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Advieskantoor Rabobank Veldhoven
gaat verhuizen
Nieuwe locatie nog niet bekend
VELDHOVEN – Het advieskantoor van Rabobank Veldhoven aan de
Zandoerleseweg sluit medio februari haar deuren. Het huurcontract
loopt namelijk af. Dat betekent dat de Rabobank op zoek moet naar een
alternatieve locatie binnen de gemeente. Sterker nog, daar is de bank al
mee bezig. Een geschikte locatie is echter nog niet gevonden. Zolang er
geen nieuw advieskantoor is, kunnen klanten van Rabobank Veldhoven
terecht bij een van de (advies)kantoren van Rabobank Regio Eindhoven.
Joan Versluijs is directeur van Rabobank Veldhoven. Ze legt uit waarom de
bank op zoek moet naar een alternatieve locatie in de gemeente: ‘Het
huurcontract van onze huidige locatie loopt af. Het contract kan niet verlengd
worden omdat onze verhuurder een andere huurder heeft gevonden.’
Alternatieve locatie
Rabobank Veldhoven is momenteel hard op zoek naar een alternatieve locatie
binnen de gemeente Veldhoven. Joan Versluijs: ‘De Rabobank is nog steeds de
dichtbij-bank. En dat blijven we ook. Daar hoort een lokaal kantoor bij waar je
terecht kunt voor advies over hypotheken, vermogensvraagstukken en
beleggen én voor zakelijk advies en financieringsvraagstukken.’
Het vinden van een nieuwe locatie blijkt echter niet zo gemakkelijk. ‘We zijn al
sinds de zomer op zoek. Maar we zijn ook kritisch. Zo zoeken we een locatie van
tussen de 200 en 300 vierkante meter, centraal gelegen en met voldoende
parkeergelegenheid in de nabije omgeving. Daarnaast moet het kantoor
toegankelijk zijn voor iedereen. Verder moet het pand de mogelijkheid bieden
om spreekkamers te creëren.’ De Rabobank roept inwoners van Veldhoven op
om mee te denken. Joan Versluijs: ‘Iedereen die een idee heeft, mag zich bij ons
melden. Iedere suggestie wordt serieus bekeken en afgewogen.’
Voor klanten met vragen over hun dagelijkse bankzaken verandert er niets, zij
kunnen nog steeds terecht bij het Rabobankkantoor De Meent in het
Citycentrum in Veldhoven. De pinautomaat aan de Zandoerleseweg wordt
binnenkort omgebouwd tot Geldmaat, een bankonafhankelijke pinautomaat.
Voor zover bekend blijft de locatie onveranderd.

www.rabobank.nl
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BIO Valentijnskoeken

Bestellen Valentijnskoeken BIO 2020
Ook dit jaar verkopen wij weer de bekende
Valentijnsharten (koekharten van ongeveer
25 cm groot).
Op donderdag 13 februari gaan de meiden van
onze korfbalvereniging langs de deuren in Oerle om
deze heerlijke koeken te verkopen.
De Valentijnsharten kosten € 2,00 per stuk en u
hebt al 3 koeken voor € 5,00 en ze zijn ideaal om
cadeau te doen aan een geliefde of natuurlijk om
zelf lekker op te eten bij een kopje thee of warme
chocomel.
Maar LET OP: Oerle wordt steeds groter en de vraag
naar onze koeken ook, dus wij kunnen helaas niet
garanderen dat wij alle Oerse huizen kunnen
bezoeken op deze avond.
Wilt u dus zeker weten dat u ook dit jaar weer kunt
genieten van onze heerlijke koeken, bestel ze dan
nu alvast via www.biokorfbal.nl en haal de
koeken op donderdag 13 februari tussen 18.30 en
20.00 uur op bij d’Ouw School.
Betaling via pin is mogelijk.

Carnaval in Oerle

Carnaval in
Dorpscentrum “d’Ouw School”
Zaterdag 22 februari 2020
“Oerse Familieoptocht”

13.00 uur: inschrijven en opstellen
14.00 uur: vertrek bij dorpscentrum “d’Ouw School”
Aansluitend bal en prijsuitreiking met
medewerking van DJ Sepp.

Oproep
Oproep voor hondeneigenaren
Helaas wordt er nog wekelijks
hondenpoep achter gelaten
voor de publicatie borden met
name bij de Oude Kerstraat.
Graag dit opruimen of uw hond
op aangegeven plaatsen zijn
behoefte laten doen.
Bedankt.
Jan Kampinga en Ine Loijen.

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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Geweldige opkomst

Geweldige opkomst tijdens Kerst
Meemekoar!
Graag bedanken we alle Oerlenaren voor de
fantastische opkomst op 21 december tijdens
de 6e editie van KERST MEEMEKOAR.
Jullie zijn massaal naar de Oerse Hoop gekomen om
deel te nemen aan onze winteractiviteit voor en door
Oerlenaren – fantastisch! Ook bedanken we de
verschillende Oerse verenigingen en individuen die
dit ontmoetingsmoment vlak vóór de feestdagen
mogelijk hebben gemaakt.
De winterse wandeling werd o.a. opgeluisterd door
een aantal lichtgroeten gemaakt door bewoners van
Oerse straten. Ook konden jonge wandelaars in het
Oerse bos ‘rendier- en sneeuwman-prik’ spelen en
was op Zandoerle voor iedereen de kerststal te
bezichtigen en gezellige muziek te beluisteren.
Onderweg hingen ook de nodige hints als hulp om
de Oerse Kerstcrypto op te kunnen lossen – een
puzzel die de afgelopen jaren velen tot wanhoop
heeft gedreven!

De wandeling eindigde voor het tweede jaar op rij in
de schuilhut van Gilde St. Jan Baptist waar het Gilde
ons allemaal zeer gastvrij heeft ontvangen. Er was
weer voor elk wat wils: een drankje een hapje, wat
te knutselen voor de kinderen, een vuurtje voor het
roosteren van marshmallows…..
Nogmaals dank aan een ieder die heeft mee heeft
gewerkt of gewandeld. Hopelijk kunnen we bij de
volgende editie weer op jullie rekenen! Wij wensen
iedereen een heel gezond en gelukkig 2020. Zie
voor foto's binnenzijde kaft en op www.oerle.info
Werkgroep Kerst Meemekoar:
René vd Mierden,
Twanny Verdonschot,
Dirk Goossens,
Baukje Sweegers,
Joost Vierling,
Milja Du Puy,
Ine Loijen.

Oplossing crypto Kerst Meemekoar

Hier volgt de oplossing van het cryptogram
afgenomen tijdens Kerst Meemekoar van
21 december 2019.
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Verkeerde splitsing levert een looptocht op (9)
Iemand schreeuwde woning op het eindpunt (9)
Heeft men deze maand vorst en slijk, worden de
dokters rijk (8)
4. Vertrekpunt met plaatselijke verwachting (5,4)
5. Deze koning regeert in dit jaargetijde (6)
6. Een club zorgt voor samenvoeging (10)
7. Joost mag weten hoe je aan 4 kinderen tegelijk
komt (8)
8. Saamhorig en gemeenschappelijk zijn ook
omzwachteld (9)
9. Jesse Kauweberg is anders mede-organisator
van deze tocht (6,8)
10. Binnenkort heeft de kermis een heilige in haar
midden (8)
11.
Oplossing: LICHTGROET
De winnaar die met een mooi kerststuk naar huis
ging was de fam. Wouters
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EHBO aan kinderen…
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774

Op een ochtend, toen ik nog in bed lag, hoorde ik
een vrouw angstaanjagend gillen dat ze hulp nodig
had: of iemand haar kindje kon redden. Ze rende
over straat met in haar armen een bewusteloos
kindje.
Ik heb mij nog nooit zo machteloos en angstig
gevoeld als op die ochtend. Het enige wat ik kon
denken was dat ik niet wist hoe ik een klein kind
moest reanimeren. Gelukkig was er snel een
ambulance. Het kindje bleek een koortsstuip te
hebben.
Die dag is nog steeds mijn drijfveer om iedereen te
wijzen op het belang van EHBO aan baby’s en
kinderen. Geloof mij; niet weten wat je moet doen is
het ergste gevoel dat je kunt ervaren.
Met veel enthousiasme werk ik nu voor StichtingEhak als EHBO-instructeur. Ook verzorg ik voor hen
de social media met leuke foto’s en teksten ( kijk
gerust op Facebook en Instagram van StichtingEhak) en bezoek ik scholen, consultatiebureaus,
sportverenigingen om iedereen duidelijk te maken
hoe belangrijk kennis van EHBO is!
EHAK is gespecialiseerd in het verzorgen van lessen
over EHBO aan baby’s en kinderen. We verzorgen
zowel volledige cursussen als workshops in
samenwerking met onder andere het Rode Kruis.
Via onze website www.stichting-ehak.nl kunnen
mensen zich opgeven voor cursussen in de
omgeving. Staat er geen cursus tussen in de buurt,
stuur ons dan een mail en we kijken wat er mogelijk
is.
Je hebt de keuze om een volledige dagcursus
(8 uur ) te volgen of een cursus online + praktijk
(4 uur online + 4 uur praktijk ). Deze cursussen
worden door de meeste zorgverzekeraars voor een
groot deel vergoed. Alle mogelijke ongevallen die
kunnen voorkomen bij kinderen worden besproken
en geoefend zodat je na het afsluiten van de cursus
van alles goed op de hoogte bent. De volledige
cursussen worden afgesloten met een officieel
certificaat van het Rode Kruis dat twee jaar geldig
is.
Verder bieden wij workshops aan. De onderwerpen
van de EHBO zijn opgesplitst in verschillende
workshops zodat je zelf kunt kiezen waar je
interesse op dit moment ligt. In drie uur tijd ga je
situaties bespreken en oefenen. Wil je na een half
jaar een andere workshop volgen, dan is dat ook
mogelijk.
We geven ook workshops aan huis, voor bij
bijvoorbeeld vriendengroepen of familie. Als er
genoeg ruimte is om te oefenen, dan is dat
mogelijk. Want oefenen is waar EHBO vooral om
draait.
4

Tel: 040-2052097

Tijdens mijn lessen is de sfeer het belangrijkste. In
een ontspannen, veilige omgeving heb je de beste
leermogelijkheden. Juist in de les kunnen er vragen
gesteld worden, ervaringen gedeeld worden, mogen
dingen fout gaan en weer hersteld worden. Met
EHBO heb je vaak te maken onder vervelende
omstandigheden. Je bent geen slechte hulpverlener
als je het even niet meer weet. Ik leer de cursisten
dat het pas fout is als je wegloopt en niets doet.
De praktijklessen zijn gericht op veel oefenen en
herhalen. In groepjes spelen we situaties na en
voeren de EHBO uit die nodig is. Iedereen is hierin
een keer de uitvoerder en een keer toeschouwer. Ik
ben de coach die de cursisten op een positieve
manier kennis laat maken met de vaardigheden die
nodig zijn voor het verlenen van EHBO.
Veel mensen willen “nog eens EHBO gaan leren”.
Het ligt vaak in de planning. Maar pas als er iets
ergs is gebeurd, gaan ze het echt doen. Een kind dat
zich ernstig verslikt, een koortsstuip, een kind
dat van de trap valt en bewusteloos blijft. Dan pas
ervaren mensen in de praktijk hoe belangrijk kennis
van EHBO is.

Ons streven is dat onder andere alle ouders (in spe)
in het bezit zijn van een EHBO-diploma. En
daarnaast de leerkrachten, opa’s en oma’s,
overblijfmoeders, tantes en ooms, trainers bij
sportverenigingen. Eigenlijk iedereen.
Als je namelijk weet wat je moet doen, ervaar je
minder paniek en kun je het kind beter
geruststellen. En dat is het belangrijkste van alles.
Stichting-Ehak heeft een hart voor kinderen, jij ook?
Hopelijk zie ik je snel in een van mijn lessen.
Groet,
Miranda Donkers

Kerst bij Residentie ‘t Stoom

Kerst op het Plein
Op zondag 15 december hebben bewoners van
Residentie ’t Stoom een gezamenlijke
Kerstbijeenkomst gehouden.
De bewoners van “WISH” (Brandrood 37) en
“Thuis in Oers” (Brandrood 39) hadden ook voor
versieringen gezorgd, zoals persoonlijke
kerstboodschappen die ze in een boom, op het plein,
gehangen hadden.
De werkgroep was blij verrast dat er zoveel
bewoners gekomen waren. Dat deed hen zichtbaar
goed.

De werkgroep (we hebben nog steeds geen
definitieve naam ) had op de zaterdag daarvoor de
nodige voorbereiding getroffen, zoals het plein
versieren met kerstbomen, diverse verlichting en
versierde takken aan de lantaarnpalen. Ook heeft de
werkgroep een tent neer gezet, zodat de aanwezige
bewoners niet in de “buitenlucht” hun drankje en
hapje hoefde te nuttigen.

Na het aanbieden van een beker warme chocomel of
warme glühwein, is er een kleine gezellige muzikale
kerstbingo gehouden met leuke prijsjes.
Verschillende bewoners hadden ook voor lekkere
hapjes gezorgd, die overigens heel goed in de
“smaak” zijn gevallen.
Uit de reacties na afloop viel op te maken dat deze
“Kerstbijeenkomst” en het plein in Kerstsfeer
versieren, bijzonder goed bevallen is en dat het voor
volgend jaar weer wenselijk is om “Kerst op het
Plein” te organiseren. De werkgroep zal deze wens
zeker meenemen in de evaluatie van dit evenement.

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

Op de vraag van de commissie ”Kerst meemekoar”,
of Residentie ’t Stoom haar medewerking wilde
verlenen aan deze leuke Kersttocht, is volmondig
positief gereageerd, zodat deze Kerstwandeling ook
over het plein gegaan is.
De werkgroep.
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KBO Oerle: info en discussie

We moeten samen praten! Waarover??

Over de ontwikkelingen binnen onze samenleving
die nu al forse effecten hebben en nog meer zullen
gaan krijgen op onze leefwereld. Een keur aan
verhalen over beperking van beschikbaarheid van
zorg, welzijn en wonen komen elke dag voorbij via
de krant, TV en andere media. Ze worden
regelmatig uitgebreid besproken binnen de vele
actualiteitenprogramma’s op radio en televisie. Ze
bieden echter weinig houvast!
Nu de feestdagen voorbij zijn en we het nieuwe jaar
in zijn gestapt is het tijd om eens serieus stil te
staan bij voornoemde ontwikkelingen. Niet vanuit
angst of onzekerheid maar vanuit kennis en eigen
overtuiging. Senioren zijn geen ‘watjes’ maar de
‘cementlaag’ van onze samenleving. Het zijn
zelfdenkende, verstandige burgers die prima in staat
zijn om hun eigen keuzes te maken. Daarvoor
moeten ze wel optimaal geïnformeerd worden!
We willen graag uw mening horen!
Daar gaan we op 28 januari a.s. voor zorgen!
We nodigen u uit voor een informatie- en
discussiebijeenkomst op dinsdag 28 januari van
13.30 uur tot 16.30 uur in d’ Ouw School. U
krijgt dan een presentatie over de actuele en
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot zorg,
welzijn en wonen. We zoomen in op de posities van
de huisarts, ziekenhuis, verpleeghuis, thuiszorg en
revalidatie.
Er worden praktische oplossingen aangereikt hoe we
de ontwikkelingen samen kunnen ‘oppakken,
aanpakken en inpakken’. Anders gezegd we creëren
samen uitvoerbare en maakbare oplossingen die na
deze bijeenkomst concreet gemaakt moeten
worden.

Een tweede, net zo belangrijk deel van de middag,
gaat over de wereld van de medicijnen. Ook in deze
wereld is veel turbulentie en beweging. Om een
goed beeld te krijgen over actuele en toekomstige
ontwikkelingen hebben we drs. Jan Hendriks,
apotheker van Alphega Apotheek de Locht uit
Veldhoven bereid gevonden hier een inleiding over
te verzorgen. Hij zal ons praktische informatie en
oplossingen aanreiken hoe hiermee om te gaan.
We hebben u nodig om mede de richting te
bepalen! Aanmelden…
(entree is gratis)
U kunt zich aanmelden via de mail:
huubstroeks@gmail.com
U kunt zich aanmelden via sms:
06 51137412
U kunt zich aanmelden via whatsapp:
06 51137412
Leden van andere afdelingen van de KBO Veldhoven
zijn ook van harte welkom!
Namens KBO-afdeling Oerle
Huub Stroeks
Voorzitter
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Expositie Kunstuitleen

Eerste expositie Kunstuitleen
Veldhoven eo:
Kunst kijken, lenen en meenemen
Op zaterdag 18 en zondag 19 januari 2020
exposeren ruim 25 kunstenaars, allen
aangesloten bij Kunstuitleen Veldhoven e.o., in
dorpscentrum d'Ouw School aan de Oude
Kerkstraat 18 in Veldhoven (Oerle), entree
gratis. Openingstijden: zaterdag van 13.00 tot
17.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Het unieke van deze expositie is, dat u tijdens dit
weekend de kunstwerken 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.
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 ongeveer 30
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

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
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Après Ski in Oerle

Workshop fysio Heikant

APRES SKI WEEKEND 2020
31 januari, 1 & 2 februari
Hoewel Oers Gezellig een ruimere jas is
aangemeten in de vorm van Lovano Kitchen &
Bar, blijven onze Oers Gezellige events
natuurlijk gewoon bestaan!
Tijdens de Après Ski ook dit jaar natuurlijk weer een
grandioos programma en een hoop gezelligheid! Op
31 januari, 1 & 2 februari toveren we het
kerkplein weer om tot Après Ski tempel.
Programma:
Vrijdag:
Snelle
Beck und Bauer
Zaterdag: PartyFriex
Helene Fischer Double Caro
Bonte Carlo
Zondag:
Familiedag (gratis entree)
11.00 Frühstück met:
Die Original Grüne Felder Musikanten
Kindermiddag met clown en optredens
muzikanten Severinus
16.45 Ajax – PSV op groot scherm
18.30 Biercantus met:
Party Criminals
Jordy Graat
Dave Bullens
Tickets: www.rdtickets.nl/apresski
Inschrijven biercantus: info@lovano.nl of bij
Lovano aan de bar

Meer info: Facebook
Lovano of op
www.lovano.nl
Tot dan!

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

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

Lovano Kitchen and Bar
Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven

www.lovano.nl | info@lovano.nl
040 - 205 12 18
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Susan’s column
Wandelmaatje
Op een regenachtige
zondagmiddag ging al dat
binnen zitten mij benauwen.
Man en zoon hingen op de
bank voor de tv. De hele
ochtend hadden we al
rondgehangen. Een laat
ontbijt, een bordspel op de
vloer, een kop koffie en een al even late lunch. Veel
leven zat er niet in op deze grauwe grijze dag. Meer
koffie ging het probleem niet oplossen. Ik móest er
gewoon uit. Ik kan niet zeggen dat ik er veel zin in
had, maar pakte toch zuchtend mijn jas van de
kapstok en liep de woonkamer weer in.
“Ik ga mezelf even uitlaten.” Zoonlief reageerde
niet. Manlief keek op: “Veel plezier.”
“Wil er nog iemand mee?” Zoonlief reageerde nog
steeds niet. Manlief draaide zijn hoofd naar het kind
dat op de bank tegen hem aan hing en keek daarna
mij weer aan. Hoofdschuddend, moet ik erbij
vermelden. “Oké,” dacht ik, “dan niet.”

De garagedeur ging achter mij dicht. Daar stond ik
dan, in de regen. Ik liep de oprit af en voelde niet
meer dan een miezer op mijn gezicht. “Het valt
eigenlijk wel mee,” dacht ik, “eigenlijk is het nog wel
lekker fris ook.” En met dat gevoel liep ik door de
Berkt, via het park naar de Hazewinkel, op weg naar
het Boswegje.

Zo onder de bomen was er al helemaal weinig van
de regen te merken. Ik begon er steeds meer van te
genieten. Het was heerlijk rustig buiten. Niemand
vertraagde het wandeltempo omdat overal veren of
eikels opgeraapt moesten worden. Zo kon ik lekker
doorlopen. Halverwege het Boswegje liep ik over de
open plek en daarna weer verder, richting Scouting
Hertog Jan van Brabant.
Ter hoogte van de scouting kwam een andere vrouw
mij tegemoet, ook verstopt in een warme winterjas.
We konden elkaar nog net zien vanonder de
capuchons die we allebei ver over ons hoofd hadden
getrokken om maar niet nat te worden. We groetten
elkaar en liepen verder. Of zag ik iets bekends? Ik
stopte, draaide me om. En keek de vrouw aan die
zich ook had omgedraaid en naar míj stond te
kijken. Ze schoot in de lach: “Hé, buurvrouw! Jij ook
aan de wandel?”
We hoefden er weinig woorden aan vuil te maken.
We bleken hetzelfde rondje te lopen, maar dan in
omgekeerde volgorde. Dat kan ook anders. En zo
liep de buurvrouw gezellig met mij mee en
wisselden we telefoonnummers uit. Dus, zie je op
regenachtige of stormachtige en koude, maar ook
op stralende dagen twee dames gezellig keuvelend
door Oerle lopen? Dan kan het zo maar zijn dat ik
met mijn buurvrouw bezig ben om spontaan samen
ons rondje te maken.
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Familie Kerstconcert

Familie Kerstconcert op 22 december
in de kerk in Oerle.
Voor een vol bezette, sfeervol verlichte kerk
gaven we op 22 december ons Familie
Kerstconcert. In een gevarieerd programma
kwam een groot deel van de bekende
kerstliederen aan bod, in diverse muziekstijlen.
Maar niet alleen de overbekende kerstliederen
kwamen aan bod. Het prachtige Russian
Christmas Music van Alfred Reed was voor ons
een geweldige gelegenheid om te laten horen
wat we muzikaal in huis hebben. Het was een
geweldige uitvoering.
Onze solist
Tristan de Groot
wist op trompet
met zijn
Concierto
d’Aranjuez
precies de
juiste, gevoelige
sfeer te creëren
voor dit concert.
Het grote applaus was dan ook volledig terecht.
En dan was daar
nog onze andere
soliste: de sopraan
Franka van
Dommelen.
Met haar
prachtige,
ontroerende stem
wist deze
sympathieke
zangeres werkelijk alle bezoekers te raken. Niet
alleen in het publiek, maar ook in het orkest werd er
een traantje gelaten bij haar prachtige uitvoering
van Cantique de Noël.

Haar optreden zorgde voor de nodige kippenvel
momenten en maakte dit kerstconcert tot iets
speciaals. De bezoekers zullen dit optreden niet vlug
vergeten!
We zijn blij en trots dat we dit concert aan mochten
bieden aan zoveel bezoekers!
We gaan ons opmaken voor opnieuw een jaar met
speciale, muzikale hoogtepunten en hopen u allen
weer daarbij te mogen begroeten.

Een trotse dirigent wil enkele opnames delen met
ons. We hebben fantastisch gespeeld!
Little Drummer Boy - https://tinyurl.com/qlwo4fk
Russian Christmas Music https://tinyurl.com/yx76md8l
Concerto d'Aranjuez - https://tinyurl.com/vfx7dhr
Cantique de Noël - https://tinyurl.com/t6btxmd
I Saw Mammy Kissing Santa Claus https://tinyurl.com/tcffl8a
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KBO afdeling Oerle

Historisch ondergoed
We hebben nooit kunnen denken dat
ondergoed zo’n prachtig verhaal kan opleveren
als wij mochten ervaren tijdens onze jaarlijkse
‘hapjesmiddag’ op 15 november jl. in de
Bosbender! Op een professionele, maar ook
kolderieke wijze, werden we door Erna Siebens
meegenomen in de ontwikkeling van
ondergoed. Ze begon bij het jaar 0 van onze
jaartelling en nam ons uiteindelijk mee naar
2020.
Meer dan 120 gasten genoten met volle teugen van
haar sprankelende Antwerpse manier van
presenteren. De presentatie werd ondersteund met
prachtige poppen waarop alle historisch voorkomend
ondergoed omheen of in was gedrapeerd. Onze
Antwerpse presentatrice schroomde niet om af en
toe te laten zien hoe ingewikkeld het historisch
ondergoed kon zijn voor diegene die het moest
dragen. Ze trok het soms zelf aan waardoor de
aanwezigen in een deuk schoten van de lach!
De hapjes die door een aantal vrijwilligers waren
klaar gemaakt, vonden gretig aftrek tijdens de
pauze en na afloop van het officiële programma. We
sloten samen deze heerlijke middag af met een
lekker drankje. Kortom weer een zeer geslaagde
bijeenkomst!

Dank aan alle vrijwilligers die vóór, tijdens en na de
voorstelling de Bosbender hebben ingericht en weer
opgeruimd.
Kerstviering 2019
Meer dan 150 opa’s en oma’s, waren op 19
december jl. bijeen in d’Ouw School voor de
jaarlijkse Kerstviering. Ze hebben enorm genoten
van het optreden van de kindjes van onze
basisschool in Oerle. Onder leiding van de zorgzame
leerkrachten zongen zij liedjes, declameerden
gedichtjes en voerden een heus kersttoneelstukje
op. Het was hartverwarmend……al die kleine
snoetjes…..verbaasd over zoveel oma’s en opa’s bij
elkaar in één ruimte.
Het werd echt ontroerend op het moment waarop de
kleintjes de zaal in gingen om de aanwezige
senioren een fijn Kerstfeest toe te wensen. Heel veel
handen werden geschud en hier en daar werd zelfs
een traantje weggepinkt. Een van de peuters vroeg
of zijn oma uit Zeelst er ook was. Helaas moesten
we hem teleurstellen… Het duurde even voor alle
kids weer verzameld waren en met rooie koontjes
afscheid van ons namen.
Er waren er nog meer met rode koontjes…

Lieve kinderen en ‘juffrouwen’; namens Nieuwe
Levenskracht, Zonnebloem en Seniorenvereniging
Oerle enorm bedankt voor dit geweldige moment!
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www.kbo-oerle.nl
Als u voorgaande tekstregel inbrengt komt u vanzelf
op de website van de KBO afdeling Oerle.
Een website die sinds een aantal weken in de lucht
is. Je mag jezelf niet op de borst slaan maar in dit
geval durf ik dat toch wel. Een helder overzicht van
alle KBO activiteiten in Oerle.
Een aantal belangrijke onderwerpen zijn:
• Vaste activiteiten van onze afdeling waar u aan
kunt deelnemen.
• De agenda waarin aandacht voor bijzondere
activiteiten binnen en buiten de KBO.
• De nieuwsbrief waarin u wordt bijgepraat over
zaken die plaats hebben gevonden.
• Fotoalbum waarin prachtige momenten zijn
vastgelegd.
• Informatie over de vele voordelen die u hebt als
u lid wordt van de KBO.
• Info over het verlengen van uw rijbewijs en de
daarvoor noodzakelijke keuring.
• Samenstelling van het bestuur.
• Links die u verwijzen naar interessante
kennisbronnen.

Bezoek onze website en……WORD LID VAN DE
KBO AFDELING OERLE!
Op naar de 400 leden!
Rest mij u, namens het bestuur van de
Seniorenvereniging Oerle, een heel gelukkig en
gezond 2020 toe te wensen!

Hartelijke groeten
Huub Stroeks

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl

•
•
•
•
•
•
•

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

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

Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud

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

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

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

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 18 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor?)
Zondag 19 januari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 25 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 26 januari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 1 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 2 februari: Maria Lichtmis
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Zaterdag 8 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 9 februari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)

Zaterdag 15 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor?)
Zondag 16 februari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Vieringen door de week in Christus Koningkerk
*maandag en vrijdag om 9.00 uur en
*dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om
19.00 uur.
Vieringen in de kapelkerken: 1x per maand
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:
4 februari en 3 maart om 9.30 uur
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand: 11 februari
en 10 maart om 9.30 uur
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:
21 januari en 18 februari om 9.30 uur
Na de vieringen bestaat de mogelijkheid om samen
koffie te drinken.
Rond de kerstweek beleefde de St. Jan de
Doperkerk weer een aantal goedbezochte
concertdagen.
De spits werd afgebeten door een vrolijke middag
met de Alexanderband en de Severinoos. De
Severinusbewoners en hun ouders, medewerkers en
vrijwilligers hadden een mooie viering met het
Veldhovens Mannenkoor.

Op zondagavond een heerlijk concert van de
muziekvereniging St. Cecilia met een geweldige
sopraan, Franka van Dommelen, die ons af en toe
kippenvel bezorgde. En wat klinkt de combinatie
fantastisch onder onze gewelven!
Op maandagavond was Chant’ Oers met zo’n
50 zangers en zangeressen van eigen bodem aan de
beurt, zij trakteerden ons op bijzondere
kerstliederen. Op hun uitnodiging was er het
muziekgezelschap uit Nuenen: Anklung Adisoerja,
een groep waarvan velen afkomstig zijn uit
Nederlands Indië. Zij brachten totaal andere muziek
ten gehore met hun bamboe-muziekinstrumenten,
maar veel melodietjes kenden we mogelijk via
Wieteke van Dort. Met Chant’ Oers brachten zij tot
slot een kerstlied “Wij komen tesamen”
En ook op dinsdagavond was er een goedbezochte
Nachtmis met pastoor As en het koor Convocamus.
Het waren enkele drukke om- en verbouwdagen met
stoelen en banken, maar het resultaat klonk als een
klok.
Hopelijk heeft 2020 voor ons allen veel positieve
zaken in petto: u wens ik alle goeds en gezonds toe!
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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

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

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
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Informatie peuterwerk

Informatie
bijeenkomst
Korein
peuterwerk
Wat is peuterwerk? Hoe wordt er gewerkt?
Voor wie is peuterwerk?
Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens
een informatiebijeenkomst op donderdag
13 februari 2020 van 10.30 - 12.15 uur
(inloop met koffie en thee vanaf 10.15 uur).
Korein Eikebeek biedt vier ochtenden per week
peuterwerk aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Plezier staat daarbij voorop. Wij werken volgens het
VVE-principe (voor- en vroegschoolse educatie). Dit
betekent dat wij de ontwikkeling van uw kind
volgen, zodat hij of zij straks in een doorgaande lijn
kan instromen op de basisschool.
Tijdens de informatiebijeenkomst laten wij u met
behulp van beelden en materialen zien hoe onze
werkwijze is. Naast onze pedagogisch professionals
is een contactpersoon van ZuidZorg en van
basisschool De Rank aanwezig. Verder zal een ouder
vertellen over haar ervaringen met onze werkwijze.
Er is ook iemand aanwezig die alle uitleg in het
Engels vertaalt.
Voor kinderen tot 4 jaar is er opvang. Wil je hiervan
gebruikmaken? Meld je dan vóór 11 februari aan
via eikebeek@korein.nl.
Met vriendelijke groet,
Team Korein Eikebeek
Eikebeek 2 5501 CN Veldhoven
(in basisschool De Rank in de wijk Cobbeek)
Telefoon 06 – 10 74 41 99

Vrijwilligers voor Severinus

Schuilt er een verkooptalent in jou?
Speesjaal is vanaf januari 2020 op zoek naar
vrijwilligers die onze cliënten ondersteunen en
zelfstandig in onze winkel willen staan.
Ondersteun jij onze cliënten bij het werken aan de
kassa?
Prijs jij onze mooie spullen aan bij het winkelend
publiek?
Mail voor meer informatie en word vrijwilliger bij
Severinus.
Kun je niet wachten? Vraag nu al meer informatie
aan ons in de winkel in het Citycentrum.

Voor meer informatie kun je contact op nemen met
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl).

Geniet samen met onze oudere
bewoners van het Oud Hollandse spel:
sjoelen
Een maal per week, op woensdag avond, wordt er in
Zeelst in het nieuwe gebouw van Severinus
gesjoeld. Voor meer informatie kun je contact op
nemen met coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679
of vrijwilligers@severinus.nl).

Kom jij plaatjes draaien?
Een maal per week draaien we lekker Nederlands
talig en swing muziek. Word jij onze nieuwe DJ en
vergroot je daarmee de poule? Voor meer informatie
kun je contact op nemen met coördinator
Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl).

Zet onze Koningin schaakmat
Severinus is op zoek naar een
vrouwelijke schaker, die tegen
een van onze cliënten de strijd
aan wil gaan op het schaakbord.
Voor meer informatie kun je
contact op nemen met
coördinator Vrijwilligers
(06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl).
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Crypto Oers, puzzel 70
Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen, etc. beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden de
naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans!
Je moet de volledige oplossing insturen.
De
1
2
3
4
5
6
7
8

Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten?

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  06 – 587 551 43

oplossing van Crypto 69 was:
HistoriSch Oerle
t StooM
BuUrttafel
KoLbouw
GilDe
KatEr
AmfoRa
OerSe Hoop

Familienaam: Smulders
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, Mieke van Campen,
Annie Geven, Jo ten Have, Bets Hospel, Sil Huijbers,
Kees Hulshorst, Corné Kelders, Henriette Segers,
Annie Stemerdink en Moniek van den Wildenberg.

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

1
2
3

4
5
6
7

8
1 Toonkunst samenvoeging door gewezen harmonie
(16)
2 Zijn Bart en Tim de gravers van Oerle-Zuid? (8)
3 Op 12 mei kun je 's morgens zien hoe men de
neus leegeet (16)
4 Cursus om een muzieknoot te inspireren of nieuw
leven in te blazen (10)
5 Een demi facet is anders een kroeg om te
vergeten (12)
6 Horen jullie ook een uitroep van John? (2)
7 Tegoedbon voor spruiten bij de kapper tijdens
Kerst Meemekoar (15)
8 Carnavalsleus over een plezierige plaats in de
Kempen (4,2,8)
Succes!
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Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen in de
Bibliotheek Veldhoven
Van woensdag 22 januari tot en met zaterdag
1 februari 2020 vinden voor de 17e keer De
Nationale Voorleesdagen plaats. Een week lang
vinden er allerlei voorleesactiviteiten plaats in
en door de Bibliotheek Veldhoven.
Voorlezen maakt je leuker! Want voorlezen is goed
voor de taalontwikkeling. Zo komen peuters en
kleuters in aanraking met nieuwe woorden, leren
hoe een zin opgebouwd is en wordt hun
woordenschat én taalbegrip vergroot. Het doel van
De Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen
lezen.
Prentenboek van het
Jaar 2020
Moppereend van Petr
Horáček is het Prentenboek
van het Jaar 2020 en staat
centraal tijdens De
Nationale Voorleesdagen.
Moppereend gaat
gedurende het verhaal van
mopperig naar extreem
chagrijnig. De andere
dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door
te vragen of ze met hen wil meedoen, worden
uiteindelijk allemaal aangestoken door het
gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het
donderwolkje boven moppereend groter en groter
tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is geworden.
En wat krijg je dan? De boel barst los: regen,
dansende dieren in de plassen en een regenboog.
Een mooie conclusie: hoe donker de wolken ook
worden, ooit komt er een einde aan. Samen met
Moppereend zijn er nog negen andere
prentenboeken gekozen, die de Prentenboek
TopTien vormen.

Activiteiten in de Bibliotheek Veldhoven
Tijdens De Nationale Voorleesdagen zijn er diverse
activiteiten in de Bibliotheek Veldhoven. Ook gaan
de lees- en mediaconsulenten van de bieb dagelijks
op pad om voor te lezen bij Veldhovense
kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen en
kleutergroepen.
Bovendien ontvangen alle peuters en kleuters, die
tijdens de Voorleesdagen lid worden van de
Bibliotheek Veldhoven, een vingerpoppetje van
Moppereend cadeau (zolang de voorraad strekt).
Introductieworkshop SOS Kinderen en emoties
Donderdag 23 januari, 19.00-21.00 uur
Ben jij een betrokken ouder/opvoeder en zit je soms
met je handen in het haar als het gaat om de
emoties van kinderen?
Kom naar deze
introductieworkshop
door kinder- en
ontspanningscoach
Chrisel Lubse. De
introductieworkshop is
laagdrempelig en heel
praktisch. Je krijgt tips en handvatten aangereikt
waar je zelf gemakkelijk mee aan de slag kunt. De
volgende vragen en onderwerpen komen onder
meer aan bod: Welke emoties zijn er? Waarom zijn
emoties belangrijk? Wat is de taak van ons als
ouder/opvoeder op het gebied van emoties? Ook
worden ervaringen en boekentips uitgewisseld.
De entree voor de workshop is € 5 of € 3 voor
Bibliotheekleden.
Meer informatie en kaarten kopen:
www.bibliotheekveldhoven.nl/kinderen-emoties
Voorleesochtend Moppereend
Dinsdag 28 januari, 11.00-12.00 uur
Martijn van de bieb vertelt het verhaal van het
Prentenboek van het Jaar, Moppereend, met mooie
platen van de Kamishibai. Daarna is het tijd voor
enkele ontspanningsspelletjes die passen bij het
verhaal zoals eenvoudige yogaoefeningen, een
ademspelletje en een massagespelletje door Christel
Lubse, kinder- en ontspanningscoach.
Deze activiteit is vooral leuk voor peuters. Entree is
gratis en aanmelden is niet nodig.
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Voorstelling De wolk boven eend
Woensdag 29 januari, 15.00-15.45 uur
Interactieve voorstelling
voor peuters en kleuters
over het Prentenboek van
het Jaar: Moppereend Eend
voelt zich een beetje
vreemd. Ze wil graag bij
haar favoriete vijver spelen
maar het water uit de vijver is weg! Er ontstaat een
klein, grijs wolkje boven haar hoofd. Eend besluit op
zoek te gaan naar een vriendje om samen mee te
spelen.
De wolk boven eend wordt gespeeld door de actrices
Anne van den Beuken en Evaline Knelissen. Twee
meiden die naast dat ze vriendinnen zijn ook samen
theater maken. De voorstelling is vooral leuk voor
peuters en kleuters en duurt ongeveer een half uur.
Na afloop kunnen kinderen op de foto met de
actrices. Entree is gratis en aanmelden is niet nodig.
Meer informatie:
www.bibliotheekveldhoven.nl/nvd-2020

Advertentietarieven 2020

Hieronder een overzicht van de nieuwe advertentietarieven van 2020 voor de Koers van Oers.
Maandelijkse advertentie zwart-wit (11 x per
jaar) incl. BTW
1/8 pagina
€ 125,00
1/4 pagina
€ 250,00
Halve pagina € 500,00
Hele pagina
€ 1.000,00
Eenmalige advertentie zwart-wil incl. BTW
1/8 pagina
€
17,00
1/4 pagina
€
34,00
Halve pagina €
68,00
Hele pagina
€ 136,00
Maandelijkse advertentie kleur binnenzijde
omslag (11x per jaar) incl. BTW
Hele pagina
€ 1.770,00
Maandelijkse advertentie kleur buitenzijde
omslag (11x per jaar) incl. BTW
Hele pagina
€ 2.030,00

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

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
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Het interview

Tim van Herk doet mee aan het
boksgala in Valkenswaard
Door Jurre van der Velden
21 maart 2020 vindt in Valkenswaard het
eerste boksgala plaats, waarbij 30 onervaren
boksers, (om mee te doen mag je nog nooit
een wedstrijd hebben gebokst), het tegen
elkaar opnemen voor het goede doel.

Tim kwam Robbie en Susan, eigenaren van
sportschool Out of de Boks in Valkenswaard, tegen
op een beurs waar hij zelf ook te vinden was. Hij
raakte met hen aan de praat over het boksgala van
21 maart aanstaande en werd daardoor meteen zo
enthousiast dat hij ook graag mee wilde doen. Tim
had op dat moment nog geen bokservaring, maar
volgt zelf wel het boksen fanatiek op tv. Hij kijkt
geregeld tot laat in de nacht naar het boksen en
naar mixed martial arts, dat vaak op RTL 7 of Spike
wordt uitgezonden. Ook zijn ouders en vriendin
reageerden enthousiast toen hij aangaf graag mee
te willen doen en daarom besloot Tim zich in te
schrijven. Zij zullen natuurlijk aanwezig zijn bij het
boksgala om hem aan te moedigen.
De voorbereiding op het boksen begon op 6
december jl. voor Tim. In in totaal 40 trainingen
worden de deelnemers van het gala, waaronder dus
Tim, optimaal geprepareerd voor de wedstrijd met
behulp van een trainingsschema. Alle deelnemers
boksen 1 wedstrijd op het boksgala. Het is nog niet
bekend tegen wie Tim op die avond zal aantreden.
Wel is bekend dat de wedstrijd zal gaan over 3
ronden, die allemaal 1.5 minuut per stuk duren. Er
wordt tegen elkaar gebokst met dikke handschoenen
en alle deelnemers dragen hoofdbescherming en een
bitje.
Om de bokswedstrijd vol te houden, is het van
belang om optimaal in conditie te zijn. In een
onderzoek van de Amerikaanse sportzender ESPN
kwam boksen namelijk naar voren als de meest
zware en moeilijk te beoefenen sport, nog voor
ijshockey, worstelen en American football. Als je aan
bokstrainingen denkt, denk je misschien al snel aan
veel touwtjespringen in combinatie met het af en toe
naar binnen slurpen van een rauw ei uit een glas.
Dit laatste doet Tim niet geeft hij aan, hij houdt het
bij ander en wat lekkerder gezond eten.

Onder leiding van de ervaren boksers Robbie
Hageman en Susan Janssen, worden zij in enkele
weken klaargestoomd om het in de ring tegen elkaar
op te nemen. Een van de deelnemers is Oerlenaar
Tim van Herk. Een mooie reden om eens aan Tim te
vragen hoe hij tot zijn deelname gekomen is en hoe
het op dit moment met zijn voorbereiding staat.
Het boksgala vindt plaats in de Antoniuskerk in
Valkenswaard. De kerk wordt speciaal voor deze
gelegenheid omgetoverd tot een galasetting, waarbij
er tijdens de avond onder meer een diner en een
veiling wordt gehouden voor de aanwezigen. Het
hoogtepunt van de avond is natuurlijk het boksen.
Dit alles wordt georganiseerd voor het goede doel.
De goede doelen die centraal staan tijdens de avond
zijn KWF Kankerbestrijding en Soriso Kids. Soriso
Kids is opgericht door Lonneke Das uit Valkenswaard
en heeft als doel om adequate opvang te bieden aan
ongeveer 130 kinderen met weinig kansen in Arraial
d’Ajuda, dat in Brazilië ligt.
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Tim werkt in in zijn dagelijkse praktijk als personal
trainer, voedingscoach en organisator van
bootcamps al op dagelijkse basis aan zijn conditie.
Hij is immers altijd volop bezig om zelf veel te
sporten en gezond te leven en helpt andere mensen
om dat ook te doen. De trainingen voor de
bokswedstrijd maken dat Tim dit voor zichzelf naar
een nog hoger niveau kan tillen. Dat maakt het voor
hem tot een mooie uitdaging, waar hij erg veel
plezier aan beleeft. Het boksen vindt hij zo leuk, dat
hij er zelf over nadenkt om daar na het boksgala op
deze voet mee verder te gaan.
Wil je Tim volgen in aanloop naar het boksen? Dat
kan via zijn Facebookpagina 24fit tim. Als je
interesse hebt om hem te sponsoren, kun je contact
met hem opnemen via timvanherk@gmail.com. De
Koers van Oers wil Tim graag veel succes en vooral
veel plezier wensen met de overige voorbereidingen
voor het boksgala en natuurlijk met de
bokswedstrijd zelf.

Bibliotheek Veldhoven

Activiteiten vanaf 16 januari 2020
KennisMakers: Jan Ramakers
Donderdag 16 januari, 19.00-21.00 uur
Is kanker primair een zeer
ingewikkelde aandoening van DNAmutaties, of is kanker primair een
eenvoudige en behandelbare
stoornis in de cel? Jan Ramakers is
klinisch chemicus en vertelt over
zijn jarenlange studie en ervaringen
op het gebied van deze ziekte.
Deze KennisMakers-avond is
bedoeld voor iedereen die
geïnteresseerd is om op een andere manier over
kanker te horen dan wat in de reguliere
gezondheidszorg gangbaar is en ook voor iedereen
die met de ziekte te maken heeft en graag
kennisneemt van ondersteunende mogelijkheden.
Entree is gratis, wel even aanmelden:
www.bibliotheekveldhoven.nl/jan-ramakers
Verhalenfeestje met VerVe
Zaterdag 18 januari, 10.45-11.30 uur én
11.45-12.30 uur
De Veldhovense
vertelclub VerVe
bestaat 12 jaar en
viert dat met twee
verhalenfeestjes op
de jeugdafdeling
van de Bibliotheek.
Om 10.45 uur en
om 11.45 uur
trakteren vier
VerVe-vertellers hun gasten op vrolijke en
feestelijke verhalen, geschikt voor alle kinderen uit
groep 1 t/m 4 en hun (groot)ouders. Entree is gratis
na inschrijving via Sjors Creatief:
www.sjorscreatief.nl. Meer informatie via
vertelclubveldhoven@hotmail.com of 06-28083318.

Stamboomcafé
Zaterdag 25 januari, 11.00-13.00 uur
Mensen die hun familiegeschiedenis willen uitpluizen
maar niet goed weten hoe te beginnen zijn van
harte welkom bij het Stamboomcafé. Medewerkers
van de Nederlandse Genealogie Vereniging (NGV,
afdeling Kempen en
Peelland) en het
Regionaal Historisch
Centrum Eindhoven
(RHCe) zitten klaar
om bezoekers op weg
te helpen.
Entree is gratis en
aanmelden niet nodig.
Meer informatie:
www.bibliotheekveldhoven.nl/stamboomcafé

Theoloog op sneakers
Donderdag 30 januari, 19.30-21.30 uur
Joël Mommers noemt zichzelf "theoloog op
sneakers". Door een combinatie van wetenschap en
anekdotes reconstrueert hij het
historische leven van Jezus van
Nazareth en beschrijft kleurrijk
wat tweeduizend jaar geleden
(bijna) waargebeurd is. Het is een
toegankelijk verhaal voor
iedereen - gelovig of niet gelovig
- en zit boordevol verrassingen.
Entree bedraagt € 8 of € 5 voor
Bibliotheekleden en CJP-houders.
Meer informatie en online kaarten
kopen:
www.bibliotheekveldhoven.nl/theoloog-sneakers
En verder in de Bibliotheek Veldhoven in
januari:

• Spaans voorlezen 2-4 jaar: zaterdag 25 januari,
14.00-14.30 uur

• Inloopmoment Dementheek: elke maandag
•
•
•
•
•

•

14.00-16.00 uur, elke woensdag 10.30-12.30 uur,
elke donderdag 18.30-20.00 uur.
Spreekuur DigiTaalhuis: elke dinsdag
14.00-16.00 uur, elke vrijdag 10.30-12.30 uur
Computerspreekuur: dinsdag 21 januari,
10.30-12.00 uur, € 2,- per half uur.
Taalcafé: elke dinsdag 18.30-20.00 uur,
elke donderdag 10.30-12.00 uur
Café Español: vrijdag 31 januari,
10.30-12.00 uur
E-bookspreekuur: elke vrijdag, 18.00-19.30 uur,
op afspraak via:
www.bibliotheekveldhoven.nl/ebookspreekuur
of tel: 040-2532901.
Kijk op www.bibliotheekveldhoven.nl/agenda
voor het volledige overzicht.

21

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 38, nummer 1,
januari 2005. Overpeinzingen.
De Kerstboom
Wat was hij groot en wat zaten er veel lichtjes in!
De kleine dennenboom die met zijn top amper over
de balkonrand heen kon reiken, keek met
bewondering en een tikje jaloezie naar die grote
mooie boom op het dorpsplein. Die stond daar te
pronken en te lonken, dat het een lieve lust was.
Gisteren toen de wind de richting van het balkon op
stond, had de boom zijn verhaal verteld. “Ja,” had
hij geroepen met zijn takken zwaaiend in de wind,
“Ik ben een heel beroemde boom. Opgegroeid in het
bos, werd ik gekozen om op deze plaats als
kerstboom dienst te doen. Een erebaan, geloof dat
maar, want heus niet elke boom is daarvoor de
geschikte. Ik heb er jaren over gedaan om tot deze
pracht te komen. Bewonder mijn takken. Zijn ze niet
prachtig gevuld met zuiver groene naalden? En kijk
met mijn top reik ik tot boven aan de dakgoot van
de hoogste woningen hier. Je had me eens moeten
zien toen ik hierheen ben gebracht. Overal werd het
verkeer stil gezet, omdat ik voorbij kwam. De
straten waren gevuld met mijn takken, mensen
keken vanuit de ramen en wel tien man waren er
nodig om mij hier neer te zetten. En nu sta ik hier
en ik ben de trots van de hele gemeente.”
En ja, het kleine boompje had met open mond
geluisterd. De boom was mooi en groter dan hij ooit
gezien had. De mensen bleven aanhoudend staan
om de boom vanaf de stoeprand te bewonderen.
Misschien wel duizend lichtjes hingen in zijn takken
en gaven het plein een feestelijk voorkomen.
Tja, Kerstmis was dan ook een heel belangrijk feest.
Mensen deden dan hun beste kleren aan, zaten aan
tafel met kaarslicht en aten de lekkerste dingen. Het
kleine dennenboompje had dat gehoord op de
maandagmiddagmarkt waar hij gestaan had voor hij
door de mensen, die hier woonden, gekocht werd.
Maar het boompje had toen nog niet begrepen wat
kerstmis was. Hij was opgegroeid op een landje
achter de molen en kwam pas voor de allereerste
keer in het dorp.
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Maar nu had het kerstmis meegemaakt. Hij had
opgetuigd met lichtjes en glanzende ballen een
prachtige plek gehad in de feestelijk versierde
kamer. En hij had het stalletje gezien met de kribbe
van het kerstkindje en verhalen gehoord van
langgeleden toen dat kind op aarde gekomen was.
De mensen hadden liedjes gezongen van “Stille
Nacht” en dat had zo mooi geklonken. Zelfs de engel
bij de kerststal had “Gloria” geroepen en Maria had
blozend naar haar kindje gekeken. Het
dennenboompje was helemaal onder de indruk
geweest en eigenlijk was hij een beetje teleurgesteld
geweest dat hij op oudejaarsavond buiten op het
balkon was gezet. De ballen en de lichtjes waren uit
zijn takken verdwenen en hij was weer een gewone
dennenboom geworden.
Tja, en vandaag is het acht januari. Vanmorgen
vroeg zijn de mannen gekomen en hebben de grote
prachtige kerstboom ontdaan van zijn lichtjes. Ze
hebben hem met een grote kraan uit de grond getild
en in stukken gezaagd. En daar ligt hij dan nu te
branden in het vuur.
Weer is het dorp uitgelopen om te kijken naar het
verbranden van de kerstboom. Ja, hij brandt goed
en nog eenmaal staat hij in het middelpunt van de
belangstelling.
Het kleine boompje kijkt vanuit de verte toe. Hij
stond daar dagen zonder lichtjes en voelde zich
afgedankt, maar … hij is toen meegenomen door de
kinderen van de mensen en geplant in een tuintje.
Hij mag nog jaren groeien en kijken over het plein
waar elk jaar weer een kerstboom wordt opgesierd.
En als het meezit wordt hij het volgend jaar ook
weer opgesierd en nog vele jaren daarna.
Nu is hij blij, dat hij niet zo groot en indrukwekkend
is als die kerstboom van het plein. Hij heeft nog een
heel leven voor zich en zal nog vaak van een
kerstfeest kunnen genieten.
Thea.

Oersmakelijk

Bijgaand een recept van de redactie van de Koers.
Voorzitter Milja Du Puy heeft hiervoor gekozen
omdat het gerecht heel enthousiast werd ontvangen
door de overige redactieleden op het jaarlijkse
etentje van de Koers van Oers.
Het recept is heel eenvoudig maar geeft een
verrassend uniek resultaat. Het is lekker om te
combineren met Indonesische gerechten maar ook
op Brabantse wijze samen met huisgemaakte friet is
deze rendang heerlijk!

RENDANG van rundvlees

Ingrediënten:
Vlees:
1 kilo stoofvlees (rund) van de slager

Boemboe:
10 sjalotjes of 5 gewone uien
8 teentjes knoflook
1 theelepel gemalen laos
1 theelepel gemalen djahe
2 theelepel gemalen koenjit
1 theelepel zout
8 blaadjes djeroek poeroet (blaadjes van de
limoenplant)
1 theelepel gemalen nootmuskaat
4 theelepels gula djawa (Javaanse suiker)
10 geroosterde kemirinoten (optioneel)
2 eetlepel sambal oelek
beetje versgemalen peper

Bereiding:
1. Snij het vlees in blokjes en smeer ze in met de
azijn. Zet het vlees weg en laat ‘t op
kamertemperatuur komen.
2. Gooi alles voor de boemboe in de blender en
maal ‘t fijn. Het is, tenzij je
een SuperBlender hebt, raadzaam om de
blaadjes djeroek poeroet eerst met een mes fijn
te snijden.
3. Verhit 4 eetlepels olie in de wadjan of braadpan
en fruit de boemboe gedurende een minuut of 2.
Tegelijk met de boemboe gooi je ook de sereh en
salam in de pan. Regelmatig omscheppen tijdens
het fruiten.
4. Gooi de kokosmelk bij de boemboe in de pan, ook
de kruidnagels en steranijs, en breng dit al
roerend aan de kook. Voeg dan het vlees toe,
voorzichtig omscheppen, en laat het vuur nog
een minuutje hoog staan. Vervolgens zet je de
pan op je favoriete sudderpit, deksel erop en het
stoven kan beginnen. Je moet ongeveer elke 20
minuten de hele boel even omscheppen.
Na circa 2 uur stoven moet je even proeven om
erachter te komen of je er nog zout bij wil hebben
en hoe gaar het vlees inmiddels is. Serveer met
(gele) rijst, sambal goreng boontjes, seroendeng en
gebakken uitjes.

Overige ingrediënten:
8 hele kruidnagels
4 blaadjes salam (Indische laurier)
1 blik kokosmelk (400 ml)
2 stengels sereh (citroengras)
4 stuks steranijs (optioneel)
2 eetlepel azijn om de blokjes vlees mee in te
wrijven

23

24

25

Kerst Meemekoar

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

Dagje uit
In de kerstvakantie ben
ik met mijn twee ooms en
mijn twee broertjes naar
het Tropenmuseum
geweest in Amsterdam.
In het Tropenmuseum
hebben we een
tentoonstelling gezien over
gender. Dat was best interessant. Het ging over de
verschillen tussen mannen en vrouwen en dat het
niet uitmaakt in welk lichaam je geboren bent. Na
die tentoonstelling hebben we nog een souvenirtje
mogen uitzoeken. We hebben uiteindelijk allemaal
een armbandje gekocht. We hadden ook geluncht in
het museum, dat was echt lekker.
Toen het museum ging sluiten zijn we nog ergens
anders gaan eten. Toen we het eten allemaal op
hadden, waren we nog naar de McDonald’s geweest
om een milkshake te halen voor in de auto, omdat
we nog een uur in de auto moesten zitten.
We gingen bij onze ooms in Nijmegen logeren. Toen
we uiteindelijk weer in Nijmegen waren gekomen,
hadden we nog een film gekeken met popcorn. Dat
was leuk en lekker! Toen de film was afgelopen
gingen we lekker slapen.
En dit was ons dagje uit!
Groetjes Sophie

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
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Hallo allemaal,
Hopelijk hebben jullie net
als ik heel fijne feestdagen
gehad. Dit keer wil ik jullie
wat vertellen over kerst mee
mekoar. Ik vond het weer
een hele leuke wandeling.
We liepen ook door de
bossen, daar was een
vuurtje en een leuk spelletje.
Toen kwamen we bij de kerststal en daar kon je
warme chocomel drinken en ik heb een kaarsje
aangestoken. Daarna liepen we weer verder naar
het eindpunt. Op school had ik me al opgegeven en
een knipkaart gekregen en daar mee kon je hele
leuke dingen doen, zoals poffertjes eten,
marshmallows roosteren en knutselen.
Het is was heel gezellig! Hopelijk doen jullie volgend
jaar ook allemaal mee.
Groetjes Stan.
Enkele foto’s kun je vinden achterin deze Koers of
op www.oerle.info.

Gezellige Kerstvakantie
Hallo,

Gelukkig nieuwjaar allemaal!!!
Dit is mijn eerste stukje van
2020. Graag wil ik wat
vertellen over mijn
kerstvakantie. Deze was echt
super leuk en gezellig.

De vakantie begon met Kerst Meemekoar. Dit was
erg gezellig. Ik heb chocomel gedronken bij de
kerststal, geknutseld en marshmallows geroosterd.
Het was fijn om dit samen met mijn vriendinnen te
doen.
Daarnaast hebben we verschillende leuke dingen
ondernomen zoals schaatsen, spelletjes spelen,
bowlen en zwemmen. Ook hebben we een paar
dagen gewoon lekker de hele dag in onze pyjama
gelopen en uitgeslapen.
Eerste kerstdag was ik met de familie naar Disney
on Ice geweest. Dit was in Utrecht. Het was echt
zooooo mooi. Met oud en nieuw hadden we een
feestje bij ons thuis. Eerst waren we naar het
prachtige vuurwerk van de Severinus gaan kijken en
daarna ben ik tot wel 2.00 opgebleven!
Volgende maand mijn laatste stukje, daarna gaan
weer andere kinderen stukjes voor de Koers van
Oers schrijven.
Allemaal een gelukkig 2020!
Groetjes Julia

Slaapfeestje
Hallo,
Deze keer schrijf ik mijn
stukje over mijn
slaapfeestje.

interview met Geert
19 december 2019 heb ik
Geert geïnterviewd tijdens de
open dag van LOVANO.
Ik heb ook wat vragen
meegenomen hier komen ze:

Om 5 uur kwamen al mijn
vriendinnen naar mijn huis
en hebben we de bedden
opgemaakt.
Na het bedden opmaken hebben ze de cadeautjes
verstopt en die moest ik
gaan zoeken.
Ik heb heel veel Schleich
spulletjes gekregen.
Daarna hebben we lekker
friet en snacks gegeten.
We hebben zelf een eigen
kussensloop ontworpen, ik
heb een kat gemaakt.
Daarna zijn we een nagellak spelletje gaan doen en
daardoor had iedereen bijna 10 verschillende
kleuren nagels.
We zijn ook nog door
het bos naar de
kinderboerderij
gelopen en zijn daar
van de kabelbaan
gegaan.
Gelukkig was het niet
eng want we hadden
allemaal glow in the
dark sticks om.
Eenmaal thuis hebben we nog emoji bingo gedaan
en toen (23.00u) was het tijd om te gaan slapen.

Waarom zijn jullie van
Oers Gezellig naar LOVANO
gegaan?
We hebben het verandert,
omdat we graag meer eters willen hebben (eters zijn
mensen).

Helaas voor papa en mama waren we nog niet moe
en hebben we als afleiding papa met kussens
aangevallen om zo popcorn te “stelen”.
Eenmaal in bed hebben we nog heel lang liggen
kletsen en een feestje gebouwd.

Is er ook een speciaal gerecht voor kinderen?
Ja, er is een menukaart voor kinderen. Hierop staan
lekkere dingen.

Mama vond dat het rond 2.30u wel tijd was om te
gaan slapen.
We hebben geprobeerd om Amarins wakker te
maken door middel van kussens op haar te gooien.
Maar helaas is dat niet gelukt.
Rond 7 uur waren we weer allemaal wakker en zijn
we gaan ontbijten.
Op de tafel stonden mini broodjes, croissantjes,
chocolade croissantjes en worstenbroodjes.
Omdat we s middags met de hele klas mee deden
met Veldhoven Danst kwam de moeder van Juul ons
haar nog allemaal invlechten.
Het was een superleuk feestje!!!

Waarom zijn jullie van een kroeg naar een
restaurant gegaan?
Omdat we met dit concept ook tijdens de
wintermaanden meer mensen kunnen bedienen.
Hoelang hebben jullie verbouwd?
We hebben 11 weken verbouwd met een strakke en
een drukke planning.
Hoelang bestond Oers Gezellig?
Oers Gezellig is op 1 maart 2011 geopend, dus
bestaat het ongeveer 8 en een half jaar.

Was Oers Gezellig niet het perfecte gebouw?
Het gebouw was niet perfect om ons concept uit te
kunnen voeren en dus hebben we het verbouwd tot
wat het nu is. Zo hopen we het in de winter net zo
druk te hebben als in de zomer met het terras.
Wat is jouw lievelingsgerecht op het menu?
Het LOVANO menu dat is eigenlijk een
verrassingsmenu. Je krijgt dan een paar lekkere,
verschillende dingen uit het menu en dat is dan je
gerecht.

Wat doe jij in het restaurant?
Ik serveer eten, help in de keuken, praat met de
klanten en help met wat het gerecht is.
Waar heb jij het meeste zin in?
Het meeste zin heb ik om aan de slag te gaan na 11
weken gesloten te zijn geweest.

GEERT, HEEL ERG BEDANKT VOOR HET INTERVIEW!
Tot de volgende koers!
EN NOG EEN GELUKKIG 2020!

Groetjes Saar

Links Owen Smulders met Geert van Loon in
Kitchen & Bar Lovano.
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.

2020
Januari
17
18

18 en 19

Ophalen grijze kliko + PMD-zak
Boscafé Molenvelden: tonproaten in
Zandoers
Expositie Kunstuitleen Veldhoven e.o. in
d’Ouw School
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
TCO: dag in de sneeuw

24
25
26
(of 9 febr)
26
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
28
Open peuterkijkochtend 9.00u-12.00u
28
KBO info en discussiebijeenkomst in
d’Ouw School 13.30u - 16.30u
31
Ophalen PMD-zak
Februari
9
TCO: Dag in de sneeuw
(of 26 jan)
13
BIO: Valentijnsactie
16

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.
12

Open peuterkijkochtend 9.00u-12.00u

12

DementieCafé: 19.30u: restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, Oerle
TCO: verrassingsactiviteit
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Gilde St. Jan: feestavond trekkertrekbal
gildeterrein

24
24
30
Juni
1
5+6
27+28
21
23

24

Gilde St Jan: kringwedstrijd
geweerschieten op gildeterrein
Carnaval: familieoptocht in Oerle

22

22 t/m 25 Carnaval in Oerle

23

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

Maart
3
13
15
20
22

DementieCafé: 19.30u: restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, Oerle
TCO: voorjaarsactiviteit meisjes
TCO: voorjaarsactiviteit jongens
TCO: info-avond braderie
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

April
3-4-5

BIO: kamp jongste jeugd

5

TCO: braderie

26

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Gilde St. Jan: vrije kruisboogwedstrijden
op gildeterrein

26
Mei
5
9

Gilde St. Jan: verbroederingsavond met
gilde van Knegsel+Wintelre
9.30u H.Mis bij Mariakapel Zandoerle
Grote Veldhovense Quiz

De volgende kopijdatum is

31 januari 2020

28

Gilde St. Jan: 17.00u aanbesteding
Koningsvogel en gildekamer op 't Gement
onder de gildeboom op Zandoerle
Boergondisch Oers
TCO: tieners 4 tieners
Oerse Motor Toertocht
Gilde St. Jan Baptist: 19.00u
leukenvogelschieten
Gilde St. Jan Baptist:
9.00u: H.Mis + zegening St. Janstrossen
10.00u: d'n trek naar Zandoers met
bidden van rozenhoedje
12.00u: Koningschieten op het
gildeterrein Oerle
22.30u: ondervendelen nieuwe
gildebroeders op kerkplein

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:

Zandoerle 11

Buurtvereniging Zandoerle

Smidsvuurke 3

Tennisvereniging De Korrel

Platanenlaan 28

Severinus (Entree hal)

A.P. de Bontstraat 2a

(Buiten rechts bij de voordeur)

Brandrood 39

(Buitenzijde naast entree)

Zandoerleseweg 10

Rabobank Oerle/Wintelre

Bij tennisvereniging De Korrel moet je, om bij de AED te
komen, vanaf 0.00u op de bel drukken en de deur openen.
Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die
zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar:

Oude Kerkstraat 18

Dorpscentrum d’Ouw School

Heikantsebaan 17-19

Voetbalvereniging RKVVO

Banstraat 25

Vakantiepark Molenvelden

Wintelresedijk 51

ZOO Veldhoven

Habraken 2601-2605

SchippersStop

Berkt 18

Dr. Elings, indien thuis

Eindhovensebaan 29

Crematorium de Hoge Boght

Overige AED’s Oerle, zie www.oerle.info/Page.aspx?id=23

Foto’s: Willem Binnendijk

Foto impressie Kerst Meemekoar

