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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 ( 040 - 253 93 19 ). 

Op de volgende plaats ligt de koers: 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: 

www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 

Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 

Geen spoed, toch politie   0900-8844 (Lokaal tarief)  

Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03 

Brandweer kazerne Veldhoven-De Run:  040 - 260 86 08 

Iets te melden m.b.t. gemeente Veldhoven: 

Klachten t.a.v. gemeente, op telefoonnummer:  14 040 

Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 

aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-

gaande toestemming van de inzender. 

Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 

Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Colofon 

Verschijningsdata 2019 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

3 22-02-2019 Week 11 (13-03-2019) 

4 29-03-2019 Week 16 (17-04-2019) 

5 26-04-2019 Week 20 (15-05-2019) 

6 31-05-2019 Week 25 (19-06-2019) 

7 28-06-2019 Week 29 (17-07-2019) 

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

Op zondag 14 april 2019 vanaf 9.30 uur vindt de 
jaarlijkse traditionele garagesale weer plaats in de 
wijk Cobbeek in Veldhoven. 
Voor info zie www.garagesalecobbeek.nl 

Wijziging locatie 5 maart 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt het 
dementiecafé op 5 maart niet plaats in het 
restaurant van de Berkt (Wilgenman), maar in de 
bibliotheek Veldhoven, Meiveld 2. 
 
Het thema 5 maart: Sjef van Bommel: schrijver van 
het boek ‘Ik ben niet kwijt’. 

Tijdens de sponsor– en vrijwilligersavond bij RKVVO 
zijn de volgende personen gehuldigd:  
- Ad van Dooren, 25 jaar lid van RKVVO. 
- Koen van de Wal, vrijwilliger van het jaar 2018. 
- Hein Bullens, 60 jaar lid van RKVVO. 
- Louis van de Oetelaar, 25 jaar lid van RKVVO. 
- Dennis van de Wetering, vrijwilliger van de maand 

januari 2019. 
- Peer Moonen, 50 jaar lid van RKVVO. 
- Toon van den Heuvel, 50 jaar lid van RKVVO. 

(K)Oers met name(n) 

V.l.n.r.: Ad van Dooren, Koen van de Wal,  
Cees Mels, Dennis van de Wetering, Patty Pit, 
Louis van de Oetelaar, Hein Bullens, Peer Moonen, 
Toon van den Heuvel. 

Vraag aan lokale bewoners 

Het Bureau voor Archeologie doet momenteel 
onderzoek naar de Oude Kerkstraat 62 en 64 te 
Oerle. Hiervoor zouden wij graag gebruik maken van 
de kennis van lokale bewoners. We zijn met name 
geïnteresseerd in de geschiedenis van de 
langgevelboerderij op de Oude Kerkstraat 62.  
 
Kent u misschien lokale historici die ons verder 
kunnen helpen? Of weet u zelf hier meer over? 
 
Informatie kunt u mailen naar: 
Frits Roodenburg, frits@bureauvoorarcheologie.nl 
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In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen, etc beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond. 
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl. 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans ! 
U moet de volledige oplossing vóór de 
kopijdatum insturen. 
 
De oplossing van Crypto 59 was:  
1. Duim Voor Jou 
2. AlexAnderband 
3. SNoeren 
4. ResiDentie 
5. MolenvElden 
6. KroonRingen 
7. WilgeMan 
8. Ine 
9. HerbEstemming 
10. MiRanda 
11. De VelDhoeve 
12. OuwE Jan 
13. BoNaken 
 
Familienaam: Van der Mierden 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Kokkie van Aaken, Wendy Borgmans,  
Mieke van Campen, Bets Hospel, Sil Huijbers,  
Kees Hulshorst, Corné Kelders, Annie Stemerdink, 
Moniek van den Wildenberg. 

Crypto Oers, puzzel 60 

 
1. Na 59 jaar jammer genoeg ter ziele, Kei Veul 

Bedankt (1,1,1) 
2. Bij deze straat hoor je een zoen van Voetbal 

International (5) 
3. Stoeioorden voor de jeugd in Oerle-Zuid (12) 
4. Conhouwissel geeft anders berichten van Sint Jan 

(12) 
5. Stop aangename tijdsbesteding ter ontspanning 

aan het Hoogeind (6) 
6. Laat Luijkx timmerwerken zien (4) 
7. Klapper van de Dorpsvereniging om bewoners te 

onthalen (11) 
 
Succes!! 

1                 

2                   

3                          

4                          

5                    

6                  

7                         
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Parochieberichten: 

 
 

Overleden: 
† Lygia van Doorn – Tunk. 73 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; 
donderdag 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 

De parochie 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 16 februari:  
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 17 februari: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) met 

communicanten 
 
Zaterdag 23 februari:  
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 24 februari: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Upside Down) 

VORMSELviering 
 
Zaterdag 2 maart: CARNAVAL 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 3 maart: CARNAVAL 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Woensdag 6 maart: ASWOENSDAG 
  9.00 uur: Eucharistieviering met askruisje 
19.00 uur: Eucharistieviering met askruisje 

(Broekwegkoor?) 
  
Zaterdag 9 maart:  
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 10 maart: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
 
Zaterdag 16 maart:  
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 17 maart: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) met 

Communicanten 
 
 

Vieringen in de kerken 
 
De proeftijd van de dinsdagochtendvieringen in 
de drie kapelkerken is afgelopen en deze 
worden gehandhaafd! 
Een goed bericht voor de velen die in de afgelopen 
maanden deze vieringen bezochten. 

Vieringen in de kerken: 

St. Jan de Doperkerk: 
1e dinsdag van de maand: om 9.30 uur met 
koffiedrinken na afloop, dus komende 5 maart en 
dan 2 april. 

H. Caeciliakerk:  
2e dinsdag van de maand om 9.30 uur, dus 
komende 12 maart en dan 9 april.  

H. Willibrorduskerk: 
3e dinsdag van de maand om 9.30 uur, dus 
komende 19 februari en dan 19 maart.  

Christus Koningkerk:  

• maandag en vrijdag om 9.00 uur en  

• dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om 
19.00 uur.  

• zondag om 8.30 en 10.00 uur, na de Hoogmis is 
het koffiedrinken in de pastorie. 

 
Samen de Bijbel lezen kunt U op donderdag  
21 februari, 14 maart en 4 april om 20.00 uur in het 
parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 18. 
Pastoor Frank As legt dan het evangelie van de 
komende zondag uit en nadien gaat men samen in 
gesprek hierover.  
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Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Internationale Vrouwendag vrijdag 8 maart 

’s Avonds om 20.00 uur 
organiseert de Cross 
culturele 
Vrouwenorganisatie 
“Kaleidoscoop” in het 
parochiecentrum een 
thema-avond over “Het 
leven waardevol maken”. 
Na een inleiding kan men 
deelnemen aan creatieve 
workshops.  
Info + aanmelding:  
Flor Willemen, flor_w@upcmail.nl of 040 - 2541046. 
 
Huispaaskaars 

Tijdens de Paaswake in de Christus 
Koningkerk worden de Paaskaarsen 
gezegend en aangestoken, zo ook de 
huispaaskaarsen. In de sacristie en op 
het parochiecentrum aan de 
Kapelstraat-Zuid 18 (040 - 2532231) 
kan men een huispaaskaars bestellen 
(grootte 25 cm en doorsnee 6 cm), 
kosten € 20,- te voldoen bij bestelling. 
Na de Hoogmis op 1e Paasdag kunt u 
uw bestelde paaskaars afhalen.  

Carnaval 2019 

Carnaval in dorpscentrum  
“d’Ouw School” 
 
Zaterdag 2 maart 2019! 

“Oerse Familieoptocht” 

Opstellen om 13:00 uur, vertrek 13:30 uur 
Bij dorpscentrum ”d’Ouw School”. 
Aansluitend bal en prijsuitreiking. 
Met medewerking van DJ Patrick. 
 
Zondag 3 maart 2019! 
vanaf 15:30 uur “Koude neuzenbal” 
Met medewerking van DJ Petro. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

BIO 70 jaar 

Zoals jullie wellicht in de vorige Koers van Oers 
of op Facebook hebben gelezen, bestaat BIO 
dit jaar alweer 70 jaar en dat moet natuurlijk 
gevierd worden   !!  
 
Daarom willen wij er op zaterdag 22 juni samen 
met jullie een onvergetelijke dag van maken en 
inschrijven hiervoor is vanaf nu mogelijk! 

Nog even kort hier het super leuke programma voor 
die dag op een rijtje: 
13.00 - 16.00 uur: Geweldige zeskamp voor jong 

en oud (team bestaande uit 6-8p, v.a. 3 jaar)  
16.00 - 16.30 uur: Prijsuitreiking van de zeskamp 
16.30 - 19.30 uur: Heerlijke BBQ voor jong en oud 
17.30 - 19.30 uur: Kinderdisco voor de 

allerkleinsten 
20.30 - 01.00 uur: Waanzinnig “Back to the 50’s” 

feest met pubquiz 
 
Wij dagen jullie uit om snel het winnende team 

samen te stellen  , het formulier in te vullen en 

aan ons terug te bezorgen (uiterlijk 15 april). 
Digitaal invullen kan ook via de BIO site 
www.biokorfbal.nl! 
 
Wij hebben er nu al ontzettend veel zin in! Let’s rock 
& roll! 
 
BIO Feestcommissie 
Charlotte van den Boomen, Caroline Daniels & 
Marieke van der Wijst 
(Heb je vragen, mail dan naar BIO70jaar@outlook.com)  
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Inschrijfformulier BIO Feestdag 
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Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk: Daar krijg je 
energie van! 
 
Severinus is altijd op zoek naar vrijwilligers. 
 
Severinus kent meerdere vormen van 
vrijwilligerswerk. U kunt ervoor kiezen om een 
maatje te worden van een cliënt of op een woonhuis 
voor meerdere bewoners ingezet te worden. 
Daarnaast zijn er nog de clubjes waar u zich voor in 
kan zetten, zoals het sjoelen, dansen of darten. In 
een oriënterend gesprek ga ik graag met u kijken 
welk soort vrijwilligerswerk bij u past. 
 
Een greep uit de mogelijkheden: 
 
Word maatje van een Turks-Nederlandse jongen. Hij 
gaat graag met u op stap om iets sportiefs te doen. 
 
Word fietsmaatje van een gezellige meid die in Oerle 
komt wonen. 
 
Danst u graag? De dansgroep is op zoek naar een 
nieuwe instructeur. De dansgroep komt op de 
dinsdagavond bij elkaar. 
 
Houdt u ervan om lekker op een terrasje te zitten? 
Neemt u P. , een vlotte vent van 29, dan een keer 
mee daar naartoe? Hij is licht verstandelijk beperkt 
en ziet niet goed. Hij maakt gebruik van een rollator 
en houdt heel erg van het Eurosongfestival en de 
Toppers. 
 
Rijd onze cliënten rond in de busjes (8-10 
personen). Van te voren doet u een 
rijvaardigheidstest (gefinancierd door Severinus). 
Kunt u alleen overdag of alleen ’s avonds? Dat is 
geen probleem. Wij zijn op zoek naar chauffeurs die 
samen een poule willen vormen. Ook als u een ritje 
per week wilt doen, zetten wij u graag in. 
 
Voor meer informatie: bel of mail Hannah van 
Duivenbode: hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
of 06-52401679. 
 
Graag tot ziens, 
 
Hannah van Duivenbode. 
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Het recept is deze keer 
van Ester Hogendoorn 
 
Risotto met courgette 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
350 gram risotto 
1 fijngesneden ui  
1 prei, gesneden in ringen 
1 courgette, gesneden in blokjes 
Scheutje witte wijn  
1 liter bouillon (kip- of groentebouillon)  
50 gram Parmezaanse kaas 
Scheutje olijfolie  
Peper en zout 
 
Bereidingswijze 
1. Verhit de olijfolie in een pan en fruit de 

fijngesneden ui, totdat deze glazig is.  
2. Snijd in de tussentijd de prei en courgette.  
3. Voeg de risottorijst toe en bak deze kort mee 

totdat deze ook glazig ziet.  
4. Blus de risottorijst af met een scheutje wijn toe 

en laat deze inkoken.  
5. Voeg een soeplepel bouillon toe en roer het 

geheel door elkaar. Deze stap herhaal je 
gedurende 15-20 minuten totdat alle bouillon 
opgenomen is. Blijf in de tussentijd steeds 
roeren, terwijl je lepel voor lepel de bouillon 
toevoegt. 

6. Verhit ondertussen in een andere pan wat olijfolie 
en bak hierin de gesneden prei en courgette.  

7. Als alle bouillon is opgenomen in de risottorijst, 
voeg dan op het laatst de gebakken prei en 
courgette en de Parmezaanse kaas toe.  

8. Breng op smaak met peper en zout.  
9. Serveer de risotto met wat extra geraspte kaas.  
 
De risotto kun je vegetarisch serveren, maar ik vind 
het zelf heerlijk smaken met gebakken zalm of 
kabeljauw.  
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik mezelf vaak 
voorneem om te koken ‘zonder pakjes’. Dit recept is 
daar een goed voorbeeld van en daarom deel ik het 
graag met jullie. Daarnaast hoor ik vaak mensen 
zeggen dat risotto ingewikkeld is om te maken, dat 
valt dus reuze mee! Dus maak indruk op je 
gezinsleden of gasten met deze risotto ;-)  
Smakelijk eten! 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Nienke Peters. Ik kies voor Nienke omdat ik 
het, na 3 keer een recept vanuit Mansus / 
Amfora, het tijd vind om een recept te krijgen 
vanaf een andere straat van Oerle Zuid en ik 
benieuwd ben naar haar kookkunsten ‘zonder 
pakje’!  

Oersmakelijk Verslag snerttocht 

Ondanks de barre weersvoorspellingen klaarde 
het begin van de middag toch nog wat op, 
waardoor er zich 85 wandelaars waagden aan 
de jaarlijkse snerttocht. Dit jaar werd stichting 
Jeugdbelangen (SJB) bijgestaan door Stichting 
Nieuwe Levenskracht Oerle. Zij hebben de 
tocht uitgezet en diverse vragen bedacht. Het 
bestuur van SJB kon zich zodoende met volle 
overgave over de snert ontfermen. Deze werd 
gretig genuttigd bij terugkomst in d'Ouw 
School.  
 
Daarnaast blijkt menig Oerlenaar een behoorlijk 
mondje Engels te praten en werd er soms luidkeels 
gezongen om achter de antwoorden van de 
muziekvragen te komen. Traditiegetrouw werd 
tijdens het nakijken van de vragen, de Oerlenaar 
van het jaar in het zonnetje gezet. Namens de 
Dorpsvereniging Oerle zette Harry van der Zanden, 
René van der Mierden in het zonnetje. Een zeer 
welverdiende titel ! René van harte gefeliciteerd. 
 
Daarna was het tijd om de antwoorden op de vragen 
en de winnaars van de Snerttocht bekend te maken. 
Dat niet alles terug te vinden is op het wereldwijde 
web bleek wel uit het feit dat niemand het aantal 
uitgedeelde lampjes -238 stuks- bij Kerst 
Meemekoar goed had. Zo weten wel veel mensen in 
Oers dat de basisschool uit haar voegen groeide 
maar niemand wist dat er 166 leerlingen zitten. 
 
Uiteindelijk ging de familie van Gastel er met 37,5 
punten met de derde plaats vandoor, de tweede 
prijs ging naar de familie Sanders/familie van der 
Mierden met 38 punten en met 40 punten ging de 
overwinning naar de familie van de Vorst.  
Zoals de Oerlenaar betaamt werd er nog lekker 
geborreld en nagepraat. 
 
Groeten Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle 
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De wens van een eigen zaak bleef de inwoner van 
Bakel bezighouden. In november 2018 deed zich de 
kans voor. “Vanuit de bakkerijwereld kennen we 
Gert-Jan Verhoeven al zo’n 25 jaar. Vanwege zijn 
leeftijd wilde hij gaan afbouwen. We raakten in 
gesprek en het was eigenlijk zo geregeld. We 
hebben een huurcontract voor twee keer vijf jaar 
getekend met John de Jongh, eigenaar van de 
molen.” Het personeel en de inventaris heeft Pieter 
overgenomen. Behalve de bakkers. “Die waren al 
vertrokken toen Gert-Jan aangaf te gaan stoppen. Ik 
heb twee bakkers kunnen regelen die al 15 en 29 
jaar met mij samenwerken. We zijn enorm trots op 
het enthousiaste team.” Pieters echtgenote Wendy 
werkt nu nog in de jeugdhulpverlening. “26 februari 
is mijn laatste werkdag. Daarna zal ik meer in Oerle 
zijn voor de verkoop en de administratie.” Pieter 
werkt zes en soms zeven dagen in de bakkerij. “In 
de nacht van vrijdag op zaterdag begin ik met de 
twee bakkers tegen 03.00 uur. De rest van de week 
om 06.00 uur zodat er op tijd vers gebakken brood 
is.” Van de tien soorten brood is het pompoenbrood 
het meest populair volgens Pieter. De enorme 
appelflappen waar Oerle om bekend staat, zijn ook 
een topper. Ook de derde generatie Verhagen 
timmert al aan de bakkersweg. “Onze zoon Tom 
(12) heeft een serieuze hobby in het maken van 
worstenbroodjes. Mensen komen daarvoor van 
heinde en verre naar Bakel. Na de zomervakantie 
start Tom ook op De Rooi Pannen”, aldus een trotste 
vader. 

Het buitenterras bij de molen blijft ook. “Onlangs 
hebben we nieuw terrasmeubilair gekocht, in totaal 
veertig zitplaatsen. We hebben het personeel bij de 
keuze betrokken”, aldus Pieter. Ook de Eeterij blijft. 
Het kan zomaar gebeuren dat, terwijl je er zit te 
genieten van iets lekkers, het luik boven je hoofd 
geopend wordt en er een aantal zakken meel naar 
beneden komt. Ook het kraken en piepen van de 
achtkantige stellingmolen als hij in bedrijf is, maakt 
een bezoek aan de Oerse Molenbakker tot een ware 
belevenis.  

Meer informatie: www.oersemolenbakker.nl.  

Kievit 37 

5508 KZ Veldhoven 

T: 06-24655102  

E: info@dietistevivian.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 

* Diabetes 

* Verhoogd cholesterol 

* Hoge bloeddruk 

* Gezonde voeding 

www.dietist-veldhoven.nl  

Nieuwe eigenaar 

‘Mijn mond viel open van verwondering’ 

Acht jaar na de start in 2011 heeft de Oerse 
Molenbakker een nieuwe eigenaar. Pieter en 
Wendy Verhagen namen eind 2018 de zaak 
over van Gert-Jan Verhoeven. Het personeel, 
openingstijden, assortiment en kwaliteit 
blijven gehandhaafd.  

“Mijn mond viel open van verwondering toen ik de 
molen en de ligging voor het eerst zag”, zegt Pieter 
Verhagen. Dankzij dit pittoreske plaatje hoefde het 
echtpaar niet lang na te denken toen het  hoorde 
dat de locatie beschikbaar kwam. Pieter pakt zijn 
mobieltje en laat een foto zien van molen St. Jan in 
een sneeuwlandschap. “Kijk eens, wat mooi!” 

Van jongs af aan stroomt er al bakkersbloed door 
Pieters aderen. “Mijn ouders begonnen in 1987 een 
dorpsbakkerij in Liessel. Ik verpakte er toen al 
brood.” Het was dan ook niet gek dat hij naar De 
Rooi Pannen ging om het bakkersvak te leren. Op de 
Vakschool in Wageningen bekwaamde hij zich verder 
in het vak. “Toen ik mijn rijbewijs had, reed ik elke 
dag op en neer naar school. Ik wilde zoveel mogelijk 
thuis in de zaak meewerken.” Later werd hij mede-
eigenaar van de zaak van zijn ouders die enkele 
keren verhuisden. Toen deze bakkerij in 2008 werd 
verkocht, bleef Pieter er in loondienst werken.  

Het echtpaar Verhagen (vooraan naast elkaar) met 
een deel van het personeel. 
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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 

Schots en Scheef! 

Schots en Scheef! 
 
Beste Boergondiërs, 
 
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei is Oerle een 
weekend lang Schots en Scheef!! Boergondisch Oers 
is een weekend lang het decor van de Schotse 
hooglanden waar dappere mannen én vrouwen 
strijden. Er wordt op vrijdag in onze tent (lees pub) 
naar hartenlust gestreden om drie mooie pubquiz 
prijzen maar vooral gezongen, gedanst en 
gedronken. De volgende dag wordt er op de Oerse 
Highlands gevolleyd en gestreden om de eer én de 
wisselbeker. Ook voor degenen die niet meedoen 
met het volley zal er Oerse Highland competition 
worden georganiseerd. De kinderen van de 
basisschool hebben hun eigen highlandspelen en het 
foodplein is open voor lekkere hapjes. Er zijn dus 
volop nieuwe ontwikkelingen! Houd Facebook in de 
gaten, want we hebben veel te vertellen. Het wordt 
een Schots en Scheef weekend. Noteren dus, 24 en 
25 mei 2019, het leukste weekend van het jaar. 

 
 
Met Scottish salute, 
Yours sincerely, 

Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 
Volg ons ook op Facebook! 

Drukwerkstickers bij de brievenbus 

Heeft u een NEE/NEE-sticker bij uw brievenbus 
geplakt? Dan geeft u aan dat u geen huis-aan-huis-
bladen wenst te ontvangen.  

Hoewel ons mooie dorpsblad officieel een huis-aan-
huis-blad is, hebben wij onze bezorgers gevraagd 
tóch maandelijks een Koers van Oers bij adressen 
met een dergelijke sticker te bezorgen. Mocht u de 
Koers van Oers echter niet willen ontvangen, dan 
kunt u dit melden via redactie@koersvanoers.nl of 
040-2539319. 

Drukwerkstickers 
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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:  040-2540950 

Een warme, sfeervolle avond waar u onder het 
genot van muziek en vermaak door verschillende 
artiesten, kunt genieten van een culinair diner en 
kunt deelnemen aan de veiling. Samen halen we 
alles uit de kast voor die welkome overkapping! Zo 
geven we samen invulling aan de laatste, 
betekenisvolle momenten van de mensen in de 
laatste periode van hun leven. 
 
Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om ons 
benefietdiner bij te wonen, maar draagt u ons 
initiatief wel een warm hart toe? Dan is een 
vrijblijvende donatie van harte welkom. Dit kan via 
NL77 RABO 0143 4412 99, t.n.v. Stichting 
Steunfonds, o.v.v. BuitenGenot. 
 
Samen zorgen we voor meer BuitenGenot!! 
 
Meer info: facebook.com/BuitenGenot 
Kaarten kunt u bestellen via: info@buiten-genot.nl 

Geef de hospice een overkapping!!  
 
“De laatste dagen van je leven wil je ook nog 
buiten zijn.” 
Als genezing niet meer mogelijk is, is het des te 
mooier om nog wat kleine geluksmomenten mee te 
kunnen pakken.  
Bij Hospice de Merefelt verblijven mensen in de 
laatste fase van hun leven, waar ze verzorgd worden 
met comfort, rust en aandacht. Belangrijk, want zo 
kunnen zij zich ‘thuis’ voelen. En dat telt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen èn buiten  
Een huiselijke sfeer met passende zorg in een 
ontspannen omgeving. Inclusief een mooie 
binnentuin om ook nog eens buiten te kunnen zijn. 
En daar willen we nu graag een overkapping 
realiseren. Maar dat kunnen we niet alleen! Met uw 
bijdrage kunnen onze gasten straks naar buiten in 
alle weersomstandigheden. Om nog even te 
genieten van de frisse lucht. 
 
We kunnen geen dagen aan hun leven geven.  
Samen kunnen we wel leven aan hun dagen geven. 
 
Een heerlijke avond 
Daarom organiseren we op vrijdag 12 april a.s. een 
benefietavond voor de overkapping in de binnentuin 
van Hospice Merefelt in Veldhoven.  

Overkapping Hospice 
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• Kantine RKVVO, Heikantsebaan 17-19. 5507 PJ 

Veldhoven Oerle.  
Tijdens gebruik van kantine en/of voetbalvelden 
als de poort open is. 

• Dr. Elings, Berkt 18. 5507 LN Veldhoven Oerle. 

Altijd wanneer het echtpaar thuis is en een van 
beide gaat mee. 

• Tennisvereniging “de Korrel” Smidsvuurke 3. 5507 

NK Veldhoven Oerle. 
In de hal bereikbaar door op de bel links van de 
deur te drukken en de deur open te duwen.  
Vanaf 00.00u tot ong. 8.00u zit de deur in het 
nachtslot. 

• Rabobank Oerle, Zandoerleseweg 10, 5507 NJ 

Veldhoven Oerle.  
Tijdens openingsuren: ma 12.00u-17.00u,  
woe 9.30u- 17.00u, vrij 9.30u-18.00u 

• Dorpscentrum d’Ouw school, Oude Kerkstraat 18, 

5507 LC Veldhoven Oerle.  
In de hal rechts als je binnenkomt, tijdens 
openingsuren. (geen vaste uren) 

 
Op onderstaande adressen van Severinus zijn 
AED’s aanwezig en beschikbaar bij 
aanwezigheid van personeel van 8.00u tot 
22.00u: 

• Berkveld, Wilgeman 1, 5507 LG Veldhoven Oerle. 

Ter hoogte van de kapsalon / bibliotheek 

• Heikantsebaan 42, 5508 LA Veldhoven, 

In de slaapkamer van de woonhuisleiding 

• Berkt 12, 5507 LN Veldhoven Oerle, in de hal 

• Hulst 8, 5507 MH Veldhoven Oerle, in de hal 

• Nieuwe Kerkstraat 46, 5507 LS Veldhoven Oerle, 

in de hal 

• Dagbesteding De Brink, Berkt 2a 5507 LN 

Veldhoven Oerle. 
Bij de hoofdingang in de hal, alleen geopend door 
de week tijdens kantooruren van 8.45u - 16.45u 

 
Mocht je aan deze lijst iets toe willen voegen, op of 
aan te merken hebben, dan graag een mail aan 
famvandenboomen@onsbrabantnet.nl.  
We willen de lijst graag up to date houden. Help ons 
daarbij. 
 
Afgelopen maanden hebben we 4 reanimatie-
cursussen gepland met als gevolg uiteindelijk 32 
deelnemers met diploma. Een mooi resultaat!  
De deelnemers krijgen binnen 2 jaar bericht voor 
een vervolgcursus. 
 
Groeten van Aly van der Weerden,  
Angelique Antonis en Marian van den Boomen. 

WANDELEND OP ZOEK NAAR 
(beschikbaarheid en bereikbaarheid 

van) AED’s. 
 
Op een frisse herfstdag de wandelenschoenen 
aangetrokken voor een rondje Oers met een 
opdracht: op zoek naar AED’s. We vonden maar 
liefst 4 AED’s die ons nog niet bekend waren. 
Ook blijkt Severinus over een groot aantal 
AED‘s te beschikken. 
Hieronder een opsomming van de AED’s die bij ons 
nu bekend zijn, waar ze hangen en de 
beschikbaarheid/bereikbaarheid. 
 
Altijd bereikbaar ! 24/7 

• AED Zand-Oerle : deze hangt aan de linkerzijde 

van Kapel Onze Lieve Vrouw in het Zand (als je er 
voor staat) postcode 5507 NH (eigendom 
Buurtvereniging Zand Oerle en stichting Vrienden 
van de kapel Zand-Oerle) 

• AED Severinus ‘t Stafveld, Platanenlaan 28,  

5507 MD Veldhoven Oerle in de inkomsthal. 

• AED Severinus, Brandrood 39, 5507 ND Veldhoven 

Oerle. 

• AED AP de Bontstraat, AP de Bontstraat 2,  

   5507 NT (eigendom familie Wijnhoven) 
 
Beperkt bereikbaar tijdens openingsuren: 

• In Crematorium de Hoge Boght (in het keukentje) 

Eindhovensebaan 29, 5507 JA Veldhoven. 

• Vakantiepark Molenvelden bij de receptie. 

Banstraat 25, 5506 LA Veldhoven Oerle. 

• Boscafé de Molenvelden bij de bar Banstraat 25, 

5506 LA Veldhoven Oerle. 

• Gasterij Dorpsgenot/ Geitenboerke, achter de bar 

Toterfout 13 A, 5507 RD Veldhoven Oerle. 
‘s morgens vanaf 9.00u tot wanneer de laatste 
klant vertrekt. 

• ZOO Veldhoven, Wintelresedijk 21, 5507 PP 

Veldhoven Oerle. 
Links voor de receptie bij de ingang, in 
wintermaanden vanaf 1 nov nauwelijks bereikbaar 
omdat de grote toegangspoort dan vaak gesloten 
is. 

• SchippersStop, Habraken 2601-2605, 5507 TR 

Veldhoven Oerle. 
Halverwege rechts op de trap naar de eerste 
verdieping, tijdens openingstijden ma. t/m vrij. 
van 9.00 tot 18.00 uur, za. van 10.00 tot  
18.00 uur, zo. van 10.00 tot 19.00 uur 

AED’s in en rond Oerle 
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Natuur in de Kempen 

Natuur in De Kempen 
 
Wandelen in de natuur, dat is heerlijk en wat valt er 
veel te ontdekken. Het landschap in de Kempen 
wordt gekenmerkt door onder andere beekdalen, 
bossen, heiden en vennen. Elk type landschap kent 
planten die vooral daar voorkomen en er zijn vogels 
en insecten te vinden die het vooral daar naar hun 
zin hebben.  
Wil je hier meer over weten en vind je het leuk om 
in een groep achtergrondinformatie te krijgen en 
daarna in 6 verschillende gebieden op 
ontdekkingsreis te gaan?  
Er bestaat ook een mogelijkheid om je te beperken 
tot 3 keer.  
Wil je achtergrondinformatie opdoen en er daarna 
op uit trekken met deskundige enthousiaste 
natuurgidsen uit verschillende gebieden in de 
Kempen?   
Ze hebben hiervoor een programma (’cursus’ )
opgesteld.  
Meer informatie is te vinden op www.ivn.nl/vev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursus Natuur in De Kempen 
Een leuke en afwisselende cursus voor wie meer wil 
weten over alle mooie, interessante en eigenaardige 
zaken die in de natuur in De Kempen te ontdekken 
zijn. De cursus is bedoeld om meer plezier te krijgen 
in het beleven van de prachtige natuur en het 
landschap in de Kempen. 
De cursus wordt gegeven door 5 IVN-afdelingen en 
de thema-avonden zullen daarom in Bergeijk, 
Cranendonck, Valkenswaard en Veldhoven gegeven 
worden. Ook de excursies gaan naar verschillende 
natuurgebieden in De Kempen. 
 
De thema's die aan de orde komen zijn: 
* beken, beekdalen en vogels 
* vennen, amfibieën 
* bermen, slootkanten en (bloem)planten 
* heide, heidebeheer, stuifduinen en insecten 
* bossen, bomen en herfstverschijnselen 
* natuur en cultuur, een stukje geschiedenis van 

het landschap door de eeuwen heen. 
 
De natuurgidsen zullen niet alleen iets vertellen over 
flora, fauna en landschappen, maar ook over het 

ontstaan en de geschiedenis van verschillende 
natuurgebieden in de regio. 
De cursus bestaat uit een voorjaars- en een 
najaarscursus van elk 3 thema-avonden en  
3 excursies. Eventueel kan gekozen worden voor 
alleen een voorjaars- of najaarscursus. 
 
De 5 regionale IVN-afdelingen zijn: IVN Bergeijk-
Eersel, IVN Cranendonck, IVN Kempenland West, 
IVN Valkenswaard Waalre en IVN Veldhoven 
Eindhoven Vessem. 
 
Data: 2 en 6 april, 14 en 18 mei, 18 en 22 juni,  

17 en 21 september, 1 en 5  oktober,  
5 en 9 november 2019. 

 
Cursusgeld: € 60,00 voor IVN-leden en  

€ 80,00 voor niet IVN-leden.  
 
Meer informatie is te vinden op www.ivn.nl/vev  
 
(Help! ) Ik heb een tuin.  
Natuur dicht bij huis? Wat dacht u van de eigen 
tuin? Weet u niet waar te beginnen, of wilt u meer 
met uw tuin?   
In samenwerking met de Volkuniversiteit Eindhoven 
geeft het IVN Veldhoven, Eindhoven, Vessem 
hiervoor een cursus van 4 bijeenkomsten van 2 uur. 
Aan bod komen de beginselen van een tuinplan, 
maar ook hoe uw tuin aantrekkelijk kan worden in 
ieder geval voor vogels, vlinders en bijen en andere 
insecten en wie weet ook voor waterdieren of egels. 
Elke kleine tuin kan een tuinreservaat zijn. De 
cursus sluit aan bij de landelijke campagne Operatie 
Steenbreek waarbij in tuinen alleen bestrating komt 
waar dat nodig is.  
 
Meer informatie en opgeven kan via de website van 
de Volksuniversiteit Eindhoven  
www.vu-eindhoven.nl (Zoek op: “(Help) Ik heb 
een tuin” op deze website ).  
of op de website van IVN www.ivn.nl/vev 
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Eervolle vermelding voor Anton 
Verblackt 
 
Tijdens het sportgala in theater De Schalm is 
op vrijdag 18 januari Anton Verblackt de 
Eervolle vermelding ten deel gevallen. 
Wethouder Daan de Kort reikte de prijs uit. 

Al vrijwel sinds de oprichting in 1961 is hij lid van 
Judo en jiujitsuvereniging Shizen Hontai en een man 
met gezag op het gebied van zijn sport.  
 
Hij blijft bezig via cursussen en trainingen om 
nieuwe technieken te leren en zijn kennis op peil te 
houden én over te brengen op zijn leerlingen. 
 
Belangrijker nog is dat hij in staat is om zijn 
leerlingen zelfvertrouwen te geven tijdens trainingen 
en wedstrijden. Hij voelt precies aan waar de 
betreffende sporter in de aanloop naar een 
evenement en op het moment suprême zelf, 
behoefte aan heeft. Zijn kracht is dat hij voorziet in 
de behoefte van de sporter, terwijl deze dat zelf 
nauwelijks in de gaten heeft. De sporter wordt 
daardoor in zijn waarde gelaten en zijn 
zelfvertrouwen neemt enorm toe. 
 
Anton is hoofdtrainer en geeft al jaren les bij de 
club. Hij heeft vaders en moeders in hun kinderjaren 
les gegeven en nu geeft hij les aan hun kinderen. Hij 
is een begrip in Veldhoven en omstreken, een 
boegbeeld van de vereniging en waarschijnlijk de 
personificatie van zijn vereniging en haar sport. 

Eervolle vermelding “Oetbloaze” in de Schalm 

Op 7 april treedt de Limburgse zanger  
Gé Reinders met zijn theatershow "Oetblaoze" 
in de Schalm op, samen met Muziekvereniging 
Sint Cecilia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de show vertelt en zingt Gé liedjes die hij 
zelf heeft geschreven. Gé kreeg als eretitel: 
'ambassadeur van de blaasmuziek’. Sint Cecilia kijkt 
met plezier uit naar de voorstelling. 
 
Kaarten (€ 20,50 - € 22,50) zijn verkrijgbaar bij 
theater De Schalm. 
 
Muzikale groet, 
 
Daan Vonk 



17 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnenkort treedt Sint Cecilia opnieuw op in de 
Schalm. Ditmaal samen met de Limburgse zanger 
Gé Reinders. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
Schalm. 

Nieuwjaarsconcert Sint Cecilia groot 
succes 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Op zaterdag 12 januari gaf Muziekvereniging Sint 
Cecilia haar tweejaarlijkse Nieuwjaarsconcert. Dit 
jaar in Latijns-Amerikaanse sferen. Een bijna 
uitverkochte Schalm genoot van het groot orkest 
van de vereniging en van de professionele 
gastartiesten. 
 
Presentator Jerom Coppus nam het publiek mee op 
de afwisselende reis. Als gastartiest trad Simone van 
der Weerden op. Deze van oorsprong Brabantse 
muzikant heeft al op jonge leeftijd de liefde voor de 
Zuid-Amerikaanse Bandoneon ontdekt. Regelmatig 
toert ze ook door Argentinië. Het publiek genoot 
onder andere van het gevoelige Adios Nonino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook zangeres Femke Schmitz mocht niet ontbreken. 
Femke is al jaren lid van de vereniging, waar ze 
hobo speelt. Op dit moment zit Femke in het derde 
jaar van haar conservatoriumstudie zang, en ze liet 
het publiek genieten van “Don't cry for me 
Argentina” en “Sway”.  
Een sambaband met danseressen nam het publiek 
mee in de echte Latijnse ritmes, waarbij het publiek 
zelfs werd uitgenodigd om mee te swingen op de 
enthousiaste ritmes. 

Kerstconcert groot succes! 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Verkiezing Provinciale Staten 

kunnen vliegen.  Ik ben echter tegen de toename 
van vluchten omdat daardoor de aantrekkelijkheid 
van de regio voor wonen, werken en recreatie in 
gevaar komt.  Het is in ieders belang (ook 
economisch) om tijdig te anticiperen op wat in alle 
opzichten goed is voor de regio.   
 
Afgelopen maanden stonden in het teken van het 
schrijven van het verkiezingsprogramma voor de 
Provinciale Staten. Omdat “je moet dansen als er 
muziek is” heb ik meegewerkt aan het opstellen van 
het verkiezingsprogramma. Voor deze regio is de 
politieke keuze over het vliegveld belangrijk en ik 
ben blij met de opgenomen formulering in het 
verkiezingsprogramma.  
 
Ik hoop dit onderwerp de komende jaren in de 
Provinciale Staten te mogen behartigen.   
 
De volgende formulering is opgenomen in het 
verkiezingsprogramma.  
 
In de aankomende jaren gaat beslist worden of 
Eindhoven Airport mag groeien. De Provincie Noord 
Brabant is mede aandeelhouder van Eindhoven 
Airport en heeft invloed op dit besluit. Het CDA is 
kritisch over de groei. Geluidsoverlast, 
luchtvervuiling en verkeersdrukte hebben een 
negatieve invloed op de gezondheid van de 
omwonenden, de leefbaarheid in de omliggende 
gemeenten en het klimaat. Groei van Eindhoven 
Airport is wat het CDA betreft alleen maar mogelijk 
bij schonere en stillere vliegtuigen en andere 
overlast verminderende maatregelen.  
 
Ria van der Hamsvoord  
(riavanderhamsvoord@hotmail.com), 
 
Kandidaat CDA voor  
Provinciale Staten.  

Verkiezing voor Provinciale Staten op 
20 maart 2019 

 
Dit jaar mogen we weer naar de stembus voor de 
verkiezingen van de Provinciale Staten en de 
Waterschappen. 
  
Na 12 jaar wethouder te zijn geweest in de 
gemeente Eersel hoop ik een nieuwe uitdaging te 
vinden als lid van de Provinciale Staten van Noord-
Brabant. 
  
Waarom heb ik me verkiesbaar gesteld?  
 
De besluitvorming en regelgeving van de Provincie 
lijkt misschien ver weg, maar we hebben er allen 
elke dag mee te maken. Denk aan de wegen, het 
vliegveld, de bouwmogelijkheden in dorpen en 
wijken, subsidies voor leefbaarheid, cultuur en 
erfgoed, de ontwikkelingen in de natuur, landbouw 
en het platteland. Evenals de economische 
ontwikkelingen,  milieuwetgeving, duurzaamheid en 
criminaliteit.  
 
CDA heeft de eerste 13 kandidaten op de kieslijst 
gekoppeld aan gemeenten uit de regio van de 
kandidaat. Op deze manier  kunnen de lijnen kort 
zijn. Ik ga een samenwerking opbouwen met  9 
gemeenten in deze regio en wil afstemming over de 
gezamenlijke thema’s met afdelingen, dorpsraden 
en belangenpartijen.  
 
In het verkiezingsprogramma is de koers in 
hoofdlijnen bepaald en ik zal u over enkele thema’s 
informeren.  
 

Te beginnen met het vliegveld.  

 
Het komende jaar gaat beslist worden of Eindhoven 
Airport mag groeien. De Provincie Noord Brabant is 
mede aandeelhouder van het vliegveld en heeft 
invloed op dit besluit.  
 
Omdat ik als wethouder nauw betrokken was bij de 
dorpen in de omgeving van het vliegveld en de 
regelgeving rondom het vliegveld, heb ik ervaren 
dat de grenzen van de groei van het vliegveld zijn 
bereikt. Groeien van het vliegveld (meer vluchten) 
gaat ten koste van de mensen in de regio en het 
milieu.  
 
Ik ben niet tegen de aanwezigheid van het vliegveld. 
Het heeft economische betekenis en een enkele keer  
is het ook gemakkelijk om vanuit “de achtertuin” te 
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Oerlenaar van het jaar! 

René van der Mierden, Oerlenaar van 
het jaar! 
 
Na de slechte voorspellingen, viel het zondag  
13 januari nog best mee met de regen. En dus 
hebben ruim 80 mensen de snerttocht meegelopen 
die dit jaar georganiseerd werd door Stichting 
Nieuwe Levenskracht in samenwerking met Stichting 
Jeugdbelangen. 
 
Na afloop kreeg iedereen een lekkere kop snert en 
daarna werd de Oerlenaar van het jaar 2018 bekend 
gemaakt door Harry van der Zanden van 
DorpsVereniging Oerle. Deze keer viel de eer te 
beurt aan René van der Mierden, voor zijn 
jarenlange vrijwillige inzet voor de Oerse 
gemeenschap. 
 
René was blij verrast 
(en sprakeloos). 
 
Namens alle 
Oerlenaren: 
GEFELICITEERD René!! 
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De regio maakt een vuist! 

Dat er dagelijks veel fijnstof, ultrafijnstof en CO2 uit 
wordt gestoten boven ons hoofd door vliegtuigen 
weten veel mensen niet. Dat dit zou toenemen of 
zelfs verdubbelen is onacceptabel. Wacht u dat 
besluit en het effect ervan rustig af? Of maakt u nu 
een vuist om het verschil voor onze toekomst te 
maken. 
 
Wat kunt u doen? 
Op dit moment vindt vooroverleg plaats over de 
toekomst van Eindhoven Airport, dat wordt de 
proefcasus genoemd. Daar zitten mensen aan tafel 
uit onze regio die ons als omwonenden 
vertegenwoordigen. Mede op basis van deze 
proefcasus zal de minister eind april haar beslissing 
gaan nemen. De organisaties BVM2 en BOW zitten 
aan tafel bij de proefcasus en hebben onze stem 
nodig om een vuist te kunnen maken. Ook na het 
indienen van de proefcasus zal het niet klaar zijn en 
zullen we van ons moeten laten horen, zodat de 
minister een acceptabel besluit neemt. Waardoor het 
ook na 2020 goed wonen blijft in Noord-Brabant. 
 
Twijfel  geen moment en laat weten dat uw 
gezondheid, nachtrust en schone lucht belangrijk 
zijn. Meld u aan bij BVM2 of BOW en maak die 
vuist!  
BOW; Belangenbehartiging Omwonenden Welschap 
https://www.b-o-w.nl/194-Lidmaatschap 
  
BVM2; Beraad Vlieghinder Moet Minder 
https://bvm2.nl/supporter/ 
 
en geef uw persoonlijke mening via deze link van de 
proefcasus  
https://proefcasus-eindhovenairport.nl/praat-
mee/ 
 
We houden u op de hoogte, 
Namens actiegroep VLUCHTEN KAN NIET MEER 
Mieke van de Ven 

De regio maakt een vuist! 
 
Mag Eindhoven Airport het aantal vluchten 
verdubbelen? Er wordt gesproken over een 
forse uitbreiding  van het aantal 
vliegbewegingen per jaar. Brabant staat 
daarmee op een belangrijk punt. In 2020 lopen 
de huidige afspraken over het aantal vluchten 
van Eindhoven Airport af. Groei gaat gepaard 
met een toename van geluidsoverlast, uitstoot 
van schadelijke stoffen en belasting van het 
milieu. Onze regio laat het er niet bij zitten en 
staat op tegen dit voorstel! 
De laatste jaren was er al een enorme groei van het 
aantal vluchten en rijden toeristen vanuit heel 
Nederland, België en Duitsland naar Eindhoven om 
voor een paar tientjes naar hun 
vakantiebestemming te vliegen. In 2020 moeten er 
nieuwe afspraken vastgelegd worden voor het aantal 
vluchten. Wat betekent een toename dan voor ons 
als omwonenden? 
 
- Veel meer geluidsoverlast voor een groot gebied 
- Files 24 uur per dag, want de snelwegen rond 

Eindhoven slibben dicht 
- Nachtvluchten, geen rustige nacht meer voor een 

zeer groot gebied in en rond Eindhoven 
- Enorme toename van fijnstof en ultrafijnstof  
- Enorme toename van CO2  
- Waardedaling van onze huizen. 
 
Zou u het accepteren dat er een snelweg wordt 
aangelegd in uw woonwijk? Nee, natuurlijk niet. 
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Agendapunten VKS 

Het jaarprogramma van Vrouwen Komen Samen 
(VKS) voor 2019 
  
Februari 
20 kienen 
  
Maart 
27 kaarten en triominos 
  
April 
17 paasstukjes maken 
23 volksdansinstuif in  Best 
?? Keukenhof 
 
Mei 
8 excursie moestuin de wetering 
29 afsluitingsavond met BBQ 
  
Juni 
4 fietsen de van Gogh route 
12 fietsen 
19 fietsen 
26 fietsen 
  
September 
2 volksdansen 
4 openingsavond 
25 kienen 
  
Oktober 
9 moederdagviering 
23 bowlen 
  
November 
13 kaarten en triominos 
27 sinterklaas avond 
  
December 
11 kerststukjes maken 
18 kerstviering 

Naast de reguliere draaidagen op de even 
vrijdagmiddag, heeft Bosbender Kids ook een aantal 
activiteiten via Sjors Creatief. 

Zo hebben ze al een memo-/ telefoonhouder 
geknutseld en was het 18 januari jongstleden tijd 
om aan de gang te gaan met Foam klei.  

Het werd een mooie opkomst. De  kinderen hebben 
er een kleurrijk geheel van gemaakt. Ze konden een 
leuke spaarpot bekleden met foam klei, maar 
natuurlijk ook een beeldje.  

Heb je jezelf nog niet eerder aangemeld maar zou je 
dat graag willen? Dat kan, want er zijn nog twee 
activiteiten via Sjors Creatief. Namelijk op  
15 maart…dan gaan we een vogel-/voederhuisje 
naar eigen smaak decoreren.  

De laatste op 12 april, waar je met spijkers en hout 
aan de gang gaat. Hopelijk zie ik je op 15 maart of 
12 april bij Bosbender Kids. 

Wil je dat nu niet, dan is de eerstvolgende activiteit 
op 22 februari. 

Bosbender Kids nieuws 

Spaarpotje bedekt met foam klei. 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl  
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl  

ROBERT SEGERS

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 

 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

Het interview 

Het valt op, het mooie nieuwe witte gebouw op 
de plaats waar voorheen de K.I. was gevestigd. 
Sinds september is het Zorgcluster Oerle, zoals 
het nieuwe pand ook wel wordt genoemd, 
bewoond. Gerard en Franca Jansen namen als 
trotse eerste bewoners hun intrek in het 
nieuwe pand, waarmee ze zelfs de krant 
haalden. Hiernaast, vierden ze 15 november 
ook nog eens hun 50-jarig huwelijk. Een mooie 
reden om eens bij hen langs te gaan. 

Door Jurre van der Velden 

Gerard en Franca kennen elkaar al 56 jaar. Van deze 
56, hebben ze er 50 getrouwd doorgebracht. Het 
feest dat bij het vieren van het 50-jarig huwelijk 
hoort, hebben ze in Café de Sportvriend in 
Veldhoven-Dorp gehouden. Van 3 tot 8 uur werden 
de familie, vrienden en kennissen van Gerard en 
Franca ontvangen in het café.  Aan de vele positieve 
reacties te horen, was het een geslaagd feest.  

Gerard en Franca hebben niet altijd in Oerle 
gewoond. Voordat ze hun intrek namen in het 
zorgcluster, brachten ze 45 jaar door aan de Sirius 
in Zonderwijk. Daar hebben ze niet altijd gewoond: 
Gerard komt oorspronkelijk uit Zeelst en Franca uit 
Aalst. Franca was vroeger vaak te vinden bij haar 
vriendin Riet, die vandaag de dag in d’Ekker woont. 
Met haar is ze al van jongs af aan vriendin, tot op de 
dag van vandaag al bijna 71 jaar. Van Zeelst naar 
Zonderwijk en nu thuis in Oerle, het stel heeft bijna 
heel Veldhoven al gezien. 

Dat Gerard en Franca overigens de eerste waren die 
hun woning betrokken, heeft vooral te maken met 
de vele hulp die ze kregen bij de oplevering van de 
woning. Zoon Erik heeft samen met zijn zoontjes in 
een dag bijvoorbeeld de grootste boel verhuisd van 
Zonderwijk naar Oerle. Mede dankzij deze fijne hulp, 
konden Gerard en Franca na 14 dagen hun intrek 
nemen in hun huis, waarmee ze bijna een week de 
enige bewoners zijn geweest. De onderlinge sfeer is 
goed in het Zorgcluster. Gerard en Franca hebben al 
een keer verschillende buren bij hen thuis 
uitgenodigd in het kader van hun 50-jarige bruiloft 
en ook werd er deelgenomen aan de wandeling van 
Kerst Mee Mekaor. Niet iedereen die er woonachtig 
is komt oorspronkelijk uit Oerle, er komen buren uit 
Eindhoven en zelfs uit Son.  

Gerard’s oorspronkelijke vak is uitdeuker, wat met 
een duur woord carrosseriehersteller heet. De 
laatste twintig jaren van zijn werkzame leven heeft 
hij als conciërge op de basisschool in Cobbeek 
doorgebracht. In die tijd was dat een grote 
basisschool, met rond de 700 leerlingen. Gerard is 
altijd met veel plezier naar het werk gegaan. Het 
heeft volgens Gerard namelijk geen zin om slechte 
zin te hebben. Positief in het leven staan is 
belangrijk, iets dat Gerard dan ook graag doet. 
Franca heeft vroeger bij Philips gewerkt en is daarna 
nog werkzaam geweest als ziekenverzorgster op 
Koningshof, totdat de tweeling Antoine en Eric werd 
geboren. Antoine woont vandaag de dag in Oerle en 
Eric in Lommel.  

Wat opvalt in de kamer van het nieuwe appartement 
is de klok die aan de wand hangt. Gerard’s grote 
hobby is het onderhouden van klokken. Daarmee 
bedoelt hij niet de klokken die bij u en mij in de 
keuken hangen, maar echte antieke klokken zoals 
die nog in menig huiskamer hangen.  

Franca en Gerard Jansen. 
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Gerard’s garage hangt vol met klokken en 
onderdelen om deze klokken te onderhouden. Het is 
in de huidige tijd moeilijk om deze klokken hier in de 
buurt te verkopen. Via de veiling lukt het meestal 
wel om de klok internationaal aan de man te 
brengen. De hele wereld gaan ze over, kopers 
komen soms zelfs uit Egypte.  

Toen Gerard een keer met maagklachten naar de 
dokter ging, bleek hij bij het zoeken naar de oorzaak 
problemen met zijn hart te hebben. Nadat hij aan 
zijn hart geholpen was in het Catharina Ziekenhuis, 
voelde Gerard zich weer als nieuw. Hij vergeleek het 
met de auto’s die hij vroeger repareerde, alleen 
waren de artsen nu de reparateur en was Gerard 
een keer niet degene die de reparatie verzorgde. 
Gerard en Franca hopen nog vele jaren in goede 
gezondheid in Oerle te kunnen wonen.  

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, Jaargang 21, nummer 2, 
Februari 1987 
 
Kinderkarnavalsoptocht 

Zoals velen van u wellicht gelezen hebben in het 
Veldhovens Weekblad wil het S.O.K. (Stichting 
Organisatie Karnaval) voor geheel Veldhoven een 
grote kinderoptocht organiseren en niet meer in elk 
kerkdorp of wijk apart. Oorzaak hiervan is het 
probleem van vele wijken die zonder voldoende 
kinderen zitten om een kinderoptocht te 
organiseren. 

Wij als Oerse vereniging hebben op dit standpunt 
van S.O.K. afwijzend gereageerd om de volgende 
redenen:  

a. het is voor ons onmogelijk om onze kinderen te 
verplaatsen in hun kostuums met evt. versierde 
fietsen, karretjes e.d. van Oerle naar d’Ekker. 

b. wij zijn van mening dat dan vele kinderen niet 
meer aan de kinderoptocht mee zullen doen. 

c. in Oerle staan wij borg dat elk deelnemend kind 
een prijsje en een snoepzak meekrijgt. 

d. ieder jaar komen wij met de collectebus bij u aan 
de deur, waarvan de opbrengst uitsluitend bestemd 
is voor het karnavalsgebeuren van de Oerse 
kinderen. 

Om deze redenen zijn wij van mening dat de 
kinderoptocht van Oerle in Oerle moet blijven zolang 
we nog genoeg kinderen hebben om deze optocht te 
houden. Hiermede hopen wij dat alle kinderen die 
nog twijfelden over de Oerse kinderoptocht nu 
gerustgesteld zijn en nog snel hun kostuum en evt. 
fiets of kar optuigen om op ZATERDAG 28 FEBRUARI 
OM 13.00 UUR mee te vertrekken vanaf het 
gemeenschapshuis d’Ouw School. 

Dan wensen wij alle Oerse kinderen (en ouderen) 
een geweldig karnaval toe en hopen heel Oers met 
deze dagen tegen te komen.  

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

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 

    Kwaliteitsonderdelen 

Nieuwe consumptiemunten 

Nieuwe consumptiemunten in 
Dorpscentrum d'Ouw School 
 
Per 1 januari 2019 heeft het Dorpscentrum 
d'Ouw School nieuwe consumptiemunten in 
gebruik genomen. In tegenstelling tot de 
vorige consumptiemunten zijn de nieuwe 
consumptiemunten rond en middels een 
breuklijn makkelijk door te breken indien het 
te betalen bedrag eindigt op een halve munt. 
De nieuwe consumptiemunten zijn rood van 
kleur. 
 
De consumptiemunten die nog in omloop zijn blijven 
nog héél 2019 geldig en kunnen dus nog gewoon 
gebruikt worden. Dit betreft de bekende blauwe 
munten (1 consumptie) en oranje munten  
(½ consumptie) alsmede enkele nog in omloop 
zijnde gele munten (1 consumptie). Indien u twijfelt 
of de munten in 2019 gebruikt zullen worden kunt u 
deze natuurlijk altijd omruilen tegen de nieuwe 
munten. Dat kan nog het gehele jaar. 
 
Door de verhoging van de BTW is de prijs van de 
munten per 1 januari 2019 aangepast. Een munt 
kost € 2,20 maar naarmate er meer tegelijk gekocht 
worden daalt de prijs per munt naar uiteindelijk  
€ 1,80. Hiervoor dienen dan wel 100 munten ineens 
afgenomen te worden. 
 
Wij hopen veel nieuwe en oude munten te 
ontvangen in 2019 ! 
 
Het bestuur en vrijwilligers van  
Dorpscentrum d'Ouw School 

Schoolnieuws 

Juf Ans gaat met 
pensioen!  
 
Al vele jaren is Juf Ans van Alst verbonden als 
leerkracht aan de St. Jan Baptist. Zij heeft in groep 
1-2 gewerkt en de laatste jaren in de onder- en 
middenbouw. Ans is inmiddels per 1 februari gestopt 
met werken. 
 
Nu het arbeidsbestaan is opgehouden, biedt het met 
pensioen gaan allerlei nieuwe uitdagingen. Er is nog 
zoveel te doen en te beleven!  
 
Wij wensen Ans en Jo veel geluk toe in deze nieuwe 
levensfase!  
 
Namens team St. Jan Baptist,  
Maria Veenvliet  

Personele wisselingen  
 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is juf Ans 
vertrokken als leerkracht in groep 4 en groep 7-8. 
De ontstane vacature wordt ingevuld door juf Paula. 
Zij zit echter in de ziektewet en zal haar 
aanwezigheid op school in uren gaan opbouwen. 
Voor de invulling van de vacature in groep 4 en 
groep 7-8 zal Demi Verheijden als vervangster 
aangesteld worden.  

Typecursus de 

Typetuin gaat van 
start!  
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de 
groepen 6 t/m 8. De Typetuin start met een 
naschoolse cursus op dinsdag 12 maart!  
 
Kinderen die al jong een typecursus hebben 
gevolgd, werken sneller en maken minder fouten 
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je 
voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge 
leeftijd een goede typehouding aan te leren. 
Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede 
typevaardigheid beter kunnen spellen.  
 
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo 
belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar 
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een 
groepje onder begeleiding van een professionele 
type-coach boek je het beste resultaat. In de 
Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de 
bijlage. Let op! Er is slechts plek voor 18 kinderen, 
dus vol=vol.  
https://successsociety.egnyte.com/dl/3hjC0TqqBF 
(filmpje “waarom blindtypen zo belangrijk is”)  
 
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin  
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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 

Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid 
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse 
ondernemers om hun contactgegevens tegen een 
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar 
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.  
 
In de menubalk op de homepage staat een kopje 
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw 
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link 
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle 
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de 
homepage van www.oerle.info.  
 
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site 
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan 
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.  
We betalen hier onder andere de hosting en het 
onderhoud van de website van. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info 
of redactie@koersvanoers.nl 

Oerse bedrijvengids 

http://www.de-crom.nl/
mailto:autoruitservice@outlook.com?subject=Vraag%20mbt%20autoruitservice
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Kunstuitleen Veldhoven 

Kunstuitleen Veldhoven groeit gestaag 
 
Een tijdje terug heeft u in de Koers van Oers 
kunnen lezen over de activiteiten van 
Kunstuitleen Veldhoven. Gestaag blijven onze 
activiteiten groeien en ook het aantal ‘collega-
amateurschilders’ dat zich bij ons wil 
aansluiten neemt toe. Momenteel hebben we al 
een aardige ‘kunstuitleen-collectie’ op onze 
website staan.  
 
Toos vertelt: “In het begin werd er nauwelijks iets 
uitgeleend aan particulieren, maar nu weten de 
mensen ons te vinden. Misschien komt het omdat 
we nu wat naamsbekendheid hebben opgebouwd en 
omdat mensen de website en de Facebookpagina 
beter weten te vinden”.  
Cabrine vult haar aan: “Ook van onze KunstKadobon 
wordt nu gebruik gemaakt. Daarnaast blijven we 
voortdurend bezig met het inrichten (op aanvraag) 
van exposities voor bedrijven, restaurants, etc. 
Momenteel zijn onze werken te bewonderen in ’t 
Dorpsgenot, ’t Zand, d’n Hut, ’t Tweespan en d’Ouw 
school.  In d’Ouw School wisselen we om het half 
jaar onze schilderijen. Er hangen daar ongeveer 20 
werken van verschillende schilders. Daardoor krijgt 
iedere schilder die zich bij ons aansluit de kans om 
me zo nu en dan te exposeren. Voor de schilders is 
het leuk want via deze exposities is de kans dat je 
een schilderwerk verkoopt aanzienlijk groter dan 
wanneer het bij je op zolder blijft staan.” 
 
Kunst lenen?  
Miranda: “We willen nu wat meer de particuliere 
verhuur gaan promoten. Het is toch ideaal als je zo 
nu en dan eens iets anders aan de muur kunt 
hangen. Dus: zoekt u een schilderij aan de 
muur, voor thuis of in uw bedrijf? Kies op uw gemak 
een schilderij uit via onze website 
www.kunstuitleenveldhoveneo.nl of Facebookpagina 
www.facebook.com/KunstuitleenVeldhoven/. We 
hebben zelf geen opslagruimte. De schilderijen staan 
bij de kunstenaars thuis. Heeft u uw keuze 
gemaakt? Dan zorgen wij ervoor dat u in contact 
komt met de betreffende kunstenaar. U kunt het 
kunstwerk daar ophalen nadat u een leencontract 
heeft getekend. U spreekt samen een termijn af en 
maakt 5 euro per maand over naar de betreffende 
kunstenaar. Wilt u na een tijdje weer iets anders 
aan de muur, alles is mogelijk!” 
 

KunstKadobon 
Cabrine: “Ook willen we nog eens de KunstKadobon 
onder de aandacht brengen waarmee we de 
particuliere verhuur hopen te stimuleren. Dus: zoekt 
u een origineel kado, eens iets anders dan een fles 
wijn of een bloemetje? Geef dan kunst kado! Wij 
hebben een KunstKadobon bedacht. Deze kost  
5 euro per maand. Als u 3 maanden Kunst kado wilt 
geven, betaalt u nu slechts 10 euro. Een half jaar 
kost slechts 25 euro! Leuk om kado te geven met 
een verjaardag of andere feestelijke gelegenheid.  
Heeft u interesse? Stuur een mail of bel ons even. 
Wij zorgen ervoor dat de KunstKadobon mooi 
ingepakt bij een van ons klaar ligt. 
Succes verzekerd en men heeft er langer plezier van 
dan van een bos bloemen!”  
 
Wil je meedoen met de Kunstuitleen, heb je 
interesse in de KunstKadobon of wil je iets lenen of 
kopen? Neem dan gerust contact met ons op via: 
Kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com  of bel: 
 
Cabrine Coenen: 06 407 25 740 
Toos Uitdenbogaard-Naus: 06 425 84 700 
Miranda van Vlerken: 06 255 22 567 

Tweeluik gemaakt door Miranda van Vlerken, 
links ‘Stan Laurel’ en rechts ‘Oliver Hardy’. 

http://www.kunstuitleenveldhoveneo.nl
https://www.facebook.com/KunstuitleenVeldhoven/
http://www.facebook.com/KunstuitleenVeldhoven/
mailto:Kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

 

Keuringsarts 

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

Zwerfvuilactie 

Zwerfvuilactie in Oerle 
Wie raadt de hoogte van de afvalberg? 

Vrijdagochtend 22 maart organiseert 
DorpsVereniging Oerle samen met alle 
inwoners van Oerle en leerlingen van 
Basisschool Sint Jan Baptist een zwerfvuilactie. 
Iedereen komt in actie om het dorp en de 
speelomgeving van de kinderen weer schoon 
te maken.  
Buurtverenigingen, bewoners van Severinus, 
ouders, grootouders, iedereen mag meehelpen 
om van al het ingezamelde afval een zo hoog 
mogelijke berg te maken. Deelnemertjes 
mogen van te voren raden hoe hoog de 
afvalberg gaat worden. De winnaar wordt 
beloond met een leuke prijs.  

Vanaf 9.00 uur zorgt 
DorpsVereniging Oerle ervoor 
dat er materialen (knijpers, 
handschoenen, vuilniszakken, 
etc.) aanwezig zijn bij de 
basisschool (speelplaats). De 
kinderen starten na de pauze 
(±10.30 uur) met het 
zoeken naar zwerfvuil maar 
buurtgenoten zijn vrij om in 
hun wijk of straat al eerder te 
beginnen.  
Om 12 .00 uur komen we bij 
elkaar op het grasveld van de 
basisschool met alle volle 
vuilniszakken. Daar gaan we 
van alle vuilniszakken een grote afvalberg maken. 
De kinderen mogen van te voren raden hoe hoog de 
afvalberg wordt en voor de winnaar is er een leuke 
prijs.  

Materiaal nodig? 
Om een idee te krijgen hoeveel materiaal 
(vuilniszakken, knijpers, etc.) wij nodig hebben kunt 
u zich aanmelden via onderstaande mailadres. 
Misschien kunt u ook alvast aangeven hoe hoog de 
afvalberg gaat worden. Het kaartje kunt u 
downloaden op www.oerle.info. Albert Heijn ’t Look 
zorgt voor een kleine versnapering en stelt tevens 
de prijs beschikbaar. De gemeente Veldhoven zorgt 
er voor dat al het afval in de loop van de middag 
weer netjes wordt opgehaald. 

Meer informatie 
De opruimactie is een initiatief van DorpsVereniging 
Oerle, Albert Heijn ’t Look, de Gemeente Veldhoven, 
en Basisschool St. Jan Baptist. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met mevrouw M. Veenvliet 
van Basisschool St. Jan Baptist, Oude Kerkstraat 27, 
5507 LA Veldhoven. Tel.: 040-2051303 of 
dorpsvereniging@oerle.info 



28 

Vloggen 

PS4 spel Fortnite 

Vloggen is laten zien in filmpjes hoe je dag 
eruit ziet. Het is een soort van dagboek dat je 
op internet zet.  
 
Iemand die vlogs maakt is een vlogger, net zoals de 
beroemde Enzo Knol. Als je zijn filmpjes wilt zien, 
kun je erop klikken. Als je het leuk vond, kun je op 
het blauwe duimpje omhoog klikken. Dat heet 
‘liken’. Als je het niet leuk vond, klik je op het 
blauwe duimpje omlaag. Dat heet ‘disliken’.  
Als je alle filmpjes wilt kijken die hij maakt, kun je 
je op zijn kanaal abonneren. Je krijgt dan een 
melding als er weer een video online staat.  
Enzo Knol heeft meer dan twee miljoen abonnees. 
Hiermee kan hij veel geld verdienen. Als hij reclame 
maakt voor dingen krijgt hij geld en als hij 
tussendoor reclamefilmpjes laat zien. Je krijgt van 
YouTube (waar de video’s opstaan) een prijs als je 
genoeg abonnees hebt gehaald.  
Er zijn drie prijzen te winnen. Bij 100.000 abonnees 
krijg je de Silver Play Button. Bij 1.000.000 de Gold 
Play Button en bij 10.000.000 de Diamant Play 
Button. Die is mooi!! 
 
Groetjes Owen en Guus. 

Hallo, ik ben Tim Spitters 
en ik ga mij stukje over 
het PS4 spel Fortnite 
schrijven.  
 
Het is een Engels spel dat 
komt uit de Verenigde 
Staten; dus uit Amerika. 
Miljarden mensen spelen het 
spel. Je kan erin schieten en 
bouwen maar het is vooral om te winnen omdat je 
met 100 mensen tegelijk op Ready klikt en dan kom 
je in het hetzelfde potje.  
Het potje duurt ongeveer 20 à 25 minuten maar je 
moet als laatste over blijven. Dan heb je gewonnen. 
Je hebt drie verschillende opties. Je hebt Solo dat is 
dat je alleen in een potje zit maar je hebt ook Duo; 
dat is dat je met een vriend samen gaat spelen en je 
hebt ook nog een optie en dat is Squad en dat is dat 
je met twee vrienden kan spelen en dan zit je met 
z’n drieën in het potje, maar je kan ook met drie 
vrienden spelen maar niet met vier vrienden.  
Als je hebt gewonnen komt er in je beeld Victory 
Royal en dat betekent dat je hebt gewonnen en dan 
moet je eigenlijk blij zijn en als je dan weer naar de 
lobby komt dan krijg je een Umbrella in het 
Nederlands betekent dat een paraplu.  
Heel veel mensen geven geld uit aan Fortnite want 
je hebt Skins en dat vinden mensen leuk. De Skins 
kun je kopen en je kan ook dansjes kopen een en 
nog heel veel anderen dingen. En als je V-Bucks 
gaat kopen dan kan je kiezen; je hebt 10 euro en  
25 euro en 40 euro. Het hoogste is 100 euro. Bij  
10 euro krijg je 1000 V Bucks en bij 25 euro 2800 
en bij 50 euro 5000 V Bucks en bij 100 euro 13000 
V Bucks en dit was mijn stukje. Ik hoop dat je er 
iets aan hebt, want ouders vinden het vaak maar 
een stom spel. Ik hoop dat jullie het een leuk stukje 
vonden. 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Sanne Kelders, 
Guus Kemp, Yente Lodewijks, Owen Smulders,  
Birgit Snelders, Tim Spitters. 
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Carnaval 

Hoi allemaal, dit is mijn laatste 
stukje voor in de Koers. 
Dit keer over carnaval. Waar 
komt het vandaan? Zelf wist ik 
al wel wat, maar om nog meer 
te weten te komen, ben ik het 
internet op gegaan. Hieronder 
mijn verhaal. Veel plezier! 
 
Carnaval is van oorsprong een christelijk heidens 
feest. Het valt binnen de christelijke traditie op de 
zondag, maandag en dinsdag voor dat de vastentijd 
van 40 dagen begint. Carnaval is het feest van 
zotheid, spot en heel veel plezier. Ze denken dat het 
woord carnaval  van het Italiaanse woord carne 
levare (wat 'opheffen/wegnemen van het vlees' 
betekent) afkomt. Deze naam hebben ze voor het 
eerst gezien in een brief uit Subiaco van 965. De 
eerste keer dat de naam carnaval in het Nederlands 
voorkwam is in het jaar 1673. 

Andere namen Er zijn allerlei verschillende namen 
voor het feest. In de Belgische en Nederlandse 
provincies Limburg en het aangrenzende Duitse 
Rijnland heet het Vastelaovend (waarmee dus wordt 
verwezen naar de vastenavond die na carnaval is), 
in Zuid-Duitsland Fasnacht (vastenavond).  

Nederland. Officieel duurt carnaval in Nederland 
van zondag tot en met dinsdag, maar nu is het vaak 
zo dat er tussen 11 november en het eigenlijke feest 
al heel veel dingen die met carnaval te maken 
hebben worden gedaan, vooral in de laatste weken 
voor carnaval. Op 11 november (de elfde van de 
elfde), om precies 11:11 uur, begint het 
carnavalsseizoen. Ze hebben deze datum gekozen 
omdat die ligt bij het getal 11, vroeger al het getal 
van dwazen en gekken. 11 november is ook precies 
40 dagen voor 21 december, de kortste dag. Elk jaar 
wordt er door elke carnavalsvereniging een prins en 
een of meerdere adjudanten uitgeroepen. Bij 
sommige verenigingen worden er ook jeugdprinsen 
en jeugdadjudanten gekozen.  

Carnaval wordt in Nederland vooral gevierd in  
Noord-Brabant, Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, regio 
Arnhem/Nijmegen, delen van de Achterhoek, 
Salland, Twente en in sommige Utrechtse plaatsen. 

Daarnaast zijn er ook in de katholieke delen van de 
kuststreek van Holland (o.a. Noordwijkerhout), in 
West-Friesland en in de katholieke dorpen op Zuid-
Beveland carnavalsvieringen. In Groesbeek, dicht bij 
Nijmegen, is de grootste carnavalsoptocht van 
Gelderland met meer dan 170 carnavalswagens. 

Carnavalsoptocht is een optocht gehouden tijdens 
carnaval. In veel plaatsen en dorpen, vooral in 
Noord-Brabant, Limburg en in een deel van Zeeland 
(vooral Zeeuws-Vlaanderen en een aantal plaatsen 
op Zuid-Beveland), hebben ze een carnavalsoptocht.  

Na afloop van een optocht worden er vaak prijzen 
uitgereikt voor onder andere de mooiste 
carnavalswagen, de leukste loopgroep of act. Bij 
sommige optochten moet het ook over een bepaald 
thema gaan. De laatste praalwagen van de optocht 
is traditiegetrouw de wagen van Prins Carnaval en 
de Raad van Elf. Zij sluiten de optocht af en strooien 
snoepgoed naar het publiek.  
 

Bedankt voor het lezen van mijn stuk en dan zeg ik 
tegen jullie: 
 
TOT ZIENS!  
 
Birgit. 
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Benthe van Diessen, Mats de Graaf, Saar Kater,  
Kyan van Loon, Amarins Nijlunsing en  
Anouk Spitters. 
De nieuwe redactieleden stellen zich aan u voor: 

Benthe van Diessen 

Hallo allemaal 
 
Ik ben Benthe van Diessen, ben 
8 jaar oud en zit in groep 5/6. Ik 
woon samen met papa Paul, 
mama Yvonne en broertje Thijn 
op Brandrood 20 in Oerle. Mijn 
hobby's zijn dansen bij DEDE dat 
doe ik iedere vrijdag. Tekenen, 
knutselen en muziek luisteren dat zijn er ook een 
paar. Mijn vrienden zijn veel kinderen uit mijn klas. 
Mijn juf is juf Marlie, juf Femke en juf Francien die 
helpt juf Femke. Ik zit in Koers voor kids omdat het 
mij super leuk lijkt om een stukje te schrijven in de 
koers van Oers. 

Mats de Graaf 

Hoi ik ben Mats de Graaf, ik ben 
11 jaar oud en zit in groep 7. Ik 
woon in Oerle-Zuid sinds eind 
januari 2019. Mijn hobby’s zijn 
voetballen en gamen. Ik vind het 
leuk om in de Koers van Oers te 
schrijven en binnenkort kun je 
mijn eerste stukje lezen doei ☺. 

Hallo ik ga vandaag wat 
vertellen over de 
telefoon van vroeger, nu 
en de toekomst! 

 
Vroeger hadden de mensen 
hele andere telefoons. 
Ze konden er alleen op 
bellen. 

Ze hadden 
een uitklapbare telefoon. 
En ze moest niet op een keyboard 
op de telefoon maar, aan de 
onderkant! 
Ze hadden een keyboard om op te 
typen. 
Net zoals bij laptops en computers 
De telefoons van deze tijd zijn 
anders. 
Wat kan je er op doen? 

Je kan er op appen, bellen, spelletjes spelen, 
facebook, foto’s maken en youtube kijken! 
Ze zijn anders want nu zijn de keyboards in de 
telefoon en je kan emoji’s sturen! 
Ze hebben een hoesje en volume knopjes. 
en hoe zouden de telefoons van de toekomst er uit 
zien? 
Ze zouden doorzichtig moeten zijn en buigbaar. 
En zonder accu en chips. 
 
Yenthe. 

Telefoons 

Ik ben cupcakejes wezen maken 
via Sjors Creatief. Eerst 
begonnen we met het beslag 
maken. Ei, boter, melk en de 
cupcake mix en dat 1 minuut 
mixen en dan even in de oven. 
Toen ze klaar waren gingen we 
ze versieren met fondant 
steentjes en nog veel meer.  

Ik heb een vijvertje 
met een eendje op 
de cupcake gemaakt 
en nog een met van 
alles wat er op 
omdat het lekker 
was. Daar hadden ze 
ook een ruimte waar 
je kon gamen en 
tafelvoetballen. Dus 
dat was heel leuk. 
 

Sanne. 

Cupcakes 
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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 

Saar Kater 

Hallo allemaal, 
 
Ik ben Saar Kater en ik ben  
8 jaar. 
Ik woon samen met papa 
Sander, mama Tamara en mijn 
broer Stan sinds 2,5 jaar in 
Oerle op de Lakenvelder. 
Mijn hobby’s zijn: scouting, 
tekenen, knutselen, muziek luisteren en spelen met 
Benthe. 
Mijn vrienden zijn: Benthe, Sep, Yenthe, Sarah en 
Angelique. 
Ik zit op de St Jan Baptist in groep 5. 
Ik zit op de scouting Hertog Jan van Brabant en hier 
doen we altijd hele leuke dingen 
 bv film kijken, Marshmallows roosteren, spelletjes 
en kampen. 
Ik zit in de redactie van de Koers van Kids omdat 
het me heel leuk lijkt om stukjes te schrijven voor 
de koers van Oers. 
 
Groetjes Saar  

Kyan van Loon 

Hallo allemaal 
Ik ben Kyan van Loon en ik ben  
10 jaar. 
Mijn hobby is Krav Maga, een 
verdedigingsport, maar daar 
vertel ik een andere keer meer 
over. 
Ik vind Krav Maga heel leuk.  
Ik woon samen met mijn vader 
Alwin, mijn moeder Sandra, mijn broer Devin en 
onze hond Boyka. 
Mijn vader heeft een eigen bedrijf in de bouw en 
doet het meeste voegen en renovatie. 
Mijn moeder werkt bij Coppelmans. 
Ik vind het leuk dat ik nu bij de Redactieraad Koers 
voor Kids zit. 

Anouk Spitters 

Hallo, ik ben Anouk Spitters,  
11 jaar oud en ik woon met mijn 
ouders en twee broertjes sinds 
twee jaar in Oerle. Daarvoor 
woonde ik ook in Velhoven maar 
dan in de wijk de Polders. Ik zat 
toen op basisschool de Heiacker. 
Ik vond het best moeilijk om te 
verhuizen maar gelukkig had ik 
al heel snel nieuwe vrienden op de Sint Jan Baptist. 
Ik ben dol op paarden en paardrijden. Iedere 
maandagavond heb ik paardrijles bij PCK in Eersel. 
Ik ben ook nog steeds op zoek naar een 
verzorgpony of paard in Oerle maar heb deze nog 
niet gevonden. Als iemand nog een verzorger zoekt 
dan hoor ik het graag.  Ik heb me opgegeven voor 
de Koers voor Kids omdat ik een keer iets nieuws 
wilde proberen. Het schrijven van stukjes en het 
interviewen vind ik spannend maar ook heel leuk.  
Ik heb er zin in!  

Tot de volgende keer. Groetjes van Anouk ☺. 

Hoi allemaal. 
Ik heet Amarins Nijlunsing. 
Ik ben 8 jaar. 
Ik woon met mijn zus (Elke) mijn 
broertje (Evert) en mijn ouders 
(Rutger en Janine) in een huis. 
Elke heeft ook ooit meegedaan 
aan Koers voor Kids. 
Ik woon op Nieuwe Kerkstraat 17 d. 
Mijn hobby’s zijn buikdansen, zingen, knutselen en 
tekenen. 
Ik zit op geen sport. 
Al heb ik wel een aantal sporten geprobeerd; zoals 
tennis, korfbal en atletiek. 
Maar het is er geen geworden. 
Ik wil stukjes schijven over interessante dingen. 
Zoals de schijf van vijf. 
Het is leerzaam voor mij maar ook voor jullie. 
Ik vind het nu al leuk. 
Doei. 

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

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

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

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

ophaaldagen ontstaan. 

2019 

De volgende kopijdatum is 

22 februari 2019 

April  
18 St Jan Baptistschool: 12.15u Studiemiddag 

19 Bosbender Kids 14.30u -16.30u 

19 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

20 Ophalen oud papier 

22 t/m  
3 mei  

St Jan Baptistschool: Meivakantie  

23 VKS: Volksdansinstuif Best 

26 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

27 Koningsdag  

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

? VKS: Keukenhof 
  

Mei  

3 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

8 VKS: Excursie moestuin de Wetering 

10 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 

14 SWOVE: DementieCafé in restaurant de 
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u 

17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u  
Uit eten bij Merlijn, v. Vroonhovenlaan 57 

19 TCO: Verrassingsactiviteit 

21 St. Jan Baptistschool: 
Peuterkijkochtend 8.30u - 12.15u 

24+25 Boergondisch Oers  
25 Ophalen oud papier 

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

31 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

Juni  
4 VKS: Fietsen: de van Goghroute 
12 VKS: Fietstocht 
19 VKS: Fietstocht 
22 70 jarig bestaan korfbalvereniging BIO 
23 OMTT: Oerse motortoertocht 

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

24 Openbare vergadering Dorpsvereniging 
Oerle 20.30u in d’Ouw School 

28 St Jan Baptistschool: Studiedag
(calamiteitendag) 

26 VKS: Fietstocht 
28 St. Jan Baptistschool: Studiedag 

(calamiteitendag) 
29 + 30 TCO: Tieners-4-Tieners 
  

Juli  
2 SWOVE: DementieCafé in restaurant de 

Berkt, Wilgeman 1, 19.30u 
8 t/m  
16 aug. 

St Jan Baptistschool: Zomervakantie 

  

Augustus  

9, 10+11 TCO: Bivak 

24 TCO: Afsluiting 

Februari  

15 Ophalen grijze kliko + PMD-zak 

15 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u  
Uit eten bij Crème de la Crème, Meiveld 167  

20 VKS: Kienen 

22 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

22 Bosbender Kids 14.30u -16.30u 

23 Ophalen oud papier 

23 Severinusstichting: Open dag 

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

  

Maart  

1 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

2 t/m 5 
2 

Carnaval in Oerle 
Carnavalsoptocht, 13.00u opstellen,  
13.30u vertrek van d’Ouw School 

5 SWOVE: DementieCafé in Bibliotheek 
Veldhoven 19.30u 

4 t/m 8 St Jan Baptistschool: Voorjaarsvakantie  

8 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

11 Openbare vergadering Dorpsvereniging Oerle 
20.30u in d’Ouw School 

13 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u  
Uit eten bij de Kers, Zandoerleseweg 4 

15 Bosbender Kids 14.30u -16.30u 

15 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 

22 TCO: Voorjaarsactiviteit (meisjes) 

22 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

22 Zwerfvuilactie DVO 

23 Ophalen oud papier 

24 TCO: Voorjaarsactiviteit (jongens) 

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

27 VKS: Kaarten en triominos 

29 TCO: Informatieavond braderie 

29 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

  
April  

5 Bosbender Kids 14.30u -16.30u 

5 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

6 Chemokar Kerkplein Oerle (08:45-09:45 uur) 

7 TCO: Braderie 

7 Harmonie: Concert met Gé Reinders in de 
Schalm 

8 Jaarvergadering Leden DVO 

12 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u  
Uit eten bij Route 66, Lange Kruisweg 66 

12 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 

12 Bosbender Kids 14.30u -16.30u 

14 Garagesale Cobbeek 

17 VKS: Paasstukjes maken 
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Foto impressie snerttocht en Oerlenaar van het jaar 




