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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 2018 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

7 25-06-2018  28 (11-07-2018) 

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

8 27-08-2018  37 (12-09-2018) 

9 01-10-2018  42 (17-10-2018) 

10 29-10-2018  46 (14-11-2018) 

11 26-11-2018  50 (12-12-2018) 
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Oproep van BV het Koppel

Lustrumfeest buurtvereniging het
Koppel

Buurtvereniging het Koppel (Sint Janstraat en
Clementinalaan) bestaat dit jaar 35 jaar. Dit gaan
wij op zondag 24 juni vieren met een mooi en
gezellig feest. Naast onze huidige buurtbewoners
willen wij ook graag de oud buurtbewoners hierbij
uitnodigen.

Wij hebben als organisatie ons best gedaan om alle
adressen van onze oud leden te verzamelen, echter
is dat ons niet voor iedereen gelukt.

Vandaar deze oproep, bent u oud bewoner van de
Clementinalaan of Sint Janstraat meldt u dan voor
18 juni as via de mail:
moniekwildenberg@hotmail.com of middels een
briefje naar Sint Janstraat 21a.

Op onze algemene ledenvergadering zijn de
jubilarissen in het zonnetje gezet:

Ariane van Spreeuwel zit
alweer 25 jaar bij BIO en
Linda van Bekkum en
Frans Streuper beide 12,5 jaar!

Saskia stopt na vele jaren
trouwe dienst met het bestuur.
Bedankt voor je fantastische
inzet, Sas!

Jubilarissen bij BIO

Ariane van Spreeuwel,
25 jaar bij BIO.

Frans Streuper (foto
hierboven) en
Linda van Bekkum
(rechterfoto) worden
gefeliciteerd door
Dorian Geerts voor
hun 12,5 jaar bij BIO.

Ariane van Spreeuwel
wordt gefeliciteerd door
Dorian Geerts voor haar
25 jaar bij BIO.

Bedankje door
Cynthia van Laarhoven
aan Saskia van Asten
voor de vele jaren
trouwe dienst in het
bestuur.
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Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Op 5 juli hebben we van 20.00 tot 22.00 uur 
ons slotconcert in d’Ouw School. 
Laatste spetterende concert voor de zomervakantie 
met het Eindhovens koor Sway. Komt dat zien! 
Dit concert van Chant'Oers is zoals ieder jaar de 
afsluiting van ons koorjaar en gratis toegankelijk. 

BJC Oerle kampioen  

BJC Oerle kampioen Kempische 
recreanten competitie 
 
Nadat het team na 32 wedstrijden kampioen 
was geworden in de B1 klasse van BKRB 
competitie in seizoen 2017-2018, werd er 
donderdag 17 mei gespeeld om het algemeen 
kampioenschap in de B klasse. 
 
Vanaf half 10 werd in de 
biljartzaal van d’n Achterum in 
Reusel gestreden met twee 
andere teams om het 
algemeen kampioenschap. 
Door onze spelers werden die 
dag 10 wedstrijden gespeeld en bij de laatste 
wedstrijd in de 20e beurt was de gemaakte 
carambole het beslissende punt en 
kon de felbegeerde wisselbeker voor een jaar mee 
naar ons clubhuis Oers Gezellig. 
 
Als je op het einde van de competitie van de 48 
deelnemende teams uit de regio de beste bent is dit 
een prestatie van formaat en niet onvermeld mag 
blijven dat wij gedurende het seizoen twee spelers 
hebben moeten missen. 

Van links naar rechts Piet van Herk, Wim Moeskops, 
Wim van de Mierden, Peter Smetsers en  
Martien van der Wijst. 
 
Gidi van Riet maakt ook onderdeel uit van het team 
maar was met vakantie.  

Slotconcert Chant'Oers 

Betrouwbare, 
zelfstandige hulp in de 
huishouding bij ouder 
echtpaar (De Berkt 
Oerle). 
Tel: 040-2535329  

Gezocht 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

De parochie 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 16 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 17 juni: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 23 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 24 juni:  (zie ook hiernaast!) 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
 
Zaterdag 30 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 1 juli: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 7 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 8 juli: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (CK-Dameskoor) 
 
Zaterdag 14 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 15 juli: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
 

St. Jan de Doperkerk 1e dinsdag van de maand 
9.30 uur!  
Met ingang van dinsdag 5 juni zal er op proef iedere 
1e dinsdagochtend van de maand een viering zijn in 
de St. Jan de Doperkerk. Nadien is het weer 
koffiedrinken in de sacristie.  
Na een half jaar wordt er bekeken of er voldoende 
belangstelling voor bestaat en of dit experiment 
maandelijks zal worden herhaald. Houdt onze kerk 
levend! 
De weekendvieringen blijven gehandhaafd in de 
Christus Koningkerk.  

 
H. Johannes de Doper = St. Jan de Doper 
 = St. Jan Baptist 
Allemaal namen voor de patroonheilige van onze 
kerk, het gilde, de basisschool, de rijvereniging en 
mogelijk nog meer verenigingen binnen ons dorp. 
Zijn geboortedag wordt gevierd op 24 juni, een half 
jaar vóór Kerstmis, de geboortedag van zijn vriend 
Jezus. Midzomer en Midwinter. 
 
Op 24 juni om 9 uur is er traditiegetrouw een H. Mis 
in onze kerk met het gilde St. Jan Baptist. Tijdens 
deze viering worden tevens de St. Janstrossen 
gezegend. Voor de vele nieuwe bewoners van Oerle 
is dit een ideale gelegenheid om op deze zondag de 
viering en de gildetraditie mee te maken.  
 
Na de viering wordt er op de trappen voor de kerk 
een vendelgroet gebracht aan de kerkelijke 
overheid. Sinds de laatste burgemeester uit Oerle 
vertrokken is, is de vendelgroet aan de burgerlijke 
overheid (aan huis) in onbruik geraakt. Voor nieuwe 
bewoners zou het prettig zijn als zij ook zelf een St. 
Janstros zouden kunnen maken, die dan na de 

Vieringen in de  
St. Jan de Doperkerk – Oerle:  
Zondag 24 juni:  
9.00 uur:  Eucharistieviering (Convocamus)  

met gilde St. Jan Baptist + zegening van  
St. Janstrossen 

 
Maandag 25 juni: 
 9.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Dinsdag 26 juni:  
19.00 uur: Eucharistieviering 
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Parochieberichten:

Overleden:
† Stien van Heugten - van de Loo, 72 jr

Pastoraal team:
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
040—282 70 68 fas@christuskoning.nl
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA
040 – 205 13 50 paterjozef@christuskoning.nl

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

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

Opgeven van misintenties:
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de
afzender met telefoonnummer
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van

de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat
Zuid 18, 5503 CW. € 11,- per intentie.

2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur
op parochiecentrum: 040 – 253 22 31

3) na de viering in de sacristie van de Christus
Koningkerk

Website: http://www.christuskoning.nl

viering boven of naast de voordeur gehangen kan
worden. Ga op informatie uit bij je buren of andere
dorpsgenoten.

Het gebruik van de St. Janstrossen komt voort uit
een legende.
Johannes werd door de Joden vervolgd en vluchtte
op een avond voor zijn vijanden een huis in
Jeruzalem binnen. In Jeruzalem gold de wet dat men
tussen zonsondergang en zonsopgang niemand in
een huis mocht lastigvallen. Daarom hingen zijn
vijanden ter herkenning van het huis een tros
bloemen aan de woning. De volgende dag hingen
echter aan alle huizen van de stad dezelfde
bloemruikers en ondertussen was Johannes de stad
uit gevlucht.

In een St. Janstros moeten de volgende 3 planten
zeker voorkomen.
• Notenblad voor de

vruchtbaarheid
• Sint-Janskruid (gele

wasachtige kleine
bloemetjes) als
bescherming tegen
blikseminslag en brand.
Van de bloemen maakt
men sintjansolie tegen
brandwonden,
kneuzingen, gezwellen en
verstuikingen.

• Korenbloem, deze staat
voor de onschuld.

Verder kan men alle bloemen van het seizoen (uit de
bermen) gebruiken. Veel worden Lievermannekes
(duizendschonen), Steekneuzen (bolderik), gele lelie
(St Jan of goudlelie) en het giftige vingerhoedskruid
gebruikt. Vaak worden ook rozen en margrieten
verwerkt. De St. Janstros moet blijven hangen tot
hij vanzelf uit elkaar valt. Men kan het als een bosje
bijeen bundelen, maar ook veelal wordt dit op een
kartonnen ondergrond geborduurd. Veel fraaie
kunstwerkjes zijn dan te bewonderen!
Succes ermee!

Dory Spruit – van der
Weiden
Op 26 april stond waarnemend
burgemeester Mevrouw
Demmers bij Dory op de stoep
om haar te vertellen dat de
Koning haar had benoemd als
Lid in de Orde van Oranje
Nassau.
Dory woont al een aantal jaren
in de Heikant, maar is als
vrijwilliger voor de Oerse
verenigingen van o.a. Nieuwe
Levenskracht en Zonnebloem
actief. Ook bij de

Pleegouderzorg was zij voor diverse kinderen een
opvangadres.
Voor de parochie was zij secretaris van de
toenmalige parochie St. Jan de Doper, bereidde de
fusie voor tot de parochie H. Drie-eenheid tussen de
parochies H. Caecilia, H. Geest en St. Jan de Doper.
Zij was lector, begeleidde de Doopgroep en was lid
van de Avondwakegroep. Redenen te over om haar
deze onderscheiding toe te kennen!

Bedevaart Kevelaer – (D)
Op donderdag 16 augustus is weer de jaarlijkse
bedevaart naar Kevelaer, het Mariaoord net over de
grens in Duitsland. Het thema is “Zoek de Vrede”.
Paspoort of ID-kaart is dus verplicht, geen 65+
kaart. Vertrek + 8.15 uur. Opstapplaats voor de
bus: Plein bij voormalige H. Jozefkerk. Deelname:
volwassenen: € 17,- en kinderen t/m 12 jaar: € 8,-.
Opgeven t/m 30 juli bij: Jan Egelmeers, Gareel 1,
tel. 253 56 13, jjcegelmeers@onsbrabantnet.nl

Alexa
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‘Ik ben graag aan de bal’ 
 
Waar veel meisjes gaan korfballen of 
tennissen, koos Kayleigh van Dooren voor 
voetbal. Al snel blijkt dat ze een talent is. 
Onlangs tekende ze een contract voor twee 
jaar bij de vrouwen van PSV. 
 
Door Ad Adriaans 

 
Op vijfjarige leeftijd ontstond bij Kayleigh de 
belangstelling voor voetbal. Ze heeft het niet van 
een vreemde. Haar vader speelde in het verleden 
voor RKVVO. De belangstelling voor het spelletje 
ontstond dan ook al vroeg. “Ik voetbalde vaak met 
mijn vader. Hij heeft me zeker gestimuleerd. 
Regelmatig reden we naar Knegsel om daar op een 
veldje te trainen. Mijn broer en ik speelden dan 
tegen mijn vader. Bij RKVVO ben ik begonnen bij de 
mini’s. Daarna heb ik er de F-, E-, D- en C-jeugd 
doorlopen.” Vier jaar geleden stapte Kayleigh over 
naar het CTO Eindhoven. Bij dit Centrum voor 
Topsport en Onderwijs zijn school en voetbal op 
elkaar afgestemd. Na drie jaar Sondervick College 
volgden nog drie jaren op  het St. Joriscollege. En 
binnenkort hoopt ze haar propedeuse te behalen 
voor de opleiding International Business 
Administration aan de Universiteit Tilburg. Ook de 
universiteit probeert rekening te houden met de 
voetbalcarrière van Kayleigh. 
 
Fysieke verschillen 
Jarenlang speelde ze haar wedstrijden als meisje 
tussen de jongens. “Dat is heel goed voor een 
meisje. Ik heb er veel van geleerd. Je kunt als 
meisje zoveel trainen als je wilt, de fysieke 
verschillen blijven bestaan.” Met het CTO-team 
(meiden in leeftijdscategorie 15 t/m 19 jaar) speelde 

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 

Het interview 

ze altijd tegen jongensteams. In deze competitie 
biedt het CTO-team de jongens goed weerstand. 
“Technisch en tactisch zijn we vaak beter. Omdat de 
jongens fysiek sterker zijn, weten we dat we de bal 
snel rond moeten laten gaan, zodat we minder in de 
duels komen.” 
 
Talent 
Het besef dat ze talent had, kwam toen ze als 9-
jarige een uitnodiging kreeg van de KNVB. “Ik kreeg 
toen elke week twee trainingen met een groep 
talenten uit Zuid-Nederland. Ook speelden we 
wedstrijden tegen teams uit andere districten en 
tegen jongensteams. Toen ik vijftien was, kwam ik 
voor het eerst in de selectie ‘onder 15’ van het 
Nederlands elftal. Daarna kwam ik nog uit in de 
selecties ‘onder 16’, ‘onder 17’ en ‘onder 19’.” Vanaf 
de selectie ‘onder 15’ speelde Kayleigh met het 
Nederlands elftal verschillende interlands tot in 
Bulgarije en Egypte. “Er gaan er meestal achttien 
mee naar een interland. De bondscoach en zijn 
assistent maken de keuze uit de selectie van twintig 
tot dertig meisjes. Hoe dichter bij het 
selectiemoment, hoe feller er getraind wordt. 
Iedereen wil natuurlijk geselecteerd worden.”   
 
Timing 
Haar favoriete positie is die van aanvallende 
middenvelder. “Spelen op 10 heeft mijn voorkeur. Ik 
ben graag aan de bal en geef graag steekpasses om 
de spitsen aan het werk te zetten. Timing is daarin 
erg belangrijk. Het leuke van deze positie is dat je 
ook voor de goal komt, daardoor kan ik ook mijn 
goals meepikken.” Haar favoriete speler is Ronaldo. 
“Vooral vanwege de manier waarop hij leeft voor 
zijn sport. Hij zet er alles voor opzij.” De Oerlese 
weet wat dat betekent. Met het CTO-team trainde ze 
zeven keer per week en speelde ze op vrijdagavond 
een wedstrijd.  
 
PSV 
Een aantal keren trainde Kayleigh mee met de PSV-
selectie. In een evaluatiegesprek dat volgde, kreeg 
ze de vraag om voor de club te komen spelen. “PSV 
was altijd al mijn club. Al vanaf mijn tiende bezoek 
ik jaarlijks wel enkele wedstrijden. Ik ben heel blij 
dat ik daar heb kunnen tekenen.” Hoe kijkt de 
nieuwe aanwinst van PSV naar haar toekomst. “Ik 
ga nu betaald voetbal spelen, maar ik wil in elk 
geval mijn diploma halen. Bij PSV gaat het er 
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professioneler aan toe. Ik ga trainen op de 
Herdgang en zal met meer aandacht van de media 
te maken krijgen. Jaarlijks krijgen we aan het begin 
van het nieuwe seizoen mediatraining.”  
 
Een hoogtepunt in haar carrière tot nu toe, is de 
halve finale tegen Spanje vorig jaar tijdens het EK 
vrouwen onder 19. Als het aan Kayleigh ligt, zullen 
er nog meer volgen nu ze betaald voetbal gaat 
spelen. Er wacht haar in ieder geval een drukke 
zomer, waarin ze een EK onder 19 of WK onder 20 
zal spelen. “Na de zomer ga ik me focussen op een 
goed seizoen bij PSV. Uiteindelijk wil ik naar een 
buitenlandse topclub en spelen in het Nederlands 
vrouwenelftal.” 

De Oerlese Kayleigh van Dooren is op weg naar 
een glanzende voetbalcarrière  

Even wat nieuws vanuit Bosbender Kids. Er zijn 
nog 2 geweldige activiteiten voordat we met 
z’n allen vakantie hebben. 
 
Hieronder de data tot de zomervakantie: 
(onder voorbehoud) 
15 juni  -  thema Vaderdag. Knutselen met hout 
29 juni  -  maak je eigen krijtbordje en meer 
Dit is tevens de laatste activiteit voor de zomer.  
 
De data na de vakantie: (onder voorbehoud) 
24 augustus  
05 september  -  zet deze alvast in je kalender! 
21 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******** 
 
Dit wil je echt niet missen!  
 
Woensdag 5 september 
 
Komt niemand minder dan MAESTRO ERIC, ofwel 
ERIC ROBILLARD van PERCOSSA.  Bekend in o.a.  
Frankrijk en China. Hij komt een super gave 
percussie –zonder drumstel, maar met…? - 
workshop geven!  
Ik hoop dat er een goede opkomst is op die dag, 
want het zou toch super zijn om met een flinke 
groep op van alles muziek te gaan maken?! 
(info omtrent tijdstip etc. in de volgende koers) 

 
 Wil je alvast meer weten 
 over Percossa en/of hun 
 kindervoorstellingen: 
 www.percossa.nl en op 
 hun facebookpagina.  

Workshop Bosbender Kids 
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Montmartre op Zandoers 

Zondag 24 juni wordt er op het historische 
plein van Zandoerle, het Gement, een nieuw 
evenement georganiseerd, genaamd 
'Montmartre op Zandoers'. 
 
Restaurant 't Zand en schildersatelier Hanneke van 
der Zanden richten die dag het Gement in voor 
kunstenaars van verschillende kunstuitingen. 
Denk hierbij aan schilders, beeldhouwers, 
kunstuitleen Veldhoven etc. 

 
Zij zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur aanwezig om 
hun kunstuitingen aan het grote publiek te tonen, 
maar ook kunt u hen aan het werk zien. 
 
Het plein zal in de sfeer van het Parijse Montmartre 
ingericht gaan worden. Voor passende muziek en 
een drankje wordt gezorgd. Daarnaast is er voor de 
kinderen in de basisschoolleeftijd de mogelijkheid 
om mee te doen aan het schilderen van het langste 
schilderij van 
Veldhoven. Hiervoor 
hoeft men zich niet 
aan te melden. 
 
Het evenement is 
gratis toegankelijk. 
 
Voor meer info bel 
06-25076870, 
Maarten Prinsen. 

Op Tweede Pinksterdag bruiste het Zittardse 
bos van de muziek. Meer dan 400 bezoekers 
konden genieten van muziek, met een hapje en 
een drankje in de schaduw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traditioneel geeft de muziekvereniging op Tweede 
Pinksterdag het Pinksterconcert, in het bos. Dit jaar 
was het thema “Music 4 All”, en de organisatie is 
goed aan het thema tegemoet gekomen. Niet 
minder dan 150 muzikanten traden op. Het 
jeugdorkest Knegsel - Wintelre en het Kempisch 
Seniorenorkest namen deel aan het concert. 
Daarnaast traden de Blaasbende, jeugdorkesten en 
het groot orkest van Sint Cecilia op. Gezamenlijk 
werd er afgesloten door alle deelnemers. 
 
Nieuw dit jaar was de aanwezigheid van een 
broodjesbus en een ijscobus. Ook konden de 
kinderen zich laten schminken. Samen met het 
lekkere weer gaf dat een festivalsfeer. Sint Cecilia 
nam naast de muziek ook tijd voor de 
gedecoreerden, die letterlijk in het zonnetje werden 
gezet. 
 
We zien u graag volgend jaar terug op Tweede 
Pinksterdag! 
 
 

Zonnig Pinksterconcert 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 

U kunt bij mij terecht voor: 
- Reflexzone behandelingen (ook preventief) 
- Massages 
- Coaching 
- Voedingsadvies 
- Ademhalingstherapie 
(Veelal vergoed door zorgverzekeraars) 
 
Karin Wijnhoven - W-cair2 
Natuurgeneeskundig Therapeut 
Mobiel: 06-22 80 31 90 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen, etc. beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond. 
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans! 
Je moet de volledige oplossing insturen. 
 
De oplossing van Crypto 52 was:   
  
1.  GBV 
2.  SAmba 
3.  HinNikers 
4.  SLopen 
5.  BierIngs 
6.  PeElen 
7.  KermiS 
8. FotosHoot 
9. Het StoOm 
10. MeUk 
11. TrekkerTrek 
 
Familienaam: Van Lieshout 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: Wendy 
Borgmans, Mieke van Campen, Jo ten Have, Bets 
Hospel, Sil Huijbers, Kees Hulshorst, Corné Kelders, 
Wil de Kort, Janus van Lieshout, Henriette Segers, 
Annie Stemerdink-Heijnen 

1 Hoort Oers bij Akkertuinen of Grondresidenties? 
(9) 

2 Batraven is anders een columnist (8) 
3 Toon en BMV zijn acceptanten van beroep (9) 
4 Bel 2584444 als je een grief hebt over je 

gewicht (11) 
5 Een Franse wijk komt de 24e naar Zandoers (10) 
6 Is Huub Stroeks de voorzitter van Koninklijk 

Boergondisch Oers? (1,1,1) 
7 Het is een waarheid van een straat (4) 
8 In juni is Groen en Keurig op zoek naar 

verwarde Ratenduos (9)  
 
 Succes!  

Crypto Oers, puzzel 53 

1.                                    

2.                                   

3.                                     

4.                                       

5.                                       

6.                         

7.                           

8.                                     
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Verkeersexamens   

Praktijkverkeersexamens op 
basisscholen in Veldhoven. 

 
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 mei, 
heeft voor de groepen 7 van de basisscholen de 
jaarlijkse praktijk verkeersproef plaatsgevonden. 
Hieraan namen dit keer maar liefst 423 kinderen van 
de  twaalf basisscholen deel. 
 
Het parcours had een lengte van ca.3,5 km en is 
vanaf dit jaar bewijzerd d.m.v. borden, die het hele 
jaar blijven hangen.    
Het vertrek~ en aankomstpunt was gelegen tussen 
AH en de Schalm. 
 
De route is met veel zorg uitgezet door de VSV 
bestuursleden en bevatte alle mogelijke situaties die 
fietsende kinderen in het dagelijkse verkeer kunnen 
tegenkomen.  
Zoals rotondes, gelijkwaardige kruisingen en 
kruisingen waar de voorrang is geregeld middels 
borden of verkeerslichten. 
Op  de route bevonden zich 22 controleposten die 
werden bemenst door ouders en grootouders die 
zich als vrijwilligers hadden aangemeld om mee te 
werken aan deze praktijkproef. Over de drie dagen 
praten wij dan over totaal 75 personen, waarbij 
opgemerkt moet worden dat  zonder hun inzet een 
evenement als dit ook geen doorgang had kunnen 
vinden. 
 
De verkeersproef is wederom prima verlopen. Wat 
ons als VSV opgevallen is, is wellicht toch 
opmerkelijk: de geringe fietservaring van veel 
deelnemende kinderen. Daarom is misschien een tip 
aan de ouders in dit verband zeker op zijn plaats en 

wel om aan dit gegeven eens echt aandacht te 
besteden. Immers, veel van deze kinderen gaan 
binnen afzienbare tijd naar het voortgezet 
onderwijs. En een niet gering aantal gaat naar 
Eindhoven en zal dan veelal gebruik maken van de 
fiets. De verkeersdrukte vraagt echter steeds meer 
van alle weggebruikers, ook van de fietsende 
jongeren. 
  
Veilig door het verkeer manoeuvreren vereist 
bepaalde basisvaardigheden en basiskennis. Als die 
niet of slechts gedeeltelijk aanwezig is bij een 
verkeersdeelnemer, dan loopt hij/zij natuurlijk een 
verhoogd risico slachtoffer te worden van een 
verkeersongeval.  
Wat ons als organisatie nog meer is opgevallen, is 
dat sommige automobilisten nog steeds moeite 
hebben met het berijden van de rotonde: vaak ook 
te snel (optisch in elk geval) naderen, wat met name 
de fietsers en voetgangers erg onzeker maakt. 
 
Tevens is ons opgevallen dat de lijnbussen vaak het 
rode licht negeren op de busbaan van de Smeelen. 
(Hermes is hiervan op de hoogte gebracht) 
VSV  bedankt alle betrokkenen voor de geleverde 
inspanningen die de verkeersproef succesvol hebben 
doen verlopen. Met name de mensen die als controle 
posten hebben willen fungeren.  
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Veldhoven verbindt  

Veldhovense ondernemersclubs 
starten samenwerking 
 
Alle Veldhovense netwerk- en serviceclubs en 
ondernemersverenigingen hebben de handen 
ineengeslagen voor een samenwerking. De clubs 
blijven ook onafhankelijk van elkaar bestaan, maar 
werken daarnaast samen in Veldhoven Verbindt, een 
platform voor Veldhovenaren met een onderneming 
óf een ondernemende instelling. Voorzitter van 
Veldhoven Verbindt is Dirk Vorstenbosch, tevens lid 
van diverse netwerk- en serviceclubs in en om 
Veldhoven. 
 
Doel van de samenwerking is van elkaar te leren, 
elkaar te inspireren, elkaar regelmatig te ontmoeten 
en de agenda’s op elkaar af te stemmen zodat een 
duurzame verbinding ontstaat.  
 
Eerste activiteit 
De eerste activiteit die voortvloeit uit het platform 
dat ontstaan is, is een evenement op 6 juli voor alle 
Veldhovenaren (jong of oud) met een (grote of 
kleinere) onderneming óf een ondernemende 
instelling en hun partners.  
 
Tijdens het evenement in Theater de Schalm 
spreken onder meer Eric van Schagen, CEO bij 
Simac, de Veldhovense burgemeester Letty 
Demmers en een mysterie guest. Veldhoven 
Verbindt wil informeren en inspireren en biedt de 
mogelijkheid om tijdens een borrel met elkaar in 
contact te komen.  
 
Goed doel: belevingstuin dementie 
Van elk verkocht drankje gaat een deel naar het 
goede doel: een belevingstuin voor mensen met 
dementie op de locatie van Bijenvereniging  
St. Ambrosius in Veldhoven. Blijft er nog wat over 
na de organisatie van het evenement, dan wordt dat 
ook aan dat doel geschonken.  
 
Deelnemers 
Aan Veldhoven Verbindt nemen de volgende 
organisaties deel: VOC: Veldhovens Ondernemers 
Contact, JONG! Veldhoven, HOG: Het Ondernemers 
Genootschap de Kempen, Rotary Eindhoven- 
Veldhoven, Lions Club de Keersop, Drukke Dames 
Netwerk, Vereniging Ondernemers Citycentrum, Ons 
Ondernemen, Ronde Tafel Veldhoven, Ladies Circle 
de Kempen en Parkmanagement Veldhoven. 

De wedstrijd van 27 mei jl. was een groot succes, 
veel inschrijvingen en veel bezoekers, hele leuke 
dag alles verliep goed, ‘t was wel jammer dat we om 
16u die stortbui kregen, waardoor niet alle ruiters 
hadden kunnen springen. 
 
We zijn volop wedstrijden aan ‘t rijden met de club, 
en er wordt door onze leden goed gescoord!  
Ook willen we bekend maken, dat de kermis loterij 
gewonnen is door Harry Couwenberg uit Oerle! 
Harry gefeliciteerd, u kan gaan genieten van een 
midweekje in een huisje op camping de Roompot in 
Bredene (Belgische kust).  
 
Wij wensen jullie een fijne vakantie namens 
ponyclub De Hinnikers!!  

Verslag ponyclub Hinnikers 
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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 

 

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

Onderhoud 
 APK 
Diagnose 
 Airco-onderhoud 
 Camperonderhoud 
 Schadeherstel 

 Verkoop nieuwe en 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Vakantieprogramma Oerle 
Gedurende de week er een  

 om s goede banen te 
 en  ouders nu vragen om een 

of meerdere dagen de agenda te houden om 
 

 
s  voor de  en voor de ouders 

(om te  kan nog  Daarvoor 
nog een  

 
 naar weer een s   

 en we hopen dat  
 ons mee op "avontuur" 

 
s  

 Programma  
Aankondiging  
Oerle van 12 tot 17 augustus  
 
Gedurende de s  week van de  
van 2018 wordt weer het  

 s  
 

reserveer de week agenda's, want  
s  mogen je    ss

We s   voor  de s ss  
 je naar groep 3 gaat) en in Oerle 

wonen   op: je hoeft dus  op de   
s  s ss  te  om mee te mogen 

doen. We  het s   er ook  
  meegaan  op andere s ss  

     
  geven we deze  s  

een  over super   
 
Het  van het  om ervoor 
te zorgen dat, voordat  weer naar s
gaat, men s en s weer 
heeft  een ontspannen  sfeer. Het  
van  s  weer even 
spannend en op deze  proberen we  
s   weg te  
 

s  het  
met de dag.  jaar dat op 
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groepjes (met s  aan 
 s  

 
Op maandag 13 augustus gaan we met   een 

 naar B  
 
Op s  14 augustus  voor de  

 groep 3 5 een de s
  wordt 1 nachtje overnacht en de 

 worden een s s  thema 2 dagen 
 met   

 
Groepen 6 8 gaan op van s  14 tot 
donderdag 16 augustus ergens de  (dus 

 s  wordt overnacht tenten 
en we hebben een  programma dat s  

 thema van het   
 
V 17 augustus staat het teken van 
de van de week. s komen 

 weer  en 
avonds kunnen ook de ouders de week mee 

s  
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Nieuwe inwoners 
Hallo,  
Ik ben Evi van 
den Hurk en 
ben 23 jaar. 
Ook ik ga in 
Oerle wonen 
en dat vind ik 
heel 
spannend.  
 
Om mijn 
nieuwe kamer 
in te richten heb ik al een mooi zebra-kleed gekocht. 
Ook heb ik een heel mooie foto met zebra’s erop. 
Die komt op mijn muur. En mijn lamp heeft heel 
veel kleuren. 
Ik kijk niet zoveel tv. Wel vind ik Nickelodeon een 
leuke zender. Liever kijk ik filmpjes via YouTube op 
mijn laptop. Muziek van K3, Mainstreet, Adele en 
series zoals het Huis Anubis zijn mijn favorieten.  
Als ik vrij ben ga ik ook nog naar pianoles. Dit doe ik 
heel graag. Ik speel zelf en soms samen met Anine, 
mijn piano juf. Zingen doen we ook, met soms een 
dans erbij. 
 
Verder ga ik naar bijles rekenen bij meneer Willem. 
Soms is het heel makkelijk en soms moeilijk. We 
spelen ook spelletjes waar je heel goed bij na moet 
denken. Die zijn erg leuk. 
Sinds kort zit ik ook op dansles. Ik mocht eerst een 
paar keer meedoen om te kijken of ik het echt leuk 
vond. Nu ga ik voortaan elke woensdag dansen. Ik 
krijg er wel spierpijn van, maar dat geeft niet. 
Een van mijn grote hobby’s is natuurlijk muziek 
luisteren, maar lezen doe ik ook heel graag. Mees 
Kees zijn leuke boeken en ik heb alle boeken van 
het Huis Anubis gelezen.  
 
Ik werk ook vier en een halve dag per week. 
Anderhalve dag bij de Libra, waar we taarten en 
vlaaien maken. En 3 dagen bij lunchroom Brownies 
en Downies. Hier doe ik van alles: spoelkeuken, 
bediening, gastvrouw, keuken en achter de bar. Ook 
krijgen we Engelse les, want er komen ook veel 
mensen die Engels spreken. Ik ben hier heel goed in 
en kan al best veel zeggen. 
Dit is een beetje wie ik ben. En misschien zien we 
elkaar straks in Oerle. 
 
Groetjes Evi 

‘Wij komen dit jaar in Oerle wonen’ 
 
Wooninitiatieven Thuis in Oers en WISH 
(woonInitiatief Samen Happy) zijn  twee 
verenigingen met als doel het realiseren, in 
stand houden en beheren van een kleinschalige 
woonvoorziening voor jong volwassenen met 
een verstandelijke beperking, die aangewezen 
zijn op 24-uurs begeleiding. 
Medio 2018 worden hun appartementen achter 
het voormalige KI-gebouw opgeleverd en 
krijgen de bewoners de sleutel van hun nieuwe 
woning. 
Onderstaand weer twee toekomstige bewoners 
die zich in de Koers van Oers graag willen 
voorstellen aan de Oerlenaren.    
 
Hallo, 
Ik ben Michelle 
Zijlmans en ik ben 
25 jaar. 
Ik werk 2,5 dag bij 
Gasterij het 
Dorpsgenot in Zand-
Oerle en 2 dagen bij 
de Dienstengroep 
van de Severinus in 
Veldhoven. Dit vind 
ik allebei erg leuk om 
te doen. 
 
Ik heb nog een oudere broer Mitch en een jongere 
zus Milou, Mitch woont in Tilburg met zijn vriendin 
Lisa en Milou woont nog thuis. 
Ik houd erg van muziek luisteren/ kijken op dvd’s. 
K3, Jan Smit en Nick & Simon vind ik het 
allerleukste. 
 
Verder ben ik lekker actief bezig, ik ga elke week 
zwemmen, dansen en in de winterperiode ski-les, en 
ik mag met mijn logeergezin elk jaar mee op 
wintersport, want ik kan ondertussen supergoed 
skiën ! 
 
Ik heb er veel zin in om in het nieuwe huis te gaan 
wonen. We hebben met mijn toekomstige 
medebewoners regelmatig leuke activiteiten gedaan 
om elkaar vast beter te leren kennen, en dat was 
altijd erg gezellig. Verder eet ik het allerliefste friet 
met een frikandel!! 
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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 

Loek @ Summer 

Stichting LOEK@YOU lanceert 
vakantieprogramma LOEK@SUMMER 2018. Dit 
programma is speciaal voor kinderen die wat 
extra aandacht nodig hebben. Voordat we 
verder vertellen over dit waanzinnig leuke 
vakantie programma, stellen we ons eerst aan 
u voor.   
  
Stichting LOEK@YOU is een jonge stichting in 
Veldhoven welke sinds september 2016 hard aan de 
weg timmert om het gat tussen school en thuiszitten 
te dichten. De stichting biedt zorg aan kinderen en 
ontwikkelt interessante projecten voor kinderen en 
volwassenen die iets extra’s nodig hebben.   
 
Het aankomende project is LOEK@SUMMER. Met dit 
project heeft de stichting vorig jaar de prijs “één 
voor Veldhoven” gewonnen. Het programma van 
LOEK@SUMMER bestaat uit activiteiten van 3 uur 
verdeeld over 10 dagen. Centraal in deze activiteiten 
staan de natuur, rust, bewegen, ontdekken en 
ontmoeten.   
 
LOEK@SUMMER is een prikkelarm vakantie-
programma voor kinderen en jongeren die niet mee 
kunnen doen aan reguliere zomer 
vakantieprogramma’s uit de regio. De kinderen die 
meedoen functioneren dus beter in kleine groepjes. 
Te denken valt aan kinderen en jongeren met 
autisme & ADHD, hechtingsproblematiek, 
prikkelgevoeligheid. Iedereen in de leeftijd van 
4 t/m 18 jaar kan mee doen.  
  
Tijdens LOEK@SUMMER verzamelen we in week 28 
bij Stichting LOEK@YOU, Heuvelstraat 60, 
Veldhoven en in week 32 verzamelen we 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. Gezien de kleinschaligheid 
van het project is het verstandig om snel in te 
schrijven want VOL = VOL.  
  
U kunt uw kind online opgeven via http://
www.eventbrite.nl . Als u zoekt op LOEK@SUMMER, 
ziet u LOEK@SUMMER week 1 en 2 staan. Via tickets 
kunt u het gehele programma zien. Beide weken 
hebben verschillende activiteiten.   
  
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 
summer@lerenopeigenkracht.nl Het is belangrijk om 
deze mail te sturen, dit om misverstanden en 
onveiligheid bij uw kind te voorkomen.   
  
Vrijwilligers gezocht 
Voor het project LOEK@SUMMER zoeken we nog 
vrijwilligers. Mocht u het leuk vinden om ons te 
helpen, mail dan naar 
vrijwilliger@lerenopeigenkracht.nl   
 
Mochten uw kinderen al eerder aan een leuke 
activiteit mee willen doen? Kijk op: https://
www.facebook.com/groups/loekattalent/ Mocht u 
nog vragen hebben, dan horen we het graag.   
  
Groeten Team LOEK@YOU  0613080432 - 
www.lerenopeigenkracht.nl   
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 

Veiligheid en geluidsisolatie centraal 
in nieuwste woningen Severinus  
 
Trots laat Johnny (25) zijn kamer zien in de 
nieuwste woning van zorgorganisatie 
Severinus. Aan de Wilgeman in Oerle vond 
dinsdag 29 mei de officiële opening plaats van 
twee woningen waarin 12 cliënten wonen met 
moeilijk verstaanbaar gedrag. 
 
Door Ad Adriaans 

Johnny woont al bijna tien jaar bij Severinus. Rond 
Pasen betrok hij zijn nieuwe stek. Hij heeft het er 
goed naar de zin. ,,Ik heb een eigen badkamer en 
een eigen tuin met toegangspoort." Een jaar geleden 
startte de bouw van twee woonhuizen met elk zes 
ruime kamers. De woningen zijn duurzaam 
gebouwd. Ze maken gebruik van zonnepanelen en 
zijn onder meer voorzien van een warmtepomp. Op 
het gebied van brandveiligheid is de laatste stand 
van de techniek toegepast. Maar wat de woningen 
echt bijzonder maakt, is het gebruik van 
elektronische cilinders in alle toegangsdeuren. 

Nieuwe woonhuizen  

,,Naast een eigen tuintje en eigen natte cel is dit 
toegangssysteem uniek binnen Severinus", weet 
teamleider Chantal van Loon-van Bijsterveldt. ,,De 
cliënten hebben een gezamenlijke voordeur en 
daarachter elk een afsluitbare deur van hun kamer. 
Ook de tuinpoort kunnen ze afsluiten. Hun bezoek 
hoeft niet via de centrale ingang naar binnen, maar 
kan gewoon achterom komen." Het bijzondere is dat 
elke sleutel is afgestemd op de behoefte van de 
cliënt. ,,Hiermee bevorderen we de zelfstandigheid 
van de cliënt. Ze voelen zich meer meedoen in de 
gewone wereld." 
 
Judit Delnoij is hoofd Facilitair. ,,Sommigen kunnen 
er tot 22.30 uur in en uit, bij anderen is dit niet 
mogelijk. De cliënten zijn zo zelfstandig mogelijk. 
Meer vrijheid dan hier kunnen we ze niet bieden." 
Ook de geluidsisolatie is optimaal. ,,Elke kamer is 
geïsoleerd als ware het een woonhuis. Sommige 
cliënten maken heel veel geluid waar anderen heel 
gevoelig zijn voor prikkels", legt Delnoij uit. Voor 
Jeffrey (28) is de geluidsisolatie een uitkomst. 
Overdag werkt hij in de klusgroep op een boerderij 
maar als hij thuis is luistert hij graag naar hardcore 
en hardstyle muziek. Ook de tuin is een uitkomst 
voor hem. ,,In de tuin rook ik een sigaretje want dat 
mag binnen niet."  
 
Bij een cliënt die heel veel in zijn kamer zit, hangt 
een onverwoestbaar beeldscherm tegen de muur. 
Via het scherm kan hij zelf de zonwering bedienen, 
de muziek harder of zachter zetten, een spelletje 
spelen, tekenen en het licht bedienen. Zo wordt ook 
zijn wereldje een stukje groter.  
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Uitslag Clubkas Campagne  
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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 

 
Het recept is deze keer van: Patricia Salemink  
 
Spinazieschotel  

 
 
 
 
 
 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
• 500 gram (runder)gehakt  
• 450 gram gehakte (diepvries)spinazie  
• 360 gram Piccalilly zoetzuur  
• Maggie aardappelpuree voor ovenschotel 
 Zakje geraspte kaas 
 
Bereidingswijze: 
1. Rul het gehakt in de pan en breng het op smaak 

met wat peper en zout. Laat overtollig kookvocht 
uitlekken en doe het gehakt in een ovenschotel. 

2. Verdeel de piccalilly over het gehakt. 
3. Ontdooi de spinazie in een pan of in de 

magnetron. Laat overtollig kookvocht uitlekken 
en verdeel de spinazie over de piccalilly. 

4. Maak de aardappelpuree zoals aangegeven op de 
verpakking en verdeel deze over de spinazie. 

5. Verdeel de geraspte kaas over de aardappelpuree 
en zet de ovenschotel in de oven, afhankelijk van 
de oven 30 minuten op 200 graden. 

6. Maak er een frisse salade bij en eet de 
ovenschotel samen met wat zilveruitjes en evt. 
wat appelmoes.  

 
 
In een druk gezin als het onze moet er vaak snel 
gekookt en gegeten worden. Dit recept werd, toen ik 
nog stagiaire was op een behandelgroep voor 
jonge kinderen, gemaakt door onze gastvrouw 
om de kinderen toch spinazie te laten eten. Bij 
alle kinderen op de groep en nu ook bij mijn 
eigen kinderen was en is het nog steeds een 
groot succes (zonder airfryer Perry 🙂). 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan mijn 
buurvrouw Petra Habraken-Reker. Zij maakt 
heerlijke gezonde gerechten die ik jullie niet 
wil onthouden. 
 
Smakelijk!! 

Oersmakelijk 



21 

Lourdes: 160 jaar   

Lourdes: 160 jaar bedevaartsplaats 
met vele miljoenen pelgrims 
 
Dit jaar is het 160 jaar geleden dat Maria voor 
het eerst aan Bernadette Soubirous in Lourdes 
verscheen. Dit stadje in het zuiden van 
Frankrijk is nu het grootste Maria 
bedevaartsoord in Europa en wordt jaarlijks 
door vele miljoenen pelgrims bezocht.                                                                           

Hoe het begon: Lourdes, 11 februari 1858. Het arme 
14-jarige Franse meisje Bernadette Soubirous gaat 
met 2 andere meisjes houtsprokkelen, maar kan hen 
wegens astmaproblemen niet bijbenen. Ter hoogte 
van de grot van Massabielle hoort ze plots een 
vreemd geruis. Wanneer ze opkijkt, ziet ze bovenin 
de grot "een dame in het wit" die zich als "Maria, de 
onbevlekte ontvangene" voorstelt. In de maanden 
die volgen zal Maria nog 17 keer aan Bernadette 
verschijnen, zo beweert het meisje. Ze draagt haar 
op, een kerk op de plek van de eerste verschijning 
te bouwen en van het water in de grot te drinken.   
 
Op 16 juli 1858 heeft Bernadette de achttiende en 
laatste ontmoeting. Het is op het feest van Onze 
Lieve-Vrouw van de berg Karmel. De autoriteiten 
hebben intussen de grot afgesloten en er een 
schutting rondom laten aanbrengen. Bernadette 
knielt op de andere oever van de Gave. 
De katholieke kerk startte een grondig onderzoek 
naar de verschijningen. 4 jaar later luidde het 
oordeel dat ze als waar beschouwd kunnen worden. 

Het betekende het 
begin van Lourdes 
als pelgrimsoord.  
 
"Wonderbaarlijke 
genezingen”: de 
voorbije 160 jaar 
heeft de katholieke 
kerk 70 zogenoemde "wonderbaarlijke genezingen" 
erkend die in Lourdes zouden hebben 
plaatsgevonden. 
Bernadette trad op 29 juli 1866 in het klooster van 
Nevers in. Daar stierf ze op 16 april 1879, amper  
35 jaar oud.  
Op 8 december 1933 verklaart paus Pius XI haar 
heilig. 

 
Tegenwoordig zijn 
de grot en alle 
gebouwen, 
waaronder  
22 kerken en 
kapellen, een 
informatiecentrum, 
bibliotheek en het 
Acceuil (verblijf 

voor zieken) op het 52 ha. groot terrein in de 
organisatie Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes ondergebracht. Er werken binnen dit 
Heiligdom ruim 300 mensen in vaste dienst,  
100 seizoenarbeiders en vele duizenden vrijwilligers.   
 
Al vanaf 1883 worden er vanuit Nederland 
bedevaarten naar Lourdes georganiseerd. Ook in 
onze moderne tijd willen nog steeds veel pelgrims 
op weg naar deze plaats waar hemel en aarde elkaar 
raken. Vanuit het Huis voor de Pelgrim in Maastricht 
zijn er in mei, september en oktober (speciaal voor 
gezinnen) bedevaarten met het vliegtuig en de bus. 
Er is speciale aandacht voor 160 jaar Lourdes als 
bedevaartsplaats. Er is nog  mogelijkheid om je aan 
te melden voor een van deze reizen. Voor nadere 
informatie hierover kunt u contact opnemen met Jos 
van der Heijden in Best 06 – 186 189 03 / 
vwkn.lourdes@gmail.com, vrijwilliger bij de N.L.Z 
bedevaart.  Hij kan u informeren over data, prijzen 
en kortingsmogelijkheden via de zorgverzekeraar 
CZ. 
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bed gaan, om half twaalf moesten we slapen. Om 
kwart vóór twaalf kwam Henrik van de Vondervoort 
even om te kijken, of alles in orde was. 
 
De volgende dag gingen we gezamenlijk naar de 
kerk, want het was zondag. Toen de mis uit was, 
mochten we gaan spelen. Wiljan van Selst stelde 
voor om slootje te gaan springen, nou goed wij aan 
’t springen. Nadat we een hele tijd aan het springen 
waren, kwamen de Vossen en de Arenden, dat zijn 
de andere vendels, meedoen. Opeens zei Theo 
Peelen: we gooien een paar takken over de sloot, en 
gaan daar over heen lopen. Nou, dat gebeurde zo. 
Iedereen kwam er zonder ongelukken over, maar 
Christiaan de Kort gleed uit, op een natte tak en viel 
midden in de takken, met zijn armen en benen in de 
lucht daar lag hij. Even daarna gingen we weer naar 
het sportveld, Oerle was nu aan de beurt. De Vossen 
vielen de eerste wedstrijd al uit, wij, de Poema’s 
vielen de tweede wedstrijd al uit, de Arenden vielen 
niet uit, maar verloren de laatste wedstrijd. Toen 
volgde de prijsuitreiking. De Arenden hadden de 
eerste prijs, de Vossen de vierde en de Poema’s de 
zevende. De beker was er nog niet. Ze kregen wel 
alvast een vendeltje.  
 
Na de prijsuitreiking moesten we de tenten 
opbreken. Gerard de Kort laadde alles weer op, en 
reed terug naar Oerle. Toen we daar aankwamen, 
reden we naar de Kers, en hadden zo, ondanks het 
regenweer, toch een goed weekend gehad. 
 
De Poema’s. 

Bron: Koers van Oers, 
jaargang 2, nummer 6, juni 1969. 
 
JONG-NEDERLAND  
 KAMP-SPORT-WEEKEND-VESSEM 
 
Vrijdagavond 7 uur waren wij van Jong-Nederland 
aan het oefenen voor het kamp-sport weekend 
Vessem. Toen gebeurde het drama, Wim Peters 
werd omver gelopen door twee Vossen (zo heet het 
vendel van Jong Nederland). Wim werd naar huis 
gebracht onder leiding van de vendelleider van de 
poema’s, J. de Kort, tot grote teleurstelling van 
Wim. 
 
Ondertussen waren de andere jongens verder 
gegaan met oefenen. Om negen uur ging alles naar 
huis. En zaterdag ’s morgens moesten we alle 
spullen, die we nodig hadden voor het kamp, naar 
het gemeentehuis brengen. ’s Middags moesten we 
vertrekken naar Vessem.  
 
Onderweg begon het te regenen. In Vessem 
aangekomen, moesten de drie vendelleiders naar de 
tent voor verdere instrukties. Ondertussen hadden 
de anderen al de tenten uit de wagen gehaald, en 
waren die gaan opzetten. Dat was geen gemakkelijk 
karweitje. 
 
Het was ondertussen opgehouden met regenen toen 
we de spullen van de vrachtwagen haalden en in de 
tent legden. Nadat we de tent ingericht hadden, 
gingen we naar het sportveld. Halverwege begon het 
opnieuw te regenen en schuilden we in een bouw 
vlak erbij. Toen het over was, gingen we sporten, 
Oerle hoefde nog niet te spelen. Toen het later weer 
begon te regenen, gingen we opnieuw naar de tent.  
 
’s Avonds hadden wij en de anderen striptocht. In 
zo’n tocht wordt van alles gevraagd. Nadat we hem 
uitgelopen hadden, kregen we erwtensoep met kluif. 
Veel jongens vonden hem afschuwelijk. Nadat we de 
soep opgegeten hadden, of ik kan beter zeggen, 
uitgespuwd hadden, moesten we ons wassen en te 

Ouw (k)oers 
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Keuringsarts 
Berkt 18 
5507 LN Veldhoven 
040-2301452 
Spreekuur na telefonische afspraak  
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur. 

Kidsrun en Kiddyrun tijdens 
Veldhoven10miles  
 
Op zaterdagmiddag 23 juni vindt het jaarlijkse 
hardloopevenement van Veldhoven plaats, de 
Veldhoven10miles.  
 
Vaste onderdelen tijdens dit evenement zijn de 
Kidsrun en de Kiddyrun.  De organisatie heeft een 
leuk programma samengesteld: Voor iedere 
leeftijdscategorie is er een afstand (400 meter,  
1.4 kilometer of 2.5 kilometer). Iedere deelnemer 
van de Kidsrun of Kiddyrun krijgt aan de finish een 
medaille, een goodiebag en een ijsje. 
 
De kinderen lopen voor de start van de 
volwassenen, dus jullie papa’s en mama’s, opa’s en 
oma’s kunnen jullie gewoon komen aanmoedigen. 
Alle starttijden en de tijd van de warming-up zijn te 
vinden op de website van de Veldhoven10miles; 
www.veldhoven10miles.nl.  
 
Daar kun je ook terecht om jezelf in te schrijven. 
Hopelijk tot dan!  

GVAC Kidsrun en Kiddyrun Open dag de Nieuwe Band 

Op zaterdag 25 augustus is er van 10.00 tot 
15.00 uur open dag van stichting de Nieuwe 
Band. Tijdens deze dag laten deelnemers zien 
wat er door het jaar heen gemaakt wordt en 
daar zijn ware kunstwerken bij. 
 
Er zijn activiteiten op velerlei gebied. Er is een grote 
variatie aan activiteiten: onder andere Spaans en 
Engels, computervaardigheden, kleding maken, glas 
bewerken met diverse technieken, hout bewerken, 
lassen. Maar ook kaarten maken, schilderen en 
tekenen, kalligrafie, bloemschikken enz. Naast deze 
activiteiten zijn er ook diverse sportactiviteiten, 
zoals onder andere gym, biljarten Meer informatie is 
te vinden op onze website www.de-nieuwe-band.nl. 
 
Naast al deze activiteiten is de sociale huiskamer het 
belangrijkste. Hier ontmoeten mensen elkaar en kan 
onder het genot van een kop koffie of thee met 
elkaar een gesprek gevoerd worden. Soms luchtig 
maar ook zeer diepgaand.  
De Nieuwe Band is buiten de vakanties altijd 
geopend van 9.00 tot 16.00 uur. 

Foto tijdens- start van de Kidsrun (augustus 2017). 
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Jenny Kelders, 
Thura Kemps, Imke Wouters, Max Buijs,  
Ingmar Schilleman en Ties van den Beek 

Hallo, in deze koers ga ik 
het hebben over breien.  
 
Breien doe ik bij oma zij is 
daar heel goed in. Daarom 
heeft oma het mij geleerd. 
Oma zei tegen mij: ‘breien 
doe je meer in de winter’. 
 

Ik vind het leuk daarom ga ik het 
jullie uitleggen. Wat heb je nodig: 
Wol of touw en twee breinaalden. 
 
 
 
 
Hoe moet je breien? 
1. Doe de 2 breinaalden onder 

je armen, tussen je ellenboog en je middel, met 
de punt in je hand. 

2. Maak een lus om een breinaald. 
3. Maak dan nog 13 lussen, oma zei dat 14 lussen 

meestal het beste is als je nog aan het leren bent. 
4. Doe de andere breinaald tussen de eerste 

breinaald en het touw door. 
5. Daarna ga je met het touw achter de eerste 

breinaald langs. 
6. En dan zachtjes trekken en door de lus 
7. En als laatste zachtjes er 

af trekken 
 
Veel breiplezier. 
 
Groetjes Thura 

 
 

Breien  
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Dorus Seuntiens

Oerle

Gsm: 06-22967774

Tel: 040-2052097

Hallo allemaal

Ik ben bij het dierenhotel
Welschap geweest en wil
daar graag iets over
vertellen.

Ik heb eerst gebeld of ik langs mocht komen en iets
mocht schrijven, dat mocht, ik ben de dag nadat ik
belde langs gegaan. Connie is erg aardig we kregen
drinken en soesjes want zij was jarig dus hadden we
geluk.

Ze heeft altijd iets met dieren willen doen, en met
veel dieren ook gewerkt op de kinderboerderijen en
veel op school gezeten om veel over de dieren te
weten te komen. Alle dieren vindt ze leuk maar
honden het aller leukste, de honden mogen allemaal
zich zelf zijn en moeten niets, ze mogen eigenlijk
alles behalve soesjes van tafel pakken, want dan
kunnen ze ziek worden.

Om je hond bij haar op vakantie te laten gaan
moeten ze ingeënt zijn, dan zijn ze beschermd tegen
ziektes, ze hebben allemaal een eigen hok waar ze
kunnen kiezen of ze buiten of binnen gaan liggen in
dat hok mogen ze hun eigen deken of kussen
hebben liggen dan voelt het meer als thuis voor ze,
ze mogen heel veel op de wei spelen en worden

vaak geknuffeld en
geaaid. Connie is heel lief
voor de honden, Iris de
dochter van Connie was
er ook toen wij er waren,
zij doet ook helpen met
de honden,

We hebben ook bij de
geiten mogen kijken en
wat brokjes mogen
geven, en bij de kippen
gekeken,

Ze zijn nog van alles aan
het verbouwen omdat ze
ook andere dieren dan
honden op vakantie
willen laten komen, zoals
poesen en konijnen en
cavia’s , dus wordt nog
leuker met zoveel dieren.

Ze doen ook honden
uitlaten voor je als je dat
wilt dan wordt je hond
thuis opgehaald en dan
gaat hij mee na de speel
weide en wordt hij lekker
moe en dan wordt hij ook
weer thuis gebracht,

Ik vond het super leuk om bij het dieren hotel te
gaan kijken en heb leuk met de honden gespeeld.
Ik denk dat de hondjes dat ook leuk vonden dat ik
er was.

Wat ik nog graag wil vertellen is dat de provincie
Noord-Brabant 80% van de aanplanting in de
speelweide heeft gesubsidieerd, het zijn fruitbomen
die dan voor schaduw verzorgen voor de dieren in
de zomer en als er fruit aan zit mocht ik komen
helpen met plukken. Ze hebben ook zonnepanelen
op het dak liggen ze zijn milieu bewust,

Het was echt leuk,
veel groetjes van Jenny Kelders

Dierenhotel Welschap
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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 

ze altijd een pastagerecht zonder saus. Ze zou zelfs 
verhuizen naar een ander land voor een contract bij 
een betere club, zoals FC Barcelona.  
 
Daarna hebben we Kayleigh nog een paar dillema's 
voorgelegd. 
• Nooit meer voetbal of altijd verliezen? 
     Antwoord: Altijd verliezen 
 Nederlands elftal of PSV?   
    Antwoord: Nederlands elftal 
 Altijd wissel of in het publiek naar de wedstrijd 

kijken?  Antwoord: Altijd wissel 
 Studie of voetbal?  Antwoord: Voetbal 
 Trainen of wedstrijd? Antwoord: Wedstrijd 
 Dierentuin of pretpark?  

    Antwoord: Pretpark 
 Bioscoop of TV?  Antwoord: Bioscoop 
 Voetbal op TV kijken of nooit meer TV kijken 
  Antwoord: Voetbal op TV kijken 
• Ketchup of mayo?  Antwoord: Ketchup 
 Voetbal zonder geld te verdienen of hockey en wel 

geld verdienen?  
  Antwoord: Voetbal zonder geld te verdienen 
• Unicorn of Draak?  Antwoord: Unicorn 
• In het Phoxypak naar de wedstrijd of 

worstenbrood verkopen tijdens de wedstrijd? 
 Antwoord: In het Phoxypak naar de wedstrijd 

 
Dankjewel Kayleigh voor het interview, 
 
Imke en Jenny. 

Hoi,  
Wij zijn Imke en Jenny en we hebben een 
interview gedaan met Kayleigh van Dooren. 
Kayleigh woont in Oerle en is 18 jaar. Ze speelt 
al voetbal sinds haar 5de jaar en speelt dus nu 
13 jaar voetbal.  
 
Voor volgend seizoen heeft ze een contract getekend 
bij de dames van PSV. Ook speelt Kayleigh bij het 
Nederlands elftal onder 19. Ze is bij voetbal gegaan, 
omdat haar vader vroeger bij voetbal zat en ze vond 
dat ook leuk om te gaan doen. Ze is aanvallende 
middenvelder en speelt meestal met nummer 10, 
maar bij PSV weet ze nog niet met welk nummer ze 
gaat spelen. 
 
Ook studeert ze nog, maar voetbal vindt ze 
belangrijker. Ze mist best veel lessen op school. Als 
het moeilijk is, is dat jammer, maar tot nu toe heeft 
ze alles gehaald. Als ze tentamen heeft, gaat ze niet 
trainen, maar de wedstrijden gaan altijd voor. Liever 
wordt ze beste Nederlandse voetbalster dan baas 
over een groot 
bedrijf. Ze traint 6 
a 7 keer per week. 
Ongeveer 5 keer 
per week op het 
veld (anderhalf uur) 
en 2 keer 
krachttraining. Haar 
ouders zijn vaak bij 
een wedstrijd. Ze 
eet speciaal voedsel 
als voetballer. Zo 
eet ze veel kwark 
(daarin zitten veel 
eiwitten) en voor 
een wedstrijd eet 

Interview Kayleigh 
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KampioensteamFietsverkeersexamen

Hoi ik ben Ingmar,
En dit keer ga ik mijn
stukje schrijven over het
kampioenschap van mijn
voetbalteam JO10-1
waar ik keeper van ben.

We speelden een wedstrijd
tegen unitas59 op het veld bij onze club RKVVO.
Het was een mooie zonnige dag en ik ging samen
met Papa en mijn broer Yannick naar het
voetbalveld. Ik was eigenlijk best zenuwachtig.
We hadden in de bestuurskamer een bespreking
voordat de wedstrijd begon.
En daarna gingen we het veld op, er was heel veel
publiek en dan vooral voor ons!
De wedstrijd begon en het werd heel spannend.
Toen de eerste helft voorbij was stond het 2-1 voor
ons en na de rust werd het 4-1 voor ons. Ik kreeg
nog een vrije trap tegen maar gelukkig pakte ik ‘m.
We hebben gewonnen met 4-1.
Het was een heel groot feest en we hadden
champagne en we gingen met onze kleren aan
onder de douche.
In de kantine aten we friet en een snack en er was
een toespraak. Toen we de kantine binnen kwamen
stond er muziek voor ons op. We kregen allemaal 2
muntjes en daar mochten we iets lekkers van
kopen.
Daarna kregen we van onze trainer Dennis allemaal
een beker. Ik heb van de beker een foto gemaakt en
die ook bij het stukje gedaan.

Dit was mijn stukje, ik hoop dat jullie het leuk
vonden!
Groetjes van Ingmar

Hoi, ik ben Imke en ik ga
een stukje schrijven over
het fietsverkeersexamen.

Het fietsverkeersexamen is
de test die kinderen in groep
7 moeten halen omdat ze
dan veilig alleen of samen
kunnen fietsen. Het examen bestaat uit een theorie
gedeelte en een praktijkgedeelte. Bij het theorie
gedeelte moet je meerkeuzevragen invullen en
daarbij was iedereen van onze klas geslaagd. Bij
het praktijkexamen wordt je fiets gekeurd op een
aantal punten om veilig te kunnen fietsen. In totaal
zijn het er 19. Dit zijn er een paar:

1. Het stuur zit goed vast.
2. De bel is goed te horen.
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en
zijn heel.

Daarna ga je een route fietsen, deze is elk jaar
hetzelfde en start bij het politiebureau. Langs de
kant staan bordjes zodat je de route makkelijk kunt
volgen. Tijdens het verkeersexamen moet je een
hesje aan met een nummer erop.
Ook moest je lang wachten voordat je vertrok want
iedereen startte een minuut na elkaar en er waren
meerdere scholen. De route was best lang en je
moest goed uitkijken. Er zaten langs de route
vrijwilligers die keken of je het goed deed. Als je
minder als 80% goed had was je niet geslaagd.
Ik vond het leuk om te doen en iedereen van onze
klas had het heel goed gedaan.
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2018 Ophaaldagen Kliko 
Kijk voor actuele ophaaldagen ook op de 
Afvalkalender van gemeente Veldhoven  

(www.veldhoven.nl/afvalkalender).  
Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende 

ophaaldagen ontstaan. 

Juni  
15 Bosbender Kids, 14.30u - 16.30u 
15 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
19 VKS: Fietsen en eten bij Pius X in Bladel 
20 Toekomst van de kerk: 19.30u in 

 d'Ouw School 
22 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
23 Ophalen oud papier 
23 Kidsrun en Kiddyrun 
23+24 St. Cecilia: Oerle-Knegsel spektakel in de 

Leenhoef Knegsel  
23 Zandoers Kapellenfestival 14-18u op de 

Molenvelden 
24 Montmartre op Zandoerle 10.00u—17.00u 
24 Lustrumfeest buurtvereniging Het Koppel 
24 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
25 KVB: Ledenavond  
27 VKS: Fietsen 
29 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
29 Bosbender Kids, 14.30u - 16.30u 
(29)-30 
+1 juli 

TCO: Tiener4Tieners 

  

Juli  
3 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
5 Slotconcert Chant 'Oers 
6 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
6 St. Jan Baptistschool: calamiteitendag 
12 KBO: uit eten bij Crème de la Crème 
13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
20 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
27 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
28 Ophalen oud papier 
  

Augustus 
3 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
(9) -  
10 t/m 12 

TCO: Bivak (oudste tieners vertrekken 9 
augustus) 

10 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
12 t/m 17 Vakantieprogramma Oerle 
14 KBO: uit eten bij de Wok 
17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
25 TCO: Afsluiting 
25 Ophalen oud papier 
25+26 Groen en Keurig: bloemententoonstelling 
31 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

Oktober 
5 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
10 VKS: Moederdagviering 
12 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
15 t/m 19 St. Jan Baptistschool: Herfstvakantie 
19 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
22 KVB: Tai-Chi-avond 
24 VKS: Kaarten en rummikubben  
26 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
28 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
  
November 
2 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
6 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
9 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
10+11 Boekenmarkt in d’Ouw School 
12 VKS: Avond met KVB 
16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
23 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

De volgende kopijdatum is 
25 juni 2018 

September 
3 VKS: Volksdansen  
4 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
5 Bosbender Kids, percussie workshop 
5 KVB: Lange fietstocht 
5 VKS: Openingsavond 
7 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
8 Chemokar kerkplein, 08:30–10:00u 
14 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
14 t/m 18 Oers Kermis (Let op! Start vrijdagmiddag!) 
17 Veldhoven herdenkt  
21 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
23 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
24 KVB: Ledenavond 
26 VKS: Kienen 
28 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
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Foto impressie Boergondisch Oers 




