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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) 

6 28-05-2018  24 (13-06-2018) 

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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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 

Beste vrijwilligers en alle inwoners 
van Oerle, 
 
We blikken terug op de Oerse Braderie van 
zondag 8 april ! De weergoden waren ons weer 
goedgezind en we kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde dag. Dit was natuurlijk niet 
mogelijk geweest zonder alle vrijwilligers die 
ons geholpen hebben. 
 
Wij willen jullie allemaal hartstikke bedanken:  
De Braderie werkgroep, de tieners, ouders van 
tieners, sponsors, en laten we vooral diegenen die 
geen tieners meer bij het Tienercomite hebben en 
toch graag willen komen helpen niet vergeten. 
Jullie zijn voor ons van onschatbare waarde! 
 
Verder zijn we ons ervan bewust dat we de inwoners 
van Oerle wel wat last hebben bezorgd.  
Een groot deel van het dorp was afgesloten en 
natuurlijk ondervonden een heel aantal mensen last 
van de drukte en het geluid. We willen iedereen 
langs deze weg bedanken voor hun medewerking, 
hun verdraagzaamheid en begrip.  
Hierdoor zijn wij in staat om ieder jaar weer een 
leuke braderie neer te zetten. 
 
Bedankt ! 
 
Namens de Braderie werkgroep en het bestuur van 
Tienercomité Oerle:  

‘t Cursushuys Oerle bedankt! 

Vrijwilligers en mantelzorgers, die kennis en/of 
vaardigheden willen opdoen, kunnen vanaf 1 april 
terecht bij ’t Cursushuys. Dit is een initiatief van 
GOW Welzijnswerk en Cordaad Welzijn. 
 
Het Cursushuys biedt een continu aanbod van 
cursussen en trainingen voor mantelzorgers, 
vrijwilligers en (vrijwilligers-)organisaties in de 
gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, 
Heeze-Leende, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, 
Veldhoven en Waalre. ’t Cursushuys vertaalt vragen 
van mantelzorgers, vrijwilligers en (vrijwilligers-)
organisaties naar cursussen en trainingen.  
 
Het doel is dat iedereen gemakkelijk kan deelnemen 
aan de aangeboden trainingen, waarbij alle 
trainingen voor mantelzorgers en vrijwilligers op één 
gezamenlijke website staan. Financiële 
ondersteuning voor dit initiatief komt onder andere 
van het Oranje Fonds en Rabobank De Kempen. 
 
Ook jouw organisatie die werkt met vrijwilligers en 
mantelzorgers kan met ’t Cursushuys samenwerken 
en het eigen trainingsaanbod inzichtelijk maken via 
de website: http://www.cursushuys.nl 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Herman Kootkar (1949): lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 
 
heeft in totaal 27 jaar als 
volksvertegenwoordiger zitting 
gehad in de gemeenteraad van 
Veldhoven. Vanaf 1990 tot 2006 
was hij raadslid voor de partij 
Veldhoven Samen Anders. Van 
2006 tot 2007 heeft Herman 
Kootkar de functie van wethouder 
vervuld. Vanaf 2007 tot 2010 heeft 

hij de functie als raadslid voor de Fractie Kootkar 
bekleed. Vanaf 2010 tot 2018 was hij raadslid voor 
Samenwerkend Veldhoven. 
 

Mevrouw T.A.M. (Dory) Spruit
-van der Weiden (60): Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau 
 
Sinds 1990 is mevrouw Spruit-
van der Weiden vrijwilliger, 
secretaris en rechtsvoorganger 
van de Parochie Christus Koning 
in Veldhoven. Zij was lector, 
doopgroepcoördinator, lid van de 

gebedsgroep, zorgde voor het voorbereiden van 
avondwaken en was nauw betrokken bij een 
fusievoorbereiding. 
Van 1993 tot 1997 was mevrouw Spruit-van der 
Weiden pleegouder bij Combinatie Jeugdzorg. Met 
haar gezin heeft zij als een van de eerste 
pleeggezinnen meegewerkt aan het Gezinsproject 
waarbij kinderen die niet meer thuis konden wonen 
tijdelijk in een pleeggezin verblijven. Daarnaast 
heeft zij samen met een gezinsvoogd een training 
voor pleegouders verzorgd. 
Gedurende zes jaar was mevrouw Spruit–van der 
Weiden één tot twee weekenden per maand 
verzorger van een jongen die aan het Prader-Willi 

Syndroom lijdt en die 24-uurs begeleiding nodig 
had. Mevrouw Spruit-van der Weiden was secretaris 
van de Katholieke Vrouwen Beweging Oerle. Ook 
was zij ondersteuner/mantelzorger van de moeder 
van een jeugdvriendin. Bij Stichting Nieuwe 
Levenskracht, afdeling Oerle is mevrouw Spruit- van 
der Weiden bestuurslid Zij legt zieken- en 
nabestaandenbezoeken af en is medeorganisator 
van de jaarlijkse bedevaart naar Meerveldhoven. 
Ook is zij penningmeester van de Zonnebloem, 
afdeling Oerle en draagt zij bij aan het organiseren 
en uitvoeren van de activiteiten en het afleggen van 
huisbezoeken. 
 

De heer M.J.H. (Tinus) van 
Campen (60): Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau 
 
De heer van Campen is sinds 
1995 vrijwilliger bij Stichting 
Severinus. Hij is werkbegeleider 
en ‘maatje’ van een man met 
een verstandelijke beperking. 
Van 1997 tot 2004 was de heer 
van Campen voorzitter van het 

Oranjecomité Oerle. De heer van Campen was 
bestuurslid van de stichting Vakantiecomité. 
Sinds 2007 is hij vrijwilliger en bestuurslid van de 
stichting Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle. 
Daarnaast was hij van 2010 tot 2018 ondersteuner 
van zijn moeder die halfzijdig verlamd en 
rolstoelgebonden is. De heer van Campen was ook 
vrijwilliger bij het Tienercomité Oerle, het 
evenement ‘Boergondisch Oers’ en verschillende 
buurtactiviteiten.  

Lid in de Orde van Oranje Nassau 
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Parochieberichten: 

 

Gedoopt: 
Scott Wijnhoven 
 

Overleden: 
† Riet Wijnands – Reith, 88 jaar 
 
 

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 

Mistijden door de week in Christus Koning zijn 
veranderd! 
op maandag en vrijdag is er om 9.00 uur een 
Eucharistieviering, 
op dinsdag, woensdag en donderdag blijft de viering 
om 19.00 uur. 
 
St. Jan de Doperkerk 1e dinsdag van de maand 9.30 
uur!  
Met ingang van juni zal er op proef een viering zijn 
op dinsdagochtend in onze kerk. Nadien is het weer 
koffiedrinken in de sacristie. Dit is uitsluitend op de 
1e dinsdag van de maand. Als er voldoende 
belangstelling bestaat zal dit experiment 
maandelijks worden herhaald.  
De weekendvieringen blijven echter uitsluitend in de 
Christus Koningkerk.  
 
Meimaand = Mariamaand 
In de kapel in Zandoerle wordt iedere 
maandagavond om 19.00 uur het rozenhoedje 
gebeden.  
De kapel is open van 8.00 uur tot zonsondergang. 
Ook in Meerveldhoven worden er door diverse 
bedevaarten naar Onze-Lieve-Vrouw ter Eik in de 
Christus Koningkerk weer extra bezoekers verwacht.  
 
 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 19 mei: Pinksteren  
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 20 mei: Pinksteren 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)  
15.00 uur: Marialof (samenzang) 
 
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag 
10.00 uur: Eucharistieviering (Herenkoor) 
 
Zaterdag 26 mei:  
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 27 mei: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)  
15.00 uur: Marialof met Lambertusgilde  
 (Dameskoor CK) 
 
Donderdag 31 mei: 
19.00 uur: Eucharistieviering > Sluiting Meimaand 
(Selster Dameskoor) 
 
Zaterdag 2 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 3 juni: Sacramentsdag 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering:  
 Eerste Communieviering 
 
Zaterdag 9 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 10 juni: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)  

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

Bedevaart naar Scherpenheuvel 
Op zaterdag 16 juni a.s. wordt de jaarlijkse 
bedevaart weer georganiseerd door de Broederschap 
van de Beerse processie. U kunt zich nog opgeven 
bij Petra de Lepper (tel. 253 33 13). Kosten busreis 
€ 17,50 
Kinderen € 11,-. U kunt zich nog tot uiterlijk 18 mei 
opgeven, dus liefhebbers haast u. 
 
Zondag 24 Juni = St. Jan de Doper 
Jaarlijks vieren onze parochianen en verenigingen 
die St. Jan de Doper/Baptist als hun patroonheilige 
kennen zijn geboortedag. Om 9 uur is er een H. Mis 
in onze kerk met de wijding van St. Janstrossen. 
Uiteraard is het gilde St. Jan Baptist tijdens deze 
viering aanwezig en voor de vele nieuwe bewoners 
in Oerle is dit een ideale gelegenheid om op deze 
zondag de viering en de traditie mee te maken. In 
de volgende Koers volgt een beschrijving over de 
legende rond de St. Janstros. 
 
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 

Donateursactie 

Donateurs actie Groen en Keurig 
 
In de maand juni (4 juni-30 juni) is weer de 
jaarlijkse donateursactie van bloemenvereniging 
Groen en Keurig. Dankzij uw bijdrage kunnen wij 
weer veel activiteiten met een versiering 
opluisteren.  
Als dank is er vanaf zaterdag 4 augustus tussen 
10.00 en 11.00 uur voor de donateur een mooie bos 
dahlia's. Dit zolang het weer dit toelaat ( half 
oktober ? ) Ook dit jaar zijn er weer nieuwe soorten; 
dus elke week een andere bos. Op maandag zijn wij 
vanaf 18.00 uur aanwezig in de tuin. Loop gerust 
een keer binnen en zie wat wij op de tuin doen voor 
een mooie bos bloemen. 
Mogen wij op jullie rekenen?  
Vast bedankt.  
 
Onze locatie is achter de kerk. 
 
De leden van Groen en Keurig 
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Ursulinen projecten in India 

vaak kansloos, zijn er opgevangen in hostels en 
gaan er naar school. De dankbaarheid die het 
echtpaar Van de Ven ervoer, was enorm. Riet: “De 
zusters zeggen: we can never repay.” Het portret 
van wijlen pastoor Vekemans hangt dan ook in alle 
kloosters in het gebied waar het fonds werkzaam is. 
De zusters Ursulinen, die al sinds 1903 in India 
werken, vormen ter plaatse een belangrijke schakel 
voor het werk van het Vekemans Fonds. In april 
vierde de congregatie van de zusters Ursulinen het 
200-jarig bestaan in Brussel. Zuster Philomina en 
enkele andere zusters kwamen voor een maand over 
uit India. Zuster Philomina was eerder al eens bij 
pastoor Vekemans in de kerk in Oerle geweest. De 
aanwezigen genoten van de aanwezigheid van de 
zuster en van hetgeen zij vertelde. 
 
Bamboe en modder 
Het verhaal van Riet en de zuster werd ondersteund 
met foto’s en filmpjes. Foto’s van onder meer de 
ontvangst van Riet en haar man Jan, straatbeelden, 
rijstvelden, theeplantage en theefabriek, dansende 
kinderen, de armoedige hutjes, een school en een 
hostel in aanbouw. “De hutjes zijn vaak gemaakt 
van wat bamboe en modder, waardoor het na elke 
moesson weer in elkaar zakt. Daarin woont dan een 
gezin met drie of vier kinderen. In één ruimte wordt 
gekookt, geslapen en huizen soms ook dieren. Het 
water komt uit een put. Drie keer per dag is rijst de 
hoofdmaaltijd die op een met hout gestookte kachel 
in het hutje wordt gekookt. Vlees eten ze 
nauwelijks, wel is er voldoende fruit”, vertelt Riet.  
 

Het Vekemans Fonds verandert het 
leven van tienduizenden mensen 
 
Een volle zaal belangstellenden luisterde 
donderdag 26 april naar het verhaal van Riet 
van de Ven die namens het Vekemans fonds 
een reis naar India maakte. Zuster Philomina 
was uit India overgekomen en gaf regelmatig 
een toelichting en antwoord op vragen uit de 
zaal. 
Door Ad Adriaans 

Riet heeft ondervonden wat een goed werk het 
Vekemans Fonds vanaf de oprichting in 1983 in 
India verricht heeft en nog steeds verricht. “Dit werk 
is geen druppel op een gloeiende plaat, maar 
verandert het leven van tienduizenden mensen.”  
Zo zag ze met eigen ogen dat het geld naar de arme 
kinderen gaat. Daarnaast kwamen er onder meer 
scholen, schoolmeubilair, toiletten, ambulances, een 
tractor, een schoolbus en fietsen. En zonnepanelen 
zodat de kinderen thuis kunnen studeren want ze 
hebben geen elektriciteit. Tienduizenden kinderen, 

Driek van de Vondervoort (links) opent de avond. Rechts 
van hem Riet van de Ven en Zuster Philomina. 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Recreanten gezocht! 

De recreanten van dameskorfbalvereniging 
BIO vormen een gezellig team dat op een 
recreatieve manier actief is in dameskorfbal.  
 
Afwisselend wordt er op de woensdagavond 
getraind, of is er een wedstrijd tegen een ander 
recreantenteam uit een van de omliggende dorpen. 
En uiteraard is er na afloop altijd tijd voor een 
“derde helft” met een kopje koffie of thee of iets 
sterkers.  
 
Juist omdát we recreanten zijn willen we graag nog 
wat meer dames in het team hebben: natuurlijk 
willen we allemaal graag zoveel mogelijk spelen, 
maar als recreant moet je je ook eens kunnen 
afmelden is het idee. En dan zonder je daarover 
bezwaard te voelen.  
 
En dus zoeken we nieuwe teamgenoten. 
Wil je graag op recreatieve wijze actief zijn op de 
woensdagavond met een teamsport, bel dan eens 
met Petra de Lepper (06-25254955 ) of met onze 
trainer/coach Jan Kampinga (06-28417750). 

Hostel 
Sommige scholen hebben nog geen meubilair en 
geen tegels op de vloer. Er zijn scholen met een 
paar honderd kinderen, maar ook met 1.500 
leerlingen. In de klassen zitten vaak wel 80 tot 100 
kinderen. Zowel arm als rijk, elk kind is welkom bij 
de zusters, ongeacht het geloof. Om onderlinge 
spanningen te voorkomen, weten de kinderen niet 
van elkaar of ze wel of niet gesponsord worden. In 
een hostel slapen soms wel veertig kinderen samen 
in één ruimte. De kinderen die in het hostel wonen, 
zien hun ouders doorgaans alleen tijdens de 
zomervakantie. Hun ouders mogen wel op bezoek 
komen in het hostel, maar dat gebeurt vrijwel niet. 
Als de kinderen naar huis gaan, overtuigen ze 
andere kinderen en hun ouders ervan dat het goed 
is om naar school te gaan. Er zijn zelfs al kinderen 
die naar de universiteit gaan en sommige hebben al 
een administratieve baan, zijn verpleegster of 
leraar, of werken als leidinggevende in een grote 
theefabriek. 
 
Wat is het meest nodig? 
Zuster Philomina dankt de 
aanwezigen na afloop voor 
hun steun aan de arme 
kinderen. Op de vraag wat 
er in India momenteel het 
meest nodig is, komt een 
duidelijk antwoord. 
“Sponsors voor de kinderen 
en geld voor scholen.” 
Driek van der Vondervoort 
is voorzitter van het 
Vekemans Fonds.  
Hij vertelde dat de 
kledinginzameling voor het fonds in elk geval nog tot 
2026 kan doorgaan. “Die inzameling levert jaarlijks 
50.000,00 euro op. Daarnaast komt er 25.000,00 
euro binnen van ouders die samen 150 kinderen 
sponsoren zodat zij naar school kunnen gaan. 
Tenslotte komt er jaarlijks van bedrijven en acties 
nog 20.000,00 tot 25.000,00 euro binnen. Totaal 
gaat er dus jaarlijks 100.000,00 euro naar India, 
waarvan 25.000,00 euro naar de kinderen. Het geld 
voor de projecten gaat rechtstreeks naar de zusters 
in India.” Tot besluit memoreerde Driek nog een 
bijzondere donatie van 140.000,00 euro van iemand 
uit Hoogeloon. Van dat geld wordt in India een 
school gebouwd: het Vekemanscollege. 

Riet van de Ven en Zuster Philomina. 

Zuster Philomina. 
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Open dag dierenkliniek 

Zondag 3 juni:  
Open dag Heike Dierrijk Klinieken 
 
“Als kleuter verbond ik al het pootje van mijn 
teddybeer met ‘verband’ (lees: Wc-papier). Als 
mijn ouders me uit het oog verloren waren, 
zochten ze me in de mand bij de hond of in de 
paardenstal. Het was dus al van kleins af aan 
mijn droom: dierenarts worden met een eigen 
praktijk”, aldus Claudia de Kort.  
 
En nu is het dan zover! Heike Dierrijk Klinieken 
opent de deuren van een prachtig nieuwbouwpand 
aan ’t Zandven 41 te Veldhoven. Claudia: “We zijn 
erg blij met ons nieuwe onderkomen en willen dat 
graag vieren met onze klanten en andere 
belangstellenden. 
  
Sinds 2005 werkt de geboren en getogen 
Veldhovense bij Heike Dierrijk Klinieken en in 2014 
heeft zij de kliniek overgenomen. Het was toen al 
bekend dat de kliniek de boerderij aan ’t Heike 
moest gaan verlaten en daarom werd er gezocht 
naar een nieuwe locatie. De nieuwe praktijk is een 
maatje groter en voldoet aan de hoogste eisen voor 
professionele diergezondheidszorg. Naast het 
hoofdgebouw is er ook een dependance aan de 
Lakenvelder in Oerle, waar Claudia woont. 
 
Het team 
Het team, naast Claudia bestaande uit dierenarts 
Anne-Lous en paraveterinairen Priscilla, Claudia en 
Evelien, behandelt met veel zorg en toewijding de 
kleine huisdieren uit de regio. “We hebben een goed 
op elkaar ingespeeld team en zijn een kliniek waar 
de klant geen nummer is. Wij kénnen onze patiënten 
echt”.  
 

 
De open dag 
De open dag (11.00u -16.00u) is een gezellige 
gelegenheid om kennis te maken met het team en 
een kijkje achter de schermen te nemen. Om 14u 
komt er een demonstratie van de wereldkampioen 
schapen drijven en men kan met de hond een heuse 
hindernisbaan oefenen. Voor de kinderen is er een 
springkussen, een speurtocht en de allerkleinsten 
kunnen worden geschminkt als hun favoriete 
huisdier. 
 
Priscilla: “We zijn super trots op ons nieuwe pand. 
Iedereen is van harte welkom, we hebben er zin in! 
 
 
Heike Dierrijk Klinieken 
Zandven 41, Veldhoven 
T: 040-2540958 
www.dierenartsveldhoven.nl 

V.l.n.r. Claudia R, Anne-Lous, Priscilla, Claudia K. 
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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 

Feestje 
 
We reden eind jaren ’60 
allemaal op stoere brommers. 
Scooters kenden we toen niet. 
Ik kon mijn brommer betalen 
vanwege het vakantiebonnen-
systeem dat toen bestond. 
Nee, het waren échte brommers die in onze beleving 
bíjna echte motoren waren. Sommigen wilden dan 
ook zo snel als een motor rijden.  
 
Maar onze brommer mocht maar 40 kilometer per 
uur. Door een dikke uitlaat en wat andere 
tandwielen ging het toch al wat harder. Maar er 
konden ook cilinders uitgeboord worden zodat het 
wat meer cc’s werden. Nou, dan naaide die er 
gruwelijk uit. 
 
Uitdrukkelijk verboden was dat ‘opvoeren’ bij de wet 
en óók door mijn vader. Maar de brommer was 
natuurlijk onderweg ergens kapot gegaan en ik had 
hem bij een 
reparateur achter gelaten om te repareren. Tevens 
werd hij daar dan vakkundig opgevoerd. 
Dat wisten mijn ouders en de pliesie natuurlijk 
niet…. 
Ik weet tot op de dag van vandaag nog niet of vader 
dat heeft geweten. Hij was goed in 
zwijgend afkeuren. Maar ik begreep niet altijd zijn 
manier van kijken (…) 
 
De wat meer artistiekelingen reden op een Puch of 
Tomos. Dat vonden wij als Zündapp- en                        
Kreidlermannen maar mietjes. Maar mij viel het op 
dat achterop die brommers 
wel vaak de mooiste meiden zaten…. 
Ja, maar wacht even. Op onze stoere brommers zat 
een zogenaamde ‘buddyseat’. 
Daar konden onze vriendinnen ook prima op zitten. 
Het minirokje met de kaplaarzen was 
misschien wel wat ongemakkelijk, maar de dames 
zaten lekker en vast tegen onze rug. 
        
Zodoende waren onze brommers altijd beschikbaar 
voor een eventuele vriendin waar we dan       
mee op stap gingen. Plaats genoeg achterop. 

Column Wil Verbaant 

Zo had ik eens een vriendin die er ook prima op 
paste maar eigenlijk was de ‘buddyseat’ 
wel wat aan de kleine kant voor haar. Van 
meehangen in de bochten had ze geen kaas 
gegeten. En dat leverde, mede door haar gewichtige 
aanwezigheid achterop, soms enige 
gevaarlijke manoeuvres op in de bochten met de 
Zündapp. 
 
Zo gingen we eens samen naar een fuif van 
vrienden. Deze vrienden hadden de garage ingericht 
als feestlokaal. Maar echt meubilair was er blijkbaar 
niet voorhanden. Het ‘meubilair’ bestond uit delen 
van boomstammen. Daar moeten we het mee doen.      
Voor de meesten was dat geen probleem. Het 
achterwerk van mijn gewichtige vriendin 
aanschouwend, zocht ik voor haar niet één maar 
twee van die boomstammetjes bijeen. Zelf vond ik 
dat wel een galant gebaar zodat zij ook met enig 
comfort aan de feestelijkheden 
kon deelnemen. 
 
Mijn vrienden echter dragen mij tot op de dag van 
vandaag nog na dat dit niet galant was maar eerder 
beledigend. Tja, soms denk je het goede te doen en 
heeft het een minder glorieus effect op anderen. 
Maar mijn bedoeling was goed en dáár gaat het om. 
 
Met de vriendin is het later uitgeraakt, maar ik weet 
niet of het aan dat feestje heeft gelegen. 
Ik heb het haar nooit meer gevraagd. 
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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 

“We kunnen nog veel voor elkaar 
betekenen” 
 
Jan van den Oetelaar nam zich voor om overal 
mee te stoppen zodra hij de leeftijd van tachtig 
jaar bereikte. En zo stopte de tachtigjarige in 
april na vijftien jaar met het voorzitterschap 
van de KBO Oerle. 
 
Door Ad Adriaans 
In 2003 werd het veertigjarig bestaan gevierd van 
wat toen nog de Bejaardenbond heette. Er werd een 
nieuwe voorzitter gezocht want Toon van Boekel had 
aangegeven ermee te willen stoppen.  

Jan van den Oetelaar kwam in beeld als zijn beoogd 
opvolger. “Wij zijn nog zodanig opgevoed dat als de 
samenleving een beroep op je doet, je een goede 
reden moet hebben om nee te zeggen. Ik had in 
2003 niets meer om handen. Het bedrijf was 
verkocht en de kinderen waren het huis uit.” Hij 
pakte de voorzittershamer op en kon meteen aan de 

Het interview 

slag met de organisatie van de festiviteiten rondom 
de viering van het veertigjarig bestaan. Als fervent 
verhalenverteller trad hij ook zelf op tijdens de 
viering. “Een uur lang heb ik verhalen verteld over 
vroeger.”   
 
Kaartmiddag 
Vroeger ging het bij de KBO om kaarten, keuvelen 
en kienen. Bij het jaarlijkse reisje kreeg de KBO met 
gemak twee bussen vol. Maar de tijden zijn 
veranderd. “Vorig jaar kregen we samen met KBO 
De Heikant nog niet één bus vol”, schetst Jan een 
grote verandering. Ook de wekelijkse kaartmiddag 
op woensdag kent een terugloop in aantal 
deelnemers. “Ik heb tegen mijn opvolger gezegd: 
zolang er nog mensen komen, moet je de 
kaartmiddag aanhouden. Zij hebben anders 
nauwelijks iets te doen.” De KBO is thuis in het 
dorpscentrum. Naast de kaartmiddag kan er op 
donderdagochtend koersbal gespeeld worden. 
Verder vinden er de jaarvergadering en kerstviering 
plaats. ”Het zou ideaal zijn als het dorpscentrum 
voor deze doelgroep elke dag open zou zijn. Ik heb 
me beijverd voor een gemeenschappelijke ruimte in 
het zorgcluster aan de St. Janstraat. Maar daar moet 
elke ruimte geld opleveren.”  
 
Belangenbehartiging 
De KBO telt nu ruim 240 leden. Met ruim honderd 
aanwezigen zijn de jaarvergadering en de 
kerstviering drukbezochte evenementen. “Maar we 
zijn er vooral om de belangen van de doelgroep te 
behartigen. Zo nodigen we bij nieuwe 
ontwikkelingen specialisten uit zoals bijvoorbeeld 
een notaris. Die houden dan tijdens de 
jaarvergadering een praatje. Ook hebben we al 
verscheidene tabletcursussen verzorgd. Daaraan 
hebben zo’n zeventig van onze leden deelgenomen.” 
Om mensen vanaf 65 jaar te enthousiasmeren is de 
KBO bezig om nieuwe activiteiten te organiseren. Zo 
is er al enkele jaren een hapjesmiddag en een 
excursie naar onder meer het Catharinaziekenhuis. 
“Het gaat om activiteiten waarbij mensen zich thuis 
voelen. De meeste 65-plussers kaarten vrijwel 
nooit.” Jan heeft zijn hoop gevestigd op de huidige 
organisatoren van evenementen als De Oerse 
Braderie en Boergondisch Oers. “Zij worden ook een 
jaartje ouder. Ik hoop dat zij straks als 65-plussers 
hun organisatorische talenten ook inzetten bij de 
KBO.”  
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Rooskleurig 
Toen Jan in Oerle naar de lagere school ging, telde 
het dorp nog geen 160 huizen. Later kwamen er 
steeds uitbreidingen met tien tot twintig woningen. 
“Die werden vaak toegewezen aan Oerlenaren. De 
integratie ging toen nog vanzelf. Toen bij Severinus 
een grote wijk werd neergezet, was de integratie 
veel minder.” De recente uitbreiding van Oerle vindt 
Jan een goede zaak. “Schippershof en Oerle-Zuid 
zijn mooie wijken. Ik zie ook dat de kinderen hier 
naar de basisschool gaan. Dat is voor Oerle als 
leefgemeenschap heel goed.” De toekomst van de 
KBO ziet er dan ook rooskleurig uit. “De KBO is niet 
meer weg te denken in de samenleving. We worden 
steeds ouder en blijven langer gezond. De doelgroep 
wordt dus steeds groter. We kunnen nog veel voor 
elkaar betekenen, maar we moeten het wel zelf 
doen. In Den Haag worden we een beetje als 
kostenpost gezien.”  
 
Verhalenverteller 
Hoogtepunten tijdens zijn voorzitterschap waren 
onder meer de viering van het vijftigjarig bestaan en 
toen in 2016 de kerk aan de eredienst werd 
onttrokken. Na de laatste viering hield de KBO een 
bijeenkomst in het dorpscentrum. Jan schitterde hier 
weer in zijn rol als verhalenverteller over alle 
veranderingen die hij in de St. Jan de Doperkerk 
heeft meegemaakt en de verschillende pastoors, 
ondersteund door een presentatie van foto’s. Bij het 
vijftigjarig bestaan kwam er een speciale KBO-kaars 
die in de kerk brandt tijdens uitvaartdiensten van 
KBO-leden.   
 
Met een voldaan gevoel heeft Jan inmiddels afscheid 
genomen. “ik heb het met veel plezier gedaan. Het 
was geen moeilijk werk, de leden mopperen nooit”, 
besluit de voorganger van Huub Stroeks, die de 
nieuwe voorzitter is. 

Bron: Koers van Oers 
Jaargang 4 (1970 – 1971) 
Nummer 5 (mei) 
 
BIO kampioen 
 
LANG LEVE BIO HIEP HIEP HOERA!!!!! 
 
Na ruim acht jaar hebben ze weer het 
kampioenschap behaald!! 
Een zegen voor héél de Oerlese gemeenschap!! 
Waar ze wel trots op mogen zijn!! Dat ze zo’n 
korfbalvereniging in hun midden hebben! 
 
We gingen naar Breugel, min of meer toch met ’’ het 
zieltje onder de arm ‘’, maar niet lang hoor. 
Sportief , zoals altijd, gingen ze van wal. Na 5 
minuten gespeeld te hebben viel er al een doelpunt 
voor Oerle, snel gevolgd door een tweede. Maar 
Aktivia, niet voor de poes, zette nu alles op alles, 
zodat de stand gelijk word, 2-2. Dus Bio nog géén 
kampioen! Ze kregen nog een kwartiertje de kans. 
De sportieve speelsters, ze waren fantastisch, en ja 
hoor daar ging de bal naar de Oerlese speelsters. 
Mevr. Renders, beter bekend als Tilla Bierings, 
maakte daar even gebruik van. Ja hoor, daar ging-
ie, de bal belandde vanuit de verte in de korf, het 
was enorm! 
Hiermede was voor Oerle het kampioenschap, waar 
ze zo hard voor hadden moeten vechten, bereikt. 
Na afloop van de ontmoeting worden ze door Mevr. 
Henst, beter bekend als Lenie Aarts, in de 
bloemetjes gezet. Een feest dat het op het 
korfbalveld van Breugel was! Een feest als nog nooit 
tevoren. Er werden veel kiekjes geknipt door de fijne 
trainer, meneer Henst, Tini zoals we hem noemen. 
Er kwamen velen de hand drukken bij het bereiken 
van dit zo fel begeerde kampioenschap. De 
secretaris met zijn vrouw waren er ook.  
Dus Oerle, leef mee met hen, laat de kampioenen 
niet alleen staan bij de huldiging. Ik veronderstel dat 
er niemand zal willen ontbreken, om ze toe te 
wensen, dat ze ook de WERELDCUP nog eens mogen 
behalen!!  
 
Van een supportster uit Oerle. 
 
xxxx BIO xxxx kampioen xxxx kampioen xxxx BIO 

Ouw (k)oers 
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7. In september vieren we 4 dagen kerstmis 
zonder heilige met de familie Regter (6) 

8. Op 2 maart werden Oerse Next TCO Models op 
beeld vastgelegd (9) 

9. Kwam deze straat uit zijn oren? (3,5) 
10. Achter de Rabobank vind je deze oude Mooie En 

Unieke Kotten (4) 
11. Zin in een tractor op 19 mei? (11) 
 
 
Succes! 

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen, etc. beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond. 
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans! 
Je moet de volledige oplossing insturen. 
 
De oplossing van Crypto 51 was:  
 
1.  CordAad 
2.  PaddeveNweg 
3.  SpiTters 
4.  Duim vOor jou 
5.  KariN 
6. AfsluitIngsavond 
7. WiSh 
 
Familienaam: Antonis 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn:  
Kokkie van Aaken, Angelique Antonis, Wendy 
Borgmans, Mieke van Campen, Bets Hospel, Corné 
Kelders, Janus van Lieshout, Henriette Segers, Annie 
Stemerdink-Heijnen. 

 
1. De partij van Hans vindt de kiosk een Geslaagde 

Buurt Voorziening (1,1,1) 
2. Braziliaanse muziek van Boergondisch Oers met 

bananen en tropische invloeden (5) 
3. Lopen deze paardjes al 45 jaar briesend door 

Oers? (9) 
4. Gerard op nr 16 en Ton op nr 58 liepen gluipend 

door de Oude Kerkstraat (6) 
5. Pils en ingenieurs gaan goed samen aan het 

Hoogeind (8) 
6. N elpee is anders een loodgieter (6) 

Crypto Oers, puzzel 52 

1                 

2                   

3                       

4                    

5                      

6                    

7                    

8                       

9                      

10                  

11                         
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Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 

 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 

Oerlenaar met een lintje 

Tinus van Campen: 
een Oerlenaar met 
een lintje 
 
Door Jurre van der Velden 
 
Tinus had toen hij opstond 
op 27 april, de dag dat hij 
zijn lintje ontving, nog 
helemaal niks door. Zijn 
vrouw Mieke had op die dag 
om half 9 ’s ochtends een 
zogenaamde afspraak bij de dokter en Tinus zou 
haar hierbij begeleiden. Hij keek dan ook gek op 
toen er opeens werd aangebeld, waarbij hij dacht: 
wie komt er nu op dit gekke tijdstip collecteren? De 
verrassing werd nog groter toen de burgemeester 
aan de deur stond, die hij op het eerste gezicht niet 
had herkend. Toen hij achter de burgemeester een 
paar mensen met een oranje stropdas zag staan, 
begon er iets te dagen. De burgemeester mocht 
uiteraard binnenkomen en deelde Tinus mede dat hij 
die dag zou worden benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De dag kreeg zo een verrassende, 
maar daarmee niet minder leuke wending. 
 
Tinus kreeg vervolgens een corsage opgespeld en 
moest om half 11, netjes gekleed, klaarstaan. De 
taxi bracht hem naar het gemeentehuis waar de 
rode loper voor hem en Mieke was uitgerold. Ze 
werden naar de raadzaal begeleid waar twee stoelen 
voor hen klaarstonden. Ook de acht andere 
Veldhovenaren die een lintje ontvingen, werden 
uiteraard in de raadzaal ontvangen. 
 
Vervolgens werd iedere gedecoreerde persoonlijk 
toegesproken door de burgemeester. Tinus werd 
meteen persoonlijk gefeliciteerd door Christian, de 
op de Severinus woonachtige jongen die hij al 25 
jaar begeleidt en ook op de hoogte was gebracht dat 
zijn vriend een lintje zou gaan krijgen. Christian 
wordt iedere donderdag trouw door hem opgehaald 
om samen te gaan werken. Tinus bewaart dan wat 
klusjes voor hem en samen beleven ze veel plezier 
tijdens het werk.  

Tinus is hiernaast ook nog jaren actief geweest bij 
het Vakantieprogramma, het Tienercomité,  
d’Ouw School en het Oranjecomité. 
 
Na het opspelden van de lintjes 
ging het gezelschap verder naar  
D’n Burgemister, waar iedereen kon 
worden gefeliciteerd tijdens de 
receptie. Hij ontving veel leuke 
reacties op zijn onderscheiding en 
werd in de week na de ceremonie 
zelfs op straat nog aangesproken 
door mensen die hem hiermee 
feliciteerden. 
 
Het feestgedruis ging daarna verder op de Janus 
Hagelaarsstraat, waar alles aan de kant werd 
geschoven en tot in de late uurtjes werd doorgegaan 
met feesten, zoals ze dat alleen in die straat 
kunnen. De dag erna werd Tinus echter alweer om 
half 10 in D’n Burgemister verwacht waar koffie met 
gebak op hem wachtten. Nadat de burgemeester 
hem opnieuw toegesproken had op het podium bij 
de Oranjemarkt, werden de nieuwe lintjesdragers 
naar d’Ouw School in Oerle gebracht om daar de 
feestelijkheden voort te zetten. Tinus vond het 
vooral mooi dat hij de tien jaar daarvoor als 
vrijwilliger en bestuurslid van d’Ouw School voor de 
lintjesdragers had ‘gezorgd’ en nu zelf als 
gedecoreerde aan tafel zat. 
 
Na een ‘afzakkertje’ bij Oers Gezellig zaten de 
officiële plichtplegingen erop. Het waren voor Tinus 
twee hele mooie dagen die hij niet snel zal vergeten.  
 
Namens de Koers van Oers feliciteren we Tinus, 
maar ook de andere Veldhovense gedecoreerden, 
van harte met hun lintjes en hun inzet voor de 
Veldhovense samenleving.  
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FC De Rebellen bij RKVVO 

John de Wolf, Royston Drenthe en  
Luc Nilis komen op 9 juni naar RKVVO 
 
RKVVO bestaat dit voetbalseizoen 75 jaar. Het 
jubileum feestweekend op 8, 9 en 10 juni staat 
bol van de hoogtepunten. Dat FC De Rebellen 
komen is één van die hoogtepunten. Zaterdag 
9 juni komen FC De Rebellen aantreden tegen 
RKVVO'ers met o.a. John de Wolf, Royston 
Drenthe en Luc Nilis. De wedstrijd staat onder 
leiding van scheidsrechter Roelof Luinge.  
 
Er wordt gespeeld tegen RKVVO 1, RKVVO 1 
kampioensteam van 2004 en 2005 en het team wat 
de meeste loten verkoopt van de jubileumloterij. 
Hier moet je hoe dan ook bij zijn. Er zijn 
mogelijkheden om voor, tijdens en na de wedstrijd 
de veel besproken voetballers te spreken en een 
handtekening te vragen. Er zullen ook spelers de 
feesttent in komen om nog een drankje te nuttigen.  
 
Het programma van die zaterdag is: 
• Overdag jeugd, sport- en speldag.  
• 16.00 uur: wedstrijd G-team tegen RKVVO 1. 
• 19.00 uur: wedstrijd tegen FC De Rebellen.  
• Vanaf 20.30 uur: feestavond met DJ Jerome. 
 
Na de wedstrijd gaat het dak eraf in de feesttent 
met DJ Jerome. 
Dj Jerome is een ervaren enthousiaste allround DJ/
entertainer met een vlotte presentatie. Hij scoorde 
een dikke hit met “Sex met die kale” samen met de 
Lawineboys. Zijn draaistijl is zeer breed en is een 
opzwepende mix tussen de beste hits van o.a. 
Nederlandstalige feestmuziek, Top 40, Dance, R&B 
en Dance-Classics. Elk jaar is DJ Jerome te zien op 
diverse kermissen in Veldhoven.  
 
Het hele weekend is voor iedereen toegankelijk en 
gratis. Alleen bij de wedstrijd tegen FC De Rebellen 
wordt een entreeprijs gevraagd van € 5,00 (ter 
plekke te voldoen) of het laten tonen van jouw 
jubileumlot geldt ook als entreebewijs. 
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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 

10 juni biercantus bij RKVVO met 
Motion Coverband en DJ Dominic 
Graat 
 
In verband met het 75-jarig jubileum van 
RKVVO, organiseert RKVVO op zondag 10 juni 
een Biercantus tijdens het feestweekend op 8, 
9 en 10 juni. 
 
Het woord cantus is afgeleid van het latijn en staat 
voor zang. Een biercantus staat gelijk aan een 
drinkfestijn, waarbij de gasten uit volle borst 
meezingen. Dit gaat uiteraard gepaard met vele 
glazen bier. Vandaar het woord biercantus. De 
biercantus is een garantie voor 100% gezelligheid, 
plezier en feest! 
 
Motion Coverband heeft ruime ervaring met het 
verzorgen van entertainment tijdens een biercantus. 
Deze big band mag dan ook niet ontbreken op onze 
biercantus. 
 
Aanvang: vanaf 17.00 uur.  
Aanmelden kan met minimaal 2 personen, via de 
website van RKVVO (kopje “RKVVO 75 jaar”).  
Deelname is gratis, voor iedereen toegankelijk en 
vanaf 18 jaar.  
Wees er snel bij, want vol = vol.  
Drinken van bier is niet noodzakelijk. Mag ook met 
wijn, rosébier en fris. 
Voor vragen: biercantus@rkvvo.nl  
 
Voor de biercantus organiseren we het 
Hoppenbrouwers Bedrijventoernooi wat al helemaal 
vol zit. Na de biercantus gaan we in vol tempo door 
en zorgt DJ Dominic Graat ervoor dat de sfeer erin 
blijft. Draaien is één, maar entertainen is een kunst 
op zichzelf. Dominic Graat is in 2014 uitgeroepen tot 
beste opkomende party DJ van Nederland. Van 
event tot festival - put your hands up in the air; hij 
kwam, hij entertaint en hij brengt feest. Dominic 
Graat draait regelmatig in de Veldhovense cafés en 
tijdens de Veldhovense kermissen.  
 
En alsof dit nog niet genoeg is, gaan we ook nog de 
trekking doen van de grote jubileumloterij. 
Zondagavond 10 juni weten we wie de trotse 
eigenaar is van een flitsende en nieuwe Citroën C1 
auto van Bos en Slegers, de boodschappencheque 
ter waarde van € 2.600,00 bij Plus van Reijen en 
een elektrische fiets van Tweewielers De Uitkomst - 
Jan van der Meeren. 

Biercantus bij RKVVO 

Aanmelden nieuwe 
leerlingen 
 
Op woensdagmiddag 23 mei zal er een kijkmiddag 
plaatsvinden op school. Op deze middag zijn alle 
kinderen en hun ouders, die een kijkje willen komen 
nemen op de dagopvang, peuterwerk en BSO van 
NummerEen en St. Jan Baptist, van harte welkom. 
 
Tijdens deze middag kunt u uw kind ook inschrijven. 
Door in een zo vroeg mogelijk stadium zicht te 
krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze Brede 
School kunnen wij hierop anticiperen bij de formatie 
van de groepen in het nieuwe schooljaar. 

Aanmelden leerlingen 
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(Advertentie) 

Eieren in het Paasbos 

Paaseieren zoeken 
2018 
 
Het was 1 april dit jaar weer 
paaseieren zoeken in het 
Paasbos (dit was geen grapje). 
De Paashaas heeft in de ochtend weer hard gewerkt 
om alle kalkeieren weer te verstoppen in het 
paasbos. Om 13.00 uur liepen we met z’n allen
(ongeveer 35 kinderen en 50 ongeduldige ouders en 
opa’s en oma’s) naar het Paasbos toe. Daar 
aangekomen kregen we een korte uitleg hoe we het 
gingen doen. De kleinste kinderen in het 1e gedeelte 
en groep 3 en 4 in het 2e gedeelte. We konden niet 
wachten om de eieren te gaan zoeken (ik had er 
stiekem al een paar zien liggen). Nadat we geen 
kalkeieren meer konden vinden mochten we naar 
een afgezet stukje bos waar de paashaas een 
gouden ei en 3 gekleurde eieren heel goed verstopt 
had. We hadden na lang zoeken eindelijk 1 gekleurd 
ei gevonden. Onze papa’s en mama’s stonden heel 
ongeduldig aan de kant te wachten totdat ze 
toestemming kregen om mee te gaan zoeken. De 
paashaas had dit jaar heel goed zijn best gedaan 
met het verstoppen van de eieren. We hadden zelfs 
met de hulp van de papa’s en mama’s nog ca.  

10 minuten nodig om de overige eieren te vinden. 
De gekleurde eieren werden gevonden door Guus 
Kemp, Cato Kemp en Bas van den Boom. Het 
gouden ei werd gevonden door Veerle Verdaat. Zij 
kregen hiervoor allemaal een leuke prijs van de 
Paashaas. We mochten daarna op de foto met de 
Paashaas om in de Koers van Oers onze prijs te 
laten zien. Het was weer erg leuk en we hadden 
weer veel chocolade eieren mee naar huis om lekker 
op te eten. 
 
Bedankt allemaal namens Stichting Jeugdbelangen 
Oerle. 
 
Een foto impressie is te vinden op de binnenkant 
van de voorkaft. 
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(Advertentie) 

Montmartre op Zandoers 
 
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. 

Montmartre op Zandoers,  
zondag 24 juni aanstaande 
 
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. 
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Programma Boergondisch Oers 

Vrijdagavond 1 juni en zaterdag 2 juni 2018 

BOERGONDISCH OERS 
SAMBA BANANA TROPICANA! 

Programma vrijdag 1 juni 
  
19.30 uur 
  
  
  
  
20.00 uur 
21.30 uur 

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

01.00 uur Sluiting   

 
Programma zaterdag 2 juni 
13.00 uur 
  
  
16.00 uur 
16.30 uur 

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

16.00 uur – 19.00 uur Boergondisch Food plein 
Kosten: € 8,50 pp 
Dit bedrag dient u contant te betalen bij het afhalen van de eetbonnen 
Ook tieners …..vergeet niet in te schrijven en eet gezellig mee 
  
Volley 
Wegens groot succes van voorgaande jaren, zal er dit jaar wederom  
een aparte poule gemaakt worden voor tieners (vanaf middelbare school) 
Een team bestaat uit minimaal 4 spelende deelnemers 
Deelname is op eigen risico 

17.45 uur Presentatie volleybalteams in thema 
18.00 uur Start eerste wedstrijd 
21.30 uur 
01.00 

Start avondprogramma in de tent mmv DJ Dominic Graat 
Sluiting 

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

Inschrijven vóór 22 mei 2018 
  
U kunt de bestelde eetbonnen (contant) betalen of  
pinnen en afhalen bij Dorpscentrum d’Ouw School 
Dinsdag 29 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 

Donderdag 31 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 
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Inschrijven vóór 22 mei 2018 
Inschrijven kan ook via : www.boergondischoers.nl 

Naam   

Adres   

Telefoonnr.   06- 

E-mail   
 

Vrijwilligers (Zonder vrijwilligers is Boergondisch Oers niet mogelijk, dus schrijf je in) 

Datum Hulp X Naam 

Di. 29 mei Hulp bij opbouw tent (v.a. 18.00 uur)     

Vr. 1 juni Barwerkzaamheden: vanaf 20.00 uur     

Za. 2 juni Groepje begeleiden of bij activiteit     

Za. 2 juni Scheidsrechter volleyen     

Za. 2 juni Hulp bij Food plein: 15.45 - 19.00 uur     

Za. 2 juni Barwerkzaamheden: O 16.00- 19.00 
 O vanaf 19.00 

    

Zo. 3 juni Opruimen (9.30 uur)     
 

Vr. 1 juni: Pub Quiz Inschrijving gratis 

Naam Team   

E-mail   

1 = Contactpersoon 5   

2   6   

3   7   

4   8   
 

Zat. 2 juni: Kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle Inschrijving gratis 

Naam kind 1   Groep   

Naam kind 2   Groep   

Naam kind 3   Groep   

Naam kind 4   Groep   
 

Zat. 2 juni: Boergondisch Foodplein € 8,50 p.p. Kinderen die deelnemen aan kinderactiviteiten 
 eten gratis frietjes mee 

Aantal personen  
 

Zat. 2 juni: Volley Inschrijving gratis 

Naam team   

E-mail   
Competitie 
  

Volwassenen 
Tieners (vanaf middelbare school) 

Namen 
deelnemers 

1 = Contactpersoon 4   

2   5   

3   6   
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 Adriënne van de Vorst Stepke 1 

 Mieke van Campen Janus Hagelaarsstraat 19 
 Voor meer informatie zie www.boergondischoers.nl 

Inleveren bij: 
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Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van: Perry Kemp. 
 
Zomerse pastasalade met  
perzik en kip 

 

Ingrediënten (voor 4 personen): 
 250 gram farfalle (vlinderpasta) 
 3 lente-uitjes 
 500 gram perziken op sap 
 200 gram ongezouten cashewnoten (bakje) 
 2 gerookte kipfilets (of al in reepjes) 
 1 bakje farmersalade 
 

Bereidingswijze: 
1. Kook de vlinderpasta volgens de aanwijzingen op 

de verpakking beetgaar en laat afkoelen onder 
koud stromend water. 

2. Snijd ondertussen de lente-uitjes in ringetjes. 
Snijd de perziken in stukjes. Hak de cashewnoten 
grof. Snijd eventueel de kipfilet in reepjes. 

3. Meng alle ingrediënten en de farmersalade goed 
door de pasta. 

 
! Houd je meer van lauwe pastasalade, spoel de 

pasta dan met heet water af. 
 
! Als je de salade al even van tevoren wilt maken, 

kun je het beste wachten met toevoegen van de 
cashewnoten tot vlak voor het serveren. Dan 
blijven ze lekker krokant. 

 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat 
het makkelijk te maken is en vooral 
heerlijk smaakt op zomerse dagen. De 
salade past ook goed bij een barbecue! 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan 
Patricia Salemink, omdat Patricia 
geweldig kan koken volgens onze 
Willem, gerechten komen schijnbaar 
wel uit de airfryer. 
 
 
Eet smakelijk! 
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‘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. 
 

Sjors Kwinten (20) 
woont met vader 
Hans, moeder Jet, 
broers Willem (24) 
en Dries (23) nu 
nog in Wintelre. 
Zijn lieve-
lingsprogramma’s 
zijn: Brugklas, 
lachen om 
homevideo’s, 
GTST, Ik hou van 
Holland, Darten, 
voetbal (vooral 
PSV) Smeris, 
Flodder enz. 
  
Pannekoeken, friet 

met frikandel en tosti eet hij het liefst. Op maandag 
en dinsdag werkt Sjors in verzorgingshuis St. Joris 
in Oirschot (dagbesteding van Severinus) en op de  
woensdagochtend werkt Sjors bij Tuincentrum 
Coppelmans. Op donderdag en vrijdag werkt hij bij 
‘t Dorpsgenot (Severinus). 
  
Zijn vrije tijd is goed gevuld met sporten bij 
Severinus op maandag, zwemmen met 5 vrienden 
op dinsdag en korfbal bij DBS op donderdag. 1 x per 
maand dart hij bij De Hoeksteen in Bladel. Verder 
vind hij het leuk om aan het Dickensfestijn en de 
carnavalsoptocht mee te doen. Festivals bezoeken 

Nieuwe inwoners 
zoals Bospop, de Zwarte Cross en Welons met vader 
en broer Willem. En in het weekend of vakanties 
karpervissen met broer Willem, vooral ‘s nachts. 
  
Sjors houdt van Nederlandstalige muziek: Andre 
Hazes, Nick en Simon, Stef Eckel en Bluf. Maar ook 
Pink Floyd, Queen, Toto en vooral Hotel California 
van The Eagles mag hij graag horen. Sjors is heel 
goed in feesten en carnaval vieren, het liefst is hij 
dan DJ. 
 
Ter voorbereiding op het wonen volgde hij een 
cursus van Carolien Sandkuyl waar allerlei thema’s 
behandeld werden. Regelmatig zijn er activiteiten 
met de toekomstige huisgenoten.  
 

——— 
 
Ik ben Roland Roovers 
en ben 23 jaar en 
woon nog bij mijn 
ouders in Leende. 
Ik heb 1 zusje Carla 
en die woont in 
Maastricht. Mijn 
lievelingsprogramma’s 
zijn Andre van Duin, 
Flodder, Flikken 
Maastricht. Eigenlijk 
lust ik alles en vind ik 
ook alles vaak te 
lekker. Maar 
ovenschotels en 
lasagne en shoarma is 
wel mijn specialiteit. 
 
Mijn dagbesteding is twee en een halve dag bij de 
bakkerij Libra nu nog in Veldhoven, maar wat ik erg 
leuk en fijn vind is dat de Bakkerij ook gaat 
verhuizen naar Oerle, dan kan ik daar voortaan te 
voet en zelfstandig naar toe. De andere 2 dagen ben 
ik bij Gasterij Dorpsgenot in Zandoerle, daar sta ik 
achter de bar of in de keuken of in de bediening. Ik 
vind beide dagbestedingen erg fijn en leuk om te 
doen. 
 
Als ik vrij ben vind ik het leuk om een legpuzzel van 
1000 stukjes te doen. En verder wandelen, hockey, 
winkelen, spelletjes op de iPad, kaartspel SkipBo en 
ergens op de koffie gaan. Af en toe iets lekkers 
bakken of helpen met koken.  
 
Ik houd van Nederlandstalige muziek, Jan Smit, Nick 
en Simon, Guus Meeuwis, etc. Ik probeer om de 
collectie van Hitzone bij elkaar te sparen! 
 
Ik heb erg veel zin om op mezelf te gaan wonen, we 
gaan regelmatig naar de vooruitgang van de bouw 
kijken en maken dan foto’s. We komen regelmatig 
met de toekomstige huisgenoten bij elkaar daar kijk 
ik altijd erg naar uit. Ik logeer al erg lang bij het 
Logeerhuis van Severinus. Eerst vooral in het 
weekend nu 1 dag door de week en af en toe een 
weekend. En ik ben natuurlijk al spullen aan het 
verzamelen voor op mijn nieuwe kamer. 
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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 

Verwen-activiteiten SWOVE 

 
Creatieve workshops ‘De kunst van het ontspannen’ 
In 4 workshops laten we belaste mantelzorgers aan 
‘De kunst van het ontspannen’ proeven! Voor een 
kleine eigen bijdrage van € 25,- (inclusief koffie/
thee, een lekkere lunch en materiaal) kunnen 
mantelzorgers 4 dagdelen bij Atelier Soeff (Heike 11 
in Veldhoven) ontdekken dat creatief bezig zijn 
ontspant en energie geeft.  
 
Workshops voorjaar 2018: vrijdag 25 mei, 8 juni,  
22 juni en 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur. We 
eindigen met een lunch. 
Workshops najaar 2018: woensdag 10 oktober,  
31 oktober, 14 november en 28 november van 
13.00 tot 16.00 uur. We starten met een lunch. 
 
Voor alle activiteiten graag even opgeven bij het 
Steunpunt Mantelzorg. Bellen kan op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur: 040-253 42 30. Of kom 
langs: Burg. van Hoofflaan 70 in Veldhoven.  
Mail: mantelzorg@swove.nl.  
Meer weten: zie www.swove.nl  

NIEUW: lokale respijtzorgactiviteiten 
met een hoog verwen karakter 
 
Kom je als mantelzorger niet toe aan activiteiten die 
je ontspanning opleveren?  
Heb je behoefte aan het ontmoeten van andere 
mensen omdat je wereld zo klein wordt?  
Speciaal voor mantelzorgers organiseert het 
Steunpunt Mantelzorg dit jaar een aantal verwen-
activiteiten. De activiteiten zijn lekker dichtbij, niet 
te duur en deskundige begeleiding zorgt ervoor dat 
er voor iedereen de juiste aandacht is. Dit alles om 
te zorgen dat mantelzorgers weer met een iets 
vollere accu naar huis gaat. 

In mei starten we de volgende verwen-activiteiten: 
Eetproject ‘Samen eten, even alles vergeten’ 
Op 6 avonden gaan we samen aan tafel bij 
restaurant Route 66 (Lange Kruisweg 66 in 
Velhoven). Voor de gunstige prijs van € 12,50 per 
persoon bieden we een drie gangen maaltijd met 
een kop koffie/thee na afloop. Deskundige 
gastvrouwen/heer zorgen dat de gesprekken soepel 
verlopen en bieden waar nodig ondersteuning. Dit 
uitje is erg geschikt voor mantelzorgers die er niet 
meer toe komen om samen uit te gaan.  
Data: donderdag 24 mei, maandag 18 juni, 
donderdag 23 augustus, maandag 24 september, 
donderdag 25 oktober en maandag 26 november. 
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Bezoek van Vekemansfonds in India 
2018 (Chhattisgarh) 
 
Het tweede deel van onze reis in India voert 
ons naar Chhattisgarh, een provincie in het 
midden-noorden van India. Op het vliegveld 
van Ranchi wacht zuster Philomina George ons 
op met twee rode rozen in de hand. Zij brengt 
ons naar Ambikapur, waar het moederhuis van 
deze provincie staat. De afstand is ruim 400 
km en vergt een volle dagtocht over slechte 
wegen en plaatselijk in hectische 
verkeersdrukte. Onderweg bezoeken we de 
zusters in Gumla die daar naai- en weef- en 
computer-lessen geven aan tribale 
tienermeisjes en jongens uit de omliggende 
dorpen. We zien hoe belangrijk de lessen zijn 
voor deze jongeren en voor hun 
bestaanszekerheid in de toekomst. 

We komen in Ordih, waar een nieuwe school staat 
die het Vekemansfonds mede mogelijk heeft 
gemaakt. De wens is hier om nog een muur of 
sterke omheining te bouwen. Het landschap wordt 
droger en wilde dieren zoals olifanten en beren 
komen op de dorpen af, omdat ze ruiken dat daar 
voedsel is. Ze vernielen huizen en oogst, maar 
olifanten zijn beschermd en de dorpelingen kunnen 
alleen proberen de dieren met veel kabaal te 
verjagen. Onderweg in de auto voeren we 
interessante gesprekken met zuster Philomina over 
de armoede, de corruptie en onderdrukking van 
landlords, en wat tribale kinderen allemaal 
meemaken. Tot steniging van moeders toe als men 
vindt dat ze behekst zijn. En ontvoering en moord 
van een kind vanwege familieruzie. Maar ook de 
moord van een zuster in 1999.  
In Ambikapur worden we hartelijk verwelkomd. Hier 
zijn veel zusters en in het hostel dat al eerder 

Reis naar Chhatttsgarh 
helemaal door financiële hulp van het 
Vekemansfonds is gebouwd, wonen maar liefst 350 
meisjes. De slaapzalen staan ongelofelijk vol 
gepropt met stapelbedden. Maar er is een blije sfeer 
en iedereen helpt elkaar. 
 
De volgende dag gaan we naar Jhingo waar met 
onze hulp een gezondheidscentrum is gebouwd.  

De huidige Hindoe-regering vindt dat zij 
verantwoordelijk is voor medische zorg (maar daar 
ontbreekt het voor de arme bevolking totaal aan) en 
staat alleen toe dit medisch centrum open te houden 
als er een dokter werkt. Het Vekemansfonds zal de 
kosten van de dokter voor een periode van 3 jaren 
financieren. Het heeft weinig zin een medische post 
te bouwen als die verder geen dienst kan doen. Van 
heinde en verre komen de mensen uit een omtrek 
van 50 km voor medische hulp naar deze 
dokterspost. Ook degenen die echt niets kunnen 
betalen worden geholpen. 
 
Speciaal is ons bezoek in de dagen daarna aan 
Kodaura. Meer dan 700 kinderen komen hier naar 
school en 92 verblijven er in het hostel.  
Hier ligt zuster Elisabeth Lemmens begraven (1998). 
Zij is de Belgische zuster met wie pastoor Vekemans 
het eerste contact had in India. De Indiase zusters 
van nu nemen ons mee naar de omliggende dorpen 

waar zeer arme gezinnen wonen en zij laten ons de 
verschillen zien tussen arme en middenklasse 
gezinnen. Hier treffen we tribalen. Het geeft een 
nederig gevoel om de omstandigheden van deze 
mensen te zien. Wat is het onredelijk verdeeld op de 
wereld en wat zijn wij verwend. Deze mensen 
durven ons nauwelijks aan te kijken en wonen vaak 
in een hut met maar één ruimte waar in een hoekje 
gekookt wordt, in de andere hoek dieren staan 
(kippen, geiten) en in de andere helft wordt geleefd 
en geslapen, op de grond op lappen of strozakken, 
ouders en kinderen bij elkaar.  
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 

RKVVO zoekt beheerder 

RKVVO zoekt beheerder voor het 
sportpark Heikantsebaan te Veldhoven 
 
De terreinbeheerder bij voetbalvereniging Oerle is 
verantwoordelijk voor de inname en uitgifte van 
materialen voor de velden en de elftallen en 
controleert tijdens de speeldagen de accommodatie 
op speelklaar zijn ( netten, vlaggen en ballen).  
Op trainings- en speeldagen opent en sluit hij/zij het 
sportpark en ziet toe op de kleedaccommodatie en 
het materiaalgebruik. 
 
Bent U de man/vrouw die het fijn vindt om buiten te 
zijn, met mensen om te gaan en ook degene die de 
mensen kan bewegen om zuinig met spullen van een 
ander om te gaan, neem dan voor meer informatie 
contact op met de secretaris van de vereniging, 
emailadres: secretaris@RKVVO.nl. 
 
Takenpakket, werktijden en onkostenvergoeding 
kunnen in onderling overleg vastgesteld worden. 

 
De volgende ochtend gaan we met de schoolbus 
mee, gesponsord door het Vekemansfonds, om de 
kinderen uit de wijde omgeving mee op te halen. 
Het is prachtig. We rijden vele kilometers door het 
uit de mist ontwakende landschap en beginnen op 
het verste punt de eerste kinderen op te pikken. In 
alle dorpjes staan kindjes in hun uniformpje in een 
rij op de bus te wachten. Ook hier is orde in de 
chaos nodig. De grotere kinderen nemen de kleinere 
op de schoot en uiteindelijk passen er wel 200 
kinderen in de bus. 
  
Op elke plek waar we komen spreek ik een woordje 
om de mensen te laten weten dat het 
Vekemansfonds al deze dingen heeft kunnen 
ondersteunen door de grote hulp van trouwe 
sponsors gedurende vele jaren, die een warm hart 
hebben voor de situatie van de arme mensen in 
India. En dat we trots zijn op de zusters en de 
kinderen die zo hun best doen en zo hard werken 
voor een betere toekomst. Zuster Philomina vertaalt 
mijn woorden in het Hindi als dat nodig is. 
 
Op de terugweg naar Ranchi en naar huis stoppen 
we nog in Bahore op de hoogvlakte in de bergen. Ik 
spreek hier lang met zuster Verona. Zij is nu 80 en 
past nog op de 41 kinderen in het hostel, die haar 
“granny” noemen. Ze was in Kodaura samen met 
zuster Elisabeth Lemmens en kende pastoor 
Vekemans goed. Ze is werkelijk verrukt en zo blij 
iets van ons fonds te horen. In Ranchi nemen we 
afscheid van onze vriendin Philomina en hopen haar 
snel nog eens in Nederland te mogen begroeten. 

 
Wat hebben we veel gezien en hoe hartelijk en blij 
was de ontvangst van deze geweldige zusters en 
kinderen. Wat een goed werk heeft het 
Vekemansfonds op initiatief van de pastoor, en de 
mensen die hem zolang geholpen hebben, hier in 
India verricht. En hoe dankbaar moeten we al onze 
sponsors zijn. Het portret van de pastoor hangt in 
alle kloosters. Dit werk is geen “druppel op een 
gloeiende plaat”, maar verandert het leven van 
tienduizenden mensen, van vele bij geboorte arme 
en kansloze kinderen. Laten we er trots op zijn!! 
Hartelijk dank aan al onze donateurs en sponsoren. 
 
Riet van de Ven, projecten@vekemansfonds.nl 
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Op vrijdag 1 en zaterdag 2 Juni zal de ELE rally 
Oerle aandoen. In dit artikel willen we u wat 
meer informatie geven en uitleggen hoe zo’n 
wedstrijd in elkaar zit. 
Een van de deelnemende equipes is het 
rallyduo Piet van Hoof uit Wintelre en Max 
Jacobs uit Oerle. 
 
Rallysport is net als autoracen een snelheidsport 
met auto’s. Bij rallysport heb je een rijder (piloot) 
en een navigator (co-piloot) die samen in de 
rallyauto zitten. Het wedstrijdterrein bij de rallysport 
bestaat niet uit een circuit, maar uit verschillende 
parcoursen die door de organisatie uitgezet worden 
op openbare wegen. Uiteraard heeft de organisatie 
een vergunning van de gemeente en politie om dit 
parcours uit te zetten. De deelnemende rallyauto’s 
starten afzonderlijk ‘om de minuut’ en rijden dan 
een individuele tijdrit. Een dergelijke tijdrit wordt 
Klassementsproef genoemd. Wie aan het einde van 
de rally in totaal de minste tijd nodig heeft gehad 
om alle klassementsproeven te rijden, is algemeen 
winnaar.  
 
Van de totale lengte van de ELE Rally – circa 500 km 
– bestaat ruim 180 km uit klassementsproeven (zo’n 
20 stuks). Om van de ene naar de andere 
klassementsproef te komen, rijden de deelnemers 
als gewone verkeersdeelnemers op de openbare weg 
en dienen zich dan uiteraard aan alle verkeersregels 
te houden. Naast de zware veiligheidseisen vanuit 
de wedstrijdorganisatie, moeten de rallyauto’s dus 
ook aan alle wettelijke eisen voldoen en zijn normaal 
verzekerd en APK gekeurd.  
 
De route keert diverse malen terug naar het centrale 
serviceterrein bij Schippersstop. Hier kunnen de 
monteurs diverse reparaties uitvoeren en onderhoud 
plegen aan de deelnemende rallyauto’s. Dit is tevens 
de ideale gelegenheid voor bezoekers om de 
rallyauto’s eens van dichtbij te bewonderen. Verder 
bevinden ook de wedstrijdorganisatie en het start- 
en finishpodium zich bij Schippersstop. Ook kunt u 
in de week voorafgaand aan de rally hier 
informatiepakketten kopen met meer informatie 
over de rally en deelnemers. 
 
Dit jaar zal voor de eerste keer ook een 
klassementsproef van de ELE Rally gedeeltelijk in 
Oerle (en Wintelre) verreden worden. Omdat een 
klassementsproef op een voor het overige verkeer 
afgesloten parcours verreden wordt, worden op 
zaterdag 2 juni tussen 12.00 en ±19.00 uur de 
volgende wegen in Oerle geheel of gedeeltelijk 
afgesloten voor het doorgaande verkeer: Grote vliet, 
Klein Half Mijl, Half Mijl, Weijerseweg, Vessemsedijk, 
Toterfout, Grote aard, Paddevenweg en 
Hoogeloonsedijk. Voor bezoekers van de 
klassementsproeven zal 6 euro entree geheven 

worden die ten goede komen aan de organisatie van 
de rally. Bij Gasterij ’t Dorpsgenot, camping de 
Molenvelden en op de Grote vliet zijn speciale 
publiekspunten met extra parkeergelegenheid 
ingericht. 
Om de veiligheid van het publiek, de deelnemers en 
aanwonenden te garanderen, wordt de rally begeleid 
door ruim 700 vrijwillige officials. Wij vragen 
bezoekers daarom vriendelijk om alle aanwijzingen 
van deze officials strikt op te volgen. 
 
De rally is op internet te volgen via www.elerally.nl 
en www.rallytiming.nl, waar u de tussenstanden 
terug kunt vinden. In dringende gevallen kunt u zich 
tijdens de wedstrijd wenden tot de officials, 
herkenbaar aan hesjes, die met portofoons in 
verbinding staan met de wedstrijdleiding. Bij minder 
dringende gevallen kunt u Peter Jacobs bereiken op 
wintelre@elerally.nl . 
Mocht u na de rally opmerkingen of klachten 
hebben, dan horen we dit graag, zodat we hiermee 
bij een volgende editie rekening kunnen houden. 
 
Namens de organisatie van de ELE rally, 
Peter Jacobs, coördinator KP Wintelre-Oerle. 

54e ELE Rally 

8 Geboden tijdens de rally 
Hieronder geïllustreerd de 8 geboden voor de 
toeschouwers tijdens een rally. 
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Zonnebloem Veldhoven 

Even voorstellen  
Veel mensen kennen de vereniging Zonnebloem, 
maar wat is de afdeling Veldhoven? Dat willen we je 
graag uitleggen door ons voor te stellen aan alle 
mensen in Veldhoven. 
 
Het Doel  
De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een 
fysieke beperking voor wie deelname aan het 
maatschappelijk leven niet meer vanzelfsprekend is 
en die daardoor in een sociaal isolement zitten of 
dreigen te raken.  
 
Wat wij kunnen bieden  
De Zonnebloem richt zich op twee kernactiviteiten: 
Bezoek en Activiteiten.  
 
Bezoek: Onze vrijwilligers komen met regelmaat bij 
je thuis op bezoek. Het belangrijkste hiervan is 
gezelschap bieden en een fijn gesprek voeren. Daar 
hoef je zelf de deur niet voor uit en je kunt alle 
wensen en mogelijkheden voor zo’n bezoek 
bespreken.  
 
Activiteiten: Iedere wijk organiseert door het hele 
jaar heen zelf activiteiten waar de gasten aan deel 
kunnen nemen; dicht bij huis in de wijk maar soms 
ook wat verder weg. Het vervoer wordt dan 
natuurlijk ook geregeld als dat nodig is.  
Daarnaast organiseert Zonnebloem Veldhoven ook 
zelf activiteiten zoals een theatervoorstelling die 
voor de hele afdeling Veldhoven en/of de hele regio 
De Kempen bedoeld is.  
Alle activiteiten zijn erop gericht de gasten 
buitenshuis een plezierige dag te bezorgen waarbij 
ze nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe mensen leren 
kennen en weer betrokken worden in het sociale 
leven.  
 

De afdeling Veldhoven  
De afdeling Veldhoven bestaat uit zes wijken :  
• Veldhoven-dorp (Caecilia)  
• d’Ekker-Cobbeek-Centrum  
• Heikant/De Kelen  
• De Noordrand  
• Zonderwijk- ’t Look  
• Oerle  
 
Hoe doen we dat ?  
Ons werk voor de 300 gasten in de 6 wijken wordt 
mogelijk gemaakt door de inzet en betrokkenheid 
van 80 vrijwilligers.  
Deze vormen binnen hun wijken het kloppende hart 
van Zonnebloem Veldhoven. Elke wijk heeft een 
aantal coördinatoren die samen met de vrijwilligers 
regelmatig overleg hebben over de gang van zaken 
in hun wijk.  
De wijken worden ondersteund door het bestuur van 
de afdeling Veldhoven.  
 
Gast worden van Zonnebloem Veldhoven?  
Denk je “dit zou wel eens wat voor mij kunnen zijn”, 
laat het ons dan weten, we horen graag van je. De 
wijk-coördinator neemt dan contact met je op om dit 
samen verder te bespreken.  
 
Iets voor een ander betekenen?  
Lijkt het je iets om je in te zetten voor de 
Zonnebloem en onze gasten dan nodigen wij je van 
harte uit voor een informerend gesprek. De wijk-
coördinator neemt dan met je door wat de 
wederzijdse mogelijkheden en wensen zijn en welke 
ondersteuning wij je daarin kunnen bieden.  
 
Nader contact en informatie:  
Secretariaat:  
email: zonnebloemveldhoven@gmail.com  
Telefoon: 040-2538147  
 
www.zonnebloemveldhoven.nl  
www.zonnebloem.nl  
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Pinksterfietstocht 
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Hieronder volgen 2 gedichten geschreven door 
kinderen van basisschool Sint jan Baptist 
welke voorgedragen zijn tijdens de herdenking 
en kranslegging bij het Klokmonument in 
Veldhoven. 
 
 
Oorlog 
door Claire Suiskens  
 
Waarom oorlog? 
Vrede is beter 
Want kinderen moeten 
Naar school kunnen 
En ouders naar werk  
  
Dus waarom oorlog?  
Dat is toch niet oké?  
  
Als je weet dat je er  
Gezinnen, families en andere  
Mensen pijn mee doet  
Waarom start je dan oorlog?  
  
Bommen, wapens en tanks  
Pijn en bombardementen  
  
Kan je dat voorstellen?  
Dat ineens een bom  
Op straat valt en ontploft  
  
Dus heb respect voor  
Al die slachtoffers  
En start geen oorlog  
Maar doe ook niet mee  
  
Vrede 
 
 

-=-=-=-=- 
 
 
Donker 
door Lola Sandkuijl  
  
Het is donker  
Het is koud  
Je hoopt…. Stopt het nog een keer?  
  
Er is geschreeuw  
En gegil  
Mensen die pijn hebben  
Die mensen verloren hebben…  
  
Stil  
Het is stil  
Je hoort niks  
Maar dan toch weer … Weer een bombardement  

4 mei gedichten Eenzaam in Veldhoven 

Alle 75-plussers moeten jaarlijks thuis bezoek 
krijgen van de gemeente of een hulpinstantie 
om te bepalen of ze eenzaam zijn of dreigen te 
worden. Dat stelt minister De Jonge van 
Volksgezondheid en Welzijn in het actieplan 
Eén tegen eenzaamheid. 
 
Een mooi plan om de senioren middels een jaarlijks 
huisbezoek thuis te bezoeken. In Veldhoven gebeurt 
dit middels het informerend huisbezoek, welke sinds 
2001 operatief is. Jaarlijks krijgen onze senioren een 
uitnodiging voor een huisbezoek door één van onze 
vrijwilligers die geschoold zijn op welzijn, wonen en 
zorg. In het gesprek wordt er samen met de senior 
gekeken welke vraagstukken ze mogelijk hebben en 
waar ze een passende of alternatieve oplossing 
kunnen vinden. Tijdens het gesprek komt het 
onderwerp eenzaamheid aan bod. Wanneer de 
vraagstelling complexer wordt kan de 
ouderenadviseur van SWOVE ingezet worden. 
Samen bekijken we zijn/haar zoektocht naar meer 
levensgeluk. 
 
Sinds 2012 is er een meldpunt waar mensen, 
organisaties, professionals, buren, mantelzorgers, 
kinderen etc. kunnen bellen om vragen te stellen 
betreffende eenzaamheid of een huisbezoek aan te 
vragen door een ouderenadviseur van SWOVE of 
een wijkmakelaar van Cordaad. Dit nummer is elke 
werkdag te bereiken op: 06-82004012. 
 
Mocht u een persoonlijk gesprek willen betreffende 
dit onderwerp, kunt u ook contact opnemen met 
SWOVE: 040-2540066 of per email: 
p.kohlen@swove.nl 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 
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Samenloop voor Hoop 

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 

Voor iedereen die geld in 
wil zamelen voor 
onderzoek naar kanker, is 
de samenloop voor hoop. 
In Nederland zijn er in 
2018 1099 teams en er 
doen meer dan 14.000 mensen aan mee. In 
Veldhoven is de samenloop voor hoop dit jaar 
op 2 en 3 juni. 

 
Heel veel mensen 
doen mee met de 
wandel-estafette, 
dat is 24 uur lang 
wandelen. Je haalt 
daarmee geld op 
voor onderzoek 
naar kanker. Ook 
kun je op andere 
manieren geld 
inzamelen. Veel 

mensen doen dit omdat ze iemand kennen met 
kanker, of iemand gekend hebben. Iedereen vindt 
het belangrijk dat er veel geld is om onderzoek te 
doen naar de vreselijke ziekte kanker. 
 
Het komt uit Amerika en heet daar Relay for Life en 
daar wordt het al georganiseerd sinds 1985. 
Vaak is er ook voor kinderen van de basisschool een 
Kinderloop. Dat is een sponsorloop van 24 minuten 
in plaats van 24 uur. Je kunt dan met je school een 
team maken en zo geld inzamelen. Dat lijkt mij wel 
een goed idee voor de St. Jan Baptist!  
 
Ik heb dit stukje geschreven omdat ik het heel 
belangrijk vind dat er veel onderzoek wordt gedaan 
naar kanker en dat er steeds meer mensen beter 
worden als ze kanker hebben.  

De vrijmarkt 

Dit keer wil ik graag wat 
vertellen over de 
vrijmarkt.  
 
Met Koningsdag stond ik op de vrijmarkt om met 
mijn gitaar geld op te halen. Ik had een box 
meegenomen waar muziek uit kwam, Ik speelde 
Slow Down en Jacob’s song van Douwe Bob, 
Bondgenoot van Guus Meeuwis en Best fake smile 
van James Bay.  
 
Naast mij stond mijn vriend Hugo met een kleed 
met oude spullen. Hij had ook een grabbelton met 
knikkerbaan. Er waren drie bakjes en als je een 
knikker in de knikkerbaan gooide dan kon je aan het 
bakje zien hoe vaak je mocht grabbelen. Ik heb 
bijna 20 euro verdiend met gitaar spelen. Het geld 
dat ik heb verdiend, is voor het dierenasiel. Maar 
over het dierenasiel wil ik jullie de volgende keer 
graag meer vertellen.  
 
Groetjes Ties  
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Dierenkliniek “het Heike” 

Wij zijn Imke en Jenny en we zijn bij de 
dierenkliniek het Heike geweest voor een 
interview. 
 
Toen we binnenkwamen mochten we eerst in de 
wachtruimte zitten. 
Aan de ene kant zaten de honden en aan de andere 
kant zaten de katten. 

 
We werden opgehaald door 
Claudia de Kort en ze nam ons 
mee naar de spreekkamer 
waar we haar mochten 
interviewen. We hadden een 
vraag gesteld en dat was 
welke ziektes het meest 
voorkomen en dat was 
hoesten en spugen. 
 
Als je dierenarts wilt worden 
moet je tenminste 12 jaar 

studeren. Claudia is al  
12 jaar dierenarts.  
Het leukste om te doen 
vindt ze dieren beter maken 
en het minst leuk om te 
doen als ze een dier moet 
laten inslapen. Bij het Heike 
verzorgen ze vooral kleine 
dieren. Na het interview 
kregen we nog een 
rondleiding door de praktijk. 
 
Dat was heel erg leuk 
Claudia is heel aardig. Ze 
heeft alle ruimtes laten zien, van waar de dieren 
verblijven als ze beter gemaakt worden tot de 
operatie kamer. 

Toen de dierenarts zelf aan haar spreekuur moest 
beginnen nam haar assistent het over. De hond van 
Claudia is altijd een hulphond geweest (dat is de 
hond op de foto) die is nu met pensioen maar hij 
kent nu alle trucjes nog steeds. Wij hebben er een 
paar mogen doen. Ze kan alles op rapen wat je laat 
vallen en weet je wat ze kon toen ze nog echt moest 
werken. De was doen; knap vinden wij dat. En ook 
heel leuk voor de hond dat ze nu bij de dierenarts 
mag wonen. 
 
We hebben ook het lab gezien waar ze het bloed 
bewaren en ook kunnen scheiden van het bloed en 
het water. Dat was leuk om te zien. 
We kunnen nog heel veel en lang vertellen. Het was 
erg leuk om daar eens overal te mogen kijken, 
Dank je wel dierenkliniek het Heike. Jullie doen leuk 
werk en wij vonden het erg leuk!!! 
 
Groetjes Imke en Jenny  

Jenny en Imke bij de behandeltafel. 
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Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Bij de Schalm 

Hoi wij zijn Thura en Jenny. 
Wij schrijven 
een stukje over 
achter de 
schermen bij de 
Schalm. 
Wij hadden wat 
vragen bedacht 
voor degene die 
ons rond leidde. 
 
Dit zijn de vragen: 
 
Vraag 1: Hoe lang duurt het vanaf iedereen er is van 
het toneelstuk en weer klaar is met spelen? 
Vier tot vijf uur. 
 
Vraag 2: Werkt u al lang hier? 
5 jaar. 
 
Vraag 3: Hoeveel mensen passen er in de grootste 
zaal? 
466. 
 
Vraag 4: Hoe lang 
bestaat de schalm? 
Reken vraag: reken uit 
2018 – 1963 = ……  
 
Vraag 5: Wat vindt u het 
leukste aan de schalm? 
Alles. 
 
Vraag 6: Hoeveel zalen 
heeft de schalm? 
2. 
 

We zijn eerst naar de foyer geweest. Dat is de 
ruimte waar de mensen kunnen wachten tot de 
voorstelling begint. Ze kunnen daar wat drinken en 
even zitten en wat praten. Toen waren we naar de 
grote zaal geweest en je had al gelezen dat er 466 
mensen kunnen zitten. Daarna gingen we naar de 
spiegelzaal. Daar staat 1 grote spiegel. Hier kunnen 
ze even oefenen en zichzelf zien dansen of spelen. 
 
Ook gingen we naar de kleedkamers die waren 
helemaal leeg toen wij er waren. Normaal staat hier 
een kledingrek met daarop de kleding die ze 
allemaal aan mogen en natuurlijk ook de make-up. 
Om de spiegels zitten allemaal lampjes zodat ze veel 
licht hebben voor het opmaken. 
  
Ik hoop dat je het leuk vond. Wij hadden een hele 
leuke middag gehad. 
 
Doei!  
 
Groetjes 
Thura en 
Jenny 



34 

 

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

Hallo allemaal! 
 
Ik ben Ingmar en dit keer ga ik mijn stukje schrijven 
over de Koningsspelen. 
Als allereerst kreeg de school een koningsontbijt en 
kreeg je wat te drinken. 
Daarna ging je klas groepjes maken en toen ging je 
naar buiten met je groepje. 
Toen gingen we spelletjes doen op het veld naast de 
school.  
Ieder groepje had een naam en die naam/spel 
moest je als eerste doen.  
Vervolgens ging je steeds een ander spel doen en je 
mocht ook een wafel eten. 
 
Toen de spelletjes 
klaar waren gingen 
we met de hele 
school dansen op het 
liedje Fitlala. 
Daarna was de 
prijsuitreiking in de 
gymzaal en kreeg 
iedereen een 
medaille. 
 
  
Het was heel leuk. 
Dit was mijn stukje, 
ik hoop dat jullie het 
leuk vonden! 
Groetjes van Ingmar 

Koningspelen  
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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. 

Mei  
16 Bosbender Kids, 14.30u - 16.30u 
17 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u  

Uit eten bij Merlijn 
18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
19 + 20 Trekkertrek, Terrein Gilde St. Jan Baptist 

21 Pinksterconcert St. Cecilia 

25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
26 TCO: verrassingsactiviteit  
26 Ophalen oud papier 
27 OMTT: Jaarlijkse Oerse Motortoertocht 
27 Ponnyclub de Hinnekers: Concours Hippique 
27 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
28 KVB: Jaarlijkse wandeling  
30 VKS: Afsluitingsavond met BBQ 
  
Juni  
1 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
1 Bosbender Kids, 14.30u - 16.30u 
1+2 Boergondisch Oers 
6 VKS: Fietsen 

8+9+10 RKVVO 75 jaar jubileumfeest  
12 VKS: fietsen met de KVB  

15 Bosbender Kids, 14.30u - 16.30u 

19 VKS: Fietsen en eten bij Pius X in Bladel 

23+24 St. Cecilia: Oerle-Knegsel spektakel in de 
Leenhoef Knegsel  

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

25 KVB: Ledenavond  
27 VKS: Fietsen 

29 Bosbender Kids, 14.30u - 16.30u 
(29)-30 
+1 juli 

TCO: Tiener4Tieners 

  
Juli  
3 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 

12 KBO: uit eten bij Crème de la Crème 
13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

20 SJO: Pinksterfietstocht 

23 Kijkdag St. Jan Baptistschool/Nummereen/
peuterzaal/BSO 

12 KBO: uit eten bij Madera (voorheen Oude 
Garage) in Zeelst 

23 Zandoers Kapellenfestival 14-18u op de 
Molenvelden 

24 Montmartre op Zandoerle 10.00u—17.00u 

8 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

15 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

22 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

29 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

6 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

20 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
27 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

Augustus   
3 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
(9)-t/m 12 TCO: Bivak 
10 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
14 KBO: uit eten bij de Wok 
17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
25 TCO: Afsluiting 
31 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
  

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

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

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
24 KVB: Ledenavond 
26 VKS: Kienen 
  

Oktober  
10 VKS: Moederdagviering 
15 t/m 19 St. Jan Baptistschool: Herfstvakantie 
22 KVB: Tai-Chi-avond 
24 VKS: Kaarten en rummikubben  
28 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
  
November  
6 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
10+11 Boekenmarkt in d’Ouw School 
12 VKS: Avond met KVB 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
26 KVB: Sinterklaas-bijeenkomst 
28 VKS: Sinterklaasviering 
  
December  
10 KVB: Kerst-doe-avond 
12 VKS: Kerststukjes maken 
17 KVB: Kerstavond 
19 VKS: Kerstviering 
23 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
24 t/m  
4 jan 2019 

St. Jan Baptistschool: Kerstvakantie 

De volgende kopijdatum is 
28 mei 2018 
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