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Corona stopt bij jou  
Met deze campagneboodschap wil de GGD Brabant-
Zuidoost alle bewoners van de regio aanmoedigen 
om de belangrijkste maatregelen die je zelf kunt 
nemen tegen corona te blijven volhouden. Juist nu 
het aantal besmettingen weer sterk stijgt, is dat 
heel belangrijk. Voor iedereen, van jong tot oud, 
geldt: volg de regels, voor jezelf en voor elkaar, 
want, corona stopt bij jou! Alleen zo krijgen we 
samen corona onder controle. Hoe je dat doet lees 
je in een speciale campagnefolder. Deze wordt vanaf 
deze week huis-aan- huis verspreid in de hele regio.  
 
Website met informatie en uitleg in 
verschillende talen 
Over corona en alle regels is veel informatie te 
vinden. Toch merkt de GGD dat deze informatie niet 
voor iedereen makkelijk toegankelijk is. Ook tijdens 
gesprekken bij bijvoorbeeld het bron- en 
contactonderzoek merkt de GGD dat de regels niet 
altijd bekend of helder zijn. Mensen gaan 
bijvoorbeeld te vroeg uit quarantaine bij een 
negatieve testuitslag of (her)kennen de klachten 
waarmee ze getest kunnen worden niet. De GGD 
heeft deze informatie daarom gebundeld.  
In de huis-aan-huisfolder staat informatie over het 
testen en de hygiëneregels. De informatie is 
overzichtelijk en kort met heldere illustraties. Op de 
website van de campagne 
www.coronastoptbijjou.nl staat aanvullende 
informatie. Ook is daar de campagnefolder in  
6 verschillende talen beschikbaar; Duits, Engels, 
Pools, Roemeens, Turks en Arabisch. 

GGD start campagne om coronaregels 
te blijven volhouden 
 
De GGD Brabant-Zuidoost is gestart met de 
huis-aan-huiscampagne Corona stopt bij jou. 
Met deze campagne wil de GGD alle inwoners 
in de regio helder informeren over de 
basisregels tegen corona maar wil vooral ook 
iedereen aanmoedigen om deze te blijven 
volhouden. Alle inwoners in de regio 
ontvangen een folder in de brievenbus met 
informatie over het testen en de basisregels.  
 

Vers van de drukpers; Mariënne van Dongen, 
voorzitter van de GGD Brabant-Zuidoost en tevens 
wethouder van de gemeente Veldhoven, leest de 
folder die deze week in de hele regio huis-aan-huis 
verspreid wordt. “Het is belangrijk dat mensen 
weten wat ze moeten doen bij klachten. Zeker nu 
het aantal besmettingen weer stijgt, willen we daar 
graag bij helpen. In de folder staat wanneer je je 
moet laten testen, hoe het testen werkt en wat je 
zelf kunt doen om corona te voorkomen. Veel 
plaatjes, weinig tekst. En -speciaal voor onze regio 
met veel internationals- in zes andere talen 
beschikbaar. Want alleen samen krijgen we corona 
onder controle.” 

Corona stopt bij jou! 

Mariënne van Dongen. Foto: Marli Eggelaar. 
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Koningschieten 

Lieve kinderen, 
 
Sinterklaas is natuurlijk al op leeftijd en daarom 
moet hij ook extra goed op de corona-regels 
letten. De goedheiligman zal dit jaar daarom heel 
veel digitaal te zien zijn. 
 
In Oerle willen we daarom Sinterkaas extra in het 
zonnetje zetten. 
 
Onze oproep is dan ook aan alle kinderen in Oerle:  

• Versier je huis dit jaar extra goed! 

• Laat zien dat we heel blij zijn dat hij toch komt.  

Je kan hierbij denken aan vlaggetjes aan je huis, 
ballonnen, tekeningen of wat dan ook. 

 
DigitalePiet zal hier foto's van maken en aan 
Sinterklaas sturen. Sinterklaas zal dan voordat hij 
weer terug naar Spanje gaat bekend maken welk 
huis hij het allermooiste vond. Graag het huis 
versieren voor 1 december.  
 
Wij wensen iedereen alvast een sinterklaasfeest om 
nooit te vergeten. 

Sinterklaas nieuws 

Koningschieten bij het  
gilde St. Jan Baptist 

Volgens de oudste statuten is het Gilde verplicht een 
koning te hebben. Daarom vindt er om de 3 jaar het 
koningsschieten plaats. 

Dit begint met de aanbesteding van de 
koningsvogel. Deze vogel is een blok vruchtenhout 
in de vorm van een vogel, gemaakt op eigen 
initiatief van de gildebroeder die de vogel mag 
maken. Wie de vogel mag maken, wordt door 
middel van aanbesteding bepaald. De aanbesteding 
is om de drie jaar op 2de Pinksterdag om 17.00 uur 
op het Gemènt van Zandoerle bij de gildeboom. 

Hoe werkt de aanbesteding? 
Op het Gemènt staan 2 stoelen op een afstand van 
+/- 15 meter waarvan 1 tegen de gildeboom. Het 
gilde wil een bedrag betalen aan de gildebroeder die 
de vogel gaat maken. Een gildebroeder, vaak de 
hoofdman, noemt het bedrag dat hij wil ontvangen 
om de vogel te maken, bijvoorbeeld 150 euro. 
Vervolgens gaat hij drie rondjes lopen om de  
2 stoelen heen. Een ander gildebroeder die ook heel 
graag de vogel wil maken, wil het wel doen voor 
minder, bijvoorbeeld 130 euro. Dat kan, maar dan 
moet hij bij een van de stoelen zijn lagere 
vergoeding noemen en starten met lopen voordat de 
vorige bieder zijn drie rondjes om de stoelen 
voltooid heeft. Dit kan zo doorgaan tot 0 euro. Dat 
zou betekenen dat de betreffende gildebroeder de 
vogel gratis wil maken. Maar er zijn gildebroeders 
die het een eer vinden om de vogel te maken. Zij 
zijn bereid er zelfs voor te betalen. Dan valt een 
gildebroeder weer binnen drie ronden in en zegt dat 
hij wel (meer) wil betalen om de vogel te mogen 
maken, etc.... Dit kan oplopen tot een behoorlijk 
bedrag, soms wel tot 150 euro. Dan is deze 
gildebroeder verplicht de vogel te [laten] maken en 
deze 10 dagen voor St. Jan aan te bieden aan de 
overheid ter goedkeuring. Met St. Jan moet de vogel 
op het altaar liggen voor zegening en dan kan het 
koningsschieten op 24 juni plaatsvinden.  

De vogel wordt door een gildebroeder of kind van 
een gildebroeder in de trek naar de schuilhut mee 
gedragen. Bij aankomst wordt 3 maal om de 
schutsboom heen gelopen. Dan wordt de vogel op 
de boom geplaatst. De gildebroeders die Koning 
willen schieten melden zich bij de overheid. Dan kan 
het koningsschieten beginnen. Het eerste schot is 
voor de burgemeester [wereldlijke macht], het 
tweede is voor de pastoor [kerkelijke macht] , het 
derde voor de afgetreden koning en dan volgen de 
overige kandidaten volgens loting. Wie het laatste 
stukje hout eraf schiet, is koning.  
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Eefje Kampinga behaalt master 
Passend Meesterschap 

 
Een uniek moment voor Hogeschool De Kempel 
en voor zeven leerkrachten uit de regio: zij 
waren de allereerste studenten die de master 
Passend Meesterschap met succes afrondden. 
En daarmee hebben ze nu het felbegeerde 
mastergetuigschrift op zak! Eefje Kampinga uit 
Oerle is een van de zeven. 
 
Door Ad Adriaans 

 

Eefje Kampinga is inmiddels 16 jaar werkzaam in 
het onderwijs. Sinds september 2016 is de Oerlese 
werkzaam op de Prins Willem Alexanderschool 
(PWA) in Veldhoven op de afdeling Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO) als groepsleerkracht van 
een brugklas. Hierin zitten 10 leerlingen in de 
leeftijd van 12 tot en met 14 jaar. 
 
Wat houdt de master Passend meesterschap 
in? 
De master leidt studenten op tot een ‘inclusieve 
leerkracht’. Dit houdt in dat je als leerkracht leert 
om diversiteit in je klas te waarderen en benutten. 
Het inclusieve(r leren) handelen en de mindset van 
de leerkracht staan hierbij centraal. 

Passend Meesterschap 

Onderwerpen/thema’s die gedurende de opleiding 
centraal staan, zijn onder andere: 
 

• het ontwikkelen van je visie als leerkracht op 

inclusief onderwijs, waarbij het afstemmen op de 
kansen en mogelijkheden van iedere leerling 
centraal staat. 

• het aangaan van partnerschappen met o.a. 

ouders/verzorgers, collega’s, professionele 
externen en de leerlingen. 

• de stem van het kind: leerlingen stem geven en 

hier écht naar luisteren. 

• het (leren) reflecteren op je eigen handelen in de 

klas. 
 
Waarom ben je deze master gaan volgen? 
Om te mogen blijven werken op de PWA was het, 
toen ik daar kwam werken, voor groepsleerkrachten 
verplicht om een master te behalen. Ik heb voor 
deze master gekozen, omdat deze uitgaat van de 
leraar als persoon, en daarmee de visie en het 
handelen van de leerkracht. Als startende leerkracht 
in het VSO zag ik met deze master kansen om mijn 
visie en handelen als leerkracht in het VSO positief 
te ontwikkelen. 
 
Is het een zware opleiding? 
Het volgen van een masteropleiding is, naast het 
hebben van een gezin en de werkzaamheden voor 
de klas, zwaar. Er staan 20 uur per week 
studiebelasting voor beschreven. Aan het begin van 
een nieuwe periode kom je hier nog niet zo snel 
aan, maar naarmate de deadline voor het 
toetsmoment nadert, maak je de voorgeschreven 20 
uur per week zeker waar en ga je er vaak overheen. 
 
De afgelopen twee jaar moest ik om de week op 
maandag naar de opleiding om colleges te volgen. 
De andere week was er zelfstudie gepland en kon je 
thuis of op de opleiding werken aan je opdrachten. 
Ook in de weekenden en vakanties was ik vaak aan 
het studeren. 
 
Elke student kon de toetsopdrachten maken vanuit 
de eigen praktijk. De opdracht en het 
beoordelingskader waaraan de opdracht moest 
voldoen was voor iedereen gelijk, maar je kon 
vanuit je eigen interesse, doelgroep en praktijk 
inhoud geven aan de opdrachten. Hierdoor kregen 
deze meer betekenis. 

Eefje Kampinga rondde de tweejarige 
master Passend meesterschap af. 
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Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Je mag je nu een ‘inclusieve leraar’ met lef 
noemen. Hoe ga je de opgedane kennis 
toepassen in de praktijk? 
Door de master ben ik meer gaan nadenken over 
mijn eigen handelen in de klas en heb ik bewuster 
leren reflecteren op mijn eigen leerkrachtengedrag. 
Dat reflecteren op je eigen handelen vraagt lef. Ik 
heb geleerd dat mijn gedrag een rol speelt in het 
gedrag van de leerlingen en dat ik daarnaast moet 
kijken naar het gedrag achter het gedrag van de 
leerling. Ik handel nu meer bewust bekwaam, waar 
ik voorheen op sommige momenten onbewust 
bekwaam handelde. Daarbij ben ik kritischer 
geworden: ik heb nog meer een eigen visie 
ontwikkeld, die onder andere voortvloeit uit mijn 
persoonlijke overtuigingen. Deze overtuigingen zijn 
gedurende de opleiding gegroeid. Hierdoor sta ik 
steviger in mijn schoenen en durf ik met een 
kritischere blik te kijken naar mijn onderwijs dan 
voorheen. 
 
Ik heb ook door de master geleerd dat ik 
partnerschappen nodig heb om mijn onderwijs zo 
goed mogelijk vorm te geven waarbij het 
welbevinden en de ontwikkelingen van mijn 
leerlingen centraal staan. Ik ben me er nog meer 
bewust van dat ik hiervoor ouders/verzorgers, 
externen, collega’s, maar zeker ook de leerling nodig 
heb. Leerlingen, ook die met een verstandelijke 
beperking en/of gedragsstoornissen, zijn immers 
expert van zichzelf. Ik ben me er door deze master 
bewust van geworden dat ook zij een stem hebben 
en dat ik als leerkracht hen die stem kan geven. Ook 
zij kunnen mij vertellen wat ze van mij als 
leerkracht nodig hebben om zich te ontwikkelen. 
 
Hoe kijk je terug op deze opleiding? 
We zaten met tien studenten in de klas en er was 
een vaste groep docenten die ons tijdens de twee 
jaar dat we de studie volgden, begeleidde. Dit heb ik 
als erg prettig ervaren. De colleges waren 
interactief, waardoor je actief met medestudenten 
en docenten bezig was om te komen tot verdieping. 
Er heerste een fijne sfeer: we waren geen 
‘nummertje’, maar de docenten begeleidden ons op 
een positief kritische wijze. 

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  
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De parochie 
• Het compleet zijn en gesorteerd 

• Functionerend en dus niet kapot 

• Niet geweld gerelateerd 

• Geen CD’s en DVD’s 

• Geen babyspeelgoed (onder de 2 jaar) 

Meer informatie over de stichting Speelcadeau vindt 
u op de website: www.speelcadeau.nl  
 

Kerktv  
In maart werden we plotseling geconfronteerd met 
vieringen waar geen kerkgangers bij aanwezig 
mochten zijn. Gelukkig bestond toen reeds de 
mogelijkheid om op zondag de viering van 10.00 uur 
via de Lokale Omroep Veldhoven (LOV) te volgen. 
Deze uitzendingen zijn slechts in Veldhoven op tv te 
zien en dus bleef Meerhoven (gem. Eindhoven) voor 
de Veldhovense Omroep onbereikbaar. Er werd dus 
gezocht naar een 2e mogelijkheid. 
Gelukkig kan men nu via YouTube (internet) deze 
zondagviering ook volgen op alle internetapparaten, 
zoals: computer, iPad of tablet of smartphone. Tik 
bij YouTube “parochie Christus Koning Veldhoven” in 
en u kunt om 10.00 uur of zelfs later op de dag de 
H. Mis volgen. 
Ook voor uitvaarten kan tegenwoordig een 
livestream uitzending via YouTube geregeld worden. 
 
 

Kerstmis = reserveren!! 
De planning voor de vieringen met Kerstmis is rond.  
Vanwege de coronamaatregelen kunnen de kerken 
met Kerstmis niet volledig bezet worden. Daarom 
geeft de parochie de mogelijkheid om een plaats te 
reserveren in een van de eucharistievieringen. 
Uiteraard blijft het onduidelijk hoeveel invloed 
Corona nog op deze planning zal hebben.  
 
Reserveren kan vanaf 15 november. 
 
Reserveren gaat centraal via het parochiecentrum, 
per e-mail secretariaat@christuskoning.nl of 
per telefoon 040-2532231. Per telefoon kan alleen 
gereserveerd worden op werkdagen tussen 9.30 en 
11.30 uur. U kunt niet via een voicemailbericht 
reserveren, u dient daadwerkelijk met een van onze 
medewerkers te spreken. 
 
Bij reserveren willen wij een aantal gegevens 
hebben: Naam, adres, telefoonnummer en  
e-mailadres. Het aantal personen uit uw huishouden 
waarvoor uw wil reserveren. Deze gegevens worden 
alleen gebruikt ten behoeve van de reserveringen. 
Na nieuwjaar worden deze gegevens vernietigd. 
Ook geeft u aan naar welke kerk u wilt komen.  
Voor de Christus Koningkerk geeft u ook het tijdstip 
aan. Vanwege het verdelen van de plaatsen vragen 
we u ook om door te geven of u gebruik maakt van 
hulpmiddelen, dat wil zeggen: rollator, scootmobiel, 
rolstoel. Voor zover mogelijk proberen we daar met 
het verdelen van de plaatsen rekening mee te 
houden. 
  
U krijgt een zitplaats toegewezen. U ontvangt tijdig 
uw plaatsbewijzen, welke u moet laten zien bij de 
ingang van de kerk. De plaatsbewijzen zijn 
persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om  
8.30 uur en 10.00 uur. 
Na de viering van 10.00 uur wordt op het 
parochiecentrum geen koffie/thee meer geschonken, 
omdat de 1½ meter afstand voor een grote groep 
binnen niet gehandhaafd kan worden.  
Doordeweekse vieringen: 

• maandag en vrijdag om 9.00 uur en  

• dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om 

19.00 uur.  
 

Vieringen in de kapelkerken 
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:  
1 december om 9.30 uur * 
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand: 8 december 
om 9.30 uur 
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:  
17 november en 15 december om 9.30 uur 
* Het koffiedrinken na de viering is door 
ruimtegebrek in de sacristie geschrapt.  

 

Gerarduskalender 
De overbekende Gerarduskalender is weer te koop 
in het parochiecentrum of in de sacristie voor  
€ 7,95. 
 

Speelgoedinzameling  
In het weekend van 21 en 22 november viert de 
parochie het hoogfeest van Christus Koning.  
Als parochie organiseren wij dan een 
speelgoedinzameling voor de Stichting Speelcadeau. 
Het speelgoed wat u achterin de Christus Koningkerk 
inlevert moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 
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Bij gezondheidsklachten blijft u thuis.  
De medewerkers die bij de ingang van de kerk staan 
om u binnen te laten hebben het recht om u naar 
huis te sturen als u overduidelijke klachten hebt. 
 
De vieringen met Kerstmis waarvoor gereserveerd 
moet worden zijn: 
Op 24 december zijn er 5 vieringen:  
18.00 uur in de Christus Koningkerk (gezinsviering) 
19.00 uur in de H. Caeciliakerk 
20.00 uur in de H. Willibrorduskerk 
21.00 uur in de St. Jan de Doperkerk 
22.00 uur in de Christus Koningkerk. 
 
Op 25 december zijn er alleen vieringen in de 
Christus Koningkerk om: 
8.30 uur, 10.00 uur en optioneel 12.00 uur.  
 
Op Tweede Kerstdag (zaterdag 26 december) is er 
uitsluitend een H. Mis om 10.00 uur in de Christus 
Koningkerk.  

Parochieberichten: 

 

Overleden: 

† Riet Bertens-Brandt, 89 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 

(Kerst)cadeau 

Op zoek naar een handgemaakt 
(kerst)cadeau? 
 
Op onze zorgboerderij bieden wij (arbeidsmatige) 
dagbesteding aan mensen met een niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH), lichamelijke beperking en/of 
psychische problematiek. Dit doen wij onder andere 
in onze houtwerkplaats. Door onze cliënten worden 
hier met zorg en kwaliteit diverse (houten) 
producten gemaakt, van vogelhuizen tot tekstborden 
en van decoratieve hebbedingen tot kinderspeel-
meubels en tuinmeubels. 
 
Helaas zijn we dit jaar niet op een kerstmarkt te 
vinden, maar natuurlijk zijn we op dit moment wel 
volop bezig met het maken van kerstproducten om 
het in deze rare tijd toch gezellig te kunnen maken 
in huis. 
 
Bent u nog op zoek naar iets leuks voor uzelf en/of 
een cadeau voor onder de boom, loop dan gerust 
eens bij ons binnen. 
 
Ook buiten kerst bent u van harte welkom voor een 
mooi handgemaakt cadeau.  
 
Hopelijk zien we u eens komen. 
 
Zorgboerderij d’n Oerse Have 
Hoogeind 28 Veldhoven (Oerle) 
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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 

Maan en Annie Sebregts-Renders zijn 
60 jaar getrouwd! 

 
Door Ad Adriaans 

 
 
Op donderdag 22 oktober waren Maan en Annie 
Sebregts-Renders 60 jaar getrouwd. De 3 ‘p’s spelen 
een belangrijke rol in het leven van Annie. 
 
De wieg van Maan stond 85 jaar geleden in Wintelre 
en die van Annie een jaar langer geleden in 
Wintelre. Maan zou eigenlijk Janus heten. “Net als 
mijn vader. Maar de toenmalige pastoor in Wintelre 
vond dat een ‘vrijdagse’ naam. Mijn derde 
doopnaam is Emanuel, en zo kent iedereen mij als 
Maan.” 

In 1956 liepen ze elkaar tegen het lijf in de danstent 
op de kermis in Vessem. Vier jaar later trouwden ze. 
Sindsdien brachten ze zo’n 50 jaar een bezoek aan 
de jaarlijkse Vessemse kermis. 
 
Annie nam na haar trouwen een dankbare taak op 
zich. “We hadden thuis een boerderij en een gezin 
met drie dochters. Wij moesten thuis al het zware 
werk mee doen. Toen mijn vader ziek werd heeft hij 
de boerderij verkocht en in 1958 gingen we aan de 
Blaarthemseweg in Veldhoven wonen. Daarna 
kochten we een huis in de Kapelstraat-Noord.  

Diamanten huwelijk 

Maan verbouwde dat zodat we er samen met mijn 
ouders konden wonen. Na anderhalf jaar overleed 
mijn vader, en enkele dagen later viel mijn moeder 
van de trap. Ze raakte daarbij zwaar lichamelijk 
gehandicapt. Tien jaar lang heb ik ze mogen 
verzorgen tot ze in 1981 naar een verpleeghuis 
moest. Ik bezocht haar elke dag, hoewel ze me niet 
meer herkende. Zeven jaar later is ze overleden. We 
wisten dat onze kinderwens niet vervuld kon 
worden. Daarom heb ik de zorg voor mijn moeder 
met veel plezier kunnen doen en ik kijk er dankbaar 
op terug.” 
 
Maan begon zijn loopbaan als timmerman. Via de 
avondschool bekwaamde hij zich in het vak van 
opzichter. “Dit werk heb ik gedaan voor de 
Bouwvereniging Valkenswaard en later nog achttien 
jaar voor Philips. Door een reorganisatie moest ik er 
op 55-jarige leeftijd mee stoppen. Sindsdien hebben 
we een mooi leven. Toen we 20 jaar geleden naar 
de Platanenlaan verhuisden, plaatste ik een 
tuinhuisje in de tuin. Daarin kweek ik nog steeds 
kanaries. Ook kocht ik een oude caravan. Die 
sloopte ik tot op het chassis en bouwde hem 
helemaal nieuw weer op. Daarmee genoten we 
samen van veel vakanties.”  
 
De 3 ‘p’s 
Dan nog even over de 3 ‘p’s van Annie. Die staan 
voor poetsen, puzzelen en praten. Maan: “Annie’s 
mond kan niet stilstaan. Als ze niet praat, dan zingt 
ze wel.” Annie: “Afgelopen zomer ben ik na 35 jaar 
gestopt als lid van het koor van de Christus 
Koningparochie. We praten veel met elkaar. Dat 
doen we zelfs in de auto, en daarom rijden we ook 
altijd verkeerd. Samen zitten we wel eens op een 
terras, en dan zie ik mensen zwijgzaam zitten. Daar 
begrijp ik niets van.”  
 
In puzzelen heeft ze een dankbare hobby. Ongeveer 
elke 2 weken worden er nieuwe puzzelboekjes 
gehaald. Maar toen kwam corona. “We durfden nog 
niet eens op de stoep voor ons huis te gaan staan. 
Ik wist niet hoe ik toen aan nieuwe puzzelboekjes 
moest komen. Daarom belde ik de Bruna met de 
vraag of ze er wat op konden sturen. De porto zou ik 
wel betalen. Maar ze kwamen ze zelfs 
thuisbezorgen. Wat een goede service”, 
complimenteert Annie de winkel. 
 

Trouwfoto Maan en Annie Sebregts. 
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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

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

Mijn moeder, Lenie Jonkers-Sanders (geboren  
16-04-1929 in Veldhoven Dorp in de Kromstraat) 
was gehuwd met mijn vader Bart Jonkers. Zij 
woonden hun hele getrouwde leven aan de Nieuwe 
Kerkstraat 24 in Oerle.  
 
Mijn vader Bart Jonkers werd geboren aan de 
Daalseweg 21 in Oerle op 16-08-1928. Ik ben 
geboren op 23-04-1955 aan de Nieuwe Kerkstraat 
24 in Oerle. 
 
Uit mijn huwelijk met Wilma van Schaijk werd op  
27-02-1984 onze zoon Bart Jonkers geboren. Deze 
woont in Utrecht en kreeg op 29-07-2020 zijn eerste 
kind, een zoon die Tobias heet. 
 
Het is dus niet zo dat er 4 generaties in de 
mannelijke lijn nog in leven zijn. Het betreft in deze 
dus mijn moeder, ikzelf, onze Bart en Tobias. Op de 
foto staan mijn moeder, onze Bart met zijn zoon 
Tobias en ikzelf. Tobias is dus nu onze stamhouder. 

4 Generaties Jonkers 

Vanwege het diamanten huwelijk is de 
burgemeester al op bezoek geweest. Op de vraag 
van Annie of de burgemeestersketting zwaar is, 
kreeg ze hem even omgehangen. En het is een 
zware ketting, weet de Oerlese inmiddels.   
  
Met trots en voldoening kijkt het echtpaar terug op 
60 jaar huwelijk. “We doen alles samen, en daar 
voel ik me heel gelukkig bij. We hebben samen een 
heel mooi leven en zijn dankbaar dat we samen zo 
oud mogen worden. Elke dag is voor mij een feest”, 
besluit Annie. 

Maan en Annie Sebregts anno 2020. 

4 Generaties Jonkers, v.l.n.r. boven: Dré Jonkers, 
Bart Jonkers. Onder: Lenie Jonkers met op schoot 
Tobias Jonkers. 
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Nationaal MS Fonds. Haar man kreeg in 2002, na 
een aantal jaar van vage klachten, de diagnose MS. 
De impact op het gezin was groot. ‘Hij was 52 en 
een sterke en ondernemende man. Na de diagnose 
stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren dat hij 
ziek was. Door concentratieproblemen en 
vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk als 
assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich 
afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het 
gezin getrokken. En nog. Mijn man heeft veel last 
van vermoeidheid en kan nog maar een meter of 
twee, drie lopen. Hij gaat ook cognitief achteruit. 
Om daar een weg in te vinden, is een proces. Als 
partner kun je je machteloos voelen. Door te gaan 
collecteren, had ik het gevoel dat ik toch iets kon 
bijdragen.’ 
  
MS staat niet stil, dus wij ook niet 
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk 
voor het Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van 
de collecte wordt onder andere onderzoek naar 
betere behandelingen en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit 
onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat 
immers ook niet stil. Helpt u mee? Word collectant. 
  
Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 

MS collecteweek (16-21 november 2020): 

 

Collectanten gezocht in VELDHOVEN! 
 
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de 
landelijke huis-aan-huiscollecte van het 
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op 
zoek naar collectanten in VELDHOVEN. Help jij 
ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? 
  
Anders dan anders 
Door het coronavirus ziet de MS collecte er dit jaar 
anders uit. Collecteren mag van de overheid, maar 
het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten 
allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt het 
Nationaal MS Fonds andere manieren van 
collecteren aan haar collectanten. Collectanten 
kunnen een donatieflyer met QR-code door 
brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het 
mogelijk om online te collecteren met een digitale 
collectebus. Meer informatie hierover vindt u op  
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/
collecteren-in-coronatijd/ 
  
Lia collecteert al tien jaar 

Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden om 
zich in te zetten in de strijd tegen MS. Zo ook Lia, 
die inmiddels alweer tien jaar collecteert voor het 

MS collecteweek  

http://www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/
http://www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/
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www.rendersmetaal.nl 

Meerheide 6 | 5521 DZ  EERSEL 
Tel.: 0497-519999  Fax: 0497-519505  

Severinus nieuws 

Samen plaatjes draaien? 
Hoi, ik ben een spontane man, die samenwoont met 
M., binnen Severinus. 
Ik ben zeer slechtziend, maar dat remt mij niet af in 
het ondernemen van allerlei diverse zaken. 
Ik hou van muziek luisteren, dj’en, sjoelen etc. 
Ik ben op zoek naar een mannelijke vrijwilliger die 
met mij radioprogramma’s wil maken, concerten/
festivals bezoeken, dj cursus volgen, etc. etc. 
Voor meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
 
Schuilt er een verkoop talent in jou?  
Pronk, onze winkel in het City-centrum, is op zoek 
naar vrijwilligers die zelfstandig in onze winkel willen 
staan op de zaterdag. Prijs jij onze mooie spullen 
aan bij het winkelend publiek? 
Mail voor meer informatie en word vrijwilliger bij 
Severinus  
Kun je niet wachten? Vraag nu al meer informatie 
aan ons in de winkel in het City centrum 
Voor meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
 
Zwemvrijwilliger voor dinsdagen op het 
Kinderdagcentrum. 
Op dinsdagmiddag zwemmen de kinderen van het 
kinderdagcentrum in het zwembad van Severinus. 
De tijden zijn dan van ongeveer 13.00 – 14.30 uur 
en het is de bedoeling dat de vrijwilliger mee in het 
water gaat. 
Voor meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
 
Chauffeur-vrijwilligers gevraagd 
Momenteel rijden er een aantal vrijwilligers onze 
cliënten naar activiteiten. 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. Voordat je op een busje mag 
rijden, wordt er een ANWB rijvaardigheidstest 
afgelegd. Deze wordt betaald door Severinus. Voor 
meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl). 

Vul het levensboek van onze cliënten 
Een aantal van onze cliënten zijn dementerend. Daar 
kunnen herinneringen aan vroeger helpen om rustig 
te worden en dingen beter te plaatsen. Maar ook de 
ouders van onze cliënten worden ouder. Zij vinden 
het een fijn idee dat herinnering aan vroeger (wat at 
je op zondag, wie kwam er langs? Hoe heetten je 
opa en oma) gewaarborgd worden voor later. 
Help mee deze levensboeken te vullen. Dit doe je 
door in te bellen via beeldbellen. De ene cliënt zal 
uit zich zelf veel vertellen, bij de ander zul je wat 
door moeten vragen. Ook de familie kun je hierin 
betrekken. Niet alle levensboeken zullen in de zelfde 
vorm zijn: het kan ook een schatkistje met 
voorwerpen of een fotoboek zijn. Doe vooronderzoek 
en bevraag onze cliënten aan de hand van 
bestaande vragen.  
Het hoeft niet af en het kan op een moment dat jou 
schikt. 
Voor meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
 
Schaakmat? 
Ik ben een gezellige, vrolijke, vlotte vent van 29 
jaar met een goede babbel. Ik heb een licht 
verstandelijke beperking en een beperkte visus. Ik 
kan me heel goed redden en ben behoorlijk 
zelfstandig. Als ik lange afstanden moet lopen, maak 
ik gebruik van een rollator.  
Ik geniet van gezelligheid, muziek (met name het 
Eurovisie Songfestival en de Toppers) en mag graag 
een terrasje bezoeken als het mooi weer is. Ik vind 
het erg leuk om met anderen een praatje te maken 
en ben altijd in voor een grapje. Ik ben goed 
gezelschap en kan over heel veel dingen meepraten. 
Kan je schaken? Dan doe ik dat graag tegen jou. 
Voor meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
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Keuringsarts 

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

Het recept is deze keer van Ton Binnendijk 
 
Dank je wel Jo van Alst voor het doorgeven van de 
pollepel. 
 

Eigen gebakken zuurdesem brood 

Zuurdesem brood 
De eerste stap is het maken van je eigen zuurdesem 
en dat duurt vier dagen. 
 
Je hebt hiervoor nodig: 
140 gram biologisch roggemeel 
240 gram water van 30 graden Celsius 
10 gram honing 
100 gram tarwebloem type 65 
 
1e dag: meng met een spatel 20 gram roggemeel 
met 20 gram water en een kom en voeg 5 gram 
vloeibare honing toe. Dek de kom af met een 
theedoek en zet de kom 24 uur in de buurt van een 
warmtebron. Roer bij korstvorming het mengsel 
even door. 
 
2e dag: er vormen zich belletjes aan de 
oppervlakte. Meng in een grotere kom 40 gram 
roggemeel met 40 gram water en 5 gram honing. 

Oersmakelijk 

Roer het mengsel van de eerste dag erdoor (het 
"opfrissen" van de zuurdesem). Dek de kom af met 
een theedoek en laat het mengsel 24 uur gisten. 
 
3e dag: het mengsel vormt belletjes en "is in 
beweging", het gist. Meng in een nog grotere kom 
80 gram roggemeel met 80 gram water. Roer het 
mengsel van de 2e dag erdoor. Dek de kom af en 
laat het mengsel 24 uur gisten. 
 
4e dag: voeg 100 gram tarwebloem en 100 gram 
water toe. Roer het mengsel goed door elkaar. Je 
zelfgemaakte zuurdesem is nu klaar voor gebruik. 
Het mengsel lijkt op een dik pannenkoekbeslag. 
Bewaar de zuurdesem in een glazen pot. Leg het 
deksel erop, maar draai het niet dicht, zodat er wat 
lucht bij kan komen. Wel moet je de pot goed 
afsluiten als je de zuurdesem voor langere tijd wilt 
bewaren. 
 
Zuurdesem blijft gemiddeld 3 dagen na het opfrissen 
werkzaam. Dat betekent dat je zuurdesem om de 
drie dagen zult moeten voeden, oftewel 50% van 
het gewicht van de zuurdesem aan bloem en water 
toevoegen. 
Voorbeeld : als je bijvoorbeeld 300 gram zuurdesem 
hebt, voeg je dus 75 gram bloem en 75 gram water 
toe. 
 
We gaan in OERsmakelijk voor bOERenbrood. 
 
De tijden : 
kneden : 11 minuten 
voorrijs : 2 uur 
rusten : 30 minuten 
narijs : 30 minuten 
bakken : 25 minuten 
 
Voor een brood van 950 gram heb je nodig: 
50 gram roggemeel 
450 gram tarwebloem type 65 
340 gram water van 20 graden Celsius 
100 gram vloeibare zuurdesem 
2 gram verse bakkersgist, opgelost in een beetje 
water 
10 gram zout 
 
Machinaal kneden : 
doe alle meel en bloem in de mengkom en voeg het 
water, de zuurdesem, gist en het zout toe.  
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Meng het geheel in 4 minuten op lage en daarna  
7 minuten op hoge snelheid. 
 
De voorrijs : 
Vorm een bal van het deeg en dek het af met een 
vochtige theedoek. Laat het deeg twee uur rijzen. 
 
Het rusten : 
Vorm weer voorzichtig een bal van het deeg, dek het 
af met een theedoek en laat het 30 minuten rusten. 
 
De narijs : 
Druk het deeg voorzichtig plat met je handpalm, 
vouw een derde om en druk dit met je vingers aan. 
draai het deeg 180 graden en vouw iets meer dan 
een derde om. Druk opnieuw aan. Vouw het deeg 
dubbel en druk de randen met de onderkant van je 
handen op elkaar. Rol het deeg onder je handen tot 
een ovale, in het midden bolle, vorm. Leg het brood 
met de naad naar boven op een met bloem 
bestrooide doek. Leg er een vochtige theedoek over 
en laat het deeg nog eens 1 uur en 30 minuten 
rijzen. 
 
Het bakken : 
Schuif een bakplaat onder in de oven en verwarm de 
oven voor op 230 graden Celsius. Bekleed een 
andere bakplaat met bakpapier en leg het brood er 
met de naad naar boven op. Snij het brood één keer 
overlangs in. Giet vlak voordat je het brood in de 
oven zet 50 ml water op de hete bakplaat. Bak het 
brood eerst 10 minuten, stel de oven dan in op 210 
graden Celsius en bak het nog 15 minuten. 
Haal het brood uit de oven en laat het afkoelen op 
een rooster. 
 
Na 4 dagen en vier uren gaat je geduld beloond 
worden met je lekkerste gebakken brood ooit!!! (ook 
al blijft brood nog altijd het tragische verhaal van 
graan dat geen bier mocht worden). 
 
Boek Brood van Eric Kayser 
Er zijn nog tal van heerlijke zuurdesem broden te 
bakken. Ik heb me laten inspireren door het boek 
Brood van Eric Kayser. Mocht je ook enthousiast zijn 
geworden? Je mag het boek altijd even lenen, het 
ligt dan klaar voor je in de Boonberg 16. 
 
 
Ik geef de pollepel graag door aan  
Ingrid van der Velden, omdat de laatste 
Oersmakelijk van 2020 een speciale pollepel 
verdiend. 
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Emma staat in Elle 

Oerle heeft er weer een model bij: de 
zestienjarige Emma Buijs staat in Elle. Als kind 
deed ze al eens twee shoots en na de 
zomervakantie begon ze bij de volwassen 
modellen. In de eerste week na haar lancering 
kreeg ze vijf aanvragen. Niet alle aanvragen 
leiden altijd tot een daadwerkelijke klus, maar 
Emma haalde er twee binnen. Eentje voor het 
tassenmerk Wandler en de andere zelfs voor 
Elle. 
Door: Bianca Kuijpers, Woord! (www.woord.nu). 

Emma werd geboren in Rotterdam, waarna haar 
ouders naar Eindhoven verhuisden en vervolgens 
naar Oerle toen Emma drie was. Emma ging naar 
basisschool Sint Jan Baptist en zit nu in het 
examenjaar van tweetalig gymnasium op het 
Sondervick College. 

Emma’s modellenwerk begon toen een broer van 
vrienden van haar ouders een paar keer voor de lol 
een shoot met haar deed. Hij stuurde de foto’s door 
naar een modellenbureau en zo mocht ze als kind 
twee shoots doen. Eentje voor V&D en eentje voor 
een kunstenares in een oud badhuis. Ze werd dit 
jaar naar aanleiding van haar foto’s op Instagram al 
een paar keer benaderd door agenten, maar had het 
te druk met school. Toen haar huidige agent haar 
voor de tweede keer benaderde in de lockdown, ging 
ze toch overstag. En dat blijkt een goede keuze. 
Emma: “Ik had vooral testshoots verwacht, dat zijn 
shoots voor je portfolio, want dat had mijn agent 
ook gezegd. Dus ik was helemaal overweldigd dat ik 
binnen een week twee shoots had. En dan ook nog 
Elle!” 

Al bleef het tot het laatste moment spannend hoe ze 
in Elle zou staan, want het ging om een 
sieradenshoot en dan zijn modellen niet altijd 
helemaal in beeld.  

Inderdaad is op een van de foto’s Emma’s hand te 
zien, maar op de andere foto is Emma helemaal te 
bewonderen. Ook de shoot zelf vond ze spannend, 
maar vader Martijn Buijs stelde haar gerust. “Hij zei: 
‘het is maar een shoot, komt wel goed. En ook de 
mensen van haar en visagie waren heel aardig. Ze 
wisten dat het mijn eerste keer was. Ze zeiden zelfs 
dat ze het een eer vonden om met me te werken”, 
lacht Emma. “Maar dat was natuurlijk andersom, 
want Esther Coppoolse deed mijn styling. Zij doet 
ook de styling bij Hollands Next Top Model!” 

Emma is als model geplaatst in de categorie curvy, 
die zit tussen de straight modellen (maat 34-36) en 
de plus-size modellen in. “Ik heb maat 38 en daar 
hoort dat label bij. Ik vind het goed dat er steeds 
meer aandacht is voor modellen met een meer 
gemiddelde maat, want er zijn niet zoveel mensen 
met maar 34 of 36. Ik zou het wel leuk vinden als ik 
er iets aan bij kan dragen dat normale maten wat 
meer geaccepteerd worden in de modellenwereld.” 

Ook al had ze twee prachtige klussen voor een 
beginner, Emma rekent zich nog niet rijk. “Nu is het 
weer even stil en dan denk ik gaat het wel goed, kan 
ik door blijven gaan? Ik wil straks rechten gaan 
studeren in Rotterdam, maar twijfel nog of ik een 
tussenjaar neem. Dat hangt een beetje af van hoe 
het met modellenwerk gaat. Het is soms best lastig 
combineren met school. Dat merk ik nu ook. Maar 
mijn examen gaat sowieso voor.”  

Emma Buijs op social media: 

https://www.facebook.com/emma.buijs.1232 

https://www.instagram.com/emmabuijs.x 

Een van de foto’s uit Emma’s portfolio. 
Fotografie: Sebastian van Heusen, Super Model 
Management. 

Een van de foto’s uit het begin van Emma’s 
modellen carrière. Fotografie: Marianne Bosch. 

https://www.facebook.com/emma.buijs.1232
https://www.instagram.com/emmabuijs.x
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Marianne Bosch had nog wat oude foto's van Emma 
uit het begin van haar 'modellencarrière'. Marianne 
heeft deze gemaakt toen ze een opleiding aan de 
Fotovakschool volgde. Ze heeft Emma toen 
verschillende keren gevraagd om voor haar model te 
staan. 

Online Boekenmarkt verlengd 

Verkoop online Boekenmarkt wordt 
verlengd 
Dus: BOEK EEN BOEK 
 
In verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen is de organisatie van 
Boekenmarkt Oerle (Koers van Oers) een paar 
weken geleden begonnen met de ONLINE 
verkoop van boeken en dvd’s. Aangezien het 
heel veel werk is geweest om alle volle dozen 
boeken te fotograferen en de foto’s op 
Facebook (en de website) te plaatsen, is 
besloten dat de verkoop online wordt verlengd. 
U kunt dus nog bij ons bestellen zolang de 
voorraad strekt. 
 
Hoe werkt het? 
1: Via Facebook:  

• Bekijk onze collectie via Facebook 'Boekenmarkt 

Oerle': Foto's >>> Albums >>> alles weergeven. 
U ziet al onze rubrieken op een rij. 

• Klik een ALBUM aan en vervolgens op de eerste 

foto. 

• Met de PIJLTJES kunt u dan door alle albums 

scrollen. 

• Via ons BESTELFORMULIER: www.koersvanoers.nl/

boekenbestelformulier.html maakt u uw keuze. 

• STUUR het formulier door en wij kijken vervolgens 

of al uw gekozen boeken nog bij ons op voorraad 
zijn. 

• U krijgt van ons een BEVESTIGINGSMAIL met de 

boeken die wij voor u gevonden hebben en daarbij 
het bedrag dat u ons verschuldigd bent. 

 
2: Via www.oerle.info: 

• Klik op de link in het bericht op de homepage bij 

“BOEKENMARKT OERLE GAAT ONLINE”: Bekijk hier 
onze online boekencollectie en maak uw keuze op 
ons bestelformulier: www.koersvanoers.nl/
boekenbestelformulier.html. 

 
Dus.... 
Ga er lekker bij zitten en scrol door de foto's.  
Komt u iets tegen dan kunt u het noteren op het 
bestelformulier. Wij berekenen gunstige prijzen bij 
grote afname. We pakken de boeken voor u in en u 
kunt uw pakket bij ons komen afhalen. 
Heeft u nog vragen? Mail naar 
boekenmarkt@koersvanoers.nl. 
 
Namens alle redactieleden van de Koers van Oers, 
alvast bedankt voor uw bestelling! 

Op de binnenkant van de achterkaft vindt u een foto 
impressie van het ophalen van de boeken op 
zaterdag 31 oktober 2020. 

http://www.facebook.com/BoekenmarktOerle/photos/?tab=albums
http://www.facebook.com/BoekenmarktOerle/photos/?tab=albums
http://www.koersvanoers.nl/boekenbestelformulier.html
http://www.koersvanoers.nl/boekenbestelformulier.html
https://www.oerle.info/Page.aspx?id=263
https://www.oerle.info/Page.aspx?id=263
http://www.koersvanoers.nl/boekenbestelformulier.html
http://www.koersvanoers.nl/boekenbestelformulier.html
http://www.koersvanoers.nl/boekenbestelformulier.html
mailto:boekenmarkt@koersvanoers.nl
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Lekker Rondje Veldhoven 

Winnaars Lekker Rondje Veldhoven 
zomeractie 
VVV Veldhoven is benieuwd hoe mensen 
Lekker Rondje Veldhoven beleven. Hiervoor 
was de afgelopen zomer een winactie uitgezet 
met als hoofdprijs een rode fiets, het 
handelsmerk van Lekker Rondje Veldhoven. 
Inmiddels hebben de winnaars bericht gehad 
en hun prijs ontvangen.  
 
Lekker Rondje Veldhoven is in april 2018 gestart als 
initiatief van VVV Veldhoven. Het doel is om 
Veldhoven op toeristisch en recreatief gebied op de 
kaart te zetten en om de samenwerking met de 
ondernemers te bevorderen. De eerste editie werd 
een succes. Zowel deelnemers als ondernemers zijn 
enthousiast over Lekker Rondje Veldhoven. De 
huidige editie bevat een fietsroute van ca. 30 
kilometer en 13 heerlijke haltes, waar men tegen 
inlevering van een lekker bonnetje kan genieten van 
een hapje en/of drankje. 
 
Voor de winactie werden deelnemers gevraagd om 
op een foto vast te leggen hoe ze deze zomer Lekker 
Rondje Veldhoven beleefden. Dit leverde diverse 
mooie inzendingen op. Debby Dokter won de 
hoofdprijs met haar fotocollage van de heerlijke 
haltes Jamin, Bij Puur, Schippersstop en Boscafé 
Molenvelden.  
“Om niet te snel bij de volgende stop aan te komen 
zijn we af en toe van de route afgeweken en hebben 
we ruim 60 kilometer gefietst”, vertelt Debby. “We 
hebben veel nieuwe locaties ontdekt in en om 
Veldhoven en hebben gelukkig nog wat lekkere 
bonnen over!”  
 

Carin van Oers won de tweede prijs, een Lekker 
Rondje Veldhoven en bijbehorend T-shirt, met de 
foto van haar kleindochter die bij Gasterij  
’t Dorpsgenot geniet van het ‘Toterfouts Toetje’. 
Carin: “Lekker Rondje Veldhoven is een topuitje 
voor jong én oud!”. 

Dorien en Ton van Gestel wonnen eveneens de 
tweede prijs met de foto van hun tostiplankje op het 
zonovergoten terras van Speellandschap De 
Heiberg. Ze zijn erg blij met hun prijs en noemen 
het Lekker Rondje “een echte aanrader”. 
 

 
Lekker Rondje Veldhoven is voor € 21,50 te koop bij 
VVV Veldhoven en bij diverse ondernemers. De 
lekkere bonnetjes uit het boekje zijn geldig tot  
1 november 2021. De heerlijke haltes kunnen 
uiteraard ook met de auto bezocht worden, wel zo 
handig met het gure herfstweer. Kijk voor meer 
informatie en een inkijkexemplaar op:  
www.vvv-veldhoven.nl/lekker-rondje-veldhoven  

Debbie Dokter met haar prijs. 

Carin van Oers won de tweede prijs. 

Ton en Dorien van Gestel. 
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Geen KERST MEEMEKOAR  

Toch een beetje MEEMEKOAR 
 
Zoals al eerder aangekondigd, kunnen we in 
Oerle dit jaar geen KERST MEEMEKOAR 
activiteit organiseren op de manier zoals we 
inmiddels al 6 keer gedaan hebben. 
 
Het ontmoeten van vrienden, familie én 
dorpsgenoten moet helaas (ook) rondom de 
kerstdagen heel anders georganiseerd worden 
vanwege het covid-19-virus. De werkgroep heeft 
daarom uit veiligheidsoverwegingen besloten de 
winteractiviteit te beperken tot het opzetten van de 
lichtjesboom op de Oerse Hoop. 
 
Daarnaast roepen we alle dorpsgenoten op om in de 
voortuinen (straatkant) sfeervolle lichtjescreaties te 
maken als teken van hoop en verbondenheid in deze 
lastige tijd. Iedereen kan dan op zijn/haar eigen 
moment tijdens de kerstvakantie door ons mooie 
dorp wandelen en zich tóch een beetje MEEMEKOAR 
voelen. 
 
Oerle, blijf gezond! 
 
 
Werkgroep KERST MEEMEKOAR, 
 
René vd Mierden  
Twanny Verdonschot 
Dirk Goossens  
Baukje Sweegers  
Joost Vierling 
Ine Loijen 
Milja Du Puy 

 

De winnende fotocollage van Debbie Dokter van 
de heerlijke haltes Jamin, Bij Puur, Schippersstop 
en Boscafé Molenvelden. 

Dorien en Ton van Gestel wonnen eveneens de 
tweede prijs met de foto van hun tostiplankje op 
het terras van Speellandschap De Heiberg. 

Carin van Oers won de tweede prijs, met de foto 
van haar kleindochter die bij Gasterij  
’t Dorpsgenot geniet van het ‘Toterfouts Toetje’. 
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De bus naar Agio 
Als 14-jarige komt hij van de lagere school af. “Ik 
heb alle klassen 2 keer gehad, en de 6e klas heb ik 
nooit gezien.” Vrijdag was zijn laatste dag op school 
en op maandag zat ik in de bus naar de Agio in 
Duizel.” Solliciteren was niet nodig, dat had zijn 
moeder al voor hem gedaan. Een jaar later nam Els, 
geboren aan de Heerseweg, in hetzelfde busje 
plaats. Ook zij moest op dezelfde leeftijd gaan 
werken en ook haar moeder had gesolliciteerd voor 
haar dochter. “ik heb nog 3 jaar voortgezet 
onderwijs gehad. 1 jaar Koningshof en 2 jaar VGLO 
(voortgezet gewoon lager onderwijs). Mijn vader 
was invalide en er moest geld binnenkomen.” In de 
fabriek troffen ze elkaar regelmatig. Op zeker 
moment kreeg Els in de fabriek een briefje van 
Harrie. Daarop nodigde hij zich uit om bij Els thuis 
op de koffie te komen. Gaandeweg kwam het altaar 
in zicht.  
 
4 kleinkinderen 
Terwijl Harrie de sigarenfabriek na enkele jaren 
verruilde voor de bouw, bleef Els bijna veertig jaar 
op de afdeling Ringerij werken. “Tot de 
eeuwwisseling heb ik er gewerkt. In de Ringerij 
werden de sigaren voorzien van een banderol, 
bandje en cellofaan.” Kinderen heeft het echtpaar 
Kelders niet. ,,Maar we hebben wel vier 
kleinkinderen”, zegt Els. Nicht Kim en neef Bart 
verloren al vroeg hun moeder. Els: ,,Ik maak jullie 
opa en oma, zei Kim, en dat vinden we geweldig. De 
kleinkinderen betekenen heel veel voor ons. We 
hebben allebei gezondheidsklachten en die kinderen 
slepen ons erdoorheen.”  
 
Rozenkrans 
Harrie was bijna 20 jaar voorzitter van 
Buurtvereniging Zandoerle. “Elk jaar organiseerden 
we de St. Jansmarkt. Dat was altijd een heel 
gezellige markt. Vroeger keken mensen ernaar uit 
omdat er niet zo veel evenementen waren.” Door 
toenemende concurrentie en regelgeving van de 
gemeente is een aantal jaren geleden besloten om 
de markt niet meer te houden. Harrie is nog steeds 
voorzitter van de Vrienden van de Mariakapel. ‘Die 
kan ik nog niet zo goed missen.” Al zolang als hij 
weet, wordt er vanaf de eerste maandag in mei tot 
de laatste maandag in oktober de rozenkrans 
gebeden. “Door corona kan dat nu niet en dat 
vinden we heel jammer. Er komen altijd 20 à 25 

In het busje naar de Agio leerde het 
gouden paar Kelders-Verbroekken 

elkaar kennen  
 
Door Ad Adriaans 
 
Harrie (71) en Els (70) Kelders-Verbroekken 
trouwden op 9 oktober 1970 voor de wet. Op 10 
oktober vierden ze hun gouden huwelijksfeest met 
een etentje. 

Ze hadden een mooi feest gepland met familie en 
bekenden. Maar ook hier gooit corona roet in het 
eten. ,,Dat vind ik het ergste. We wilden het graag 
vieren met familie en bekenden”, verzucht Harrie.  
 
Zijn wieg stond in Zandoerle waar hij deel uitmaakte 
van een gezin met 11 kinderen. Hij woonde al op 
een aantal plaatsen in Veldhoven, maar kwam toch 
weer terug naar Zandoerle waaraan hij verknocht is. 
“Hoe dat komt weet ik niet, ze bakken overal 
brood”, zegt hij desgevraagd. 
 

Gouden paar Kelders 

Trouwfoto echtpaar Kelders. 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 

U kunt bij mij terecht voor: 
- Reflexzone behandelingen (ook preventief) 
- Massages 
- Coaching 
- Voedingsadvies 
- Ademhalingstherapie 

(Veelal vergoed door zorgverzekeraars) 

 
Karin Wijnhoven - W-cair2 
Natuurgeneeskundig Therapeut 
Mobiel: 06-22 80 31 90 

E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 

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 

Uw bank dichtbij. 

Handass Financieel Advies 
Mr. de la Courtstraat 6a 

5512 AS VESSEM 
T 0497-592248 
E handass@handass.nl 
I www.handass.nl 

mensen. Ze missen de contacten. Sommigen 
kwamen al 3 kwartier van tevoren om te buurten.”  
   
Buurten 
Het echtpaar verruilde bijna vijftien jaar geleden 
hun woning aan de Zandoerleseweg voor een chalet 
op Vakantiepark Molenvelden. Vandaaruit pakt 
Harrie regelmatig de scootmobiel want hij gaat 
graag ergens buurten. Maar altijd rijdt hij dan langs 
de kapel. “Ik kan het niet laten om er enkele keren 
per week even binnen te kijken.” Els is nog 
bestuurslid van vrouwenvereniging VKS. Verder 
houdt ze zich bezig met diamond painting, haken en 
spelletjes spelen op de tablet. Samen trekken ze er 
regelmatig op uit om ergens te gaan buurten. Heel 
blij zijn ze met de buren op het vakantiepark. “De 
sociale contacten hier zijn heel goed. We kunnen 
altijd op ze rekenen.”    

Harrie en Els Kelders anno 2020. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079  fractie@cda-veldhoven.nl 

Susans Column 

Blijf gezond 
door Susan Visser 
 
De tweede golf is een feit. 
Als iemand dat zegt, 
begrijpt iedereen dat het 
gaat over de tweede grote 
uitbraak van het 
coronavirus. Het zal dan 
ook niet verbazen als ik 
vertel dat de tipp-ex roller 
die ik in het voorjaar 
kocht en gebruikte om 
activiteiten in mijn agenda te witten is vervangen 
door een nieuwe. Eind oktober heb ik het apparaatje 
opgeduikeld en ben ik weer begonnen met strepen. 
De sportwedstrijden zijn uit de agenda verdwenen, 
net als de buitenschoolse cursus van Mad Science en 
ik kom niet meer bij mijn quiltjuf over de vloer. 
Ondertussen maakt mijn zoontje zich vooral druk of 
hij een kinderfeestje mag gaan geven voor zijn 
verjaardag en hoe dat dan vorm moet krijgen. 
 
Achter de schermen zijn wij aan het bekokstoven 
hoe we Sinterklaas kunnen vieren. Traditiegetrouw 
mijn hele schoonfamilie uit de randstad ontvangen? 
Dat gaat niet gebeuren. Misschien kunnen we al 
videobellend toch een beetje samen pakjesavond 
vieren. Het paaseieren zoeken met vrienden werd op 
die manier immers ook een geslaagd feestje. Het 
videobellen zit er bij ons al zo goed in dat we, 
anders dan tijdens de eerste golf, rustige 
werkplekken hebben en met onze mobieltjes de 
sociale contacten weten te onderhouden. Het 
onderwijs gaat op moment van schrijven nog volop 
door, maar verder wordt fysiek contact tot een 
minimum beperkt. 
 
In de media klinkt een ander verschil met de eerste 
golf steeds harder door. Zo was in het nieuws hoe er 
herhaaldelijk vernielingen werden gepleegd bij een 
corona teststraat in Breda en het personeel zelfs 
bedreigd werd. Daar snap ik niets van. Niemand 
wordt met het mes op de keel gedwongen zich te 
laten testen. Mensen komen uit vrije wil. Waarom 
zou je mensen die de test afnemen dan bedreigen? 

Door dit soort nieuws vraag ik me af hoe de vlag er 
bij hangt in ons eigen dorp. Zou het rustig blijven 
als we onze eigen teststraat hadden? Hoeveel van 
de bewoners van Oerle staan achter alle 
maatregelen die genomen worden? Mensen die niet 
geloven dat COVID-19 werkelijk bestaat zou ik 
willen vragen om eens te praten met iemand die in 
het MMC werkt. Want de ziekenhuizen lopen echt 
niet vol met mensen die doen alsof ze het 
coronavirus hebben. De tweede golf heeft onze 
vrienden- en kennissenkring in ieder geval al bereikt 
en dan komt het toch weer eng dichtbij. 
 
Wekenlang kon je als je Oerle binnenreed een 
slogan lezen die iedereen opriep om de adviezen op 
te volgen en gezond te blijven. Gelukkig zijn er 
inmiddels andere interessante zaken te melden en is 
de slogan vervangen door ander nieuws. Maar met 
de tweede golf blijft de tekst relevant.  
Oerle, hou je aan de maatregelen. En blijf gezond! 
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Motorfietsen zijn de hobby van Bob van Soolingen. 
Hij heeft een verzameling van twaalf stuks van 
verschillende merken zoals Harley Davidson, Buell, 
BMW en het niet zo bekende Nederlandse merk 

Jamathi. Op twaalfjarige leeftijd begon hij te 
sleutelen aan een brommer. Maar al snel ging hij 
aan de slag met motoren. “Eerst sleutelen, later 
werd het restaureren. Ik heb er al zeker dertig 
gerestaureerd.” In het verleden verkocht hij er ooit 
een viertal aan een museum in Italië. Hij kan er 
makkelijk afstand van doen. “Ik heb wel foto’s als 

dierbare herinnering, albums vol.”  

Otto Kalkhoven maakte de foto’s voor het boek 
waarvan Anja Lodder de teksten schreef. Maandag 

19 oktober kwam Otto naar Oerle om het boek 
officieel te overhandigen aan Wim en Bob.  

Het boek is te koop in de boekhandel 

Boek Man & Werkplaats 

Oerlenaren Wim Boers en Bob van 
Soolingen in boek Man & Werkplaats 
Door Ad Adriaans. 

In het boek Man & Werkplaats staan dertig handige 
mannen met een passie voor vakmanschap en 
gereedschap. Allemaal hebben ze een werkplaats 
aan huis. Wim Boers en Bob van Soolingen staan 
ook met hun passie in het boek. 
 
Wim Boers is helemaal weg van het Franse 
automerk Panhard. In 1969 kon hij er een kopen 
van een kennis van zijn schoonvader. “De auto was 
zeven jaar oud en in zeer slechte staat. Ik kon deze 
wagen toen voor zestig gulden kopen.” De Panhard 
was zijn tijd ver vooruit qua stroomlijn, volgens 
Wim. “Ook de motor, een 850 cc tweecilinder 
boxermotor, is er een van een bijzondere 
constructie.” In 1975 pakte Wim de restauratie op. 
Datzelfde jaar kocht hij tijdens een vakantie in 
Frankrijk een tweede Panhard. Momenteel bezit hij 
zeven exemplaren waarvan er drie rijdend zijn. Met 
een Panhard PL17 Tigre rijdt hij al veertig jaar. 
Alleen niet in de winter en niet als het regent. Naast 
echte auto’s heeft Wim ook nog een grote 
verzameling miniatuurauto’s. Daarnaast is hij 
bestuurslid van de Panhard Automobielclub 
Nederland waarvoor het onder meer het 
onderdelenmagazijn beheert voor de ongeveer 155 
leden. Het leukst vindt hij om bij mooi weer samen 
met zijn vrouw een stukje in de Panhard te gaan 
rijden. 

Overhandiging van het boek door Otto Kalkhoven 
(midden) met Wim Broers (links) en Bob van 
Soolingen (rechts) voor hun oldtimers. 
Foto: Veldhoven Nieuws. 

Cover van het boek  
Man & Werkplaats. 
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1. Betoverende invloed is weg in Zandoers (9) 
2. Staat De Maalzeep op de tegels van Dorus? (2,7) 
3. Sleutelt deze Wim weinig verfijnd aan oude 

auto's met Bob? (5) 
4. De onderneming van Sint Ambrosius is van 

ondergeschikt belang (6) 
5. Deze dieren kunnen je Zoo napraten (10) 
6. Dit Mexicaanse biertje verpestte Boergondisch 

Oers 2020 (6) 
7. Met een terugtrekkende non kun je goed koffie 

drinken (9) 
8. Gaat de Koers nu ook een deel van een huis 

verhandelen? (13) 
9. Dit boekje maakt Veldhovense ouderen slimmer 

(13) 
10. Het Leesbal wil anders wel open gaan op 

Zandoers (2,5) 

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen, etc beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond. 
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl. 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans ! 
U moet de volledige oplossing vóór de 
kopijdatum insturen. 
 
De oplossing van Crypto 78 was:  
1. EikHoudt 
2. PArkeren 
3. BriGadier 
4. Rondje VEldhoven 
5. BijLhout 
6. CAmping 
7. Arlette 
8. HoppenbRouwers 
9. ClubSupport 
 
Familienaam: Hagelaars 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Nettie Bijnen, Mieke van Campen, Bets Hospel, 
Corrie Kampinga-Luijkx, Corné Kelders, Janus van 
Lieshout, Henriette Segers, Annie Stemerdink, 
Moniek van den Wildenberg, Helma van der Zee. 

Crypto Oers, puzzel 79 

1                         

2                         

3                     

4                      

5                          

6                      

7                         

8                             

9                             

10      
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Vernieuwing Dorpsvisie 

Beste Oerlenaren, 
  
Met de DorpsVereniging Oerle zijn we aan de slag 
gegaan met het ontwikkelen van een vernieuwde 
toekomstbestendige Dorpsvisie. 
Dit gaan wij natuurlijk niet alleen doen, hier hebben 
wij uw input voor nodig, zodat het een dorpsbreed 
gedragen document gaat worden.  
 
In de Dorpsvisie willen wij de volgende punten uit 
gaan werken: 
1. Dorpsvoorzieningen  
2. Sociale leven  
3. Zorg, welzijn en wonen  
4. Buitengebied en recreatie  
5. Duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit 
6. Bouwontwikkelingen, economie en Eindhoven 

Airport 
 
We zullen hierbij de volgende werkwijze gaan 
hanteren: 

• Elk thema zal middels vragen aan u voorgelegd 

worden via een mail aan de leden, maar ook via 
de Koers van Oers en andere kanalen. 

• Niet-leden zijn ook van harte uitgenodigd om 

mee te denken. Het gaat immers over de 
toekomst van ons mooie dorp. 

 
Zijn er al thema's waarvan u denkt, hier wil ik al wat 
over kwijt, dan kunt u zich melden bij onze 
secretaris dorpsvereniging@oerle.info. Wij hopen 
op een goede respons. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur DorpsVereniging Oerle 

SWOVE: Er zijn! 

Verdieping bij verlies en rouw…… 
ER ZIJN! 

De gevolgen van corona zijn voelbaar voor ons 
allemaal. Ook emotioneel en mentaal eist de 
uitbraak van het corona virus zijn tol. Mensen 
zien hun inkomen teruglopen of verdwijnen. 

Mensen die COVID-19 krijgen of hebben gehad. 
Mensen die rouwen om iemand die is overleden door 
het virus of in deze tijd op een andere manier 
afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. 

Welke invloed hebben al deze factoren op mensen? 

De veranderende maatregelingen telkens weer 
zorgen voor onrust, stress en angst! 

Wij (SWOVE) willen graag voor de kwetsbare 
ouderen in Veldhoven er zijn. 

Wij willen graag met u in gesprek over hoe verlies 
en rouw in deze tijd voor u voelt. 

Wat wij aan ondersteuning mogelijk kunnen geven 
naast het feit dat wij er zijn? 

Gezien de omstandigheden in corona tijd 
bespreken we samen op welke wijze we 
hieraan vorm kunnen geven. 

Neem contact op met SWOVE: 040-2540066  
of via mail: c.heijden@swove,nl of  
 a.kasteren@swove.nl 

Voetnoot: 
6 oktober 2020 is onlangs het landelijke project 
Aandacht voor Elkaar gelanceerd. Vanuit dit landelijk 
start punt gaat SWOVE verder in Veldhoven onder 
de tekst: ER ZIJN! 

 

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 
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Beste Oerlenaren, 
 
In de vorige Koers meldden we het al. 
Nadat we vorige keer ons nieuwe bestuur aan u 
voorstelden, is het nu de beurt om onze 
enthousiaste dames van de "Doe Commissie" met u 
kennis te laten maken.  

 
De Doe Commissie is een onderdeel van het bestuur 
van Stichting Jeugdbelangen die erop toe ziet dat 
alle activiteiten die georganiseerd worden goed gaan 
verlopen. Hierbij moet u denken aan bijv: de 
Snerttocht, het Paasbos en de Pinksterfietstocht, 
maar ook zal onze Doe Commissie zich gaan 
toeleggen op het organiseren van activiteiten op 
maatschappelijk gebied. Hopelijk komt er snel een 
einde aan de COVID pandemie zodat we weer 
samen leuke activiteiten kunnen ondernemen. 
 
De Snerttocht hebben we alvast gepland op 
zondag 17 januari. 
Laten we hopen dat de maatregelen het toelaten om 
lekker te gaan wandelen. We houden u hiervan op 
de hoogte. 
 
Mochten er al geïnteresseerden zijn om in onze 
jeugdraad zitting te nemen, stuur dan gerust een 
mailtje aan voorzitter@sjb-oerle.nl 
 
Met vriendelijke groet 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

SJB “Doe Commissie” 

Sylvia van der Heeden. 

Angelique van Zandvoort. Kim Luijf. 

Manon van Eekert. 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, Jaargang 39, nummer 9, 
Oktober 2006 

 
De meesterschilder 
is in de weer 
met kwast en verf. 
Mengend op zijn palet, 
krijgt heel de natuur 
zijn herfsttooi. 
 
Met een wuiven van zijn hand 
valt blad en vrucht  
van boom en struik. 
Knisperend en krakend 
dwarrelend in de wind 
dansen bladeren in het rond. 
 
Nog is hij niet tevree 
een zwaai van zijn arm 
een hand gevuld  
strooiend  
mooie paddenstoelen 
schieten overal uit de grond. 
 
Dan knikt hij tevreden 
en lacht.  
Nu kan hij gaan rusten, 
zijn taak is volbracht. 
De herfst  
in al zijn mooie pracht. 
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Hallo hier ben ik weer. Met 
een nieuw stukje. Deze keer 
doe ik mijn stukje over mijn 
verjaardag. 8 okt was ik 
jarig. Mijn verjaardag werd 
anders dan anders. Op mijn 
verjaardag kwamen alleen 
opa en oma want er 
mochten maar 3 mensen op 
bezoek. De dag na mijn 
verjaardag had mama bedacht een feestrit te 
maken. Zodat ik toch mijn verjaardag leuk kon 
vieren dit vond ik een heel leuk idee van mama. De 
auto was versierd en we hadden gebak en 
snoepzakjes voor de kinderen bij ons. Toen gingen 
we op pad. We zijn langs iedereen gereden, ze 
hadden allemaal het huis versiert en hadden een 
leuk cadeautje. Mijn neef Vince had zelfs opdrachten 
die ik moest doen en die waren heel leuk daarna 
kreeg ik pas een cadeautje. Het was heel leuk om bij 
iedereen even een bezoekje te brengen. Als 
afsluiting mocht ik kiezen wat we gingen eten. Dat 
werd Mac Donalds. Mijn verjaardag was top en heel 
erg fantastisch het leukste cadeau wat ik gekregen 
heb was een nieuwe step. Dit was mijn stukje over 
de Koers voor Kids tot de volgende keer maar weer. 
 
Dean  

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Jasper van der Aalst, Charlie van Eerd,  
Nova Eikhoudt, Dean Peijnenborgh en Nikita Rutter. 

Verjaardag 

Voetbal - RKVVO 

Hallo allemaal,  
 
Ik ben Nova en ik ga jullie 
iets vertellen over mijn 
voetbal. Dit jaar begonnen 
met voetballen bij RKVVO.  
Ik zit in het team JO10-3. 
Hier voetbal ik samen met 
mijn vriendinnetje Pien. Ons 
team bestaat uit 6 jongens 
en 2 meisjes. Mijn trainers zijn Martin en Kostis. Wij 
trainen twee keer per week en voetballen op 
zaterdag. Alleen zijn er nu even geen wedstijden 
door de corona. 
 
Voor mijn stukje heb ik mijn trainer Martin 
geïnterviewd. 
 
Hoe lang ben je al trainer? 
Ik ben al 2 jaar trainer bij RKVVO 
 
Wat vindt je leuk aan trainer zijn? 
Ik vind het gezellig en leuk om met de kinderen te 
trainen 
 
Wat vindt je belangrijk om de kinderen te leren 
met voetbal? 
Ik vind het belangrijk om de kinderen te leren om 
goed samen te spelen 
 
Heb je vroeger zelf ook gevoetbald? 
Ik heb vroeger zelf ook gevoetbald. Ik was 6 jaar 
toen ik begon met voetballen. 
 
Op welke positie voetbalde je? 
Ik voetbalde meestal in de spits of op het 
middenveld. 
 
Wat is je favoriete club? 
Mijn favoriete club is PSV! 
 
Dat was mijn stukje. Ik hoop dat jullie het leuk 
vonden. 
 
Groetjes, Nova  

Het team van RKVVO JO10-3. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

 

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 

Drielandenpunt 

Hallo allemaal, 
 
In de vakantie ben ik naar 
het Drielandenpunt geweest. 
Het Drielandenpunt is de 
grens van Nederland, België 
en Duitsland. Er was daar 
een uitkijktoren met een 
vloer waar je doorheen kon 
kijken. Je keek dus helemaal 
naar beneden. En we hadden daar een mooi uitzicht 
over een Duitse stad, Belgische stad en een 
Nederlands bos. Onder het Drielandenpunt was een 
tunnel en daardoorheen liep een treinspoor. We zijn 
de hele berg afgelopen naar het treinspoor helaas 
reed er geen trein. Ook zijn we in een labyrint 
geweest. Weten jullie het verschil tussen een 
doolhof en een labyrint? In een doolhof zoek je de 
uitgang en in een labyrint zoek je juist het midden. 
We speelden ook in de bossen daar was namelijk 
een grote hut gebouwd. Op het einde aten we 
frietjes op een bankje in de zon. Het was een leuke 
dag.  
Nou dit was mijn stukje tot de volgende keer.  
 
Groetjes Jasper. 

Halloween 

Halloween 31 oktober 
Allerheiligen 
 
Ken jij spookverhalen over 
halloween? 
Enge heksen, "trollen", 
geesten. 
Ieder jaar gaan we griezelen 
over straat. 
Pompoenen versieren bij de 
Bosbender Kids en ons huis omtoveren in een 
spookhuis. 
Dan in de avond lopen we heel de wijk rond. 
Overal versieringen. 
Iedereen verkleed echt leuk! 
TRICK ORE TREAT roepen we dan... 
Dit jaar is alles stopgezet hier in Oerle. 
Echt jammer maar het feest gaat voor ons gewoon 
door... 
Op de bank met een enge film en heeeel veeeel 
snoepjes… Halloween snoepjes 
 
Griezel ze! Tot snel weer. 
 
Nikita. 
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Vandaag ga ik juffrouw Djay 
interviewen. Ik vind het een 
beetje spannend omdat ik 
nog nooit een interview 
gedaan heb. Maar het is 
vooral leuk! Ik heb mijn 
briefje met vragen en mama 
neemt het interview op, 
zodat ik het thuis uit kan 
werken. De juf zit bij me 
aan de grote tafel vlak bij de prijzenkast.  

Charlie: Hoe lang geef je al les?  

Djay: hmm.. even kijken. Sinds dat ik vijftien ben 
en ik ben nu 23 jaar. Dus dat is dan al 8 jaar.  

Charlie: Hoe oud was je toen je begon met dansen?  

Djay: Toen ik begon met dansen was ik 3 jaar, jong 
he!  

Charlie: Net zoals ik.. Ik was ook 3 jaar 

Djay: haha, toevallig zeg! 

Charlie: Wat vind je zo leuk aan dansen?  

Djay: Ik ben best wel een beetje druk van mezelf. 
Eigenlijk altijd wel heel druk. Dat was ik vroeger al. 
Op school in de klas was ik superdruk, ik kon me 
niet zo goed concentreren. Als ik ga dansen dan ben 
ik een beetje rustig van binnen…  

Terwijl Djay dit zegt, begint mama te lachen. 
Hmmm… Misschien omdat ik ook wel een beetje 
druk ben van mezelf. Oh en concentreren is ook niet 
mijn ding :) 

Charlie: Waarom begon je met dansen.. hahahaha… 
Eigenlijk weet ik het al..  

Djay: Om die reden.. ik moest iets vinden waardoor 
ik een beetje rustiger werd. En mijn mama dacht… 
omdat ik de hele dag aan het dansen was thuis en in 
de klas. Terwijl ik eigenlijk schoolopdrachten moet 
doen. Dat mag eigenlijk niet, maar dat deed ik 
toch…  

Charlie: dat doe ik ook..  

Djay: Mijn mama dacht laten we haar maar bij 
dansles gaan..  

Interview met de dans juf 

Charlie: Hoe vaak per week geef je les?  

Hier moet Djay even over nadenken en rekenen..  

Djay: das een goeie vraag. Op maandag geef ik 1 
uurtje les en daarna regel ik van alles hier op de 
dansschool. Op dinsdag geef 3,5 uur les. Op 
woensdag werk ik hier de hele dag en geef ik de 
peuterles. Daarna geef ik 2 lessen hier en dan nog 3 
lessen ergens anders. Op donderdag geef ik 3 lessen 
hier. Op vrijdag geef ik 3 lessen hier en op zaterdag 
geef ik 2 uur les..  

Charlie: wow dat is veel!! Hoe ben je hier bij Cardo 
Dance Department terecht gekomen?  

Djay: Nou dat is wel een leuk verhaal. Ik was heel 
goed bevriend geraakt met iemand en die danst 
hier.. Dat is daarna mijn vriendje geworden.  

Das wel grappig.. Hier giebelen we even om.  

Die heeft gezegd, ga gewoon een keertje mee. Toen 
moest ik stage lopen voor mijn school, want ik deed 
een dansopleiding. Toen heb ik aan Audrie gevraagt 
of ik hier stage mocht lopen en dat mocht. Toen heb 
ik hier 2 jaar stage gelopen voordat ik hier echt ging 
werken.  

En zo ben ik hier eigenlijk gekomen..  

Charlie: hoe was het om mee te doen aan UDO 
World ( wereld danstoernooi)..? 

Djay: Supercool.. Ik heb natuurlijk zelf niet echt 
meegedaan maar mijn kids wel. Het was heel 
spannend en supercool. Het was heel anders dan we 
hadden gedacht. We waren in Blackpool. Het was 
een beetje een vreemde stad. Van buiten zag het er 

Charlie van Eerd met dans juf Djay van  
Cardo Dance Department bij de prijzenkast. 
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niet zo cool uit, maar toen we eenmaal daar binnen 
waren was het echt super super cool..  

Charlie: En hoe was het om mee te doen? Uhm ja 
om hem te winnen?  

Djay: Oh ja.. echt supercool. Ze hebben heel hard 
gewerkt. Ze hadden een zware competitie en 
moeilijke tegenstanders. Het was even afwachten of 
ze wel echt zouden winnen.. en we waren eigenlijk 
een beetje gespannen. We dachten dat we niet eens 
in de top 3 zouden zitten. Maar uiteindelijk hebben 
we zelfs gewonnen! Echt supercool.. iedereen was 
zo blij, iedereen moest een beetje huilen en zo..  

Charlie: Wat wil je in de toekomst nog bereiken met 
dansen?  

Djay: Ik zou ooit wel mijn eigen dansschool willen. 
Ik weet nog niet of dat dan zelf opgezet moet zijn of 
misschien iets overnemen.. Of zoiets.. maar ooit zou 
ik wel mijn eigen dansschool willen.. omdat ik denk 
dat als ik een beetje ouder word.. een beetje heel 
veel ouder, dat ik niet meer zo goed les kan geven 
als nu. Dan wil ik mijn eigen dansschool. 

Charlie: of wil je nog iets anders doen? Iets anders 
dan dansen? 

Djay: nee.. Nou ja. Ik heb nog even getwijfeld om 
basisschooljuf te worden, omdat ik meedeed met 
het project “veldhoven danst”. Ik weet niet of je dat 
kent..?  

Charlie: Ja dat ken ik, mijn broer deed daar vorig 
jaar aan mee..  

Djay: dan moet je met basisschoolklassen werken 
en vond dat eigenlijk ook wel heel leuk. Juist om die 
kinderen aan het danse te krijgen die eigenlijk niet 
wilden dansen. Maar toen dacht ik toch.. Nee dit is 
toch een beter idee voor mij.  

Charlie: Heb je ook nog andere hobby’s?  

Djay: Ja.. ik sport heel veel naast het dansen. En ik 
doe heel veel zwemmen in het zwembad..  

Charlie: hihi.. bij jou thuis.  

Djay: haha ja bij mij thuis.. Maar dat doe ik niet om 
te sporten maar gewoon voor de leuk. En verder doe 
ik vooral dansen. 

Charlie: Welke les vind je het leukst om te geven?  

Djay: Nou ik vind eigenlijk alle lessen wel leuk om te 
geven. Maar ik vind het superleuk als kinderen al 
best wel goed zijn zeg maar en dat je die dan nog 
beter kan krijgen en dat ze dan perfect bij elkaar dat 
dansje kunnen doen.. Maar ik vind het ook heel erg 
leuk om kleine peuters te leren dansen die eigenlijk 
nog helemaal niet zo goed kunnen dansen.. 

Ik vind eigenlijk alles wel leuk om te doen.  

Charlie: En dit was het..  

Juf Djay geeft me nog een dik compliment voor de 
vragen en hoe ik het gedaan heb.. Dat is lief he!  
We maken nog even een leuke foto van ons samen 
bij de prijzenkast. Supercool!  

Bedankt Djay en natuurlijk ook Cardo Dance 
Department…  
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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 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

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. 

De volgende kopijdatum is 

27 november 2020 

2020 

Zoals u weet zijn heel veel activiteiten afgelast 
of worden verzet vanwege het coronavirus. 

November   

13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

18 Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag 

20 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

27 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

28 Ophalen oud papier 

  

December   

4 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

11 Ophalen PMD-zak 

18 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

19 Ophalen oud papier 

24 Ophalen PMD-zak 

Januari  

17 Stichting Jeugdbelangen: Snerttocht 

  

April  

17 & 18 Atelier Route Oerle 

In geval van reanimatie,  
bel altijd eerst 112! 

Waar vind je een AED in Oerle? 
Verspreid over Oerle hangen er verschillende AED's,  
de volgende zijn 24 uur per dag bereikbaar: 

Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die 
zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar: 

Bij tennisvereniging De Korrel, in de hal bereikbaar door 

op de bel links van de deur te drukken en de deur open te 
duwen. Vanaf 0.00u tot ongeveer 8.00u zit de deur in het 
nachtslot. 
Overige AED’s Oerle, zie www.oerle.info/Page.aspx?id=23 

Kapel O.L.V. in het Zand Buurtvereniging Zandoerle 

Platanenlaan 28  Severinus (Entree hal) 

A.P. de Bontstraat 2 (Buiten links bij de voordeur) 

Brandrood 39 (Buitenzijde naast entree) 

Heikantsebaan 17-19 Voetbalvereniging RKVVO 

Oude Kerkstraat 18  Dorpscentrum d’Ouw School 

Smidsvuurke 3 Tennisvereniging De Korrel 

Banstraat 25  Vakantiepark Molenvelden 

Wintelresedijk 51 ZOO Veldhoven 

Habraken 2601-2605  SchippersStop 

Berkt 18 Dr. Elings, indien thuis 

Eindhovensebaan 29  Crematorium de Hoge Boght 

2021 

https://www.oerle.info/Page.aspx?id=23&title=aeds-in-oerle


Foto impressie: Ophalen boeken ‘online’ Boekenmarkt Oerle 
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http://www.doormalen.nl/vacatures

