat kerriepoeder, Ketjap 
manis, chilipoeder, zout, peper en paprikapoeder. 
Het Kip-gerecht is klaar als de aardappelen gaar en 
de sperziebonen ‘beetgaar’ zijn. 
 
Bereidingswijze Roti-deeg 
Alle deeg-ingrediënten mixen en kneden tot een 
soepel deeg. 
Het deeg ongeveer een half uur afgedekt onder een 
keukenhanddoek laten rusten. 
De twee aardappelen in stukjes snijden en koken 
totdat ze gaar zijn. 
Wat smaak toevoegen aan de aardappelen d.m.v. 
wat zout, zwarte peper en gemalen komijn. 
De nu gekruide aardappelen fijn prakken. 
Maak van het deeg een tiental mooie bollen en deze 
ca 15 min weer laten rusten. 
Pak één deegbal en voeg wat aardappelmengsel toe 
in het midden van deze bol (1-2 lepels 
aardappelmengsel). 
Rol vervolgens de deegbal met de deegroller uit tot 
een mooie ronde lap. 
Herhaal dit met de andere deegballen. Strooi indien 
nodig wat meel op je werkvlak zodat het deeg niet 
blijft plakken. 
Een koekenpan met antiaanbaklaag gebruiken om 
de roti te bakken. 
Per lap in de pan bakken en met een kwastje wat 
slaolie op de Roti aanbrengen. 
Bak deze aan beide kanten net zoals men een 
pannenkoek bakt. Dus als de Roti een mooi kleurtje 
heeft, deze omdraaien of uit de koekenpan halen 
Herhaal dit voor elke deegflap. 
 
Opdienen met wat rijst en een gekookt eitje 
(optioneel). Dit gerecht mag je met je vingers op de 
traditionele wijze eten. Dit is niet verplicht, dus mes 
en vork gewoon gebruiken als je het niet vertrouwt. 
 

Het recept is deze keer van: Egbert Daal  
 
Roti met kip (voor 4 personen) 

Ingrediënten: 
• Roti deeg 
• 500 gram zelfrijzend meel 
• bakpoeder, 1½ zakje 
• boter, 2 eetlepels 
• Aardappel, 2 mooie grote 
• zout, 1 theelepel 
• lauw warm water, 1-1½ kopje 
 
Ingrediënten (kipmengsel) 
• Kipstukken of drumsticks andere kipdelen, 1 kilo 
• Ui, 3 grote 
• Knoflook, paar teentjes 
• Sperziebonen of ‘kousenband’, 500g 
• Aardappels, 3 grote 
• Sla olie, een paar eetlepels 
• Kerriepoeder 
• Chilipoeder 
• Ketjap manis 
• Zout, peper en paprikapoeder (1 of 2 eetlepels 

naar smaak) 



11 

Hulp kinderredactie 

Koers voor Kids  
zoekt begeleidende ouders 
 
We zijn bijna een jaar bezig met de kinderredactie 
van de Koers van Oers. Iedere maand leveren onze 
kleine reporters de mooiste artikelen en foto’s aan. 
Het afgelopen jaar hebben Milja en Miranda de 
vergaderingen van de enthousiaste 
kinderredactieraad begeleid. Leuk om te doen, maar 
nu Milja weer aan het werk gaat, hebben we 
dringend iemand nodig die haar taak kan 
overnemen.  
 
We vergaderen twee keer in de maand. Een 
vergadering vindt donderdagmiddag op school plaats 
in de vorm van een gezellige lunch. De andere 
vergadering is op een dinsdagavond (van 18.30 tot 
19.30 uur in d’Ouw School) voor de ‘officiële’ 
vergadering van de Koers van Oers. 
 
- Heb jij kinderen op de basisschool; 
- wil je je inzetten voor het verenigingsleven van 

Oerle; 
- wil je de redactie van de Koers van Oers helpen. 
- En heb je 2 keer per maand tijd om te vergaderen? 
 
Dan ben jij misschien wel het nieuwe redactielid 
waar wij naar op zoek zijn! 
 
Wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar 
secretariaat@koersvanoers.nl of bel: 0625522567 

Ik heb voor dit recept gekozen omdat ondanks de 
bewerkelijkheid van dit gerecht het altijd weer een 
genot is om dit Surinaams/Indisch gerecht te eten. 
 
I.p.v. kip kan men ook variëren met rundvlees, 
lamsvlees of garnalen.  
De semi-vegetarische variant is dan ter vervanging 
van het vlees met tempé, paddenstoelen en een 
gekookt ei per persoon. Eet smakelijk! 
 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan: 
Wilma Flesch 
 
Waarom gekozen voor deze persoon? 
Ik kies voor deze persoon omdat ik  
enorm gecharmeerd ben van de 
voortreffelijke kookkunsten van deze 
geweldige dame. Het wordt dus tijd  
dat de rest van Oerle dit ook ervaart! 
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Stichting Loek@You 

Dit lukt niet in verband met de vele prikkels en 
drukte die hiermee gepaard gaan. Te denken valt 
aan kinderen met autisme & ADHD, maar iedereen 
met prikkelgevoeligheid is welkom. 
 
Ons programma bestaat uit activiteiten van 3 uur 
verdeeld over 10 dagen. Centraal in deze activiteiten 
staan de natuur, rust, ontdekken en ontmoeten.  
De activiteiten vinden plaats op het terrein van 
Blokhut de Bosbender te Veldhoven. 
Ook zijn er uitstapjes in de regio 
Veldhoven gepland. Kinderen en 
jongeren kunnen per activiteit 
inschrijven. Ze kunnen dus kiezen 
voor activiteiten waarbij de 
interesse ligt. Men hoeft dus NIET 
persé alle activiteiten mee te doen.  
 
De groepjes bestaan uit 3 tot 6 kinderen en worden 
begeleid door onze vele vrijwilligers. Daarnaast zijn 
er per dag altijd 2 professionals aanwezig. Dit om de 
veiligheid voor de kinderen en jongeren te 
waarborgen.  
Per dagdeel kunnen er maximaal 12 kinderen 
aanwezig zijn. 
 
Bij LOEK@YOU staat het kind centraal, en door de 
activiteiten aan te passen aan de krachten van het 
kind proberen wij elk kind een positieve en leuke 
ervaring te bieden en kunnen de kinderen WEL mee 
doen.  
 
Gezien de kleinschaligheid van het project is het 
verstandig om snel in te schrijven want VOL = VOL. 
U kunt uw kind online opgeven en een kijkje nemen 
in ons activiteitenaanbod via: 
https://www.eventbrite.com/e/loeksummer-tickets-
34732816790 
 
Hier kunt u ook de exacte data en tijden van het 
project vinden. Graag ontvangen wij na aanmelding 
een korte mail met informatie over uw kind waarvan 
u denkt dat het waardevol voor ons is om te weten. 
Deze mail kan gestuurd worden naar 
info@lerenopeigenkracht.nl. Het is belangrijk om 
deze mail wel te sturen, dit om misverstanden en 
onveiligheid bij uw kind te voorkomen. 
 

Laten we ons eerst even voorstellen, Stichting 
LOEK@YOU is een jonge stichting in Veldhoven 
die sinds september 2016 hard aan de weg 
timmert om het gat tussen school en 
thuiszitten te dichten. Wij helpen ouders en 
jongeren die tegen muren aan lopen en met de 
handen in het haar zitten omdat hun kind 
dreigt uit te vallen wat betreft onderwijs of 
zelfs thuis zit in plaats van op school. 
Daarnaast ontwikkelt stichting LOEK@YOU 
allerlei projecten. 
 
Het aankomende project is: LOEK@SUMMER.  
Dit project vindt plaats op: 

LOEK@SUMMER is er voor kinderen en jongeren van 
4 t/m 18 jaar met een normale begaafdheid. Deze 
kinderen en jongeren kunnen NIET mee doen aan 
het reguliere zomerprogramma’s uit de regio.  

 
Dagprogramma 4-18 jaar in juli 
17 juli 2017 van 09.00-12.00 
18 juli 2017 van 13.00-16.00 
19 juli 2017 van 09.00-12.00 
20 juli 2017 van 13.00-16.00 
21 juli 2017 van 09.00-12.00 
 
Dagprogramma 4-18 jaar in augustus 
14 augustus 2017 van 13.00-16.00 
15 augustus 2017 van 09.00-12.00 
16 augustus 2017 van 13.00-16.00 
17 augustus 2017 van 09.00-12.00 
 
Avondprogramma 4-10 jaar 
17 augustus 2017 van 18.30-19.30 
 
Avondprogramma 11-18 jaar 
17 augustus 2017 van 20.00-22.30 
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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 

Stichting LOEK@YOU vraagt een eigen bijdrage van 
5 euro per dagdeel van 3 uur. Dus mocht uw kind 
alle dagdelen willen deelnemen, dan kost het in 
totaal maximaal 50 euro. U kunt het geld 
overmaken op rekeningnummer: 
NL93INGB0007303804. LET OP: de inschrijving is 
pas geldig als we het geld daadwerkelijk hebben 
ontvangen. 
 
Voor het project LOEK@SUMMER zoeken we ook nog 
vrijwilligers. Mocht u dit leuk vinden, dan kunt u 
mailen naar vrijwilliger@lerenopeigenkracht.nl. Ook 
voor u als vrijwilliger geldt dan: u kunt per dagdeel 
inschrijven als vrijwilliger. 
 
We hopen op veel gezelligheid, veel zon en vooral 
veel plezier tijdens project LOEK@SUMMER. Mocht u 
nog vragen hebben, dan horen we het natuurlijk 
graag. 
 
Groet, 
 
Team LOEK@YOU, werkgroep 
LOEK@SUMMER 
 
Stichting LOEK@YOU  
Telefoon: 0613080432 
mandy@lerenopeigenkracht.nl 
www.lerenopeigenkracht.nl 

Buurtpreventie moet !! 

Oerlenaren die al wat langer in Oerle wonen, kunnen 
met goede voorbeelden bewijzen dat het invoeren 
van actieve buurtpreventie veel positiefs heeft 
opgeleverd. Jarenlang investeren in 
inbraakpreventie, het invoeren van straat- en 
buurtcoördinatoren, een structurele en actieve 
samenwerking tussen de wijkbrigadier, de gemeente 
en buurtpreventie Oerle heeft het veiligheidsniveau 
van Oerle op een hoger niveau getild.  
 
De nieuwe bewoners van Oerle zijn (nog) niet actief 
aangesloten op ons buurtpreventie netwerk. We zijn 
pas tevreden als elke nieuwe straat en buurt in 
Oerle voorzien is van straat- en buurt-coördinatoren. 
Dan staan we samen sterk en dekken zo het gehele 
Oerse gebied af. Dat alles ondersteund met een 
buurtpreventie WhatsApp. Alle ‘oude’ straten in 
Oerle hebben sinds een aantal jaren een 
straatcoördinator die met een Buurtpreventie 
WhatsApp verbinding heeft met al ‘zijn’ 
straatbewoners. Meldingen over verdachte personen 
uit het ‘inbrekersgilde’ worden snel en direct aan 
elkaar gemeld. Is er een acuut incident of probleem 
dan is het mogelijk om in korte tijd samen hulp te 
bieden aan een bewoner uit de eigen straat die daar 
behoefte aan mocht hebben. Kortom 
BUURTPREVENTIE MOET!! 
  
Wij roepen u op om samen met uw buren actief te 
worden en er samen voor te zorgen dat iemand in 
uw straat tot Straatcoördinator Buurpreventie wordt 
benoemd. Via www.oerle.info en na het aanklikken 
van het blokje INFORMATIE vindt u informatie over 
buurtpreventie algemeen en straatcoördinatoren in 
het bijzonder. 
 
Voor hulp, vragen of voor het doorgeven van uw 
straatcoördinator kunt u terecht bij Karin Leemans 
famleemans@live.nl of Huub Stroeks 
huubstroeks@gmail.com  
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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) 

TCO verrassingsactiviteit 

Zaterdag 20 mei 2017 was van TCO de verrassings 
activiteit. We moesten om 12:30 uur verzamelen bij 
de Molenvelden. We gingen body percussie, free 
runnen en capoeira doen. Wij begonnen met body 
percussie. Dat was wel grappig de vrouw die ons 
daar les in gaf heette Shaniqua.  

Body percussie is een dans waar je muziek maakt 
met je lichaam. Toen hadden we heel eventjes 
pauze. Toen gingen we capoeira van Karim dat is 
een soort Braziliaanse dans + vechtsport.  

Bij de warming up moesten we opdrukken, 
buikspieren en rennen. Dat was een klein beetje 
zwaar.  

Toen gingen we een 
paar traptechnieken 
doen. Het was best 
leuk. Daarna gingen we 
free runnen van Naldo. 
In het begin gingen we 
een paar 
traptechnieken doen. 
En toen we gingen 
springen, moesten we 
over een muurtje 
springen. Maar 
uiteindelijk moesten we 
ergens van afspringen 
en daarna een judorol 
maken.  

Toen gingen we nog frietjes eten en toen mochten 
we naar huis. Wij vonden het een leuke dag ik hoop 
de rest ook. 
 
Groetjes Timo en Quentin 
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Tapijt voor Vrede 

ervaringen vanuit straten in steden waar soms meer 
dan 30 nationaliteiten bij elkaar wonen. Onder 
leiding van de kunstenaar werkten al vele 
buurtbewoners en bewoners van een AZC aan een 
gezamenlijk kunstwerk, dat door Van Heeswijk al 
snel een ‘Tapijt voor Vrede’ werd genoemd. ‘Mensen 
gaan met elkaar in gesprek; terwijl ze bouwen en in 
de pauzes. Samen bouwen verbindt’, zo licht de 
kunstenares haar werkwijze toe. 
 
Inzamelpunten 
Hoewel Marianne van 
Heeswijk zelf ook voor 
materialen zorgt, is 
aanvulling vanuit de 
Veldhovenaren gewenst. 
Oude CD’s, LP’s, dopjes, 
dekseltjes, fiches, alles is 
van harte welkom. Brede 
School Veldhoven wil meer dan zestig inzamelboxen 
op scholen, buitenschoolse opvang, sportclubs en 
wijkcentra plaatsen.  
Deze boxen zijn groen en hebben een herkenbare 
sticker. Vanaf zaterdag 
13 mei staan de boxen  
op talloze locaties in Veldhoven. 
 
https://www.villavanheeswijk.nl/tapijt-voor-
vrede.html 
 
Voor meer informatie: 
Ot Ottenheim, Brede School Veldhoven 
otottenheim@bredeschoolveldhoven.nl 
 06 1062 9440 

Doppen en deksels voor een Tapijt 
voor Vrede 
 
Doppen, deksels, CD’s en LP’s zijn nodig voor 
een enorm Tapijt voor Vrede. Op 9 september 
2017 leggen Veldhovenaren samen met 
beeldend kunstenaar Marianne van Heeswijk 
een ‘tapijt’ van plastic en kunststof 
afvalmateriaal zoals doppen, deksels, CD’s en 
LP’s. 
 
Met het Tapijt voor Vrede vraagt Brede School 
Veldhoven aandacht voor een aspect van de 
wereldproblematiek. In plaats van discussies over 
hoe het beter kan, gaat beeldend kunstenaar 
Marianne van Heeswijk met ouderen en jongeren, 
met Veldhovenaren, nieuwkomers en statushouders 
aan de slag. Op 9 september wordt er in de 
CityCentrum Passage een enorm tapijt gelegd van 
recycling materiaal. Brede School Veldhoven zoekt 
materialen: deksels, doppen, CD’s en LP’s. 

Samen bouwen 
Marianne van Heeswijk is beeldend kunstenaar en 
legde al talloze tapijten in andere steden. Haar 
werkwijze is om samen met de inwoners van een 
stad gedurende een dag te werken aan een 
hedendaags mozaïek, dat samengesteld is uit 
diverse, vaak plastic en kunststof materialen. De 
beeldend kunstenaar raakte geïnspireerd door de 
vluchtelingenproblematiek. Naast veelal negatieve 
berichten in de media, vernam zij ook positieve 
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Bewonersenquête Oers Kermis 

Waarom deze enquête? 
Reeds meerdere decennia is Oers Kermis een begrip 
in de regio. Toch heeft ook onze kermis te kampen 
met bekende problemen rondom activiteiten en 
voorzieningen in kleine kernen zoals desinteresse 
van kermisexploitanten en teruglopende 
bezoekersaantallen. DorpsVereniging Oerle 
verneemt graag van de Oerse bewoners en 
eventuele andere geïnteresseerden hoe zij denken 
over de (toekomst van de) kermis in Oerle die 
jaarlijks in het 3e weekend van september wordt 
gehouden. 
 
Graag ontvangen wij de ingevulde enquêtes retour 
vóór zondag 2 juli aanstaande. Onder de inzenders 
zullen een aantal cadeaubonnen van Oerse 
horecagelegenheden worden verloot. Als u aan het 
eind van deze enquête uw emailadres invult maakt u 
kans op zo'n verrassende bon! U mag de enquête 
ook anoniem invullen, maar dan maakt u geen kans 
op een cadeaubon. 

DorpsVereniging Oerle stelt het zeer op prijs als u 
circa 8 minuten vrij wilt maken om een aantal 
vragen te beantwoorden over de toekomst van de 
kermisdagen in ons mooie 'dorp' Oerle! 
 
Alvast hartelijk dank voor uw moeite. 
 
Met vriendelijke groet, 
werkgroep Oers Kermis | DorpsVereniging Oerle 
 
Hoe denkt u over Oers Kermis? 
 
1. Heeft u in de afgelopen 3 jaar de kermis in 
Oerle bezocht?  
  Nee, ga verder naar vraag 2  
  Ja, ga verder naar vraag 3  
 
2. Waarom heeft u de kermis de afgelopen  
3 jaar NIET bezocht?  
Meerdere antwoorden mogelijk.  
 Ik vind de kermis te duur  
 Ik was op vakantie/niet in Oerle aanwezig  
 Ik vind de kermis in Oerle saai  
 Ik houd helemaal niet van kermissen  
 De datum van de kermis komt mij niet goed uit  
 Anders, nl.:............................................. 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
 
Ga verder naar vraag 9.  

3. Op welke dagdelen bezoekt u doorgaans de 
kermis? Meerdere antwoorden mogelijk. 
 Zaterdagmiddag 17.00 - 19.00  
 Zaterdagavond 19.00 - 24.00  
 Zondagmiddag 14.00 - 18.00  
 Zondagavond 18.00 - 24.00  
 Maandagmiddag 15.30 - 18.00  
 Maandagavond 18.00 - 24.00 
 Dinsdagmiddag 15.30 - 18.00  
 Dinsdagavond 18.00 - 24.00 
 
4. Wat was de afgelopen 3 jaar de 
belangrijkste reden/drijfveer om naar de 
kermis te komen?  
 De openingsceremonie  
 De kermisattracties  
 De horeca  
 De poppenkast (2016)  
 De optredens (2016)  
 Het pannatoernooi  
 Het is een familie-aangelegenheid  
 Het is een traditie met vrienden  
 Bevorderen van gemeenschapszin  
 Voor de gezelligheid  
 Uit loyaliteit (bijv. naar de organisatie/  
 Stichting Nieuwe Levenskracht) 
 Anders, …………………………………………………………. 
 
5. Toen u eenmaal op de kermis was, welke 
activiteiten heeft u toen bezocht? Meerdere 
antwoorden mogelijk.  
 De openingsceremonie  
 De draaimolen  
 De botsauto's  
 De grijpers  
 De bodyshake/bank  
 Touwtje trekken  
 De schiettent  
 Suikerspinverkoop  
 De snoepkraam  
 De oliebollenkraam  
 Het pannatoernooi  
 De horeca  
De optredens (2016)  
 De poppenkast (2016)  
 De kermisattractie-ontwerpactiviteit van de 

basisschool (2016) 
 
6. Hoe waardeert u de attracties van Oers 
Kermis van de afgelopen 3 jaren?  
Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht is 
en 10 uitmuntend. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Botsauto's                     
Draaimolen                     
Grijpers                     
Bodyshake/bank                     
Touwtjetrekken                     
Schiettent                     
Suikerspinkraam                     
Snoepkraam                     
Oliebollenkraam                     
Boksbal                     
Het geheel van 
de attracties 

                    

Overige (geef nadere toelichting) 
  
  
  

Digitaal invullen 
Op www.Oerle.info en de Facebookpagina van 
de Koers van Oers treft u een link aan naar de 
digitale versie van deze enquête. Als u deze 
digitaal invult, is dat voor ons makkelijker! 
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7. Hoe waardeert u de randactiviteiten van 
Oers Kermis van de afgelopen 3 jaren?  
Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht is 
en 10 uitmuntend 
 

 
 
8. Hoe waardeert u de gehele kermis 
gedurende de afgelopen 3 jaren ?  
Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht is 
en 10 uitmuntend. 
 

 
 
 
9. Levert naar uw mening een kermis een 
positieve bijdrage aan het dorpse karakter van 
een kleine woonkern?  
 Ja  
 Nee  
 Geen mening 
 
 
10. Wilt u dat Oers Kermis blijft voortbestaan?  
 Ja  
 Nee  
 Geen mening  
 
 
11. Bent u voornemens dit jaar (2017) de 
kermis in Oerle te bezoeken?  
 Ja, licht uw antwoord toe en  
 ga door naar vraag 13  
 Nee, licht uw antwoord toe en  
 ga door naar vraag 12 
 
Licht uw antwoord toe; geef aan voor welke 
attractie, randactiviteit of andere reden u naar Oers 
Kermis komt óf waarom u de kermis niet denkt te 
bezoeken: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
 
12. Wat is er voor nodig om u dit jaar (2017) 
wél een bezoek aan Oers Kermis te laten 
brengen?  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
De openings-
ceremonie 

                    

Het 
pannatoernooi 

                    

De poppenkast 
(2016) 

                    

De kermis-
attractieontwerp
activiteit van de 
basisschool (‘16) 

                    

De horeca                     
  

De optredens 
(2016) 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

 
13. Wat zijn naar uw mening de ideale dagen 
voor de kermis? (Ongeacht het feit of u dit jaar 
(2017)wel of niet van plan bent Oers Kermis te 
bezoeken)  
 za/zo/ma/di  
 za/zo/ma  
 vr/za/zo/ma  
 vr/za/zo  
 za/zo 
 Ik vind dat kermisdagen op een ander  
 moment moeten plaatsvinden, nl.: 

 …………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………… 

 
 
14. DorpsVereniging Oerle heeft het afgelopen 
jaar geld en tijd in kleinschalige 
randactiviteiten geïnvesteerd (straattheater, 
optredens, poppenkast) om Oers Kermis 
aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Vindt 
u dat terecht/goed besteed?  
 Ja  
 Nee  
 Geen mening 
 
 
15. Dient DorpsVereniging Oerle geld en tijd te 
investeren in een andere c.q. alternatieve 
invulling van de traditionele kermis in het 3e 
weekend van september? Denk aan bijv. een 
nostalgische kermis, meer randactiviteiten 
zoals straattheater en foodtrucks, een braderie
-/marktachtige invulling, etc.  
 Nee  
 Ja 
 Heeft u ideeën voor een aangepaste invulling? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
 
16. Bent u bereid en in de gelegenheid een 
bijdrage in tijd te leveren voor het realiseren 
van nieuwe initiatieven rondom de kermis? 
Meerdere antwoorden mogelijk.  
 Ja, ik wil/kan GRAAG mijn tijd deels 
 beschikbaar stellen  
 Nee, ik wil/kan mijn tijd NIET beschikbaar 
 stellen  
 
 
17. Bent u bereid en in de gelegenheid een 
bijdrage in geld te leveren voor het realiseren 
van nieuwe initiatieven rondom de kermis?  
 Ja, ik wil/kan GRAAG een geldelijke bijdrage 
 Leveren.  
 Nee, ik wil/kan GEEN geldelijke bijdrage  
 Leveren. 
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Algemene gegevens  
Het zit er bijna op! Hierna volgen nog een aantal 
vragen die noodzakelijk zijn voor een correcte 
verwerking en interpretatie van de resultaten van de 
enquête.  
 
18. Wat is uw geslacht?  
 Vrouw  
 Man 
 
19. Wat is uw leeftijd?  
  0 - 18 
 18 - 25  
 26 - 35  
 36 - 50  
 51 - 65  
 66 – 100 
 
20. Heeft u kinderen van 14 jaar of jonger in 
uw huishouden?  
 Nee  
 Ja, 1  
 Ja, 2  
 Ja, 3  
 Ja, 4  
 
21. Hoeveel jaar woont u in Oerle? 
 Minder dan 2 jaar  
 2 - 10 jaar  
 Langer dan 10 jaar  
 Ik woon niet in Oerle  
 Anders, nl.:………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 
Einde van de Bewonersenquête! 
Dit waren de vragen. Heel hartelijk dank voor uw 
medewerking aan ons onderzoek naar de 
toekomstmogelijkheden van Oers Kermis! U mag de 
ingevulde formulieren in de gele brievenbus doen bij 
d’Ouw School of bij Miranda van Vlerken  
St. Janstraat 50. De resultaten van deze enquête 
zullen bekend worden gemaakt via www.Oerle.info, 
in de Koers van Oers en via Facebook. 
 
Met dorpse groeten,  
 
werkgroep Oers Kermis | DorpsVereniging Oerle  
 
Indien u kans wilt maken op één van de verrassende 
bonnen van Oerse horecagelegenheden, vult u dan 
hieronder uw emailadres in. Uiteraard zal deze 
informatie alléén gebruikt worden voor het verloten 
van de bonnen en op geen enkele wijze worden 
gekoppeld aan enquêteresultaten. 
 
 
Emailadres: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Wilt u nog iets opmerken, toevoegen of vragen? 
Noteert u dat dan hieronder: : 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



19 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Bedankje namens BIO 

Beste Oerlenaren, 
 
Graag willen we jullie bedanken voor al jullie 
stemmen tijdens de clubkas campagne van de 
Rabobank. Dankzij jullie heeft onze vereniging een 
mooi bedrag mogen ontvangen! 
Eerder dit jaar hebben we tijdens onze jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering (ALV) met onze leden 
overlegd over de verschillende (sponsor)acties die 
we als vereniging houden of waar we aan meedoen. 
Voorbeelden zijn de koekenactie met Valentijnsdag, 
onze jaarlijkse donateursactie en deelname bij Oerse 
activiteiten zoals de braderie en de opening van de 
kermis. Deze acties zijn nodig om extra geld in te 
zamelen zodat we de contributie voor onze leden 
betaalbaar kunnen houden, maar toch allerlei leuke 
activiteiten kunnen organiseren en kunnen 
investeren in (spel)materialen en onderhoud. 
Daarnaast vinden we het echter ook belangrijk om 
een bijdrage te leveren aan de Oerse gemeenschap 
en ons daarin op een positieve manier te laten zien. 
 
We zien dat Oerle groeit (mooi!) en dat het voor ons 
als relatief kleine vereniging niet altijd meevalt om 
alle (sponsor)acties in te vullen op de manier zoals 
we dat graag zouden willen. Zo kregen we 
bijvoorbeeld na de afgelopen Valentijnsactie de 
feedback dat men het jammer vond dat we niet in 
alle straten van ons dorp aan de deur zijn geweest 
om onze koeken te verkopen.  
Deze ontwikkelingen gaven ons aanleiding om 
tijdens onze ALV te overleggen over de verschillende 
(sponsor)acties die in de loop van de tijd bij BIO zijn 
ontstaan. Hierbij is besproken dat we ons vooral 
willen richten op de acties die als leuk worden 
ervaren (zowel door de Oerlenaren als door onze 
eigen leden), die passen bij ons ledenaantal, en 
waarbij we ook iets teruggeven aan de Oerse 
gemeenschap.  
Daarom is besloten om met ingang van dit jaar te 
stoppen met onze jaarlijkse donateursactie (waarbij 
we voorheen in mei bij u aan de deur kwamen) en 
ons volledig in te zetten voor andere acties, zodat 
we komend jaar bijvoorbeeld wel in alle straten aan 
de deur komen met onze Valentijnskoeken.  
 
Dus: wij komen niet meer bij u aan de deur met 
onze donateursactie, maar natuurlijk ziet u ons 
terug bij de vele andere Oerse activiteiten en acties. 
We hopen dat we daarbij nog steeds op uw steun 
mogen rekenen, bedankt daarvoor! 
 
namens bestuur en leden van BIO 

Slotconcert Chant’Oers 

Chant'Oers verzorgt ter gelegenheid van de 
afsluiting van de eerste helft van het jaar op 13 juli 
2017 om 20.00 uur een concert voor alle vrienden 
en belangstellenden in d'Ouw School in Oerle.  
We treden op met het koor Bobowaro uit Bergeijk. 
Het optreden is gratis. Zoals voorgaande jaren 
hebben we weer een loterij met mooie prijzen. 
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Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid 
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse 
ondernemers om hun contactgegevens tegen een 
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar 
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.  
 
In de menubalk op de homepage staat een kopje 
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw 
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link 
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle 
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de 
homepage van www.oerle.info.  
 
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site 
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan 
blijven en continu up-to-date gehouden wordt.  
We betalen hier onder andere de hosting en het 
onderhoud van de website van. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info 
of redactie@koersvanoers.nl 

Oerse bedrijvengids 

Jubileumfeest Koers 

Oud-Oers ontmoet Nieuw-Oers 
In de vorige Koers hebt u de paginagrote 
aankondiging voor ons 50-jarig jubileumfeest 
al kunnen zien. We doen er alles aan om er een 
echt Oers dorpsfeest van te maken, voor jong 
en oud! Schrijf daarom 30 september alvast in 
je agenda. 
 
Straatrace Koers voor Kids 
17:00 – 18:45 
We beginnen eind van de middag met de kinderen. 
Alle basisschoolkinderen mogen zich inschrijven voor 
de enige echte Koers voor Kids, een straatrace met 
zelfgemaakte racevoertuigen (fiets, step, kruiwagen, 
bolderkar… Alles met wielen is welkom, zolang het 
niet gemotoriseerd is. 
In de Oude Kerkstraat wordt voor de kinderen een 
circuit uitgezet en mogen ze tegen elkaar racen. De 
prijswinnaars worden op gepaste wijze beloond!! 
 
Oersmakelijk hapjesbuffet 
19:00 – 20:30 
Na de Koers straatrace gaan we verder in d’Ouw 
School. Daar staat een hapjesbuffet voor alle 
Oerlenaren klaar. Deze hapjes zijn gemaakt door 
inzenders van Oersmakelijk en zijn vakkundig bereid 
in de keuken van Partyservice Van Hooff.  
Schrijf je in als je wilt deelnemen aan dit buffet. 
Voor 5 euro kun je naar keuze 5 gerechtjes eten en 
heb je een goede bodem voor de feestavond die 
daarna volgt.  
 

Feestavond:  
Oud-Oers ontmoet Nieuw-Oers 
20:30 – 01:00 
Na het buffet vervolgen we de avond met 
entertainment en muziek. Het wordt een avond waar 
veel gelachen kan worden.  
Tijdens die avond krijgen de nieuwe bewoners de 
kans om oud-Oerlenaren echt te leren kennen en 
vice versa. Wat we gaan doen blijft nog even een 
verrassing. Maar jullie zullen er vele bekende 
gezichten aantreffen en het is zeker de moeite 
waard om te komen kijken naar dit hilarisch 
programma. Brabants kampioen tonpraoten Hans 
Keeris treedt tussendoor ook op dus lachen doen we 
sowieso. 
We sluiten onze jubileumfeestavond af met muziek 
(door een DJ) en een drankje (of twee, drie,….) 
 
Jubileumfeest Koers van Oers: 
Zaterdag 30 september: 17:00 tot 01:00 uur 
Koersen - Eten - Drinken - Lachen - Feesten  
Entree gratis 
 
Wij hebben er zin in, zorg dat je erbij bent want dit 
wordt een keigezellig dorpsfeest! 
 
Heb je nog vragen? Mail dan naar 
redactie@koersvanoers.nl  
Meer nieuws volgt via www.oerle.info of via 
Facebook: Koers van Oers  
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Inschrijfformulier Straatrace Koers  

 
 
 
Inschrijfformulier inleveren: 

Baukje Sweegers   Hageweijer 13 
Moniek van den Wildenberg St. Janstraat 21-a 
Eefje Kampinga   Mansus 15 
Johan Kootkar   Kleine Vliet 3 

 
Voor meer informatie zie http://www.oerle.info 

  

 

Programma zaterdag 30 september 2017 

Inschrijfformulier	Straatrace	Koers	voor	Kids	30	september	2017 
	 
Een	hindernisrace	voor	kinderen	uit	Oerle	(groep	1	t/m	8	van	de	basisschool) 
met	een	zelf	versierd	niet	gemotoriseerd	voertuig	( iets,	step,	skelter,	trapauto,	poppenwagen,	kruiwagen,	etc.). 
Er	zijn	categorieën	op	leeftijd	die	worden	beoordeeld	op	snelheid	en	creativiteit. 

Inschrijven vóór 11 september 2017 
Inschrijven kan ook via : www.oerle.info 

16.30 – 17.00 uur 
  
17.00 – 18.45 uur 
18.45 – 19.00 uur 

Verzamelen schoolplein basisschool 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent !!! 
Straatrace met hindernissen 
Prijsuitreiking straatrace bij “d’Ouw School” 

Kinderen 

Naam kind 1   Geb. datum   

Naam kind 2   Geb. datum   

Naam kind 3   Geb. datum   

Naam kind 4   Geb. datum   

Ouders 

Naam ouders   

Adres   06   

Telefoonnummer   

E-Mail   

Vrijwilligers 

Tijd Hulp X Naam 

15.30 – 16.30 Opbouw hindernissen     

17.00 – 18.45 
Begeleider straatrace 
(assistentie hindernis, 
tijdregistratie, etc) 

    

18.45 – 19.15 Opruimen hindernissen     
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

Pinksterconcert 

Pinksterconcert in de bossen 
 
Op 5 juni 2017 gaf muziekvereniging Sint 
Cecilia haar jaarlijkse Pinksterconcert. In het 
zonnige bos presenteerden alle orkesten zich 
voor het publiek. Speciale aandacht was er dit 
jaar voor de Oerse jubilarissen van de diverse 
verenigingen.  

Het beginnersorkest trapte het concert af. De 
enthousiaste leerlingen zorgden ervoor dat het hele 
publiek mee ging doen! Na het beginnersorkest 
volgde het leerlingenorkest onder leiding van Pieter 
van den Broek. Voor Pieter was het zijn debuut in 
het bos. Samen met de leerlingen heeft hij een 
mooie muzikale show gegeven. 
 

Als derde trad het grote orkest van Sint Cecilia op. 
Met zangers uit eigen orkest verzorgden zij een 
divers programma voor het publiek. De nieuwe 
voorzitter, Wil van Egmond, heeft zich ook 
voorgesteld aan het publiek en gaf aan vol 
enthousiasme aan de slag te gaan. 

Speciale aandacht was er voor de Oerse jubilarissen 
Cees van der Velden, Ine Loijen, Tilla Renders, Trees 
Bekers, Paula de Lepper, Edith Roosen en Bart 
Donkers. Het groot orkest speelde de Maxima mars 
voor hen.  

De Forest Lane Big Band sloot het concert swingend 
af. Deze Big Band, voornamelijk bestaand uit 
leerlingen van de Veldhovense muziekschool, 
presenteerde het publiek een breed scala aan 
swingende nummers. 

 
Mocht u ons in het prachtige Zittardse bos gemist 
hebben of wilt u nog eens komen luisteren? Dan 
kunt u ons 9 juli vinden op Bourgondisch 
Cranendonck.  
 
Bekijk onze website http://sintceciliaoerle.nl/ 
of volg ons op Facebook “Muziekvereniging Sint 
Cecilia Oerle”. 



23 

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

Vakantieprogramma Oerle 

Gedurende de laatste week van de 
zomervakantie van 2017 wordt weer het 
Vakantieprogramma Oerle georganiseerd. We 
organiseren dit voor kinderen in de basisschool 
leeftijd die wonen in Oerle. Let op: je hoeft dus 
niet op de Sint Jan Baptist basisschool te zitten 
om mee te mogen doen. We vinden het juist 
leuk als er ook kinderen uit Oerle meegaan die 
op andere basisscholen zitten. 
 
Het doel van het vakantieprogramma is om ervoor 
te zorgen dat ieder kind, voordat iedereen weer naar 
school gaat, zijn vriendjes en vriendinnetjes weer 
heeft gezien in een ontspannen sfeer. Het begin van 
een nieuw schooljaar is altijd weer even spannend 
en op deze manier proberen we die spanning een 
beetje weg te nemen. 
 
Zoals altijd begint het vakantieprogramma met de 
Olympische dag (zondag 20-08-2017) en zo’n 
Olympische dag begint natuurlijk met het ontsteken 
van het olympisch vuur. Daarna gaan de kinderen in 
groepjes (met klasgenoten) allerlei leuke spellen 
doen met onder andere 
een lange stormbaan. Alle 
scores worden bijgehouden 
en aan het einde van de 
dag krijgt iedereen een 
medaille. Wat de kleur van 
de medaille is hangt 
natuurlijk af van de 
prestatie maar dat we trots 
zijn op alle kinderen 
spreekt voor zich. Aan het 
einde van deze dag, bij de 
prijsuitreiking, hebben we 
alle ouders nodig want dat 
zijn de mensen die de 
prijzen moeten uitreiken 

aan hun eigen kinderen. Ook maken we aan het 
einde van de dag de overall winnaar bij de jongens 
en bij de meisjes bekend en die twee krijgen een 
enorme wisselbeker. 
 

Op maandag 21-8-2017 vertrekken we stipt om 
9:00 uur met z’n allen voor een geweldige dag in 
Bobbejaanland. Wie durft er in de Typhoon, de 
DreamCatcher en in de Sledge Hammer. Vanuit een 
centrale plek op het park zwerven alle groepjes uit 
over het park (groep 3 t/m 5 met begeleiding) om 
de leukste attracties te bezoeken. Aan het einde van 
de dag, voordat we weer vertrekken, kopen de 
meesten van hun meegebrachte zakgeld een frietje 
en dan stappen we met zijn allen in de bus terug 
naar huis. 
 
Op dinsdag 22-08-2017 beginnen er 2 activiteiten 
tegelijk. Kinderen uit groep 3 t/m 5 gaan op Bivak in 
Blokhut de Bosbender in Oerle en groep 6 t/m 8 
gaan op Bivak in Valkenswaard. In de Bosbender 
wordt er 1 nachtje overnacht en worden de kinderen 
in een fantastisch thema 2 dagen lang 
beziggehouden met allerlei leuke activiteiten. In 
eerdere jaren mochten er bijvoorbeeld hutten 
worden gebouwd of auto’s worden bespoten met 
verf. Wat we dit jaar gaan doen blijft nog even een 
verrassing. 
 
Bivak Valkenswaard start (dinsdag 22-08-2017) met 
de traditionele fietstocht er naar toe. Dan zetten we 
de tenten op en richten we ze in (het duurt meestal 
wel even voordat iedereen op de gewenste plek 
ligt ;-). ’s Middags en ‘s avonds hebben we een 
programma dat aansluit bij het thema van het hele 
vakantieprogramma. Op woensdag gaan we altijd 
kanovaren op de Dommel. Zeker als het mooi weer 
is komt niemand daar droog van terug! 
Woensdagavond organiseren we meestal de casino 
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avond met allerlei leuke gokspelletjes. Wie eindigt 
de avond met de grootste stapel (nep) geld? Vlak 
voordat iedereen naar bed gaat doen we elke avond 
een nachtspel in het naastgelegen bos (met 
kinderen die een beetje bang zijn in het donker 
(want dat is het in het bos zonder zaklamp) gaan we 
’s middags al even een kijkje nemen om ze 
vertrouwd te maken met de locatie). Op 
donderdagochtend ruimen we de tenten op en 
fietsen we weer terug naar Oerle. 

Vrijdag 25-08-2017 staat in het teken van de 
afsluiting van de week. ’s Middags komen de 
kinderen weer bij elkaar en wordt er iets voorbereid 
waar we ’s avonds de ouders mee kunnen 
verrassen. Als laatste doven we het vuur wat we aan 
het begin van de week bij de Olympische dag 
hebben ontstoken. 
 
Een goede en leuke gewoonte is dat bij de afsluiting 
van de Olympische dag en de afsluiting van het 
vakantieprogramma op vrijdag alle ouders gezellig 
langskomen om een drankje te drinken en een hapje 
te eten en te genieten van de verhalen van hun  
kind(eren) en we nodigen hierbij van harte iedereen 
uit om dat dan ook te komen doen. 
 
Het programma staat ook op de site van het 
vakantieprogramma:  
http://www.vakantieprogramma-oerle.nl. Op deze 
site maar ook op de Facebook pagina (besloten 
groep dus meld je aan) staat de laatste informatie: 
hou die goed in de gaten want hier vertellen we of 
iets doorgaat of niet. Ook komen alle foto’s van de 
hele week op de website te staan en die zijn 
allemaal te downloaden. 

 
Gedurende de week zijn er een heleboel vrijwilligers 
nodig om alles in goede banen te leiden en wij willen 
alle ouders nu alvast vragen om een of meerdere 
dagen in de agenda vrij te houden om te helpen. 
Inschrijven voor de kinderen en voor de ouders (om 
te helpen) kan via de website van het 
vakantieprogramma. Natuurlijk wil iedereen altijd 
mee met de leukste onderdelen (bijvoorbeeld 
Bobbejaanland) en dat kan niet altijd. Bij de indeling 
geven we de mensen die het meeste hebben 
geholpen voorrang. 
 
Wij kijken uit naar weer een hartstikke leuk 
vakantieprogramma en we hopen dat alle kinderen 
in de basisschoolleeftijd in Oerle met ons mee op 
"avontuur" gaan! 
 
De inschrijving is geopend en dit kan via de link: 
https://goo.gl/forms/50aYzfoozwGT4yli1 
 
Let op de inschrijving loopt tot en met 30 juni 2017. 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Stichting VakantieProgramma Oerle 
 
(Getoonde foto’s zijn van het Vakantieprogramma 
2016. Te vinden op hun website.) 
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Oerse Pinksterfietstocht succes! 
 
Op eerste Pinksterdag was er weer de traditionele 
Oerse familiefietstocht. Het was gezellig druk met  
63 deelnemers waarvan een stuk of 15 kinderen. 
 
Er was een schitterende tocht uitgezet door de 
bossen en weiden van Oers, Vessem en Wintelre. 
Ook enkele gehuchten zoals de Donk, Kreiel en 
Grote Vliet werden aangedaan.  

Complimenten aan de familie Van Alst en Sanders 
voor het uitzetten van deze mooie tocht! Bij de 
rustpost was het erg gezellig en hadden de families 
een Jeu de Boulesspel klaar staan voor de 
deelnemers. 
 
Het laatste stuk naar d’Ouw School met een windje 
in de rug was plezierig. De puzzel had enkele 
moeilijke vragen, zoals de verticale woordpuzzel. 
Uiteindelijk werd de felbegeerde aardbeienvlaai van 
bakkerij Moeskops gewonnen door de familie 
Kelders. Proficiat!! 
 
Volgend jaar is er weer een tocht, want deze 
jarenlange traditie (we denken de 49e keer, graag 
een reactie aan Stichting Jeugdbelangen als iemand 
dit precies weet) mag niet verloren gaan. 
 
Tot volgend jaar! 
Stichting Jeugdbelangen. 

Pinksterfietstocht succes! Schoolnieuws 

Oproep nieuwe hulpouders! 
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar 
ouders die ons willen helpen! 
 
• We zijn dringend op zoek naar versterking van ons 

overblijfteam op de dinsdag en de donderdag. 
Ouders die hierbij komen helpen ontvangen 
daarvoor een vrijwilligersvergoeding van €10,- per 
keer. 

• Tevens zijn we op zoek naar ouders die het team 
van ‘luizenouders’ willen komen versterken. Na elke 
vakantie controleren deze ouders op 
maandagochtend alle leerlingen op hoofdluis. Op 
deze manier kunnen we een epidemie voorkomen! 

• Op verschillende tijden kunnen we volgend 
schooljaar nieuwe brigadiers gebruiken. Samen 
kunnen we er voor zorgen dat alle leerlingen veilig 
over kunnen steken. 

 
Voor meer informatie kun je altijd even contact 
opnemen met Maria Veenvliet of Lineke 
Wijman. Opgeven en vragen stellen kan ook via: 
sintjanbaptist@veldvest.nl 

 
Eindcito 
 
Wij feliciteren alle kinderen van groep 8 met hun 
prachtige resultaat op de eindcito. 
Na al het harde werk daarvoor is er nu ook tijd voor 
het instuderen van de musical en het voorbereiden 
van de schoolverlatersdagen.  

 
Ouderbedankochtend  
We willen wij graag alle ouders bedanken voor de 
hulp die we dit schooljaar van jullie gekregen hebben. 
Zonder uw hulp kunnen we niet zoveel activiteiten 
voor kinderen organiseren.  
 
Daarom willen we u uitnodigen voor de 
ouderbedankochtend op:  
Woensdagochtend 5 juli 2017 van 10.45 - 12.00 uur.  
 
De leerlingen uit groep 8 zullen u als gastheer en 
gastvrouw ontvangen en u voorzien van een kopje 
koffie of thee. Gedurende deze ochtend zullen alle 
groepen een optreden geven.  
 
Alle ouders worden van harte uitgenodigd voor deze 
ouderbedankochtend. Meld je aan via de mail: 
a.vanalst@veldvest.nl  
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Zomertips  
Deze keer een stukje over 
zomertips zodat iedereen 
zich goed kan vermaken in 
de zomer.  
Als de zon fel schijnt moet 
je jezelf goed beschermen.  
 
 
Hieronder een aantal tips. 
 
Ogen: Leg bijvoorbeeld een extra zonnebril in de 
auto of in de fietstas. 
 
Hoofd: Zorg voor een pet, hoed, bandana of sjaaltje 
van katoen. Houd deze dan vochtig met een 
plantenspuit of met een flesje water. 
 
Huid: Smeer je heel goed in. Je kan gerust effe in de 
zon gaan liggen maar je moet dan wel om de 10 of 
15 minuten even kijken of je rood bent anders moet 
je even uit de zon. Als je uit jezelf al een rood 
gezicht hebt, weet je soms niet of je verbrand bent, 
dus leg dan een T-shirt op je gezicht. Het is ook 
goed voor je huid als je het heet krijgt dat je dan 
even in het water gaat of even afkoelt. 
 
Haar: Veel meiden, net als ik, krijgen het vaak heel 
warm in hun nek. Dat komt doordat je haar warm 
wordt en je het dan heet krijgt in je nek. Dus een 
oplossing is je haren opsteken of een knot of staart 
maken. 
 
Maar als het zomer is kun je ook leuke dingen doen. 
Je kunt naar een zwembad of pretpark gaan. Ook 
kun je ergens gezellig op een terrasje gaan zitten. 
Naar de zee is ook heel leuk of ergens een ijsje 
eten. Je kan eigenlijk heel veel leuke dingen doen. 
IJstaart maken. Gezellig buiten zitten en met elkaar 
praten.  
 
Nou dat is het eigenlijk wel. 
 
Groetjes, 
Lola 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Dyem Feijen, Tim Goossens, Collin van den Heuvel, 
Mandy Kelders, Elke Nijlunsing, Senna van Nunen, 
Mathijs Renders, Lola Sandkuijl. 

BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

 06-20131761 

Trekkertrek 2017 
Bij aankomst bij de 
Wintelresedijk zien we veel 
tractoren - allemaal 
verschillend van grootte, van 
boerenland tot sport. 
 
De voorronde en kwalificatie 
voor de middag zijn 
begonnen. Vooraf zijn de 
tractoren allemaal gewogen 
op een grote weegbrug. 

Ieder een eigen strijd: proberen zover mogelijk te 
komen, met achter hun eigen tractor een trekker die 
zover mogelijk mee moet tot je stil staat. En díe 
afstand word gemeten.  

Zo reed Hein Kelders met zijn boerensport 450, een 
afstand van 96,72 meter. 
In de middag begon de echte strijd.... Hoe die is 
afgelopen heb ik helaas niet kunnen zien. 
 
Groetjes, 
Tim Goossens 
Meer foto’s zijn te vinden op binnenkant van de kaft. 

Tractoren worden gewogen op de weegbrug. 
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Mijn stukje gaat deze keer 
over boogschieten. Ik heb 
daar voor gekozen omdat 
mijn broer en mijn vader 
allebei aan deze sport 
doen. Ook heb ik op 
vakantie in Frankrijk zelf 
een paar keer mogen 
boogschieten. 
 
Boogschieten lijkt best wel makkelijk maar is 
eigenlijk een moeilijke sport waarbij je je ook heel 
goed moet concentreren. Het is moeilijk omdat je 
elke keer weer precies hetzelfde moet doen en dat 
valt nog niet mee. 

Materialen 
Om te kunnen boogschieten heb je natuurlijk een 
boog en pijlen nodig. De boog bestaat uit een 
middenstuk en twee werparmen of latten. Tussen de 
latten wordt de pees gespannen. Voor het spannen 
van de pees gebruik je een spankoord. Maar ook 
bescherming is belangrijk zoals een armbeschermer 
en een zogenaamde tab. De tab gebruik je om je 
vingers te beschermen. Ook kun je gebruik maken 
van een pijlentas en om de boog op te spannen 
gebruik je een spankoord. 

Verschillende soorten bogen 
Bij het boogschieten zijn er verschillende soorten 
bogen. De meest gebruikte bogen zijn de barebow-, 
de recurve- en de compoundboog.  
Mijn broer en mijn vader schieten nu allebei 
barebow. Maar mijn broer is met recurve begonnen. 
Hij gebruikt nog wel dezelfde boog maar bij barebow 
mag je geen hulpmiddelen zoals een vizier of 
stabilisatie (die lange stokken die je vaak op recurve 
bogen ziet) gebruiken. De barebow boog is dus een 
kale boog. 

Boogschieten Fietsexamen groep 7 
17 Mei hadden we het  
fiets examen. Ik was van 
tevoren de route al een 
keer gaan fietsen.  
 
Die woensdag gingen we op 
de fiets vanaf school naar het 
City Centrum. Daar moesten 
we op het plein verzamelen 
en kregen we allemaal een 
oranje hesje met een nummer erop. Zodat de 
mensen die langs de straat zaten wisten wie je was.  
 

Daarna keurden 
ze je fiets en 
mocht je in de rij 
wachten. En dan 
mocht je 
(eindelijk) gaan 
fietsen. Na afloop 
moest je het 
hesje weer 
inleveren en dan 
weer terug naar 
school. En 
gelukkig was 
iedereen 
geslaagd!  
 

Mathijs 

Toevoeging door redactie: 
 
Omdat er heibel was ontstaan tussen Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) en de lokale 
Veldhovense tak van de organisatie, werd 
vorig jaar het verkeerspraktijkexamen op het 
laatste moment afgeblazen. 
 
Schouders eronder 
Maar daar lieten moeders Marieke Dona en 
Saskia van Rijnswou het niet bij zitten. Ze 
zetten hun schouders eronder met als resultaat 
dat alle Veldhovense kinderen uit groep 7 in 
2016 tóch de fietsronde konden afleggen. 
 
Veldhoven Samen Verkeersveilig 
Dit jaar hebben ze met z'n tweeën weer de kar 
getrokken, ondersteund door de gemeente, 
VVN Regio Zuid en de nieuwe organisatie 
Veldhoven Samen Verkeersveilig (VSV).  
Van maandag 15 mei t/m woensdag 17 mei 
fietsten bijna 450 kinderen van dertien 
Veldhovense scholen een ronde door 
Veldhoven om het praktische Verkeersexamen 
te doen. 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

 Tel.: 040 - 205 27 98 
 Fax: 040 - 205 27 20 
Mob: 06 - 53647982 

Verschillende vormen van boogschieten 
Bij de vereniging wordt er meestal op een blazoen 
(doel) geschoten. Dit gebeurt dan op de afstanden 
van 18 en 25 meter. Op het blazoen staan 
verschillende ringen en elke ring heeft een bepaalde 
waarde. De binnenste gele ring is 10 punten, de 
tweede gele ring is 9 punten en zo gaat het verder 
naar buiten toe tot de buitenste ring die 1 punt 
waard is. 
Ook wordt er buiten geschoten op langere 
afstanden, zoals bijvoorbeeld 60, 70 en zelfs 90 
meter. Daarnaast zijn er ook nog andere soorten 
wedstrijden zoals veldwedstrijden en 3D 
wedstrijden. Bij veldwedstrijden staan de doelen op 
verschillende afstanden en moet je de afstand zelf 
inschatten. Soms schiet je hier ook op blazoenen 
waar een dier op afgebeeld staat. 
Bij 3D wedstrijden schiet je op nepdieren. Dat lijkt 
heel makkelijk maar omdat je ook hier de afstand 
niet weet is dat nog best lastig. 

 
Meer weten 
Wil je meer weten over boogschieten of zou je het 
graag willen proberen dan kun je meer informatie 
vinden op de website van de vereniging (VZOD) 
waar mijn broer en vader schieten: 
www.vzod-zeelst.nl. 
 
Groetjes, 
Senna 

Pijlen 
Net zoals er verschillende bogen zijn, zijn er ook 
verschillende pijlen. 

De pijlen kunnen gemaakt zijn van verschillende 
materialen zoals hout, aluminium en ook carbon. 
Vroeger waren de pijlen van hout maar nu worden 
dus ook andere materialen gebruikt waardoor de 
pijlen beter, sneller en ook verder kunnen vliegen. 
Ook heb je pijlen van verschillende diktes. Om de 
pijlen beter te laten vliegen worden er veren op de 
achterkant van de pijl vast gemaakt. Deze “veren” 
kunnen ook van plastic zijn en heb je in 
verschillende vormen, kleuren en maten. 
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Reuzenpanda’s Rhenen 
Ik, Mathijs, ga het 
vandaag hebben over de 
nieuwe panda’s in 
Ouwehands dierenpark. 
Veel plezier met lezen! 
 
Marcel Boekhoorn, de 
directeur van Ouwehands 
dierenpark, is 15 jaar bezig 
geweest om de reuzenpanda’s 
naar Nederland te halen. Ze zijn geen eigendom van 
het park maar ze huren ze, voor 1 miljoen dollar per 
jaar. 
 
Afscheid 
Het afscheid was moeilijk voor de mensen in China. 
De panda’s kregen een afscheidsceremonie in het 
Chinese dorpje Genda. De Chinezen droegen de 
reuzenpanda’s daarmee over aan de Nederlanders. 
Ze deden traditionele dansen, er werden vriendelijke 
woorden uitgesproken en er werden cadeaus 
uitgewisseld. 
 
Het transport 
De 2 panda’s werden in speciaal voor hen gemaakte 
transportkisten vervoerd. Daar hadden ze van 
tevoren al aan kunnen wennen, zodat ze wisten dat 
het een veilige plek was.  
Aan boord van het vliegtuig ontbrak er niets: er was 
genoeg bamboe en er waren verzorgers voor de 
gezelligheid.  

De Nederlandse verzorgers waren een aantal weken 
terug al naar China gegaan om de dieren alvast 
kennis te laten maken met de Nederlandse taal.  
  
In Nederland 
Toen ze aan kwamen op Schiphol stonden er al heel 
veel mensen en journalisten te wachten. Nadat ze 
aan kwamen moesten ze eerst 5 weken 
acclimatiseren – dat betekent dat ze nog niet voor 
bezoekers te zien waren en eerst even samen 
konden wennen aan hun nieuwe omgeving. De 
panda’s hebben in het park een eigen verblijf, 
Pandaisa, wat 7 miljoen euro heeft gekost.  

Heel veel mensen 
Heel veel mensen willen de panda’s zien. 
Ouwehands verwacht dat ze meer gaan opleveren 
dan dat ze kosten. Dat zou goed uitkomen voor 
Ouwehands. Dit is bij dierentuinen in België en 
Frankrijk ook zo gegaan.  
 
Tot de volgende keer! 
 
Voor meer info: https:/ / www.ouwehand.nl/  
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Peanutbaltoernooi 

Peanutbaltoernooi schoolverlaters 
basisscholen uit Veldhoven, Vessem, 
Knegsel, Wintelre en Steensel 
 
We deden het op 18/19 mei. We moesten in twee 
groepen spelen omdat onze klas te groot was. Maar 
dan moesten wel een paar kinderen twee keer 
spelen en dat werd steeds voor de wedstrijd 
bepaald.  
 
Omdat mijn groep de eerste dag veel had verloren, 
moesten we tegen een andere groep die ook weinig 
had gewonnen. En de andere groep van onze klas 
had ook niet veel gewonnen dus moesten we tegen 
elkaar! Mijn groep had helaas verloren maar dat was 
niet zo erg.  
 
Het waren super leuke dagen. We hadden veel 
geoefend, maar niet veel gewonnen. Het was echt 
super leuk.  
 
Dit was het, 
Dyem 

Op 18 en 19 mei was het school peanutbaltoernooi. 
Op de eerste dag was het niet zo leuk omdat het de 
hele tijd aan het regenen was. En we moesten 
allemaal tegen veel betere teams dan wij maar het 
was wel gezellig met de andere teams.  

En de tweede dag was het wel wat eerlijker omdat 
de teams waar we tegen moesten spelen, ook de 
eerste dag hadden verloren. In totaal heeft ons 
team 1 wedstrijd gewonnen. Maar alsnog was die 
dag ook heel gezellig. Helaas hebben we geen prijs 
gewonnen en het andere team van de  
St. Jan Baptist ook niet. 
Dit was mijn verhaal van het school 
peanutbaltoernooi. 
 
Mandy  

Aantal leden van het Oerse team. 

Toevoeging door de redactie 
Traditiegetrouw wordt het toernooi gehouden op de 
laatste donderdag en vrijdag in mei, mits dit 
schoolgaande dagen zijn. Al jaren lang krijgt het 
toernooi een gastvrij onthaal op sportpark  
De Korze en maakt de organisatie dankbaar 
gebruik van de faciliteiten van Rood-Wit Veldhoven 
en de hockeyvelden van Basko. 
 
Dit jaar namen er 16 scholen aan deel, waren er  
52 teams actief en zijn er in 2 dagen meer dan  
300 wedstrijden gespeeld. 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2017 

Juni  
14 fietstocht KVB:VKS 
15 KBO: Samen uit eten:  

17.30u: Oude Garage 
16 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
16 Bosbender Kids (14.00u—16.00u) 
16 + 17 Boergondisch Oers Goes Wild Wild West! 
17 25 ste en laatste Roefeldag 
21 VKS: Fietsen 
23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
23 Gilde: 19.00u: Leukenvogelschieten op 

Wintelresedijk 
24 Ophalen oud papier 
24 Gilde: 9.00u: H. Mis met zegening  

Sint Janstrossen 
10.00u: D’n trek naar Zandoers, 
rozenhoedje bidden 
12.00u: Koningschieten op Gildeterrein 
22.30u: Ondervendelen nieuwe 
Gildebroeders op kerkplein 

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

26 KVB: Teaparty 
28 VKS: Fietsen 
28 t/m 30 Schoolverlatersdagen St. Jan Baptist 
30 Bosbender Kids (14.00u - 16.00u) 
30 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  
Juli  
4 SWOVE: Dementiecafé de Berkt 
4 VKS: Fietsen + eten bij Pius X 
7 Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag 
7 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
8 + 9 TCO: Tieners-4-Tieners 
9 Landelijke open imkerijdag 
10 St. Jan Baptist: Musical groep 8 
13 Chant’Oers: Slotconcert 20.00u in  

d’Ouw School 
14 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
14 Basisschool St. Jan Baptist:  

Calamiteitendag 
15 juli t/m  
27 aug. 

Basisschool St. Jan Baptist: 
Zomervakantie 

18 KBO: Samen uit eten: 17.30u: De Wok 
21 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
22 Ophalen oud papier 
28 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

Augustus  
4 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
11 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
17 KBO: Samen uit eten:  

17.30u: Crème de la crème 
18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
18+19+20 TCO: Bivak 
19 t/m 25 Vakantieprogramma Oerle 
25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
26 Gilde: Kruisboogwedstrijd Veldhovens 

Gemeenteschild te Oerle 
26 Ophalen oud papier 
  
September  
2 TCO: Afsluitingsavond 
2 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling in 

d’Ouw School van 19.00u tot 22.00u 
3 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling in 

d’Ouw School van 10.00u tot 17.00u 
4 VKS: Volksdansen 
5 SWOVE: Dementiecafé de Berkt 
6 KVB: Lange fietstocht 
6 VKS: Openingsavond 
8 Bosbender Kids (14.00u—16.00u) 
9 Chemokar Kerkplein Oerle: 8.30 - 10.00u 
11 KVB: KVB: Ledenavond 
12 KBO: Samen uit eten: 17.30u: De Kers 
16 t/m 19 Kermis in Oerle 
22 Bosbender Kids (14.00u—16.00u) 
24 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
27 VKS: Kienen 
30 Jubileumviering Koers van Oers:  

voor alle Oerlenaren 
  
Oktober   
6 Bosbender Kids (14.00u—16.00u) 
9 KVB: Henk Griffoen vertelt over 

wandelingen naar Santiago di 
Compostella 

11 VKS: Moederdagviering 
12 KBO: Samen uit eten: 17.30u: Route 66 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
25 VKS: Kaarten en rummikuppen 
  

November   
3 Bosbender Kids (14.00u—16.00u) 
15 VKS:KVB-avond 
16 KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn 
17 Bosbender Kids (14.00u—16.00u) 
19 Sinterklaas in d’Ouw School 
26 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
27 KVB: Sinterklaasavond 
29 VKS: Sinterklaasavond 

De volgende kopijdatum is 
26 juni 2017 
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Foto impressie Pinksterconcert Harmonie St. Cecilia 


