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Vakantieprogramma nieuws

Vakantieprogramma Oerle afgelast
Helaas heeft het bestuur van Vakantieprogramma
Oerle, vanwege de coronarichtlijnen besloten om dit
jaar geen vakantieprogramma voor de jeugd te
organiseren. We hebben lang gewacht om eventuele
versoepelingen af te wachten maar naast de
regelgeving waar wij ons aan dienen te houden,
vinden we het niet van maatschappelijk belang om
nu met een grote groep bij elkaar te komen.
Wij hopen iedereen volgend jaar weer te zien op een
fantastisch vakantie programma!
Blijf gezond!

TCO t/m augustus afgelast

(K)Oers met name(n)

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de
felicitaties, de mooie en lieve woorden op de
kaartjes, in de appjes, de mailtjes en de telefoontjes
die ik heb gekregen i.v.m. de aan mij toegekende
Koninklijke onderscheiding en Ad Adriaans voor de
prachtige foto’s van “de overhandiging” door de
burgemeester.
Een speciaal woord van dank aan al degenen die
zich hebben ingespannen en/of een bijdrage hebben
geleverd, in welke vorm dan ook, om de aanvraag
en de toekenning van mijn lintje mogelijk te maken.
Ik weet uit eigen ervaring dat daar nogal wat bij
komt kijken.

Het was een zeer bijzondere ervaring deze
onverwachte verrassing, die voelt als een
onbeschrijflijke blijk van erkenning en waardering
voor hetgeen ik, steeds vanuit mijn persoonlijke
overtuiging, voor de Oerse gemeenschap heb
gedaan.
Nogmaals bedankt allemaal !

Stichting

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar in deze lastige
Corona-tijd en blijf gezond.
Gerda de Crom.

De activiteiten van TCO t/m augustus
afgelast
Helaas moeten wij mededelen dat de activiteiten van
TCO t/m augustus zijn afgelast. Dit betreft de
activiteiten: Tiener-4-Tieners (27+28 jun), de bivak
(14 t/m 16 aug) en de afsluitingsavond (29 aug).

Het bestuur.

CITY PASSAGE
VELDHOVEN
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Rectificatie telraadsel
In de Koers van
Oers van mei 2020
stond een fout in
de papieren versie
van de Koers met
betrekking tot het
“Telraadsel” van
pagina 31 (zie
hiernaast). Daar
stond namelijk dat
de oplossing 23
zou zijn, maar dit
moet zijn 43. Deze
was al wel gecorrigeerd in de digitale versie en de
oplossing is natuurlijk als volgt:
Paar schoenen=10, mannetje=5, twee zakjes=4.
Dus 1 schoen + ((mannetje met schoenen en
2 zakjes) x 1 zakje) = 5 + ((5+10+4) x 2) = 5 +
(19x2) = 5 + 38 = 43.

Oplossingen Emoji puzzels

Severinus nieuws

Hier volgen de oplossingen van de Emoji puzzels uit
de Koers van Oers van mei 2020 (pagina 24).

De deur bij Severinus gaat op een kier,
ook voor vrijwilligers
Na weken van lockdown gaat ook binnen Severinus
langzaam maar zeker weer een aantal dingen
draaien. Zo mogen een beperkt aantal vrijwilligers,
binnen de richtlijnen van het RIVM, en zonder direct
contact met onze bewoners, weer ingezet worden.
Dit betekent ook dat we graag weer in contact
komen met nieuwe vrijwilligers.
Bel naar 06 524 01 679 dan maken we een afspraak
om via beeldbellen of op gepaste afstand een eerste
gesprek te hebben. Mailen mag ook:
vrijwilligers@severinus.nl
Blijf gezond,
Met vriendelijke groet,
Hannah van Duivenbode (Coördinator Vrijwilligers)

Dorus Seuntiens

Oerle
Gsm: 06-22967774

Brabantse plaatsnamen
1. Wintelre
2. Den Bosch
3. Berghem
4. Best
5. Oudenbosch
6. Rosmalen
7. Zevenbergen
8. Prinsenbeek
9. Boxtel
10. Helmond
11. Roosendaal
12. Geldrop
13. Steensel
14. Rijen
15. Lepelstraat
16. Oirschot
17. Steenbergen
18. Oss
19. Lage Zwaluwe
20. Willemstad
21. Achtmaal
22. Vorstenbosch
23. Loon op Zand
24. Zijtaart
25. America
26. Hilvarenbeek
27. Boxmeer
28. Bosschenhoofd
29. Hooge Mierden
30. Oud Gastel
Nederlandstalige liedjes
1. Bloed, zweet en tranen
2. Zing, vecht, bid, lach, werk en bewonder
3. Het regent zonnestralen
4. Vogeltjes dans
5. België
6. Zet een kaars voor je raam
7. Koningslied
8. Drank & Drugs
9. 15 Miljoen mensen
10. Zoutelande
11. De vlieger
12. Zwart wit
13. 1 Kopje koffie
14. Alles is liefde
15. 2 Violen en een trommel en een fluit

Tel: 040-2052097
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De parochie

Corona: Versoepelde maatregelen =
reserveren van vieringen!
Bij het verschijnen van deze Koers van Oers mogen
er weer 30 kerkgangers aanwezig zijn bij alle
Eucharistievieringen in de Christus Koningkerk In
Meerveldhoven.
Wilt u aanwezig zijn bij een van de
eucharistievieringen in het weekend (zaterdagavond
en zondagochtend) dient u zich vooraf aan te
melden: op werkdagen tussen 13.00 en 15.00
uur, reserveren kan alleen via: 06-10 47 52 26.
Uw plaats is alleen dan gereserveerd als dit in het
telefoongesprek is bevestigd. Géén reserveringen
per voicemail of per e-mail. Zonder reservering kunt
u de eucharistieviering niet bijwonen. Er kan steeds
maar voor 1 weekend gereserveerd worden!
Vanaf zondag 14 juni wordt er ook weer communie
uitgereikt.
Op 21 en 28 juni zijn de H. Missen weer om 8.30 uur
en 10.00 uur. Indien deze twee vieringen
‘volgeboekt’ zijn met reserveringen wordt er nog een
3e viering om 11.30 uur gehouden.
Indien u een misintentie hebt aangevraagd voor een
weekendviering na 1 juni wordt u door de parochie
benaderd of u tijdens die viering aanwezig zult zijn.
Bij het opgeven van een misintentie kunt u meteen
reserveren voor die betreffende mis.
Voor de missen door de week wordt vooralsnog niet
met reserveringen gewerkt. Mocht blijken dat er
toch meer dan 30 personen naar deze missen
komen wordt dat aangepast.
Wij zullen u daarover via de website en
facebookpagina informeren.
Het pastoraal team en parochiebestuur zijn er zich
ten volle van bewust dat het heel onplezierig is om
mogelijk niet aanwezig te kunnen zijn in de viering
van uw voorkeur.
Wij zijn echter gehouden aan de wettelijke
maatregelen.
Vanaf 1 juli worden de regels nog wat verder
verruimd. Wij zullen u tijdig hierover informeren hoe
het dan zal verlopen met betrekking tot reserveren
en het aantal vieringen per weekend.

St. Jan de Doperkerk: 24 juni
Op woensdag 24 juni met St. Jan de Doper zal er
dit jaar géén viering zijn. Het aantal aanwezigen
tijdens die H. Mis samen met de leden van het gilde
St. Jan Baptist zal het toegestane aantal van 30
personen ruimschoots overschrijden. Daarom zal het
patroonsfeest dit jaar worden gevierd met St. Jan
Onthoofding in de viering van zaterdag 29 augustus
om 9.00 uur.
De traditie van de zegening van de St. Janstros zal
op 24 juni wél in ere worden gehouden. U kunt uw
tros tussen 9.00 en 9.30 uur laten zegenen vóór de
kerk, bij slecht weer in het grote portaal: graag de
onderlinge afstand van 1½ meter handhaven!!

Herstelwerkzaamheden na vandalisme
Eindelijk lijkt het weer de goede kant op te gaan. De
dakgoten en onderste dakleien zijn weer hersteld en
ook de bliksemafleiders hebben hun originele
formaat weer terug. Momenteel is de aannemer
bezig om de wanden en plafonds in de hoofdsacristie
met gipsplaten en hout te repareren. Midden in de
troep is het mooi om te zien hoe de gotische
boogramen aan de achterzijde weer een strakke
omlijsting krijgen, ’t had allemaal nogal flink
geleden. Daarna zullen alle kasten weer op hun plek
gezet moeten worden en de inhoud van religieuze
kleding en attributen weer hun eigen plek moeten
vinden. Ten slotte zal na al die maanden in de hele
kerk de nodige stofwolken, vuil en spinnen moeten
worden weggepoetst. Er is nog een hele klus te
klaren, maar rond eind juni hopen we weer open te
mogen zijn voor alle eigen doop-, rouw- en
trouwvieringen.
De 1e dinsdagochtendviering op 7 juli zal dan weer
mogelijk zijn: welkom!
Alexa Peijnenborgh

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

De zondagvieringen van 10.00 uur worden op
TV uitgezonden door de Lokale Omroep Veldhoven.
Kanalen: KPN 1373, T-Mobile Thuis 797, ZIGGO 36
of 328.
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Parochieberichten:

20 jaar Boergondisch Oers!

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

Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel

20 jaar Boergondisch Oers!
De tijd vliegt voorbij en het is dus alweer 20 jaar
geleden dat we voor het eerst Boergondisch Oers
hebben georganiseerd. Onder de bezielende leiding
van destijds Mart de Graaf hebben we door de jaren
heen het evenement steeds laten groeien en
bloeien.
Het is allemaal begonnen met een straatrace voor
de kinderen in 2001. Ieder jaar kwamen de meest
creatieve thema’s voorbij en vanaf 2008 zijn we
gestart met de feestavond op vrijdagavond toe te
voegen. Een doorslaand succes met optredens van
dorpsgenoten. Weer enkele jaren later is de pubquiz
toegevoegd en ook dat werd door iedereen omarmd.
De kinderspelletjes, het volleybal toernooi, het
gezellig samen eten en genieten van muziek. Jong
en oud door elkaar en alle vrijwilligers die het feest
ieder jaar weer mogelijk maken. Dat is Boergondisch
Oers en daar zijn we trots op.
Geniet van de foto’s op de binnenkant van de kaft
van deze Koers en we zien elkaar zeker in 2021!
Stichting Boergondisch Oers
www.facebook.com/boergondischoers
Volg ons op Facebook!

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909

Boergondisch Oers 2006, Boergondisch Circus.
Links op de foto: Mart de Graaf
Op www.facebook.com/boergondischoers/photos/
kun je nog meer foto’s vinden.
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Crypto Oers, puzzel 75

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Nettie Bijnen, Mieke van Campen, Annie Geven,
Jo ten Have, Bets Hospel, Corné Kelders, Janus van
Lieshout, Anita Sanders, Henriette Segers, Moniek
van den Wildenberg, Helma van der Zee.
1

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 74 was:
1. PaasVakantie
2. AED
3. BoNgers
4. RozenhoeDje
5. StEun
6. AiRport
7. KoningsVogel
8. WatErpomp
9. WiL
10. InDia
11. DagbEsteding
12. HoutsiNgel
Familienaam: Van der Velden

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
1. Klinkt alsof Marc uit de Boonberg vroeger langs
de deur ging met kar en paard (10)
2. Virtuele muntjes van De Schalm bewegen om
gezond te blijven (8)
3. Serveert Bart 't Nipperke in deze streek of in het
Dinee Cafe? (2,6)
4. Haalt Sint Cecilia op 27 juni geen jonge vader
worm op? (3,6)
5. Dankzij jullie steun blijft dit blad meedoen aan de
wielerwedstrijd (5)
6. Ine kom anders het secretariaatswerk van DVO
doen (6)
7. Straat die donker en veelkleurig is (9)
8. Zit in de zomerjas per ongeluk een lid van de
kinderredactie? (6)
9. Zal Daan op tijd zijn met de behoefteklassen?
(11)
10.Bij de scouting vind je mandala's van niet droge
60 minuten rondjes (13)
11.Je hoort dat deze fotograaf hem wenst te hebben
(6)
12.Grassen van Drassen, maar dan vermengd (7)
13.Zou Erik van het Dorpscentrum een
sportwedstrijd met verschillende teams
organiseren? (7)
14.Zou Eric van de Feit familie zijn van de nagel?
(3,2,6)
Success!!
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Molen open voor bezoek
Molen Sint-Jan gaat open voor bezoek

Lovano Kitchen and Bar
Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven
www.lovano.nl | info@lovano.nl
040 - 205 12 18

Per 1 juni zijn de maatregelen vanuit de overheid
enigszins versoepeld en daardoor kan de molenaar
op vrijdagmiddag en zaterdag weer rondleidingen
geven aan geïnteresseerde bezoekers.
Ook in de molen moeten wij ons aan de door de
overheid opgelegde maatregelen houden, zoals de
1,5 meter en hygiëne regels. De kap- en luizolder
zijn te klein om aan de 1,5 meter regel te voldoen
en zijn daarom voor bezoekers gesloten. Het is
belangrijk dat we rekening houden met uw en onze
gezondheid, daarom hebben we in onderling overleg
de volgende voorwaarden voor bezoek gesteld:
• Bezoek is alleen mogelijk na telefonische afspraak
of een email naar
korenmolensintjan@gmail.com op
vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:30 en zaterdag
van 10:00 uur tot 16:00 uur via telefoonnummer
06-53286223.
• Door de beperkte ruimte in de molen is het
maximaal aantal bezoekers vijf personen.
• Bent u of een gezinslid verkouden, niest of hoest u
of een gezinslid, heeft u of het gezinslid koorts
kom dan niet naar de molen.
• We verzoeken bezoekers de handen bij
binnenkomst te desinfecteren bij de zuil.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van
anderen.
Let op: Molenwinkel
Voor het bezoeken van de molenwinkel hoeft u geen
afspraak te maken. In de molenwinkel worden
verschillende meelsoorten, bakmixen en producten
verkocht. De molenwinkel bevindt zich op de 2e
verdieping.
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Oersmakelijk

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Het recept is deze keer van René van Herk.

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

Papa’s kip

Ingrediënten (voor 4 personen):
- 175 gram paddenstoelen
- olijfolie
- 2 tenen knoflook
- handjevol bladpeterselie
- 4 kipfilets van circa 200grm
- 1 pak bladerdeeg
- 1 ei
- 2 eetlepels mosterd
- 1 wijnglas witte wijn
- 1,5 dl slagroom

Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven op 200 °C.
2. Hak de paddenstoelen en bak ze samen met de
gehakte knoflook.
3. Meng de bladpeterselie er vervolgens doorheen.
4. Snijd de kipfilets over de lengte open en vul de
holte met het bovenstaande mengsel.
5. Wikkel de gevulde kipfiles nu in het bladerdeeg.

6.
7.

Kwast het deeg in met eigeel.
Leg de ingepakte kip nu 35 minuten in de
voorverwarmde oven.
8. Terwijl de kip in de oven ligt start je met het
bereiden van de saus.
9. Doe de mosterd samen met de witte wijn in een
pan.
10. Verhit de pan en laat dit geheel inkoken, doe
vervolgens de slagroom er bij en laat het geheel
lekker pruttelen tot de saus lekker dik is
geworden.
11. Haal de kip na 35 min. uit de oven en laat deze
even rusten om deze vervolgens lekker op te
eten.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het
enorm lekker en simpel te maken is.
Ik wil de pollepel doorgeven aan Hans
Strieder, want Hans is dol op koken!
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Veldhovens nieuws

Antwoorden 2010 vragen

VELDHOVEN.
Veldhovens nieuws op
www.veldhoven.nieuws.nl
Heeft u al kennisgemaakt met veldhoven.nieuws.nl?
Een digitaal platform voor groot en klein nieuws uit
Veldhoven. Een team bestaande uit verslaggevers,
fotografen en een columnist zorgt dagelijks voor
nieuwe berichten op de site en facebookpagina.
Algemeen Veldhovens nieuws en nieuws van onder
meer de gemeente, sport, bedrijvennieuws,
112-berichten en columns vinden er een plekje.
Maar ook u kunt eenvoudig berichten voor het
platform aanleveren. Kijk daarvoor op de
contactpagina van de website. Of het nu gaat om
nieuws, sport of een aankondiging voor een
evenement, concert of beurs, laat het ons weten.
Foto’s kunt u mailen naar veldhoven@nieuws.nl.
Vergeet niet uw naam te vermelden in verband met
bronvermelding op de website. Het beheer van
veldhoven.nieuws.nl ligt bij Ad Adriaans.
Volg de Facebookpagina van veldhoven.nieuws.nl en
u blijft vanzelf op de hoogte van nieuwe berichten
op de website.

Antwoorden Tien vragen over 2010
In 2010 werd het bestemmingsplan voor Oerle-Zuid
vastgesteld, maar er gebeurde dat jaar nog veel
meer. Zo haalden vele Oerlenaren de regionale pers,
zoals Eindhovens Dagblad, Veldhovens Weekblad en
de Koers van Oers. Hieronder de vragen zoals
gesteld in de vorige koers (Koes van Oers,
mei 2020, pagina 23) met hun antwoorden.
1. Wie was de voorzitter van de Koers van Oers?
Kitty Tholen
2. Wie werd gehuldigd in verband met 40 jaar
vrijwilliger zijn van het Rode Kruis Afdeling
Veldhoven? Dat Binnendijk
3. Wie speelde de hoofdrol in de Veldhovense
Revue? Perry Kemp
4. Wie waarde rond in het Oersbos in de Janus
Hagelaarsstraat tijdens het Pompoenenplezier?
De geest van de overleden boswachter Janus
5. Wie was de hoofdtrainer van RKVVO?
Eric van der Palen
6. Wie controleerde voor het 25e jaar op rij de
hoogte van de zonnebloemen in de familie?
Fien de Lepper
7. Wie verzorgde de tekst op de publicatieborden in
Oerle? Frans Loots
8. Welke Oerse vereniging stopte na 40 jaar?
Jong Nederland
9. Welke 5 Oerlenaren werden onderscheiden als lid
in de Orde van Oranje Nassau?
Nellie Verkuijlen-Sanders, Mart de Graaf, Frans
Klaasen, Peter Smetsers en Martien van der Wijst
10.Hoe heette het blad dat werd uitgegeven door
Jaga, Faye, Ella, Emma, Ellen en Laureen?
Miss Lovely
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Oers steunt de Koers!

In de vorige Koers riepen wij jullie op om ons
dorpsblad financieel te ondersteunen. Daar is
door maar liefst 19 huishoudens positief op
gereageerd (waaronder 17 machtigingen),
waar we erg blij mee zijn. Er was zelfs
1 persoon die het mooie bedrag van 250 euro
op onze bankrekening overmaakte met als
omschrijving “terugdringen tekort”. Voorwaar
een prachtig gebaar!!
De Koers wordt in heel Oers verspreid (met dank
aan de vrijwilligers die dit verzorgen). Dit betekent
dat er één keer per maand in ca. 1300 huizen een
Koers op de deurmat valt. Om het blad in deze
oplage en in deze vorm financieel mogelijk te maken
zijn er naast onze zeer gewaardeerde adverteerders
en donateurs, ca. 320 huishoudens in Oerle die via
een machtiging (automatische incasso) of via een
jaarlijkse eigen overboeking de Koers financieel
ondersteunen. Dat is slechts 25%, en dat vinden wij
aan de tamelijk lage kant.
Met de nieuwe machtigingen erbij komen we op een
totaal van 298 huishoudens die de Koers jaarlijks
ondersteunen met een automatische incasso. In
onderstaande tabel zie je de resultaten van deze
incasso’s die het fraaie bedrag van 3.618,75 euro.
De bedragen lopen uiteen van 2,27 euro (het
equivalent van 5 gulden vroeger) tot 50,00 euro per
huishouden en gemiddeld bedraagt de bijdrage dan
ruim 12 euro per huishouden.
Door de uitbreiding van Oers via Schippershof en
Oerle-Zuid, terugloop van inkomsten, een lagere
subsidie van de gemeente en door gestegen kosten
wordt het resultaat 2020 begroot op een verlies van
zo’n 1.000 euro. Daarom willen wij nogmaals een
beroep doen op alle Oerlenaren (waaronder de
nieuwe bewoners) om ook een financiële bijdrage
aan ons mooie dorpsblad te doen, dan wel om hun
huidige bijdrage – die vaak nog uit de guldenstijd
stamt – te verhogen naar een mooi rond getal in
euro’s.
Als u de Koers van Oers een warm hart toedraagt en
vindt dat Oerle een eigen dorpsblad moet houden,
vul dan vóór het einde van deze maand
onderstaande machtiging in. Stop de ingevulde
machtiging vervolgens in de gele brievenbus bij
Dorpscentrum d’Ouw School aan de Oude Kerkstraat
18, of in de brievenbus bij één van de redactieleden,
zie volgende pagina. Mocht u ons al financieel
steunen dan daarvoor onze dank.
Alvast bedankt, Stichting Koers van Oers
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Automatische incasso Koers van Oers mei en
juni 2020

1

€

2,27

€

2,27

1

€

3,40

€

3,40

14

€

4,54

€

63,56

19

€

5,00

€

95,00

1

€

5,67

€

5,67

38

€

6,81

€

258,78

3

€

7,50

€

22,50

2

€

9,08

€

18,16

58

€ 10,00

€

580,00

13

€ 11,00

€

143,00

38

€ 11,34

€

430,92

17

€ 12,00

€

204,00

1

€ 12,50

€

12,50

1

€ 13,61

€

13,61

50

€ 15,00

€

750,00

16

€ 20,00

€

320,00

1

€ 22,00

€

22,00

2

€ 22,69

€

45,38

2

€ 24,00

€

48,00

16

€ 25,00

€

400,00

1

€ 30,00

€

30,00

3

€ 50,00

€

150,00

298

€ 3.618,75

Gemiddelde bijdrage:
€ 3.618,75 / 298 =

€

12,14

Steun de

en word donateur!

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle
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Susans Column
Open deur
door Susan Visser

Met die deur in mijn hoofd zocht ik op het internet
naar bedrijven in de regio die zo’n deur zouden
verkopen en stapten wij op een zonnige
zaterdagmiddag op industrieterrein De Run uit de
auto. De winkel verkocht zonweringen en horren.
Een hoek was speciaal ingericht met mooie plissé
hordeuren. Helaas, bij nadere inspectie bleek ik er
met een tikje van mijn voet zo een deuk in te
maken. Aan de onderkant bleef een kier open staan,
als een gapend gat. Dat zou een rat niet
tegenhouden… Verkopers waren druk met andere
klanten, het was mij te druk in de winkel, dus we
vertrokken, op naar het volgende adres.

Een half uur later liepen wij de tweede winkel
binnen. Hier stond een hokje als een ouderwetse
telefooncel, gemaakt van hordeuren. Door één
hordeur kon mijn zoontje het hokje zelf in en uit en
hij was er niet meer uit weg te slaan.
Ik zag hier ook precies wat ik zocht. “Het bestaat
nog,” dacht ik blij, een deur die aan de onderkant

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

Met het uitbreken van de
corona crisis werd de
dagelijkse routine
volledig op zijn kop
gezet, plannen werden in
de ijskast gezet en
daardoor was ik het
bijna vergeten: Vorig
jaar was een rat ons huis
binnengewandeld en om herhaling te voorkomen
was ik van plan om nog voor de zomer een hordeur
te laten installeren. Ik wist al precies wat ik wilde.
Mijn ooms en tantes agrariërs en veehouders
hadden er al één toen ik als kind kwam logeren. Een
deur met in de bovenste helft fijn gaas dat alle
insecten tegen hield en onderaan een aluminium
plaat om groter ongedierte te weren. Het grappige
was dat mijn ooms allemaal de gewoonte hadden
tegen het aluminium gedeelte aan te schoppen om
de deur te openen en dat al mijn tantes daar een
hekel aan hadden omdat zij bang waren dat de deur
daardoor zou beschadigen.

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
afgesloten is en alleen in het bovenste deel een hor
heeft. Ik was al net zo gelukkig als mijn zoontje.
Dit prille geluk mocht niet lang duren. De verkoper
maakte er snel een einde aan toen hij de maten
hoorde van onze rolstoeltoegankelijke deur. De
hordeur zou op maat gemaakt moeten worden en
dat vond hij te duur. Hij drong aan op de
goedkopere plissédeur. “Maar dat is niet wat ik wil,
dat is niet wat we nodig hebben!” schreeuwde ik van
binnen. “Ach mevrouwtje,” zag ik hem denken en hij
antwoordde geruststellend dat zo’n plissé deur een
dier laat zien dat er een barrière is en dat dat wel
genoeg zal zijn om hem tegen te houden. Hij zou
niet eens proberen naar binnen te komen.

We besloten hier een nachtje over te slapen. En
voor dat nachtje begon, liep ik nog een rondje met
de buurvrouw. Ik deed haar het hele verhaal. De
buurvrouw onthield zich van elk commentaar en liet
mij volledig
uitratelen. Toen ik
helemaal klaar was
zei ze: “Daarom
hebben wij juist een
plissédeur. De kat
kan daar zelf
doorheen naar
binnen en ik duw zo
de deur weer terug in
vorm. Geen
kattenluikje nodig.”
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Het interview

Oerlenaren in de coronacrisis
Door Jurre van der Velden
In de maand juni is het alweer 4 maanden geleden
dat Nederland werd opgeschrikt door het eerste
geval van Covid-19. Niemand weet hoe lang het nog
gaat duren voordat we geen last meer hebben van
het virus. Vergeleken met het begin van de
intelligente lockdown gaan op dit moment echter wel
steeds meer dingen weer open. Vanaf 1 juni is het
weer mogelijk om op het terras te zitten en vanaf
1 juli mogen we weer, zoals het er nu naar uitziet,
sporten in de sportschool. Ook lijkt de drukte op de
weg weer iets toe te nemen. Dit is echter nog niet
op het niveau van voor de coronacrisis, waardoor
het met de files relatief meevalt op dit moment.
In de vorige Koers van Oers hebben we
verschillende Oerlenaren en Oerse ondernemers
gevraagd hoe zij de coronacrisis doorkomen en wat
er sinds de lockdown allemaal veranderd is in hun
dagelijkse leven. Een mooie start om deze vragen in
deze Koers van Oers aan wat andere personen te
stellen. Aan het woord komen Twan Leemans van
Leemans Tegelwerken en fysiotherapeut Michiel
Knibbe, samen met zijn collega’s Tom, manueel
therapeut in opleiding, Marieke,
kinderfysiotherapeute en Karen, specialist
chronische zorg en longrevalidatie, werkzaam bij
Fysiotherapie de Heikant in Oerle.
Twan Leemans geeft aan dat het gelukkig goed gaat
met hem. ‘Sinds de uitbraak van het coronavirus is
er gelukkig nog niet veel veranderd bij mij. Er zijn
wel iets minder offertes, maar ik kan goed werken
met de juiste voorzorgsmaatregelen. Mensen
houden zoveel mogelijk afstand en ze waarderen dat
het werk gewoon doorgaat. Omdat ik ook met groot
formaat tegels werk, werk ik bijna altijd particulier
en met meer controle over veiligheid op en rondom
mijn werk, iets dat nu belangrijk is.

‘Ik heb ontzettend veel geluk dat ik mijn werk
gewoon kan blijven doen op een verantwoorde
manier. Ik hoop dat ik zo door mag blijven gaan en
dat iedereen rekening houdt met elkaar en vooral
gezond blijft. Hoe de toekomst voor mij nu is, is nog
moeilijk te zeggen. Hopelijk gaan de mensen niet al
te veel in angst zitten waardoor de consumptie wat
achterblijft. We moeten met zijn allen zorgen dat de
economie draaiende blijft voor iedereen.’
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Twan Leemans van Leemans Tegelwerken.
Ook met Michiel en het team van Fysiotherapie de
Heikant gaat het goed. ‘Net als heel Nederland
hebben we natuurlijk een tijdje stil gestaan. Wat
heel heftig voor ons was en misschien wel de
moeilijkste periode in onze professionele loopbaan.
Maar dat gold zeker ook voor onze klanten. Als
fysiotherapeuten konden we voor ons gevoel niet
écht behandelen. Wel beeldbellen en telefooncoaching voeren en contact houden via de mail,
maar niet gewoon mét en bíj de mensen zijn.’
‘Anderzijds heeft het stilstaan ook voordelen gehad:
zaken aanpakken die zijn blijven liggen, onderhoud
doen en nieuwe ideeën laten opborrelen zoals
fysiofitness buiten in het park. Gelukkig hebben we
onze praktijken in de Heikant én in Oerle weer
volledig kunnen openen en zijn we nu bezig met het
behandelen van onze klanten. Per 1 juli a.s. kunnen
we ook weer starten met fysiofitness in Veldhoven.
En natuurlijk zijn we aan het focussen op die nieuwe
ideeën die er zijn ontstaan.’
Er is sinds de Coronacrisis ook wat veranderd in het
werk bij Fysiotherapie de Heikant: ‘we hebben de
praktijken in de Heikant en Oerle zo ingericht dat we
de 1,5 meter kunnen waarborgen. Daarvoor is onze
ingang in Gezondheidscentrum Heikant nu aan de
Dijkhei zodat onze klanten niet in de wachtkamer
van de huisartsen hoeven te zitten. We hebben
looprichtingen aangegeven en werken meer over de
dag gespreid. Als het nodig is dragen we
beschermende kleding en net als overal vragen we
iedere klant of hij/zij niet ziek is.’

Oproep fotografen

Oproep aan Oerlese fotografen
Michiel Knibbe,
sportfysiotherapeut.

Tom van Mierlo,
manueel therapeut.

Marieke Thijssen,
kinderfysiotherapeute.

Karen de Joode,
fysiotherapeute.

De laatste tijd zien we steeds meer fotografen uit
Oerle met bijzondere foto’s in het Eindhovens
Dagblad. Vaak zijn het foto’s die bijvoorbeeld tijdens
een wandeling in de natuur worden gemaakt, of
thuis in de tuin. De krant plaatst deze foto’s graag
op de ‘Dichtbij’ pagina. Maar… lang niet iedereen
heeft een abonnement op de krant. Deze vaak
prachtige en bijzondere foto’s verdienen een groter
publiek. De Koers roept lokale fotografen dan ook op
om zo’n mooie foto met een korte beschrijving van
de afbeelding te sturen naar info@oerle.info en
redactie@koersvanoers.nl. Vermeld daarbij waar
en wanneer de foto genomen is en wat erop te zien
is. Wie weet haal je nog eens de cover van de Koers
van Oers!

Hoe komt de praktijk de coronacrisis door? ‘Twee tot
drie maanden stil zitten en nauwelijks inkomen doet
iets. Als mens, als team en natuurlijk ook financieel.
We kunnen gelukkig gebruik maken van landelijke
regelingen. Daarmee komen we de maand juni door
en dan weer vol gas de rest van het jaar aan de
gang. We hebben zoals gezegd niet alleen maar
stilgestaan: twee fysiotherapeuten zijn behalve
specialist in longrevalidatie nu ook met een
aanvullende opleiding gespecialiseerd in de
revalidatie na COVID -19. Dat is belangrijk want
veel mensen blijken na het doormaken van het
coronavirus nog klachten te hebben van
vermoeidheid, pijn en benauwdheid. Voor deze
mensen kunnen we als team veel betekenen.
Gedurende de coronaperiode hebben we elke dag
mailtjes gestuurd met oefeningen voor onze klanten.
Nu we weer buiten mogen trainen is onze
fysiofitness buiten in het park. Daar staan we
5 keer in de week in de frisse lucht lekker te trainen.
‘We voelen ons gesterkt door alle briefjes, mailtjes,
en soms taart, van onze klanten waarin zij vertellen
ons te steunen en aan ons te denken. Dat heeft ons
heel goed gedaan, dank je wel! We gaan vooruit en
nemen jullie mee! Wij willen bij deze dan ook al
onze klanten , patiënten en fysiofitters, bedanken
voor hun support in de afgelopen periode. Heb je
vragen, opmerkingen of ideeën ? Kijk op onze
website fysiotherapieheikant.nl of bel ons op
040-2538665. Op verschillende ochtenden/
middagen hebben we nog plaats voor enthousiaste
fysiofitters.’
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Weer films in de Schalm

Vanaf juni weer films in Theater de
Schalm
Theater de Schalm is vanaf dinsdag 9 juni weer
gestart met het vertonen van films. Op dinsdag
- en woensdagavond (20.00 uur) worden de
films gedraaid die eerder dit seizoen vanwege
de coronacrisis verplaatst moesten worden.
Programma
DI 16 en WO 17 juni: On the basis of sex
DI 23 en WO 24 juni: They shall not grow old (3D)
Uiteraard worden hierbij de coronamaatregelen in
acht genomen. Voor alle films geldt dat vooraf
reserveren via de website (www.deschalm.com)
verplicht is. Dit kan uiterlijk tot 17.00 uur op de dag
van de film.
Reserveren en bezoek
Per film worden maximaal 30 personen toegelaten.
Stoelen waarop gasten plaats kunnen nemen zijn
duidelijk gemarkeerd. Kom je met 2 personen uit
hetzelfde huishouden, dan mag je naast elkaar
zitten. Kom je met meer dan 2 personen, dan is
naast elkaar zitten helaas niet mogelijk. Er is geen
garderobe, jassen kunnen op lege stoelen worden
neergelegd.

De bar in de foyer is voorafgaand aan de film
geopend. Met inachtneming van de 1,5 meter
afstand is een consumptie bestellen (die mee de zaal
in mag) mogelijk. Betalen kan alleen via pin. De
zaaldeuren gaan een kwartier voor aanvang van de
film open en tickets worden gescand bij de ingang.
Hygiëneregels
Alle bezoekers worden verzocht de gangbare
hygiëneregels in acht te nemen. Bij de ingang van
het theater staat desinfecterende gel, waarmee bij
binnenkomst de handen ontsmet kunnen worden.
Verder geldt: blijf thuis als je milde
gezondheidsklachten hebt, nies en hoest in je
elleboog en probeer toiletbezoek zo veel mogelijk te
beperken.

Meer informatie:
www.deschalm.com/cinema
16

DVO PubQuiz

Aangezien door alle Coronamaatregelen de
activiteiten van Boergondisch Oers komen te
vervallen en hiermee ook de altijd gezellige pubquiz,
dachten wij van de DorpsVereniging Oerle u thuis uit
te dagen met de enige echte DVO pubquiz!
Opzoeken mag (want dat kunnen wij toch niet
controleren) maar nog beter is parate kennis !
Met deze quiz zijn heerlijke prijzen te winnen die wij
hebben gekocht bij de Oerse horeca gelegenheden.
De antwoorden kunt u via het antwoordenformulier
(achter de quiz vragen!) mailen naar
dorpsvereniging@oerle.info of in de brievenbus
doen van onze secretaris, Sint Janstraat 21a.
Doe dit voor 1 juli !
Diegene met de meeste punten wint de quiz,
wanneer er meerdere inzenders zijn met de
hetzelfde aantal punten, zullen de winnaars middels
loting aangewezen worden.
Hiernaast start de pubquiz.

Hoofdstuk 1: Sport
1. Hoeveel gouden medailles heeft Harrie Lavreysen op het WK 2020 in Berlijn
gewonnen ? Extra punten als u ook de verschillende onderdelen noemt.

2. U ziet hier 4 foto’s met een overkoepelend thema !
Weet u het thema en de namen van de sporters ?

PubQuiz 2020

3. Wat is de naam van de keepster die binnenkort de overstap naar PSV maakt?
4. Welke sport beoefent deze vrouw ?
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Hoofdstuk 2: Muziek
1. Hieronder vindt u enkele stukken uit legendarische platenhoezen.
Kent u de artiest en de naam van het album ?

PubQuiz 2020

2. Welk woord ontbreekt in de volgende bekende hits ?
A. Zing, vecht, huil, bid, lach, ...... en bewonder
B. Op zoek naar het geluk in ..................
C. Hé er is geen bal op de tv alleen een film met.....
D. Janne Jansen z'n vrouw dat was een ........
3. Een foto van weleer, wie zijn het ? 

4. Welk album (titel en artiest) werd door Philips
gebruikt ter promotie van de Compact Disc ?
5. De DVO heeft de afgelopen jaren een muzikale
kerstgroet gebracht aan haar leden middels de
arbeidsvitaminen. Wie presenteert de
arbeidsvitaminen momenteel ?
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Hoofdstuk 3: Puzzels
1. Als je op een klassiek Nederlands Monopoly- bord uit de
gevangenis komt en je gooit 6, waar kom je dan terecht ?
Graag de straat en stad noemen.
2. Welke 3 cijfers moeten er in het omkaderde vak komen
staan ?

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

PubQuiz 2020
Wordt vervolgd op de
volgende pagina’s.

3. Er bestaan veel spreekwoorden met een kleur erin. Noem de betekenis van de onderstaande zinnen:
a. Wat ben je als je groen ziet?
b. Wat doe je als je paars van het latje haalt?
c. Wat doe je nooit als je van de blauwe knoop bent?
d. Wat heb je als iemand over je zegt: Rood met groen is boerenfatsoen?
4. Als je leeftijden van Milja en Bart bij elkaar optelt dan zijn ze samen 49 jaar. Milja is twee keer zo oud als
Bart was toen Milja zo oud was als Bart nu is. Hoe oud zijn Milja en Bart?
5. In de foto zitten telkens 2 gezichten gemixt, wie zijn het ?
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Hoofdstuk 4: In het nieuws
1. U ziet hier vier gedenkwaardige foto’s.
Kunt u zeggen wat de gelegenheid is? Extra punten als u het jaartal ook nog weet.

2. Op 19 maart jl. trad de toenmalige minister van medische zorg en sport af ivm met overbelasting.
Weet u zijn naam nog ?
3. Het collectief geheugen, Wellicht heeft u dit weleens gezien bij de slimste mens op de tv.
Bij elke foto horen 4 trefwoorden en of jaartallen, weet u welke ?

PubQuiz 2020
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4. Groningen is regelmatig in het nieuws omdat de aarde daar beeft door de gasboringen. Het epicentrum van
de zwaarste aardbeving in Nederland lag echter in een andere provincie. Weet u nog bij welke stad en in
welk jaar? Extra punt als u de schaal van richter nog weet.

Wordt vervolgd op de
volgende pagina.
PubQuiz 2020

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

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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Hoofdstuk 5: Oerle
1. Hieronder ziet u foto’s van toen, waar in Oers is het te doen?
PubQuiz 2020

2. Wie is de “Oerlenaar van het jaar” 2019?
3. In dit anagram zitten de namen van bekende Oerlenaren verstopt, kan u ze vinden? Zie antwoordformulier.
4. Hoeveel leden heeft RKVVO op dit moment (actief en non actief)?
5. De voorzitter van de DorpsVereniging Oerle wandelt erg graag. Daarom komt hij op belangrijke afspraken
van de DVO met de benenwagen. Op welke plek heeft hij een afspraak over een zeer actueel thema waar
de DVO zich hard voor heeft gemaakt ? Noem daarbij ook de route (dwz de namen van de straten) hoe hij
is gelopen.
Bijtijds loopt hij zijn inrit af en slaat rechtsaf, meteen de eerste mogelijkheid slaat hij weer rechtsaf, deze
laan loopt hij helemaal uit. Aan het einde steekt hij over en gaat hij weer rechtsaf, waarna hij de eerste
straat links inslaat. Na een aantal meter slaat hij alweer rechts af. Deze weg blijft hij volgen, onderwijl
zwaait hij naar de spelende kinderen, totdat hij verplicht de bocht naar links maakt en meteen de eerste
mogelijkheid weer naar rechts. Nu blijft hij rechts aanhouden, bij de T-splitsing neemt hij links het fiets/
wandelpaadje, aan het einde hiervan steekt hij over en slaat hij rechtsaf. Op de kruising gaat hij weer links.
Na een 150 meter slaat hij linksaf en is hij op de plaats van bestemming.
Vul de antwoorden in op het antwoordformulier DVO PubQuiz op de volgende pagina.
En doe dit voor 1 juli 2020 in de brievenbus van onze secretaris, Sint Janstraat 21a of mail naar
dorpsvereniging@oerle.info
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Antwoordformulier DVO PubQuiz
Naam: ____________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________________________________________
PubQuiz 2020

Hoofdstuk 1: Sport
1.Medailles (en onderdelen):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Thema = ___________________________________________________________________________
Sporters zijn: A.__________________________________

B.__________________________________

C.__________________________________

D.__________________________________

3. Keepster = ________________________________________________________________________
4. Sport = ____________________________________________________________________________
Hoofdstuk 2: Muziek
1. Naam van de artiest en de naam van het album
A.____________________________________

B.____________________________________

C.____________________________________

D.____________________________________

E.____________________________________

F.____________________________________

G.____________________________________

H.____________________________________

I.____________________________________
2. Het ontbrekende woord:

A.____________________________________

B.____________________________________

C.____________________________________

D.____________________________________

3. Personen op de foto zijn:
_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

4. Welk album (titel en artiest): _____________________________________________________________
5. Presentator arbeidsvitaminen: ____________________________________________________________
Hoofdstuk 3: Puzzels
1. Straat en stad:

________________________________________

___________________________________________

2. Getallen zijn:
3. Betekenis van de zin:
A.________________________________________ B.________________________________________
C.________________________________________ D.________________________________________
4. Leeftijd: Milja=_____________________________ Bart= _____________________________________
5. Namen zijn:
A. ____________________________________

en ____________________________________

B. ____________________________________

en ____________________________________

C. ____________________________________

en ____________________________________



(vervolg op de achterzijde)
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Hoofdstuk 4: In het Nieuws
1. Gelegenheid (en jaartal) zijn:
A._______________________________________

B._______________________________________

C._______________________________________

D._______________________________________

2. Naam minister = _____________________________________________________________________
3. Collectief geheugen, 4 trefwoorden en/of jaartallen:
A: - __________________________________ -.__________________________________
- __________________________________ -.__________________________________
B: - __________________________________ -.__________________________________
- __________________________________ -.__________________________________
C: - __________________________________ -.__________________________________
- __________________________________ -.__________________________________
D: - __________________________________ -.__________________________________
- __________________________________ -.__________________________________
4. Epicentrum, stad en jaar (extra punten, schaal van Richter) =
________________________________________________________________________
Hoofdstuk 5: Oerle
1. Waar in Oers is het te doen?:
A._______________________________________

B._______________________________________

C._______________________________________

D._______________________________________

2. “Oerlenaar van het jaar” 2019 = __________________________________________________________
3. In onderstaande tabel zijn de namen van bekende Oerlenaren door elkaar gehusseld middels anagrammen.
Los alle anagrammen op en je vindt van boven naar beneden een seizoen wat op 20 juni begint.

1. DANNY

VERHANDRAZER

1

2. YORAN

FLENS

2

3. RASTA

MINIBELMUS

3

4. SOREN

KJERD

4

5. NOOR

INREIS

5

4. Aantal leden RKVVO (actief en non actief) = __________________________________
5. Route van de voorzitter:
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Veel Succes !!!
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De antwoorden kunt u mailen naar dorpsvereniging@oerle.info of in
de brievenbus doen van de secretaris van de DorpVereniging Oerle,
Sint Janstraat 21a. Doe dit voor 1 juli !

Hulp in Noordoost - India

Heeft u politieke vragen?
Hulp in Noordoost-India tijdens
Corona crisis
Het Vekemansfonds helpt de armste mensen in
Noordoost-India. Deze tribalen leven bij de
dag. Het leven is hard voor hen.
Bijna alle mannen zijn dagloners, een dag geen werk
is een dag geen loon en dus ook geen maaltijd. Ze
zijn genoodzaakt hun gezin achter te laten op zoek
naar werk, veelal in de stad. De vrouwen blijven
thuis en zorgen zo goed mogelijk voor de kinderen,
de koe of de geit. Ze proberen wat groenten te
verbouwen.

www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl

En enkele foto’s uit Chhattisgarh. Zuster Philomina
maakt samen met de zusters voedselpakketten in
het klooster:

Nu India op slot is, proberen duizenden dagloners
terug te gaan naar hun gezin in de dorpen. Er
heerst, naast de angst voor het Coronavirus, ook
ernstige armoede en honger.
De zusters Ursulinen bieden de dagloners
opvangplekken aan in de scholen nu de kinderen
naar huis gestuurd zijn. En ze bieden
voedselpakketten en rijst aan.
Enkele beelden uit Assam:

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, nummer 6, juni 2006

Vaderdag ABC
Aandacht - Met Vaderdag krijgt vader alle aandacht
die hij verdient.

België - In België valt Vaderdag op de tweede
zondag van juni (11 juni) en in Nederland op de
derde zondag (18 juni). Moederdag valt in beide
landen gelijk.
Calvin Johnson - In juni 1910 wordt er melding
gemaakt van een viering van Vaderdag in Spokane
Washington. Op dat zelfde moment begonnen steeds
meer mensen Vaderdag te vieren in verschillende
delen van het land. In 1924 ondersteunde president
Calvin Johnson het idee (d.m.v. het ondertekenen
van een presidentiële verklaring) om de derde
zondag van juni (België tweede zondag) tot
nationale Vaderdag uit te roepen.
Drank - Misschien lust jouw vader wel een lekker
drankje en is het een idee om daar een mooi glas
voor te kopen en vervolgens daar met glasverf een
mooie tekst op te schrijven.
Elektrische apparaten - Met Vaderdag worden er ook
elektrische apparaten cadeau gedaan.
Zoals: Boormachines, scheerapparaten,
PC apparatuur enz.
Films - De meeste vaders zijn gek op een goeie film,
huur er één of stel voor om met de hele familie naar
de bioscoop te gaan.
Geschiedenis - De geschiedenis van Vaderdag
vermeldt ook het volgende: Mevrouw Sonora Dodd
had het in 1909 het idee om alle vaders te eren op
een nationale feestdag. Dit idee kwam tot bloei
doordat ze haar eigen vader wilde eren: William
Smart. Haar moeder stierf al vroeg (bij de geboorte
van haar zesde kind) en hierdoor kwam haar vader
alleen te staan met 6 kinderen. Op volwassen
leeftijd besefte Sonora haar hoe zwaar dit voor haar
vader moest zijn geweest, om alle kinderen alleen
op te voeden. De geschiedenis vertelt echter ook dat
toen Moederdag ingevoerd werd, Vaderdag niet
langer meer kon uitblijven.
Heilige Jozef - In Spanje wordt Vaderdag weer
anders gevierd namelijk op 19 maart, de sterfdag
van de heilige Jozef, die de vader was van Jezus. Op
deze dag krijgen de vaders in Spanje dus
cadeautjes.
Internet - Op het internet, daar zit je nu ook op, kan
je veel tips vinden hoe je, jouw vader kunt
verwennen op deze dag.
Jus d'orange - Lekker voor bij het ontbijtje wat je
voor je vader die dag gaat klaar maken.

Knutselen - Het leukste is om voor je vader zelf wat
in elkaar te knutselen als cadeautje.
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Liedje - Er zijn in het verleden verschillende liedjes
gemaakt over speciale vaders. Enkele moeders
kennen het liedje van Stef Bos nog wel dat heet
‘Papa’. Nu zijn er ook veel liedjes die geschikt zijn
om op Vaderdag voor je vader te zingen.

Manchetknopen - Vroeger werden er vaak met
Vaderdag manchetknopen gegeven. Tegenwoordig
hebben mannen geen manchetknopengaten meer in
hun overhemd en worden er dus niet zo vaak
manchetknopen gegeven.
Natekenen - Je kunt proberen een foto van je vader
na te tekenen. Wij weten zeker dat die daar heel blij
mee zou zijn.
Opa - Vaderdag is niet alleen een dag geworden om
je vader te eren, maar voor alle personen die zich
als een vader figuur voor jou zijn : stiefvaders,
pleegvaders, ooms, opa’s e.d.
Papa - Ook voor vaders zijn verschillende
benamingen de een noemt zijn vader gewoon vader
en de andere pap, maar wij hebben er nog veel
meer gehoord: Daddy, father, dad (engelse
benamingen voor vader) paps, pa, pappie.
Quadriljoen - Quadriljoen is een 1 met 24 nullen
misschien wil jij je vader wel zoveel kusjes geven.

Ruikertje - Er zijn verschillende lekkere luchtjes te
koop voor vaders, maar misschien is het ook een
keer een leuk idee om een lekker ruikende
gezichtscrème te geven.
Stropdas - De stropdas is het meest gemaakte en
gegeven cadeau voor vaderdag. Denk er wel aan;
draagt jouw vader wel een stropdas, want anders
moet je toch echt een ander cadeau verzinnen.
Tijdschrift - Denk ook eens aan een abonnement op
een leuk tijdschrift voor je vader. Niet stiekem er
een uitzoeken zoals de "Donald Duck" of "Break
Out", omdat je er zelf dan ook wat aan hebt.
Uitspraak - Er is een uitspraak die zegt: Iedere man
kan vader zijn, maar alleen een speciaal iemand
wordt Papa genoemd.
Vader - Het woordenboek geeft letterlijk aan:
Vader: man die een of meer kinderen verwekt heeft,
grondlegger, echtgenoot, huisvader.
Werken - Er zijn ook vaders die op Vaderdag
moeten werken. Denk aan vaders die werken in de
gezondheidszorg of bijvoorbeeld als treinmachinist.
Voor deze vaders moet je wat anders verzinnen.
Misschien is je vader de zaterdag voor Vaderdag vrij
en kan je het dan vieren of je viert het een week
eerder of later.
XL - XL is een kledingmaat die vaker voorkomt bij
vaders dan bij moeders. Wil je dus een cadeautje
kopen in de vorm van kleding zorg dan dat je eerst
de maat van je vader weet (vraag na bij moeder of
spiek in de label van een trui van je vader).
Yoghurt - Bij het ontbijtje voor je vader kan je ook
voor de verandering een yoghurtje doen, lekker
gewoon met suiker of als ze er al zijn verse
aardbeien. Wat zal hij smullen.
Zonnetje - Vaderdag is de dag bij uitstek om je
vader eens in het zonnetje te zetten!

Fotolijstje voor papa
Kleur onderstaande plaat mooi in (tip: kopieer de pagina eerst), knip de lijst uit en plak hem op karton of
wat dikker papier. Zoek een mooie foto van jezelf en plak de foto in de lijst. Wedden dat papa dit het mooiste
cadeau vindt.
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Online voorlezen

Boekjes & Babbels online
Vanaf dinsdag 14 juli, 11.00-12.00 uur |
Deelname gratis
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel,
vergroot hun woordenschat en draagt bij aan
hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal
bezorgt het hun heel veel plezier! Vandaar dat
de Bibliotheek Veldhoven meedoet aan het
landelijk project BoekStart voor baby's en
regelmatig activiteiten organiseert voor jonge
kinderen, zoals Boekjes & Babbels.
Tijdens elke bijeenkomst van Boekjes & Babbels
staat een ander thema en prentenboek centraal. Er
wordt voorgelezen door Monique Laudy van de
Bibliotheek en een jeugdverpleegkundige van
consultatiebureau Zuidzorg geeft aansluitend meer
informatie over het thema. Vragen stellen is
uiteraard ook mogelijk.
Vanwege het coronavirus zijn de komende 2
bijeenkomsten van Boekjes & Babbels niet in de
Bibliotheek maar online te volgen, via het besloten
platform Jitsi.
De online bijeenkomsten van Boekjes & Babbels zijn
op de dinsdagen 14 juli (thema: zwemmen) en
11 augustus (thema: eerste schooldag) van 11.00
tot 12.00 uur en bedoeld voor kinderen van 0 tot
4 jaar en hun (groot)ouders. Deelname is gratis
na aanmelding. Stuur hiervoor uiterlijk één dag voor
de bijeenkomst tot 11.00 uur een mail naar Monique
via jeugd@bibliotheekveldhoven.nl.
Na aanmelding ontvangen deelnemers een e-mail
met de link en een korte uitleg over Jitsi.
Meer informatie: www.bibliotheekveldhoven.nl/
boekjes-babbels-online

Leesconsulent Monique Laudy hoopt veel ouders
en kinderen online te mogen begroeten.
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Gezinsuitbreiding in de Zoo

Gezinsuitbreiding in Zoo Veldhoven
Leuk nieuws in Zoo Veldhoven. Er zijn in april twee
bonte vari’s geboren en begin juni kwam er een
zebraveulen ter wereld.
De ouders en de kleine bonte vari’s zelf maken het
goed, volgens de Zoo. De ouders van de jongen zijn
beiden 13 jaar oud. Het is de tweede keer dat
Jeremy en Grouny voor nageslacht hebben gezorgd.
Beide jongen maken het goed. Het geslacht is nog
niet bekend.
Typische zwart-wittekening
Bonte of zwart-witte vari's leven aan de oostkust
van Madagaskar,
een eiland voor de
kust van ZuidoostAfrika. De vari of
bonte maki is een
lemuur uit de
familie van maki's.
Hij is na de Indri
de grootste nog
levende halfaap.
De vari heeft een
langharige vacht
en een kraag die
de oren en kin
bedekt. Hij
onderscheidt zich
van de verwante rode vari door de typische zwartwittekening. De grootste bedreiging voor de bonte
vari is het steeds kleiner worden van zijn leefgebied
doordat mensen de bomen kappen, waarschijnlijk
omdat zij de vruchten van grote bomen eten welke
vaak als eerste gekapt worden.
Zebraveulen
In de ochtend van 2 juni is er in de zoo een
zebraveulen geboren. Moeder Christy en vader
Marty verzorgen hun eerste veulentje goed. Het is
nog niet bekend of het een hengstje of een merrie
is. De dieren worden momenteel zoveel mogelijk
met rust gelaten.

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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Expositie Kunstuitleen

Bij Kunstuitleen Veldhoven e.o. zijn momenteel bijna
vijftig kunstenaars aangesloten. Iedereen heeft een
kunstwerk aangeleverd en samen met het team
hebben we ruim een halve dag gewerkt om alles op
te hangen en van informatiekaartjes te voorzien.

Kunstuitleen Veldhoven exposeert in
’t Dolium Eersel
Tijdens het Pinksterweekend hebben we met
een paar vrijwilligers van onze Kunstuitleen
Veldhoven e.o. Gezondheidscentrum Dolium
(Eersel) ingericht met allerlei mooie
kunstwerken.

De gehele expositie laat een zeer divers beeld zien
van het aanbod dat de Kunstuitleen op de website
en Facebookpagina heeft staan. U treft er een mix
aan van stijlen, kleuren en materiaalgebruik. Alle
werken die bij het Dolium hangen zijn te koop en of
te leen via Kunstuitleen Veldhoven e.o. de expositie
in ’t Dolium is tot begin december te bezichtigen.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 17.30 uur
Zaterdag: 10.30 – 12.30 uur
Zondag: gesloten

Het Dolium bestaat uit een aantal lange gangen en
een tweetal patiotuinen die zich prima lenen om
kunstwerken te exposeren. Gewoonlijk kunnen we
alleen schilderijen laten zien omdat de beelden te
kwetsbaar zijn op zulke locaties. Maar komend half
jaar worden er dus ook beelden tentoongesteld in
het Dolium. Deze zijn te zien in de patiotuinen en
zijn alleen achter glas (binnen in het gebouw) te
bewonderen.
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Adres:
Gezondheidscentrum Dolium
T.a.v. het secretariaat
Gebint 1F
5521 WD Eersel
Mocht u meer informatie willen dan kunt u altijd
contact opnemen via de mail:
kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com of
telefonisch met M. van Vlerken (0625522567)

LOEK@SUMMER 2020

LOEK@SUMMER, het
vakantieprogramma georganiseerd
door Stichting LOEK@YOU
Over dit evenement
Ondanks de moeilijke en verwarrende tijd waarin we
met z'n allen zitten, vol met onzekerheden en
maatregelen waar we ons allemaal aan moeten
houden, hebben we gelukkig groen licht gekregen
om LOEK@SUMMER 2020 door te laten gaan.
Voor kinderen heeft corona ook een flinke impact.
Daarom hebben we Corona dit jaar als rode draad
meegenomen in ons programma. Vooraf willen we
aangeven dat we niemand hiermee willen kwetsen,
maar voor kinderen juist wat lucht willen brengen
omtrent dit onderwerp. Met een lach, een traan en
met alle respect voor iedereen die met corona te
maken heeft (gehad).
LOEK@SUMMER is in het leven geroepen voor alle
kinderen en jongeren die niet mee kunnen doen met
reguliere vakantie programma's.

Onze programma's richten zich op de
leeftijdscategorie 4 t/m 18 jaar, normale en hoge
begaafdheid.
Problematieken die bij deze doelgroep spelen
kunnen zijn:
Prikkelgevoelig, Autisme, ADHD, ODD,
Hechtingsproblematieken, Trauma, Overlijden
ouder, Chronisch zieke kinderen, Pijnklachten, DCD,
Taalontwikkelingsproblematiek enz.
Het LOEK@SUMMER programma bestaat uit
activiteiten van 3 à 4 uur. Centraal in deze
activiteiten staat de natuur, rust, ontdekken en
ontmoeten.

Stichting LOEK@YOU
(www.lerenopeigenkracht.nl) is een in 2016
opgerichte Veldhovense ANBI-stichting. Een
vrijwilligersproject van LOEK@YOU is
LOEK@SUMMER. FOTO: Theo van Sambeek.
De groepjes bestaan uit 3 tot 6 kinderen en worden
begeleid door onze vele vrijwilligers. Daarnaast zijn
er per dag altijd 2 professionals aanwezig. Dit om de
veiligheid voor de kinderen en jongeren te
waarborgen. Per dagdeel kunnen er maximaal 6
kinderen aanwezig zijn.
Bij LOEK@SUMMER staat het kind centraal en door
de activiteiten aan te passen op de krachten van het
kind proberen wij elk kind een positieve en leuke
ervaring te bieden en kunnen de kinderen WEL mee
doen.
Ook dit jaar zullen er gedurende LOEK@SUMMER
creatieve activiteiten plaatsvinden, dit zijn extra
activiteiten waar kinderen op het moment dat ze bij
LOEK@SUMMER zijn voor kunnen kiezen.

Via de “Tickets” knop op de site
https://www.eventbrite.nl/e/ticketsloeksummer-2020-105708671482
kom je bij de activiteiten.
Graag goed lezen, ook de inleiding. Er zijn
activiteiten voor kinderen tot 12 jaar en voor
kinderen ouder dan 12 jaar. Vol is ook echt vol
dit jaar i.v.m. Corona.
Een aantal dagen zijn al reeds vol geboekt, dus kijk
snel!
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Quiz Boergondisch Oers

6. Puzzel ronde
a. Een vliegtuig stort
neer in Baarle op de grens van Nederland en
België. In welk land worden de overlevenden
begraven?
b. Adrie heeft 1.000 euro op de bank staan, die elk
jaar 1% rente geeft. Hoeveel euro heeft Adrie na
2 jaar op de bank staan?
c. Aan hoeveel landen grenst Duitsland: 7, 8 of 9?

Hieronder de quiz die tijdens Boergondisch Oers
2020 eigenlijk afgenomen zou worden.

Quiz Boergondisch Oers 6 juni 2020
1. Geschiedenis ronde

a. Hoe wordt 6 juni 1944 ook wel genoemd?
b. Hoeveel jaar bestaat de Guld op 6 juni 2021?
c. Bjorn Borg is geboren op 6 juni. Hoe oud wordt hij
vandaag: 56, 60 of 64?

2. Oerse ronde
a. Noem 5 uitbaters van het café/
restaurant wat nu Lovano heet?
b. In welk jaar overleed Pastoor Vekemans?
c. Hoe groot is de maandelijkse oplage van de Koers
van Oers: 1370, 1470 of 1570?

3. Corona ronde

a. Hoe heet de gebarentolk die Mark Rutte terzijde
stond op de persconferenties?
b. In welke Chinese plaats werd de eerste Corona
besmetting geconstateerd?
c. Hoeveel Nederlandse corona patiënten lagen op
de IC (piek): 1424, 1434, of 1444?
4. Muziek ronde

a. Welk lied wordt
steevast
gespeeld bij
onze opkomst op het podium op vrijdagavond?
b. Wat is de artiestennaam van de doedelzakspeler
bij Schots en Scheef in 2019?
c. In welk land werd de zangeres Maan geboren:
Nederland, België of Zuid-Afrika?

7. Actualiteiten ronde
a. Welke Hollywood acteur stierf in februari 2020 op
103 jarige leeftijd?
b. Voor welk team gaat Kjeld Nuis schaatsen?
c. Clown Bassie is onlangs geopereerd. Waaraan:
Niersteen, Boezemfibrillatie of Hernia?
8. Alcohol ronde
a. Waarom heb je meer
zin in zoute snacks dan
in gezond fruit na het
drinken?
b. Waarom is het toegestane alcoholpromillage
achter het stuur niet nul?
c. Hoeveel procent van de wereldbevolking is op dit
moment dronken: 0,005%, 1% of 7%?

9. Mode ronde
a. Waarvoor staan de letters LBD bij damesmode?
b. Een smoking heet in Engeland een dinner jacket.
Hoe noemen ze die in de USA?
c. Wat is de gemiddelde damesschoenenmaat:
37, 38 of 39?
10. Boergondisch Oers ronde
a. Wie gaat er schuil achter het
anagram JAMKE DARRELS?
b. Tijdens Boergondisch Oers op de
Camping trad K3 op. Welke Oerse
dames waren dat?
c. In welk jaar werd Frans voorzitter van
Boergondisch Oers: 2005, 2006 of 2007?

5. Sport ronde
a. Welke kleur begint
altijd bij het schaken?
b. Hoe vaak won Jan Raas de Amstel Gold Race?
c. Hoeveel kilo weegt een discus voor vrouwen bij
discuswerpen: 1 kilo, 1,5 kilo of 2 kilo?
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In de volgende Koers zullen de antwoorden
gepubliceerd worden.

Het Pieterpad

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit:
Jasper van der Aalst, Angelique Bongers,
Nova Eikhoudt, Sophie Jansen, Dean Peijnenborgh,
Tim Spitters.

Online vergaderen met KVK
Hallo allemaal hier ben ik
weer. Deze keer ga ik iets
schrijven over de online
vergadering van de koers
kids.
Bij de online vergadering
kregen wij een heerlijke
lunch. Els kwam deze op de
fiets brengen. Ik vond dit heel lekker, er zaten
broodjes, een eitje, croissantje en nog veel meer
lekkernijen bij.
En wij konden elkaar horen en zien via Microsoft
teams, toen waren wij aan het face timen. En dat
was erg grappig omdat je ook op deze manier kan
vergaderen, iedereen was erbij en dat was best
leuk.
Toen hadden wij het er over waar iedereen zijn
stukje over ging schrijven. Ik zei ik doe het over de
online vergadering. Omdat ik dit een erg leuke
manier vind om te vergaderen.
De volgende keer mogen wij weer iedereen zien met
de vergadering.
Ik hoop dat jullie van dit stukje hebben genoten. En
het is heel fijn
dat wij
maandag weer
met zijn allen
naar school
kunnen.
Dit was het
weer, tot de
volgende keer.

Groetjes Dean

In het pinksterweekend
heb ik met mijn twee
ooms en mijn moeder een
stuk van het Pieterpad
gelopen.
De eerste dag (zondag) zijn
we van Gennep naar
Vierlingsbeek gelopen. Mijn
ooms hadden gezegd dat het 16.4 km was, maar
uiteindelijk hebben we ruim 20 km gelopen.
Onderweg hebben we liedjes gezongen en hebben
we raadspelletjes gedaan. Het was best zwaar want
ik had een eigen rugzak bij me met spullen voor de
overnachting.

In Vierlingsbeek hebben we met z’n allen in een
Bed&Breakfast geslapen. Daar konden we ’s avonds
mee-eten. We hadden geluk want ze hadden net een
nieuwe pizza-oven in de tuin gemaakt dus hadden
we lekker pizza gegeten. Na het eten hebben we
nog een spelletje gedaan en daarna zijn we lekker in
ons bedje gekropen.
De volgende dag
(maandag) zijn we
van Vierlingsbeek
naar Swolgen
gelopen. De tweede
dag leek in het begin
minder zwaar als de
eerste dag, maar had
ik toch iets te vroeg
voor gejuicht. De
tweede dag hebben
mama en ik niet
helemaal afgelopen,
omdat we allebei last
hadden van onze
voeten. Maar toch
hebben we op de
tweede dag 17 km gelopen! Mijn twee ooms hebben
die dag wel afgemaakt maar zij liepen in één week
van Nijmegen naar Maastricht, dus ze hadden geen
keus... Rond 16:00 uur zijn we in Wanssum op een
terrasje gaan zitten om even pauze te houden.
Toen mijn twee ooms weer
vertrokken, gingen mama en ik
nog even een ijsje eten terwijl we
aan het wachten waren tot papa
ons op kwam halen.
Het was een leuke ervaring om
mee te maken!
Groetjes Sophie
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Op vakantie in Limburg
Hallo allemaal hier ben ik weer.
Ondanks het corona ben ik
toch op vakantie gegaan in
Limburg. We gingen naar het
park de Boschmolenplas. Daar
zaten we in een leuk huisje,
Joris en ik sliepen boven op
een kamer.

Er was een groot meer waar Joris en ik in hebben
gezwommen. Achter ons huisje was een klein
meertje waar zwanen in zaten. Het was een vader
en moeder met vijf jonkies. Toen we gingen
barbecuen kwam vader zwaan naar ons toe, hij had
ook zin in barbecue. De volgende dag gingen we ook
naar een kasteel. Helaas kon je alleen in de tuin
kijken want het kasteel was bewoond maar het was
een mooi kasteel en een mooie tuin. In de tuin was
een heel grote vijver waar twee bruggetjes over
lagen en er stond een beeld van een hert. In de
vijver stond een eendenhuisje waar eenden naar toe
konden zwemmen.
Op 2e Pinksterdag gingen we fietsen om Limburg te
leren kennen maar alles ging verkeerd, papa raakte
de weg kwijt, bijna alle wegen waren afgezet en de
veerpont waar we op moesten was er niet.
Uiteindelijk waren we terug in het park na
vijfentwintig kilometer fietsen en vijf uur weg zijn
geweest zonder eten of drinken.

Dinsdag zijn we nog naar het grootste aquapark van
Nederland gegaan. Daar was het heel leuk. Er was
een groot luchtkussen op het water, het was een
parcours. Er was ook de een na grootste fontein van
Europa. We hadden ook een trap bootje met glijbaan
gehuurd, en toen we onder de fontein vaarden ging
hij aan en werden we kletsnat. Na die drukke dag
lekker op de bank liggen.
Dit was mijn stukje en tot de volgende koers.
Groetjes Jasper
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Mijn Shih Tzu, Oreo
Een Shih Tzu is een
hondenras. Ze komen
van Tibet en was erg
populair in de oude
Chinese dynastieën.
Ze zijn
heel erg
klein wanneer ze nog jong zijn.
De Shih Tzu is een schoothondje,
maar ook een kleine vriend met
een levendig karakter. Ze zijn
ook heel erg dol op spelen, maar
ze vinden de zon niet altijd de
fijnste plek.

Ondanks zijn kleine lijf moet hij wel beweging
hebben, net zoals andere honden. Je kunt gewoon
een kleine wandeling maken, maar ook gewoon een
grote. Shih Tzu’s hebben soms hele lange vacht.
Daar kun je zelfs twee staarten in maken met een
elastiekje. Je kan het ook gewoon doen met
vlechten!
Ik heb zelf ook een Shih Tzu. Die
heet Oreo omdat hij zwart en wit
is - net zoals de ‘Oreo cookies’.
Oreo is een jongen en is een jaar
oud. Hij is heel erg actief en als
iemand komt die hij nog niet zo
goed kent, gaat hij uit zijn dak!
Het is wel heel erg schattig.
Tot de volgende keer!
Angelique.

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

Scouting SSK

Vier raadsels

Hallo allemaal,
Ik ben Nova en ik ga jullie
iets vertellen over de
scouting waar ik bij zit.

Raadsel 1
Er zijn 100 vissen en er
verdrinken er 50. Hoeveel
zijn er dan nog?

Ik zit bij de scouting
St.Stanislaus Kostka en zit
bij de groep Shanti Horde.

Raadsel 2
Het is een aardbei, maar nog
niet helemaal?

Wij hebben ongeveer
12 meisjes in de groep.
Met de corona kon wij niet
meer naar de scouting. Wij
hebben gelukkig wel iedere
week scouting gedaan met
onze groep. Dit hebben we
gedaan vanuit huis via Teams.
Dit was heel leuk om te doen.
Iedere week zag ik dan toch de andere kinderen
online en deden we leuke activiteiten.
Wij hebben thuis zelf een dasring gemaakt. Ook
moesten we thuis allerlei gekke opdrachten doen en
de foto’s opsturen. We hebben ook een brug
gemaakt met stokjes en online paaseieren zoeken.
Gelukkig mogen we nu weer naar de blokhut en
kunnen we buiten bij de blokhut activiteiten doen.

Raadsel 3
Ik heb 4 armen, 9000 benen en 1 neus wat ben ik?
Raadsel 4
Een man vertrekt met vrijdag en komt op vrijdag
terug. Hoe kan dat ?
Groetjes Tim
Antwoorden vindt je in deze Koers van Oers

In de zomervakantie gaan we altijd op zomerkamp.
We weten nog niet of dat dit door gaat. Dit zou ik
wel erg leuk vinden.
Dat was mijn stukje over de scouting. Ik hoop dat
jullie het leuk vonden.
Groetjes, Nova

Antwoorden 4 raadsels:
1. 100 omdat vissen niet kunnen verdrinken. 2. Aardbijna.
3 .Een leugenaar. 4. Zijn paard heet vrijdag.
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.

2020
Zoals u weet zijn heel veel activiteiten afgelast
of worden verzet vanwege het coronavirus.
Juni
19

Ophalen groene kliko + PMD-zak

24

26

Gilde st Jan Baptist:
géén H. Mis, wel zegening van
St. Janstros van 9.00 tot 9.30 uur
Ophalen groene kliko + PMD-zak

27

Ophalen oud papier

Juli
3
7

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

10
17
24

SWOVE: informatie dementie:
www.swove.nl
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen groene kliko + PMD-zak

25
31

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

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.
November
1
Koers van Oers: Boekenmarkt in
d’Ouw School
DementieCafé: 19.30u: restaurant de
3
Berkt, Wilgeman 1, Oerle
11
VKS: bowlen
15
Sinterklaas intocht
Postzegel en muntenbeurs in d'Ouw
22
School 9.00u - 12.30u
25
VKS: sinterklaasavond

December
9
VKS: kerststukjes maken
16
VKS: kerstviering
Postzegel en muntenbeurs in d'Ouw
27
School 9.00u - 12.30u

De volgende kopijdatum is

26 juni 2020

Augustus
7
14
21

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen groene kliko + PMD-zak

23

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Gilde st Jan Baptist: 9.00 uur:
St. Jan Onthoofding: H. Mis met het gilde

28
29

September
1
DementieCafé: 19.30u: restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, Oerle
5+6
Jaarlijkse tentoonstelling Groen en Keurig
in d'Ouw School
7
VKS: volksdansen
9
VKS:openingsavond
23
VKS: kienen
27
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
27
OMTT: Oerse Motor Toertocht (onder
voorbehoud)

Oktober
7
17
25
28
31

36

VKS: moederdagviering
Chemokar kerkplein: 8.45-9.45u
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
VKS: kaarten en rummikubben
Koers van Oers: Boekenmarkt in
d’Ouw School

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
Platanenlaan 28

Severinus (Entree hal)

A.P. de Bontstraat 2

(Buiten links bij de voordeur)

Brandrood 39

(Buitenzijde naast entree)

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

Oude Kerkstraat 18

Dorpscentrum d’Ouw School

Smidsvuurke 3

Tennisvereniging De Korrel

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

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: Ad Adriaans, Willem Binnendijk. Moniek van den Wildenberg en Adrienne van de Vorst
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