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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 
 

AVG (Privacy verklaring) 

De privacy verklaring vindt u op de website:  

www.koersvanoers.nl/privacy 

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. 
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Onjuist bericht over Online Bankieren! 
 
In de Koers van september j.l. plaatsten wij op 
pagina 8 een artikel met als titel "Rabo 
Internetbankieren heet voortaan Rabo Online 
Bankieren".  
 
Helaas bleek dit artikel niet afkomstig van de 
Rabobank waardoor wij onbedoeld meewerkten aan 
foutieve berichtgeving. 
 
De in dit artikel vermelde informatie is volledig 
onjuist!  
 
Wij bieden de Rabobank onze excuses aan voor de 
plaatsing van dit artikel. 
 
Redactie Koers van Oers 

Rectificatie  Sponsors bedankt! 

Zaterdag 26 oktober zijn de laatste bloemen 
gesneden voor en door de donateurs. Een 
enkeling met een vleugje bloed. 
 
In de maand november zal de tuin leeg gemaakt 
worden en krijgen de knollen en de leden een 
welverdiende rust. 
We kijken terug op een goed, gezellig seizoen met 
veel donateurs op de tuin. Lekker bijkletsen onder 
het genot van een kopje koffie. 
 
Bij deze: donateurs 
bedankt en hopelijk tot 
volgend jaar. 
Ook bedankt degenen die 
bij de Rabo ClubSupport 
aan ons gedacht hebben. 
 
Tot volgend jaar 
 
de leden van Groen en 
Keurig 

BIO A1 is kampioen! 

Van links naar rechts: 
Staand: Jenell, Dorian (coach), Ghislaine, Sanne, 
Willemijn, Nanne, Maaike, Frans. 
Zittend: Anja, Danielle, Ivana, Lianne. 
Niet op de foto: Manon. 
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Donatie Rabobank 

Gulle bijdrage Rabobank voor  
Kerst Meemekoar 
 
Tijdens de onlangs gehouden vergadering van de 
Dorpsvereniging Oerle (DVO) voor de Oerse 
verenigingen en stichtingen, werd de werkgroep 
Kerst Meemekoar van DVO verblijd met een cheque 
van de Rabobank ter waarde van maar liefst 500 
euro.  
 
Dorian Geerts, 
namens  
Rabobank 
Eindhoven/
Veldhoven, reikte 
de cheque uit 
aan Milja de Jong 
– Du Puy, lid van 
de werkgroep 
Kerst 
Meemekoar. Milja 
wist ook al 
meteen een 
bestemming voor 
deze gulle 
bijdrage: een 
nieuwe 
kerstboom die de 
Oerse Hoop 
tijdens de kerstdagen nog beter en intenser zal gaan 
verlichten.  
 
Een dank je wel aan Dorian én de Rabobank is hier 
wel op zijn plaats! 

Spooktocht TCO 

Stichting

Spooktocht 2 november jl 
 
Zaterdag 2 november heeft het TCO in 
samenwerking met het Vakantieprogramma 
weer een geweldige activiteit neergezet. 
 
In de Zand-Oerlese bossen was het al dagen van te 
voren een drukte van belang. Een spooktocht 
organiseren is mooi maar kost wel de nodige uurtjes 
aan voorbereiding. 
 
Tegen de tijd dat 
het donker was 
werden de 
eerste kinderen, 
ouders en 
familieleden 
verwacht op een 
mooi aangeklede 
locatie bij de 
fam. van Loon. 
 
Vanaf de start 
werden de groepjes op de hoogte gebracht waar ze 
deze tocht voor uit moesten kijken…  
 
We hadden “Meneer Peer” bereid gevonden om het 
verhaal van het vervloekte en ondertussen 
verdwenen dorp in de Oerse landerijen toe te 
lichten. 
 
Een stevige wandeling met onderweg donkere 
tunnels, vreemde snuiters, gevangenissen en 
onverwachte gasten zorgden voor een gezonde 
eetlust. 
 
Midden in de route was daar dan gelukkig ook een 
overheerlijk gedekte tafel waar menig restaurant 
jaloers op kan zijn.  
 
Aan het einde van de route was er gelegenheid om 
bij te komen onder het genot van verse poffertjes, 
een drankje en een knapperend kampvuur. 
 
Luisterend naar alle reacties kunnen we tot de 
conclusie komen dat het wederom een zeer 
geslaagde avond was. 
 
Bij deze willen we dan ook iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd aan dit succes bedanken voor de 
grote inzet. 
 
Graag tot een volgende keer. 
Bestuur Tiener Comité Oerle 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 
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plukken, maar dan moet je denken aan 
hoeveelheden zoals het bakje paddenstoelen dat je 
in de supermarkt zou kopen. Geen kilo’s. Geen 
draagtassen vol. Als je uit de natuur wilt plukken, 
moet je officieel toestemming vragen aan de 
eigenaar van het stuk land waar je wilt plukken. En 
in ons kleine landje is alle grond wel van iemand. 
Dat kan een particulier zijn, Staatsbosbeheer, de 
gemeente of een andere organisatie. Als je plukt 
zonder toestemming, valt jouw oogst onder stroperij 
en riskeer je een boete. Als die boete je geen 
buikpijn oplevert, dan kan het de oogst zelf zijn. Je 
moet een echte kenner zijn om voor consumptie 
veilig te kunnen plukken.  
 
Het goede nieuws is dat als je er voor kiest om niet 
te plukken, iedereen nog kan kijken naar dat mooie 
natuurwonder dat zomaar in de berm, het park en 
het bos verschijnt. Dan onttrek je niks aan het 
ecosysteem dat al flink onder druk staat door 
vervuiling en klimaatverandering. Bovendien kun je 
nog steeds verse paddenstoelen eten! Tegenwoordig 
kun je namelijk heel makkelijk thuis allerlei 
zwammen kweken, bijvoorbeeld op koffiedik. Kijk 
maar eens naar die mooie oesterzwam van 
Rotterzwam op de foto. Die groeit gewoon bij mij op 
het aanrecht. En daar krijgt niemand buikpijn van.  

Wist je dat..? 
 
door Susan Visser 
 
Je kent ze wel, de wist je datjes uit het blaadje van 
de sportvereniging of de schoolkrant, vol met 
grappige roddels. Dit is een iets ander wist je datje. 
Eens kijken wat je er van vindt. 
 
Dag 1. We fietsen over de Heerbaan naar het 
City Centrum, zoonlief en ik. De zon schijnt en ik 
gok er op dat we ook weer droog thuis komen. In de 
berm zien we een mevrouw paddenstoelen plukken. 
Ze heeft er niet een paar, maar al een flinke 
draagtas vol. Zou ze weten dat je daar een boete 
aan over kunt houden, zeker als je zoveel tegelijk 
plukt? Ik stop en vraag: “Wist je dat het in 
Nederland verboden is paddenstoelen te plukken?” 
Ze haalt haar schouders op en zegt niets. “Do you 
speak English?” vraag ik, en ik herhaal de vraag in 
het Engels. Ze schudt van nee. Ik kan me maar 
moeilijk voorstellen dat een vrouw van mijn leeftijd 
hier woont en geen woord Engels of Nederlands 
spreekt. Terwijl we daar zo staan buigt ze zich naar 
de grond, plukt een flinke bovist, zo’n grote witte 
bol, breekt hem open en gooit hem achteloos weer 
op de grond. Als we weer op de fiets stappen om 
weg te rijden fluistert mijn zoontje: “Volgens mij 
deed ze alsof, mama.” Ik moet daar eigenlijk wel om 
lachen. Ik dacht het, hij zegt het. 
 
Dag 2. Na ons bezoek aan vriendin in Zeelst fietsen 
we over de Heerbaan terug naar huis. Vlak voor de 
bushalte staat een mevrouw met haar dochter in de 
sloot. Met een klein mesje snijdt ze paddenstoelen 
van de slootkant. Net als gister stoppen we en vraag 
ik: “Wist je dat het verboden is om paddenstoelen te 
plukken?” De vrouw reageert verbaasd. “Nee, ik had 
geen idee… Dank je wel.” Wat een andere reactie 
dan de vorige keer. Wordt mijn bemoeizucht dan 
toch gewaardeerd?  
 
Dag 3. Ter hoogte van het Millenniumpark staan 
prachtige vliegenzwammen, rood met witte stippen. 
Ik wijs mijn zoontje erop maar tegen de tijd dat hij 
kijkt zijn we ze al voorbij. Gelukkig staan er veel 
meer, dus nog geen tien meter verderop stoppen we 
even om te kijken. Hier loopt nog een moeder met 
een fiets aan de hand over het fietspad en als we 
verder rijden zien we in de berm haar dochtertje die 
met een aardappelschilmes paddenstoelen plukt. 
Voor de derde keer deze week stappen we af met de 
vraag: “Wist je dat het in Nederland verboden is 
paddenstoelen te plukken?” De moeder begint te 
blozen en giechelt: “Oh, ik dacht dat het in het bos 
wel mocht, een beetje, een kilo.” Ik schiet in de 
lach. Want wat er een beetje is aan een kilo en hoe 
de berm een bos kan zijn ontgaat mij volledig. 
 
Toch heeft ze gelijk dat Staatsbosbeheer het in 
sommige bossen toestaat om voor eigen gebruik te 

Susan’s column 
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Kerstconcert Sint Cecilia 

Aankondiging Kerstconcert Sint Cecilia 
 
Muziekvereniging Sint Cecilia nodigt u graag uit voor 
haar Familie Kerstconcert op zondag 22 december. 
 
Een ongedwongen samenzijn voor jong en oud waar 
we u zullen verrassen met een mooie selectie 
kerstnummers in diverse muziekstijlen. 
 
Als speciale gaste voor dit concert hebben we de 
sopraan Franka van Dommelen uitgenodigd.  
Franka heeft al op veel podia in binnen- en 
buitenland gestaan en wordt door veel orkesten en 
muziekgezelschappen graag gevraagd vanwege haar 
prachtige, gevoelige stem.  
Ook bij ons concert zal ze ongetwijfeld zorgen voor 
een traantje en de nodige kippevel momenten.  
Het concert zal plaatsvinden in de  

Sint-Jan de Doperkerk in Oerle en start om 19:00 
uur. De toegang is uiteraard gratis.  
 
Graag willen wij samen met u de mooie kerstperiode 
op deze wijze inluiden! 
 
Muziekvereniging Sint Cecilia Oerle  

KBO geeft cheque 

Oerlese Cheque voor Wensambulance 
Brabant 
 
Wensambulance Brabant is vrijdag 11 oktober 
verrast met een donatie van € 1.461,08. Dat 
gebeurde in de pauze van een optreden van 
The Blue Stars in dorpscentrum d’ Ouw School. 
Het initiatief kwam van de leden van KBO Oerle die 
graag iets wilden doen voor een goed doel. Het 
leidde tot een uitverkochte avond met het muzikale 
cabaretgezelschap The Blue Stars. Het zestal nam 
de 250 bezoekers mee in een feest van herkenning. 
De vrolijke en eigentijdse voorstelling kende veel 
‘weet je nog’-momenten en muziek uit vroegere 
tijden. Er werd volop meegezongen en hartelijk 
gelachen om de humorvolle conferences. Namens de 
organisatie overhandigde KBO-voorzitter Huub 
Stroeks een cheque van € 1.300,- aan twee 
vrijwilligers van Wensambulance Brabant. Een 
collecte in de zaal leverde ook nog eens € 161,08 
op. Professionele vrijwilligers van Wensambulance 
Brabant brengen terminaal zieke mensen nog één 
keer naar hun favoriete plek. 

Op de foto overhandigt Huub Stroeks (rechts), 
voorzitter van KBO Oerle, de cheque aan 
vrijwilligers van Wensambulance Brabant. 
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Prima jaar voor KBO Oerle 

dingen doen een enorme toegevoegde waarde heeft.  
 
Beste Oerlenaren. 
We hadden een doel voor 2019, namelijk 300 leden 
die lid zijn van onze club. Het is gelukt!  
Dank daarvoor!! 
Diegenen die nog twijfelen en denken dat we een 
oubollige club zijn, kom erbij!  
Het tegendeel is je deel. Zorgzaam met aandacht en 
durf om anders te zijn dan doorsnee!  
 
Het bestuur van de Belangenvereniging van 
Senioren, afdeling Oerle, wenst u alvast een 
geweldig 2020 toe!! 
 
Huub Stroeks 
Voorzitter 

Als u deze bijdrage leest zitten we in de staart 
van 2019 en aan de vooravond van 2020. Wat 
het nieuwe jaar ons gaat brengen is ongewis. 
Discussies over CO2, een tekort aan huizen 
voor jonge mensen, verschraling van de zorg 
en het welzijnsaanbod, de migratie van vele 
asielzoekers en nog veel meer ‘zware dossiers’ 
vragen om snelle maar vooral gedegen en 
doordachte antwoorden.  
 
Dit soort problemen kan alleen maar worden 
opgelost als je dat samen met anderen doet en in 
goede harmonie met elkaar. Het betekent dat 
iedereen water in de wijn moet doen en bereid moet 
zijn om iets van het eigen belang in te leveren. 
Breed in de wereld is te zien dat de bereidheid om 
dingen samen te doen aardig is gedaald. Het 
tegendeel is waar! Meerdere handelsoorlogen tussen 
grote mogendheden en de groep aan politieke 
leiders die zich vooral focussen op hun eigen belang 
en ego zijn daar getuigen van. U moet de namen 
van deze heren zelf maar invullen!  
 
2019 was voor onze vereniging een fantastisch jaar 
met vele hoogtepunten. Onze insteek was vooral om 
de dingen die we deden vooral samen te doen met 
onze partners in Oerle. Juist door het kiezen van 
deze insteek kunnen we terugkijken op een heerlijk 
jaar.  
 
Onze actieve deelname 
aan Boergondisch Oers 
is daar een prachtig 
voorbeeld van. Het 
bezoek aan en de 
rondleiding in 
Schippersstop was 
indrukwekkend. Arie 
Schippers nam ons 
mee op een tocht door 
het bedrijf, waar we 
op vele momenten 
zeer onder de indruk 
waren van zoveel 
nieuwe technologie 
allemaal onder één Oers dak. De barbecue waarvan 
we mochten genieten bij de schuilhut van het Gilde 
was super. Veel plezier en lol, afgewisseld met een 
heerlijke barbecue. Vooral de medewerking en steun 
van het Gilde is bij ons blijven hangen! 
 
En dan het optreden van de Blue Stars wat onlangs 
in d’Ouw School plaats vond. Een avond waarbij 
d’Ouw School op haar grondvesten trilde door de 
non stop lachsalvo’s die het publiek liet 
horen….geweldig!! Een avond om nooit te vergeten 
en die we zonder de geweldige hulp van Groen en 
Keurig en d’Ouw School nooit voor elkaar hadden 
gekregen. Ook hier wordt aangetoond dat samen 

Kruisboogschieten bij Gilde St. Jan Baptist. 
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De parochie 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 23 november: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 24 november:  
 Hoogfeest van Christus Koning 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) +               
 kinderwoorddienst 
 
Zaterdag 30 november: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 1 december: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 7 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Maandag 9 december:  
 viering Maria Onbevlekte Ontvangenis 
19.00 uur: Eucharistieviering (CK-dameskoor) 
 
Zaterdag 14 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering (samenzang met 
 cantor) 
 
Zondag 15 december: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 21 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 22 december: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
 

Vieringen door de week in Christus Koningkerk 
*maandag en vrijdag om 9.00 uur en  
*dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om 
19.00 uur.  
 
Vieringen in de kapelkerken: 1x per maand 
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:  
5 november en 4 december om 9.30 uur. 
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand:  
10 december om 9.30 uur. 
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:  
19 november en 17 december om 9.30 uur. 
Na de vieringen bestaat de mogelijkheid om samen 
koffie te drinken.  
 
Feestdag Christus Koning op 24 November 
Dit is de laatste zondag van het ‘kerkelijk’ jaar en de 
feestdag van Christus Koning wordt dan gevierd.  
Het nieuwe kerkelijk jaar start bij de Advent, de vier 
weken voor de geboorte van Jezus Christus met 
Kerstmis.  
 
Om dit weekend een feestelijk tintje te geven 
worden parochianen uitgenodigd iets te bakken voor 
bij de koffie na de H. Mis van 10.00 uur op 
zondagochtend. Vindt u het leuk om wat lekkers te 
maken, wilt u dit dan ook even melden bij 
secretariaat@christuskoning.nl of via 
040 – 253 22 31? Succes! 
 
Tijdens dit weekend houdt de parochie een 
inzameling van speelgoed voor de Stichting 
Speelcadeau. Het doel van Speelcadeau is het 
doorgeven van goed herbruikbaar speelgoed aan 
kinderen uit gezinnen die moeite hebben om 
financieel rond te komen.  
Uiteraard moet het speelgoed compleet zijn, niet 
kapot, niet gerelateerd aan geweld en ook geen 
batterijspeelgoed. Geen CD’s of DVD’s en geen 
babyspeelgoed (tot 2 jaar).  
Dit speelgoed kan afgegeven worden vóór de 
vieringen van 23 en 24 november in de Christus 
Koningkerk. 

St. Jan de Doperkerk op dinsdag 24 december: 
21.00 uur: Nachtmis met pater Jozef Aruldoss 
(Convocamus) 
Misintenties kunt u doorgeven bij het parochie-
centrum Kapelstraat Zuid 18 en/of Welle 28 
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Kerstconcert Chant’Oers 

Heeft u geen speelgoed meer, 
maar wilt u Speelcadeau toch 
steunen, dan is dit mogelijk door 
een bedrag over te maken op 
NL22 RABO 0313 9808 02 t.n.v. 
St. Speelcadeau, Speelgoedbank 
Eindhoven. 
 
Op 23 en 24 november is er eveneens een collecte 
voor de Missionarissen van de parochie. Het 
envelopje hiervoor vond u in het parochieblad. U 
kunt dit achterin de kerk doneren. 
 

Kerstconcerten 
De Alexanderband bijt op zondag 15 december 
om 14.30 uur de spits af met een vrolijk 
middagconcert. Muzikanten, zangers en hun vele 
begeleiders bezorgen u met hun enthousiasme een 
gezellige middag! 
 
Muziekvereniging St. Cecilia uit Oerle wil u graag 
in kerstsfeer brengen op zondag 22 december om 
19.00 uur. Deze harmonieuze klanken klinken 
geweldig in onze kerk. De sopraan Franka van 
Dommelen zal zich tevens laten horen. U bent van 
harte welkom! 
 
Chant’Oers wil u ook graag op maandag  
23 december om 19.00 uur in de juiste stemming 
brengen.  
De vele koorleden verwachten u om hun 
kerstliederen ten gehore te brengen! 

Parochieberichten: 

 

Overleden: 
† Gerard Vermeulen 80 jaar 
† Koos van Kollenburg – Bierings  84 jaar 
† Harrie Jacobs 92 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 

Op 23 december 2019 verzorgt 
Chant'Oers samen met Anklung 

Adisoerja een gezellig kerstconcert in 
de St. Jan de Doper kerk in Oerle. 

 
Het concert begint om 19.00 uur en biedt een 
afwisselend kerstprogramma. 
 
Onze gasten die avond zijn de leden van Anklung 
Adisoerja. Zij zijn afkomstig uit voormalig 
Nederlands-Indië of hebben er een aantal jaren 
gewoond. De typische zang en muziek welke zij ten 
gehore brengen wordt door hen gepresenteerd in de 
bij hen passende kleding. De dames in sarong en 
kabaya en de heren in kleurige overhemden. 
 
Chant'Oers behoeft voor de Oerlenaren geen nadere 
introductie. Wel is vermeldenswaard dat we dit jaar 
ons 20 jarig jubileum vieren en het koor inmiddels 
bestaande uit 80 leden, sinds dit jaar wordt 
ondersteund door een fantastisch combo dat zorgt 
voor meer afwisseling in het repertoire.  
 
Onder de enthousiaste directie van Peter van 
Beijnum zal een keur aan liederen de revue 
passeren. Na het concert zijn alle aanwezigen 
welkom in d'Ouw School waar onder het genot van 
een drankje, glühwein en een hapje een voorschot 
kan worden genomen op de naderende sfeervolle 
kerstdagen. 
 
Eenieder is van harte welkom 
en zoals gewoonlijk is het 
concert gratis toegankelijk. 
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Geregeld wordt er een “ouderkamer” georganiseerd 
voor ouders en opvoeders die te maken hebben met 
“uitval” uit het onderwijs of een kind dat ernstige 
moeilijkheden ondervindt.  

Op 3 december van 19.30-21.30 uur staat de 
“ouderkamer” gepland. De ouderkamer is een plek 
waar ouders/verzorgers onder het genot van een 
kopje koffie of thee elkaar ontmoeten, met elkaar 
van gedachten kunnen wisselen en kennis kunnen 
delen. U bent van harte welkom op de Heuvelstraat 
60 in Veldhoven.  

Op 13 december 2019 wordt Kerstival 
georganiseerd. Dit is een gezellige kerstavond voor 
het gehele gezin. Meedoen kan door op te geven 
via: https://loekatyou-kerstival.eventbrite.nl 

Op 2 en 3 januari staan leuke vakantie activiteiten 
gepland bij LOEK@WINTER. Dit is een prikkelarm 
vakantieprogramma. Bij LOEK@WINTER worden een 
aantal super leuke activiteiten georganiseerd voor 
kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig 
hebben, leeftijd 4 t/m 18 jaar.  

Wat gaan we doen?  
Op donderdag 2 januari starten we om 9.00 uur op 
de Heuvelstraat 60 en gaan we met de kleinere 
kinderen een winterse zeskamp houden. Allemaal 
spellen die te maken hebben met het thema winter 
en waarbij we een echte winnaar krijgen. Daarna 
lopen we nog het blotevoetenpad. Met de oudere 
kinderen gaan we naar Streetjump Veldhoven om 
ons lekker uit te leven op de trampoline. Daarna 
komen we weer samen op de Heuvelstraat om 
gezellig, buiten bij de koek en zopie kraam, iets 
lekkers te eten. 

Winter in Veldhoven 

Winter in Veldhoven! Doe je mee?  
Ken je dat gevoel? Dat je zin hebt om iets 
gezelligs te doen met leeftijdsgenoten of met 
je eigen gezinnetje? Dan is dit jouw kans!  
 
Stichting LOEK@YOU organiseert de komende 
periode een aantal activiteiten voor kinderen, 
jongeren en gezinnen die extra aandacht verdienen. 
Het zijn gratis activiteiten (of waar soms een kleine 
vergoeding voor gevraagd wordt).  

De activiteiten zijn zeer geschikt voor kinderen en 
jongeren die beter functioneren in kleine groepen. 
Het maakt niet uit wie je bent, als je het gezellig 
vindt om mee te doen dan kan dat.  

De komende maanden staan er weer een aantal 
superleuke activiteiten voor de deur. De stichting wil 
zoveel mogelijk mensen, die extra ondersteuning 
nodig hebben, bereiken.  

Welke activiteiten staan er gepland 
Er staan meerdere activiteiten gepland bij het 
project LOEK@TALENT. Kinderen en jongeren in de 
leeftijd van 4 t/m 18 jaar die extra ondersteuning 
nodig hebben, kunnen gratis deelnemen aan deze 
educatieve activiteiten (maximaal 6 kinderen per 
activiteit). Op de facebookgroep van LOEK@TALENT 
kunt u dit project volgen. De planning van 
LOEK@TALENT kunt u vinden op: 
loekattalent.eventbrite.nl. Via dit systeem kunt u 
uw kind gratis opgeven door een druk op de ticket 
knop. LOEK@TALENT loopt gedurende het gehele 
jaar en er komen steeds nieuwe activiteiten. Tip, 
geef u op om geïnformeerd te blijven over dit 
project via: talent@lerenopeigenkracht.nl.  

Bent u een gezin, die door wat voor reden dan ook, 
extra aandacht behoeft? Dan bent u welkom bij het 
project LOEK@US. Hier worden gratis activiteiten 
georganiseerd voor het gehele gezin.  

http://loekattalent.eventbrite.nl
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Ook aan de creatieve kinderen is gedacht. We gaan 
muziekinstrumenten maken. 

Op vrijdag 3 januari moeten de kleinere kids weer 
vroeg uit de veren want dan gaan we om 09.00 uur 
naar de schaatsbaan in Oud-Veldhoven en in de 
middag gaan we met de wat oudere kinderen eerst 
een potje poolen, en daarna beachvolleyballen. 
Lekker de winterteentjes van de vloer! Op locatie 
komt ’s ochtends ook iemand samen met de kids 
keramiek beschilderen. Voor ieder wat wils. Ook 
wordt er nog een echte poppenkastvoorstelling 
gehouden. 

Opgeven en meer informatie kunt u vinden op: 
loek@winter2020.eventbrite.nl via de ticket 
knop. Bij deelname wordt een kleine vergoeding 
gevraagd. Eten, drinken en lekkernij is inbegrepen.  

Heeft u ook al zin in deze winterpret? Wij wel! Het 
team van Stichting LOEK@YOU maakt zich klaar 
voor al deze gezelligheid want weet: bij ons kan 
iedereen mee doen. 

”Je bent bijzonder op je eigen manier.” 

Winterse groetjes team LOEK@YOU – 
www.lerenopeigenkracht.nl  

Wilt u op de hoogte blijven van Stichting 
LOEK@YOU, geef u dan op via 
info@lerenopeigenkracht.nl  

Workshop fysio Heikant 

Workshop MX4 Fit en Vitaal Training 
 
Op vrijdag 17 januari 2020 tussen 16.00 en 
18.00 uur doet Fysiotherapie Heikant de 
deuren open voor iedereen die tijdens een 
workshop een MX4 Fit en Vitaal training wil 
ervaren in de fitness ruimte! 
 
Zoals de laatste jaren steeds vaker in de media 
verschijnt zijn we meer zittend gaan werken en 
minder gaan bewegen. En kunnen we dan ook 
stellen dat “Bewegen als medicijn” ingezet kan 
worden? We gaan starten met small group 
trainingen op maat waarin het hele lichaam aan bod 
komt, gebaseerd op 4 pijlers: stabiliteit, functionele 
kracht, flexibiliteit en cardiovasculaire gezondheid. 

Bent u 50+ en wilt u elke week komen trainen om 
aan bovenstaande 4 pijlers te werken? 
Wilt u begeleid worden door gecertificeerde (sport)
fysiotherapeuten/ instructeurs? 
 
Dan bent u welkom op 17 januari 2020 om in een 
korte workshop zelf te ervaren wat een MX4 Fit en 
Vitaal training betekent…… 
Aanmelden hiervoor is niet noodzakelijk, maar voor 
ons wel handig. 
 
Contact: 
Fysiotherapie Heikant 
Dommelshei 19, 5502 JS Veldhoven 
040-2539665 
fysiotherapieheikant.nl 
fysiotherapie@heikant.nl  
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Het interview 

Stoer instrument 
Kort daarna werd de tenorsaxofoon zijn instrument. 
Waarom saxofoon? “Ik wilde saxofoon spelen omdat 
het een stoer instrument is. Het past beter bij mij 
dan bijvoorbeeld een bugel of bariton.” Een favoriet 
op dit instrument heeft hij eigenlijk niet. “Maar als ik 
het gemak zie waarmee bijvoorbeeld Candy Dulfer 
of Bertus Borgers een solo uit hun instrument laten 
vloeien, dan luister ik daar wel met een bepaalde 
afgunst naar.”  
 
Marsboekje 
Zijn muzikale carrière kent de afgelopen halve eeuw 
veel hoogtepunten en anekdotes. Zo was hij eens bij 
een buitenactiviteit zijn marsboekje vergeten. “Toen 
moest ik alles uit het hoofd blazen. Dat verliep zo 
goed dat ik in de 20 jaar daarna het marsboekje 
thuisliet en alle muziek uit het hoofd blies.” 
Anekdotisch is ook dat hij ruim 30 jaar de 
aangewezen persoon is die ‘Hiep, hiep’ roept na het 
spelen van een ‘Lang zullen ze leven’. Ook is hij het 
enige lid dat de 25 jaar volmaakte van het bestaan 
van de Oerse Kapel die in 1972 werd opgericht. 
 
Muziekvereniging 
In 1978 is de fanfare omgevormd tot een harmonie. 
Sinds kort is St. Cecilia een muziekvereniging. “De 
benaming harmonie paste niet meer bij het huidige 
beeld en programma van de vereniging. We zijn van 
een straatharmonie een concertgezelschap 
geworden dat meer actief is in muzikale projecten.” 
Neemt het korps nog steeds dezelfde plaats binnen 
de dorpsgemeenschap in als vroeger? “Nee, dat is 
de afgelopen 10 jaar enorm veranderd. 10 Jaar 
geleden hadden we nog een echte dorpsfunctie. De 
meeste leden kwamen toen uit Oerle. De vele 
buitenactiviteiten kwamen gaandeweg om diverse 
redenen te vervallen en werden vervangen door 
andere muzikale activiteiten. Ook de slagwerkgroep 
viel weg en we kregen steeds meer leden van buiten 
Oerle. Nu is misschien nog 25% op een of andere 
wijze betrokken bij Oerle en dat maakt het lastig om 
plaatselijke activiteiten muzikaal goed te 
onderhouden. Wat wel gebleven is, is de 
betrokkenheid en de ziel van de vereniging. De 
gezelligheid en eenheid binnen St. Cecilia is 
ongelooflijk.”  
 

‘Gezelligheid en eenheid binnen  
St. Cecilia is ongelooflijk’ 
 
Al 50 jaar speelt Peter van de Ven saxofoon bij 
St. Cecilia in Oerle. Op 28 september werd hij 
in het zonnetje gezet tijdens een speciaal 
jubileumconcert in Dorpscentrum d’Ouw 
School.  
 
Door Ad Adriaans 
 
Zijn belangstelling voor muziek dateert van medio 
jaren zestig. “Mijn broer Henri kreeg van Cor 
Borgers les op bugel. Toen kreeg ik ook interesse 
om muziekles te gaan volgen.” In 1967 kreeg Peter 
op de muziekschool zijn eerste lessen op een altsax 
van een klarinettist van de Amsterdamse 
Politiekapel. “Na wat boekjes leerde hij mij de eerste 
straatmars ‘San Carlo’ wat ook mijn examenstuk 
was. Vlak voor de schoolvakantie in 1968 slaagde ik 
waarna ik in september begon bij toen nog fanfare 
St. Cecilia. Sinds 1 januari 1969 ben ik officieel lid.” 
 

Peter van de Ven met zijn saxofoon. 
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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 

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:  06 – 587 551 43 

Huldiging 

Jo ten Have, Jo van de Mierden en Cor 
de Crom gehuldigd 
 
Op 9 oktober jl. werden tijdens de moederdagviering 
van VKS (voorheen KVO) 3 dames gehuldigd voor 
hun lidmaatschapsjubileum. 
 
- Jo ten Have, 40 jaar lid 
- Jo van de Mierden-Habraken, 50 jaar lid 
- Cor de Crom-van Oosterhout, 60 jaar lid 
 
Alle dames waren eerder of zijn ook bestuursleden. 
 
Het was een gezellige avond met een loterij, lekkere 
hapjes en vrolijke muzikale opluistering van  
“Die Stall-Freunde”. 

Lidmaatschap 
De jubilaris was net als zijn vader Theo ook 
jarenlang bestuurlijk actief binnen St. Cecilia. Vanaf 
midden jaren negentig zat Peter ruim twintig jaar in 
het bestuur waarvan hij vier jaar vicevoorzitter en 
voorzitter was. Is de jeugd nog warm te maken voor 
een lidmaatschap van een muziekkorps? “Net als bij 
de andere korpsen in Veldhoven is er ook bij  
St. Cecilia geen sprake van vergrijzing. Samen met 
muziekschool Art4U wordt onder meer hard gewerkt 
aan een muzikaal schoolproject. Daarnaast doen we 
veel om het stoffige imago van fanfare en harmonie 
te verbeteren. Ik noem onder meer ons vernieuwde 
Pinksterconcert, een concert met Karin Bloemen en 
de Battle of the Bands.” 

 
Grote pils 
De jubilerend muzikant geniet om nog een andere 
reden bekendheid binnen de Oerlese 
muziekvereniging. “Toen ik in 1969 begon bij de 
fanfare had je aan de bar de keuze uit een ‘kleintje’ 
en een ‘grote’. Ik koos voor de grote pils. Na vijftig 
jaar ben ik de enige die nog steeds bier drinkt uit 
een groot glas.” 
 
Wat heeft St. Cecilia al die jaren voor je betekent? 
“Veel ervaringen zoals muziek leren en die 
vervolgens te spelen en de vele reisjes. Maar vooral 
ook het plezier om dit samen met andere 
enthousiaste mensen te doen. Voor mij ligt daarin 
de basis om dit zo lang vol te houden.” 

Van links naar rechts: Jo ten Have,  
Jo van de Mierden en Cor de Crom. 
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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 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 

Oase viert Kerstmis 

Geloofsgemeenschap Oase viert 
Kerstmis voor jong en oud. 
 
Voor het 5e jaar viert Oase Kerstmis in blokhut  
‘de Bosbender’ in de buurt van kinderboerderij 
de Hazenwinkel. ’s Middags op 24 december 
om 16.00 uur begint een wandeltocht bij de 
parkeerplaats van de kinderboerderij.  

Met de drie koningen die al maanden onderweg zijn 
en de herders gaan we op weg. Onderweg vertelt 
een engel een kerstverhaal. Als we aankomen bij de 
kerststal in de blokhut waar Maria en Jozef voor het 
kindje zorgen is het al donker. Daar zingen we 
kerstliedjes en maken een cadeautje voor de baby. 
Beschuit met muisjes hoort daar natuurlijk ook bij. 
Een mooie gelegenheid om met papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s samen met de kinderen het 
kerstverhaal te beleven. Dit in samenwerking met 
de werkgroep Kliederkerk van Oase en de 
Immanuelkerk. 
 

’s Avonds om 19.00 uur is de Kerstviering waarin de 
betekenis van Kerstmis wordt verwoord in het 
thema: ‘Geef het licht door’. De geboorte van een 
kind dat een licht wordt om ons een weg te wijzen in 
het dagelijks leven. Een viering die aanspreekt in 
een tijd waarin naar de kerk gaan niet meer gewoon 
is. Een viering in gewone taal, waarin toch ook 
bekende kerstliederen gezongen worden. We 
nodigen daarom jongere mensen uit die meer 
zoeken dan samen zijn en lekker eten. Na de viering 
is er koffie en gelegenheid om elkaar een zalig 
kerstfeest te wensen.  

 
Blokhut de Bosbender ligt in het park tussen 
Heerbaan en Nieuwe Kerkstraat. Ingang tegenover 
Nieuwe Kerkstraat 79. 

Wandeltocht met de drie koningen en de herders 
naar de kerststal bij de blokhut d’n Bosbender. 

Kerstviering de blokhut d’n Bosbender. 
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Boekenmarkt Oerle 

‘De boekenmarkt trekt mij altijd’ 

Door: Ad Adriaans. 

De boeken- en platenmarkt van de Stichting 
Koers van Oers trok zaterdag 9 november en 
zondag 10 november zo’n vierhonderddertig 
belangstellenden. Vrijwel iedereen vond wel 
iets van hun gading in de twee zalen van 
dorpscentrum d’Ouw School. 

Chris Raymakers (86) bracht zaterdagmorgen nog 
snel veertig boeken van zijn dochter naar de 
boekenmarkt. Dezelfde middag staat de Oerlenaar 
gebogen over de doos met boeken van Toon 
Hermans. “De boekenmarkt trekt mij altijd.” Aan de 
stapel nieuwe boeken voegt hij ‘Zet je hart uit je 
hoofd’ van Toon Hermans toe. “Dat gaat over de tijd 
dat hij voor een bypassoperatie in het ziekenhuis 
lag. Al een paar keer heb ik het gehad, maar ik geef 
het steeds weg aan iemand die hartklachten heeft.”  

Marja uit Deurne verzamelt alle boeken van Danielle 
Steel. “Wat fijn dat ze hier zo mooi gesorteerd 
staan”, complimenteert ze de organisatie. Van de 
ongeveer honderd titels heeft ze er inmiddels 85 in 
bezit of gelezen. Van haar lijstje met vijftien 
ontbrekende titels kan ze in Oerle het boek Erfenis 
afstrepen. “Hiermee ben ik heel blij. Ik kan er weer 
een dag of drie mee vooruit.”  

Met drie andere redactieleden van de Koers van 
Oers bracht Jan Kampinga veel uren door in de 
kelder onder de basisschool die tegenover het 
dorpscentrum ligt. “We hebben er ongeveer in 
gewoond. Het was een gigantisch werk om alle 
binnengekomen boeken te sorteren. De kelder stond 
helemaal vol.” Door het jaar heen worden 
honderden boeken en platen door particulieren 
geschonken. De opbrengst van de markt komt ten 
goede aan het maandblad Koers van Oers dat de 
stichting elf keer per jaar huis-aan-huis laat 
bezorgen. Een oproep in het maandblad leverde de 
broodnodige hulptroepen op die de 650 dozen vanuit 
de kelder naar de zaal verplaatsen. Het streven was 
om dit aantal in twee dagen terug te brengen naar 
430.  

“De dubbele boeken halen we eruit en die schenken 
we aan een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting 
Boek winst in Rijen”, weet redactielid Miranda van 
Vlerken.      

Jan en Magda Verleysen wonen in Schepdaal, net 
voorbij Brussel. Zondag hadden ze er ruim anderhalf 
uur rijden voor over om de boekenmarkt te 
bezoeken. “Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis 
van de Nederlanden. Daarvan heb ik thuis al wat 
metertjes staan”, legt Jan de reden van zijn komst 
uit. 

In de platenhoek staat een blije Ben Visser. Hij heeft 
de single Sloop John B van The Beach Boys op de 
kop getikt. “Ik wil af en toe een gouwe ouwe 
draaien”, zegt de Eerselnaar. Zondag rond 17.00 uur 
gaan alle dozen weer richting kelder. Chris 
Raymakers kan gerust zijn. In de doos van Toon 
Hermans zit nog één exemplaar van ‘Zet je hart uit 
je hoofd’. 

De redactieleden van de Koers van Oers kunnen 
moe maar tevreden terugkijken op een geslaagd 
weekend en willen graag alle vrijwilligers hartelijk 
bedanken voor het sjouwen van de honderden dozen 
met boeken. Hopelijk mogen we volgend jaar weer 
een beroep op jullie doen! 

Vrijwilligers bedankt 

Ad Adriaans (links) met Chris Raymakers. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

 

Keuringsarts 

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

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 67 was:  
1 WijnhoVen 
2 HAlloween 
3 BoekeN 
4 PoLlepel 
5 HoogeInd 
6 GyMgroep 
7 Het KoPpel 
8 KooTkar 
 

Familienaam: Van Limpt 
 

De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Mieke van Campen, Jo ten Have, Janus van 
Lieshout, Henriette Segers, Annie Stemerdink, 
Moniek van den Wildenberg. 

Crypto Oers, puzzel 68 

1 Afgelegen heggen wonen aan de Zandoerleseweg 
(8) 

2 Een visser die columns schrijft, is anders 'n saus 
(5) 

3 Rijden op knaagdieren en lijken op een hooimijt 
(13) 

4 Van een Verknaldeel kun je zomaar op straat 
belanden (11)  

5 Rotansex kun je omtoveren tot Peter van de Ven's 
muziekinstrument (8) 

6 Zonder ei bereikt men de weg (5) 
7 Bevel aan varende personen op bedrijventerrein 

Habraken? (13) 
8 Dit Oerse model komt voor Aprilletje en Meike (7) 
9 Het klinkt alsof deze kermisexploitant minder 

krom is (6) 
 
Succes! 

1                         

2                      

3                              

4                            

5                         

6                      

7                              

8                        

9                       
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Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Eén nieuwe boom per inwoner van het 
MRE-gebied! 
 
Bomen, al dan niet verenigd in een bos, hebben 
belangrijke functies in onze samenleving.  
Ze leveren verblijfswaarde, waardevolle 
producten en (uit de resten) energie, zuiveren 
de lucht en zorgen voor biodiversiteit, 
klimaatopslag en klimaatmitigatie.  
 
Op 7 oktober 2019 hebben Groen Links en de SP het 
Nationaal Bomenplan uitgebracht (zie  
https://groenlinks.nl/nieuws/voor-elke-nederlander-
een-boom of https://www.sp.nl/nieuws/2019/10/
naar-nationaal-bomenplan ). Daarin worden, op 
basis van een goede analyse, diverse aanbevelingen 
gedaan voor een nieuw bosbouwbeleid. 
Het meest in het oog springende voorstel is om ”per 
Nederlander een nieuwe boom aan te planten”.  
 
Dat zijn er dus 17 miljoen. In het plan wordt dit 
vertaald in 100.000 hectare nieuw bos en 20.000 
hectare nieuwe landschapselementen.  
 
Dit idee past in een trend. 
Al in 2016 is het Actieplan Bos en Hout bestuurlijk 
goedgekeurd. Daarin wordt voorgesteld om het 
Nederlandse bosareaal met een kwart uit te breiden. 
Dat komt neer op ca 90.000 hectare. 
Van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is 
bekend, dat ze hun bosareaal willen uitbreiden.  
In het Bestuursakkoord van de provincie Noord-
Brabant wordt de intentie uitgesproken om tot 2030 
13.000 hectare bos aan Brabant toe te voegen, 
waarvan 2500 hectare in deze bestuursperiode.  
 
De Metropool Regio Eindhoven telt 750.000 
inwoners, verspreid over 145.800 hectare. Als men 
de lijn volgt van het Nationaal Bomenplan, zouden 
er in het MRE-gebied dus 750.000 bomen bijgeplant 
moeten worden.  

Veel nieuwe bomen…..? 

Bij de bomendichtheid uit het Nationaal Bomenplan 
(te weten 140 bomen/hectare , de 
landschapselementen meegeteld) zou dit neerkomen 
op ruim 5300 hectare nieuw aan te leggen bos en 
landschapselementen.  
Uiteraard komen andere boomdichtheden op een 
ander aantal hectare uit. De gemiddelde 
boomdichtheid in Nederland is groter dan de 140 uit 
het Nationaal Bomenplan. 
 
Milieudefensie vraagt de gemeenteraden en de 
bestuurders binnen het MRE-gebied om zich sterk te 
maken voor een vergroting van het bosareaal in het 
MRE-gebied, en daartoe in onderling overleg beleid 
en uitvoeringsprogramma ’s te ontwerpen.  
 
Al eerder is in de provincie besloten om de 
Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig Natuur 
Netwerk Brabant, NNB) af te maken. Hiervoor is in 
het Groenontwikkelfonds geld gereserveerd, zie 
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl .  
Die NNB omvat meer natuur dan alleen maar bos. 
Milieudefensie ziet dit voorstel om nieuw bos aan te 
planten als aanvullend op het afmaken van de NNB 
waar dit niet over bos gaat, en als implementatie 
van de NNB waar dit wel over bos gaat.  
 
Ook gemeenten hebben bestaande ecologische 
ambities. Hier hanteert Milieudefensie dezelfde 
denklijn. 
 
Omdat de ene gemeente zich beter leent voor 
nieuwe bomen dan de andere gemeente, vraagt 
Milieudefensie de gemeenten in overleg te gaan en 
de gevraagde uitbreiding van het bosareaal als een 
gezamenlijke taak te zien.  
 
Milieudefensie gaat hierover graag in gesprek met 
politieke instanties en milieuorganisaties.  
 
Met vriendelijke groeten, 
namens Milieudefensie 
 
Bernard Gerard (secretaris) 
bjmgerard@gmail.com 

https://groenlinks.nl/nieuws/voor-elke-nederlander-een-boom
https://groenlinks.nl/nieuws/voor-elke-nederlander-een-boom
https://www.sp.nl/nieuws/2019/10/naar-nationaal-bomenplan
https://www.sp.nl/nieuws/2019/10/naar-nationaal-bomenplan
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Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven  
 

www.lovano.nl | info@lovano.nl  
040 - 205 12 18 

Lovano, kitchen and bar 
Door Jurre van der Velden 
 
Door de jaren heen heeft het café aan de Oude 
Kerkstraat 9 in Oerle verschillende eigenaren en dus 
verschillende namen gehad. Onder meer Kerkzicht, 
Onze Kees, de Tamboer en Oers Gezellig passeerden 
daarbij de revue. Op dit moment wordt het café, dat 
sinds carnaval 2011 de naam Oers Gezellig draagt, 
met het aangrenzende restaurant grondig verbouwd. 
De deur tussen het café en het restaurant verdwijnt, 
waarna er een aaneengesloten geheel ontstaat met 
een nieuwe naam: Lovano.  

Een mooi moment om eens met eigenaren Geert 
van Loon en Marly de Crom te praten over al die 
jaren Oers Gezellig, maar ook over het nieuwe 
concept dat zij met Lovano willen beginnen. 
 
Het laatste weekend dat Oers Gezellig open was, 
werd goed gevierd. Op zaterdag 28 september werd 
teruggegaan naar het openingsjaar met het Back to 
Oers Gezellig 2011-feest en de dag erna vond de 
Oershuaia Closing Party plaats. Hierna gingen het 
cafe en het restaurant voorlopig dicht om de grote 
verbouwing plaats te laten vinden. Die verbouwing 
begon meteen na het feestweekend en zal duren tot 
de week voor kerst. Het is de bedoeling is om dan 
weer open te gaan. Dit is geen eenvoudige opgave, 
gezien de grote hoeveelheid werk dat in relatief 
korte tijd moet worden verzet voordat de opening 
een feit is. Er is echter een strakke planning en op 
dit moment lijkt het erop dat de geplande 
openingsdatum gehaald wordt. 
 
Aanvankelijk zaten er in het gebouw waar het 
horecabedrijf gevestigd is, een breiwinkeltje met 
een cafe en een bovenwoning. Toen het 
breiwinkeltje wegging, is het café vergroot. De 
keuken die beneden gevestigd was, diende zowel als 
keuken voor de woning alsook om een tosti te 
bakken voor de cafégasten. Het achterste gedeelte 
van de kroeg werd gebruikt als opslag en verder 
stond ook de biertank in dat gedeelte.  

Het interview 

Toen het bedrijf Oers Gezellig ging heten, is deze 
opslag gestript en werd er een keuken van gemaakt. 
Dit omdat de keuken die er toen in zat, wat aan de 
kleine kant was voor het aantal gasten dat Oers 
Gezellig wilde kunnen bedienen.  
 
De eerste jaren werd het cafégedeelte vooral als 
eetcafé gebruikt, waarbij er in het weekend 
bijvoorbeeld een dj kwam draaien. Daarnaast was 
het cafe een soort ontmoetingsruimte voor de vaste 
bezoekers ervan: er kon onder meer worden 
getafelvoetbald, gedart en gebiljart. In het 
restaurant was binnen plaats voor 60 personen en 
buiten op het terras, was er plek voor een kleine 
200 personen.  
 
Marly en Geert liepen in de oude inrichting tegen 
enkele zaken aan: in de keuken moest door de 
werknemers erg veel afstand worden afgelegd 
omdat er maar één oven was. Verder moest er ook 
tussen het café en restaurant veel op en neer 
worden gelopen, omdat dit twee van elkaar 
losstaande vertrekken waren. Als in het café een 
gast binnenkwam op een wat minder druk moment, 
en een personeelslid net even weg was achter de 
bar van het café om naar het restaurantgedeelte te 
gaan, kon het daarom soms even duren voordat de 
nieuwe gast werd opgemerkt. Dit alles is met de 
komst van Lovano opgelost. In de nieuwe keuken 
komen er als het goed is twee ovens en het 
restaurant en het café staan niet meer los van 
elkaar, wat de binnenkomst van nieuwe gasten een 
stuk overzichtelijker maakt.  
 

Oers Gezellig, eerste week van de verbouwing. 
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Oerse organisaties weer blij met 
bijdragen Rabo Club Support 
 
Op 21 oktober jl. zijn weer de bedragen bekend 
gemaakt, die de verenigingen en stichtingen in 
Veldhoven en Wintelre ontvangen uit de Rabo Club 
Support actie 2019. Leden van de Rabobank hebben 
tussen 27 september en 11 oktober kunnen 
stemmen op hun favoriete organisaties en daar is 
gelukkig weer ruim gebruik van gemaakt.  
Zo’n 135 verenigingen en stichtingen vielen in de 
prijzen. Grote winnaars waren de Bibliotheek 
Veldhoven en de Bijenvereniging Sint Ambrosius die 
beiden acties hebben ondernomen voor 
dementerenden in Veldhoven. 
 
Voor Oerse organisaties heeft dit ca. 16.000 euro 
opgeleverd. Een prachtig bedrag, waardoor de 
diverse clubkassen flink gespekt zijn. Om te mogen 
stemmen moet je lid zijn van de Rabobank, dus bij 
deze doen wij een oproep (aan hen die dat nog niet 
zijn) om lid te worden. Je mag dan 5 stemmen 
uitbrengen, waarvan maximaal 2 op de meest 
favoriete organisatie. Dat is redelijk eenvoudig, het 
kost je maar enkele minuten, en zo kunnen we 
proberen om in 2020 nog beter voor de dag te 
komen. De Oerse verenigingen en stichtingen zijn er 
blij mee!! 
 
Op https://www.oerle.info/News.aspx?id=830 kunt 
u een overzicht zien van welke bedragen voor welke 
verenigingen en stichtingen in Oerle zijn uitgekeerd. 

Blij met Rabo Club Support 

In het nieuwe restaurant staat volgens Marly en 
Geert beleving voorop. Daarom is er een open 
keuken, zodat de gasten met eigen ogen kunnen 
zien hoe de koks hun eten bereiden. Ook komt er 
een vitrine waar het gebak in staat uitgestald en een 
vitrine waarin de verse vis die op die dag op het 
menu staat, te zien is. Daarbij wordt er een Josper 
aangeschaft voor in de keuken, een gesloten 
barbecue, grill en oven in een, die de kookbeleving 
ook voor de koks verandert. Met betrekking tot de 
dranken, wordt er wat meer nadruk gelegd op de 
wijnkaart, het aantal bieren blijft gehandhaafd en 
wordt volgens Geert misschien nog wel wat 
uitgebreid. De jaarlijkse festiviteiten rondom het 
après-ski weekend en Oers Kermis blijven Marly en 
Geert daarbij gewoon organiseren.  

 
Bij een nieuw concept hoort een nieuwe naam, iets 
dat past bij de uitstraling en wat helaas niet 1, 2, 3 
verzonnen is. Na een avondje brainstormen, was de 
naam Lovano de winnaar. Een naam die volgens 
Marly en Geert goed past bij het concept dat zij voor 
ogen hebben: nieuw en innovatief, waarbij iedereen 
binnen kan lopen om een gezellige ochtend, middag 
en/of avond te hebben. 

Een sneak preview van het nieuwe Lovano. 

https://www.oerle.info/News.aspx?id=830
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

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 

De Buurttafel 

Nieuw initiatief De Buurttafel 
succesvol van start 
 
Na overleg tussen enkele buurtgenoten van 
woonwijk de Berkt en medewerkers van Severinus, 
is een nieuw gezamenlijk initiatief ontstaan:  
De Buurttafel.  
 
Aan deze tafel kan samen 
gezellig gegeten – 
driegangenmenu elke 
vrijdagmiddag om 12.30 uur - 
en gebuurt worden over van 
alles en nog wat. Vooralsnog 
is dit initiatief bedoeld voor buurtbewoners uit De 
Berkt en van Residentie ’t Stoom/Brandrood. Per 
keer kunnen maximaal 12 personen deelnemen. 

 
Op 1 november jl. 
schoven de eerste 
gasten aan in het 
restaurant van 
Severinus aan de 
Nieuwe 
Kerkstraat (adres 
Wilgeman 1).  
De buurttafel zat 
meteen helemaal 

vol, zo vol zelfs dat enkele geïnteresseerden reeds 
doorgeschoven waren naar vrijdag 8 november.  
 
Het is dus zaak 
om op tijd te 
reserveren, want 
ook hier geldt: 
Wie het eerst 
komt … 
Binnenkort gaan 
we De Buurttafel 
evalueren en 
bekijken of en 
hoe dit initiatief 
voortgezet kan 
worden. 
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Bron: Koers van Oers  
jaargang 38, nummer 9, oktober 2005 

 
VROUWKE MISÈRE (door Piet Heerkens) 
 
Vrouwke Misère, zo errum als Job, 
Bewoonde een schuurke, zo klein as ‘n schop: 
Mar aachter dè schuurke daor zaagde gij staon 
‘nen boom mee duuzende peeren eraon, 
van die lekkere, zuute sappige flappe…… 
mar iederendeen die kwam er van gappe! 
 
Eens kwam er ’n menneke, oud en krom, 
Bij vrouwke Misere aankloppen, om 
Wè-d-eten veur z’ne leegen derm: 
En vrouwke Misere zee: “Erm helpt erm: 
Onneuzelen hals, kom maar gauw in mijn huiske, 
Hier hedde mijn brood, moak mar gaaw ’n kruiske! 
 
“En hedde dan éiges nog iet veur oe maog?” 
“Bè-neeje, geen kruimeltje meer vandaog!” 
“Mar meenske, dan komde in hongersnood!” 
“Bè-neeje, ‘ne mensch gao zo gaaw nie dood!” 
“Ge bent ’n goei ziel! En hedde te kloagen, 
dan meugde aon mijn één vraogske vraogen!” 
 
En vrouwke Misere verzuchtte: “Och, 
Ik zee wel erm, mar ik hè toch genog! 
De dieven die zijn hier mijn eenigste ploag, 
Ze steele mijn peere weg, alle daog! 
Ik wo dè die dieven en lekkerbekken 
Vort aaltij aon mijn boom bleven plekken!” 
 
“Dè zal gebeure!” zee ’t ventje, en ’t gong! 
En lijk as den boom stikvol peere hong, 
Zoo hong aon den boom, den mergen daornao, 
Een bende bengels te bemmele, jao, 
Mee al d’r moederkes aon d’r beene……… 
Mar los kwaam er van die bengels geenen eene! 
 
En vrouwke Misere ha lol veur tien: 
naa kos ze d’r peeredieve dan zien! 
Ze liet ze hange toe ’s avons laot, 
Toe schaand van de buren en heel de stroat! 

Van dieën dag aaf ha ze peere mee hoopen, 
Ze kos er van eten en ok nog verkoopen! 
 
Mar, op ‘ne merge kwaam………Pietje den Dood, 
Hij klopte aon de deur en et vrouwke verschoot; 
Al war ze versleten en errum en oud 
Ze war nie bizunder mee Piete vertrouwd……. 
“’t is tijd” zee Pietje, “dus vrouwke Misere 
gao gaa mee me mee, al doede ’t nie geere!” 
 
“’t is goed”, zee vrouwke Misere, wè bleek 
terwijl ze omhoog in den peerboom keek, 
“mar ’t is vandaog nogal dorstig weerke. 
Piet hedde gin zin in ’n lekker peerke? 
Toe klimt er mar in, geh het ze veur ’t vatte! 
A’k dood zee komen de jong ze mar jatte!” 
 
En Pietje den Dood, onneuzelen hals, 
Ha trek in die peere: ze zagen er malsch 
En sappig en rijp, aonlokkelijk uit………. 
Hij klom in den boom…. En bleef plekken aon ’t fruit. 
“Daor hangde gij naa”, riep vrouwke Misere 
“ge hangt er heel goed, al doede ’t nie geere!” 
 
Van dieën dag aaf gong er niemand meer dood, 
Al vielde in ’t waoter, al aate geen brood, 
Al ree er ‘ne waoge mee tunnekes bier 
Rats over oe keel, dè deerde oe geen zier: 
Al hadde soms iemand z’nen hals afgesnejen, 
Veur dood-gaon had ie geen kaans en geen reje. 
 
Den Dood zaat gevangen, d’ellende die bleef, 
En iedereen die gong buiten de schreef; 
De daogen van Noë die kwamen weerom 
Omdetter den Dood in dieën peereboom klom; 
Et wier d’r ’n weereld vol lol en misere, 
’n kermis vol tobbers, vanwege die peere. 
 
Mar vrouwke Misere vroeg zoo ‘ons aon Peer: 
“Hoe goa-g-et nog mee oe daorbove, meneer?” 
“Och, lao me toch los, ik mot aon de streup 
want heel de weereld die roakt in de kneup!” 
“Ge hangt doar veilig”, zee vrouwke Misere, 
“Ik laot oe nie los, want ik leef te gere!” 
 
“Mar ‘k heb ’n veurstel: ik laot oe weer vrij, 
wanneer ge mijn aaltijd laot leeve! Naa gij!” 
“Akkoord!” zee Pietje, “dè neem ik oan, 
toe ’t end van weereld toe meude bestaon!” 
En Piet er vandeur…….. En al heurde ’t nie geere: 
Den Dood leeft nog aaltij, en ok de misere! 

Ouw (k)oers 
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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
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5507 NT   Veldhoven
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de rol die zij als kinderen daarin vervulden, over de 
gezelligheid van hun grote gezin. Haarscherp voelt 
ze aan hoe haar vader en moeder worstelden met de 
tijdgeest en de rol van het katholieke geloof. Ze 
beschrijft de fatale brand van 30 maart 1931 waarbij 
vier boerderijen op Zand-Oerle met een rieten dak 
in de as werden gelegd (Van Mol, van den Berk, 
Gepkens en Tieleman). Blussen haalde niet uit, want 
de brandspuit stond bij Café De Kers gestationeerd 
en moest met een paard opgehaald worden. Een 
diepe indruk maakt het overlijden van Marie de 
Crom op haar. Het 13-jarig meisje komt om het 
leven bij het aanmaken van de schouw. Ze beschrijft 
haar vriendschap met hartsvriendin Anna van de 
Gevel, de latere vrouw van Jan van der Velden 
(Vliet) en haar eerste vriendje Toon van Vlerken. Zij 
schetst de verschillen van haar thuis met die in het 
huis van meester Donkers, de Veldhovense 
bovenmeester, waar ze als dienstmeisje anderhalf 
jaar inwoont. En natuurlijk het leven in Zand-Oerle 
tijdens de bezettingstijd. Twee zusjes (Rieka en 
Toos) zijn het klooster in gegaan. Mien mist ze 
tijdens haar bruiloft, die gevierd wordt in de 
koeienstal van het ouderlijk huis.  
 
Na haar huwelijk, op de boerderij in Oostelbeers 
leren we Mien kennen als een vrouw die haar gezin 
van acht kinderen in harmonie met haar werk als 
boerin probeert groot te brengen. Dat gaat soms ten 
koste van haar gezondheid, maar ook al valt het 
leven haar zwaar, de liefde en het genot winnen het 
van de sores. 
 
Jan Smulders zet het leven van zijn vader en 
moeder in perspectief met de veranderende 
omstandigheden. Dat doet hij zeer sterk. Hij 
beschrijft de problemen van de agrarische sector, de 
rol van de NCB en de Boerenleenbank, maar ook die 
van de katholieke kerk, de vorming en opvoeding 
van hun acht kinderen, waarbij de ouders wel eens 
dingen toelaten waar ze zelf niet helemaal achter 
staan. Gelukkig neemt hun jongste zoon Stijn de 
boerderij over. Mien is geen boerin meer, ze 
verhuist naar “het dorp”, de eenzaamheid overvalt 
haar. 
 
Dan wordt Toon ziek. De rol als verzorgende 
beheerst Miens leven. Hun gouden huwelijksfeest, 
waar ze zo naar uitkeken, wordt sober gevierd: een 
Heilige Mis aan het ziekbed van Toon in de 

“De oogst van moeders akker” 
 
Als Stichting Historisch Oerle willen wij u ook 
informeren over publicaties waarin ons dorp een rol 
speelt. Vorige maand verscheen “De oogst van 
moeders akker” van Jan Smulders. 

 
Ik heb het boek in één keer 
uitgelezen. Zoals de naam 
van de schrijver al doet 
vermoeden: “Ik heb er van 
gesmuld”. 
 
De moeder van de schrijver 
is Mien Smulders-Jacobs. Zij 
is een dochter van Jan 
Jacobs en Nel van de Ven, 
die na hun huwelijk in Zand-
Oerle hebben gewoond. Zij 
kregen 11 kinderen en Mien 
is de middelste. Zij is nu 94 
jaar. De vijf kinderen die 

boven haar kwamen zijn overleden, de vijf onder 
haar, waar onder Harrie ** en Adriaan uit ons dorp 
zijn er nog. Mien heeft tot haar trouwen in Zand-
Oerle gewoond en daarna heeft ze samen met haar 
man Toon Smulders een boerenbedrijf in 
Oostelbeers (vlakbij de provinciale weg naar 
Oirschot) opgebouwd. Zij noemden hun boerderij 
“Wilton’s Hof” naar hun beider voornaam 
(Wilhelmina en Toon).  
 
De schrijver heeft in ruim 60 intieme en onbevangen 
interviews zijn moeder laten vertellen. Mien is daarin 
zeer openhartig en haar geheugen getuigt van 
amper slijtage. Haar jeugd speelt zich af tussen de 
beide wereldoorlogen en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Mien vertelt over haar “onbezorgde” 
leven tot de eerste huwelijksnacht in Zand-Oerle. Zij 
vertelt over haar leven op de ouderlijke boerderij en 

Boekrecensie 
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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  

woonkamer. Na zijn overlijden op 80-jarige leeftijd 
komt de eenzaamheid. Mien verliest haar 
vastigheden. De kerk waar ze steeds op terug kon 
vallen, is uitgekleed en biedt geen steun meer. De 
kerk wordt disco. Er wordt haar veel afgepakt. In 
Oostelbeers is geen geschikte woonruimte voor haar 
te vinden. Ze verhuist naar Middelbeers. De 
ouderdom komt bij haar ook met gebreken. Vooral 
met haar ogen tobt ze. 
 
Mestoverschot, melkquotum, varkenspest, de grote 
gevaren van het voorbestaan van de agrarische 
sector treffen ook hun opvolger. Ook hier wordt Mien 
niets bespaard: Wilton’s Hof wordt noodgedwongen 
zorgboerderij en kinderopvang.  
 
Nu woont ze in Zorgcentrum “De Vestakker”, 
gelukkig nog omringd door haar kinderen en 
kleinkinderen, de laatsten maar liefst 25 in getal. Ze 
is er op haar eigen manier gelukkig. 
 
Het boek telt 319 bladzijden en is verdeeld in 84 
hoofdstukken. De betrekkelijk korte hoofdstukken 
zorgen ervoor, dat er vaart in het boek zit. Een 
aanrader voor hen die Mien of de familie Jacobs 
kennen, maar zeker ook voor hen die kunnen 
genieten van een beschrijving van het leven op de 
boerderij in de 20e eeuw. Door de sterke 
beschrijving van de veranderingen in het leven, 
wonen en werken van dorpelingen op het Brabantse 
platteland, is het een boek voor ons allen. 
 
In Oerle is het boek “De oogst van moeders akker” 
te koop bij Restaurant ’t Zand, Zandoerle 5. Voor 
een inkijkje in het boek kun je terecht op 
www.kabeljauws.nl/Boekwinkel.  
Daar is “De oogst van moeders akker”  
(ISBN: 978 90 77747 71 1) eveneens te koop. 
 

Tiny Leijten, 
Voorzitter Stichting Historisch Oerle 

** Tussen het schrijven van deze recensie en 
het verschijnen in De Koers van Oers overleed 
Harrie Jacobs op 30 oktober in de leeftijd van  
92 jaar. 

Expositie van borduurwerken  
t.g.v. 85e verjaardag Mien Smulders-Jacobs. 
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Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Janneke 
van Boekel. 
 

Sinterklaas recept... 
Stoomboot Speculaas cake 

Ingrediënten: 

✰ 1 pak Koopmans Oud-Hollandse Speculaascake 

✰ 150 g roomboter of margarine 

✰ 4 eieren (M) 

✰ 80 gram amandelen 

✰ 300 gram gewassen en geschilde wortels 

 
Versiering voor de stoombootcake: 

✰ Mini Mallows van Frisia 

✰ M&M’s uit de bruine verpakking 

✰ Dr. Oetker Zachte Topping wit 

✰ Chocolaatjes in de vorm van Sint en Piet 

 

Bereiding: 

✰ Verwarm de oven voor (elektrische oven: 160 °C, 

heteluchtoven: 140 °C, gasoven: stand 2-3). Haal 
de bakplaat uit de oven, zet de cakevorm(pjes) er 
alvast op en vet ze in met boter of bakspray. 

✰ Hak de noten fijn in de keukenmachine of vijzel. 

Zet dit apart in een bakje. 

✰ Hak de gewassen en geschilde wortels fijn in de 

keukenmachine (of rasp ze). Zet dit apart in een 
bakje. 

✰ Haal het snijmes uit de keukenmachine en zet de 

deeghaak op de plek ervan. Doe 150 gram boter in 
de keukenmachine toe en klop dit zacht en romig. 

✰ Voeg de cakemix en 4 eieren tegelijkertijd toe. 

✰ Zet de keukenmachine 1 minuut op de laagste 

stand om het beslag glad te maken, zet de 
keukenmachine daarna 2 minuten op de hoogste 
stand om het verder te kloppen. 

✰ Voeg de wortel en noten toe en meng het nog een 

minuut. 

✰ Doe het beslag in de cakevorm(pjes), zet de 

bakplaat met de cake(s) in het midden van de 
oven. De grote cake is gaar na ongeveer 85 
minuten, de cupcakes zijn gaar na ongeveer 60 
minuten. 

✰ Haal de cake uit de oven en laat het goed 

afkoelen. 
 
Versieren: 

✰ Doe het draad/touw door een naald en rijg de Mini 

Mallows als vlaggetjes. Ik heb een touwtje 
gebruikt omdat dat er leuk uitziet, maar als je dat 
ingewikkeld vindt kun je ook wat dunner 
naaimachine-garen gebruiken. 

✰ Gebruik 1 grote en 2 kleine tapasprikkers als 

masten, zaag met een kartelmes voorzichtig een 
inkeping in het brede deel, daar kan het touw op 
blijven hangen. Zet de masten en vlaggetjes op de 
cake. 

✰ Breng aan de randen de witte zachte topping aan, 

hier kun je de M&M’s mee vastplakken. 

✰ Maak ook toefjes topping op de plek waar je 

Sinterklaas en de Pieten wil neerzetten en zet ze 
er in. Of maak voor Sinterklaas een troontje van 
fondant. 

 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat Sinterklaas 
weer in het land is. Door mijn drukke en 
onregelmatige baan als verloskundige heb ik weinig 
tijd om uitgebreid te kokkerellen. (Ook bak ik er vrij 
weinig van!) Wat ik wel graag bak met mijn zoontjes 
Dex, Vigo en Gus is cake. Dus wat is er dan leuker/
makkelijker en lekkerder dan een gezellige 
sinterklaas cake met een klein beetje hulp van 
Koopmans. Veel bakplezier met de (klein) kinderen 
en een fijne Sinterklaas! 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan mijn collega 
Evianne de Jongh, omdat zij ontzettend goed 
kan koken en jullie ‘wel’ kan voorzien van een 
heerlijk verrassend recept. Momenteel geniet ze 
van haar zwangerschapsverlof en heeft dus de 
tijd om iets lekkers te bedenken voordat de 
baby geboren wordt. 
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Chauffeur-vrijwilligers gevraagd 
Na een pilot van een aantal maanden, waarbij een 
paar vrijwilligers onze cliënten in busjes van 
Severinus hebben vervoerd, gaat Severinus dit 
uitbreiden. Na een eerdere poging een aantal jaren 
geleden, is de vraag om vrijwillige chauffeurs weer 
opgepakt. Momenteel rijden er een paar vrijwilligers 
onze cliënten naar activiteiten in de avonduren. Dit 
zouden we graag willen uitbreiden, door meer 
chauffeurs in te zetten. Onze vrijwilligers mogen 
geen rolstoelgebruikers vervoeren. De chauffeurs 
maken gebruik van de busjes van Severinus tijdens 
de avonduren. Voordat je op een busje mag rijden, 
wordt er een ANWB rijvaardigheidstest afgelegd. 
Deze wordt betaald door Severinus. Voor meer 
informatie neem contact op met  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
  
 

Klusdagen: een geweldig teamuitje 
Ben je voor je bedrijf op zoek naar een leuk 

teamuitje met een 
maatschappelijk 
verantwoord tintje? 
Kom een dag 
klussen of 
bijvoorbeeld een 
lunch samen 
voorbereiden en 
eten met onze 
cliënten. Wij kijken 
graag samen met u 
wat een groep 
(maximaal 20 

personen) binnen Severinus kan betekenen.  
 
Voor meer informatie neem contact op:  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

Dansgroep Danserinoos is op zoek 
naar een instructeur/vrijwilliger 
 
Binnen Severinus wordt er door twee groepen 
cliënten van verschillende niveaus gedanst. Dit is 
wekelijks op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren 
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand van zaken heeft van (volks)
dansen, nieuwe elementen en dansen kan inbrengen 
en kan helpen deze op muziek te zetten. 
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging 
zijn!  
 
Voor meer informatie neem contact op met  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
 

Ga je met me mee naar de Efteling? 
Voor een cliënt zijn wij op zoek 
naar een vrijwilliger die het leuk 
vindt om met deze cliënt een 
aantal keer per jaar naar de 
Efteling te gaan. De reiskosten 
en entree kosten zijn voor 
rekening van de cliënt. De cliënt 
vindt de Efteling een geweldige 
ervaring en vindt het erg lastig 
om netjes in de rij te blijven 
staan. 
 

Voor meer informatie neem contact op met  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
 

Vacatures Severinus 
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Aanmeldingen voor het 

Publicatiebord 

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

publicatiebord@koersvanoers.nl 

St. Jan Baptist nieuws 

Verkiezing sporters van het jaar 
Op vrijdag 17 januari 2020 vindt de verkiezing van 
de sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent 
van het jaar plaats, in Theater De Schalm in 
Veldhoven. De sporters, die komen uit Veldhoven of 
zijn aangesloten bij een Veldhovense 
sportvereniging, worden beloond voor hun sportieve 
prestaties. Brede School Veldhoven vraagt eenieder 
te helpen met het verzamelen van nominaties, van 
sporters die –in hun categorie- een bijzondere 
prestatie geleverd hebben. Wij brengen bijgaande 
flyer onder uw aandacht met de oproep om met 
name nominaties voor sporttalent van het jaar voor 
te dragen. Tot en met 23 november 2019 kan dit via 
de website van Sportgala Veldhoven via 
www.sportgala-veldhoven.nl/aanmelden.  
De winnaars worden gekozen door een deskundige, 
onafhankelijke jury. Zie voor meer informatie  
Flyer hiernaast. 
 
Ontwikkelingen rondom huisvesting 
Door de gemeente Veldhoven wordt een nieuw IHP 
(integraal huisvestingsplan) opgesteld. Als deze 
vergaderingen plaatsvinden is er een 
vertegenwoordiger van de stichting Veldvest 
aanwezig. In augustus heeft het laatste overleg 
plaatsgevonden. We zijn in afwachting van het 
concept IHP. 
 
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn goed gestart op 
de locatie De Berckacker. Dit werd aangegeven 
tijdens de evaluatie ouderavond door ouders en 
kinderen. Uiteraard zou het prettiger zijn als alle 
leerlingen op één locatie naar school zouden gaan. 

http://www.sportgala-veldhoven.nl/
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Sophie Jansen, 
Saar Kater, Julia Kootkar, Owen Smulders,  
Tim Spitters en Stan Uitdenbogaard 

Kunstuitleen 

Hallo allemaal,  
wat leuk dat jullie mijn 
stukje weer lezen.  
 
Dit keer ga ik jullie wat 
vertellen over de 
kunstuitleen. Ik wilde hier 
wat over schrijven om dat 
mijn oma hier ook aan mee doet. Als een echte 
journalist heb ik met oma een afspraak gemaakt 
voor een interview. Zo kon ze me er alles over 
vertellen.  
 
Ik had samen met mama allerlei vragen bedacht 
zoals, hoe lang bestaat de kunstuitleen al en wat 
vind je leuk aan schilderen. Maar het opschrijven 
van de antwoorden was best wel heel veel werk. 
Dus toen ik dit stukje ging schrijven wist ik het niet 
meer allemaal.  
 
Maar natuurlijk wel nog wat ik het belangrijkste 
vond. Mijn oma schildert al heel lang en ze kan het 
ook heel goed vind ik. Bij oma schilder ik zelf ook 
heel vaak dat vind ik heel leuk. Voor mijn 
verjaardag heb ik een groot schilderij van oma 
gevraagd voor op mijn kamer.  
 
Bij de kunstuitleen kun je ook schilderijen van oma 
lenen. Maar natuurlijk niet die voor op mijn kamer. 
Je vind er ook schilderijen van een heleboel andere 
schilders. Het lenen kost wel een beetje geld maar 
niet zo veel.  
 
Dat was het weer tot de volgende keer,  
Groetjes, Stan 

Reanimatiecursus vervolg 

In de laatste vergadering van de Dorpsvereniging 
bleek dat er weer behoefte is aan een 
reanimatiecursus.  
Deze staat nu gepland op 9 en 16 maart 2020 van 
19.30 uur tot 21.30 uur in Dorpscentrum d’Ouw 
School aan de Oude Kerkstraat 18 te Oerle.  
 
De cursus bestaat dus uit twee avonden. De kosten 
zijn €20,00 en kunnen contant voldaan worden bij 
aanvang van de eerste avond. Aanmelden kan via 
email : g.denkleef@chello.nl en gaat volgens het 
principe vol is vol.  
 
Gr. Aly, Angelique & Marian. 
 

Op https://www.oerle.info/Page.aspx?id=23 
vindt u een overzicht van de AED’s in Oerle. 

Helder Office Support 

Stapelen de secretariële werkzaamheden 

zich op? Of is er vervanging nodig wegens 
ziekte, zwangerschapsverlof of vakantie?  
Dan ben je bij mij op de juiste plek.  

Van A-Z pak ik ieder project aan, ik bijt 
me erin vast en zorg dat het tot in de 

puntjes geregeld wordt. Geen poespas, 
niet klakkeloos alles overnemen, 
duidelijke afspraken en logische 

afhandeling.  
Helder! Want daar sta ik voor.  

 
Kijk voor meer informatie op  

https://helderofficesupport.com of  

bel me op  06-195 38 511. 

(Advertentie) 

https://www.oerle.info/Page.aspx?id=23
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Hallo ik ben er weer. 
PSV dat staat voor: 
Philips Sport Vereniging. 
 
PSV is ontstaan in 31 
augustus 1913.  
PSV is een voetbalvereniging 
in Eindhoven. 
Ik ben fan van PSV omdat ik in Veldhoven woon. 
En mijn vader is voor PSV, dus daarom ik ook. 
 
Ik ben op mijn 4de op voetbal gegaan bij RKVVO. 
Eerst kom je bij de mini’s terecht dan speel je soms 
een wedstrijd, en als je ouder wordt dan ga je meer 
wedstrijden spelen en zit je in een speciale klasse. 
Dat is dat je in een groep zit die ongeveer even 
goed is als jouw team. Je traint 2 keer in de week en 
1 keer per week een wedstrijd. Ik ben keeper van 
mijn team en ik sta ook soms in het veld. Mijn 
teamgenoten zijn: Annabel, Niels, Luuk, Thijn, Thijs, 
Timo, Jonas en Floris. 
 
Ik ben gaan keepen, omdat ik het cool vind om te 
duiken en het leek me ook leuk. 
Jeroen Zoet is mijn voorbeeld, dat is de keeper van 
PSV. Op dit moment gaat het niet meer zo goed met 
PSV want ze hebben de laatste wedstrijden niet 
meer gewonnen. Hopelijk gaat het straks weer wat 
beter met PSV.  
 
Dit was mijn stukje tot de volgende Koers!  
 
Gr. Owen 

PSV Voetbalwedstrijd 

Deze keer ga ik schrijven 
over een voetbalwedstrijd 
waar ik geweest ben. 
 
Ik ben met mijn hele klas 
naar een voetbalwedstrijd 
geweest: Vitesse tegen 
Utrecht. Dat was heel erg 
leuk. We gingen daar naartoe omdat de vader van 
iemand bij mij uit de klas, technisch directeur bij 
Vitesse is en die had dat voor ons geregeld. 
 
We werden opgehaald met 
de spelersbus van Vitesse. 
Met die bus gingen we 
eerst naar de trainingsplek 
van de spelers van Vitesse. 
Daar kregen we avondeten 
gemaakt door de kok van 
de spelers: pasta. Dat was 
echt lekker! Toen we het 
eten op hadden kregen we 
een rondleiding door de 
kleedkamers en we kregen 
ook te zien waar ze altijd 
trainen. Van de 
kleedkamers mochten we 
geen foto’s maken. Toen de 
rondleiding was afgelopen 
gingen we terug naar de 
bus en werden naar het 
voetbalstadion gebracht, het Gelredome. Toen we er 
waren stond voor de bus een kindje met een vader 
te wachten, want die dachten dat de spelers eruit 
kwamen, maar toen kwamen wij eruit!  
 
De wedstrijd zelf was ook heel leuk. Het was gelijk 
ook mijn eerste wedstrijd. In de rust kregen we iets 
te drinken en een zakje chips. Toen de rust was 
afgelopen gingen we weer naar onze plek toe. Aan 
het einde van de wedstrijd was het 2-1 voor Vitesse. 
Toen waren we natuurlijk heel erg blij. Het was 
trouwens best raar, want aan het begin van de 
eerste helft maakten de supporters van Utrecht het 
meeste lawaai en ze gingen ook allemaal 
rookbommen afsteken waardoor ze zelf niks meer 
zagen, dus eigenlijk was het echt super dom. 
 
Toen de wedstrijd was afgelopen gingen we weer 
terug naar de spelerbus en werden we weer bij het 
kerkplein afgezet. Het was super leuk om een 
keertje mee te maken!! 
 
Dit was mijn stukje van deze keer. Tot het volgende 
stukje. 
 
Groetjes Sophie 
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Mountainbiken in Asten  

Hallo ik ben Tim en ik ga 
mijn stukje doen over de 
40 kilometer 
mountainbiken in Asten 
met mijn vader en 
vrienden van ons.  
 
Eerst gingen we naar onze 
vrienden en zijn we naar Asten gereden. Toen we in 
Asten waren gingen we de fietsen pakken en naar 
de start om ons startnummer op te halen. De start 
was bij een manege.  
 
Toen we begonnen met fietsen gingen we eerst door 
een paardenbak heen en die stonk heel erg. Toen 
we er uit waren gingen we het bos in. Eerst was er 
een stuk gras. Toen gingen we naar de heuvels, dat 
was wel heel leuk maar een beetje vermoeiend en 
toen kwamen we op een grasvlakte. 
 
Daarna kwamen 
we bij de pauze 
plek. Daar heb ik 
een peperkoek 
gepakt en die 
was heel lekker 
na 20 kilometer 
fietsen. Na de 
pauze gingen we 
weer fietsen en 
na ongeveer 25 
kilometer 
kwamen we door 
twee kassen en 
dat was best wel 
warm! Bij de 30 
kilometer gingen 
we door een 
kringloop winkel 
en door een 
brandweerkazerne dat was ook heel leuk en daarna 
nog door een matrassen winkel en dat was best wel 
moeilijk want je moest door blijven trappen om over 
de matrassen te kunnen fietsen.  
 
Toen we uit de winkel waren gingen we nog door 
een autobedrijf en dat was best wel cool! Toen was 
het einde in zicht maar moesten we nog een heuvel 
op en dat was wel heel zwaar maar toen we er weer 
er af gingen moesten we over autobanden en over 
houten pallets en dat was best wel cool. Tenslotte 
moesten we nog door een modderveld en toen was 
het klaar.  
 
Ik vond het een supergave tocht en hoop dit nog 
vaak met mijn vader en onze vrienden te doen! 
En dit was mijn stukje weer en jullie weten…..tot de 
volgende keer!!  
 
Groetjes van Tim.  

Floor, het Boomerhondje 

Hallo allemaal,  
Deze keer wil ik graag 
vertellen over mijn 
hondje Floor.  
 
Het is een Boomer hondje. 
Dit spreek je uit als 
‘Boemer’. Ze is 2 jaar en ik 
ben gek op haar!  
Maar wat is een Boomer hondje precies? 

 
Hoe ziet een Boomer 
hondje er uit? 
Boomer is geen erkend 
hondenras, het is een 
kruising. Floor is een kruising 
tussen een Maltezerleeuw en 
een Shih tzu. Ze blijven best 
klein waardoor je er lekker 
mee kunt knuffelen en op 
tillen. Ik vind ze er heel 
schattig uit zien. Floor 
verhaart bijna niet en dat 
vinden mijn papa en mama 
wel fijn! 

 
Gedrag 
Boomer hondjes willen het liefste bij hun baasje zijn. 
Ze genieten van alle aandacht en knuffelen graag. 
Floor is super makkelijk. We stoppen haar soms in 
de poppenwagen en doen alles met haar. Ze vindt 
alles goed, als ze maar bij ons is. Ze is altijd vrolijk 
en lief. 
 
Verzorging 
Floor wordt regelmatig door mama geknipt en soms 
gaat ze naar de trimsalon. Dit is een soort kapper 
maar dan voor honden. Dit vindt Floor wel erg 
spannend. Boomer hondjes verharen bijna niet en 
daarom is ze ook geschikt voor mensen met een 
hondenharen allergie.  
 
Geschiedenis 
Over de geschiedenis van dit hondje is niet zo veel 
bekend. Wanneer er voor het eerst een Boomer 
gekruist werd, is bijvoorbeeld niet duidelijk. Wel is 
het duidelijk dat in de jaren 80 deze gezinshond 
populair in Nederland 
werd.  
 
Ik zou Floor voor geen 
goud willen missen!!!  
 
Tot de volgende Koers 
van Oers! 
Groetjes Julia  
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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 november 2019 

November 

22 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 

23 Ophalen oud papier 

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

25 Openbare vergadering DorpsVereniging 
Oerle 20.30u in d’Ouw School 

27 VKS: sinterklaasavond 

29 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

December  

5 Sint en Piet op school en Nummereen 
6 Ophalen PMD-zak 
11 VKS: kerststukjes maken 

13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

15 Prins Willem Alexanderband: 14.30u 
concert in kerk 

18 VKS: kerstviering 

20 Ophalen grijze kliko + PMD-zak 

21 Kerstmeemekoar; Start Oerse Hoop: hoek 
’t Stoom/Oude Kerkstraat  

22 Muziekvereniging St. Cecilia: Kerstconcert 
in de kerk 

23 Chant’Oers: 19.00u concert in de kerk 

25 t/m     
1 jan. 

KOM: kunst om molen 

27 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

28 Ophalen oud papier 

2020 

Januari  

3 TCO: activiteitenmiddag 

3 Nieuwjaarbloas in d’Ouw School 

7 DementieCafé: 19.30u: restaurant de 
Berkt, Wilgeman 1, Oerle 

12 SJO: Snerttocht en uitreiking Oerlenaar 
van het jaar. 

18 Boscafé Molenvelden: tonproaten in 
Zandoers 

18 en 19 Expositie Kunstuitleen Veldhoven e.o. in 
d’Ouw School 

26  
(of 9 febr) 

TCO: dag in de sneeuw 

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

28 Open peuterkijkochtend 9u-12u 

  

Februari  

9  
(of 26 jan) 

TCO: Dag in de sneeuw 

22 t/m 25 Carnaval in Oerle  

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

  

Maart  

13 TCO: voorjaarsactiviteit meisjes 

15 TCO: voorjaarsactiviteit jongens 

20 TCO: info-avond braderie 

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

  

April  

5 TCO: braderie 

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

  

Mei  

12 Open peuterkijkochtend 9u-12u 

24 TCO: verrassingsactiviteit 

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

  

Juni  

5+6 Boergondisch Oers 

27+28 TCO: tieners 4 tieners 

28 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
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Foto impressie Halloween Oerle-Zuid 




