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Fiets kwijt?

Intocht Sinterklaas

Gevonden elektrische fiets.
Op 24 oktober vond ik in het bosperceel tussen de
Oerse Baan en Boswegje een elektrische fiets. Merk
Qwic. Het fietsslot was doorgeknipt. Over het stuur
hing een gebloemde fietstas.
De volgende dag stond de fiets er nog steeds.

Ik heb die toen mee naar huis genomen omdat ik
ervan uit ging dat hij gestolen was en melding
gedaan bij de politie.
Wanneer ik op framenummer check staat de fiets
niet als gestolen te boek.
De eigenaar kan de fiets natuurlijk op komen halen.

Fried van Beers,
Janus Hagelaarsstraat 7.
06-34333222.

Prachtige bijdrage Rabobank

Prachtige bijdrage
Rabobank ClubSupport 2020.
Begin december ontvingen wij maar liefst 1.214,18
euro op onze bankrekening. Dit in het kader van de
Rabobank ClubSupport actie, voorwaar een prachtig
resultaat. Wij bedanken alle leden van de Rabobank
die bij deze actie op ons gestemd hebben.
Redactie Koers van Oers

Ondanks de Corona periode heeft Sinterklaas
samen met zijn pieten de weg naar Oerle
weten te vinden.
Op zaterdag 28 november heeft Sint zijn pieten op
pad gestuurd door de straten van Oerle om te kijken
naar de prachtig versierde huizen. Al deze pieten
door de straten bleven natuurlijk niet onopgemerkt
en al snel waren er veel kinderen buiten om een
glimp van de pieten op te vangen en wat
pepernootjes te scoren.
Ook op school verscheen Sinterklaas samen met de
Oerlese hoofdpiet op vrijdagochtend 4 december. De
brigadierpieten hadden de basisschoolkinderen toen
al veilig de weg over laten steken zodat ze allemaal
op tijd de aankomst van Sinterklaas konden zien.
Omdat Sint dit jaar vanuit huis werkt kwam hij aan
met zijn ‘mobile home’, namelijk zijn camper.
Samen met Piet hebben ze de kinderen van de
basisschool van cadeautjes en snoepgoed voorzien
en was het een gezellige ochtend. Voor de kinderen
van groep vijf tot en met acht had de Sint een
videoboodschap opgenomen. ‘s Middags zijn de
prijzen uitgedeeld voor de vijf mooist versierde
huizen van Oerle.
We kijken terug op twee geslaagde dagen. Hopelijk
kunnen we volgend jaar de intocht weer met alle
kinderen vieren!
Het Sinterklaas comité

Op de binnenkant van de achterkaft is een
collage te vinden van de intocht van Sinterklaas
bij Basisschool St. Jan Baptist.
Fotograaf: Willem Binnendijk.
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Jeugdraad SJO

Stichting Jeugdbelangen Oerle, de
Jeugdraad.

Gildenieuws

Koningsschieten is 1 maar handhaving
van deze traditie is 2.

In dit stukje stelt de Jeugdraad van Stichting
Jeugdbelangen Oerle zich voor.
Wij hopen dat er veel jongeren zich aan zullen
melden voor de jeugdraad zodat we als bestuur veel
input krijgen !
Het doel van Stichting
Jeugdbelangen is
natuurlijk om de
belangen van de
jeugd van Oerle zo
goed mogelijk te
dienen, maar zonder
inspraak van de jeugd
zelf is dat wel apart.
Daarom introduceren
wij De Jeugdraad!
Wij willen met deze Jeugdraad ervoor zorgen dat de
jeugd wat te zeggen heeft over wat er voor hun
geregeld wordt. Zo staat het belang van de Stichting
voorop en blijft het ook nog eens actueel. De jeugd
weet namelijk het beste wat er onder de jeugd
speelt. Ons grootste doel is daarbij om de jeugd zo
veel mogelijk te ondersteunen en natuurlijk ook om
leuke dingen te organiseren. Daar hebben we
natuurlijk een aantal van jullie voor nodig! Dus woon
je in Oerle of ga je daar naar school, ben je tussen
de 8 en 18 jaar oud en lijkt het je leuk om samen
met ons deel uit te maken van de Jeugdraad, stuur
dan een mailtje naar dit adres:
jeugdraad@sjb-oerle.nl
Wij zullen je dan uitnodigen voor onze allereerste
vergadering!
Hopelijk zien wij jullie binnenkort!
Emma Buijs en Mart van der Velden

Over het behouden van de mogelijkheid tot
koningsschieten is de laatste jaren veel publiciteit
geweest. Wij doen dat met een jachtgeweer kaliber
12. Heel lang geleden was dat met een 1 loops
jachtgeweer kaliber 16. Nadien [+/- 60 jaar] met
dubbelloops knik jachtgeweer.
Om deze geweren te mogen hebben is een
vergunning nodig van de overheid. Enkele
gildebroeders hebben deze vergunning. Door
misbruik van vergunningen voor wapens is het gilde
hiermee geconfronteerd en heeft de overheid ons in
een moeilijke situatie gebracht. Via meerdere
rechtszaken tot aan de Raad van State in Den Haag
hebben wij bereikt dat wij deze traditie kunnen
blijven uitoefenen. Dit met een enkelloops
jachtgeweer kaliber 12 met bovenlader zodat het
geweer vast in het affuit geladen kan worden. Een
affuit is een vast punt waaraan het geweer bevestigd
wordt en altijd voor de veiligheid naar boven wijst.
Dit jaar is het koningsschieten niet doorgegaan. Ook
de rest van de activiteiten bij het gilde (op de
jaarvergadering na) zijn dit jaar van de agenda
verwijderd en met het koningsschieten
doorgeschoven naar volgend jaar.
Voor vragen: loop eens binnen bij ons op donderdag
avond (als we weer open mogen) en drink een kop
koffie of een biertje.
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De parochie

Kerstmis = u moet écht reserveren!!
Vanwege Corona mogen de kerken en de vieringen
niet volledig bezet zijn.
Om toch voldoende afstand tussen verschillende
huishoudens te waarborgen moet er gereserveerd
worden voor de vieringen met Kerstmis.
Reserveren kan door een e-mail te sturen naar
secretariaat@christuskoning.nl of door op
werkdagen van 9.30 – 12.00 uur te bellen met het
parochiecentrum via 040-253.22.31.
U geeft dan door met hoeveel personen u uit uw
huishouden aanwezig bent en wat uw adres en
telefoonnummer is. U ontvangt dan een brief met
daarin de u toegewezen plaatsen.
Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn er
zich van bewust dat dit tot gevolg heeft dat mogelijk
niet iedereen die dat wil naar de kerk kan komen
met Kerstmis. Zij danken u hartelijk voor uw begrip
en medewerking.
Bij gezondheidsklachten: blijf thuis!

Vieringen in de kapelkerken
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:
5 januari om 9.30 uur
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand: 12 januari
om 9.30 uur
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:
19 januari om 9.30 uur
Kerk-tv + livestream via YouTube
Helaas zijn er recent storingen opgetreden tijdens
de tv-uitzendingen van de Eucharistieviering. Lokale
Omroep Veldhoven (LOV) had te maken met een
defect onderdeel wat besteld moest worden.
Hierdoor was er geen enkele uitzending vanuit de
omroep mogelijk. Daarna was er een storing in het
opstarten waardoor beeld en geluid niet helemaal
synchroon liepen. Gelukkig zijn deze technische
mankementen weer verholpen. Dankzij de
medewerking van LOV en de camerabedienaars kan
de H. Mis op zondag worden uitgezonden.
Jammer genoeg waren er gelijktijdig ook storingen
bij de livestream, ook dit betrof technische
problemen. Het streven is om op termijn alle
Eucharistievieringen te gaan streamen.

Op 24 december zijn de vieringen als volgt:
18.00 uur Christus Koningkerk, gezinsviering
19.00 uur H. Caeciliakerk
20.00 uur H. Willibrorduskerk
21.00 uur St. Jan de Doperkerk met pater Jozef
Aruldoss
22.00 uur Christus Koningkerk

Gerarduskalender
De Gerarduskalender is nog te koop bij het
parochiecentrum of in de CK-sacristie voor € 7,95.

Op 25 december om 8.30 en 10.00 uur in de
Christus Koningkerk.
Op 26 december om 10.00 uur in de Christus
Koningkerk.

De MOV-deurcollecte voor de Veldhovense
missionarissen heeft € 710,- opgebracht.

Alle Eucharistievieringen vanuit de Christus
Koningkerk worden uitgezonden via livestream.
De vieringen van 24 december 22.00 uur en
25 december 10.00 uur via LOV-kerk-tv.
Caritas voor de voedselbank
Met Kerstmis wordt er gecollecteerd voor de caritas
van de parochie. Het parochiebestuur heeft besloten
om de voedselbank een donatie te geven. Alle
gezinnen die bij de Voedselbank bekend staan
ontvangen een kerstbrood, een pakje roomboter en
een banketstaaf. De voedselbank zorgt dat het bij
hen terecht komt. In het voorjaar zal er weer een
inzameling worden gehouden voor de Voedselbank.
Dat wordt tijdig bekend gemaakt.
Sluiting parochiecentrum vanwege feestdagen
Het parochiecentrum en de administratie zijn
gesloten van 24 december t/m 3 januari.
Voor urgente zaken blijft de noodtelefoon
bereikbaar: 06 – 10.47.52.26.
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Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om
8.30 uur en 10.00 uur.
* maandag en vrijdag om 9.00 uur
* dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om
19.00 uur.

Speelgoedinzameling op 21 en 22 november voor
de stichting Speelcadeau was een succes.
Meer info bij www.speelcadeau.nl

Tarieven in 2021:
Misintentie:
Uitvaartdienst:
Crematie na uitvaartdienst:
Crematie zonder uitvaartdienst:
Priester bij bijzetting:
Huwelijksviering:
Jubileumviering:

€
€
€
€
€
€
€

12,-.
485,-.
180,-.
295,-.
75,-.
380,-.
290,-.

Het ontstaan van het gebruik van de kerststal
Franciscus van Assisi was zo geraakt door het
wonder van God die mens wordt, dat hij woorden
tekort kwam om dat geheim zichtbaar te maken
voor mensen uit zijn tijd. Daarom zocht hij naar
beelden en vormen die het wonder dichterbij
brachten voor de mensen in de bossen en heuvels
van Greccio. Zo ontstond in 1223 de eerste levende
kerststal in de geschiedenis met dorpelingen die
Maria en Jozef uitbeelden, met een baby als het
kindje Jezus, met herders uit de omgeving, met de
os en de ezel en de schapen van de boeren in het
glooiende landschap. Maar ook met de wijzen uit het
Oosten. Zo kon Christus jaarlijks opnieuw geboren

worden onder gewone dorpelingen.
De kerststal is van alle tijden en groeide zo in de
weken naar Kerstmis toe.
Op de 1e zondag kreeg de stal een plaats in eigen
huis of kerk.
Op de 2e zondag vonden de os, de ezel en de
schapen hun weg naar de stal.
Op de 3e zondag volgden Maria en Jozef.
Op de 4e zondag werd het kindje gezegend en
kwamen de herders die waakten bij de schapen.
Na de nachtmis werd het kind in de kribbe gelegd.
De drie koningen of wijzen kwamen op hun feestdag
en bleven tot het feest van de Doop.

Afscheid van pater Jozef Aruldoss.
Het parochiebestuur heeft in de
bestuursvergadering van 26 november het
bericht ontvangen dat de bisschop Mgr. G. de
Korte besloten heeft, dat pater Jozef met
ingang van 1 januari niet meer werkzaam zal
zijn in onze parochie. Zowel de pastoor, als
pater Jozef en het bestuur zijn door dit bericht
overvallen.

Bewerking uit: Adveniat: Van Allerheiligen tot
Kerstmis
Wens
Van harte hoop ik dat er een snel en definitief einde
mag komen aan alle ellende die ons allen zo in zijn
greep houdt. Graag zou ik iedereen een sfeervolle
warme Kerst en vooral een gezond en behouden
2021 toewensen!
Alexa

Parochieberichten:
Overleden:
† Dora Leijten-van der Heijden, 99 jaar
† Riet Beljaars – Kauwenberg, 88 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

Pater Jozef Aruldoss.
Pater Jozef wordt met ingang van 1 januari
benoemd in een andere parochie: H. Bernardus van
Clairvaux van de parochie in Bergeijk, een parochie
met 6 nog in gebruik zijnde kerken. Hij zal zijn
intrek nemen in de pastorie van de St. Servatiuskerk
te Westerhoven.
In een gesprek met pater Jozef is afgesproken dat
we op zondag 3 januari officieel van hem afscheid
zullen nemen. Pater Jozef is dan de hoofdcelebrant
in de Eucharistieviering. Aansluitend wordt er een
afscheidsreceptie gehouden in het parochiecentrum.
Vanzelfsprekend gebeurt dit met in achtneming van
de coronamaatregelen.
Om in deze afscheidsviering aanwezig te kunnen zijn
vragen we u om te reserveren. Net zoals met
Kerstmis zullen we plaatsen toewijzen zodat er
zoveel mogelijk parochianen die dat wensen dit
afscheid mee kunnen vieren.
De afscheidsreceptie zal in het parochiecentrum
gehouden worden. De bezoekers stellen zich op in
een rij, met een onderlinge afstand van 1,5 meter.
U gaat via de achterdeur het parochiecentrum
binnen, kunt kort met Jozef spreken, en u verlaat
aansluitend het parochiecentrum via de voordeur.
Graag had het bestuur hem een veel uitgebreider
afscheid gegund maar dat is vanwege de
coronamaatregelen niet mogelijk.
Onze parochie is door het bisdom een nieuwe
kapelaan als opvolger voor pater Jozef toegezegd.
Meer bijzonderheden zijn tot op dit moment nog
onbekend.
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Commando overdracht

Commando vliegbasis Eindhoven
overgedragen.

Rijbewijskeuringen

Een medische keuring voor het verlengen van
uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of
ouder bent of wanneer u een zgn. groot
rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of
wanneer u om medische reden een arts moet
bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg
Rijbewijskeuringen meerdere keren per maand bij
Dorpshuis d'n Bond medisch laten keuren voor de
verlenging van hun rijbewijs. Eerst volgende datum
is maandag 21 december 2020.

Op 12 november 2020 heeft kolonel Jorrit de
Gruijter het commando over Vliegbasis Eindhoven
overgenomen van kolonel Harold Boekholt. Kolonel
Boekholt was sinds juni 2018 commandant van de
thuisbasis van het militaire luchttransport.
Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen vond de
overdracht plaats zonder ceremonieel of gasten.
Kolonel Boekholt heeft via de digitale weg afscheid
genomen van zijn personeel. Daarbij onderstreepte
hij het belang van een goede samenwerking met de
omgeving van de vliegbasis. “Ik besef me goed dat
wij als vliegbasis niet alleen kunnen opereren. Wij
kunnen dat alleen in samenwerking doen met onze
relaties, onze partners en onze omgeving”.
Kolonel de Gruijter (rechts op de foto) is geen
onbekende van Vliegbasis Eindhoven. Dit jaar heeft
hij het commando overgedragen van het 336 ‘Black
Bulls’ squadron. Naast commandant was de Gruijter
als vlieger van de C-130 Hercules verbonden aan
het squadron. Hij bedankte Boekholt voor zijn werk
als commandant en noemde hem een bevlogen
commandant met een zeer duidelijke visie.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen
€ 45,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het
tarief € 55,00.

De Procedure
De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring
koopt.
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u
eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms
meer dan één), die de keuringsarts moet invullen.
Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor
de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn
aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de
formulieren digitaal voor u in en versturen deze
direct naar het CBR. Meer informatie over de
procedure leest u op de website van Regelzorg.
Afspraak maken
Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door
tijdens kantooruren te bellen naar het landelijke
afsprakenbureau 088 23 23 300.
Coulanceregeling 75 plus
Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden met
een verlopen rijbewijs een jaar blijven rijden echter
alleen in Nederland.
De doorlooptijden van het CBR zijn echter een stuk
verbeterd.
De gezondheidsverklaring koopt u 4 of 5 maanden
voor de einddatum van uw rijbewijs.
Mond-neusmasker
Op veel locaties is het dragen van een mondneusmasker (mondkapje) momenteel verplicht.
Neem deze dus altijd mee en draag deze indien de
locatie en/of keuringsarts er om vraagt.
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Corona in India; gevolgen voor het
Vekemansfonds.
Waar wij Europeanen
het al moeilijk hebben
met het coronavirus, is
het in India vele malen
ongunstiger. Geen
werk, geen maaltijd.
Arm, dan geen recht op
medische hulp. De
scholen in de gebieden
die het Vekemansfonds
steunt, zijn gesloten.
Ook de hostels, de
kinderen, op een
enkeling na, zijn naar
huis. Dat betekent dat
de middelen van de sponsorouders anders worden
ingezet. Aan de armste gezinnen wordt voedsel
uitgereikt. Contact met de kinderen is moeilijk.
Online-lessen geven vindt beperkt plaats. De
zusters trekken rond en geven waar het kan
onderwijs in de dorpen, onder veranda’s en op
pleinen.

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN
•
•
•
•
•
•
•
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud
APK
Diagnose

Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel
Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

Corona in India

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

Sponsorouders krijgen dit jaar geen brief van hun
kind, maar enkele meisjes hebben in een brief hun
ervaringen met COVID met ons gedeeld. Hiernaast
staat een van de brieven afgedrukt.
Wij hopen op uw begrip en op uw steun in de
toekomst. Onze kledinginzameling gaat gewoon
door, maar door de gesloten grenzen zijn de
inkomsten lager. Niettemin blijven we projecten in
India steunen, echter langzamer of op kleinere
schaal.
Het Vekemansfonds bedankt iedereen voor de steun
aan het fonds en voor de kledingdonatie in de
containers.
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Nieuwe Levenskracht

App tijdschriftenbieb

Nieuwe app Tijdschriftenbieb.
Beste Oerlenaren,
Het jaar 2020 loopt alweer op zijn einde en ik denk
dat eenieder het met ons eens is dat het een heel
apart jaar is geweest.
Een jaar met vele aanpassingen door het
Coronavirus wat door ons land waart.
Vanuit Stichting Nieuwe Levenskracht hebben ook
wij onze werkzaamheden moeten aanpassen aan de
maatregelen.
Zo hebben we dit jaar geen uitstapjes kunnen
organiseren, konden wij niet aanwezig zijn op de
kermis en ook de aankomende kerstviering tezamen
met de KBO en de Zonnebloem kan niet
plaatsvinden zoals we gewend zijn.
Waar we wel mee door zijn gegaan is het bezoeken
(met inachtneming van de anderhalve meter
maatregel) van alle Oerlenaren, waarvan wij
gehoord hebben dat die wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken en/of een jubileum te vieren
hebben.
Zo hebben wij afgelopen jaar 152 Oerlenaren
bezocht met een attentie. Natuurlijk hopen wij ook
dat we in het nieuwe jaar weer meer kunnen
organiseren. Tot die tijd blijven wij in ieder geval
actief binnen onze mogelijkheden.
Rest ons nog u een heel fijn kerstfeest en alle goeds
voor 2021 te wensen.
Blijf vooral gezond !

De TijdschriftenBieb is een nieuwe app voor
bibliotheekleden met daarin 16 verschillende
tijdschriften, waaronder AutoWeek, Flair, Margriet
en Psychologie Magazine. De app wordt tijdelijk
aangeboden om te bekijken of tijdschriften
onderdeel moeten gaan uitmaken van het aanbod
van de online Bibliotheek.
Online Bibliotheek
De TijdschriftenBieb is een dienst van de online
Bibliotheek, waar bibliotheekleden naast de
tijdschriften een keuze hebben uit ruim 30.000
e-books en luisterboeken. De collectie is breed,
gevarieerd en verrassend. Van thrillers tot romans,
van informatieve boeken tot kinderboeken. Elke
maand wordt het aanbod met populaire titels,
klassiekers en bijzondere uitgaven vermeld.
De app met tijdschriften is gratis beschikbaar in de
App Store en in Google Play. Bibliotheekleden
kunnen zoveel tijdschriften lezen als ze willen. De
KB, de nationale bibliotheek van Nederland, test
samen met de bibliotheken of tijdschriften onderdeel
moeten gaan uitmaken van het aanbod van de
online Bibliotheek. Daarom wordt de
TijdschriftenBieb tijdelijk aangeboden. Gedurende
2021 wordt geëvalueerd of ermee wordt
doorgegaan.
Meer informatie en downloaden:
www.bibliotheekveldhoven.nl/tijdschriftenbieb

Stichting Nieuwe Levenskracht afdeling Oerle.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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Corona = eenzaam?

Heeft u politieke vragen?

Sociale afstand + Corona = eenzaam?
In deze tijd, waar Corona hoogtij viert door onder
andere het dragen van mondkapjes en de 1,5 meter
maatschappij, lijkt eenzaamheid in elk huis tegen de
plinten ophoog te klotsen. Maar is dat ook zo? Voelt
iedereen dit ook zo? Of zijn er ook mensen die een
bepaalde vorm en structuur kunnen aanbrengen in
deze plotselinge verstoring van de maatschappij,
van de onderlinge contacten en gesprekken die we
hebben? Waarvan is het afhankelijk dat het de een
wel lukt en de ander wat minder? Dat is onder
andere afhankelijk van hoe je bent opgevoed,
opgegroeid, sociaal vaardig bent en welke andere
vaardigheden je hebt.
Sociale isolatie kennen we nu allemaal op één of
andere manier. Het is belangrijk om enkele vragen
te beantwoorden over het doorbreken van deze
sociale isolatie:
1. Waar heb ik behoefte aan? Contact in fysieke
vorm of via telefoon/digitale wegen?
2. Met wie wil ik dan omgaan?
3. Hoe ga ik dat dan vormgeven?

www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

Om verbindingen in relaties te versterken/herstellen
kan bijvoorbeeld het volgende gedaan worden
(rekening houdend met alle regels rondom Corona
zoals 1,5 meter afstand en handen ontsmetten):

• Wandeling maken: ga samen met 1 persoon
•

•

•

•
•

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dietist-veldhoven.nl

Kievit 37
5508 KZ Veldhoven
T: 06-24655102
E: info@dietistevivian.nl

fractie@cda-veldhoven.nl

buiten (of bij regen in het gebouw) een wandeling
maken. Wandelen is goed voor lijf en leden.
Dezelfde interesses: als je in een
appartementencomplex woont waarbij meerdere
personen met dezelfde interesses of
achtergronden wonen, kun je met 1 of 2 personen
contact leggen en uitnodigen voor een gesprek in
een grote gezamenlijke ruimte.
Post: een kaartje in de bus doen van je buren (die
je nog niet kent) met een boodschap of een kort
verhaaltje over jezelf. Post ontvangen is fijn en
geeft ook de ruimte om op een andere manier
contact te leggen.
Koken: Er zullen mensen zijn die het erg fijn
vinden om te koken, maar niet alleen willen eten.
Kook een potje meer voor de buurvrouw of
buurman die alleen eet, of het stel om de hoek die
wel samen wil eten. Of nodig iemand uit om
samen om de beurt voor elkaar te koken.
Kranten of tijdschriften delen met elkaar.
Samen muziek luisteren.

Er zijn legio voorbeelden te bedenken om samen te
doen met de mensen die om de hoek wonen. Het is
voor iedereen een moeilijke periode en vele
patronen zijn veranderd. Om de verbinding wat te
herstellen, kies iets uit waar je blij van wordt en wat
je kunt delen met iemand anders. Of dit nu
telefonisch is of op de bank. Maak contact en maak
een praatje. Houd bij het maken van fysieke
afspraken altijd rekening met de richtlijnen van
1,5 meter afstand, dragen van een mondkapje daar
waar nodig en ontsmet uw handen regelmatig. Maak
alleen afspraken persoonlijk wanneer er ook geen
verkoudheidsklachten zijn.
Mocht u gevoelens rondom eenzaamheid ervaren die
langer duren of zelfs voor coronatijd zijn ontstaan,
zullen bovenstaande ideeën onvoldoende werken.
Neem contact op met Patricia Kohlen, specialist
eenzaamheid ouderenadviseur SWOVE.
Tel: 040-2540066 of p.kohlen@swove.nl
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2e Expositie Kunstuitleen

Tweede expositie Kunstuitleen
Veldhoven eo
Kunst kijken, lenen en meenemen.
Allereerst willen we beginnen met de
opmerking: Onder Corona-voorbehoud!!
Op zaterdag 23 en zondag 24 januari 2021
exposeren diverse kunstenaars (allen
aangesloten bij Kunstuitleen Veldhoven e.o.)
hun werkstukken, in dorpscentrum d'Ouw
School aan de Oude Kerkstraat 18 in Veldhoven
(Oerle) entree gratis. Openingstijden: Zaterdag
van 13.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00
tot 17.00 uur.

Het unieke van deze expositie is dat u tijdens dit
weekend de kunstwerken (beelden en schilderijen)
kunt kopen, lenen en direct meenemen. Gewoonlijk
zijn de kunstwerken vooral online te bezichtigen,
maar een kunstwerk komt tijdens een expositie
natuurlijk veel beter tot zijn recht voor wat betreft
kleur, diepte materiaalgebruik en perspectief.
De regels voor een Coronaproof bezoek
Als de expositie doorgaat, wordt van u als bezoeker
verwacht dat u zich aanmeldt via de website van
Kunstuitleen Veldhoven e.o.

• We werken met tijdsloten van een uur.

• We ontvangen maximaal 20 personen per uur.
• We hebben een vaste looproute en vragen u deze
te volgen.

• Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te
ontsmetten en een mondkapje is verplicht.

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl

KunstuitleenVeldhoven e.o. beschikt momenteel
over een website en Facebookpagina met honderden
schilderijen en beelden die voornamelijk digitaal te
bekijken zijn. Het collectief bestaat uit bijna
50 amateurkunstenaars uit Veldhoven en omgeving.
Met dit initiatief willen zij de mogelijkheid bieden
hun kunstwerken ook aan anderen te laten zien. Alle
kunstwerken zijn te leen en te koop voor zowel
particulieren als bedrijven.
Voor 5 euro per maand kan iedereen een kunstwerk
lenen. Dit bedrag komt rechtstreeks ten goede aan
de betreffende kunstenaar. In geval van koop
worden bemiddelingskosten gevraagd door
Kunstuitleen Veldhoven e.o. Van deze opbrengst
worden zaken bekostigd als foldermateriaal, de
website en het inrichten van de exposities.
Sommige schilderijen van Kunstuitleen Veldhoven
e.o. zijn te bewonderen in een aantal Veldhovense
horecagelegenheden, waar ze ook regelmatig
gewisseld worden. Op aanvraag zorgen de
medewerkers van de kunstuitleen ervoor dat de
muren van bedrijven en restaurants mooi worden
aangekleed. Tijdens de expositie zijn ook
KunstKadobonnen te koop. Leuk om cadeau te
geven bij een verjaardag of andere feestelijke
gelegenheid.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website:
www.kunstuitleenveldhoveneo.nl of mail naar:
kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com

10

11

Susans Column
Genieten.
door Susan Visser
Corona of geen corona,
het is gewoon herfst
geworden en de herfst
gaat weer over in
winter. Het groen aan de
bomen is maandenlang
versierd met allerlei
rood-, geel- en
bruintinten. Wanneer
het waait, dwarrelt er
van alles met de wind
mee door de lucht en de meeste bomen zijn al kaal.
Geen pandemie kan hier iets aan veranderen.
Gelukkig maar, want ik houd van de frisheid op je
wangen als je naar buiten stapt, de geur van de
gevallen bladeren op de grond en de zon die op
mooie dagen nog even haar laatste warmte laat
voelen.
Toch voelt het anders dan andere jaren. Op zonnige
dagen zijn werkelijk alle picknickbankjes bezet. Het
is niet alleen drukker, mensen hebben nu ook
massaal lunchpakketten en snacks bij zich, zitten er
met thermosflessen thee of koffie. Als ik dat zie,
voelt het alsof ik op vakantie ben. En dat gevoel
krijg ik sowieso al een beetje elke keer dat ik langs
een kapel of een kruisbeeld rijd.

Want ik ben niet van geboorte Brabantse. Ik kom uit
het noorden waar er geen kruisbeelden of
kapelletjes aan de kant van de weg staan en waar
het land platter en weidser lijkt.
Nou zal het de lezer niet ontgaan zijn dat het thema
vakantie nogal eens terugkomt in mijn columns. Ik
houd duidelijk van het ontspannen gevoel dat voor
mij bij vakantie hoort. En al schrijvend kom ik er
opnieuw achter dat ik voor dat gevoel niet ver weg
hoef te gaan. Ik vraag me af of dit gevoel is
voorbehouden aan de import Brabander. Weet de
doorsnee inwoner van Veldhoven wel wat hij heeft?
Een vakantiegevoel zodra je voor een wandeling of
fietstochtje de deur uit stapt.
Zo reed ik op een herfstige zaterdag langs het kanon
waar een paar kinderen speelden terwijl hun ouders
op een bankje koffie dronken met op de achtergrond
de Mariakapel. De rit ging door Knegsel, langs weer
een Mariakapel. Ik reed verder de Kempen in en ook
daar was geen bankje nog leeg. Op mijn volgende
vrije dag ga ik daar ook maar weer van proeven,
van dat vakantiegevoel in de Kempen. Die frisse
wangen zijn een mooie bonus. Weet je niet wat ik
bedoel? Probeer het eens. Ga naar buiten en geniet
overmatig.

Schets van de picknickbankjes bij de Kapel van
Onze Lieve Vrouw in 't Zand in Zandoerle.
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Nominatieformulier Oerlenaar van het jaar
OPROEP:
nomineer de
Oerlenaar van het jaar!
Het bestuur van Dorpsvereniging Oerle kent bijna alle inwoners van Oerle die de
afgelopen jaren op vrijwilligersgebied van betekenis zijn geweest voor de Oerse
gemeenschap.
Maar graag horen wij van u (onze dorpsgenoten zelf, ouder dan 12 jaar) wie er
genomineerd moet worden voor de Oerlenaar van het jaar 2020.
Hoe werkt het?
Vul onderstaand formulier in, voorzien van uw naam en adres en van degene die u wilt
nomineren. Daarnaast geeft u een (uitgebreide) omschrijving van zijn of haar activiteiten
en de argumentatie waarom zij of hij in aanmerking komt voor ‘Oerlenaar van het jaar’.
Uit deze aanmeldingen en mogelijke eigen kandidaten kiest het bestuur van
DorpsVereniging Oerle “De Oerlenaar van het jaar” 2020.
Dit wordt bekend gemaakt rond half januari 2021. I.v.m. corona weten we nog niet in
welke vorm.
De aanmeldingen kunnen vóór 8 januari 2021 in een gesloten enveloppe afgeleverd
worden bij de secretaris van Dorpsvereniging Oerle, St. Janstraat 21a, 5507 NA Oerle .




Ik nomineer als Oerlenaar van het jaar 2020:

Naam en adres (genomineerde)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Uitgebreide omschrijving van zijn/haar activiteiten en argumentatie waarom hij/zij in aanmerking komt als Oerlenaar van het jaar:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uw naam en adres:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
(inleveren vóór 8 januari 2021 bij Secretaris Dorpsvereniging Oerle, St. Janstraat 21a, 5507 NA, Oerle)
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Ingrid van der Velden

Een makkelijk recept voor babi
pangang.

Ingrediënten:
1 pond varkenshaas
2 uien
2 teentjes knoflook
3 eetlepels bruine suiker
5 eetlepels ketjap manis
1 theelepeltje sambal oelak (of ietsjes meer als je
van pittig houd)
1 bouillonblokje
1 eetlepel keukenstroop (geen appelstroop)
2 kleine blikjes tomatenpuree
1 potje atjar tjampoer
maizena
peper en zout
boter

Bereiding:
Doe wat boter in de pan en bak de varkenshaasjes
(peper en zout) aan beide kanten goed bruin.
Haal het vlees eruit en snijd het in reepjes.
Bak in diezelfde pan de uien en knoflook.
Doe daar de bruine suiker, de ketjap en sambal bij.
Nu doe je de reepjes vlees daarbij en laat lekker
sudderen.
In een steelpannetje doe je 2,5 dl water. Voeg de
tomatenpuree, het bouillonblokje en de stroop toe.
Dit moet je aan de kook brengen. Als het
bouillonblokje en de stroop opgelost zijn in het
water voeg je het bij het vlees. Bind je saus wat af
met maizena en voeg als laatste de atjar tjampoer
bij. Kook er rijst bij en maak een komkommersalade
erbij.
Wat kroepoek en smullen maar!
Ik heb voor dit gerecht gekozen omdat het
makkelijk en snel te maken is. Mijn kinderen zijn er
dol op en als we een feestje hebben maak ik een
grote pan waar we met zijn allen van smullen.

Ik geef de pollepel door aan
Renee Vermaesen.
Wij lopen 's morgens altijd met de hondjes,
maar hebben het eigenlijk nooit over eten
dus ik ben wel benieuwd wat ze zoal voor
lekkers kan maken.
Succes Renee.
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Ouw (k)oers

Online enquête DVO

Bron: Koers van Oers,
Jaargang 38,
nummer 11, December 2005
Een beetje Kerstmis
De dag na Sinterklaas
staan er meteen kerstbomen
in de winkels, achter de ramen
in de tuinen. Met de lichtjes aan.
Ouwe oma heeft haar boom
ook al van zolder gehaald.
Een plastic boom uit de Hema
Handig, zegt oma. Nooit meer naalden.
Maar een echte kerstboom
is toch het mooiste, denkt Roosje.
Want als de boom binnenkomt
is het huis opeens een kersthuis.
Dan ruikt het overal naar boom
in de gang en op de trap
tot boven in het kamertje
van Roosje.
Voor mij hoeft het niet, zegt oma.
Een boom met lichtjes is gezellig
met de donkere dagen,
maar die naalden zijn een ellende.
Zeg dat wel, zucht mamma.
Ik kom ze het hele jaar tegen.
Op de gekste plaatsen.
Ze zitten tot in mijn zonnejurk.
Roosje vindt dat juist spannend.
Tussen de naden in de vloer
liggen stokoude naalden.
Van alle jaren door elkaar.
Net als in de doos met ballen en
kerstkaarten.
Je weet nooit precies
van welke kerst zo'n naald is.

16

Beste Oerlenaren,
In de vorige Koers kondigde wij al aan dat we bezig
zijn met het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie
en een leefbaarheidsagenda 2020-2030.
De dorpsvisie is een zeer belangrijk document om de
stem van de Oerlenaren uit te kunnen dragen naar
(oa) de gemeente.
Dit doen wij niet alleen, daar hebben wij uw input
voor nodig, zodat het een dorps-breed gedragen
visie wordt.
Iedereen in Oerle (leden en niet-leden) is van harte
uitgenodigd om mee te denken.
U kunt de vragenlijst meteen online invullen via:
https://forms.gle/WkpJu7VfQfhvuebY7
(scan de QR-code hiernaast om
de vragenlijst online in te vullen)
of vul de vragenlijst op papier in
zoals deze hiernaast in de Koers
is te vinden en deze dan inleveren
of in de bus stoppen vóór
8 januari 2021 bij onze secretaris
adres: Sint Janstraat 21a.
De resultaten van deze vragenlijst gebruiken we
voor uitwerking van de visie.
De persoonlijke gegevens die u invult (naam enz)
zullen niet verstrekt worden aan andere partijen en/
of derden, deze worden hooguit door ons gebruikt
om waar nodig u (verdiepings) vragen te kunnen
stellen en natuurlijk om u uit te nodigen als u
aangegeven heeft mee te willen doen aan de online
bijeenkomsten.

Wij hopen op goede respons!
Het gaat immers over de toekomst van ons mooie
dorp.
Iedere 25ste inzender krijgt een leuke verrassing!
Met vriendelijke groet,

Bestuur DorpsVereniging Oerle

Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl info@dineecafedekempen.nl

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft T 040 206 83 25
www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl


Enquête Dorpsvisie DVO

[ ] 3 - Zorg, welzijn en wonen (bijvoorbeeld
zorgvoorzieningen, buurtpreventie)
[ ] 4 - Buitengebied en recreatie (bijvoorbeeld
natuur, toeristische informatie)

[ ] 5 - Openbare ruimte, mobiliteit en Eindhoven
Airport (bijvoorbeeld verkeersveiligheid,
bereikbaarheid)

Enquête tbv ontwikkeling van de
nieuwe Dorpsvisie.

[ ] 6 - Duurzaamheid, bouwontwikkelingen,
economie (bijvoorbeeld zonne-energie,
hoogte en type woningen, industrie)

1. Wat is uw naam?

b. Welk onderwerp of doelstelling mist u nog in het
voorgaande?

_________________________________________

_________________________________________

2. Wat is uw adres?

__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

3. Wat is er fijn aan het wonen in Oerle?
(graag antwoorden in steekwoorden)
_________________________________________
_________________________________________

4. Wat kan beter?
(graag antwoorden in maximaal 3 korte zinnen)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

U kunt meedenken over de uitwerking van de
thema's in de dorpsvisie Oerle. Als u dat wilt,
ontvangt u een uitnodiging per email (of post) voor
een of meerdere online discussiebijeenkomsten voor
de 6 genoemde thema's (op het moment dat de
Coronamaatregelen eindigen organiseren we zo
nodig live bijeenkomsten). Hierna kunt u aangeven
of u een uitnodiging wilt ontvangen en per thema uw
advies / reactie geven.
7a. Wat kan volgens u niet ontbreken in de
dorpsvisie voor thema 1 - 'Sociale leven en
verenigingen'? Graag uw reactie, advies of tips:
_________________________________________

Beschrijf Oerle in drie woorden:
-________________________________________
-________________________________________
-________________________________________
5. De huidige dorpsvisie kent enkele pijlers /
doelstellingen. Kunt u aangeven of deze
onderwerpen nog steeds belangrijk zijn in de
vernieuwde visie door ze aan te vinken?
[
[
[
[

]
]
]
]

De basisschool
Het verenigingsleven
Een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
Dorpse karakter van Oerle

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
7b. Aanmelden voor online bijeenkomst over thema
1 - 'Sociale leven en verenigingen'.
[ ] Ja, ik ontvang graag een uitnodiging voor een
online bijeenkomst over 'Sociale leven en
verenigingen'
[ ] Nee, ik wil geen uitnodiging ontvangen voor dit
thema

6a. De dorpsvereniging heeft 6 thema's benoemd
waarover we verder met u in discussie willen
gaan om zo te komen tot een
leefbaarheidsagenda 2020-2030 voor Oerle.
Welke van de onderstaande thema's moeten
daarin volgens u prioriteit krijgen (maximaal
2 antwoorden geven)?
[ ] 1 - Sociale leven en verenigingen (bijvoorbeeld
vrijwilligers, dorpsactiviteiten etc..)
[ ] 2 - Dorpsvoorzieningen / gebouwen
(bijvoorbeeld gemeenschapsruimten, kerk,
sportvoorzieningen, winkels etc..)
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8a. Wat kan volgens u niet ontbreken in de
dorpsvisie voor thema 2 - 'Dorpsvoorzieningen /
gebouwen'? Graag uw reactie, advies of tips:

11b. Aanmelden voor online bijeenkomst over
thema 5 -thema 'Openbare ruimte, mobiliteit
en Eindhoven Airport'

_________________________________________

[ ] Ja, ik ontvang graag een uitnodiging voor een
online bijeenkomst over 'Openbare ruimte,
mobiliteit en Eindhoven Airport'

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
8b. Aanmelden voor online bijeenkomst over thema
2 - 'Dorpsvoorzieningen / gebouwen'

[ ] Ja, ik ontvang graag een uitnodiging voor een
online bijeenkomst over 'Dorpsvoorzieningen /
gebouwen'

[ ] Nee, ik wil geen uitnodiging ontvangen voor dit
thema
12a.Wat kan volgens u niet ontbreken in de
dorpsvisie voor thema 6 - 'Duurzaamheid,
bouwontwikkelingen, economie'? Graag uw
reactie, advies of tips :
_________________________________________

[ ] Nee, ik wil geen uitnodiging ontvangen voor dit
thema

_________________________________________

9a. Wat kan volgens u niet ontbreken in de
dorpsvisie voor thema 3 - 'Zorg, welzijn en
wonen'? Graag uw reactie, advies of tips:

__________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
9b.Aanmelden voor online bijeenkomst over thema
3 - 'Zorg, welzijn en wonen'
[ ] Ja, ik ontvang graag een uitnodiging voor een
online bijeenkomst over 'Zorg, welzijn en wonen'
[ ] Nee, ik wil geen uitnodiging ontvangen voor dit
thema
10a. Wat kan volgens u niet ontbreken in de
dorpsvisie voor thema 4 - 'Buitengebied en
recreatie'? Graag uw reactie, advies of tips :
_________________________________________

_________________________________________

12b.Aanmelden voor online bijeenkomst over thema
6 -thema 'Duurzaamheid, bouwontwikkelingen,
economie'
[ ] Ja, ik ontvang graag een uitnodiging voor een
online bijeenkomst over 'Duurzaamheid,
bouwontwikkelingen, economie'

[ ] Nee, ik wil geen uitnodiging ontvangen voor dit
thema
13. Ik ben deskundige of extra betrokken bij één of
meerdere van bovenstaande thema's en wil
graag mijn hulp aanbieden aan Dorpsvereninging
Oerle. Graag toelichten.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________

14. DorpsVereniging Oerle is een vereniging van en
voor de inwoners van Oerle. U kunt lid worden
van DorpsVereniging Oerle. Dan praat u mee
over de ontwikkelingen en de toekomst van
Oerle.

10b. Aanmelden voor online bijeenkomst over
thema 4 -thema 'Buitengebied en recreatie'

[ ] Ja, ik wil lid worden voor € 5 per jaar.
U ontvangt een machtigingsformulier.

[ ] Ja, ik ontvang graag een uitnodiging voor een
online bijeenkomst over 'Buitengebied en
recreatie'

[ ] Nee, ik ben al lid

[ ] Nee, ik wil geen uitnodiging ontvangen voor dit
thema

15. Hieronder kunt u nog een aanvullende reactie of
mening geven over de dorpsvisie of
leefbaarheidsagenda voor Oerle.

11a. Wat kan volgens u niet ontbreken in de
dorpsvisie voor thema 5 - 'Openbare ruimte,
mobiliteit en Eindhoven Airport'? Graag uw
reactie, advies of tips:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Dank voor uw medewerking. De vragenlijst delen
met andere geïnteresseerden wordt zeer
gewaardeerd! U kunt contact met ons opnemen via:
dorpsvereniging@oerle.info

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
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[ ] Nee

_________________________________________
_________________________________________

GGD Hart Voor Brabant

Het coronavirus in Noord-Brabant op
de kaart.
Vanaf nu kunnen Brabanders via een
dashboard op de website www.brabantscan.nl
eenvoudig cijfers en ontwikkelingen rond
corona in hun eigen gemeente en provincie
volgen. Het dashboard laat meer zien dan
alleen besmettingen of ziekenhuisopnames en
is een initiatief van de drie Brabantse GGD’en
Hart voor Brabant, West-Brabant en BrabantZuidoost.
Het speciale dashboard op de website
www.brabantscan.nl bestaat uit onder meer de
wekelijkse test- en besmettingscijfers en het
aantal ziekenhuisopnames en overlijdens.
Brabantscan geeft de cijfers voor testen en
positieven per week omdat deze een completer
beeld geven over trends dan de dagelijkse cijfers.
De cijfers zijn per gemeente, regio of voor de hele
provincie te raadplegen.
Gedrag tijdens de coronacrisis
Zijn Brabanders sinds de start van de crisis
gezonder gaan leven? Wat vinden ze eigenlijk van
de coronamaatregelen? Maandelijks geven leden van
het gezondheidspanel van de GGD’en hun mening
over hun gezondheid, leefstijl en gedrag. Ook de
resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het
coronadashboard

Kerststal Zandoerle
Buurtvereniging Zandoerle heeft in 2020 weinig
activiteiten kunnen ontplooien.
De vele en langdurige beperkingen zijn, zoals voor
alle verenigingen en clubs, bepalend geweest voor
wat vooral niet kon.
Met één activiteit
willen we dit
bijzondere jaar
afsluiten. In
december gaan
we op Zandoerle
onze kerststal
weer opbouwen.
Helaas zal er voor de buurtgemeenschap geen
gezellige bijeenkomst zijn bij de opening van de stal.
Wel is een bezoekje aan de stal aantrekkelijk voor
allen, die hun vrije tijd meer met wandelen en
fietsen vullen. Een lekkere winterwandeling door de
Oerlese bossen, de Molenvelden of Toterfout en
even een blik in onze fraaie stal, daarmee heb je
een leuke en gezonde middag.
De stal is van 13 december tot 6 januari dagelijks
van 9.00 tot 21.00 geopend.
Een hartelijke kerstgroet,
bestuur buurtvereniging Zandoerle.

Actueel en overzichtelijk kennisplatform
De Brabantscan was al het brede kennisplatform
voor gezondheidsinformatie in Brabant. Met de
toevoeging van deze coronacijfers en gegevens van
gedragsonderzoek biedt het platform nu nog
uitgebreidere en actuelere informatie voor elke
Brabander.
Inzoomen op thema
De komende tijd diept de GGD verschillende thema’s
verder uit. Op dit moment is er meer informatie
beschikbaar over corona & genotsmiddelen en over
corona, voeding & bewegen. De aankomende weken
volgt informatie over onder andere fysiek kwetsbare
groepen en psychische gezondheid.

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
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Kerstverhaal

De geest van Koning EOP II.
Een magische kerstvertelling die je kijk op
Veldhoven voorgoed verandert
Door: Wil van de Vorst
Beste lezer, dit verhaal onthult een verbluffend
stukje geschiedenis van Veldhoven. Als je het leest
kijk je nooit meer met dezelfde ogen naar onze stad
met haar vele kerkdorpen en wijken. Lees,
verwonder en huiver.
Bij de opgraving van een grafheuvel op de Leemdijk,
tussen Heers en Oeienbos, werden in het jaar 1845
zeldzame schatten gevonden. Een enorm
belangwekkende ontdekking die internationale
aandacht kreeg. De vondst bestond uit een zilveren
kroon vol edelstenen, wat kostbare bijgiften en een
zilveren urn met de inscriptie EOP II. Een schat waar
de nieuwe wijk Zilverackers haar naam nog aan te
danken heeft.
De inscriptie EOP II verwijst naar stamhoofd Koning
EOP II die zich met zijn volk zo’n drieduizend jaar
geleden vestigde op deze plek. Volgens de
overlevering is hij de allereerste Veldhovenaar die
hier rondliep. Ongetwijfeld is dat ook de reden dat
zijn geest nog immer rondwaart in alle dorpen en
wijken van Veldhoven. Het is op zijn zachtst gezegd
wonderbaarlijk dat niemand hem ooit heeft gezien.
Ook ik niet.

Totdat ik vorig jaar, op 24 december, op de middag
voor kerstavond, op mijn mountainbike, staande
werd gehouden bij de grafheuvel van Koning EOP II.
Een verlicht wezen (engel?) liet me die middag
eenentwintigmaal de naam van de koning noemen.
En telkens als ik zijn naam zei gingen mijn nekharen
verder overeind staan. EOP II. Ik was verbluft,
verward en totaal verbijsterd.

Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909
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‘Hé Wil, stop eens even!’
Tijdens mijn wekelijkse fietsrondje door de
buitengebieden van Veldhoven hoorde ik ter hoogte
van Heers opeens mijn naam roepen. Ik kneep in
mijn remmen en stapte van mijn fiets om te kijken
waar het geluid vandaan kwam.
‘Kom eens wat dichterbij…’, zei de stem.
Ik zocht waar dichterbij was en zag opeens boven
een grafheuvel een engelachtige gedaante. Zweefde
ze nou?
‘Wil van de Vorst… Toch?’
Ik beaamde met een knik.
‘Rasveldhovenaar Wil van de Vorst, geboren op de
Locht in Veldhoven-Dorp uit een Zeelstse moeder,
getogen in Meerveldhoven en je kinderen
grootgebracht in Oerle?’
‘That’s me,’ zei ik.
‘Wil, ik ga jou iets vertellen,’ zei de engel. ‘Over
Koning EOP II die lang geleden hier in deze heuvel
werd begraven en wiens geest nog altijd rondwaart
in Veldhoven.’
‘Nou, dan kan je het kort houden,’ antwoordde ik.
‘Ik geloof niet in engelen en al helemaal niet in
geesten.’ (Hoewel bij het aanschouwen van de
verlichte gedaante de twijfel op dat moment
behoorlijk toesloeg.)
De engel trok zich niets aan van mijn onbehouwen
repliek en ging onverstoord verder. ‘Koning EOP II
was stamhoofd van de eerste nederzetting in
Veldhoven. Zijn naam geeft nog altijd betekenis aan
alle dorpen, wijken en bossen hier. Je gaat het pas
zien als je het doorhebt.’
‘Een beetje heerser ligt op Heers,’ grapte ik. De
engel prees mijn gevatte opmerking en vervolgde:
‘Het komt goed uit dat je wat taalgevoel hebt, Wil.
Wat valt je op aan het woord Veldhoven?’
Ik haalde mijn schouders op en had geen idee waar
ze naar toe wilde.
‘De tweede letter van Veldhoven is een e,’ zei ze.
‘E op twee… EOP II.’
‘Okay,’ zei ik. ‘In het woord Veldhoven staat een e
op twee. Fijn voor Koning EOP II.’ En ik maakte
aanstalten om op mijn fiets te stappen en verder te
rijden.

‘Hohoho, vriend,’ zei de engel, nu wat strenger. Kijk
nu eens goed naar de namen van alle kerkdorpen
van Veldhoven. En ze noemde als eerste het dorp
waar ik woon.
‘Oerle.’
‘EOP II,’ zei ik.
‘Zeelst.’
‘EOP II.’
‘Meerveldhoven.’

‘EOP II.’
‘Veldhoven-Dorp.’
‘EOP II. Wat een toeval zeg,’ opperde ik nog.
‘Okay… en dan nu alle wijken,’ zei de engel.
‘Heikant-Oost.’
‘EOP II.’
‘Heikant-West.’
‘EOP II, duh.’
‘d’Ekker.’
‘EOP II.’

‘De Polders.’
‘O op twee,’ zei ik.
‘Het is niet Polders, maar Dé Polders,’ zei de
schooljuf met vleugels.
‘Okay, EOP II.’
‘De Kelen, De Run.’
‘EOP II, EOP II.’
‘Heers, Pegbroeken.’
‘EOP II, EOP II.’
‘Het Look.’

‘EOP II. Maar volgens mij is het ’t Look hoor,’ zei ik.
‘En Cobbeek is heus geen Cebbeek, als je dat
denkt!’ Zo, die kon ze in haar zak steken.
‘Pak je iPhone er eens bij en zoek de wijk Cobbeek
eens op,’ zei de engel.
Ik vond het vrijwel direct op de website van de
gemeente Veldhoven. Daar stond voluit de naam

van de wijk: Centrum-Cobbeek, de officiële naam
van de wijk waarmee Citycentrum en Cobbeek wordt
bedoeld.
‘EOP II,’ stamelde ik. Godallemachtig, dit heeft nog
nooit iemand gezien. Of liever gezegd:
geconstateerd. Beduusd nam ik afscheid van de
engel, maar ze vloog nog een stukje mee om te
benoemen waar ik reed: Kempense Plassen, Gender,
Heiberg, Oeienbos.
‘EOP II, EOP II, EOP II, EOP II’ riep ik. Zo hard als ik
kon fietste ik naar huis. Ter hoogte van Zonderwijk
kneep ik in mijn remmen. Als een biddende vogel
kwam de engel voor me hangen. Stil in de lucht
keek ze me veelbetekenend aan. Dit was de enige
wijk die ze nog niet had genoemd, maar ik begreep
direct wat ze bedoelde: ‘Zonderwijk… Wijk Zonder
EOP II.’
Via de Oerlesche Bossen, Berkt en Severinus
vervolgde ik mijn weg. ‘EOP II, EOP II, EOP II,’
mijmerde ik. Thuis aangekomen zocht ik contact
met de engel, maar ze was gevlogen. Een tijdlang
heb ik nog naar de hemel getuurd maar zag enkel
de eerste sterren opflakkeren in de intredende
duisternis van kerstavond.
Met een hoofd vol verwarring bleef ik achter. De
namen van de stad en alle dorpen die aan
Veldhoven grenzen schoten nog door mijn hoofd.
Eindhoven, Waalre, Steensel, Riethoven, Knegsel,
Wintelre: geen EOP II te bekennen. Dat kon toch
allemaal geen toeval zijn…
Eenmaal binnen vertelde ik mijn vrouw en twee
dochters wat ik had meegemaakt, over de
grafheuvel, de engel, ik als uitverkoren
Veldhovenaar, de dorpen, de wijken en Koning EOP
II. Ze keken me ongelovig aan, zoals het hoort bij
dit soort vertellingen. En omdat ik ze zo ongelooflijk
liefheb vond ik dat niet erg.
Nadat ik mezelf had opgefrist stak ik de kerstlichtjes
aan, stopte worstenbroodjes in de oven en schonk
vier glazen hete glühwein in. We hieven de glazen
en keken elkaar diep in de ogen. Tenslotte zei ik:
‘Het is Kerstmis. Met EOP II. Zalig Kerstfeest!’

21

Activiteiten bibliotheek

Activiteiten december 2020.
KennisMakers: Ton Sliphorst
Donderdag 17 december, 19.00-20.30 uur
Ton Sliphorst nam in 2019 afscheid op het
Sondervick College als docent geschiedenis. Hij
promoveert dit jaar aan de Radboud Universiteit
Nijmegen op het onderwerp historische demografie.
In de bieb geeft hij een lezing over het onderwerp
van zijn proefschrift.
Ton bestudeert al een aantal jaren het aspect van
sociale ongelijkheid, de verschillen in kansen van
overleven in een wijk in zijn geboortestad
's-Hertogenbosch van 1814 tot 1903. Hij ontdekte
dat de meeste stadsmensen stierven aan een
infectieziekte, ook zijn eigen overgrootouders
overleden aan cholera. Eén van de overgebleven
kinderen was zijn overgrootvader.

Zijn onderzoek is een vervolg op een project met
zijn leerlingen rond 1984. Hij fietste met de klassen
naar het streekarchief, toen nog in Oirschot, en daar
noteerden ze alle geboorten, huwelijken en
sterfgevallen in de gemeente Veldhoven en
Meerveldhoven van 1811 tot 1850. Sliphorst: "Met
de computers van toen konden we zien dat onze
voorouders gemiddeld
niet oud werden en
bovendien dat de
kindersterfte heel hoog
was. De helft van de
overledenen was zelfs
jonger dan tien jaar en
bovendien stierven de
meeste mensen aan
infectieziekten! Het
greep mijn leerlingen
erg aan dat er zoveel
kinderen overleden."
In zijn lezing legt Ton het verband tussen de
ongekende verbetering van de overlevingskansen
sinds de negentiende eeuw, in ’s-Hertogenbosch en
in Veldhoven.
Entree is gratis, wel vooraf even aanmelden:
www.bibliotheekveldhoven.nl/sliphorst
Over KennisMakers
De activiteiten op 17 december vinden plaats in het
kader van het project KennisMakers. Heb je een
jarenlange passie die je graag wilt delen met
anderen? Specifieke kennis op een bepaald gebied
die ook voor anderen boeiend zou kunnen zijn?
Oftewel, ben jij een KennisMaker? Dan kun je nu
samen met de Bibliotheek jouw kennis delen met
anderen. Meer informatie:
www.bibliotheekveldhoven.nl/kennismakers

22

En verder in de Bibliotheek Veldhoven
in december:
• Taalcafé: elke dinsdag 18.30-20.00 uur, elke
donderdag 10.30-12.00 uur.
Entree gratis, registratie bij binnenkomst.
Meer info:
www.bibliotheekveldhoven.nl/taalcafe

• Telefonisch spreekuur DigiTaalhuis (voor iedereen

die Nederlands wil leren, beter wil leren lezen en
schrijven, beter wil leren rekenen en omgaan met
geld, leren omgaan met de computer en voor
vragen over online donorregistratie): elke dinsdag
14.00-16.00 uur, elke vrijdag 10.30-12.30 uur via
tel: 06-24136467.
Meer info:
www.bibliotheekveldhoven.nl/digitaalhuis

• Afwijkende openingstijden i.v.m. feestdagen:

* donderdag 24 december - Kerstavond tot
16.00 uur geopend
* vrijdag 25 december - Eerste Kerstdag gesloten
zaterdag 26 december - Tweede Kerstdag gesloten
* donderdag 31 december - Oudjaarsavond tot
16.00 uur geopend
* vrijdag 1 januari 2021 - Nieuwjaarsdag gesloten

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.

Severinus nieuws

Vrijwilligers van Severinus: bedankt!
7 december was de nationale dag van de vrijwilliger.
Ook dit jaar hebben we onze vrijwilligers van
Severinus bedankt met een kaartje. De voorkant
van de kaart was wederom ontworpen door een van
onze cliënten van het atelier.
Dank aan alle vrijwilligers voor jullie inzet en geduld
dit jaar, waarin jullie inzet jammer genoeg anders
was dan jullie gewend waren of wilden.
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 en koopzondagen. Prijs jij onze
mooie spullen aan bij het winkelend publiek?
Kun je niet wachten? Kom een kijkje nemen 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).
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).

3e Airbus in Eindhoven

Derde Airbus A330 Multi-Role Tanker
Transport (MRTT) toestel geland op
vliegbasis Eindhoven.
Tegen het einde van de dag is op 19 november de
Multinationale MRTT Fleet aangevuld met een derde
vliegtuig, de T-056. Dit vliegtuig is als eerste
exemplaar ook geschikt voor medevac (medische
evacuaties) van gewonde militairen of slachtoffers
van natuurgeweld. Met het toestel zijn Defensie en
de partnerlanden in staat om patiënten te vervoeren
onder intensive care omstandigheden.
Aan boord van het vliegtuig is plaats voor
21 zittende patiënten. Daarnaast is ruimte voor
16 stretchers/brancards en 6 intensive care units.
Het toestel wordt volgend jaar overgevlogen naar
het vliegveld in Keulen waar volgens de planning het
vierde toestel in maart 2021 aankomt. Volgens
dezelfde planning komt het vijfde toestel in juli 2021
naar vliegbasis Eindhoven. De daaropvolgende
toestellen zullen in de jaren tot en met 2024 worden
afgeleverd. Uiteindelijk krijgen 5 toestellen
vliegbasis Eindhoven als thuisbasis en 4 toestellen
het vliegveld in Keulen.

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).

Dorus Seuntiens

Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Crypto Oers, puzzel 80

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 79 was:
1. BanstRaat
2. De KeersOp
3. BOers
4. BIJzaak
5. PapegaAien
6. Corona
7. WijKzuster
8. KeldervErkoop
9. SenioRenwijzer
10. Le Sable

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, Mieke van Campen,
Annie Geven, Bets Hospel, Corrie Kampinga,
Corné Kelders, Janus van Lieshout,
Henriette Segers, Moniek van den Wildenberg,
Helma van der Zee.

1
2
3

Familienaam: Rooijackers
4
5
6
7
8
9

Lovano Kitchen and Bar
Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven

www.lovano.nl | info@lovano.nl
040 - 205 12 18
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1. Hulphoeve van 't Geitenboerke of d'n Oerse Have
(12)
2. Helpwerkzaamheid van de samenstellers van de
Koers (8)
3. Van 'n elpee kun je eenvoudig een loodgieter
maken (6)
4. Doopt deze heilige Jan ook bij de school of bij
De Guld? (7)
5. Behoren de Hinnikers tot een vereniging met
dezelfde haardracht? (8)
6. Niet steeds zicht op de opvatting van een plaats
(10)
7. Ad en Jacqueline staan garant voor een plaats in
Drenthe (7)
8. Dat letsel heeft een oud Oerse pastoor in
Engeland zeker (8)
9. Inwoner die een prachtig dorp akelig vindt (9)

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 38, nummer 11,
December 2005

Kerstverhaaltje:
Kerstmis met grijze muis

Grijze Muis loopt door
het bos. Ze heeft een
bijl bij zich. Speurend
en keurend gaat ze op
zoek naar een mooie
kerstboom. "Mijn hemel,
wat staan er veel,"
roept ze. Steeds als ze
denkt er één gevonden te hebben, kijkt ze toch weer
verder. Nu eens is de boom te klein, dan weer te
groot. Of niet mooi recht. Of te kaal. Of juist te vol.
Om wanhopig van te worden. Waarom staan er ook
zo veel!
Twee bomen waren genoeg
geweest, denkt Grijze
Muis. Dan nam ik de
mooiste en was ik klaar.
Eén boom is nog beter.
Hoef je niet eens te kiezen.
Grijze Muis trekt haar
ijsmuts over haar ogen en
draait drie keer in de
rondte. Dan blijft ze staan
en wijst met haar bijl recht
vooruit. Die boom neemt ze. Langzaam trekt Grijze
Muis haar ijsmuts omhoog.
Nee maar! Wat een prachtige kerstboom wijst ze
aan! Dat die haar niet eerder is opgevallen. Het is
een kaarsrechte spar. Niet te groot, maar zeker niet
te klein. En wat is hij mooi van vorm. Hij staat een
beetje apart van de andere sparren. Op een
heuveltje. Alsof hij op een voetstuk staat. Voor het
mooie zou Grijze Muis eigenlijk ook het heuveltje
mee naar huis moeten nemen. Het is bijna zonde de
boom hier weg te halen. Grijze Muis pakt haar bijl
met twee handen vast en zwaait ermee naar

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

achteren. Dan bedenkt ze zich. Ze heeft een beter
plan.

Het is Kerstmis. Grijze Muis staat voor haar huis om
de gasten op te vangen. Vreemde Eend is er als
eerste. "Gaan we weer ganzenbord spelen?" vraagt
ze. "Hou je jas maar aan en je muts maar op," zegt
Grijze Muis. "We gaan straks ergens heen. Meer zeg
ik niet." Al gauw komen ook de andere gasten.
Haas, Kraai, Groene Poes, Kuik en Vark en de Rat
van Weinig Woorden. "Zijn we er allemaal?"
vraagt Grijze Muis. "Nu wel," zegt Liegbeest, die als
laatste is binnengekomen. "Laten we dan maar
gauw gaan," zegt Grijze Muis.
En daar gaan ze. in optocht door de donkere en
koude kerstnacht. Voorop loopt Grijze Muis. Met een
lampion. Ze steken de rivier over en lopen naar de
rand van het bos. Daar blijven ze staan. "We zijn
er," zegt Grijze Muis. "En wat moet hier dan zijn?"
vraagt Kraai. "Een heel bijzondere boom," zegt
Grijze Muis. "Doe je ogen maar dicht." "Dan zien we
nog minder," zeggen Kuik en Vark, maar toch doet
iedereen wat Grijze Muis heeft gezegd. Grijze Muis
loopt zachtjes naar de kerstboom op het heuveltje.
Eén voor één steekt ze de kaarsjes aan. "Doe je
ogen maar weer open," zegt ze als alle kaarsjes
branden. Grijze Muis is
benieuwd wat haar gasten
zullen zeggen.
Maar ze zeggen niets.
Iedereen is sprakeloos.
Behalve de Rat van Weinig
Woorden. “Sprankelbaar!"
stamelt hij. Hij heeft het
woord zelf verzonnen, maar
iedereen weet wat hij
bedoelt. En iedereen is het
helemaal met hem eens. Grijze
Muis straalt van trots. Ze geeft iedereen een dikke
plak kerstbrood met poedersuiker. En een glaasje
warme gloeiwijn. Tegen de kou. "En dan gaan we
elkaar nu verhalen vertellen," zegt ze. "Wie wil er
beginnen?" Om de beurt vertellen ze elkaar een
mooi winterverhaal. Met heel veel sneeuw erin. Ze
vertellen tot de kaarsjes in de kerstboom allemaal
zijn opgebrand. Dan is het kerstfeest afgelopen. Wat
een heerlijk feest is het geweest. In één woord:
'sprankelbaar!'
25
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Buurt-AED in Oerle-Zuid

“Vraag niet wat een land voor u kan doen, vraag wat
u voor uw land kunt doen”. Dit was een beroemde
uitspraak van John F. Kennedy destijds bij zijn
inauguratie. Deze uitspraak is eigenlijk van alle
tijden en nog steeds van toepassing ook in kleinere
gemeenschappen.
Zeker onder de huidige corona omstandigheden is
het mooi als je merkt dat er zoveel buurtgenoten
zijn die onze wijk en het welzijn van elkaar een
warm hart toedragen.
Zo hadden we het idee om een buurt AED voor onze
wijk aan te schaffen. Maar hoe doe je zoiets? Waar
begin je mee? Toevallig hadden we gehoord over
een dergelijk project in een andere Veldhovense
wijk. Uit de informatie die we ontvingen bleek
iemand van Cordaad betrokken te zijn geweest. Dat
bleek een schot in de roos. Bij Cordaad hadden ze
vaker met dit bijltje gehakt en al diverse projecten
uitgevoerd.
Tijdens een eerste gesprek met Henk van Hugten,
van Cordaad, kwamen verschillende opties voor de
aanpak naar voren en werd vooral heel goede
informatie voor een brief aan de buurtbewoners ter
beschikking gesteld.

Marianne Knippenberg en Gonny van Oorschot
tonen de nieuwe AED.
Al gauw bleek het toch een behoorlijk dure aankoop,
zo’n AED en werd ons duidelijk dat de cirkel van
straten waar we wilden flyeren uitgebreid moest
worden tot de hele wijk, om het geld bij elkaar te
krijgen.
Dat betekende ook dat ons werkgroepje uitgebreid
zou moeten worden. Gelukkig waren buurtgenoten
Hennie en Paul bereidwillig om mee te doen met
flyeren. Een leuke bijkomstigheid was dat het
enthousiasme voor het project toenam en er
gezellige sociale bijeenkomsten ontstonden
(Coronaproof natuurlijk).

AED aan de muur van het
appartementencomplex in Oerle-Zuid.

DorpsVereniging Oerle was bereid hun
rekeningnummer voor het storten van de donaties
open te stellen. Hun penningmeester Wim hielp mee
om alles keurig bij te houden. Ook daar waren we
bijzonder blij mee.
Inmiddels hangt de AED – met dank aan
dorpsgenoot Bas - keurig netjes aan de muur van
het appartementencomplex in Oerle Zuid en hopen
we dat we hem nooit hoeven te gebruiken. Hoe
tegenstrijdig kan het leven zijn!
Iedereen heel hartelijk bedankt!
AED werkgroep Oerle Zuid
Marianne Knippenberg en Gonny van Oorschot
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Het interview

‘Met mijn verhaal wil ik anderen
vooruit helpen’.
Daniëlle Schippers (21) heeft een
arbeidsbeperking. Als Realist van CNV
Jongeren geeft de Veldhovense pitches en
voorlichting aan organisaties. Hiermee wil ze
vooroordelen wegnemen die leven over
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Door Ad Adriaans

Daniëlle Schippers.
‘Als je mij op straat tegenkomt, zie je een mank
lopend, scheel kijkend meisje. Maar dat wil niet
zeggen dat ik geen leuke, gezellige sociale meid
ben, want dat ben ik zeker wel.’ Zo begint Daniëlle
op 16 november een podcast tijdens de Week van
de Realist. Zeven dagen lang vertellen zeven
Realisten, krachtige, realistische jongeren met een
arbeidsbeperking, hun verhaal.

Zeldzame ziekte
21 jaar geleden wordt Daniëlle geboren met het
syndroom van Bloch-Sulzberger. “Dat is een
zeldzame ziekte die bij 1 op de miljoen vrouwen
voorkomt. Een week na mijn geboorte werd ik in het
ziekenhuis opgenomen. Ik stond onder de uitslag en
kon geen eten binnenhouden. Een stagiair in het
ziekenhuis zei dat de symptomen leken op het
syndroom van Bloch-Sulzberger. Binnen enkele
weken was duidelijk dat dat klopte. Mijn ouders
werden toen gelijk ingelicht over de mogelijke
symptomen. Mijn gezichtsvermogen is maar vijftien
procent en mijn linkerkant is achtergebleven in de
groei. Vanwege mijn beperkte gezichtsvermogen
mag ik geen rijbewijs halen. Op de fiets red ik me in
Veldhoven en omliggende dorpen wel omdat ik daar
inmiddels de weg goed ken. Vanaf groep 7 ben ik
het fietsen in het verkeer gaan oefenen met een
ergotherapeut van Koninklijke Visio. Ik heb daar
twee contactpersonen. Een voor school en een voor
zelfstandigheid.”
Linkerbeen
Ook heeft Daniëlle een eenzijdig spasme op
lichamelijk vlak. Daardoor is de linkerkant van haar
lichaam achtergebleven in de groei. “Mijn linkerbeen
is dunner en was ruim vijf centimeter korter.
Voordat ik uitgegroeid was, onderging ik daaraan al
een aantal operaties. Toen ik veertien was, kreeg ik
een beenverlenging. Het lengteverschil is nu
acceptabel, minder dan één centimeter. Maar ik heb
veertien jaar gelopen met een verschil in lengte.
Daardoor loop ik nog steeds mank, maar wel minder
dan eerst.”
‘Ik zie niet wanneer water kookt’
Deze twee symptomen maken dat Daniëlle een
functiebeperking heeft. “Door deze handicaps ben ik
sneller moe. Ik ben vrij zelfredzaam, maar daarvoor
heb ik mijn trucjes, foefjes en hulpmiddelen. Ik kan
bijvoorbeeld niet zien wanneer water kookt.
Daarvoor leg ik een glazen ring in de pan waardoor
ik hoor wanneer het water kookt. Voor het afgieten
van een pan heb ik ook weer een hulpmiddel. Een
hoes om een dekbed doen, lukt me niet alleen. Ik
slaap nu onder een bedrukt dekbed dat uitwasbaar
is.”
School
Op school zit Daniëlle altijd vooraan in het midden.
Ze redde zich op de basisschool dankzij onder meer
schriften met dikkere lijnen en speciale krijtjes voor
de leerkracht. “Vaak vraag ik of de docent vertelt
wat hij of zij opschrijft. Ik heb geleerd om aan te
geven wanneer ik ergens hulp bij nodig heb.” Het
doorspitten van literatuur kost haar nogal wat
kruim. Ze laat zich door haar beperkingen niet uit
het veld slaan. Dat blijkt! Op 26 november j.l.
ontving ze namelijk de propedeuse van de opleiding
HRM aan de Fontys in Eindhoven.
Realisten
Via een meisje dat ook visueel en motorisch
gehandicapt is, hoort ze voor het eerst over
Realisten. Realisten zetten zich in om de inclusie van
jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt te
bevorderen. CNV Jongeren leidt jaarlijks een aantal
jongeren op tot Realist. Zij gaan op pad om
voorlichting en pitches te geven bij organisaties en
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studenten. “Toen er een oproep kwam om nieuwe
Realisten op te leiden, heb ik me gelijk aangemeld.
Ik kreeg er onder meer een training in communicatie
- en presentatievaardigheden.” In februari van dit
jaar gaf ze voorlichting op de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen aan studenten HRM. “Daarmee
wilde ik de toekomstige professionals handvatten
geven om te werken met mensen met een
arbeidsbeperking. Die moeten ze tijdens een
sollicitatieproces hetzelfde behandelen als ieder
ander.”
Anderen vooruit helpen
Inmiddels gaf ze één fysieke pitch. Vanwege corona
vonden er negen digitaal plaats aan bedrijven en
gemeentes. “Ik vertel er mijn persoonlijke verhaal
en neem eventuele vragen en vooroordelen weg.
Realisten weten heel goed wat ze wel en niet
kunnen. Veel werkgevers vinden het ingewikkeld en
weten niet wat er bij komt kijken als ze een
arbeidsbeperkte in dienst nemen. Met mijn verhaal
wil ik anderen vooruit helpen.” Als Daniëlle haar
pitch verteld, doet ze dit bij een ‘harrie’-training.
Harrie is bedacht door CNV Jongeren en in
samenwerking met Enspiratie doorontwikkeld tot
een begrip op de werkvloer. De training is voor
medewerkers die op de werkvloer werknemers met
een extra ondersteuningsbehoefte begeleiden.
Harrie staat voor Hulpvaardig, Alert, Realistisch,
Rustig, Instruerend en Eerlijk. De competenties
realistisch en eerlijk heeft Daniëlle hoog in het
vaandel. Als Realist heeft ze net wat meer
begeleiding nodig, is ze eerlijk. “Ik ben leergierig en
enthousiast. Maar door mijn visuele beperking heb
ik net wat meer tijd nodig.”

Onlangs ontving ze het Europass certificaat.
Hiermee kan ze aantonen bij een eventueel
toekomstige werkgever of een andere
vrijwilligersorganisatie wat zij heeft geleerd en welke
ervaring is opgedaan in de periode van
vrijwilligerswerk. Met pitchen wil ze nog een tijdje
doorgaan. “Elke week krijg ik een mail van CNV
Jongeren met openstaande pitches en voorlichting.
Zolang het in mijn schoolrooster in te passen is, ga
ik ermee door.”
Daniëlle’s Droom
Daniëlle eindigt haar podcast van 16 november met
haar droom. ‘Over tien jaar heb ik een
dienstverlenende functie. Ik werk voor en met
mensen. Na een goede werkdag, waarbij ik veel
waardevolle dingen heb gedaan voor mijn collega’s
en externen, stap ik in de stadsbus en loop vanuit
mijn eindhalte naar huis. Als ik de deur open van
mijn rijtjeshuis, ga ik op de bank zitten en begin ik
even later met koken. Of het moet zijn dat mijn
vriend al heeft gekookt, maar dat zien we dan wel.
Na het eten ga ik gezellig bijkletsen met vrienden of
familie. Gewoon een normale dag in een goed leven.
Voor mensen zonder arbeidsbeperking is dit
vanzelfsprekend, maar voor mij is dit echt mijn
droom. Ik hoop later dus ook dezelfde kansen te
krijgen als alle andere mensen. En ik hoop, nu jij
mijn verhaal hebt gehoord, dat je dus ook mij, of
mensen met een arbeidsbeperking, op dezelfde
manier behandelt en dezelfde kansen geeft als alle
andere medewerkers.’

Oerle zoals het was

Gebruik van drugs verboden op Oerles
popfestival.
(Uit de Provinciale Zeeuwse Courant, 22 juli 1970)
EINDHOVEN (ANP). Vrijdagnacht en zaterdag
wordt in Oerle, gemeente Veldhoven, aan de
bremhut op een weideterrein van twee ha door
de carnavalsvereniging “De Gersteknauwers”
een popfestival georganiseerd. Er worden
8.000 tot 10.000 bezoekers verwacht. Twintig
popgroepen verlenen hun medewerking.
Naar aanleiding van gebeurtenissen bij het jongste
popfestival in Rotterdam zal in opdracht van het
ministerie van justitie door de politie, zoals de
korpschef hoofdinspecteur Hustinx meedeelde,
opgetreden worden tegen het gebruik van drugs,
zowel soft- als harddrugs.
Burgemeester G. Elsen en de organisatoren zijn met
’t hoofd van ’t parket, mr Messchaert, eveneens
overeengekomen dat binnen het terrein zal moeten
worden opgetreden tegen extreme uitwassen als
naaktloperij. Voor het dragen van de gebruikelijke
kleding zijn de organisatoren verantwoordelijk.
Politie zal op het terrein zo onopvallend en beperkt
mogelijk aanwezig zijn.
Naschrift redactie:
Ja, ja, vijftig jaar geleden gebeurde er in Oers ook al
van alles, zoals dit heuse popfestival. Wellicht zijn er
onder jullie mensen die bij dit festival aanwezig
waren. Graag ontvangen wij jullie reacties, zodat we
nog wat meer herinneringen met onze lezers kunnen
delen.
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Kaasmakerij Nieuwerwets

Eind november is Oerlenaar Wilco de Crom
samen met zijn broer Frank gestart met het
bedrijf Nieuwerwets Zuivel. Dit bedrijf is
gevestigd in zijn ouderlijk huis aan de
Molenvelden in Knegsel. Met Nieuwerwets legt
Wilco zich op het terrein van de boerderij aan
de Molenvelden toe op het produceren van
verschillende zuivelproducten én kaas.
23 november heeft Nieuwerwets de eerste
daadwerkelijke kaasproductie gedraaid. Een
mooie gelegenheid om eens aan Wilco te
vragen hoe hij in dit vak gerold is en hoe de
eerste weken hem bevallen.
Door Jurre van der Velden

Nieuwe kaas van de legplank.
Wilco was voorheen werkzaam bij MS Schippers en
zegde (net als zijn broer Frank) zijn baan op om zich
volledig op zijn eigen bedrijf te kunnen richten. Hij
heeft altijd al het plan gehad om ondernemer te
worden en uiteindelijk het melkveebedrijf van zijn
vader over te nemen. 12 Jaar geleden zijn de ouders
van Wilco een zorgboerderij gestart aan hun woning.

Wilco krijgt hier altijd leuke reacties terug van
cliënten en hun familie. Hij vindt deze
maatschappelijke verbinding erg belangrijk. Hij
zocht iets waarmee hij deze maatschappelijke
verbinding en dus de relatie tussen ‘boer en burger’
kan verbeteren.
De melkveehouderij is vandaag de dag alleen een
best lastige business om in werkzaam te zijn.
Daarom wilde Wilco graag iets verzinnen om te
zorgen dat de melk van de Knegselse melkkoeien
geen anoniem product wordt in de melkfabriek,
maar dat mensen het product zelf kunnen komen
proeven en beleven op de boerderij. Op die manier
kwam Wilco op het idee van een kaasmakerij.
In 2019 heeft Wilco de LEADER-subsidie ontvangen,
die behoort tot de N69-gelden. Om voor deze
subsidie in aanmerking te komen kon je innovatieve
ideeën inbrengen om de leefbaarheid en economie
te stimuleren in het Grenscorridorgebied (waar
Knegsel en Oerle deel van uitmaken). Uiteindelijk
heeft het bedrijf deze subsidie ontvangen om het
proces geheel CO2-neutraal te laten verlopen en
omdat er ruimte is gemaakt voor een zogeheten
kaas-innovatielab. Voor dit lab is een partnerschap
gesloten met hogescholen in de regio. Hiermee
krijgen studenten de mogelijkheid om op de
boerderij in Knegsel innovaties op het gebied van
kaas te bedenken en kan Wilco deze innovaties
meteen gebruiken om een onderscheidend product
te maken.

De kringloop van het bedrijf is zoals dat heet
gesloten. Dat wil zeggen dat de melk op de boerderij
blijft en op een CO2-neutrale manier tot kaas
geproduceerd wordt. Ook het transport verloopt
klimaatneutraal. Wilco wil graag met elektrische
transportmiddelen de kaas aan de man gaan
brengen. Het opladen daarvan verloopt met behulp
van de 1500 zonnepanelen die bij de boerderij
gestationeerd zijn.
Om zich het vak van kaasmaker eigen te maken
heeft Wilco 40 kaasmakerijen bezocht. Ook heeft hij
een opleiding tot kaasmaker gevolgd in Utrecht en
heeft hij bij 2 verschillende kaasmakers (samen met
zijn broer Frank) stagegelopen. Daardoor kan hij
zich nu volledig op het kaasmaken richten, al is het
vooral Frank die deze taak voor zijn rekening neemt.
Wilco melkt iedere ochtend de koeien, is geregeld in
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de zorgboerderij te vinden en doet zijn best om de
kaas in iedere hoek van de regio aan de man te
brengen.
Nieuwerwets richt zich binnen de kaasmarkt op het
maken van kaas van de boerderij. Dit is niet
hetzelfde als boerenkaas, al laat de naam je
misschien iets anders denken. Boerenkaas is
namelijk kaas die voor het grootste deel met de
hand is gemaakt van rauwe melk. Het verschil met
kaas van de boerderij is dat deze gepasteuriseerd is.
Dat houdt in dat men de melk kort verhit waardoor
eventuele schadelijke bacteriën worden vernietigd.
Kaas van de boerderij is verder op Goudse wijze
gemaakt en de melk is niet gestandaardiseerd.
Standaardisering wil zeggen dat als rauwe melk
normaal gezien naar de melkfabriek gaat, men de
melk voor een gedeelte afroomt om het percentage
melkvet naar beneden te brengen tot de
standaardnorm. Voor ‘fabriekskaas’ gebruiken ze
gestandaardiseerde melk als productiegrondstof.
Wilco geeft aan dat hij bij Nieuwerwets kaas maakt
met volvette melk van de eigen boerderij. Deze is
nog niet in de fabriek geweest en dus ook niet
gestandaardiseerd. Daarnaast maken ze op
boerderijen meestal geen 30+ kaas. Dit terwijl er
wel steeds meer vraag naar dat product komt. Bij
30+ kaas is het vetpercentage in de kaas lager.
Nieuwerwets gaat dit wél op de boerderij maken.
Met het vet dat Nieuwerwets uit deze kaas haalt,
maakt het bedrijf boerenroomboter.

Oerse bedrijvengids

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.

Naast de kaasmakerij komt er op de boerderij vanaf
april 2021 ook nog ruimte voor een dependance van
Seats2meet. Voor leden van dit platform is het vanaf
dan mogelijk om te komen flexwerken op de
boerderij. Daarnaast komt er een streekwinkel waar
de producten van de boerderij worden verkocht.
Doordat het proces klimaatneutraal verloopt en het
product hopelijk goed bevalt, wordt bij Nieuwerwets
het nuttige met het aangename gecombineerd. De
kaas is nu namelijk nog niet klaar. Na de eerste
productieronde moet de kaas nog 6 weken rijpen
voordat er sprake is van jonge kaas. In de eerste
week van april is vervolgens de eerste lading
belegen kaas klaar.

Steun de
Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.

en word donateur!

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle
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Cultuurprijs Veldhoven

Lisette Oosterbosch ontvangt
Cultuurprijs Veldhoven 2020.
Met Lisette Oosterbosch als winnaar heeft de
jury van de Cultuurprijs Veldhoven gekozen
voor een wat minder bekende discipline,
namelijk de vertelkunst. Lisette is
medeoprichter van de Veldhovense
vertelvereniging ‘VerVe’ en ontving de prijs op
donderdag 19 november in Theater de Schalm.
De juryleden waren
unaniem in het
voordragen van de
54-jarige
Veldhovense als
zevende winnaar van
de Cultuurprijs
Veldhoven: “We
zoeken naar
diversiteit onder de
prijswinnaars.
Hoewel het vertellen
van verhalen zo oud
is als de mensheid
en binnen alle
culturen een heel
belangrijke rol
speelt, is de manier
waarop onze
prijswinnaar deze
Lisette Oosterbosch met de
discipline vorm geeft Cultuurprijs Veldhoven.
voor Veldhoven
Fotograaf: Willem Binnendijk.
relatief nieuw”, is te
lezen in het juryrapport.

Meesterverteller
Haar kinderen waren het eerste publiek voor de
verhalen van Lisette Oosterbosch. Ze had zoveel
plezier in het vertellen van verhalen, dat ze in 2004
besloot een cursus ‘Meesterverteller’ te volgen in de
Bibliotheek Veldhoven. Dankzij de cursus werd haar
passie voor verhalen vertellen pas echt
aangewakkerd en haar publiek werd groter en meer
divers. Lisettes verhalen gaan vaak over krachtige
personages en geven bij voorkeur een andere kijk
op zaken. Ze combineert de vertelkunst met muziek
door het maken van liedjes bij de verhalen. Ook de
voordracht krijgt veel aandacht en daarmee maakt
Lisette van het vertellen een ware podiumkunst.
Uit het blote hoofd
Lisette wilde haar passie graag delen met anderen
en richtte in 2005 met Tilly Huberts
‘VerVe’ (Vertelclub Veldhoven) op. Tijdens de
bijeenkomsten oefenen de leden het vertellen
volgens de oude vertelkunst, oftewel ‘uit het blote
hoofd’. Ook bezoeken ze regelmatig
vertelvoorstellingen en -evenementen. De club
kreeg steeds meer leden en opdrachtgevers
waardoor in januari 2008 een officiële vereniging
werd opgericht.
De jury van de Veldhovense cultuurprijs is positief
verrast door alle activiteiten die de vereniging al
ruim 15 jaar onderneemt. Zo dragen de leden
verhalen voor aan basisschoolleerlingen, aan
bewoners van zorginstellingen, aan bezoekers van
bibliotheken, muziekscholen, theaters, musea en
aan particulieren. Daarmee bezorgen ze veel
mensen binnen én buiten Veldhoven plezier.
“Lisette is er afgelopen jaren ten volle in geslaagd
om de vertelkunst in Veldhoven naar een hoger plan
te tillen”, aldus de jury.
Over de Cultuurprijs Veldhoven
De Cultuurprijs Veldhoven is een initiatief van
Museum ’t Oude Slot en wordt sinds 2014 jaarlijks
uitgereikt. De gedachte achter de prijs is dat
cultuur zorgt voor een waardevol woon- en
werkklimaat in Veldhoven en dat de mensen die
daaraan bijdragen met een eigen, uniek talent een
beloning verdienen.
Eerdere winnaars zijn onder andere muzikant Bertus
Borgers, de graffitikunstenaars van Studio Giftig,
schilder Hanneke Hielkema en toneelspeler Johan
Sanders. De prijs is een bronzen penning,
ontworpen door de Veldhovense kunstenaar Jan
Dams. De jury bestaat uit de directies van de
vier Veldhovense culturele instellingen: Jack
Gooyaers (Art4U), Dorine Prinsen (Bibliotheek
Veldhoven), Hans Sonnemans (Museum ’t Oude
Slot) en Sjoert Bossers (Theater De Schalm).
Meer informatie over Lisette Oosterbosch en VerVe
is te vinden op www.verhaalderij.nl en
www.vertelclubveldhoven.nl
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Corona-proof uitstapjes
Corona-proof dagje weg
met kinderen

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.

Even lachen...
Hallo allemaal ik ben er
weer en deze keer ga ik
moppen en raadsels
vertellen.
Dus hier komen ze:
1. Zegt de een tegen de
ander 'Mag ik even storen?'
Zegt de ander 'Ja hoor wat is er?’ Zegt de een 'Niets
ik wilde alleen even storen.’
2. Waarom neemt een oen een steen en een lucifer
mee naar bed?
Antwoord: Met de steen gooit hij het licht uit en met
de lucifer kijkt hij of het wel echt uit is.
3. 'Is Bert ernie?' Vraagt jantje aan de meester.
4. Wat krijg je als je een postduif met een specht
kruist?
Antwoord: Een vogel die post rondbrengt en daarbij
nog eens op de deur klopt.

Hallo hier ben ik weer met
een nieuw stukje voor de
Koers voor Kids.
Ik ga jullie wat tips geven
om gezellig een dagje weg te
gaan wat vooral voor kinderen leuk is.
Tip 1: Een dagje Valkenburg. Je kan met een
stoeltjes lift naar boven en boven zijn heel veel
leuke dingen te doen, zoals de rodelbaan,
midgetgolf en er is een soort van glijbaan waar je
met een band van af kunt glijden. Dit alles kost niet
zo veel dus je kunt een leuk middagje weg zijn.
LET OP: je moet de stoeltjes lift van tevoren
reserveren anders kan je niet naar boven.
Tip 2: het speelbos in Bladel. Je maakt een
wandeling in de bossen en dan ga je lekker spelen
bij het speelbos. Je kunt bij hotel de tipmast een
drankje en wat lekkers kopen. En er staan ook
kraampjes die eten verkopen.
Tip 3: het Koning Kyrië
avonturenpad Hoogeloon, het is
een wandeltocht van ongeveer
2,5 km en met opdrachten
onderweg en aan het einde een
leuke speeltuin.
Ik hoop dat jullie iets aan deze
tips hebben. Ik heb alles gedaan
en vond het heel leuk tot de
volgende keer maar weer.

5. Komt een oen bij de dokter. Zégt de dokter
‘Jeetje jou heb ik lang niet gezien.’ Zegt de oen
'Klopt ik was ziek.’
6. Waarom stopt de oen met biljarten?
Antwoord: Hij had geen keus.
7. Wat is het toppunt van domheid?
Antwoord: Iemand opbellen en vragen wat zijn
telefoon nummer is.
8. Waarom loopt een oen op maandag naast zijn
fiets?
Antwoord: het weekend zit erop.
Dit was mijn stukje tot de volgende koers.
Groetjes Jasper.

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
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TikTok

Hallo…
Charlie en Nikita hier… Wij
gaan een stukje schrijven
over TikTok. TikTok is een
app en is social media.
Officieel moet je volwassen
zijn om een account te
maken, maar bijna alle
kinderen hebben er al een.
Op deze app kan je korte
video’s van 15 seconden of
60 seconden maken. Je kan
de filmpjes die je maakt
posten, maar je kan ook de filmpjes van een ander
liken ( dat betekent dat je het filmpje leuk vindt). Je
hebt je eigen account en als iemand onze filmpjes
leuk vindt kan hij of zij onze account volgen, en wij
kunnen de account van een ander volgen. Meestal
zijn de filmpjes dansjes en dansen is leuk!
Als je iets leuk vindt, kan je een reactie plaatsen bij
het filmpje. Dit vinden we erg leuk om te doen,
maar ook om te lezen. Het vervelende er aan is wel
dat er ook vervelende reacties kunnen staan. Dat is
niet aardig en je kan er iemand mee kwetsen.
Bij de dansschool van Charlie, kan je zelfs TikToklessen volgen. Tijdens deze lessen leren we de
populaire dansjes van TikTok. Vandaag gaan we een
keer samen naar deze dansles! Omdat we ook
samen het stukje maken over TikTok..
We hebben er zin in…

Charlie en Nikita.
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Kerstmantaart
Hoi allemaal,

Mijn naam is Nova en deze
keer heb ik voor jullie een
lekker recept voor een
kerstmantaart. Dit is een
recept wat ik met mijn vader
heb gemaakt. Het is recept
is niet moeilijk en is leuk om
samen te maken.

CITY PASSAGE
VELDHOVEN

Het maken van de taart duurt ongeveer 15 minuten
en moet daarna 2,5uur in de koelkast. Daarna moet
de taart versierd worden.
Dit duurt ongeveer 10 minuten.

Stap 2 Taart maken:
• Doe 400ml water, de kwark en slagroom in een
kom en meng dit met een mixer door elkaar.

• Voeg de taartmix toe en meng dit 1 minuut met
Je hebt nodig:

• 1 pak kwarktaart aardbei (Dr. Oetker)
• 60gram boter (ongezouten roomboter is het
lekkerst)

• 500 gram magere kwark
• 250 ml verse slagroom (onbereid)
• 1 bakje aardbeien
• 1 bakje rode bessen
• 2 blauwe bessen (of druiven)
• 1 zakje marshmallows
• 400 ml water
Stap 1 Bodem maken:

• Pak een springvorm en leg het velletje bakpapier
op de bodem. Smelt 60 gram boter in een
steelpan en haal de pan van het vuur.

• Meng de inhoud van het zakje kruimelbodemmix

door de boter. Verdeel dit over de bodem van de
springvorm en druk dit aan met de bolle kant van
een lepel.

een mixer op de laagste stand. Klop het daarna
2,5 minuut op de hoogste stand .

• Verdeel de taart mix over de bodem en zet de
taart minimaal 2,5uur in de koelkast,

Stap 3 Versieren (kijk op de foto naar het
voorbeeld):
• Meng de aardbeien en de rode bessen en maak
een vorm van een kerstmuts op de kwarktaart.

• Plaats onder de kerstmuts een rand van
marshmallows.

• Snijd de andere marshmallows doormidden of

twee keer doormidden. Maak hiervan een baard en
snor.

• Plaats twee blauwe bessen als ogen en gebruik
3 rode bessen als neus en wangen.
Je kerstmannentaart is klaar. Ik hoop dat jullie het
recept gaan proberen. Eet smakelijk.
Groeten, Nova
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.

2020

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.

Zoals u weet zijn heel veel activiteiten afgelast
of worden verzet vanwege het coronavirus.
December
18
19
21
24
28

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Koopavond bij Molen Sint-Jan, 18.30-20.00
Ophalen PMD-zak
Koopavond bij Molen Sint-Jan, 18.30-20.00

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord
Voor aanmelding van items voor op het
publicatiebord kunt u terecht bij:

2021
Januari
2
8
15
17
22
23
23+24
29

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen PMD-zak
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Stichting Jeugdbelangen: Snerttocht
Ophalen PMD-zak
Ophalen oud papier
Expositie Kunstuitleen Veldhoven in
d’Ouw School (onder voorbehoud)
Ophalen groene kliko + PMD-zak

Februari
5
Ophalen PMD-zak
12
19

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Ophalen PMD-zak

26
27

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier

Maart
5
12
19
26
27

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:

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

groene kliko + PMD-zak
grijze en groene kliko + PMD-zak
groene kliko + PMD-zak
groene kliko + PMD-zak
oud papier

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

Appartementencomplex Mansus (zijgevel straatkant)
Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die
zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar:

April
2
9

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

16

Ophalen groene kliko + PMD-zak

17 & 18

Atelier Route Oerle

23
24

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier

30

Ophalen groene kliko + PMD-zak

De volgende kopijdatum is

25 december 2020

36

Ine Loijen - van Boekel
J. Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven
Tel: 040 - 205 10 28
e-mail:
publicatiebord@koersvanoers.nl

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

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

Foto’s: Willem Binnendijk

Foto impressie Sinterklaas bij Basisschool Sint Jan Baptist

