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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. 

Colofon 

Verschijningsdata 2020 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

10 23-10-2020 Week 46 (11-11-2020) 

11 27-11-2020 Week 51 (16-12-2020) 

Verschijningsdata 2021 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 25-12-2020  Week  2 (13-01-2021) 
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(Advertentie) 

Mededelingen van het gilde 

Mededelingen van het  
gilde St. Jan Baptist 
 
Door de moeilijke omstandigheden heeft het 
gilde besloten het geplande gildefeest af te 
blazen tot nader order. Dit is een zware 
beslissing, ook in verband met de planning van 
de kring Kempenland voor de komende jaren.  
 
Ook het trekker trek evenement met Pinksteren, wat 
ook dit jaar niet door ging, is voor het komende jaar 
gecanceld.  
 
Door de moeilijke situatie is het vieren van St. Jan in 
een later stadium mislukt en is het koningsschieten 
een jaar opgeschoven. Dit houdt in dat de huidige 
koning Jarno Schoonen minimaal 4 jaar koning is.  
 
Voor het komende jaar staat wel een grote  
investering  op stapel in de vorm van een nieuw 
hoofdvaandel.  
 
Verder is Tonnie Antonis door de overheid bereid 
gevonden weer de functie van secretaris op zich te 
nemen, waar de leden ook zeer verheugd mee zijn.  
 
Voor meer informatie of mogelijkheden bij het gilde: 
loop eens binnen op een donderdagavond. Vanaf 
19.30 uur is de schuilhut open. Wij zoeken leden, 
tamboers en vendeliers. Als er mensen zijn die 
belangstelling hebben voor schieten met kruisboog 
of geweer, is na overleg veel mogelijk. 

Nieuwe plaats AED RKVVO 

De defibrillator bij RKVVO heeft een andere 
plaats gekregen.  

 
Hij hangt nu buiten de poort, zodat de 
buurtbewoners er in noodgevallen gebruik van 
kunnen maken. Ook als het sportpark gesloten is. 
LET OP: bij het openen van het omhulsel, gaat er 
een alarm af. 
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Geen Kerst MEEMEKOAR 

Helaas geen 7e editie  
KERST MEEMEKOAR 
 
Het winterse moment van Oerlenaren, voor 
Oerlenaren tijdens KERST MEEMEKOAR kan 
vanwege de situatie rondom het Covid-19-
virus jammer genoeg niet in de vertrouwde 
vorm plaatsvinden. 
 
Op dit moment wordt volop gebrainstormd over een 
alternatieve manier om tijdens de feestdagen toch 
een Oers MEEMEKOAR gevoel te creëren. Houdt u 
vooral de Koers van Oers, Facebook en Oerle.info in 
de gaten voor de laatste berichten hierover. 
Daarnaast zal ook via de kinderen van de 
basisschool St. Jan Baptist en van Nummereen 
Kinderopvang informatie worden gedeeld over 
alternatieve KERST MEEMEKOAR-activiteiten. 
 
We wensen iedereen veel sterkte en vooral een 
goede gezondheid in deze rare tijden. 
 
 
Werkgroep KERST MEEMEKOAR, 
 
René vd Mierden  
Twanny Verdonschot 
Dirk Goossens  
Baukje Sweegers  
Joost Vierling 
Ine Loijen 
Milja Du Puy 

Halloween Oerle-Zuid 

Halloween Oerle-Zuid 2020 
 
Met pijn in ons hart hebben we besloten dat onze 
opzet van Halloween Oerle Zuid 2020 door de 
huidige Coronamaatregelen niet door kan gaan. 
Het voelt nu niet goed om: 

− Een grote groep mensen op te roepen om tegelijk 

door dezelfde wijken te wandelen 

− Veel kinderen tijdens trick or treat in dezelfde 

bakken met (voorverpakt) snoep te laten 
grabbelen 

 
Gezondheid gaat nu boven alles. 
 
Maar, natuurlijk gaan we jullie wel iets aanbieden 
om toch bij Halloween stil te kunnen staan. 
Daarover binnenkort meer! 
 
We zullen hierover communiceren op onze 
Facebookpagina: Halloween Oerle Zuid 2020 
(Let op!: dit is een besloten groep, dus je moet lid 
van de groep zijn om de berichten te kunnen zien.) 

https://www.facebook.com/groups/117749172231655/
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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

De parochie 

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.  
Enkele koren hebben voorzichtig de repetities 
gestart, maar zullen nog niet in de kerk actief zijn. 
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:  
3 november en 1 december om 9.30 uur * 
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand:  
10 november en 8 december om 9.30 uur 
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:  
20 oktober en 17 november om 9.30 uur 
* Het koffiedrinken na de viering is door 
ruimtegebrek in de sacristie geschrapt. 
 

Communie- en Vormselvoorbereiding    
Net voor het verschijnen van deze Koers is de 
informatieavond voor de 1e communievoorbereiding 
geweest. Als u uw kind nog graag wilt aanmelden 
voor de 1e communie kan dat per mail via 
secretariaat@christuskoning.nl en/of tel.: 
253.22.31. U ontvangt dan alle informatie. 
 

Woensdag 28 oktober om 20.00 uur is de 
informatieavond voor het H. Vormsel in het 
parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 18. Deze 
avond is voor de kinderen en hun ouders. 
Graag aanmelden via het secretariaat (zie 
hiernaast). 
 

Allerheiligen en Allerzielen 
Op zondag 1 november wordt om 10.00 uur het 
Hoogfeest gevierd. 
Op maandag 2 november om 19.00 uur worden in 
een speciale herdenkingsdienst alle overleden 
parochianen van het afgelopen jaar herdacht, 
speciaal voor hen die een uitvaart in één van de 
parochiekerken hadden.  
Als u een dierbare hebt verloren in het 
afgelopen jaar en u zou ook graag bij de 
Allerzielenviering zijn/haar naam genoemd 
willen hebben, geef dit dan door aan het 
parochiecentrum:  
Vermeld de roepnaam, achternaam, leeftijd en 
datum van overlijden. Wilt u dan ook doorgeven met 
hoeveel personen u tijdens de viering aanwezig zult 
zijn, dit vanwege het maximale plaatsen wat 
beschikbaar is!! Het parochiecentrum is hiervoor 
uitsluitend telefonisch bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 9.30 – 11.30 uur op tel.: 253.22.31, 
a.u.b. niet de voicemail inspreken!! 
 

Zegenen van de graven  
Zondag 1 november zullen pastoor Frank As of Pater 
Jozef Aruldoss de kerkhoven bezoeken om de 
graven van dierbaren te zegenen.  
Aansluitend aan de eucharistieviering van 10.00 uur 
zullen de graven op de begraafplaats bij de Christus 
Koningkerk gezegend worden.  
Om 11.30 uur worden de graven op de 
begraafplaats bij de H. Caeciliakerk gezegend. 
Om 12.30 uur worden graven op de begraafplaatsen 
bij de H. Willibrorduskerk en de St. Jan de 
Doperkerk gezegend.  
 
Als u het graf van uw dierbare wilt laten zegenen, 
verzoeken wij u nabij dit graf te gaan staan, de 
priester komt dan naar u toe. Vanzelfsprekend wordt 
ook hier de afstand van 1,5 meter tot elkaar 
aangehouden.  
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 

 
Politieke vragen?  

Neem contact met onze raadsfractie op! 
 

Meer weten?  

Kijk op www.gbveldhoven.nl 
 

Of bel:  06 – 587 551 43 

Kerstmis  
Het pastoraal team heeft voor de kerstdagen het 
volgende voorstel gedaan, uiteraard kan Corona de 
plannen nog flink in de war sturen. Houd de 
volgende Koers voor het reserveren van plaatsen 
goed in de gaten! 
 
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.  
 
Alexa  

Parochieberichten: 

 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA 
040 - 282 70 68   fas@christuskoning.nl 
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
040 – 205 13 50  paterjozef@christuskoning.nl 
 

Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 
18, 5503 CW; tel. 040 - 253 22 31  
Open van maandag t/m vrijdag van  
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl 
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.  
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur; 
donderdag 10.30-12.00 uur.  

 

Noodnummer = Melding van bediening of 
overlijden: 
06 – 10 47 52 26 

 

Opgeven van misintenties: 
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de 
afzender met telefoonnummer  
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van 

de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat 
Zuid 18, 5503 CW. € 11,- per intentie. 

2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur 
op parochiecentrum: 040 – 253 22 31 

3) na de viering in de sacristie van de Christus 
Koningkerk 

 

Website: http://www.christuskoning.nl 

‘Online’ boekenmarkt Koers van Oers 
 
Beste mensen, 
 
Wij gaan ons voorbereiden op een 'online' 
boekenmarkt. We hebben afgelopen maanden weer 
ontzettend veel boeken gesorteerd en willen deze 
heel graag verkopen. Een fysieke markt is nu niet te 
organiseren. Daarom zijn we bezig met een online 
bestelformulier. We proberen ons assortiment 
boeken zoveel mogelijk in categorieën 
gefotografeerd te krijgen en plaatsen al deze foto's 
in albums op onze facebookpagina (en misschien op 
de website). Dat is voor ons erg veel werk, dus 
beetje bij beetje komt onze voorraad online te 
staan. 
 
Ga er lekker bij zitten en scrol door de foto's. Komt 
u iets tegen dan kunt u het noteren op het 
bestelformulier. Op het bestelformulier komen ook 
de prijzen te staan en waar en wanneer u uw 
boekenpakket coronaproof kunt afhalen. 
 
Wij berekenen gunstige prijzen bij grote afname. En 
natuurlijk krijgt u bij iedere bestelling van ons een 
leuk boekje erbij! 
 
Meer informatie volgt via Facebook (Boekenmarkt 
Oerle)  en www.oerle.info!! 

‘Online’ boekenmarkt 

Parochianen, die vanaf 1 november 2019 het 
afscheid hadden vanuit de St. Jan de Doper  

† Gerard Vermeulen 80 jr 
† Koos van Kollenburg – Bierings 84 jr 
† Ine de Ligt – Henraat 73 jr 
† Riek Luijkx – Hazenberg 93 jr 
† Tiny Vorstenbosch 73 jr 
† Tonnie van Mol 64 jr 
† Anna Sanders – van Bommel 93 jr  

https://www.facebook.com/BoekenmarktOerle
https://www.facebook.com/BoekenmarktOerle
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Severinus nieuws 

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! Een 
kleine vergoeding is bespreekbaar. Voor meer 
informatie neem contact op met Hannah van 
Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Kan je zingen? Zing dan mee! 
De Severinoos zijn op zoek naar een nieuwe 
begeleider/ instructeur. De Severinoos oefenen op 
de maandagavond en treden regelmatig op. Een 
kleine vergoeding is bespreekbaar. Voor meer 
informatie neem contact op met Hannah van 
Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
3D foodprinter 
Een 4 tal vrijwilligers heeft de laatste tijd goed leren 
omgaan met de foodprinter van Severinus. Zij 
kunnen nu deze foodprinter mooie figuren laten 
maken op een boterham. Wij willen de foodprinter 
graag in de huizen gaan inzetten als activiteit. 
Natuurlijk zijn ook hier de regels van het RIVM van 
kracht. Heb je zin om te leren omgaan met de 
foodprinter? Ga een paar keer mee met een van de 
andere vrijwilligers. Al doende leer je en daarna kan 
je tijdens lunchtijd af en toe ingezet worden. Meld je 
aan: Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

Kerstmis 2020 
Het klinkt nog ver, toch lengen de dagen en gaan de 
gedachten naar Kerst. Dit jaar wordt de Kerstviering 
een actieve buitenviering. Wil je hier aan 
meewerken (verkeersbrigadier, rolstoel duwen etc) 
meld je aan: Hannah van Duivenbode 
hannah.van.duivenbode@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. 
 
Samen plaatjes draaien? 
Hoi, ik ben een spontane man, die samenwoont met 
M., binnen Aangelag 15. 
Ook ik ben zeer slechtziend, maar dat remt mij niet 
af in het ondernemen van allerlei diverse zaken. 
Ik houd van muziek luisteren, dj’en, sjoelen etc. 
Nu zijn wij op zoek naar een mannelijke vrijwilliger 
die met hem radioprogramma’s wil maken, 
concerten/festivals bezoeken, dj cursus volgen, etc. 
etc.  
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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 

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 77 was:  
1. Visser 
2. JAsper 
3. BaNtuan 
4. RunDgraaf 
5. KErmis 
6. KoeRsballen 
7. SchuilHut 
8. LoodgietEr 
9. FIJnstof 
10. KelDers 
11. ZilvErbaan 
12. BoekeNmarkt 
 
Familienaam: Van der Heijden 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen,  
Mieke van Campen, Annie Geven, Jo ten Have,  
Bets Hospel, Kees Hulshorst, Corrie Kampinga, 
Corné Kelders, Henriette Segers,  
Moniek van den Wildenberg, Helma van der Zee. 

Crypto Oers, puzzel 78 

1. Weet je dat Nova van de kinderredactie een 
boom niet terug geeft (8) 

2. Het loven van een aangelegd groen gebied is een 
probleem in Oerle-Zuid (8) 

3. In de klaarover school een agent (9) 
4. Een lekker kringetje om terreintuinen (6,9) 
5. Een aks en een hard deel van een boom vormen 

een oud directeur van Severinus (7) 
6. De Molenvelden, de Veldhoeve, 't Denneke of 't 

Vlutterke (7) 
7. Anders is Teratel voornaam bij onze redactie (7) 
8. Op en neer springende bierproducenten wonen 

aan het Hoogeind (14) 
9. Ondersteuning van een golfstick door de 

Rabobank (11) 

1                        

2                        

3                         

4                               

5                       

6                       

7                       

8                              

9                           

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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http://www.boscafemolenvelden.nl/
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Onvergetelijk afscheid 

Onvergetelijk afscheid van  
Niels de Bruijn  
geschreven door Cindy Tijssen 

Oerle-Zuid 
Al vaak hadden Niels en ik gedroomd over vervroegd 
stoppen met werken en  voor lange tijd reizen. Toen 
we beiden in 2016 boventallig werden bij de 
Rabobank, kwam deze kans wel heel dichtbij!  

Om het mogelijk te maken betekende dat wel dat 
we ons leven écht moesten aanpassen. En dan ga je 
zien wat belangrijk is. Afscheid nemen van de 
behoefte aan materialistische dingen bood zoveel 
vrijheid! We zijn verhuisd vanuit Veldhoven Dorp 
naar een kleiner huis in Oerle-Zuid (Zittardsestraat 
33) en we zijn bewuster gaan leven en eten. Wat 
beviel dat goed! 

We waren er klaar voor om op 4 januari te gaan 
reizen en ons bedrijfje te gaan opzetten; het 
organiseren van Camino-wandelingen in Spanje. Ons 
huis was al leeg voor de verhuur, ons camperbusje 
was ingepakt. We zouden op 22 januari starten met 
de Camino Francés, een wandeltocht van 800 km 
naar Santiago de Compostella. 

Hersentumor  
Maar na een paar dagen flinke hoofdpijn werd Niels 
op 1 januari opgenomen in het ziekenhuis en werd 
er een kwaadaardige hersentumor vastgesteld. Niels 
werd geopereerd en daarna volgden bestralingen en 
chemo. Tijdens de tweede chemo cyclus bleek in juli 
dat de tumor verder groeide en dat er verder geen 
behandeling mogelijk was.  

Ondanks dit heftige nieuws en de grote verandering 
in ons leven, hebben we er samen altijd op de 
manier ingestaan: Aan dit nieuws kunnen we niks 
veranderen, maar aan hoe we er mee omgaan wel. 
We hebben intens genoten van alle mooie en fijne 
momenten die we met elkaar, met de jongens, 
familie en vrienden hebben gehad. Heel mooi was 
het moment dat Niels me in januari ten huwelijk 
vroeg. De trouwerij die op 21 februari in ’t Zand 
volgde was perfect! Zo intens, zo veel liefde! 

OLV kapelletje in Zandoerle 
Tijdens de bruiloft hebben we met alle gasten in het 
OLV kapelletje in Zandoerle genoten van het Ave 
Maria. Een onvergetelijk moment op een voor ons 
speciale plek. Wij kwamen daar al jaren iedere dag 
voorbij tijdens onze wandelingen. Eerst met onze 
Landseer Beau, maar na het overlijden van Beau 
met z’n tweeën. 

Niels is op 9 september overleden op 58 jarige 
leeftijd. Voorafgaand aan de crematie op  
14 september hebben we bij het OLV kapelletje 
afscheid genomen van Niels. Het was 
hartverwarmend en mooi om Niels in zijn eigen 
camperbusje te begeleiden.  

Cindy Tijssen en Niels de Bruijn in hun bekende 
jassen. 

Afscheid bij het OLV kapelletje in Zandoerle. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Samen met vele vrienden en familieleden hebben we 
daar een kaarsje aangemaakt. Voor ons was 
hierdoor de kop eraf en konden we nog meer écht 
aanwezig zijn bij de afscheidsbijeenkomst die door 
Niels en mij helemaal was voorbereid. 

Bedankt! 
Het was en is een heel bijzondere periode. Met 
zoveel lieve mensen om ons heen, zoveel mooie 
bloemen (bedankt ook Dahlia vereniging), zoveel 
kaartjes en berichtjes, zoveel praatjes. Een vriend 
zei na de uitvaart… Bedankt voor de mooie dag! 

En zo was het ook. Een hele mooie dag, met veel 
zon en nog meer zonnebloemen. 
 
Online condoleren kan op: memori.nl/niels-de-bruijn 

Niels met Landseer Beau.. 

Hallo lieve kinderen, ouders en andere 
belangstellenden uit Oerle, 

Natuurlijk kijken we met z'n allen uit naar een 
heerlijk Sinterklaasfeest.  Helaas moeten wij jullie 
melden dat er dit jaar geen sinterklaasmiddag in 
d'Ouw School of intocht door Oerle kan doorgaan. 
De regels laten het helaas niet toe om iets te 
organiseren.  

Over het bezoek aan school kunnen we op dit 
moment nog niets zeggen. Maar dit gaat 
ongetwijfeld een leuk feestje worden.  

Hier volgt meer bericht over in de volgende Koers...  

Met vriendelijke groeten,  

Sinterklaas comité, 

Mellanie, Sjackelien, Leonie, Sanne en Yvonne. 

Intocht Sint gaat niet door 

http://www.memori.nl/niels-de-bruijn
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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 

Gevonden 
voorwerpen 
door Susan Visser 
 
Sinds kort ben ik samen 
met onze zoon ZAP-per. 
Dat heeft niets te maken 
met het van de een naar 
de andere zender zappen 
op tv. Het betekent dat 
we meedoen aan het 
ZwerfAfvalProject van de 
gemeente Veldhoven. 
Een dag nadat ik ons via de website van de 
gemeente had ingeschreven reed er al een wagen 
voor en werden er serieuze afvalgrijpers geleverd, 
één op kinderformaat en een volwassenenversie 
voor mijzelf, een rol zakken met een handige ring 
om de zak open te houden tijdens het afval rapen en 
twee fluorescerende hesjes die me het gevoel gaven 
dat we meewerkten aan een HALT-project.  

Met onze grijpers in de aanslag kunnen we wanneer 
we maar willen het park in en al snel werd duidelijk 
dat het per dag verschilt wat voor soort afval je 
tegenkomt. Om een indruk te geven van hoe elke 
dag een eigen thema lijkt te hebben, zap ik u door 
de dagen heen. 
 
Op een frisse dinsdag kwamen we vooral plastic 
boterhamzakjes tegen. Een tiental lege zakjes en 
een aantal waar nog iets in zat. Een zakje met een 
oude wortel dat nog dichtgeknoopt zat en een zakje 

met oude boterhammen. Ook dichtgeknoopt, maar 
met een gat er in. Verderop in het park lagen vooral 
vellen en proppen aluminiumfolie, alsof ook dit een 
vaste plek is om etensresten weg te gooien. Op een 
warme woensdagmiddag waren we kapotte 
bierflesjes op het spoor. Overal leken glasscherven 
te liggen: onder de hortensia’s naast het pad lag wit 
glas, rondom een boom op het grasveld groene 
scherven en in de bosjes in het park bruine. Een 
week later stuitten we op een enorme verzameling 
sigarettenpeuken en om het echt af te maken 
vonden we die dag ook een pakje vloeitjes, een leeg 
pakje waar vloeitjes in gezeten hadden, en lege 
sigarettendoosjes van verschillende merken. 
 
Natuurlijk is het niet zo dat de voorzienigheid elke 
zwerfvuilopruimdag een ander thema meegeeft. Het 
is waarschijnlijker dat er mensen zijn die uit 
gewoonte op een bepaalde plek een bepaald soort 
afval laten vallen en dat de plek waar we die dag 
opruimen daardoor bepaalt wat we vinden. Mijn 
fantasie gaat vervolgens al op volle toeren draaien 
als we na het vinden van zoveel sigarettenpeuken 
bij de uitgang van het park steeds groene anta flu of 
pectopapiertjes vinden op het pad rondom de 
Bosbender. Rookt iemand stiekem en gooit deze 
persoon daarom de peuk steeds op de grond om 
vervolgens een pecto in de mond te steken die de 
geur van rook moet verbloemen? Kortom, heeft uw 
huisgenoot beloofd te stoppen met roken en ruikt u 
bij thuiskomst na een rondje met de hond die 
groene pecto? Ik kan de bewijslast wijzen. 
 

Susans column 

Afgeleverd materiaal voor ZwerfAfvalProject. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Inmiddels ben ik zo ervaren met het zwerfvuil rapen 
en is mijn fantasie al zo op hol geslagen dat ik veel 
meer advies kan geven. Consumeer je zaken 
waarvan je liever niet hebt dat ze dat thuis weten 
(denk aan koeken, snoep en chips, wiet of 
bovengenoemde rookwaren) en wil je toch het 
milieu sparen? Verzamel je afval en gooi het in een 
openbare prullenbak. Die staan in het City Centrum, 
bij De Hazewinkel, en ook dichterbij huis op het 
kerkplein in Oerle of in de speeltuin. Ben je door 
overmatig gebruik van wiet al wat paranoïde aan het 
worden? Doe die ziplockjes in een zakje dat niet 
transparant is en gebruik daarbij handschoenen 
zodat je geen vingerafdrukken achterlaat. 
 
Geef partner en/of kinderen hun lunch mee in een 
ouderwets bakje in plaats van plastic zakjes of 
aluminium folie. Als ze wat ze mee krijgen niet 
willen eten gooien ze het toch wel weg, maar dan 
zullen ze het bakje alleen leeggooien en de 
composteerbare inhoud trekt hooguit plaagdieren. 
Doe drinken in een herbruikbare beker. Geef geen 
pakjes en blikjes mee want ook die eindigen helaas 
nog al eens ergens op de grond. 
 
Tot slot, bent u de eigenaar van die prachtige witte 
handdoek? Als u deze graag terug wilt kunt u via de 
redactie met mij in contact komen. Zijn er meer ZAP
-pers die dit stukje lezen? Als één van jullie een rode 
fietssleutel heeft gevonden met een eland als 
sleutelhanger, dan zou mijn zoontje die graag terug 
hebben. Want inderdaad, ook de zwerfvuilraper laat 
wel eens iets vallen en zo is de cirkel weer rond. 

Bloemen en Corona 

Beste bloemenvrienden, 
Als jullie dit lezen is het bloemenseizoen misschien 
al voorbij. Vol energie zaten we in de 
voorjaarsvergadering plannen te maken voor het 
seizoen 2020. Toen Corona zich meldde hebben we 
geschaafd aan de plannen met als resultaat : 
Geen rondgang voor donateurs, maar via een 
publicatie in de koers en briefpost. 
 
Uw fijne positieve reactie, ook op financieel gebied, 
gaf ons de nodige energie. 
Veel donateurs hebben we via een verantwoorde 
route van bloemen kunnen voorzien. 
 
Ook onze jaarlijkse tentoonstelling kreeg de nodige 
belangstelling in een aangepaste entourage. 
De mand pompoenen kreeg de nodige aandacht en 
de jeugdige Kars Jansen raadde het exacte aantal 
van 153 stuks. 

Terugkijkend zijn we ondanks Corona toch blij dat 
we het zo hebben ingevuld en aan veel donateurs  
een mooie bos dahlia's hebben kunnen geven. 
Iedereen bedankt en we hopen komend jaar weer op 
uw belangstelling. 
 
Jullie vrienden van Groen en Keurig. 
 
P.S. In oktober is weer de jaarlijkse Rabo 
Clubsupport. Ook wij als bloemenvereniging 
doen mee. 

(Op de binnenkant van de achterkant staat een 
collage van de dahliatentoonstelling.) 

Kars Jansen raadde het exacte aantal. 
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Nieuwe Bibliotheek app met e-books 
en luisterboeken 

Bibliotheekleden hebben naast de mooie 
boekencollectie in de Bibliotheek Veldhoven 
ook toegang tot meer dan 30.000 e-books en 
luisterboeken in de online Bibliotheek. Sinds 
kort kunnen zij e-books en luisterboeken 
makkelijk lenen, lezen en luisteren in één 
nieuwe app. 

Nieuwe app 
In de nieuwe app staan alle e-books en 
luisterboeken van de Bibliotheek bij elkaar. Dat is 
een grote verbetering, omdat er eerder twee aparte 
apps voor e-books en luisterboeken waren. 
Gebruikers hoeven niet meer naar de website van de 
online Bibliotheek om titels te lenen: dat kan nu ook 
direct in de app. Daarnaast heeft de app functies om 
het lezen nog makkelijk er leuker te maken. Zo 
kunnen lezers hun favoriete boeken op een lijstje 
zetten en kunnen ze previews bekijken of een 
fragment beluisteren. Bij de meeste abonnementen 
kunnen Bibliotheekleden 10 e-books en  
10 luisterboeken tegelijk lenen voor een periode van 
3 weken. Dan wordt het boek (natuurlijk) 
automatisch teruggebracht! 

Nieuwe Bibliotheek app 

Digitaal lezen steeds populairder 
De collectie van de online Bibliotheek is gevarieerd, 
heeft duizenden boeken en biedt voor elk wat wils. 
Van digitale voorleesboekjes voor de jongsten, tot 
literatuurklassiekers om te lezen voor de lijst voor 
jongvolwassenen. Volwassenen vinden in de online 
Bibliotheek-app e-books en luisterboeken in alle 
genres. 
E-books en luisterboeken van de online Bibliotheek 
worden steeds populairder. Dit jaar zijn er al ruim 
3,3 miljoen e-books en 1,8 miljoen luisterboeken 
gedownload door honderdduizenden gebruikers. 
 
Lees- en luisterspot 
Om de nieuwe app te 
ontdekken kunnen 
mensen, lid of geen lid 
van de Bibliotheek, op 
donderdag 29 oktober van 
10.30 tot 16.00 uur naar 
de Bibliotheek Veldhoven 
komen. In de Bibliotheek 
is op die dag een lees- en 
luisterspot. In de lees- en 
luisterspot staan 
medewerkers van de 
Bibliotheek om mensen de 
nieuwe app van de online 
Bibliotheek te laten zien 
en uit te leggen hoe zij 
zich kunnen registeren en hun eerste e-book of 
luisterboek kunnen downloaden. Entree is gratis en 
aanmelden niet nodig.  
 
App downloaden 
De online Bibliotheek-app is te 
downloaden voor iOS in de App 
Store en voor Android in de Google 
Play Store. Vanaf september is 
lenen in de oude e-booksapp en de 
LuisterBieb niet meer mogelijk.  
Wel kunnen boeken die al op de boekenplank staan 
nog worden uitgelezen. Lezers kunnen natuurlijk ook 
gewoon e-books via de e-reader blijven lezen, of e-
books en luisterboeken streamen in de webbrowser. 

Meer informatie en downloaden van de app: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/nieuwe-app  
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Bibliotheek zoekt vrijwilligers 

De Bibliotheek Veldhoven zoekt 
vrijwilligers 

Wil jij graag vrijwilligerswerk doen bij een 
maatschappelijk betrokken organisatie, waar je 
interessante sprekers kunt ontmoeten en je 
vaardigheden kunt ontwikkelen en laten groeien? 
Word dan vrijwilliger bij de Bibliotheek Veldhoven! 
De Bibliotheek zoekt op korte termijn de volgende 
vrijwilligers:  
 
- Vrijwilligers gastheer/gastvrouw  
- Vrijwilligers Bibliotheek aan huis 
- Vrijwilligers Café Français 

Gastheer/gastvrouw  
De Bibliotheek Veldhoven biedt een gevarieerd 
activiteitenaanbod voor diverse doelgroepen: van 
baby's tot en met 65-plus. Voor de begeleiding van 
onze activiteiten zoeken wij een enthousiaste 
vrijwilliger. Je zorgt onder meer voor een gastvrije 
ontvangst van de sprekers en bezoekers. Affiniteit 
met de Bibliotheek en een representatieve, 
enthousiaste uitstraling zijn hierbij van belang. De 
werktijden zijn in overleg. 

Bibliotheek aan huis 
Is de Bibliotheek onbereikbaar geworden, 
bijvoorbeeld door ziekte of handicap? Dan kunnen 
Bibliotheekleden gratis gebruik maken van de 
service Bibliotheek aan huis. Als vrijwilliger heb je 
affiniteit met ouderen en met de Bibliotheek. Het 
werk bestaat onder meer uit een 
kennismakingsgesprek met de klant, het uitzoeken 
van materialen in de Bibliotheek en het brengen en 
ophalen van de materialen naar de klant. De 
werktijden zijn in overleg. 

Café Français 
Café Français is een activiteit voor mensen met een 
passie voor de Franse taal die hun 
spreekvaardigheid in het Frans willen verbeteren. Ze 
ontmoeten elkaar in de Bibliotheek Veldhoven waar 
ze in groepjes over verschillende actuele 
onderwerpen met elkaar in gesprek gaan. Voor de 
bijeenkomst op de tweede donderdag van de 
maand, van 14.00 tot 15.30 uur, is de Bibliotheek 
op zoek naar enthousiaste gespreksleiders (m/v). 
Kom je zelf uit Frankrijk of spreek je vloeiend Frans? 
En vind je het leuk om aan de gesprekstafel voor 
een gezellige sfeer te zorgen en andere mensen te 
stimuleren om hun Frans te oefenen? Sluit je dan 
aan bij het team van Café Français. 

Daarnaast is de Bibliotheek Veldhoven in 
samenwerking met Cordaad Welzijn doorlopend op 
zoek naar vrijwilligers voor de VoorleesExpress 
Veldhoven. Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekveldhoven.nl/vacatures of 
neem contact op met Carina van Uden, Manager 
Front Office: c.uden@bibliotheekveldhoven.nl of 
tel: 040-2532901.  
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Samenwerkende podia 

Cultuurpact tussen samenwerkende 
podia Brainportregio begint vruchten 

af te werpen 

Zes podia uit de Brainportregio zijn dit jaar een 
intensieve samenwerking aangegaan. Niet 
omdat het moet, maar omdat het kan en er 
daarmee ook veel meer kan. Omdat de podia 
hetzelfde doel voor ogen hebben. Cultuur en 
podiumkunsten in het bijzonder toegankelijker 
te maken voor alle inwoners in deze regio. 
Meer betekenen voor de makers, spelers, 
publiek en bedrijfsleven. In cofinanciering met 
Regio Deal Brainport Eindhoven zijn 
ambitieuze plannen gemaakt voor de periode 
2020-2024. En die plannen krijgen nu gestalte 
in eerste concrete resultaten.  

Regio Deal  
Onder de noemer Regio Deal is door het Rijk een 
eenmalige financiële impuls beschikbaar gesteld om 
de kracht van de regio te versterken. De innovatieve 
technologieregio groeit enorm hard en investeringen 
zijn essentieel om deze groei te behouden en 
gestalte te geven. Een aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat helpt in het aantrekken van het 
broodnodige nieuwe talent. Maar helpt ook in het 
realiseren van een krachtige verbinding tussen 
bewoners in sociaal en maatschappelijk opzicht. Met 
cultuur als het spreekwoordelijke cement van de 
samenleving is een samenwerking tussen de podia 
als ‘huizen van cultuur’ niet meer dan logisch.  

Aan de slag 
Het cultuurpact van de zes podia – Parktheater 
Eindhoven, Speelhuis en Cacaofabriek Helmond, 
Schalm Veldhoven, Hofnar Valkenswaard en 
Kattendans Bergeijk – omvat ambitieuze plannen en 

doelen op het gebied van onder meer 
internationalisering, productie en educatie. Voor het 
realiseren hiervan is samenwerking essentieel. Denk 
aan verbindingen bij programmering, marketing, 
techniek maar ook thema’s als duurzaamheid en 
diversiteit. De intentie was er al en de Regio Deal is 
een mooie steun in de rug om door te zetten. En de 
energie die vrijkomt door samen te werken en te 
knokken en ergens samen voor te gaan, is enorm. 
Zo blijkt al uit een rondgang tussen de 
initiatiefnemers.  
 
Samenwerken is mensenwerk 
De vijf directeuren van de zes podia – Giel Pastoor, 
Jochem Otten, Sjoert Bossers, Paul L’Herminez en 
Dries Floris – zijn vanaf het eerste uur betrokken. 
Voortvarend en direct met de handen uit de 
mouwen, en open en eerlijk naar elkaar. Met een 
schat aan kunde en ervaring op cultuurgebied. 
Inmiddels is Monique van den Berg aangesloten om 
als projectleider het geheel te coördineren. Met ruim 
10 jaar managementervaring in theaterland is zij 
een mooie toevoeging aan het kernteam. Uiteraard 
kan dit team niet zonder de kunde en enthousiasme 
van hun tientallen medewerkers. Vanuit de gestelde 
doelen is inmiddels een aantal mooie interne 
werkgroepen ontstaan, die concreet aan de slag zijn 
gegaan. Het samen doen en ontdekken geeft veel en 
maakt trots, zo is – nu al – een belangrijke 
constatering. 

De vijf directeuren van de zes podia, van links 
naar rechts: Sjoert Bossers, Jochem Otten,  
Paul L’Herminez, Monique van den Berg,  
Giel Pastoor en Dries Floris. 
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Eerste resultaten 
Onlangs is de kaartverkoop van het nieuwe 
theaterseizoen gestart. De theaterpodia hebben 
elkaar daar al in gevonden. Vanuit een 
samenwerking tussen alle marketingmedewerkers 
starten ze gelijktijdig én met een geweldige 
campagne: OntdekTheaters.nl. Bedoeld om 
gezamenlijk bewoners te enthousiasmeren voor 
theater met daarbij een gloednieuwe site waar het 
gehele aanbod van alle theaters op te vinden is.  
Daarnaast staat het concept digitale podium volledig 
in de startblokken dankzij de inzet van werkgroep 
techniek. Live theater is natuurlijk de basis, maar 
het ontsluiten van wat er op het podium gebeurt 
voor hen die er niet bij kunnen of mogen zijn, is een 
fantastische add-on. Zeker in deze coronatijd helpt 
het meer mensen toegang te geven. De apparatuur 
om dit mogelijk te maken hangt inmiddels in alle 
podia. Deze innovatie maakt letterlijk dromen waar: 
liveregistratie van makers elders, uitzenden naar 
minder mobiele doelgroepen en produceren van 
cultuurjournaals voor de regio.  

Volgende stappen 
De komende vier jaar is er nog ontzettend veel te 
doen om deze betekenisvolle rol verder te 
realiseren. Juist voor de doelgroepen voor wie 
cultuur en theater niet vanzelfsprekend is. Door  
geldgebrek, tijdgebrek, geen vervoer, geen vrienden 
om mee te gaan, geen passend aanbod. Het 
inventariseren van behoeftes van bewoners is hierbij 
ontzettend belangrijk. Luisteren en juist niet 
invullen. Het gesprek aangaan. Met de gemeentes, 
met scholen, met wijkcoördinatoren, met makers en 
spelers, met bezoekers. Kijken wat er is en waar op 
aangesloten kan worden. Kijken wat er nog niet is 
en opgezet kan worden. Met als doel om 
bijvoorbeeld alle kinderen tot en met 12 jaar in de 
Brainportregio structureel toegang tot theater te 
geven. Om internationals en andere doelgroepen 
makkelijker te verbinden met theater door het 
ontwikkelen van specifieke programma’s of 
coproducties. Zodat het theater een betere 
afspiegeling van de Brainport samenleving wordt en 
herbergt.   
De podia gaan ervoor! 

Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Jo van Alst. 
 

Nougatine schuimtaart 
 

Ingrediënten: (voor 8 personen,  
in de praktijk 4 personen) 

- 2 zakjes schuimkoekjes (mokkaschuim) 
- 2x 0.25 liter slagroom 
- 2x zakje klop klop (=1 pakje) 
- nougatine strooisel 
- 1 kopje melk (halfvol i.v.m. de calorieën) 
 
Benodigdheden: 
- springvorm diameter 26 cm 
- diepvries 
 
Bereidingswijze: 
1. 2 zakjes klop klop, kloppen met 1 kopje melk 
2. slagroom kloppen en in de koelkast zetten 
3. koekjes verkruimelen, niet te fijn 
4. de twee massa’s klop klop en slagroom bij elkaar 

doen, goed doorscheppen 
5. vervolgens de verkruimelde koekjes met een 

beetje nougatine er door scheppen 
6. doe alles in de springvorm 
7. strooi er de nougatine kruimels overheen 
8. zet het in de diepvries 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat er veel 
recepten zijn voor een nougatine schuimtaart, 
maar dit is bewezen de lekkerste (recept van 
onze buurvrouw). 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Ton Binnendijk, omdat ie graag de  
pollepel vast heeft. 
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30% geluidsreductie 

BVM2 houdt onverkort vast aan 30% 
geluidsreductie 

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van 
Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft de 
specifieke passage in het advies van dhr. Van 
Geel, te weten dat in 2030 de oppervlakte 
binnen de 35 Ke-geluidscontour 30% minder 
moet zijn dan in 2019, nooit voor haar 
rekening willen nemen. Noch bij het 
aanvaarden van het advies, noch bij de 
behandeling in de Tweede Kamer, noch in de 
recente concept-Luchtvaartnota.  

Op dit moment worden er  opnieuw pogingen in het 
werk gesteld om aan die 30% te morrelen. Binnen 
het departement van I&W  zijn er krachten die 
‘ontwikkelpotentie’ (lees groeimogelijkheden) op 
Eindhoven Airport willen behouden. Het mogelijk 
vertraagde tempo van de vlootvernieuwing, dat 
voort zou kunnen vloeien  uit de Covid 19-
pandemie, wordt hiervoor als argument gebruikt. 
De minister heeft aan dhr. Van Geel gevraagd om 
opnieuw een advies uit te brengen over de 
mogelijkheid 30% geluidreductie te realiseren. Dhr. 
Van Geel heeft dit verzoek ingewilligd, gaat  daarom 
met diverse betrokken partijen in gesprek, en hoopt 
in oktober zijn conclusies te melden. Over de inhoud 
valt nog niets te zeggen, maar het geeft een 
vervelend voorgevoel. 

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) wil 
hierbij duidelijk stellen dat het onverkort vast houdt 
aan de afspraak. In feite was de hoofdreden om met 
het advies akkoord te gaan, dat in 2030 de 
oppervlakte binnen de 35Ke – geluidscontour 30% 
minder moet zijn dan die in 2019.   

Uitgangspunt is hierbij maximaal de 35 KE  contour, 
zoals die in het Luchthavenbesluit 2014 omschreven 
staat, nl 10,3 km2 met meteotoeslag.  

BVM2 beschouwt deze 30% - afspraak als de 
belangrijkste hoeksteen onder het in de Proefcasus 
bereikte regionale draagvlak. BVM2 ziet dit zeer 
duidelijk als een resultaatverplichting en niet als een 
intentieverklaring. 

BVM2 voelt zich in haar opvatting gesterkt door de 
zeer kritische zienswijzen op de concept-
Luchtvaartnota van de provincie Noord-Brabant en 
van de gezamenlijke gemeenten rond het vliegveld, 
verwoord door de gemeente Eindhoven. Beide 
zienswijze laken expliciet het ontbreken van de 30% 
- afspraak in deze conceptnota en bekritiseren de 
vaagheid, die daarover door I&W wordt gecreëerd. 

Een aantasting van de 30% - verplichting beëindigt, 
wat BVM2 betreft, het in de Proefcasus bereikte 
draagvlak voor het Van Geel advies. 

Namens het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) 

Bernard Gerard 
secretaris 
bjmgerard@gmail.com 
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Steenmarters kunnen echter ook nuttige dieren zijn: 
ze hebben muizen en ratten op het menu staan, 
waarmee ze dus een rol hebben in het verminderen 
van de overlast die door die dieren wordt 
veroorzaakt. 

Nog iets kleiner dan de olifant en de steenmarter is 
de bedwants. Dat is een insect met 6 pootjes en een 
lijf dat plat en ovaal van vorm is. Zoals de naam al 
zegt, leven de wantsen in en rondom het bed. Daar 
komt het beestje ’s-nachts tevoorschijn en kan het 
met zijn beten vervelende kleine bijtwondjes 
veroorzaken. Mocht u ooit last krijgen van deze 
beestjes, bijv. door ze per ongeluk in de bagage 
mee terug naar huis te nemen van vakantie, wordt 
aangeraden om de ‘besmette’ bagage een week in 
de vriezer te doen. De wantsen kunnen daar niet 
tegen en kan helpen de overlast te laten verdwijnen. 

Er zijn ook dieren waar alleen in een bepaald deel 
van het jaar overlast van wordt ervaren. Een bekend 
voorbeeld hiervan is vooral tijdens het tweede deel 
van de zomer actief. Deze soort wordt ook wel 
‘limonadewespen’ genoemd. Dit is een 
overkoepelende term voor de Duitse wesp en de 
gewone wesp. Dit soort wespen komt vaak de hoek 
om kijken als er buiten allerlei soorten zoetigheden 
te vinden zijn, daar zijn ze namelijk gek op. Ze 
voeden zich namelijk met voedsel dat suiker en eiwit 
bevat.  

Wespen hebben net als de steenmarter echter ook 
een nuttige kant. Een wespennest kan soms tot wel 
5000 wespen bevatten. En de wespen in zo’n nest 
kunnen wel 7000 muggen vangen samen. Daarmee 
besparen ze je een hoop muggenbulten. Ook 
bestuiven wespen bloemen. Een groot deel van het 
groente en fruit dat wij eten is afhankelijk van 
bestuiving om te groeien en uiteindelijk in de winkel 
te belanden. Sommige dieren waarvan we bepaalde 
karaktereigenschappen als onaangenaam en lastig 
ervaren, hebben dus ook hun nuttige kanten!  

1) https://nos.nl/artikel/2339692-meer-
meldingen-van-overlast-plaagdieren-
vermoedelijk-door-coronacrisis.html 

2) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/
buitenland/artikel/4619586/olifanten-
veroorzaken-veel-ellende-botswana-elke-dag-
weer 

Er zijn dieren in allerlei soorten en maten: 
zoogdieren, huisdieren, amfibieën, insecten, 
reptielen, vissen, vogels, vogelbekdieren en ga 
zo nog maar even door. De aanwezigheid van 
sommige dieren wordt niet door iedereen op 
waarde geschat. In de volksmond worden 
zulke dieren ook wel plaagdieren genoemd. 
Volgens het Van Dale-woordenboek kan iets 
worden gezien als een plaag wanneer het 
‘onaangenaamheid en last’ veroorzaakt. In dit 
artikel staan we stil bij wat een dier een 
plaagdier maakt en wat voor 
onaangenaamheid en last plaagdieren precies 
kunnen veroorzaken. 

In een artikel van de NOS1) van 6 juli jl. wordt 
aangegeven dat er in het eerste halfjaar van 2020 
meer meldingen zijn gedaan van overlast van 
plaagdieren dan in het eerste halfjaar van 2019. Tot 
en met juni 2020 waren er bij het Kennis- en 
Adviescentrum Dierplagen 1903 meldingen 
ontvangen. In 2019 waren dat er tot en met juni 
‘slechts’ 1235. Volgens het KAD had de coronacrisis 
zeker te maken met het toegenomen aantal 
meldingen. Mensen zouden vaker thuis zijn geweest, 
waardoor er meer gemeld werd. Ook leidde het feit 
dat het erg rustig was bij fastfoodrestaurants tot een 
verschuiving. Beesten als de rat moesten daardoor 
ergens anders hun versnaperingen gaan zoeken, 
waardoor ze misschien eerder bij de perenboom in 
uw voortuin terecht kwamen.  

Plaagdieren zijn er in alle soorten en maten. Zo 
wordt in een artikel van RTL Nieuws2) aangegeven 
dat er in Botswana boeren zijn die last hebben van 
de olifant. De grote olifantenpopulatie zou schade 
veroorzaken aan de oogst. In Nederland zijn de 
dieren waarvan overlast wordt ervaren qua omvang 
iets kleiner dan de olifant. Een kleiner dier dat flink 
wat schade kan berokkenen is de steenmarter. De 
steenmarter heeft namelijk nog wel eens de neiging 
om zich onder de motorkap van een auto te 
verstoppen. En onder de motorkap gaan ze lekker 
hun eigen gang. Ze verstoppen er hun eten of 
knagen zelfs aan de bedrading, met alle gevolgen 
van dien.  

Plaagdieren: wat doen ze? 

https://nos.nl/artikel/2339692-meer-meldingen-van-overlast-plaagdieren-vermoedelijk-door-coronacrisis.html
https://nos.nl/artikel/2339692-meer-meldingen-van-overlast-plaagdieren-vermoedelijk-door-coronacrisis.html
https://nos.nl/artikel/2339692-meer-meldingen-van-overlast-plaagdieren-vermoedelijk-door-coronacrisis.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4619586/olifanten-veroorzaken-veel-ellende-botswana-elke-dag-weer
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4619586/olifanten-veroorzaken-veel-ellende-botswana-elke-dag-weer
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4619586/olifanten-veroorzaken-veel-ellende-botswana-elke-dag-weer
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4619586/olifanten-veroorzaken-veel-ellende-botswana-elke-dag-weer
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www.rendersmetaal.nl 

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

Activiteiten Bibliotheek 

Activiteiten oktober 2020 - de 
Bibliotheek Veldhoven 

 
Een ‘boost’ aan ontspanning 
Vrijdag 16 oktober, 19.00-20.30 uur 
De scholen zijn weer 
begonnen, clubjes weer 
gestart en de eerste 
uitnodigingen voor een 
kinderfeestje vallen op 
de mat. En je kind lijkt 
wel helemaal hyper, 
alsof hij of zij de hele 
tijd 'aan' staat. Het slapen verloopt erg onrustig. 
Christel Lubse, kinder- en ontspanningscoach in 
Veldhoven, geeft informatie en tips aan ouders over 
het tot ontspanning komen van kinderen. 
Deelnemers ontvangen naast informatie ook direct 
inzetbare tips voor thuis.  
Entree is gratis, wel vooraf even aanmelden: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/boost  
 
Eenzaamheid in coronatijd 
Maandag 19 oktober, 
20.00-22.00 uur 
Met het doel mensen, 
naasten en betrokkenen 
met een psychische 
kwetsbaarheid te 
ondersteunen en te 
inspireren organiseren 
GGzE en Cordaad een aantal bijeenkomsten onder 
de naam Psysalon. Ervaar jij eenzaamheid in de 
coronatijd, of wil je weten hoe je mensen in je 
omgeving hierbij kunt helpen? Praat erover in de 
Psysalon! Deelname is gratis, wel vooraf even 
aanmelden:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/eenzaamheid  
 

Fokke Obbema over de zin van het leven 
Dinsdag 27 oktober, 20.00-22.00 uur in 
Theater de Schalm 
Hij ging dood. Heel even. Een 
hartstilstand. Deze ervaring riep bij 
journalist en schrijver Fokke 
Obbema grote levensvragen op, die 
hij verwerkte in een artikel en 
interviewreeks voor de Volkskrant. 
In Theater de Schalm wordt hij zelf 
geïnterviewd over zijn ervaringen en 
zijn boek ‘De zin van het leven’. 
Kaarten kosten € 10,- of  € 7,50 
voor biebleden. Meer info en kaarten:  
www.deschalm.com/obbema  
 
Informatieavond nieuwe donorwet 
Woensdag 28 oktober, 19.30-21.30 uur 
De Bibliotheek organiseert deze informatieavond in 
samenwerking met het Maxima Medisch Centrum 
(MMC) en SeniorWeb Veldhoven. De 
donatiecoördinator van het MMC geeft informatie 
over het donorschap en de medische aspecten die 
daarbij een rol spelen. Een ervaringsdeskundige via 
de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) doet 
haar verhaal over de emotionele aspecten hiervan. 
Een docent van SeniorWeb geeft voorlichting over 
de (online) registratie in het register. Entree is 
gratis, wel vooraf even aanmelden.  
Meer info en aanmelden: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/donorwet 
 
Lees- en luisterspot 
Donderdag 29 oktober, 10.30-16.00 uur 
Bibliotheekleden hebben naast de mooie 
boekencollectie in de 
Bibliotheek ook toegang tot 
meer dan 30.000 e-books en 
luisterboeken in de online 
Bibliotheek. Sinds kort 
kunnen zij e-books en 
luisterboeken makkelijk 
lenen, lezen en luisteren in één nieuwe app. Ontdek 
het gemak zelf bij de lees- en luisterspot in de bieb! 
In de lees- en luisterspot staan medewerkers van de 
Bibliotheek om mensen de nieuwe app van de online 
Bibliotheek te laten zien en uit te leggen hoe zij zich 
kunnen registeren en hun eerste e-book of 
luisterboek kunnen downloaden. Entree is gratis en 
aanmelden niet nodig. Meer info: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/lees-luisterspot  
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Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid 
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse 
ondernemers om hun contactgegevens tegen een 
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar 
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.  
 
In de menubalk op de homepage staat een kopje 
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw 
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link 
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle 
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de 
homepage van www.oerle.info.  
 
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site 
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan 
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.  
We betalen hier onder andere de hosting en het 
onderhoud van de website van. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
info@oerle.info of redactie@koersvanoers.nl. 

Oerse bedrijvengids 

En verder in de Bibliotheek Veldhoven in 
oktober: 

• Taalcafé: elke dinsdag 18.30-20.00 uur, elke 

donderdag 10.30-12.00 uur. 

• Spreekuur DigiTaalhuis (ook voor vragen over 

online donorregistratie): elke dinsdag 14.00-16.00 
uur, elke vrijdag 10.30-12.30 uur. 

• Café Français: donderdag 1 oktober, 18.30-20.00 

uur en donderdag 8 oktober, 14.00-15.30 uur. 

• Café Español: vrijdag 30 oktober, 10.30-12.00 uur. 

 
Kijk op www.bibliotheekveldhoven.nl/agenda 
voor meer informatie over de activiteiten. Bij 
alle activiteiten volgen we de regels en 
richtlijnen van het RIVM ter voorkoming van de 
verspreiding van het coronavirus.  

Rabo ClubSupport; Uw stem is geld waard!! 
 

STEM op OERSE Verenigingen!! 
 
De meeste verenigingen zijn dit jaar vele 
inkomsten misgelopen. Een extra bedrag dat 
de Rabobank schenkt is dus meer dan welkom! 
De Rabobank stelt weer een groot bedrag 
beschikbaar voor alle bij hen aangesloten 
verenigingen. Rabobank-leden bepalen hoe dit 
bedrag onder de verenigingen en stichtingen 
verdeeld wordt. Als lid van de Rabobank is 
jouw stem dus geld waard! 

Stemmen via de Rabo App! 
Stemmen verloopt dit jaar anders dan voorheen. Via 
de Rabo App of via Rabo Internetbankieren kun je 
stemmen op jouw favoriete club. Je ontvangt dit jaar 
van de Rabobank dan ook geen stemcode per e-mail 
of post. Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 
'Zelf regelen'. De stemperiode loopt van 5 tot en 
met 25 oktober 2020. Alleen leden kunnen 
stemmen. Als lid van jouw Rabobank kun je alleen 
stemmen op verenigingen en stichtingen die 
bankieren bij jouw Rabobank. 

Geen Rabo App en Rabo Internetbankieren? 
Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je 
geen toegang tot de Rabo App en Rabo 
Internetbankieren, dan ontvang je van ons een e-
mail met unieke stemcode. Met deze code kun je 
tijdens de stemperiode (5 tot en met 25 oktober 
2020) via www.rabobank.nl/clubsupport jouw 
stem uitbrengen. 

Nog geen lid? 
Als je klant bent van Rabobank betekent dat niet 
automatisch dat je ook lid bent. Wil jij er zeker van 
zijn, dat je jouw favoriete club kunt steunen, zorg er 
dan voor dat je lid bent. Regel je lidmaatschap 
gemakkelijk via de Rabo App of via rabobank.nl. Als 
je lid wordt, betekent dit dat je in de stemperiode 
van Rabo ClubSupport direct kunt stemmen op jouw 
vereniging of stichting. Het lidmaatschap van 
Rabobank is gratis. 

Uw stem is geld waard! 
Leden van Rabobank Eindhoven-Veldhoven kunnen 
stemmen van 5 t/m 25 oktober. Een extra bedrag is 
voor de Oerse verenigingen meer dan welkom. Maar 
daarvoor moet u wel stemmen; dus: steun het 
Oerse verenigingsleven en breng uw stem uit!! 

 

Rabo ClubSupport 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Nieuw bestuur SJB Oerle 

Beste Oerlenaren, 
 
Wij zijn het nieuwe bestuur van Stichting 
JeugdBelangen (SJB) Oerle en we stellen ons graag 
even aan u voor. 

 
 
Momenteel zijn wij ontzettend hard aan het werk om 
in samenspraak met onze aangesloten verenigingen 
en comités een nieuwe missie en visie te 
ontwikkelen. Dit zal zeker de oude vertrouwde 
waarden bevatten maar ook nieuwe zaken waarvan 
wij denken dat ze van belang zijn voor de jeugd in 
Oerle. Omdat de stem van de jeugd hierbij enorm 
belangrijk is, zijn wij ook een jeugdraad op aan het 
richten. 

 
Naast het bestuur hebben wij een enthousiaste "Doe 
Commissie" staan, welke wij aan u zullen voorstellen 
in de volgende koers. De "Doe Commissie" zal de 
activiteiten die vanuit de stichting voortkomen 
organiseren. 
 

De verhuur van blokhut "d’n Bosbender" verloopt 
ook via de stichting. Echter mogen wij vanwege de 
huidige Corona maatregelen de blokhut momenteel 
niet verhuren voor familiefeesten en/of grote 
samenkomsten. Wanneer de maatregelen weer 
versoepelen zal dit zeker weer mogelijk zijn. U kunt 
de blokhut voortaan reserveren d.m.v. een mailtje 
aan onze secretaris: secretaris@sjb-oerle.nl. 
 
Om "d’n Bosbender" netjes in orde te houden zijn 
wij nog op zoek naar nieuwe beheerders m/v voor 
de blokhut. Mocht u tijd en zin hebben om samen 
met ons deze fijne locatie mee te onderhouden en 
de huurders te voorzien van de sleutels:  meld je 
dan aan bij ons via: voorzitter@sjb-oerle.nl 
 
Vele groeten van Stichting Jeugdbelangen Oerle. 

Eva Dolmans - 
Secretaris 

Martijn Buijs - 
Penningmeester 

Moniek van den 
Wildenberg - 

Voorzitter 

Patricia Salemink
- Bestuurslid 

Mo Allach  
- Bestuurslid 
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De Bibliotheek Veldhoven geeft 
voorlichting nieuwe donorwet 

De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 ingegaan. Alle 
Nederlanders worden opgenomen in het 
donorregister. Deze wet geldt voor iedereen en 
iedereen moet een keuze maken. Maar wat houdt de 
wet precies in? Hoe kun je je keuze doorgeven en 
wat gebeurt er na je overlijden als je je hebt 
geregistreerd als donor? Voor antwoorden op deze 
en andere vragen kunnen geïnteresseerden terecht 
in de Bibliotheek Veldhoven. 
 
Informatieavond 
De Bibliotheek organiseert op woensdag 28 oktober 
een informatieavond in samenwerking met het 
Maxima Medisch Centrum (MMC) en SeniorWeb 
Veldhoven. De donatiecoördinator van het MMC 
geeft informatie over het donorschap en de 
medische aspecten die daarbij een rol spelen. Een 
ervaringsdeskundige via de Nederlandse 
Transplantatie Stichting (NTS) doet haar verhaal 
over de emotionele aspecten hiervan. Een docent 
van SeniorWeb geeft voorlichting over de (online) 
registratie in het register. De avond duurt van 19.30 
tot 21.30 uur. Entree is gratis en vooraf aanmelden 
verplicht vanwege het maximum aantal plaatsen. 
Aanmelden kan in de Bibliotheek of online via 
www.bibliotheekveldhoven.nl/donorwet  

Spreekuren 
Mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar de 
informatieavond te komen of nog vragen hebben 
over de (online) registratie kunnen met hun vragen 
terecht bij speciale spreekuren in de Bibliotheek. 
Vrijwilligers die opgeleid zijn om zich in te zetten 
voor het Informatiepunt Digitale Overheid en 
DigiTaalhuis Veldhoven geven informatie over de 
achtergronden van het nieuwe donorregister, de 
keuzevarianten van het donorschap en de manier 
waarop mensen hun keuze (online) kunnen 
registreren. Ze geven geen advies over de te maken 
keuze, die is aan de mensen zelf. De spreekuren zijn 
vanaf oktober elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 
en elke vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur. Entree is 
gratis en aanmelden niet nodig. 

Bij alle activiteiten worden de regels en richtlijnen 
van het RIVM in acht genomen ter voorkoming van 
verspreiding van het coronavirus.  

Voorlichting donorwet DVO nieuws 

Beste Oerlenaren, 
 
Zoals u in de vorige koers heeft kunnen lezen, zijn 
wij: Bas Koolen, Marc Schilleman en Moniek van den 
Wildenberg als werkgroep bezig met het organiseren 
van een opening van het nieuwe bijgebouw van de 
school. Echter door de huidige Corona maatregelen 
is het niet mogelijk om dit feest nu de vorm te 
geven die wij voor ogen hebben. Daarnaast willen 
wij geen enkel risico nemen voor eenieders 
gezondheid. Vandaar dat wij besloten hebben de 
officiële opening te verplaatsen naar het voorjaar 
van 2021. In de hoop dat het dan weer allemaal 
mogelijk is. Wij zullen u via de Koers van Oers op de 
hoogte houden. 
 
Vanuit de DorpsVereniging hebben wij de gemeente 
verzocht een datum te plannen om de kermis te 
evalueren. Wij hopen dat deze spoedig plaats zal 
vinden. Mochten er van u uit nog reacties zijn op de 
kermis die wij zeker mee moeten nemen in de 
evaluatie, horen wij dit graag via 
dorpsvereniging@oerle.info 
 
Met vriendelijke groet 
De DorpsVereniging Oerle 

Nieuwe noodlokalen bij St. Jan Baptistschool. 
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Weer naar school! 

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n 
zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! 
Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat 
loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school 
mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en 
gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden 
aan het leren fietsen? 

Om goed te leren fietsen moet er vooral veel 
geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen 
kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje 
bij beetje hoe het werkt in het verkeer. 

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. 
De route van huis naar school is een prima oefening. 
U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en 
speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders. 

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle 
verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd 
vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke 
kruispunten bijvoorbeeld. 

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede 
theoretische onderbouwing van de regels in het 
verkeer is het belangrijk dat u, als 
medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, 
kwetsbare, verkeersdeelnemers. 

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de 
ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije 
tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van 
beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader 
volgen hier een aantal tips voor u, ouders en 
medeweggebruikers, om de veiligheid van onze 
kinderen te vergroten. 

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op 

ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na. 

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan 

letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 

• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats 

van bestemming. Haast in het verkeer is een 
bron van gevaar. 

• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede 

voorbeeld. 

• Laat u niet afleiden, wees alert. 

• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit 

van kinderen. 

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor 

de drukke wegen langs scholen als u er niet 
persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om 
fietsers heen. 

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige 
kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 
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Keuringsarts 

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

Bron: Koers van Oers, jaargang 38,  
nummer 9, oktober 2005 

 

Halloween KaVeeOotje Halloween  
 
Ergens hier heel ver vandaan werd 
Halloween gevierd en alle spoken en 
heksen wilden wel eens ergens 
anders Halloween gaan vieren. Zij 
dachten dat het in Oerle ook heel leuk 
zou zijn. In dat verre Amerika hadden 
ze het wel gezien. 
 
Het werd een heel groot feest vorig jaar. Bijna alle 
mensen kwamen kijken. In de Paleisstraat op de 
hoek waren veel spoken en heksen en die hadden 
daar heel veel plezier. Ze waren erg gelukkig want 
er was ook een heel klein heksje bij. Haar naam was 
Kaveeootje, ze was erg lief en ook heel klein. Ze 
was maar een halve meter groot en had ook een 
heel klein bezempje waar ze op rond vloog als het 
donker werd. Als het avond werd en de heksen en 
spoken gingen dansen dan kwam Kaveeootje ook 
heel vlug. Zij danste en sprong in het rond. Dat 
vonden de grote heksen heel erg fijn want ze 
vonden dat ze heel erg goed kon dansen. 

Ouw (k)oers 

Maar op een avond was kleine heksje Kaveeootje 
heel erg moe. Ze kon niet meer vliegen op haar 
bezem. Daarom ruste ze wat uit op een hele grote 
gele pompoen. Dan kreeg ze wat heksendrop. Dat 
vond ze heel erg lekker. Daarvan at ze haar buikje 
helemaal rond.  
Toen ze aan het uitrusten was zei de grote gele 
pompoen: ik wil wel eens wat meer van Oerle zien. 
 
Ze gingen samen aan de wandel en de grote gele 
pompoen liep maar door en liep maar door. Het 
werd steeds later en later. De grote gele pompoen 
werd ook heel erg moe en het werd nacht. De grote 
gele pompoen wist de weg niet meer. Ze konden 
nergens de Paleisstraat meer vinden. Alle heksen en 
spoken waren erg verdrietig. Ze hadden de hele 
nacht gehuild want Kaveeootje was weg. Ze konden 
haar nergens vinden.  
 
Daarom vragen alle heksen en spoken of alle grote 
en klein mensen uit Oerle dit jaar willen zoeken naar 
de grote gele pompoen en naar kleine heksje 
Kaveeootje. Als jullie haar ergens zien willen jullie 
haar dan laten zitten maar wel even komen zeggen 
tegen de grote heksen waar ze is. Jullie krijgen dan 
als beloning heksendrop en de grote heksen dansen 
dan voor jullie. Dit jaar is het spookhuis op de 
Scherpenering bij Ellie Schippers, een KVO-lid.  
 
Tot ziens op Halloween en 
goed zoeken hoor !!!!!!!!!!!!! 
 
Grote heks Sjaan  
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27 Op de achterkant van deze pagina vindt u nog meer rubrieken. 

BESTELFORMULIER 
BOEKENMARKT OERLE 

  

  
Welkom bij onze Online Boekenmarkt Oerle! Ons aanbod is enorm uitgebreid. Om een goede keuze te kunnen 
maken hebben we een deel van ons assortiment gefotografeerd en op Facebook Boekenmarkt Oerle (en 
www.oerle.info) geplaatst. U kunt bijvoorbeeld een album openen en dan zien wat we in de dozen hebben 
zitten (enigszins op alfabet). Scroll er op uw gemak doorheen en noteer wat u wilt bestellen. We kunnen niet 
alle boeken op dit bestelformulier plaatsen. Maar er is genoeg ruimte open gelaten om uw eigen keuze in te 
vullen. Schroom niet en vul het gewoon in. Als we het boek niet voor u kunnen vinden, hoeft u het ook niet te 
betalen. Zoals u van ons gewend bent, geldt dat hoe meer u bestelt, hoe goedkoper de boeken worden.   

Prijzen:                     

LEZEN stuk 4 stuks 8 stuks 12 stuks 16 stuks 

Romans,Thrillers, Detectives, 
Misdaad, Literatuur, Chicklits, 
Streekromans, polulair, BN-ers, etc. 

€ 2,50 € 7,50 € 15,00 € 22,50 € 30,00 

KINDERBOEKEN € 1,00 € 3,00 € 6,00 € 9,00 € 12,00 

KUNST / SPECIALS € 2,50 € 7,50 € 15,00 € 22,50 € 30,00 
OVERIGE BOEKEN € 1,00 € 3,00 € 6,00 € 9,00 € 12,00 

L E E S BOEKEN SCHRIJVER TITEL AANTAL 

BN'ers / (AUTO) BIOGRAFIEEN 

                    

                    

                    
 

CHICKLITS / LIEFDE  

                    

                    

                    

KINDERBOEKEN / STRIPS 

                    

                    

                    
 

LITERATUUR 

                    

                    

                    
 

OORLOG 

                    

                    

                    
 

ROMANS 

                    

                    

                    
 

SCIENCE FICTION / FANTASY 

                    

                    

                    
 

STREEKROMANS 

                    

                    

                    
 

DETECTIVES 

                    

                    

                    

S
te

u
n

 d
e
 K

o
e
r
s
 v

a
n

 O
e
rs

; 
B

o
e
k
 e

e
n

 b
o
e
k
! 

 

THRILLERS / MISDAAD 

                    

                    

                    

https://www.facebook.com/BoekenmarktOerle/photos/?tab=albums
http://www.oerle.info
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H O B B Y / NASLAGBOEKEN SCHRIJVER TITEL AANTAL 

CREATIEF / HANDWERKEN 

                    

                    

                    
           

DIEREN 

                    

                    

                    
           

GEZONDHEID / GELOOF 

                    

                    

                    

           

KOOKBOEKEN 

                    

                    

                    

           

KONINGSHUIS 

                    

                    

                    

           

KUNST / GESCHIEDENIS 

                    

                    

                    

           

MUZIEK 

                    

                    

                    

           

REIZEN / ATLASSEN 

                    

                    

                    

           

TUIN / PLANTEN / NATUUR 

                    

                    

                    

TOTAAL AANTAL BOEKEN: 
        

    
        

Ο*    Ik kom mijn boeken ophalen: Ο*  Zaterdag 31 oktober     

 Ο   Zondag 1 november     

Ο     Ik wil mijn boeken graag opgestuurd hebben en ben bereid de verzendkosten te betalen.  

Naam:  

Adres:  

Telefoonnr. / E-mailadres:     

Uw bankrekeningnr. [IBAN]:           
  Rekeningnummer Koers van Oers: 
  NL92 RABO 0138500819 

           

Datum:  

Handtekening: 
(De betaling hoeft pas te geschieden 

nadat u van ons een 
bevestigingsmail heeft gehad.) 

 

*
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Formulier inleveren (in de gele brievenbus bij d'Ouw School) of foto maken/scannen en mailen naar 
boekenmarkt@koersvanoers.nl of vul formulier in op www.koersvanoers.nl/boekenbestelformulier.html 
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Filmmaken begint voor 
Marieke Widlak (rechts op 
de foto) in het stilstaan bij 
dingen waar we normaal 
aan voorbij lopen. 
Ingewikkelde thema’s 
onderzoekt ze in verhalen 
dichtbij huis. Zo maakt ze 
het moeilijk bespreekbare 
toegankelijk. 
 
Waarom is waardering uiten naar dierbaren soms zo 
moeilijk? Wat is een thuisgevoel? Wanneer is 
liefdadigheidswerk succesvol? Hoe kies je voor jezelf 
en hoe ziet dat eruit? 
 
In 2018 heeft ze haar debuut gemaakt met de film: 
Nu of Nooit Meer. Hiermee is ze afgestudeerd aan de 
Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Een 
opmerkelijke keuze, Marieke studeerde namelijk 
Ruimtelijk Ontwerp op de academie. Ze besloot 
echter in haar laatste jaar een heel persoonlijk 
verhaal te vertellen in een ander medium: 
documentaire. Nu of Nooit Meer heeft de Wildcard 
van het Filmfonds en de Drempelprijs van de Willem 
de Kooning academie gewonnen. Daarnaast heeft de 
film enkele prijzen gewonnen op diverse filmfestivals 
en is deze uitgezonden op de NPO.  
 
Nu heeft ze een tweede documentaire gemaakt 
genaamd ‘Centen van Knegsel’, deze wordt op 
zondagavond 15 november om 23.00 uur 
uitgezonden door de BNNVARA op NPO3.  
Op 10 en 12 november is de film te zien in theater 
de Schalm in Veldhoven.  
 
Kaartjes voor de voorstelling van 10 november via: 
https://www.deschalm.com/nl/programma/1469/
FILM_Honds_Centen_van_Knegsel/ 

Kaartjes voor de voorstelling van 12 november via: 
https://www.deschalm.com/nl/programma/1471/
FILM_Honds_Centen_van_Knegsel/ 

Centen van Knegsel 

Info over Centen van Knegsel: 
 

Een openhartige documentaire over de 

vraag wat ‘goed doen’ eigenlijk is.  
 
Wanneer Marieke Widlak (27) door haar opa en oma 
wordt gevraagd om hun veertig jaar lange 
ontwikkelingshulp aan de Indische priester 
Christopher over te nemen, gaat ze op zoek naar 
wat 'goed doen' voor haar betekent. De film speelt 
zich af in het Brabantse dorp Knegsel en in India.  
 
Gevoelsmatig zou ze de familietraditie het liefst 
doorzetten, want Christopher is onderdeel van de 
hechte familie. Maar hoe meer onderzoek ze doet, 
hoe meer ze uit haar naïviteit wordt getrokken door 
de kritiek op kleine hulpinitiatieven. In de film 
bevraagt Marieke haar grootouders: Hebben jullie 
wel de expertise? Wat zijn de belangrijkste waardes 
binnen ontwikkelingswerk? Helpen jullie niet vooral 
om er zelf een goed gevoel aan over te houden?  
 
Wanneer thema's in het gesprek te groot worden en 
haar grootouders enkel antwoorden geven op basis 
van ervaring en connectie, loopt het gesprek dood. 
Marieke besluit Christopher op te zoeken in zijn 
leefgebied in India. Daar komt ze niet verder, tot ze 
weer terug is in Nederland en een onverwacht 
bericht uit India alles op één lijn plaatst. Ze is klaar 
om een keuze te maken. Geen perfecte keuze, dat 
heeft ze opgegeven, maar wel een keuze waar ze 
achter kan staan.  
 
Regisseur Marieke Widlak: “De thematiek van 
ontwikkelingssamenwerking is ingewikkeld en 
gevoelig waardoor mensen afgeschrikt worden en 
dan geneigd zijn om maar niets te doen. Daarom wil 
ik met deze film andere mensen aansporen hun 
eigen zoektocht te ondernemen.” 

https://www.deschalm.com/nl/programma/1469/FILM_Honds_Centen_van_Knegsel/
https://www.deschalm.com/nl/programma/1469/FILM_Honds_Centen_van_Knegsel/
https://www.deschalm.com/nl/programma/1471/FILM_Honds_Centen_van_Knegsel/
https://www.deschalm.com/nl/programma/1471/FILM_Honds_Centen_van_Knegsel/
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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 

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 

Herfst 

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. 

Hallo 
 
We gaan weer naar de 
herfst. 
Buiten word het koud. 
Blaadjes vallen uit de bomen en het zonnetje is weg. 
Geen zwembad meer in de tuin maar gelukkig heb ik 
nog zwemles. 
Iedere woensdag ga ik zwemmen bij Den Ekkerman. 
We doen springen van de duikplank, onder water 
zwemmen en veel leuke spelletjes. 
Het is daar altijd leuk en soms gaan we vrij 
zwemmen. 
Dan gaan we heel veel door de glijbaan en vind het 
altijd leuk als ze de sproeiers aanzetten in het 
zwembad. 
Ook al gaat het buiten regenen of sneeuwen we 
kunnen altijd lekker zwemmen. 
Wie weet zie ik jou daar ooit. 
 
Tot snel. 
 
Groetjes, Nikita. 

Hoi, ik ben Charlie en ben  
9 jaar. Sinds mijn zevende 
zit ik bij de scouting SSK. 
Onze groep heet de Shanti’s. 
Wij dragen allemaal dezelfde 
groene blouse en dragen een 
das. Vanaf 7 jaar zitten de 
jongens en de meisjes in een 
aparte groep.  De insignes 
die je op je blouse kan 
naaien, moet je verdienen. Zo hebben we het 
kookinsigne, natuurinsigne, een voor Bevrijdingsdag 
en nog heel veel meer. Iedere zaterdag komen we 
samen bij de blokhut en doen allerlei activiteiten. 
We gaan heel vaak buiten spelletjes doen in het bos, 
we leren hoe we vuur moeten maken, hoe we hutten 
moeten bouwen en gaan soms op zoek naar 
insecten. Maar dan moet je niet een processierups 
vangen zoals ik. Haha. We doen ook activiteiten 
binnen in de blokhut. Soms gaan we knutselen of 
iets bakken. Het is in ieder geval iedere week weer 
leuk!  

We gaan ook op kamp met de scouting. Soms een 
weekendje, maar in de zomer een hele week. We 
hebben ouder-dochter weekend. Dan ga je samen 
met je vader of moeder mee op kamp. Dat is heel 
leuk want dan kunnen we de ouders lekker vroeg 
wakker maken en plagen.  

In de zomer gaan we op zomerkamp, dat is een hele 
week. Het zomerkamp heeft altijd een thema. 
Afgelopen zomer was het “thema boerderij”, dus 
gingen de kippen van mijn nichtje ook mee op 
kamp. We doen dan allemaal activiteiten die te 
maken hebben met het thema. We hebben altijd 
heel veel plezier en zijn heel erg moe als we weer 
thuis zijn.  

Onze groep heet de Shanti’s, deze is vernoemd naar 
de film jungle boek. Onze leiding heeft ook namen 
uit het verhaal van jungle boek. De leiders heten 
Hati, Balou, Mang en Baghera.  

Kom je ook eens kijken bij SSK? Het is echt heel erg 
leuk..  

Groetjes Charlie  

Scouting SSK 
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Hoi wij zijn Nova en Dean en doen ons stukje 
samen. Wij gaan jullie iets vertellen over de kermis, 
want de kermis was dit jaar niet op het kerkplein 
maar op ons schoolveld. We zijn naar de kermis 
geweest en daar hebben wij een interview gedaan 
met de eigenaar van de botswagens en met de 
eigenaar van de Jimmy/spookhuis. 

Botswagens 
Hoelang bestaan de botsauto’s? De baan is van 
1993 en de karretjes van 2012. Hoe is het om bij de 
kermis te werken met corona? Je moet je aan de 
corona regels houden is soms best ingewikkeld en je 
moet overal aandacht aan geven en het is niet 
moeilijk maar zeker niet eenvoudig. Na het interview 
hebben we allebei een botswagenmuntje gekregen 
voor een ritje in de botsauto’s. 

Jimmy/Spookhuis 
hoeveel keer staan jullie per jaar op de kermis? Ik 
sta 30x per jaar op de kermis. Hoeveel moeten jullie 
per jaar betalen aan de gemeente? Ik heb geen 
idee!  We hebben een oliebol en een pot suikerspin 
gekocht en allebei een potje slijm gewonnen bij het 
ballen gooien we hebben alles wel gedaan op een 
ding na de draaimolen maar dat is tuurlijk wel een 
beetje kinderachtig   

Dit was ons stukje over de kermis groetjes Nova en 
Dean. 

Hallo allemaal, 
 
Ik zit op breakdance. 
Breakdance was uitgevonden 
om te dansen op een nieuw 
soort muziek, hiphop en rap. 
Breakdance is een coole 
dans sport waar je soms 
veel kracht voor moet 
zetten. Breakdance bestaat 
uit vier soorten bewegingen: hoogdansen, 
laagdansen, powermoves en freezes.  
 
Hoogdansen is staand dansen. Laagdansen is 
dansen vanuit de hurken. Powermoves is 
ronddraaiende bewegingen waar je veel kracht voor 
moet zetten. En een freez is een houding hoe je 
stilstaat met een coole pose.  
 
Battle-en is het belangrijkste van breakdance. Een 
battle is wanneer twee mensen of meer tegen elkaar 
dansen. Zo komen ze er achter wie de beste is.  
 
Ik zit op les bij Cardo Dance in Veldhoven. Ik 
breakdance al twee jaar. Ik vind de powermoves het 
moeilijkst. Daar moet je namelijk veel kracht voor 
zetten. Het makkelijkste vind ik hoogdansen. En het 
leukste vind ik laagdansen. Dit was mijn stukje over 
breakdance. Tot de volgende koers.  
 
Groetjes Jasper.  

Oers kermis 

Foto: Veldhoven.Nieuws 

Breakdance 
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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 

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 

23 oktober 2020 

2020 

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 

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

Oktober  

16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 Chemokar kerkplein: 8.45-9.45u 

23 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

24 Ophalen oud papier 

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

28 VKS: kaarten en rummikubben 

30 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

31  Koers van Oers: Boekenmarkt Online  
(ophalen bestelling 10.00u—15.00u, 
ingang kelder Basisschool St. Jan Baptist) 

  

November   

1 Koers van Oers: Boekenmarkt Online  
(ophalen bestelling 10.00u—15.00u, 
ingang kelder Basisschool St. Jan Baptist) 

3 DementieCafé: gaat niet door; zie 
YouTube kanaal van SWOVE; filmpjes 
over dementieondersteuning 

6 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

11 VKS: bowlen 

13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

20 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

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

25 VKS: sinterklaasavond 

27 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

28 Ophalen oud papier 

  

December   

4 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

9 VKS: kerststukjes maken 

11 Ophalen PMD-zak 

16 VKS: kerstviering 

18 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

19 Ophalen oud papier 

24 Ophalen PMD-zak 

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

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


F
o

to
’s

: 
L

eo
 B

o
g

a
er

ts
  

Foto impressie dahlia tentoonstelling 5 & 6 september 2020 



http://www.doormalen.nl/vacatures

