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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 
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Sterke Oerlenaren gezocht 

Sterke Oerlenaren 
gezocht! 
 
Net als andere jaren zal de Koers 
van Oers ook tijdens de Oerse 
Braderie op zondag 8 april 2018 
weer aanwezig zijn met een 
uitgebreide collectie tweedehands 
boeken, platen, CD’s en DVD’s. De 
opbrengst wordt steeds gebruikt om 
de papieren en digitale Koers van Oers uit te geven 
en om de website Oerle.info te onderhouden. 
 

Voor de zondagochtend zoeken we om 9.00 uur 
vrijwilligers die willen helpen om de materialen uit 
de kelder onder de basisschool te halen en naar de 
kramen voor de school te brengen. Daar worden de 
materialen door vrijwilligers van de Koers 
systematisch op de marktkramen geplaatst zodat de 
bezoekers van de braderie goed zicht hebben op de 
aangeboden verkoopwaar. 
 

Op zondagmiddag moeten om 17.15 uur de niet-
verkochte materialen weer terug naar de kelder 
worden gebracht en ook dan kunnen we hulp 
gebruiken. We hopen natuurlijk dat er dan heel veel 
minder dozen te sjouwen zijn en dat we door een 
dag hard werken met elkaar een mooi bedrag bijeen 
hebben gesprokkeld! 
 

Als je (één van) beide momenten beschikbaar bent 
om op deze manier een bijdrage te leveren aan het 
in stand houden van ons mooie dorpsnieuwsblad, 
neem dan contact op met Miranda van Vlerken  
(06-25522567) of Jan Kampinga (06-28417750). 
 

Jouw hulp wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Team Koers van Oers  

“Hart”elijk bedankt! 

Lieve mensen uit Oerle en omstreken,  

 
Wow... Wat was het gaaf die dinsdagavond...  
 
Dit jaar hadden we bijna 400 valentijnskoeken extra 
besteld en ze zijn weer allemaal uitverkocht, tot op 
de allerlaatste kapotte koek!! 1500 koeken zijn ons 
mooie dorp ingegaan! 
 
Lieve Oerse mensen; bedankt weer voor de 
hartelijke ontvangst!!! 
 
Het was spannend dit jaar; meer koeken besteld, 
meer nieuwe huizen in Oerle... gaat ons dit wel 
lukken? Maar het weer was ons goed gezind en met 
heel veel BIO-meiden, BIO-ouders en andere 
vrijwilligers is het gewoon weer gelukt! Waar een 
kleine club groot in kan zijn... 
 
Toch hebben wij ook dit jaar nog 
enkele Oerse bewoners teleur 
moeten stellen, dus daarvoor onze 
excuses. Volgend jaar bestellen we 
gewoon nog meer van die heerlijke 
harten! 
 
Bedankt en tot volgend jaar!  
Alle liefs van BIO!  
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Vrijwilligers bij Severinus 

Vrijwilligerswerk bij Severinus: draag 
bij aan het geluk van onze cliënten 
 
Hoe kunt u bijdragen? Kijk of er iets tussen zit en 
neem contact op voor een vrijblijvend gesprek: 
 
Danst u graag? De dansgroep is op zoek naar een 
nieuwe begeleider. De dansgroep komt op dinsdag-
avond 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. 
 
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 
woont. 
 
Rijd onze cliënten rond in de busjes (8 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. 
 
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 sjoelen, dansen of darten. In een 
oriënterend gesprek ga ik graag met u kijken welk 
soort vrijwilligerswerk bij u past. 
 
Voor meer informatie: bel of mail Hannah van 
Duivenbode: hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
of 06-52401679. 

Nieuws van Ponyclub de Hinnikers 
 
In januari hebben we de laatste selectie wedstrijden 
gereden, dressuur, springen en viertal!            
Van de dressuurruiters was Gwen van de Weijden 
met haar pony Fabi klasse M1 kringkampioen en van 
de springruiters was Mandy van der Velden met haar 
pony Ulria klasse L, kringkampioen. 
 
Er waren een aantal ruiters van onze club 
afgevaardigd naar de Brabantse kampioenschappen. 
Ook 2 viertallen hebben daar gereden. 
 
De afgelopen weekenden zijn in Schijndel de 
kampioenschappen gereden, eerst 3 combinaties bij 
de dressuur; dit zijn Eef Jongkind met Handsome in 
de DE-B. Zij zijn op de 9e plaats geëindigd. Gwen 
met Fabi op de 14e plaats en Eef Jongkind op de 15e 
plaats in de klasse DE-M1. 
 
't Weekend daarna zijn de teamkampioenschappen 
gereden, 4-tal, 2 dressuurruiters en 2 springruiters. 
Deze leverden onze club een 7e plaats op. 
Ook dat weekend moest het viertal kür op muziek 
rijden. Zij behaalden een bronzen medaille.  
 
In het laatste weekend kwamen de springruiters aan 
de start. Mandy van der Velden met Ulria klasse L 
een 17e plaats en met Mazurka een 25e plaats. Ook 
Cheyenne met Joy klasse DE-B kwam aan de start en 
werd 31e van Brabant. 
 
Mandy van der Velden met Ulria springen en Danique 
van der Heijden met kür 4-tal hebben met  hun 
prestatie een uitnodiging om te mogen rijden op 
Indoor Brabant op 16 en 17 maart!  

Nieuws van de ponyclub 
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Keuringsarts 

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

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 

 Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 

 
Zaterdag 16 maart:  
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 17 maart: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) met 
 Communicanten 
 
Zaterdag 23 maart:  
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 24 maart: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
 
Zaterdag 30 maart:  
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 31 maart: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zaterdag 6 april:  
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 7 april: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 13 april:  
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 14 april: Palm/Passiezondag + uitreiking 
 palmtakken 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
 
 

De Parochie 

GOEDE WEEK 
Dinsdag 16 april: 
 19.00 uur: Boeteviering 
 
Donderdag18 april:  
19.00 uur: Witte Donderdag: Plechtige 
 Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
Vrijdag 19 april: 
15.00 uur: Goede Vrijdag: Kruisweg 
  (CK-dameskoor) 
19.00 uur: Goede Vrijdag: Lijdens- herdenking 
 (Con Brio) 
Zaterdag 20 april: 
21.00 uur: Paaswake: wijding doopwater, 
 Paaskaars (CK-Dameskoor) 
 
Zondag 21 april: Pasen 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Maandag 22 april: 2e Paasdag 
10.00 uur: Eucharistieviering met Gregoriaanse zang 
(Herenkoor) 
 
Dinsdagvieringen in de kerken: 
St. Jan de Doperkerk 
1e dinsdag v/d maand 5 maart, 2 april om 9.30 uur 
met koffiedrinken na afloop.  
 
H. Caeciliakerk:   
2e dinsdag v/d maand 9 april om 9.30 uur. 
 
H. Willibrorduskerk 3e dinsdag v/d maand 19 maart 
om 9.30 uur. 
  
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 ’t 
koffiedrinken in de pastorie. 
 
Samen de Bijbel lezen kunt u op donderdag 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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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Parochieberichten: 

 
 

 

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 

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 (253.22.31) kan men een 
huispaaskaars bestellen (grootte 25 cm en 
doorsnee 6 cm), kosten € 20,50 te 
voldoen bij bestelling. Na de Hoogmis op 
1e Paasdag kunt u uw bestelde paaskaars 
afhalen.  
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Zwerfvuilactie 2019 

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 onderstaand 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. 
 
Zaterdag zwerfvuilactie in 
’t Look 
Indien u de wijk 't Look ook 
wilt ontdoen van zwerfvuil, 
kom dan de medewerkers 
van AH 't Look even helpen 
op zaterdag 23 maart. Zij 
lopen dan van 13 tot 15 uur 
door de wijk om deze ook 
wat op te ruimen! 
 
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 
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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 

StripSpektakel 
Absoluut nieuw dit jaar, is het 
stripspektakel op het kinderplein. 
Natuurlijk worden hier 
stripboeken verkocht. Maar er is 
héél veel 
meer. Wie is er geen fan van 
Geronimo Stilton? Er is een 
kraam met zijn boeken. Maar ook 
de figuren uit zijn boeken lopen 
rond. Kinderen kunnen op de 
foto met 
Olaf en Elsa. Wie wil dat nou 
niet! Er staat een super grote 
spiderman van wel 5 meter hoog. 
Obelix is er ook. Er zijn 
schminkers die je om toveren in 
een echt stripfiguur. Als je rond 

wandelt, is de kans groot dat je Donald Duck, 
Picachou, Mickey Mouse, Minni Mouse 
of Minions tegen het lijf loopt. Die willen ook vast 
met je op de foto of je een knuffel geven. En dan 
niet te vergeten de Furie’s. Dat zijn 
verklede dieren/strip figuren. Zij maken er met alle 
kinderen op het plein een feestje van. 
Dit spektakel wil je echt niet missen. En is zeker niet 
alleen bedoeld voor kinderen. 
 
Naast dit stripspektakel zijn er springkussens. 
De kinderen krijgen met hun entreekaartje een 
gratis suikerspin en mogen een greep doen in de 
grabbelton. Het kaartje heb je ook nodig voor de 
selfie met Olaf en Elsa. 

Oerse Braderie zondag 7 april 2019 
Aan de Oude Kerkstraat/Zandoerleseweg 
 
Zoals u van ons gewend bent zorgen we ook dit jaar 
voor een braderie die u niet snel zult vergeten. 
Kom lekker genieten van het voorjaar en al het 
leuks wat er te beleven is. 
 
Spektakel in Oerle 
We gaan dit jaar weer helemaal los! 
We nemen u mee door een Oerle vol actie. 

 
1e Wedstrijd NK Gazonmaaierracen 
 
Jawel… bij ons op de Oerse Braderie!  
Zo’n 40 gazonmaaiers gaan de strijd aan met elkaar. 
Als je denkt dat je bij de wedstrijden naar wat 
gezapig rondrijdende zitmaaiers zit te kijken, die het 
gazon mooi aan kant maken, heb je het goed mis. 
In plaats van maaien wordt er met grote snelheden 
geracet. Een racemaaier kan op wedstrijden 
snelheden van tussen de 100 en 110 km/u halen. 
Spannend om te doen, maar vooral ook spectaculair 
om naar te kijken. Voor de coureurs is het niet 
alleen de kick van het hard rijden, maar vooral ook 
de fun om je eigen racemaaier te bouwen en net 
zolang te sleutelen totdat deze optimaal is. 

Oerse Braderie 2019 

Stichting
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Onder het genot van een hapje en een drankje op 
ons gezellige terras naast de basisschool kunt u alle 
indrukken even rustig verwerken. Even lekker 
genieten van live muziek van Coverband The 
Wibra’s en optredens van de jonge danseressen 
van Cardo. Dit jaar is DJ Stef Mouritz er om de 
boel nog eens op te 
zwepen en zal 
blaaskapel Blitz 
haar muziek laten 
horen op de markt. 
  
Wanneer u weer 
uitgerust bent kunt 
u de zeer grote 
snuffelmarkt (in 
d’Ouw School) nog 
bezoeken en even langs de loterij met leuke prijzen 
lopen. 
 
Kom en beleef al dat spektakel met ons mee! 
 
Locatie 
De braderie zal plaats vinden op de Oude Kerkstraat 
tot aan het kerkplein. Verder zal een deel van de 
Zandoerleseweg gebruikt worden. Zoals gebruikelijk 
begint de markt om 11.00 uur en duurt de markt tot 
17.00 uur. Entree € 1,50 
LET OP: er is één ingang om te parkeren met 
de auto: tegenover de Dommelsche 
watermolen. Fietsenstalling is bij de 
Dommelsche watermolen en bij de “Oerse 
hoop”. 
 
Verkeersomleiding en overlast 
Het marktterrein, de doorgaande weg door Oerle, 
wordt zondag 7 april vanaf 6.00 uur tot 19.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer. Dit veroorzaakt enige 
overlast voor de bewoners aan deze straten en voor 
het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.  
Wij vragen hiervoor uw begrip en danken u voor de 
medewerking. 
 
Snuffelmarkt 
Hier willen we spullen verkopen die ons ter 
beschikking worden gesteld. 
Als je nog bruikbare spullen hebt, neem dan contact 
op met Josje Slaats: josje.slaats@hotmail.com 
 
Vrijwilligers 
Om deze braderie mogelijk te maken helpen tieners 
en ouders altijd mee. Maar meer handen zijn altijd 
welkom, dus heb je zin om enkele uurtjes te helpen 
op 7 april neem dan contact op met Martijn Tholen, 
hier kun je ook terecht voor andere vragen. 
Martijn Tholen: 06-51633258 
 
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie 

Bosbender Kids Nieuws 

Inmiddels is de laatste activiteit op 22 februari 
en carnaval weer voorbij en na drie weken stil 
te hebben gelegen is er weer een activiteit. En 
wel op 15 maart aanstaande.  
 
Deze loopt via Sjors Creatief en je kunt je nog 
hiervoor aanmelden! Er zijn nog enkele plekken vrij 
van 13.30 tot 14.30 uur. We gaan dan een 
vogelvoederhuisje timmeren en oppimpen. Kijk op 
www.sjorscreatief.nl om je aan te melden. Boven -
naast het logo staat een foto van het huisje dat je 
gaat maken als je komt. 
 
De eerstvolgende activiteit is, onder voorbehoud, op 
22 maart van 14.30 tot 16.30 uur. 
Overigens heeft Bosbender Kids nog een aantal 
leuke andere dingen op de lijst staan zoals een 
theater- en muziek workshop. De data daarvan zijn 

 nog niet bekend, 
 maar het komt goed!  

Creaties van het Foam  
Kleien via Sjors Creatief 
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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 

mogelijk zijn dat een retourvlucht Barcelona 
goedkoper is dan een treinretourtje Eindhoven-
Groningen. Het in gelijke mate belasten van het 
vliegverkeer zou al een stap in de goede richting zijn 
om het aantal vluchten te verminderen, maar een 
stijging van de vluchtprijzen mag niet de 
maatgevende prikkel zijn.  
 
U kunt meer doen dan u wellicht denkt! 
Het wordt hoog tijd dat we ons realiseren wat we 
met onze leefomgeving aan het doen zijn en vanuit 
dat besef besluiten om minder vaak te gaan vliegen, 
goedkoop of niet. 
“Een beter milieu begint bij jezelf”, gaat nog altijd 
op! En als deze mindset maar breed genoeg 
gedragen wordt, komt dat hoe dan ook altijd ten 
goede aan de leefbaarheid. 
 
Laat van u horen 
Momenteel loopt er een proefcasus die in april van 
dit jaar moet uitmonden in een advies aan de 
minister over de toekomst van Eindhoven Airport. 
Op de website van de proefcasus kunt u uw mening 
over de toekomst van EA kwijt. Wat wordt het: gaan 
we voor het gemak van een luchthaven dichtbij of 
kiezen we voor een gezonde toekomst voor onszelf 
en onze kinderen. 
 
Twijfel  geen moment en laat weten dat uw 
gezondheid, nachtrust en schone lucht belangrijk 
zijn. Meld u aan bij BVM2 of BOW  
 
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 
 
Belangstelling om actief deel te nemen aan onze 
actiegroep?  
Voor informatie: miekevandeven@xs4all.nl 

Luchtvaart: droom of nachtmerrie? 
Keert een geweldige ontwikkeling zich 

tegen ons?…  
 
Uitbreiding Eindhoven Airport ten koste van 
onze gezondheid?  
Dit jaar moet de vergunning van  Eindhoven Airport 
worden herzien en er liggen al voorstellen om het 
aantal vluchten te verhogen tot 100.000!  
Samen met de onaanvaardbare stijging van de 
geluidshinder zal de toenemende uitstoot van al die 
vluchten van “Ons mooie Brabant” niet veel 
overlaten. 
Hebt u zich al eens afgevraagd waarom de 
tuinmeubels zo snel zwart worden en waarom het 
houden van een groentetuintje wordt afgeraden?  
Allemaal gevolgen van de enorme vervuiling van de 
lucht die we inademen. 
 
Wat stoten vliegtuigen eigenlijk allemaal uit?  
Naast het bekende broeikasgas CO2 worden fijnstof 
en ultrafijnstof uitgestoten en dat wordt gezien als 
een gevaar voor de gezondheid. Longproblemen en 
astma, hart- en vaatziekten en het kan eveneens 
een rol spelen bij ziektes als Alzheimer en Parkinson 
en bij de ontwikkeling van bepaalde hersengebieden 
van het ongeboren kind. Ook de geluidshinder kan 
ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Een 
toename van het aantal vluchten zal deze 
problemen alleen maar vergroten.  
 
“De vervuiler betaalt” 
is een principe dat we allemaal kennen. Maar op de 
brandstof van die Boeing 747 wordt nul euro 
belasting betaald. De eigenaar van een Fiat Panda 
betaalt meer belasting op zijn 30 liter brandstof dan 
een Boeing 747 op 20.000 liter! Hoe zou het anders 
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Asperges op de velden 

Pleegezinnen gezocht in regio 
Veldhoven 
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even 
niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een 
welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds 
kinderen die wachten op een plekje in een 
pleeggezin. Want een kind past niet zomaar in ieder 
gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard 
nodig. Ook in jouw regio. 
 
Pleeggezinnen gezocht in de regio Veldhoven 
Het belang van zoveel mogelijk in je eigen omgeving 
(school, hobby’s, vriendjes) opgroeien voor een kind 
dat tijdelijk niet thuis kan wonen, is groot.  
 
Aanmelden voor informatie kan via (040) 245 19 45 
of triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kunt u via 
dit nummer of e-mailadres een informatiepakket 
aanvragen. 
 
Meer weten over pleegzorg? 
Op www.supergewonemensengezocht.nl vindt u 
meer informatie over pleegzorg inclusief filmpjes en 
ervaringsverhalen van volwassen pleegkinderen, 
pleegouders en ouders. 
 

www.combinatiejeugdzorg.nl 

Pleeggezinnen gezocht! 

Asperges eten op de velden 
bij John Kelders 

 
Van 15 t/m 30 mei vindt de lustrum-editie 
plaats van Asperges op de Velden. Een 
bijzonder evenement waar smaak, sfeer, 
kwaliteit en beleving elkaar vinden. Genieten 
van het witte goud, de trots van ons Brabantse 
land, in een unieke omgeving! Ruim twee 
weken lang zal weer een stijlvol pop-up 
restaurant verrijzen middenin de 
aspergevelden die de regio Eindhoven rijk is. 
Hier worden dagelijks lunches en diners 
geserveerd, uiteraard met de vers gestoken 
asperges van het land. 
 
Ter ere van de lustrum-editie wordt het restaurant 
dit keer opgebouwd middenin de velden van 
Aspergekwekerij John Kelders, gelegen in Oerle. Een 
prachtige locatie met een wijds uitzicht over het 
Kempische landschap wat zich kenmerkt door oude 
boerderijen, weilanden, akkerlanden en bossen. 
Naast het fraaie uitzicht, biedt deze nieuwe locatie 
ook alle benodigde faciliteiten voor onze gasten.  
 
TOP-CHEF DAGEN 
Ter ere van de lustrum-editie keren sterren 
restaurants De Lindehof en Wiesen terug op de 
velden. Daarnaast vormt Asperges op de Velden een 
podium voor toonaangevende restaurants uit de 
omgeving zoals Vandeijck en Truffelaer. Maak kennis 
met de wereld van Michelin en geniet van 
uiteenlopende aspergegerechten die alle zintuigen 
prikkelen. De uiteenlopende restaurants zullen u 
culinair verrassen, ieder op zijn (eigen)wijze manier. 
Buiten deze top-chef dagen om worden de lunches 
en diners verzorgd door het team van Asperges op 
de Velden onder leiding van Ralph van Kroonenburg 
van Delicious at home en Tommy Luijten van 
Tommy’s Keuken. Twee culinaire vakidioten die hun 
vak geleerd hebben in diverse (sterren)restaurants. 
  
Voor meer informatie en reserveringen kunt u 
terecht bij:  
Bertie Klaassen 
T: 06 – 28 10 16 38 
E: info@aspergesopdevelden.nl 
 

http://www.combinatiejeugdzorg.nl/
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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 

A
U
T
O
B
E
D
R
IJ
F
D
IN
G
E
N
.N
L

 

Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 

    Kwaliteitsonderdelen 

Het recept is deze keer van Nienke Peters 

 

Vis in kokossaus met Turks brood 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
• 4 Stuks pangasiusfilet 
• 3 Teentjes knoflook 
• 1 Blik kokosmelk 
• Rasp van 1 limoen 
• 3 Limoenbladeren 
• 3 el Sojasaus 
• 1,5 el Vissaus 
• 1 el Sesamolie 
• 1 Pepertje (optioneel) 
• Groene groenten naar keuze (bijv. broccoli, 

sperzieboontjes, peultjes) 
• Turks brood 
 
Bereidingswijze 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Maak als eerste de marinade voor over de vis (dit 

kan eventueel ook alvast een dag van te voren). 
Pers de knoflook en doe deze samen met de 
sojasaus, vissaus, sesamolie, limoenrasp en 
limoenbladeren in een kommetje. Roer even, 
zodat alles goed gemengd wordt. 

Oersmakelijk 

3. Doe de vis in een ruime ovenschaal, waarna je de 
marinade samen met de kokosmelk over de vis 
schenkt. Je kunt nu ook eventueel het pepertje 
toe voegen. 

4. Schuif de ovenschaal in de voorverwarmde oven 
en de timer mag op 30 minuten! 

5. Ondertussen kun je de groenten schoonmaken en 
koken of stomen, net wat je lekker vindt. 

6. Als laatste schuif je het Turks brood in de oven, 
zodat het lekker knapperig is. 

7. Serveer de vis samen met de groenten, het Turks 
brood kun je dan afscheuren en in de saus 
soppen! Mocht je niet zo van brood houden, dan 
kun je het gerecht ook serveren met rijst. 

 
Ik heb dit gerecht ooit van een collega gekregen en 
het viel zo goed in de smaak, dat we het regelmatig 
thuis klaarmaken. Het is relatief makkelijk en 
snel te maken, maar toch staat er net weer 
even iets anders op tafel. Hopelijk gaat het 
jullie net zo smaken als ons! 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan Anouk 
Leenders. 
Anouk woont nu sinds een aantal maandjes 
in Oers. En dan mag een stukje in de Koers 
natuurlijk niet ontbreken, vandaar dat de 
pollepel nu naar haar toe gaat!  
Daarnaast ben ik gewoon nieuwsgierig wat zij 
thuis altijd op tafel zet. 
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Inschrijfformulier BIO Feestdag 
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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  

 De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
 Kokkie van Aaken, Wendy Borgmans, Mieke van    
Campen, Bets Hospel, Sil Huijbers, Kees Hulshorst, 
Moniek van den Wildenberg. 
 

1 Actie van de school en DVO levert doelloos afval 
op 22 maart (9) 

2 Een windje tussen Stepke en Nieuwe Kerkstraat 
(6) 

3 Terrasaak maakt anders deel uit van de 
kinderredactie (4,5) 

4 Akkertuinen met zo'n 45.000 inwoners (9) 
5 Een herberg in het woud op de Molenvelden (7) 
6 Wie heeft de weg van VKS op 4 juni geschilderd? 

(3,4) 
7 Ongeordend door elkaar heen bij Boergondisch 

Oers (6,2,6) 
8 Is hij een dier plus zonaanbidder aan het 

Hoogeind? (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 60 was:  
 
1 KVB 
2 VicUs 
3 SpeelpLekken 
4 SchooLnieuws 
5 HospEl 
6 TooN 
7 WelkomStmap 
 
 Familienaam: Bullens 
 
 

Crypto Oers, puzzel 61 

1                        

2                     

3                        

4                        

5                      

6                      

7                             

8                          
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Prijswinnaar Crypto Oers zeer verrast! 
Tijdens de laatste 
redactievergadering 
was het weer tijd voor 
het trekken van een 
winnende naam uit alle 
juiste oplossers van 
Crypto Oers puzzels  
56 t/m 60. En tot onze 
verrassing was deze 
keer Moniek van den 
Wildenberg de 
gelukkige – Moniek had 
pas 2 maal haar juiste 
oplossing ingestuurd en 
werd nu al beloond 
voor haar 
puzzelinspanningen. 
Haar eigen woorden 
waren ‘het geluk is met 
de dommen en minder 
bedeelden’ – daar 
hebben wij wijselijk 
geen commentaar op 
gegeven! 
 

Zoals gebruikelijk heeft de Koers inmiddels een 
aardigheidje aan Moniek uitgereikt en haar op het 
hart gedrukt vooral de juiste familienamen van de 
Crypto in te blijven sturen naar 
redactie@koersvanoers.nl. Wij vertrouwen er op dat 
ze een smakelijke banketaankoop doet bij de 
Severinus bakkerij en wensen haar vooral nog heel 
veel Cryptoplezier! 
 
Voor iedereen die nog nooit de Crypto Oers heeft 
opgelost: ga het vooral eens proberen. Overleg met 
je buurman, -vrouw, wandelvriendin en/of 
tennismaat en laat die hersens kraken. Wie weet 
ben jij dan de volgende die een leuke waardebon of 
een product ontvangt van één van de Oerse 
ondernemers. 

Prijswinnaar Crypto Boergondisch Oers 2019 is:  

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 Heeren van’ zetten de 
tent op z’n kop. Er zal luidkeels meegezongen 
moeten worden, dus zorg dat je de stembanden 

traint ☺. 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 een kleine Oerse 
Highland competition 
worden georganiseerd. We 
hebben een originele 
bespeler van de Doedelzak 
weten te strikken om jong 
en oud te vermaken. Terwijl 
de kinderen van de 

basisschool hun eigen highlandspellen spelen gaat 
het foodplein rond 4 uur open voor lekkere hapjes. 
De zeven hapjes worden verzorgd door Eetcafé de 
Kers en Cafetaria de Smickel. Er zijn dus volop 
nieuwe ontwikkelingen! Hou 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! 
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Vrijdagavond 24 mei en zaterdag 25 mei 2019 
 

 

Programma vrijdag 24 mei 

 
19.30 uur Ontvangst  Entree gratis 

Dresscode: Schots en Scheef 
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 

20.00 uur Start Boergondisch Oerse Pub quiz (Een team bestaat uit minimaal 8 deelnemers) 

21.30 uur Avondprogramma mmv feestband ‘ De Heeren Van’ 

01.00 uur Sluiting   

Programma zaterdag 25 mei  
 

13.00 uur Kinderactiviteiten 
Start kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle (groep 1 t/m 8 basisschool) 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 

16.00 uur Einde kinderactiviteiten 

16.30 uur Kinderen die zich aanmelden via het inschrijfformulier, eten gratis frietjes mee  

 
16.00 uur – 19.00 uur 

 
Boergondisch Food plein 
Kosten: € 10,00 p.p. 
Dit bedrag dient u contant te betalen bij het afhalen van de eetbonnen  
(of via pinbetaling) 
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- Start avondprogramma in de tent mmv DJ Michiel Jansen 

01.00 Sluiting  

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

Inschrijven vóór 10 mei 2019 
  

U kunt de bestelde eetbonnen (contant) betalen of pinnen 
en afhalen bij Dorpscentrum d’Ouw School 
 
Dinsdag 21 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 

Donderdag 23 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 

Programma Boergondisch Oers 

http://www.boergondischoers.nl
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Inschrijven vóór 10 mei 2019 
Inschrijven kan ook via : www.boergondischoers.nl 

Naam   

Adres   

Telefoonnummer    06- 

E-mail   

  

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

Datum Hulp X Naam 

Di. 21 mei Hulp bij opbouw tent (v.a. 18.00 uur)     

Vr. 24 mei Barwerkzaamheden: vanaf 20.00 uur     

Za. 25 mei Groepje begeleiden of bij activiteit     

Za. 25 mei Scheidsrechter volleyen     

Za. 25 mei Hulp bij Food plein: 15.45 - 19.00 uur     

Za. 25 mei 
Barwerkzaamheden: O 16.00 - 19.00 
                               O  vanaf   19.00 

    

Zo. 26 mei Opruimen (9.30 uur)     

  

Vr. 24 mei: Pub Quiz                                                                              Inschrijving gratis 

Naam Team   

E-mail   

1 = Contactpersoon 5   

2   6   

3   7   

4   8   

  

Zat. 25 mei: Kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle                                   Inschrijving gratis 
Bij invullen kind(eren) -> minimaal 1 ouder invullen die als vrijwilliger komt helpen bij groepje 
begeleiden of activiteit 

Naam kind 1   Groep   

Naam kind 2   Groep   

Naam kind 3   Groep   

Naam kind 4   Groep   

Naam ouder   Groepje begeleiden of bij activiteit 

  
Zat. 25 mei: Boergondisch Foodplein € 10,- p.p.         Kinderen die deelnemen aan kinderactiviteiten 

                                                                          eten gratis frietjes mee 

Aantal personen  

  
Zat. 25 mei: Volley                                                                                                        Inschrijving 
gratis 

Naam team   

E-mail   

Competitie 
  

Volwassenen 
Tieners (vanaf middelbare school) 

Namen deelnemers 

1 = Contactpersoon 4   

2   5   

3   6   

 Bij deelname aan bovenstaande activiteiten geeft u toestemming voor het gebruik van beeld-
materiaal van uw zoon/dochter. Anders graag aangeven aan onderstaande personen. 

 
Inleveren bij: ☺ Adriënne van de Vorst       Stepke 1 

☺ 
☺ 

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

http://www.boergondischoers.nl
http://www.boergondischoers.nl
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Er is subsidie beschikbaar om initiatieven te 
ondersteunen gericht op passende huisvesting voor 
senioren.  
 
Waarom samen aan de slag?  
Omdat passende huisvesting versneld nodig is, maar 
er is meer nodig voor deze (dubbele) vergrijzing.   
Maatschappelijke partners in Brabant hebben 
afgelopen februari een manifest aangeboden aan 
alle lijsttrekkers van de Provinciale Staten met de 
oproep tot gezamenlijke inzet.  
De vele vrijwilligers, mantelzorgers, steunstructuren 
en maatschappelijke organisaties willen 
samenwerken met zorgaanbieders, woning-
corporaties en overheden omdat het de enige 
manier is om deze maatschappelijke uitdaging aan 
te gaan.    
 
Wij willen met alle partners werken aan een 
inspanningsverplichting om senioren in Brabant  te 
helpen met passende huisvesting  (in combinatie 
met voorzieningen voor welzijn en zorg) en vragen 
aan Minister De Jonge om een deel van de subsidie 
van de stimuleringsregeling in Brabant in te zetten 
voor een aanjaagteam wonen en zorg.  
Dit aanjaagteam gaat in álle dorpen en wijken de 
woon-/zorgbehoeften van senioren ophalen en 
vooral ook de initiatieven ondersteunen om -
afgestemd op die behoeften - in een rap tempo 
passende huisvesting te realiseren.  
 
Tijdens de manifestatie worden uiteenlopende 
voorbeelden gedeeld die bijdragen aan passend 
langer thuis wonen. 
Wij verwachten dat U en Minister De Jonge naar huis 
gaan met inspiratie en vertrouwen in de toekomst 
omdat we in Brabant de uitdaging aangaan om 
sámen de schouders te zetten onder deze dubbele 
vergrijzing zodat Guus Meeuwis kan blijven zingen 
‘daar brandt nog licht’. 
 
De manifestatie vindt plaats in Sociaal Cultureel 
Centrum De Enck in Oirschot en start om 15.00 uur. 
We ontvangen u met koffie en thee vanaf 14.30 uur 
en na afloop (17.00 uur) is er in de foyer nog ruimte 
voor gesprek en een drankje. Eenieder met 
belangstelling voor dit thema is van harte 
uitgenodigd. Er zijn 318 plaatsen beschikbaar. 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
cda@brabant.nl of 
riavanderhamsvoord@hotmail.com  
 
Ria van der Hamsvoord 
Verkiesbaar voor Provinciale Staten 
Lijst 2, nummer 11 
 

In 2040 is één op de vier Brabanders 65 jaar of 
ouder. Dubbele vergrijzing in Brabant !  
 
Over enkele weken mag U weer naar de stembus 
voor de Provinciale Staten.  
Ik ben gemotiveerd voor de Provincie om vanuit 
samenwerking verder te komen en al gestart door 
het organiseren van  een bijeenkomst over de 
uitdaging ‘vergrijzing in Brabant’. 
 
Om de urgentie te beleven en de 
oplossingsrichtingen te bespreken organiseert CDA 
Brabant in samenwerking met KBO Brabant op 
maandagmiddag 18 maart een manifestatie in de 
Enck in Oirschot.    
 
Minister De Jonge neemt deel aan de 
manifestatie.  
Brabant heeft momenteel ongeveer 500.000 mensen 
die 65 jaar of ouder zijn. Dit aantal stijgt naar 
ongeveer 750.000 in 2040. Eén op de vier 
Brabanders is dan 65 jaar of ouder. Voor deze 
dubbelde vergrijzing moeten we volgens CDA 
lijsttrekker Marianne van der Sloot nu aan de slag.  
Veel 65-plussers geven aan dat het leven er in de 
afgelopen jaren niet gemakkelijker op is geworden. 
Een van de meest gehoorde problemen is het gebrek 
aan passende huisvesting. Het is bijvoorbeeld niet 
eenvoudig om dichtbij het vertrouwde netwerk te 
verhuizen naar een veilige en betaalbare woning 
waar zorg op maat geboden kan worden.  
 
Minister De Jonge heeft in maart 2018 met 
belangenorganisaties, verzekeraars en gemeenten 
een Pact voor Ouderen gesloten. In dit Pact staan 
drie ambities Eén tegen Eenzaamheid, Thuis in het 
Verpleeghuis en Langer Thuis.  Voor elke ambitie is 
extra geld beschikbaar.  
Voor de ambitie Langer Thuis start binnenkort een 
stimuleringsregeling.  

Manifestatie 
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Potgrondactie muziekvereniging St. Cecilia  
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organiseren, waarbij naast de wedstrijden, ook het 
samenzijn voor en na de partijen van groot belang 
is. 
 
Ook onderzoeken we het idee van 
‘daglidmaatschap’. Er zijn met name, veel oudere 
dames die niet graag meer in de avonduren over 
straat gaan. En de competities tennis zijn nu 
voornamelijk in de avonden of in het weekend. 
Waarom gaan we niet proberen om competities 
overdag/door de week te realiseren. Daarbij is het 
wel van belang dat we mensen vinden die bereid zijn  
koffie en thee te schenken. Want ook hierbij is 
ontmoeting en gezelligheid van groot belang.  
 

En als aanvulling zou het ook mogelijk moeten zijn 
dat liefhebbers overdag een kaartje leggen in de 
kantine. Of op het park samenkomen en dan een 
‘ommetje’ door Oerle te maken. Of …………… ?  
 
We zijn en blijven wel een tennisvereniging! 
Iedereen die goede ideeën heeft of mee wil helpen 
bij bv. het Severinus evenement op 15-10, kan 
contact opnemen met de coördinator J. Gudden, 
jack.gudden@gmail.com of 06-16669535. 
 
 

Tennisvereniging De Korrel is gelegen in de 
kern van Oerle, achter Ontmoetingscentrum  
D‘Ouw School. Met haar 700 seniorenleden en 
100 jeugdleden een van de grotere vereniging 
in de Oerlese gemeenschap. En natuurlijk 
komen al die leden niet uit Oerle. Maar alle 
tennissers komen wel allemaal naar Oerle om 
daar te sporten. 
 
Sport is winnen en verliezen. En bij tennis is het niet 
mogelijk om gelijk te spelen, zoals bij voetbal. Met 
‘Sociaal Tennis’ willen we daar een kleine 
accentverschuiving in aanbrengen. Het blijft een 
wedstrijd waarin winnen en verliezen ook aanwezig 
blijft. Maar we willen proberen in de ‘beleving’ van 
het ‘potje tennis’ de scherpe ‘wedstrijdrandjes’ er 
wat af te halen, zoals die er wel zijn bij competitie/
wedstrijd/prestatie tennis. Zelfs het samenkomen en 
samenzijn is net zo belangrijk (of belangrijker) als 
het potje tennis. 
 
Sociaal tennis staat voor ‘rekening houdend met 
anderen’. Hoe ga je met elkaar om? Hoe leef je mee 
met de andere tennissers? Er wordt bij tennis bv. 
alleen maar gesproken over een tegenstander. Maar 
is dat niet meer een ‘medestander’? Want hij of zij 
moet er wel staan, anders slaat niemand de bal 
terug en komt er geen spel. Ben je gauw klaar! 
 
Het jaarlijkse evenement/toernooi voor de cliënten 
van de Severinus is altijd een succes. In 2019 staat 
dit op 5 oktober op de agenda van 10.30 tot 14.00 
uur. De beleving spat er af.  En de ‘3e helft’, het 
samenzijn, eten en drinken in de kantine is bijna net 
zo belangrijk als het tennissen.  Kom eens kijken of 
doe mee. We zijn nog op zoek naar liefhebbers die 
samen met de cliënt van Severinus willen tennissen 
die ochtend. Er zijn ook ideeën om in 2019 een 
eendaags toernooi voor senioren overdag te 

Sociaal tennis bij de Korrel 
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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 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers 
Jaargang 35. Nummer 2, februari 2002 
 
WEETJES 
Waarom rijden treinen in België links? 
Het lijkt een flauw Belgenmopje, maar de vraag is 
bloedserieus bedoeld. In België rijden treinen links, 
terwijl ze in Nederland rechts rijden.  
NS-verkeersleider Hand van de Wildenberg uit 
Eindhoven heeft een verklaring: “De eerste trein-
wagons hadden maar aan één kant deuren. 
Aangezien in die tijd bijna alle wagons in Engeland 
werden gemaakt, zaten de deuren voor het 
continent dus eigenlijk “aan de verkeerde kant”. 
Daarop besloten de Belgen maar links te gaan 
rijden, anders zouden de deuren nooit bij het perron 
uitkomen. Toen wagons aan beiden zijden deuren 
kregen is de bestaande situatie gehandhaafd.  
 
Klinkt leuk, maar meer dan een anekdote is het niet. 
NS-voorlichter John Krijgsman in Utrecht weet het 
beter. “De eerste treinverbindingen liepen 
honderdvijftig jaar terug maar over één spoor. 
Afhankelijk van de fabrikant van de stoomlocomotief 
moest de machinist links dan wel rechts langs de 
grote stoomketel kijken om de spoorlijn te zien. 
Toen het treinverkeer allengs drukker werd, 
moesten er voor de veiligheid seinpalen langs de 
spoorlijn komen. In alle Europese landen is toen, 
afhankelijk van de meest gebruikte stoomlocs, 
gekozen voor seinpalen rechts dan wel links van de 
rails. In ieder geval zo, dat de machinist er zicht op 
had. Onder meer Nederland, Duitsland en 
Denemarken kozen voor rechts. België, Frankrijk en 
Engeland gingen voor links. Oostenrijkse treinen 
reden aanvankelijk links, maar na de “Anschluss” bij 
Duitsland in 1938 ging men toch rechts rijden. Er 
zijn geen plannen voor uniforme rijrichtingen op het 
Europese spoornet. Dat betekent dat de TGV uit 
Brussel, Nederland links blijft naderen en ter hoogte 
van Roosendaal naar het rechterspoor wisselt. 
Volgens de NS brengt dit soort manoeuvres geen 
onnodige risico’s met zich mee.   

Bron: Koers van Oers 
Jaargang 35. Nummer 2, februari 2002 

 
Nog meer weetjes 

• Een mier kan vijftig keer haar eigen gewicht 

tillen! 

• De Albatros kan slapen terwijl hij vliegt! 

• De meest voorkomende naam ter wereld is 

Mohammed! 

• Als een gorilla boos is, steekt hij z’n tong uit! 

• De eerste in de VS gemaakte CD was “Born in the 

USA” van Bruce Springsteen 

• Op elk continent is een plaats die Rome heet! 

• Er is niet één aflevering van Star Trek waarin 

captain Kirk zegt: “Beam me up Scotty”! 

• Paarden en konijnen kunnen niet overgeven! 

• Koningin Elizabeth I van Engeland leed aan 

anthofobie: angst voor rozen! 
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Paaseieren zoeken  
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Eerder is in door deze schrijver geschreven 
stukken in de Koers, stilgestaan bij onder meer 
de wintertijd en kerstmis. Zaken die op dat 
moment heel actueel waren, maar waar je niet 
heel het jaar mee bezig bent. Iets dat bij het 
schrijven van dit stuk aan de orde van de dag 
is, is bij het verschijnen van deze Koers ook 
(helaas) alweer voorbij: carnaval. Tijd om hier 
even bij stil te staan. De vraag die daarbij 
voorop staat: wat zijn de bekendste 
carnavalstradities, die het tot het populaire 
feest van vandaag de dag maken?  
 
Door Jurre van der Velden 
 

Want dat carnaval 
populair is, is duidelijk. 
Sommige fanatiekelingen 
beginnen al op de 
donderdag met vieren en 
gaan door tot dinsdag, 
artiesten proberen ieder 
jaar opnieuw een 
carnavals-hit te scoren 
en de carnavalskleding is 
in de winkels niet aan te 
slepen. In een oud 
krantenartikel werd zelfs 
iemand gevonden die een 
heus proefschrift aan 

carnaval heeft gewijd en er dus op is gepromoveerd. 
Ieder dorp in Brabant en Limburg kent verder wel 
een optocht. Ook in Oerle hebben we er een. 
Traditiegetrouw wordt deze ieder jaar op de 
zaterdag voorafgaand aan de Grote Optocht in 
Veldhoven gehouden. U heeft hem ongetwijfeld weer 
voorbij zien komen dit jaar. 
 
Carnaval vindt zijn traditie in het rooms-
katholicisme. De uitbundige viering van carnaval 
vormt de opmaat voor de sobere 40-daagse 

vastentijd tot Pasen, waarbij de zondagen niet 
meetellen en het er dus eigenlijk meer dan 40 zijn. 
Carnaval betekent zoveel als ‘weg met het vlees’, 
terwijl het aan de andere kant ook ‘leve het vlees’ 
kan betekenen in het Latijn. Het heeft eigenlijk dus 
een dubbele betekenis. Een aantal dagen goed 
doorzakken en ongezond eten, om daar vervolgens 
40 dagen op te moeten teren.  
 
Oorspronkelijk werd het feest 
alleen op zondag, maandag en 
dinsdag gevierd. 
Tegenwoordig begint het feest 
vaak al op vrijdag. Ook 
worden op donderdag al wat 
activiteiten georganiseerd, 
bijvoorbeeld in de kantine van 
RKVVO dit jaar. Met het 
haringhappen op de woensdag 
erna meegeteld, duurt het 
feest voor sommige mensen 
bijna een hele week. 
Het haringhappen heeft 
trouwens te maken met aswoensdag. Waar deze 
traditie vandaan komt, is niet precies duidelijk. Het 
zou er iets mee te maken hebben dat vis vroeger 
simpelweg goedkoper was dan vlees en dat vis 
voedselstoffen bevat, die helpen bij het vasten. 
 
Carnaval wordt niet in ieder dorp of iedere stad op 
dezelfde manier gevierd. In bijvoorbeeld Den Bosch, 
(Oeteldonk) en Bergen op Zoom (Krabbegat) is de 
traditie dat iedereen op dezelfde manier verkleed 

Carnaval 
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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 

gaat. In Oeteldonk gaat iedereen in een boerenkiel 
de straat op, terwijl carnavalsvierders in Bergen op 
Zoom gehuld gaan in onder meer een gordijn, 
aangevuld met andere oude spullen. Dit alles vanuit 
de gedachte dat iedereen met Carnaval gelijk aan 
elkaar is. In Bergen op Zoom is deze traditie net na 
de Tweede Wereldoorlog ontstaan, toen de inwoners 
weinig te besteden hadden en er oude spullen 
verzameld werden om toch Carnaval te kunnen 
vieren. 
 
Deze toch wat 
bescheiden 
manier van 
kleden, wordt 
niet overal 
gebruikt. In 
Limburg, waar de 
Rijnlandse versie 
van het Carnaval 
wordt gevierd, 
draait het 
namelijk om wie 
zich het gekste 
uitdost. Mensen gaan daar niet per definitie ‘als iets’ 
verkleed, wat in de Bourgondische traditie van 
Carnaval, de versie die wij vieren, meestal wel zo is. 
Iets dat ook anders is in Limburg dan in Brabant met 
Carnaval, is de muziek. In Limburg wordt jaarlijks 
op het Limburgs Vastelauvesleedjes Konkoer het 
beste carnavalsnummer van dat jaar gekozen. Oud-
winnaars van dat illustere toernooi zijn onder meer 
Paul Munsterman en Leo Keularts uit Heerlen, met 
het welkbekende nummer Twieëmoal aafgezeëg (en 
nog te kót).  
 
Er zijn zoveel carnavalstradities te noemen die 
Carnaval, Carnaval maken, dat het onmogelijk is om 
die allemaal in dit stukje te omvatten. Wat ik wel 
hoop, is dat je bij het lezen van dit stukje nog even 
terugdenkt aan wat voor geweldig feest het ook dit 
jaar weer was en dat, hoe je het ook viert, het niet 
uitmaakt hoe je je verkleedt of welke dagen je 
precies gaat. Carnaval is ieder jaar weer geweldig.  
 
Hopelijk is het snel volgend jaar! 

Optocht in Oerle op zaterdag 2 maart. 
 
Uitslagen: 
Individueel tot en met vier jaar 
1. Vive de Jong Elfje 
2. Lisa Vorstenbosch meisje met hoed 
3. Luuk Hermans Bathman 
 
Individueel vijf t/m acht jaar 
1. Lars Waarma Haastige spoed 
2. Cis Willems Lego mannetje 
3. Annabelle Dochter van André 
 
Individueel 9 t/m 12 jaar 
1. Sanne Kelders Draak 
2. Julian Driessen Voetballer Henkie de Jong 
3. Mats de Graaf Hamburger 
 
Groepen en wagens. 
1. CV Oers is Gezellig Buiten/binnen spelen 
2. CV Familie Wircken Veegwagen 
3. CV Paleisstraat Harmonie  
 
Namens de organisatie, iedereen hartelijk bedankt 
voor het mogelijk maken van en het meedoen met 
de optocht. Tot volgend jaar! 

Uitslag familieoptocht  
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Vakantieprogramma Oerle 

Mijn naam is Giel Roggeveen. Ik ben 24 jaar en 
studeer momenteel af aan kunstacademie het 
Sint Joost in Breda. 
 
Ik ben druk bezig met 
het realiseren van 
een korte dramafilm. 
We hebben al een 
scenario, een 
producent en een 
deel van de crew. Nu 
proberen we dit om 
te zetten in film en 
daarbij hebben we uw 
hulp hard nodig. 
 
Deze film gaat over 
een jonge vader die vastzit in de sleur van het 
leven. Zijn huwelijk is vastgelopen en zijn werk is 
saai. Elke week lijkt op een herhaling van de vorige. 
Hij laat zich leiden door anderen en neemt zelden 
zelf beslissingen. Hij weet geen serieuze 
veranderingen te maken en de enige uitweg die hij 
ziet is vreemd gaan. 
 
Film maken kost veel geld. We willen dit zo efficiënt 
en kosteloos mogelijk aanpakken. Zo werkt een 
groot deel van de crew gratis. 
 
Om dit te betalen zijn we een crowdfunding gestart. 
Wat we willen doen met dit geld is de reiskosten van 
de crew vergoeden, catering regelen en apparatuur 
huren. 
 
Afhankelijk van de bijdrage die u kunt doen zijn er 
dan ook een aantal toffe tegenprestaties bedacht. 
Van een kijkje achter de schermen. Tot een 
tegenprestatie in de vorm van een bedrijfsfilm op 
maat. 
 
Ik hoop dat u gelooft in ons project en dat u besluit 
ons te steunen. We zijn blij met iedere bijdrage en 
willen u alvast hartelijk bedanken voor uw donatie! 
 
Hier een link naar onze crowdfunding: 
https://cinecrowd.com/dekleinstewerking 
 
mvg, 
Giel 
--  
06 50 234 126 
 
Ik ben aan het afstuderen. Daarvoor heb ik hulp 
nodig. Kijk op: 
www.cinecrowd.nl/dekleinstewerking 
 
Alvast Bedankt! 

Afstudeerproject 

Al bezig met het plannen van uw 
zomervakantie? Houdt er dan voor uw 
kinderen in de basisschoolleeftijd rekening 
mee dat in de laatste week van de 
schoolvakantie (zondag 11-8 tot en met 
vrijdag 16-8) weer een spetterend 
vakantieprogramma wordt georganiseerd.  
 
Als vanouds start het programma op zondag  met de 
Olympische Dag die dit jaar nog olympischer zal zijn 
dan alle voorgaande edities. 
 
Op maandag gaan we weer met z’n allen een hele 
dag plezier maken in Bobbejaanland.   
 
Op dinsdag en woensdag hebben we een supercool 
thema bedacht voor Bivak Oerle. Wat het thema is 
houden we nog even geheim maar het staat garant 
voor een hoop spektakel.  
 
Bivak voor de oudste groepen is dit jaar weer in 
Valkenswaard en we hebben een heel spannend plan 
dat nu een keer niet aansluit bij het thema van 
Bivak Oerle. Voor de kids: Hou goed je ogen en oren 
open want in de tijd die nu komt tot aan bivak zul je 
af en toe rare dingen zien die iets met het mysterie 
van bivak Valkenswaard te maken zouden kunnen 
hebben. Voor de ervaren deelnemers van het 
vakantieprogramma: het nachtspel krijgt een extra 
dimensie! 
 
Natuurlijk vormt de afsluitdag het laatste onderdeel. 
Voor de kinderen is er die dag weer een gevarieerd 
programma en het einde van deze editie van het 
vakantieprogramma 2019 willen we graag met 
zoveel mogelijk mensen (vaders, moeders, broers, 
zussen, opa’s, oma’s, ooms, tantes etc) onder het 
genot van een hapje en een drankje in stijl afsluiten.  
 
Op www.vpoerle.nl zijn alle belangrijke zaken nog 
terug te lezen, maar nog belangrijker is dat je nu al 
kunt inschrijven: www.vpoerle.nl/inschrijven 
 
Aan iedereen die het vakantieprogramma kent, 
vertel aub aan iedereen die nog niet weet hoe leuk 
dit is en hoe fijn het is voor de kinderen om, voor de 
school begint, elkaar weer te zien in een ontspannen 
sfeer. Dat maakt naar school gaan na de vakantie 
weer iets makkelijker.  
 
Wij hebben nu alvast heel veel plezier met de 
voorbereidingen. 
Team vakantieprogramma Oerle 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Zoals u uit het nieuws heeft kunnen vernemen 
roepen alle Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en 
Onderzoek en FvOv op vrijdag 15 maart een 
staking uit voor alle onderwijssectoren, van 
het primair onderwijs tot universiteit. 
 
In het team is een peiling gehouden waaruit blijkt 
dat de stakingsbereidheid dusdanig groot is dat er 
op genoemde dag geen onderwijs zal (kunnen) 
worden gegeven en dat de school gesloten blijft. 
 
Wij brengen u hiervan nu alvast op de hoogte, zodat 
u tijdig maatregelen kunt treffen voor de opvang 
van uw kinderen. 
 
We beseffen dat de staking menig ouder voor lastige 
regelproblemen plaatst, we vertrouwen erop dat u er 
begrip voor toont dat we niet treden in het 
stakingsrecht van elke leerkracht en dat er dus 
sprake is van een overmachtssituatie. 
 
We vertrouwen erop u hiermede voldoende te 
hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het management team 
 
Maria Veenvliet 
Karen van Lieshout 
 
 

Schoolkorfbaltoernooi 2019                  
Ook dit jaar is er weer het INTERSPORT 
schoolkorfbaltoernooi 2019 dat plaats zal vinden op 
zaterdag 13 april. 
Het toernooi zal plaatsvinden op het SDO-veld aan 
de Rapportstraat in Veldhoven. Het toernooi begint 
rond 12:00 uur en rond 17:00 uur zal 
het afgelopen zijn. Om 18:30 uur is er een 
spetterende afsluitende disco voor alle kinderen die 
mee hebben gedaan met het schoolkorfbaltoernooi. 

 
Geslaagde juffenavond 
De juffenavond was een gezellige avond. Alle 
kinderen hebben de juffen en meneer Peer in 't 
zonnetje gezet! Met dank aan de oudervereniging 
die het klassencadeau heeft verzorgd. We kijken 
terug op een geslaagd bioscoopfeestje. Iedereen 
ontzettend bedankt!  
 

Inschrijving nieuwe leerlingen  
Zoals u wellicht hebt vernomen is er enkele weken 
geleden weer een Peuterkijkochtend geweest.  
Mocht u al een kind op onze school hebben en wilt u 
een ander kind inschrijven, dan ontvangen wij graag 
uw aanmelding.  

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

Ik heb een interview 
gedaan met mijn oma 
Joke van Diessen, ze 
woont al haar hele leven 
op het Halfmijl! 
 
Hoe lang woon je al in dit 
huis: Oma is nog nooit 
verhuisd ze woont al bijna 62 
jaar op het Halfmijl in Oerle.  
Wanneer ben je geboren: 1957 
Hoe vaak is jullie huis verbouwd: 2 keer 
Wat doe je voor werk: Thuiszorg ZuidZorg 
Wat zijn je hobby’s : wandelen, puzzelen en muziek 
luisteren 
Wat is je lievelingseten: chili con carne, vissoep, 
zuurkoolstamp, stoofpot, asperges, pannenkoeken 
en loempia 
Favoriete website : Google 
Favoriete TV serie: flikken Maastricht en Robinson 
eiland 
Favoriete winkel : Paprika, Smolders schoenen 
(helaas failliet), 
Nettorama 
Favoriete spel : 
kaarten, Spider en 
Skybo 
Favoriete kleur : rood, 
licht grijs, lila en licht 
groen 
Favoriete dier : hond 
Favoriete merk auto : 
Ford 
Favoriete bloem : anjer 
en orchidee 
Welke sporten heb je 
gedaan :korfbal, 
handbal, volleybal en 
tennis en extra sport 
die leuk was: 
schaatsen 
 
Benthe  
  
 

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. 

Interview oma Joke  

Hallo mijn naam is Mats 
de Graaf en ik ga mijn 
stukje schrijven over 
voetbal. 
 
Ik zelf zit ook onder voetbal 
bij RKVVO en ik zit in de E6 
een nieuw team. Er zitten 11 
kinderen in mijn team 
waaronder 3 meisjes en 4 kinderen uit mijn klas en 
dat zijn ikzelf, Rinn, Tim en Willem. Wij trainen 2 
keer per week, op dinsdag en donderdag. De 
oefeningen gaan als volgt: warming-up, passen en 
dribbellen, afwerken op goal en als laatste partijtje. 
Partijtje vind ik het leukste van de training.  
 
We hebben 
verschillende 
trainers, 
onder andere 
mijn vader. 
We hebben al 
8 trainingen 
gehad en 2 
wedstrijden 
gespeeld. We 
hadden beide 
wedstrijden 
jammer 
genoeg 
verloren maar we hebben heel goed gespeeld en 
keihard gewerkt en we hopen dat we de volgende 
wedstrijd wel winnen.  
 
Ik zat eerst ook al onder voetbal bij Rood-Wit. Maar 
toen vond ik voetbal maar een saaie sport. Ondanks 
dat ik voetballen niet zo leuk vond ben ik toch 
kampioen geworden met mijn team. Dit wil ik ook 
graag bereiken bij RKVVO. Het leek me nu leuk om 
weer te beginnen met voetballen en samen met mijn 
vrienden veel plezier eraan te beleven. En ik vind 
het heel leuk.  
 
Dit was mijn stukje ik hoop dat jullie het leuk 
vonden om te lezen doei .  

Voetbal 
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Krav maga  

Hoi allemaal. 
Ik ben Amarins. 
Ik ga jullie iets vertellen 
over de schijf van vijf. 
 
De schijf van vijf is een cirkel 
waar je op kunt zien wat je 
per dag nodig moet hebben. 
Zoals brood, groente en fruit en nog veel meer. 
De cirkel is in vijf stukken verdeeld daarom noemen 
we het de schijf van vijf. Mensen die gezond willen 
blijven kiezen vaak voor de schijf van vijf. In de 
schijf van vijf zit niks met suiker. Dat betekent dat 
je wel zonder suiker kunt. Ik heb ooit geprobeerd 
aan de schijf van vijf te houden dus dat betekent 
geen hagelslag, geen pasta, enzovoort. Ik gebruikte 
heel veel komkommer. Ik heb het volgehouden tot 
half 4. Toen kreeg ik een koekje. 
De schijf van vijf bestaat voor meer dan een kwart 
uit groente en fruit, en het 
minst uit vet. Dat betekent dat 
je vet wel een klein beetje 
nodig moet hebben. Voor de 
rest bestaat die nog uit water, 
zuivel en granen.  
Dit was mijn verhaal. 
 
Doei!  

De schijf van vijf  

Hey mensen 
Zoals ik  vorige maand  al 
zei is dat ik nog wat ging 
vertellen over krav maga.  
 
Je spreekt het uit als Kraf 
maga. 
Krav maga is een  
verdedigingssport uit Tsjechoslowakije en Israel  
waarbij je technieken 
leert, om aanvallen af te 
weren. 
Iedereen kan het. Ook 
vrouwen en of je nu 
jong of oud bent, of je 
veel of weinig conditie 
hebt iedereen kan het. 
Overal ter wereld zijn de 
lessen een vast 
onderdeel bij de 
politieopleiding. 
Ik zelf doe dat nu bijna 
2 jaar samen met mijn 
broer Devin en nog een 
vriendje. Wij doen dit 
bij Fitfactory Eersel. 
Bij krav maga doe je trucjes zodat je bijna geen pijn 
krijgt als iemand je slaat of schopt. 
Ook trainen we als we bv aan worden gevallen met 
een stok en leren we hoe we hier op moeten 
reageren. 
We oefenen nog niet met wapens (wel met een 
gummy stok) dit krijg je pas als je in de volwassen 
groep zit.  
Wel kunnen dingen die je meestal bij je draagt 
gebruiken om te vechten, zoals sleutels, een pen of 
een aansteker. Voor de rest zijn er geen regels.  
Je mag dus alles doen om jezelf te verdedigen. 
Bijten is geoorloofd. De lichaamsdelen die vaak 
worden gebruikt bij een gevecht zijn: 
Kruis, ogen en keel. 
Ieder half jaar hebben we een examen, voor een 
nieuwe slip of band, 
Je mag 1 x een slip overslaan. 
Ik vind krav maga 
heel leuk. 
 
Groetjes Kyan 
Tot de volgende 
keer  
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Hallo allemaal  
Ik ga vandaag wat 
vertellen over mijn eerste 
indruk van Oerle.  
 
Ik woon al 2 jaar in Oerle en 
het is fantastisch. Toen ik in 
de zomervakantie ging 
verhuizen was het heel saai want ik kende niemand. 
Maar toen ik naar school ging had ik al snel nieuwe 
vrienden. Ik zat toen in groep 5 nu zit ik in groep 7. 
Dit dorpje is fantastisch omdat er veel leuke dingen 
te doen zijn. Zelf vind ik Carnaval, de Braderie en 
het vakantieprogramma het leukst! We hebben 
maar geluk dat we hier mogen wonen. 
 
Veel groetjes van Anouk  

Mijn eerste 2 jaar in Oerle  Snoepjes 

Hallo allemaal, 
Ik ga een stukje 
schrijven over snoepjes. 
 
Er zijn heel veel 
verschillende soorten 
snoepjes, zoveel dat ik ze 
niet allemaal kan tellen. 
Bv: Engelse drop , kauwgomballen, toverballen, 
colaflesjes , tumtum, banaantjes ,kersen, dropjes, 
lolly’s en nog heel veel meer. 
Sommige snoepjes zijn zoet en andere zijn zuur. 
Er zijn lekkere en minder lekkere snoepjes vind ik. 

Het is heel verschillend want 
sommige mensen vinden drop lekker 
en sommigen kauwgom. 
Ik vind bijvoorbeeld colaflesjes heel 
erg lekker en mijn papa 
houdt heel erg veel van 
chocolade. 

 
Doei groetjes Saar 
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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 

29 maart 2019 

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 

29 VKS: afsluitingsavond met bbq 
31 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

Juni  
4 VKS: Fietsen: de van Goghroute 

7 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 
12 VKS: Fietstocht 
14 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
19 VKS: Fietstocht 
21 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
22 Ophalen oud papier 
22 70 jarig bestaan korfbalvereniging BIO 
23 OMTT: Oerse motortoertocht 

23 Postzegel en muntenbeurs in 

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 

Maart  

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 

12 Chant'Oers: Jubileumconcert 20.00u in 
Dorpscentrum Oerle  

13 Schoolkorfbaltoernooi bij SDO 
14 Garagesale Cobbeek 

17 VKS: Paasstukjes maken 

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 
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Foto impressie carnavalsoptocht  2019 




