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Lintje Gerda de Crom

Vrijdag 24 april 2020 werd Gerda de Crom,
3 weken voor haar 60e verjaardag, vereerd
met een bezoek van burgemeester Marcel
Delhez.
Onder het toeziend oog van haar familie en
enkele buurtgenoten werd zij door de
burgemeester benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau. Dit vanwege haar vele
verdiensten voor de Oerse gemeenschap.

• Zo was zij jarenlang bestuurslid van de Rabobank

•

•
•
•

Oerle-Wintelre. Ze zat ook in de ledenraad van
Rabobank Eindhoven-Veldhoven en was voorzitter
van het landelijk platform kleine Rabobanken.
Gerda was medeoprichtster/bestuurslid van
tennisvereniging de Korrel in 1981. Zo was ze
verantwoordelijk voor de ledenadministratie,
activiteitencommissie, en lid van de technische
commissie.
Ook bij korfbalvereniging BIO was Gerda actief als
lid van de jeugdcommissie.
Samen met Annette heeft ze enkele jaren de
carnavalsoptocht van Oerle gejureerd.
Gerda zei in 1990 spontaan ja op de vraag of zij
bestuurslid wilde worden bij Harmonie st. Cecilia.

Zij was het eerste vrouwelijke bestuurslid. Mede
door haar inzet is deze vereniging gegroeid van
een bescheiden lokaal muziekkorps naar een in de
gemeente Veldhoven en daar buiten
gerespecteerde muziekvereniging.
• In 1998 bestond de Rabobank 100 jaar en werd
mede door Gerda de werkgroep Oerle wordt weer
Oers (OWWO) opgericht. Doel daarbij was om de
gemeenschapszin in Oerle naar een hoger plan te
tillen en de leefbaarheid van het dorp middels
nieuwe initiatieven te vergroten. Ook nam ze
zitting in het wijkplatform Oerle, wat later samen
met OWWO opging in Dorpsvereniging Oerle.
Daarin is zij nog steeds actief in de werkgroep
Zorg in het dorp. Mede door haar inbreng heeft
dat geresulteerd in de nieuwe "residentie
't Stoom", met voorzieningen voor ouderen op
velerlei gebied.
• Naast al deze activiteiten was Gerda mantelzorger
voor haar oom Jan. Voor haar moeder draagt ze
de zorg al meer dan 40 jaar. Zo realiseerde zij o.a.
samen met haar familie een mantelzorgwoning in
de Paleisstraat. Ondanks dat moeder nu in een
zorgcentrum woont, wordt hier nog steeds gebruik
van gemaakt. Mede hierdoor geniet haar
moeder langer van een kwalitatief beter leven.

Vanwege de Coronacrisis wordt de onderscheiding
op een later tijdstip officieel aan haar toegekend.
Namens de Koers van Oers bedanken we Gerda voor
haar verdiensten en inzet voor de Oerse
gemeenschap.
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Aanmelden basisschool

Nieuws van DVO

Aanmelden
basisschool Sint Jan
Baptist

Beste nieuwe leerlingen en ouders.
Normaal ontvangen wij op onze peuterkijkochtend
graag nieuwe leerlingen met ouders. U krijgt dan
een rondleiding door de school en u krijgt de
mogelijkheid om uw zoon of dochter in te schrijven.
Helaas moeten we op dit moment i.v.m. de corona
de peuterkijkochtend annuleren.
U bent natuurlijk altijd welkom om een individuele
rondleiding door onze school te krijgen. U kunt uw
zoon of dochter via de website aanmelden of u kunt
een mail sturen naar sintjanbaptist@veldvest.nl. Als
u hierin uw telefoonnummer en de leeftijd van uw
zoon of dochter aangeeft, dan nemen wij contact
met u op voor het maken van een afspraak.
Na de rondleiding kunt u uw zoon of dochter
inschrijven.

Oerse Motor Toertocht verzet

De geplande Oerse Motor Toertocht op 21 juni is
komen te vervallen en de datum is verzet naar
zondag 27 september 2020. Dit onder voorbehoud
dat de maatregelen tegen Corona dan versoepeld
zijn.

Nieuws van DorpsVereniging Oerle
• In deze tijden van Corona staat er veel op een
laag pitje. DorpsVereniging Oerle heeft aan het
begin van deze crisis een oproep gedaan. Mensen
die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld om
boodschappen te doen of de hond uit te laten
konden zich melden bij het secretariaat van de
DorpsVereniging. Ook deden we een oproep om
vrijwilligers te werven om deze klussen te klaren.
Hulpvragen hebben we nog niet gekregen, dat
wordt in ons mooie dorp gewoon onderling
geregeld. Wel meldden zich meer dan 100
vrijwilligers! Die vrijwilligers staan nog steeds
voor u klaar. Als u hulp nodig heeft, aarzel niet en
laat het ons weten. U kunt een e-mail sturen naar
dorpsvereniging@oerle.info of bellen met onze
secretaris Moniek van den Wildenberg op nummer
06-270 66 339. Moniek beheert de lijst met
vrijwilligers en zorgt dan voor een passende
oplossing.
• DorpsVereniging Oerle heeft zich ook actief
ingezet voor de uitbreiding van de basisschool.
Beloofd is dat de noodlokalen bij Sint Jan Baptist
er voor het volgende schooljaar staan. We hebben
nog even contact opgenomen met de gemeente
Veldhoven en die laten weten dat die planning
wordt gehaald en alles op schema is.
• In verband met de voorbereidingen voor de
kermis in Oerle hebben we bij de gemeente
Veldhoven geïnformeerd of die ook daadwerkelijk
doorgaat dit jaar. Vanzelfsprekend konden ze daar
nog geen antwoord op geven, maar het heeft in
ieder geval ook daar de aandacht. We wachten
het definitieve antwoord af.
Nog geen lid van DorpsVereniging Oerle?
Kijk eens op www.oerle.info (onder verenigingen,
algemeen, Dorpsvereniging)
U vindt daar ook een inschrijfformulier. Voor € 5, per huishouden per jaar bent u lid en blijft u overal
van op de hoogte.
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Susans Column
Corona Cup
door Susan Visser
Soms heb je een klein
zetje nodig om in actie
te komen. Soms geeft
het leven je dat duwtje,
maar het kan net zo
goed de buurvrouw zijn.
Zo leek het ook toen de
scholen voor onbepaalde
tijd gesloten werden
vanwege het coronavirus. Mijn enigst kind zat thuis
en had geen uitzicht op wanneer hij weer met
andere kinderen kon spelen. Schoolwerk was zo
gedaan en met het stralend zonnige weer leek het
binnen een paar dagen alsof de zomervakantie al
was aangebroken. Hij en ik zaten samen in ons
geïsoleerde wereldje dat achtertuin heet. Totdat de
buurvrouw een app-je rondstuurde met als
onderwerp de Corona Cup.
Het plan was helder. Alle buurvrouwen met kinderen
tot een jaar of acht werden gevraagd om beurtelings
een uitdaging te bedenken voor de kinderen. Te
beginnen met het verzinnen van een naam van je
eigen thuisschool en het maken van een bord zodat
iedereen tegen het eind van de week kon zien hoe
de scholen in de straat allemaal heetten. Aan tafel
werd gebrainstormd, stukken karton werden uit een
oude doos gesneden, de bussen verf kwamen uit de
kast, welke leuke uitdaging kon ik zelf verzinnen
voor de volgende week..? Het ging weer borrelen.
En niet alleen bij mij borrelde het. Er begon in de
straat iets te bruisen. Niet alleen kwam er elke week
een uitdaging voor de kinderen, ook werden allerlei
doe-ideeën uitgewisseld op de app. Ik had op die
manier ineens contact met de nieuwe buurvrouw die
ik nog nooit had gesproken omdat ze nog geen twee
weken in de straat woonde. Toen ik aanbelde om
iets langs te brengen voor de Corona Cup was dat
grappig genoeg de eerste keer dat ik haar
ontmoette.

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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Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Nog steeds zit een
grote traagheid in de
dagen en die lijkt ook
bij mijzelf naar binnen
te zijn gedruppeld. Maar
ondertussen hebben de
kinderen in het bosje
een Freek Vonk
challenge voltooid, een
speurtocht door de wijk
gemaakt, midden op
straat onder de sproeier
gespeeld en wordt er
gestoepkrijt terwijl
buren op zo’n
anderhalve meter
afstand een kopje thee
drinken. Ook de
overburen zijn er al
eens op een klapstoeltje
bij komen zitten om van
een afstandje te
genieten van het
gezelschap. Nu de bibliotheek gesloten blijft worden
er zelfs wat leesboekjes uitgewisseld. Er groeit iets
vrolijks en gezelligs in de straat.
Ik ben nog altijd niet blij met de coronacrisis, maar
ik ben wel blij met de Corona Cup. En voor wie aan
het begin van het stukje dacht dat er een beker
uitgereikt zou worden, die zal nu begrijpen dat er bij
deze cup alleen maar winnaars zijn.

Crypto Oers, puzzel 74

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 73 was:
1. RuiSke
2. DorpsCentrum
3. VeldHoven
4. HandwErken
5. WandeLpaden
6. UitstelLen
7. Laten wE delen
8. Van AaKen
9. DementhEek
10. BraNdrood
11. OaSe
Familienaam: Schellekens

1
2
3
4
5

6
7
8

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

9
10
11
12

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

1. Vaders verlof is ook in Oers door de corona
verpest (12)
2. Als Er Direct een schok vereist is, is dit Apparaat
Echt Dienstig (1,1,1)
3. Angelique van de kinderredactie is door elkaar
gebrons (7)
4. Op 24 juni kunnen we dit jaar niet het
bloemenpetje prevelen (11)
5. Bijstand voor De Koers biedt ons houvast, doen
dus !! (5)
6. Hooghartige sterke drank laat ze vliegen (7)
7. Bij de Guld schieten ze op de vlieger van de
vader van de prins (12)
8. Op het Vekemansplein staat dit plasgemaal (9)
9. De wens van Huijbers (3)
10. Binnen projectieplaatje bezochten Corrie en Riet
dit land (5)
11. 24-uursuitgave van Severinus groet aankoop
((12)
12. Bewaar grammofoonplaatje lijken de
groenstructuren in de Zittardsestraat te zeggen
(10)
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TOGS-regeling

Uitbreiding TOGS-regeling: ook
ondernemers in de non-food kunnen
aanvragen doen
Extra groepen ondernemers in de non-food-sector
zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart
2020 ook gebruikmaken van de regeling
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) heeft de uitbreiding van de
regeling bekend gemaakt, die eerder bekend was als
het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor
bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door
kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het
coronavirus.
Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona
Keijzer (EZK) hebben hiertoe besloten op basis van
de gedane aanvragen voor de TOGS en de recente
acute, negatieve ontwikkelingen van winkelomzetten. "Het zijn uitzonderlijke tijden die grote
gevolgen hebben voor ondernemers. Daarom heeft
het kabinet bij de aankondiging van het Noodpakket
voor banen en economie ook meteen gezegd dat dit
pakket nooit stilstaat. Ondernemers in de sector non
-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun
inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot
social distancing. Omdat ze hard getroffen worden
verruimen we de regeling", aldus de bewindspersonen van EZK.
Eenmalige gift van 4.000 euro om eerste vaste
lasten te kunnen betalen
Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een
eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto
krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals
bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor
doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet
andere maatregelen getroffen die ook onderdeel
uitmaken van het Noodpakket voor banen en
economie. Op rvo.nl staat welke ondernemers
gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De
lijst met branches en sectoren is geactualiseerd.
Maatwerk bij criteria SBI-codes
Ondernemers die recht hebben op de TOGSregeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder
een andere zogenoemde SBI-code in het
Handelsregister kunnen dit melden bij
uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Wiebes en Keijzer laten weten: "Als ondernemers
door een verkeerde registratie tussen wal en schip
dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken.
Die flexibiliteit is er. Nogmaals: het zijn
uitzonderlijke en ruige tijden, daarom doen we wat
nodig is’".
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Historisch nieuws
Neergestorte vliegtuigen in Oerle
1954-1958
Bron: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/
vliegtuigongelukken
Op 23 maart 1954 even voor negenen
’s avonds is een Thunderjet F84-straaljager
kort na de start van vliegbasis Eindhoven
verongelukt tijdens een oefening in het
nachtvliegen. Het toestel kreeg niet genoeg
lift, is meteen omlaag gestort en neergekomen
op een afstand van anderhalve kilometer
buiten de vliegbasis Eindhoven in Oerle.
Doedens
Direct nadat het vliegtuig de
grond had geraakt, is het
geëxplodeerd en in brand
gevlogen. Vermoedelijk heeft een
tank aan het uiteinde van een
vleugel de boerderij van
landbouwer Van Roosmalen aan
de Scherpening in Oerle geraakt,
waardoor de boerdeij vlam vatte.
De landbouwer Van Roosmalen,
zijn vrouw en hun vier kleine
kinderen wisten zich tijdig in
J. Doedens.
veiligheid te brengen

Agtmaal
Vier jaar na deze ramp zagen op 25 maart 1958 de
bewoners van Wintelre een Thunderstreak
straaljager heel laag en brandend over hun dorp
vliegen. Buiten het dorp aan de weg van Wintelre
naar Oerle is het toestel op het akkerland
neergestort.
De Thunderstreak straaljager zou die morgen
deelnemen aan een luchtparade boven het IJ in
Amsterdam. De machine vloog in de formatie van
84 toestellen: 48 Thunderstreaks, 12 Sabre en
24 Hawker Hunter straaljagers.

Op weg van Eindhoven naar Amsterdam moest de
Thunderstreak boven Utrecht de formatie verlaten
vanwege problemen met de besturing. De piloot
besloot terug te keren naar vliegbasis Eindhoven en
is op het moment dat de formatie boven de
hoofdstad vloog bij Eindhoven neergestort.
Toen de 23-jarige piloot luitenant Agtmaal het
vliegtuig met een schietstoel verliet, was de
straaljager al in landing en nog maar twee kilometer
verwijderd van de basis. Hij heeft de ramp helaas
niet overleefd.

De brandweer van het vliegveld kwam onmiddellijk
in actie en begon met blussen, later geassisteerd
door de brandweren van Veldhoven en Eindhoven.
Het mocht echter niet baten, want de boerderij
brandde practisch geheel uit. Twee kalveren
kwamen hierbij om het leven; het overige vee en de
inboedel bleven gespaard. Nog lang zijn restanten
van de boerderij te zien geweest als een herinnering
aan dit drama.
De 28-jarige eerste luitenant vlieger J. Doedens uit
Uden kwam hierbij tragisch om het leven.
Amper twee jaar eerder overleefde deze piloot
ongedeerd een crash met een ander type
Thunderjet.

Bidprentje van dhr. J. Doedens.
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Pinksterfietstocht 2020

Beste Oerlenaren,
Traditiegetrouw zouden wij op zondag 30 mei weer
onze Pinksterfietstocht hebben georganiseerd.

Echter door alle maatregelen omtrent Corona, zien
wij ons genoodzaakt om dit jaar de
Pinksterfietstocht af te gelasten.
De jus van de fietstocht is toch het samen zijn met
elkaar en na afloop samen het glas te heffen, dit is
juist door het Coronabeleid niet mogelijk.
Toch willen wij graag de
Oerlenaren fit houden,
vandaar dat wij toch een
route hebben uitgezet
voor jullie. Dus bij mooi
weer, beklim uw stalen
ros en geniet van deze
tocht ! Houd hierbij wel
de 1,5 meter afstand en
blijf vooral gezond.
Namens het bestuur van Stichting Jeugdbelangen
Oerle
- Mo Allach
- Marc Snelders
- Martijn Buijs (Penningmeester)
- Moniek van den Wildenberg (Voorzitter)
* Start fietsroute *

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

Vertrek – vanuit dorpscentrum “d’Ouw
School”:
1.
2.
3.
4.
5.

Rechtsaf, Oude Kerkstraat
3e straat rechts, Daalse weg
Einde fietspad straat oversteken, fietspad rechts
1e kruising linksaf, Nieuwe Kerkstraat
Na 2e verkeersdrempel bij geel bordje
“Bezoekers D’n Bosbender...”, rechtsaf fietspad
op

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Bij rotonde ¾ rond, voor de Hazenwinkel het
fietspad op, rechtsaf, Sondervick
1e straat rechtsaf, Antwerpse Baan
1e straat linksaf, na Rozenkwekerij Keijsers,
Antwerpse Baan
Einde zandpad links, Zittard
1e verharde weg links, Zittard
In bocht links, gaat over in zandpad,
Schooterweg
1e rechts (zandpad)
1e rechts (zandpad)
Grote weg rechts (weg oversteken, fietspad op
ri. Box Papier)
3e straat links, ri. Blokhut ’t Gurke
1e pad rechts, zandpad
Einde zandpad rechts, Moormanlaan
1e zandpad rechts, Sitkalaan
1e weg links, weg volgen, Oeyenbos
Einde links, Steenselse weg
1e rechts, ri. E3-strand, Moormanlaan
Voor E3-strand, zandpad rechts (voor groot
hek) – (Sneidersweg, geen naambordje)
Einde weg rechts (Hoekdries, geen naambordje)
1e weg links, Eerselse weg
1e weg rechts, d’Ekkersrijte
Einde weg links, Urnenweg
1e weg rechts (zandpad – direct na boerderij –
bij bordje: Broekenseind. Dit pad begint niet al
te best maar is na een paar meter goed
berijdbaar) Dit pad blijven volgen
Einde zandpad rechts, Hoogcasteren
Voorrangsweg links (oversteken – oppassen,
hier wordt hard gereden!), Mr. De la Courtstraat
1e weg rechts, Maaskant
In bocht rechtdoor (links, meteen rechts),
fietspad op, Fietsroute nr37
Bij kapelletje (ligt rechts) weg oversteken –
oppassen, hier wordt hard gereden! en
onverharde weg rechtdoor nemen (bij bord
“Vrachtwagens verboden”, enkel
bestemmingsverkeer)
Einde zandpad rechts
Einde zandpad links (bosrand volgen)
Bij verharde weg links, voor huisnummer 1,
(Rietven, geen bordje)
Bij voorrangsweg rechts (Buikheide, geen
bordje)
Fietspad rechtsaf, Fietsroute nr30, fietspad op,
blijven volgen
Einde fietspad rechts, oostelbeerse dijk
Einde weg rechts, weg oversteken om via het
fietspad te gaan – oppassen, hier wordt hard
gereden! Kekkeneind/Mereneind
1e weg links (zandpad)
Bij splitsing direct links, richting “t Caves”
1e verharde weg links, Groenweg
1e weg rechts, Kerkeind
1e verharde weg links, Hoogeind
Splitsing rechts aanhouden, Hoogeind
Einde weg rechts, nog steeds Hoogeind
Eind weg rechts, Oude Kerkstraat
Na ca. 1 km bent u terug bij d’Ouw School

* Einde fietstocht*
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Vervolg: Rampspoed voor onze kerk

De parochie

Zoals u zich misschien herinnert hebben vandalen
begin maart op een ruwe manier lood onder de leien
aan de achterzijde van de kerk getrokken. Zij
hebben daarbij veel schade aan de binnenkant
veroorzaakt, omdat de regen rechtstreeks de dikke
muren en de beide sacristieën binnen kon dringen.
Provisorisch is toen een noodverband aangebracht
en dat is inmiddels weer hersteld.

CORONA-virus en de
kerken
Het bisdom heeft t/m eind
mei de volgende
maatregelen afgekondigd:
Alle publieke doordeweekse en
weekendvieringen worden afgelast.
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.
Deze vieringen worden voorgegaan door onze
priesters en zijn zónder gelovigen.
Dagelijks kunt u om 9.00 en 19.00 uur
eucharistievieringen volgen via Radio Maria.
U ontvangt Radio Maria via internet, DAB+ radio of
gratis app. voor telefoon/tablet. De
eucharistievieringen op dinsdag en donderdagavond
worden, zonder kerkgangers, vanuit de Christus
Koningkerk uitgezonden.
De dinsdagochtend eucharistievieringen in de
kapelkerken gaan niet door.
Alle bedevaarten naar Maria ter Eik in de Christus
Koningkerk gaan niet door, maar de kerk is overdag
wel open om een kaarsje aan te steken.
Ook de bedevaarten naar Werbeek en
Scherpenheuvel zijn afgelast.
Uitvaarten en begravingen op ‘t kerkhof:
hier gelden strikte richtlijnen voor het aantal
personen (29), het afstand houden en de
hygiënemaatregelen.
De uitvaartverzorger kan meer informatie hierover
geven.
Meer informatie kunt u vinden op de website:
www.christuskoning.nl of op Facebook
www.facebook.com/pchristuskoning

Ook de bliksemafleiders moeten nog worden
hersteld, de St. Janstros zal niet afdoende zijn voor
de verzekering. Meer dan een maand hebben
blowers en drogers daarbinnen staan blazen en
uiteindelijk werden ze eind april pas opgehaald.
Wekelijks werden vochtmetingen op beide zolders
en in de sacristie gedaan, maar steeds kwam er een
nieuwe periode bij.
De verzekering Donatus en de Calamiteitendienst
hebben samen overleg gehad over hoe een en ander
hersteld zal moeten worden. In mijn 1e bericht was
ik veel te optimistisch over het herstel van de
schade. Eind april zijn de apparaten pas weggehaald
en het herstel van stucwerk, lambrisering en
plafonds moet nog beginnen. Ik hoop nu maar dat
we met St. Jan de kerk weer kunnen gebruiken.
Voorlopig helaas dus ook geen uitvaarten in onze
kerk, wel begravingen op het parochiekerkhof.

Parochieberichten:
Overleden:
† Tiny Vorstenbosch, 73 jaar
Pastoraal team:
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
040 - 282 70 68 fas@christuskoning.nl
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA
040 – 205 13 50 paterjozef@christuskoning.nl
Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid
18, 5503 CW; tel. 040 - 253 22 31
Open van maandag t/m vrijdag van
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur;
donderdag 10.30-12.00 uur.

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

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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Openstelling Molen St.Jan
I.v.m. het coronavirus is molen
Sint-Jan de komende weken helaas
nog niet geopend voor rondleidingen.
Wel is er op de 2e verdieping van
de molen een klein winkeltje met
meel en bakproducten van de
molen. De molenwinkel is heel de
maand mei geopend op:
- dinsdag van 13:00 tot 16:30
- vrijdag van 13:00 tot 16:30
- zaterdag van 10:00 tot 16:00
De (meel)producten die er op de molen verkrijgbaar
zijn: volkoren tarwemeel, tarwebloem, speltmeel,
pannenkoekenmix, gist, baking soda,
St. janscakemix.
Wilt u zeker niet misgrijpen of heeft u een vraag?
Dan kunt u contact opnemen 06-53286223 of een
e-mail sturen naar korenmolensintjan@gmail.com.

Donateursactie
Beste Oerlenaren,
Ieder jaar in juni houden wij (Bloemenvereniging
Groen en Keurig ) onze donateurs ronde.
Een arbeidsintensieve ronde, deur na deur, maar
voor de contacten prima.
Dankzij velen van jullie kunnen wij de nodige
investeringen doen.
Wij hebben geen subsidie. Jullie bijdragen zijn onze
inkomsten.
De af te halen bloemen voor jullie in augustus,
september en oktober zijn onze grote dank hiervoor.
Dit jaar is door CORONA e.e.a. veranderd.
De maatregel "afstand 1,5 meter" nodigt niet uit
voor contacten.
Daarom: onze rondgang doen wij dit jaar niet,
donateur worden kunnen jullie wel.
Onze dahlia's wachten vanaf 10 augustus op jullie
(gaat altijd door).
Over enkele weken valt er een flyer in de bus met
daarop de mogelijkheden om donateur te worden.
Wij rekenen ondanks CORONA op veel positieve
reacties.
Goede gezondheid toegewenst door:
Jullie vrienden van Groen en Keurig
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Tiny Vorstenbosch
Necrologie Tiny Vorstenbosch
1946 – 2020

Zijn hart lag bij het kruisboogschieten
Na een oneerlijke strijd tegen een vervelende ziekte
is Oerlenaar Tiny Vorstenbosch op 11 april
overleden. Het lid van gilde Sint Jan Baptist genoot
grote bekendheid in de gildewereld door zijn zelf
ontworpen en gemaakte kruisbogen.
Hij groeide op in Veldhoven en ging na de Philips
Bedrijfsschool voor het Duitse Bayer werken. Er
volgden nog diverse bedrijven waar hij steeds met
vernieuwende technieken werkte. Hij was nooit te
beroerd om te helpen en mee te denken over
oplossingen voor problemen van welke aard dan
ook.
In 1975 sloot Tiny zich aan bij het gilde St. Jan
Baptist in Oerle. Twee keer schoot hij zich tot koning
met het geweer. Later kwam hij in aanraking met
het kruisboogschieten. In 1990 startte de Oerlenaar
met het zelf ontwerpen en ontwikkelen van
kruisbogen. Zijn brede werkervaring in de
technische sector en zijn handige handjes kwamen
daarbij goed van pas. Op één na, maakte hij de
dertig benodigde onderdelen voor een kruisboog
allemaal zelf. Elke boog was maatwerk. Zo hield de
technicus rekening met de vorm en de lengte van de
vingers en de vorm van het gezicht. Als noviteit
voorzag hij zijn bogen van een knik die gaandeweg
bekendheid ging genieten als het ‘Vorstenbosch
verzet’. Deze knik leidt tot een meer ontspannen
houding bij de schutter welke de concentratie ten
goede komt. ‘Tijdens het schieten mag de schutter
zo weinig mogelijk last ondervinden van de boog’,
zei hij eerder in een interview over zijn passie. Met
zijn vakmanschap bracht hij het kruisboogschieten
naar een hoger peil en leerden steeds meer
gildebroeders hem kennen. Naast het maken van
kruisbogen hield hij zich ook bezig met het
repareren van andere typen kruisbogen. Zelf sleepte
hij ook heel wat prijzen en schildjes in de wacht.
Zijn zoon Martijn schiet inmiddels ook al heel wat
jaren bij het Oerlese gilde.

Tijdens zijn koningschap van 1984 tot 1990 was hij
ook actief in de overheid, het bestuur van de
vereniging. Binnen de Kring Kempenland was hij tot
op heden medeorganisator van wedstrijden. Het
herinneringsschild van zijn koningschap hangt op de
koningsmantel en wordt gedragen door de huidige
koning. Hiermede hebben wij een herinnering aan
Tiny en wordt hij binnen ons gilde ‘meegedragen’.”

Door de coronacrisis is hij op vrijdag 17 april met
bescheiden gilde-eer begraven op de begraafplaats
bij de Sint Jan de Doperkerk in Oerle.
Ad Adriaans

Dank je wel...

Ons hart is vol verdriet, maar ook vol trots.
Dank je wel Paleisstraat voor jullie stijlvol afscheid!
Dank je wel Gilde van St. Jan Baptist dat jullie,
ondanks de beperkingen, Tiny toch met gilde eer
hebben begraven.
Dank je wel voor alle kaarten en bloemen.
Fam. T. Vorstenbosch

Gildebroeder Christ Schippers noemt Vorstenbosch
een zeer bekende gildebroeder die iedereen zal
missen. “Tiny is jarenlang een fanatiek schutter
geweest, zowel binnen ons eigen gilde als regionaal.
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Anderhalvemeterstore

Severinus nieuws

Met de Anderhalvemeterstore gaan
bedrijven samen de crisis te lijf
Door Ad Adriaans

Veel ondernemers komen met initiatieven om de
coronacrisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden.
Oerlenaar Dirk Vorstenbosch is er daar één van.
“Er is maar één
manier om uit deze
crisis te komen, en
dat is door samen te
werken.” De
ambitieuze
ondernemer Dirk
Vorstenbosch,
bekend van het in
Dirk Vorstenbosch.
Eindhoven gevestigde
Vormgenoten, bedacht samen met Richard de Witte
van websitebouwer Mediacooks het internetplatform
anderhalvemeterstore.nl. “Wij zagen geweldig mooie
ideeën ontstaan om ons heen en voelden ons
geroepen die te bundelen en daarmee ander
bedrijven ook te helpen hun product naar de markt
te brengen.”

In de regel staan op deze plek een aantal vacatures
voor vrijwilligers om vrijwilligerswerk te komen doen
bij Severinus. In tijden van Corona is dat even niet
mogelijk. Onze cliënten mogen geen bezoek
ontvangen; niet van naasten en niet van
vrijwilligers.
Post mogen zij wel
ontvangen en dat hoeft
niet altijd van iemand
te zijn die ze kennen.
We kunnen elkaar in
deze tijd allemaal goed
een hart onder de riem
steken!
Wilt u een kaartje
sturen: Postbus 6666
5500 MA Veldhoven. (geen postzegel nodig)

Inmiddels bieden op het platform al meer dan dertig
ondernemers oplossingen aan die andere bedrijven
helpen op het gebied van preventiemiddelen,
persoonlijke beschermingsmiddelen,
thuiswerkoplossingen, hartverwarmers en andere
initiatieven. Dit alles volgens de richtlijnen van het
RIVM.
De ondernemers hopen hiermee draagvlak te
creëren voor het gezamenlijke doel: iedereen zo
goed mogelijk ondersteuning bieden in de
anderhalve metersamenleving. Het initiatief trok
inmiddels al ruime aandacht in de media. Onder
meer het Eindhovens Dagblad en RTL4 besteedden
aandacht aan deze creatieve krachtenbundeling.
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Verder wil ik onze eigen vrijwilligers ook een hart
onder de riem steken en bedanken voor hun inzet in
deze moeilijke tijd, waarin zij zich anders inzetten
dan anders!
Met vriendelijke groet,
Hannah van Duivenbode
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Steun de Koers!

Steun De Koers van Oers
Al 53 jaar is de Koers van Oers het dorpsblad voor
de Oerse gemeenschap. Wij zorgen voor een huis
aan huis verspreiding van nieuwe en oude feiten.
Veel verenigingen, stichtingen en andere
belangengroeperingen gebruiken ons blad om hun
activiteiten aan te kondigen dan wel om er verslag
van te doen. Ook is er plaats voor Oerse nieuwtjes,
(reis)verhalen, crypto’s, vaste rubrieken, een
interview met een Oerlenaar en zijn er pagina’s voor
de kinderen in het blad, door hen zelf verzorgd.
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. 1200 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. 300 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.
In onderstaande tabel zie je de resultaten van de
onlangs geïncasseerde 281 machtigingen. Dit
leverde het fraaie bedrag van 3.348,75 euro op. De
bedragen lopen uiteen van 2,27 euro (het equivalent
van 5 gulden vroeger) tot 50 euro per huishouden
en gemiddeld bedraagt de bijdrage dan bijna
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 een beroep doen

Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten?

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  06 – 587 551 43
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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 gulden tijd 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 de
machtiging hiernaast 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 redactieleden
(zie volgende pagina). Mocht u ons al financieel
steunen dan daarvoor onze dank.
Alvast bedankt, Stichting Koers van Oers
Automatische incasso Koers van Oers mei 2020

Aantallen
1
1
14
18
1
38
3
2
54
13
38
17
1
1
44
13
1
2
2
13
1
3
281

Donatiebedrag
€ 2,27
€ 3,40
€ 4,54
€ 5,00
€ 5,67
€ 6,81
€ 7,50
€ 9,08
€ 10,00
€ 11,00
€ 11,34
€ 12,00
€ 12,50
€ 13,61
€ 15,00
€ 20,00
€ 22,00
€ 22,69
€ 24,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 50,00

Subtotaal
€
2,27
€
3,40
€
63,56
€
90,00
€
5,67
€
258,78
€
22,50
€
18,16
€
540,00
€
143,00
€
430,92
€
204,00
€
12,50
€
13,61
€
660,00
€
260,00
€
22,00
€
45,38
€
48,00
€
325,00
€
30,00
€
150,00
€ 3.348,75

Tabel: Resultaat geïncasseerde machtigingen.
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Mei puzzel Koers van Oers

Puzzel Koers van Oers mei 2020
In deze mei puzzel zijn de namen van bekende
Oerlenaren door elkaar gehusseld middels
anagrammen.
Los alle anagrammen op en je vindt van boven naar
beneden de naam van een stichting die een blad
uitbrengt met nieuws en wetenswaardigheden over
een schitterende plaats in De Kempen.

1

K I M

J AAGP ANN

2

J I M

GOLDE J AN

3

M I NA

WA ND E L L I E V E R

4

CHESS

L OV E RSBONT

5

ERNA

S C HOMB I N A

6

DAAN

V A L V E RM I NNK E R

7

J ANNE

L UDDE RV E RV E R

8

DAGOB E R T

B RANDOV A AN

9

L EN I E

N O IJ

10

ROBERTO

P E T R UW E N H A S P E L

11

RON

W E E R T R IJ N

12

DRE

MENNE L L ASSER

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12

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

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

Het recept is deze keer van Garry Whitrick.

Snelle zalmtikka met komkommer-yoghurt

040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl

Schil en halveer je komkommer in de lengte,
gebruik dan een lepel om de komkommer eruit te
scheppen en gooi de zaadjes weg. Hak de
komkommer grof en doe het meeste in een kom.
Halveer je citroen en pers het sap uit de ene helft in
de kom. Voeg de yoghurt, een snufje zeezout en
zwarte peper toe en de helft van de gehakte chili.
Pluk de korianderblaadjes en zet opzij. Snijd elke
zalmfilet in de lengte in drie plakjes van 1,5 cm
breed. Schep de volle eetlepel tandoori-pasta in een
schaaltje en smeer elk stukje in met tandoori-pasta.
Verhit een grote koekenpan op hoog vuur.
Ingrediënten (voor 4 personen):
4 naanbrood
2 verse rode chili
1 komkommer
1 citroen
8 eetlepels natuurlijke yoghurt
een paar takjes verse koriander
4 x 200 g zalmfilets, huid erop, geschubd en botten
verwijderd
3 volle eetlepel Patak’s tandoori currypaste (andere
Pataks paste zijn ook goed verkrijgbaar bij AH)
- olijfolie
Bereidingswijze
Verwarm je oven voor op 110°C / 225°F / gas ¼.
Doe je naanbrood in de oven om te warmen.
Halveer, ontpit en hak je chili fijn.

Voeg, als het warm is, olijfolie toe, doe de zalm in
de pan en bak elke kant ongeveer 1½ minuut, tot
het gaar is. Leg op elk bord een verwarmd
naanbrood. Leg ze elk met een flinke scheut
komkommer-yoghurt en 3 stukjes zalm. Bestrooi
met een beetje van de gereserveerde komkommer-,
chili-en korianderblaadjes en werk af met een
scheutje citroensap.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het simpel,
lekker en snel is.

Ik wil de pollepel doorgeven aan René van Herk
omdat hij het ook leuk vindt om in de keuken te
klungelen.

•
•
•
•
•
•
•
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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Heropening bibliotheek

Heropening Bibliotheek Veldhoven op
18 mei

De Bibliotheken mogen vanaf 11 mei weer open van
de overheid, mits ze aan de voorwaarden en
richtlijnen van het RIVM kunnen voldoen. Ook de
Bibliotheek Veldhoven gaat open zodra aan alle
eisen ter bescherming van medewerkers en
bezoekers voldaan kan worden en dat kost de
nodige voorbereidingen. Dit betekent dat de
Bibliotheek op maandag 11 mei nog niet open gaat
maar wel een week later, op maandag 18 mei.

De dienstverlening en openingstijden zijn wel
aangepast en er wordt een aantal regels gehanteerd
om het Bibliotheekbezoek voor iedereen zo veilig en
prettig mogelijk te laten verlopen. Deze regels zijn
onder meer te vinden op de website en op diverse
affiches binnen en buiten de Bibliotheek.
De openingstijden zijn vanaf 18 mei tot nader order:
van maandag tot en met zaterdag dagelijks van
10.30-14.00 uur; daarnaast op dinsdag-, donderdag
- en vrijdagavond ook van 18.00-20.00 uur. Op
Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) is de
Bibliotheek gesloten.
De Bibliotheek is alleen geopend voor het inleveren
en uitlenen van Bibliotheekmaterialen. Faciliteiten
als toiletten, zitjes, leestafels en
computerwerkplekken zijn dus nog niet toegankelijk.
Het aanvragen van boekenpakketten voor de
afhaalservice Afhaalbieb was mogelijk tot en met
woensdag 13 mei. Verder kunnen Bibliotheekleden
gebruik maken van de e-books en luisterboeken van
de online Bibliotheek. Niet-leden kunnen tot en met
1 juni gebruik maken van de ThuisBieb app met
100 e-books en van diverse luisterboeken via de
LuisterBieb app.
Meer informatie: www.bibliotheekveldhoven.nl
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100 e-books via ThuisBieb

Fitcoins voor Severinus

Bibliotheken stellen 100 e-books
beschikbaar via ThuisBieb
De gebouwen zijn inmiddels weer open en de
Nederlandse bibliotheken zijn online ook open. In de
ThuisBieb-app zijn vanaf nu 100 e-books voor
iedereen beschikbaar, ook voor mensen die geen lid
zijn van de Bibliotheek. Met de ThuisBieb willen de
bibliotheken iedereen die thuiszit een hart onder de
riem steken én een mooie leeservaring bieden. De
ThuisBieb is in ieder geval open tot en met 1 juni.

Theater de Schalm overhandigt
cheque Fitcoins aan Severinus
Op woensdag 15 april heeft Inge Ronkes
namens Theater de Schalm een cheque
overhandigd aan Giel Verdonschot van
Severinus.

Populaire én minder bekende titels
De brede selectie bevat voor elk wat wils: van
spanning tot chicklit en van literatuur tot
informatief. Tot de selectie aangeboden boeken
behoren populaire titels als ‘Rinkeldekink´ van
Martine Bijl en de nieuwste editie van het
voetbalmagazine ‘Hard Gras’, maar ook te
ontdekken boeken als ‘Post voor Rus Ordelman’ van
Bette Adriaanse, ‘De mentor’ van Tessa Kollen en
‘Mindgym work-outs’ van Wouter de Jong.

Ook voor de jeugd
De jongere lezer vindt in de app naast bekende titels
als ‘Stuntvlogger Sam’ van Jelmer Jepsen, ook
bijzondere boeken als ‘Toverhanden’ van Chris
Winsemius en ‘Alaska’ van Anna Woltz.
ThuisBieb gesloten?!
Als je op je smartphone of tablet al de app
VakantieBieb hebt staan, kan het zijn dat je de
volgende melding krijgt: De ThuisBieb is gesloten
De oplossing is dan om deze app te verwijderen en
de nieuwe ThuisBieb app te downloaden in de App
Store of Google Play! Zoek hierbij op het woordje
'bieb' en kies vervolgens voor de app ThuisBieb.

#ikleesthuis
De ThuisBieb sluit mooi aan bij eerdere initiatieven
om mensen te wijzen op het online aanbod van de
Bibliotheek. Samen met de CPNB werd de campagne
#ikleesthuis gelanceerd en in de LuisterBieb, de
Bibliotheek-app voor luisterboeken, zijn ruim 100
extra titels toegevoegd die beschikbaar zijn voor
iedereen. Het aantal bezoekers van de online
Bibliotheek is sinds de start van de campagne meer
dan verdrievoudigd en het aantal uitleningen is
ruimschoots verdubbeld.
Klantenservice
Bibliotheekleden die vragen hebben over de online
diensten van de Bibliotheek of andere vragen
kunnen terecht bij de klantenservice van de
Bibliotheek Veldhoven. Deze is maandag t/m vrijdag
van 10.30 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar via
040-2532901 en via info@bibliotheekveldhoven.nl.

Overhandiging van de cheque door Inge Ronkes
(rechts) aan Giel Verdonschot.
De cheque representeert het aantal ingezamelde
fitcoins, die via de app ‘It’s my life’ zijn gedoneerd.
Met deze fitcoins kan Theater de Schalm
medewerkers en cliënten van Severinus een
ontspannen theateruitje aanbieden wanneer de
coronacrisis voorbij is.
Het initiatief is een samenwerking tussen Fit
Veldhoven en Theater De Schalm. Fit Veldhoven
geeft met de app ‘It’s my life’ de mogelijkheid om
door middel van bewegen fitcoins te verdienen.
Fitcoins zijn virtuele muntjes, die de gebruiker
normaal gesproken kan inwisselen voor gezonde
producten en diensten. Met de coronacrisis is hier de
mogelijkheid tot doneren aan toegevoegd.
Inge Ronkes: “Samen met Peter Verbeek van ‘It’s
my life’ hebben we de actie in gang gezet. Voor
150 fitcoins kon je één theaterkaartje doneren. Bij
1000 stappen verdien je 1 fitcoin, dus je kan wel
zeggen dat er door de gebruikers flink gewandeld is.
Binnen één week waren alle 200 kaartjes
gedoneerd. Echt geweldig!”
Wanneer de cheque besteed kan worden in de
Schalm is op dit moment helaas nog niet te zeggen.
Maar wanneer de coronacrisis achter de rug is,
hoopt het theater hier snel meer duidelijkheid over
te kunnen geven. Tot die tijd probeert Theater de
Schalm via deze en andere initiatieven een positieve
bijdrage te leveren aan de samenleving.

Meer informatie:
www.bibliotheekveldhoven.nl/thuisbieb
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Thuisleestips

Biebmedewerkers geven thuisleestips
Met al het verontrustende nieuws kunnen boeken
zorgen voor een beetje troost, ontspanning en
ontsnapping. Veel mensen delen op social media de
meest uiteenlopende boekentips met elkaar via
#ikleesthuis. Ook de medewerkers van de
Bibliotheek Veldhoven delen hun thuisleestips via de
social media pagina’s op Facebook en Twitter. Ook
roepen ze hun volgers op om hun tips te delen via
#ikleesthuis om iedereen te laten zien welke
verhalen nu gelezen of geluisterd worden. Hierbij
een greep uit de thuisleestips!
Lia’s luistertip
Lia, die in de bieb onder andere
verantwoordelijk is voor de
programmering, luistert via de
LuisterBieb app naar ‘De meeste
mensen deugen’ van Rutger
Bregman: “Het boek stond al
vanaf verschijnen op mijn
lijstje, maar nu ben ik er in
begonnen! ‘Juist als de bommen
uit de lucht vallen of als de
dijken breken komt het beste in ons naar boven’,
hoor ik Bregman zeggen. En dat merk ik nu ook
tijdens deze vervreemdende Corona-crisis! Wat een
heerlijk vooruitzicht: nog ruim 7 uur luisteren naar
de stem van Rutger die zelf zijn boek voorleest.
Beatrice de Graaf zei over dit boek: ‘Cynici en
zwartkijkers kunnen inpakken. Een heerlijk boek
voor iedereen die echt realistisch wil zijn.’ Ben het
tot nu toe helemaal met haar eens!”
’De meeste mensen deugen’ is gratis te luisteren via
de LuisterBieb app:
www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb en gratis te
lezen via de ThuisBieb app:
www.bibliotheekveldhoven.nl/thuisbieb
Imke’s leestip
Sociaal domein- én leesen mediaconsulent Imke:
“Ik lees ‘Ik reis alleen’
van Samuel Bjørk. Ik
wilde het al een tijd graag
lezen en heb het nu
gevonden op het e-book
platform! Ik hou van Scandinavische thrillers, zowel
in boekvorm als op Netflix. Dit boek is ook erg
spannend en leest heel makkelijk door. Dat is fijn,
want ik ben heel benieuwd naar het einde! Dus ook
#ikleesthuis, heerlijk met m'n leesmaatje Oscar op
schoot!”
Leen de e-books van Samuel Bjørk via
http://bit.ly/e-books-bjork
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Martijns leestip
Lees- en mediaconsulent Martijn:
"Al heel lang ben ik fan van
Herman Brusselmans! Zijn manier
van schrijven, zijn humor en
banale kijk op het leven en de
dingen die hij meemaakt en
verwerkt in zijn boeken spreken
me erg aan. Het was daarom ook
super dat ik met mijn akoestisch
project The Chap's Cabin Herman
muzikaal mocht begeleiden
tijdens Literair Café Veldhoven,
georganiseerd door (onder andere) onze bieb! Het
optreden van Herman was hilarisch en hij was ook
zeer betrokken bij ons. Ik ben nog niet begonnen in
zijn boek 'Hij schreef te weinig boeken' maar ik heb
in ieder geval genoeg leesvoer (832 pagina's!) om
de corona quarantainetijd door te komen..."

Maya’s culinaire leestip
Medewerkster Front Office en
leesconsulent Maya: "Normaal
lees ik via mijn e-reader maar in
de online Bibliotheek staan ook
kookboeken! Ik bekijk nu via de
app op mijn iPad het kookboek
van Anita Witzier. Hierin staan
een hoop lekkere recepten! Het
eerste dat ik ga klaarmaken is de
courgettesoep."
Bekijk hier alle e-books over eten en koken:
http://bit.ly/koken-ebooks
Meer informatie
Bekijk alle thuisleestips op
www.facebook.com/bibliotheek.veldhoven of
https://twitter.com/biebveldhoven
Meer informatie over de Bibliotheek Veldhoven in
coronatijd en het online aanbod:
www.bibliotheekveldhoven.nl/coronavirus

Ingezonden tekening

Tijdens de coronasituatie zijn er veel mensen die elkaar moeten missen. Zo kregen we ook een mooie
tekening van iemand die haar oma erg mist. Op de tekening is te zien dat de aarde met een waterpistool naar
corona schiet om zo het coronavirus te verjagen. Erg mooi gemaakt!
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Thuiswerken tijdens corona

Thuiswerken tijdens de coronacrisis is
een hele uitdaging
De een zit op zolder, de ander in de kelder en
een derde verkiest de keukentafel. Steeds
meer mensen werken noodgedwongen thuis.

Door Ad Adriaans
Bas Koolen (48) werkt als Business Development
Manager voor Aon. Sinds 9 maart al werkt hij thuis.
“Aangezien we de zolder net verbouwd hebben tot
werkruimte, zit ik hier nu heerlijk te werken. Ik heb
een groot bureau met 2 werkbladen, een fijne
werkstoel, muziek op de achtergrond en een laptop
van het werk en uiteraard mijn mobiele telefoon.”
Hij houdt hetzelfde werkritme aan als in de normale
situatie, en begint zelfs iets vroeger. 2 keer per dag
probeert hij even goed te bewegen door wat
oefeningen te doen of een stukje te wandelen. “Mijn
ervaring met thuiswerken is juist dat je langer op je
stoel blijft zitten dus bewegen is essentieel.”
Ene dag beter dan de andere
Zijn vriendin en de kinderen zijn ook thuis.
’s Ochtends studeren ze thuis met de kinderen, iets
wat de ene dag beter lukt dan de andere. “In de
middag mogen ze hun eigen gang gaan thuis en
buiten in de tuin. Over het algemeen gaat het tot nu
toe goed.” Wel ervaart hij na 6 weken dat het
thuiswerken steeds lastiger wordt. “De combinatie
met kinderen thuis is toch wat lastig met werk te
combineren. Daarom is het fijn dat ze inmiddels
weer 2 dagen naar school kunnen in Oerle. Voor ons
als ouders fijn maar zeker ook voor de kinderen zelf.

Productiever
De contacten met collega’s verlopen via de telefoon,
skype en Webex. Geen ideale situatie, vindt Koolen.
“Het werkt zowel met klanten als met collega’s beter
om elkaar live te zien, maar dat gaat nu eenmaal
niet.” Wel heeft hij het idee dat hij als thuiswerker
productiever is. “Mijn indruk is dat ik thuis veel meer
doe. Toch is dit niet iets om altijd te doen. Ik mis
het collegiale contact en het contact met de klanten
wel. Ook in deze bijzondere tijd is het juist
belangrijk om aandacht aan elkaar te besteden.”
In de kelder
In zijn onderkelderde woning op Schippershof heeft
Frans Jansen (43) een werkplek ingericht. Via een
speciale internetverbinding maakt hij contact met
Volantis, het ingenieursbureau waarvoor hij als
werktuigbouwkundig installatieontwerper werkzaam
is. Zijn partner Manon van Eekert werkt ook thuis,
vanuit de keuken. Het thuiswerken met partner en
kinderen noemt Jansen een flinke uitdaging. “Het is
moeilijk geconcentreerd te blijven wanneer je elk
moment gestoord kan worden voor een vraag over
een werkje, een beginnende ruzie of ander rumoer.
Mijn werk vraagt veel concentratie omdat het
meestal complexe, technische vraagstukken zijn die
uitgewerkt moeten worden. Voor mijn gevoel krijg ik
tijdens deze tijd weinig werk verzet.”

Op de foto heeft Manon van Eekert zich aan de
eettafel geïnstalleerd om thuis haar werk te
doen.
Schermtijd verdienen
In de ochtenduren maken de kinderen werkjes van
school. Jansen: “Zodra de jongens klaar zijn met
hun werkjes hebben ze schermtijd verdiend op de
tablet of Playstation. Na de lunch neemt Manon of ik
de jongens mee naar buiten voor wat beweging.”
Contact met collega’s onderhoudt hij via telefoon,
e-mail en via videoconferentie.
Bijzondere situatie
Zijn partner gebruikt vooral e-mail en telefoon. De
klantmanager Wmo van de gemeente Veldhoven
mist haar collega’s. “Af en toe even bellen vind ik
heel fijn.” Sinds 10 maart werkt ze thuis,
voornamelijk aan de eettafel. “Ik vind het fijn en
gezellig zitten aan de eettafel. Wij hebben prima
stoelen waar ik goed voor langere duur op kan zitten
zonder lichamelijke klachten te krijgen.
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Dit is prima als tijdelijke oplossing.” Door de
bijzondere situatie lukt het haar niet de volledige
uren te werken. “32 uur werken, 2 energieke
jongens van 5 en 8 thuis, weinig
uitwijkmogelijkheden en de oudste thuis begeleiden
bij zijn schoolwerkzaamheden is echt een hele
uitdaging. De oudste werkt echt gemotiveerd en
geconcentreerd op zijn kamer voor school. Wie had
dat gedacht! De jongste mist enorm het sociale
gebeuren.”
Wereldje kleiner
Ze last bewust voldoende pauzes in. “Ik werk mijn
uren in etappes. Op de momenten dat ik bezig ben
met werken, kan ik over het algemeen productief
zijn. Pauzes worden voldoende ingelast om elkaar af
te lossen, er voor de kids te zijn en samen leuke
dingen te doen. Dat betekent dan wel dat mijn
avonden er soms anders uitzien doordat ik dan nog
even doorwerk.” Voor de kinderen vindt Van Eekert
het jammer dat hun wereldje nu een heel stuk
kleiner is geworden. Geen school, geen sport en veel
minder sociaal contact. “Normaal is het hier 5 dagen
in de week sporten. Ze moeten echt hun energie
kwijt kunnen en dat is erg lastig nu. Met z’n allen
thuis is aan de ene kant heel fijn, maar soms is het
lontje bij ons of bij de kids korter. Dan is het even
moeilijk. Deze eerste periode ging op zich best
aardig. Gelukkig mogen de kinderen sinds kort weer
in de wijk spelen.”
Saamhorigheid is prachtig
De normaal zo vanzelfsprekende dingen mist ze wel.
“Lekker naar buiten gaan of iemand bezoeken,
sporten met de kids, vriendjes en vriendinnetjes
over de vloer, een hapje gaan eten. En verder mis ik
ook mijn collega’s. Even vertellen hoe je weekend
was of sparren over iets. Maar wat ik ook graag
vertel is hoe prachtig ik de saamhorigheid vind die
nu ontstaat. Landelijk, maar ook binnen Veldhoven
ontstaan zoveel mooie initiatieven: kinderen die
tekeningen maken voor de ouderen in Veldhoven die
nu geen bezoek mogen ontvangen. Maar ook in onze
fijne wijk Schippershof. Kinderen die nu jarig zijn,
krijgen van velen een kaartje in de brievenbus om
zich toch jarig te voelen.”

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 staan een tiental
vragen over Oerlenaren en Oers in 2010 om uw
geheugen te testen en/of op te frissen.
1.
2.

Wie was de voorzitter van de Koers van Oers?
Wie werd gehuldigd in verband met 40 jaar
vrijwilliger zijn van het Rode Kruis Afdeling
Veldhoven?
3. Wie speelde de hoofdrol in de Veldhovense
Revue?
4. Wie waarde rond in het Oersbos in de Janus
Hagelaarsstraat tijdens het Pompoenenplezier?
5. Wie was de hoofdtrainer van RKVVO 1?
6. Wie controleerde voor het 25e jaar op rij de
hoogte van de zonnebloemen in de familie?
7. Wie verzorgde de tekst op de publicatieborden
in Oerle?
8. Welke Oerse vereniging stopte na 40 jaar?
9. Welke 5 Oerlenaren werden onderscheiden als
lid in de Orde van Oranje Nassau?
10. Hoe heette het blad dat werd uitgegeven door
Jaga, Faye, Ella, Emma, Ellen en Laureen?

Stuur je antwoorden naar redactie@koersvanoers.nl
Oplossingen komen in de volgende Koers en onder
de winnaars zal een leuk prijsje worden verloot.
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Emoji puzzels
Hieronder zie je 30 Brabantse plaatsnamen
aangeduid in emojis. De oplossing van deze puzzel
zullen we plaatsen in de volgende Koers.

Hieronder zie je 15 Nederlandse liedjes aangeduid in
emojis. Ook de oplossing van deze puzzel zal te
vinden zijn in de volgende Koers.
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Oerlenaren in de coronacrisis

12 maart, bij het ter perse gaan van deze
Koers alweer meer dan 2 maanden geleden,
werd door het kabinet de zogeheten
intelligente lockdown afgekondigd. Het leven
dat we tot die tijd kenden kwam tot stilstand.
Zoveel mogelijk binnenblijven en enkel nog de
straat op als dat noodzakelijk is werden het
devies. Het beoefenen van veel sporten kon
niet meer, de horeca ging dicht en veel
‘contactberoepen’ mochten ook niet meer
worden uitgeoefend. Dit is een lastige situatie
voor veel mensen maar ook voor veel
ondernemers. Een goede gelegenheid om eens
aan wat Oerlenaren te vragen hoe zij de
coronacrisis doorkomen.
Door Jurre van der Velden
Kayleigh van Dooren werd enkele Koersen terug
geïnterviewd over haar carrière als voetbalster bij
PSV. In het interview kwam onder meer de
kaskraker tussen PSV en Ajax aan bod. Dit zou de
eerste wedstrijd worden die de vrouwen van PSV in
het Philips Stadion gingen spelen. Helaas is de
wedstrijd door de coronacrisis niet doorgegaan. Ook
het trainen gaat anders dan normaal. Hoe gaat het
verder met Kayleigh? ‘Ik probeer mijn dagritme
eigenlijk vrijwel hetzelfde te houden, maar natuurlijk
zijn er wel wat dingen veranderd. We kunnen niet
gezamenlijk trainen op de Herdgang. Daarom heeft
iedereen een individueel programma meegekregen
om fit te blijven. Ik train meestal elke dag om
10 uur in de ochtend, daarna ga ik aan studeren. De
universiteit heeft alle colleges online gezet, dus ik
kan vooruit!’.
Kayleigh zit dus niet stil in de coronacrisis. ‘Ik
probeer op voetbalgebied deze periode naar mijn
eigen voordeel te gebruiken. Dus bijvoorbeeld extra
te trainen op bepaalde punten waar normaal
gesproken, gedurende het seizoen, weinig tijd voor
is. Ik ben sowieso niet iemand die snel stil zit, dus
ook de kamer schilderen en dat soort dingen doe ik
om deze bijzondere periode door te komen’.
Daarnaast is ze aan het ondernemen geslagen.
Samen met een vriendin heeft ze voetbal community
TWODAE gelanceerd. Meer informatie daarover is te
vinden via de gloednieuwe website
www.twodae.com.

Ook Rob Segers, werkzaam bij Robert Segers
Schilderwerken BV, is druk bezig in deze lastige tijd.
‘Voor ons als schildersbedrijf is er gelukkig (nog)
niet veel veranderd. Er is wel een project dat wat
later moet worden uitgevoerd in verband met alle
omstandigheden maar daar hebben we begrip voor.
Wij kunnen als schildersbedrijf buiten aan het werk.

Dat is fijn omdat wij en de klanten dan nauwelijks in
direct contact staan met elkaar. Wij komen de
coronacrisis door net als normaal goed werk te
leveren en rekening te houden met de klant’.
Henri Kox van Henri Kox Makelaardij B.V. geeft aan
dat het wel even rustig werd bij de makelaardij toen
de eerste aankondiging van Rutte over de
intelligente lockdown kwam en het voor iedereen
duidelijk werd dat het menens was. ‘Er werden
afspraken uitgesteld of afgebeld, omdat niemand
kon overzien wat voor invloed dit zou hebben op de
huizenmarkt. Er was zelfs een koper van een huis,
dat hij een paar dagen eerder mondeling had
gekocht, die zich helemaal terugtrok omdat hij bang
was dat hij zijn baan zou verliezen. Maar gelukkig
werd het na 2 weken alweer beter en op dit moment
zien we dat alles weer gewoon doorgaat. Er is veel
belangstelling voor huizen in de lagere prijsklassen
en die worden over het algemeen ook weer vlot
verkocht. Alleen in de hoogste prijsklasse loopt het
wat moeizamer. We verwachten de crisis redelijk
ongeschonden door te komen, tenminste als deze
niet verergert en niet te lang gaat duren. Het
belangrijkste is natuurlijk dat we allemaal gezond
blijven en het personeel bij elkaar kunnen houden.’
Henri heeft de nodige voorzorgsmaatregelen in acht
genomen: ‘Als we afspraken maken, vragen we of
mensen klachten hebben. Als dat zo is maken we
natuurlijk geen afspraak. Verder maken we met
maximaal 3 mensen tegelijk een afspraak en houden
we zoveel mogelijk anderhalve meter afstand. We
gebruiken veel handzeep en desinfecteringsmiddel
en op kantoor houden we zoveel mogelijk afstand
van elkaar.’

De Oerse televisie- en theateracteur Teun Luijkx
moet natuurlijk ook omgaan met deze roerige tijd:
‘Aan ons dagritme is sinds de coronacrisis niet zo
gek veel veranderd, behalve dat we bijna nergens
meer heen hoeven, omdat we niet meer kunnen
werken. We staan op, ontbijten, doen een workout
(momenteel in de woonkamer in plaats van in de
sportschool) en doen daarna wat de dag ons brengt.
Voorheen zouden dat theater- of filmproducties zijn,
maar nu zijn het klusjes in huis, of in de tuin bij
onze ouders. We koken veel en kijken vele films.
Maar de dagen beginnen wel erg op elkaar te lijken.
De weekenden verschillen niet zoveel meer van de
weekdagen, het voelt als een lange ononderbroken
tijd van wachten en hopen dat het gauw goed komt
en we weer met vertrouwen naar buiten kunnen.’
´We koken, klussen, slapen, bellen met vrienden en
gaan op bezoek bij familieleden, aan het raam of in
de tuin. Soms word ik somber van deze crisis, zeker
als ik (teveel) lees over de manier waarop de
achterlijke overheden van o.a. Brazilië en de
Verenigde Staten ermee omgaan. Maar ik heb
herwonnen respect voor ónze overheid. Rutte
verdient een standbeeld voor deze intelligente
aanpak. En de Nederlanders voor hun geduld. De
veerkrachtigheid is groot, valt me op. En nu hopen
dat we iets leren van deze crisis, over
overconsumptie en almaar méér willen. Liefde, wat
eten, een fijn dak boven je hoofd, en goede
gezondheid, dat is wat telt, de rest is luxe.´
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Eigen talkshow

Oerse bedrijvengids

Theater de Schalm start
eigen talkshow
Waar de maand mei normaal
gesproken als ‘hoogseizoen’
geldt, is het nu opvallend stil in
Theater de Schalm.
Voorstellingen en evenementen
kunnen uiteraard niet doorgaan, maar
helemaal stil zitten past niet bij het
Veldhovense theater. Vandaar dat De Schalm
vanaf maandag 25 mei haar eigen talkshow
gaat uitzenden.
Ghost light
Toen het theater eind maart gesloten werd, bleef op
het podium één lichtje branden. ‘Een zogenaamd
ghost light’, vertelt technicus Maarten Willems,
‘waarachter wat bijgeloof schuilt. Het licht dient om
de theatergeesten gunstig te stemmen.’ Deze
geesten zullen vanaf nu extra in hun nopjes zijn,
want rondom het ghost light is inmiddels een
compleet talkshowdecor ontsprongen.
De Schalm Verlicht
De nieuwe talkshow heeft de passende naam ‘De
Schalm Verlicht’ gekregen. Een knipoog naar het
ghost light en tegelijkertijd een overkoepelende
boodschap. Het theater hoopt met de show een
beetje verlichting in deze vreemde tijd te bieden.
Te gast zijn onder andere artiesten, verenigingen,
ondernemers en culturele partners. Ook is er tijdens
elke uitzending live muziek.

Vanaf 25 mei online
Alle gasten schuiven aan bij Schalm-medewerker en
interviewer Mark van der Linden. Op het podium van
de Grote Zaal praat hij met hen over de tijd van nu.
De Schalm Verlicht wordt om de week opgenomen
en is dan gedurende twee weken te bekijken via
www.deschalm.live. De eerste uitzending staat vanaf
maandag 25 mei online.

Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse
ondernemers om hun contactgegevens tegen een
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.
In de menubalk op de homepage staat een kopje
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de
homepage van www.oerle.info.

Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.
We betalen hier onder andere de hosting en het
onderhoud van de website van.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
info@oerle.info of redactie@koersvanoers.nl.

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

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

Tijdens de eerste uitzending interviewt
presentator Mark van der Linden (rechts) onder
andere cabaretier Jules Keeris (links).
Foto: Robin van Hoof.
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 39,
nummer 5, mei 2006
Uit Koers Cultuur:
Pinksteren

Uit Hokus Pokus:
Verhaaltje: Help, er is een krokodil in de stad
Vanmorgen werd Koos Krokodil wakker met een
zere kies. Oei, wat deed dat pijn zeg. Moet je je
voorstellen dat je zelf wakker wordt met kiespijn.
Dat is niet prettig. En Koos heeft ook zo'n pijn.
Tummie Tum-Tum, het aapje dat wel eens
ondeugende streken uithaalt zegt: “Ga eens naar de
tandarts in de stad, dan ben je van die kiespijn
verlost”. Dat vond Koos het leukste wat er bestond,
verlost van die kiespijn. Hoe eerder hij van die kies
afkomt, des te beter.

Het was beloofd,
het zou komen
voor hen die achterbleven.
Het was beloofd,
een helper,
een trooster,
voor hen die achterbleven.
Het was beloofd,
toen door Hem,
aan hen die achterbleven.
Maar niet alleen aan hen beloofd.
Beloofd aan alle mensen,
beloofd aan ons.
Wij blijven zoeken,
wachten, hopen,
vertrouwen,
dat eens de helper,
de trooster op onze weg komt.
Hij komt niet zoals we verwachten,
niet zoals toen.
Hij is er nu al,
in onze medemens
zit de helper
de trooster.
Die zit verborgen
in ieder van ons.

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

Dus hij stapt naar de stad. Maar als hij in de stad
komt, ziet hij verschillende mensen bang
wegrennen. Ze roepen: “Een monster, een heel
groot monster!” Koos begrijpt er niets van. Een
monster in de stad, dat kan niet eens. Trouwens,
wat moet een monster dan hier doen? Nieuwe kleren
kopen? Of een kopje koffie drinken? Het zou
allemaal kunnen. En Koos begint met zijn speurtocht
naar het monster. Maar hij kan hem niet vinden.
Opeens ruikt hij de geur van verse broodjes. Hij
steekt zomaar zijn grote groene kop een
bakkerszaak binnen. Gillend rennen de klanten naar
achteren. De dienstmeisjes gillen zo hard dat de
ruiten breken en de bakkers zijn zo bang dat ze
zonder er bij na te denken in de brandende oven
springen. Koos begrijpt er niets van. De
kleermaker is zelfs zo bang dat hij op het
dak verder gaat werken. Gelukkig kan
Koos terecht bij de tandarts en die wipt
zo de kies eruit. Koos haalt opgelucht
adem en verlaat de stad. En het monster
heeft hij niet gevonden.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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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.

Computerspellen
Computerspellen
tijdens de Corona
De Corona is er nog steeds
helaas, maar als ik niets heb
om te doen dan ga ik vaak
wel een spel spelen op de
computer. Ik speel deze
computerspellen het meest:
Roblox, Minecraft, Planet
Coaster en Star Stable. Hier
is mijn recensie van de spellen:
Roblox
Ik vind het spelen van Roblox erg leuk. Er zijn veel
verschillende spellen om te spelen. Als je jezelf
mooier wilt maken kan dat, want in de spellen moet
je je poppetje (avatar) bestuuren. Sommige dingen
zijn gratis, maar voor andere heb je Robux nodig je kunt dat kopen. Met Robux kun je avatars verder
aanpassen, gereedschappen aanschaffen en speciale
vaardigheden verwerven.
Je heBt verschilende spellen in Roblox: Obbys
(parkour courses), roleplay, en nog veel meer
werelden en opties. Er zijn soms problemen in het
spel en plotseling kan je misschien niet meer lopen!

Minecraft
In Minecraft, verkennen spelers de wereld en
gebruiken de bouwstenen van het spel om die
wereld aan te passen zodat ze bijna alles kunnen
maken wat ze maar kunnen bedenken. Er is een

‘Survival mode’ en ‘Creative mode’. In ‘Creative
mode’ kunt je zoveel verkennen en bouwen als je
maar wilt. In ‘Survival mode’ heb je geen middelen
en moet je alles vinden om te overleven en om
nieuwe dingen te maken, zoals gereedschappen en
wapens. Er zijn twee versies van Minecraft: Java en
Bedrock. Ik speel graag Minecraft omdat ik hiermee
mijn eigen wereld kan creëren.
Star Stable
Star Stable is een avonturenspel waar je online met
je vrienden kunt spelen. Je begint met één paard en
gaat dan op quests om beter te worden en meer
paarden te kopen. Je kan ook meedoen aan
wedstrijden en nieuwe dingen kopen, zoals zadels
en kleren. Met Kerstmis is er een kerstwereld en
tijdens Halloween een Halloweenwereld.
Er zijn veel Nederlandse kinderen die het spel
spelen, maar je kunt ook mensen vinden die veel
verschillende talen spreken in het spel.
Planet Coaster
In dit spel kan je je eigen pretpark bouwen. Het is
handig als je een goede computer hept, dan gaat
het spel sneller! Je kunt achtbanen, winkels en
hotels toevoegen. Je kunt ook je eigen achtbanen
maken. In het spel moet je ervoor zorgen dat je
gasten en medewerkers tevreden zijn, anders
verlaten ze je park!
Ik hoop dat je mijn review van de spellen leuk vond
en dat je ze misschien ook gaat proberen!
Groetjes, Angelique
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Dieren in de tuin
Hallo allemaal hier
ben ik weer.
Deze keer ga ik iets
schrijven over dieren in de
tuin.
Bij ons in de tuin zijn er veel
dieren te zien. Laatst ben ik
vogels gaan spotten in de
tuin. De volgende vogels heb
ik gespot:
Eksters, kraaien, roodborstjes, pimpelmeesjes,
koolmeesjes en houtduiven. En zelfs ooievaars heb
ik gezien.

Woordzoeker
Hallo allemaal,

Hierbij een woordzoeker.
Streep de woorden uit de
onderste tabel weg in de
bovenste tabel. De
overgebleven 30 letters
vormen het antwoord van de
puzzel.
Groetjes, Sophie

Ook hebben we een vijver waar eenden en kikkers in
zwemmen. Ook zitten hier watersalamanders in. Dit
zijn hele grappige beestjes om naar te kijken.
Onze tuin ligt tegen het weiland aan en daar staan
koeien met een kalfje in. Af en toe loopt er een
paard door de wei. Mijn huisdieren zijn een hond
een kat en 2 goudvissen.
Ik hoop dat dit stukje jullie geïnspireerd heeft om
zelf ook dieren in de tuin te gaan spotten.
Gelukkig mogen we na de vakantie weer naar school
zodat ik mijn vriendjes weer kan zien en met ze kan
spelen. En we mogen na de vakantie weer gaan
beginnen met voetbal training.
Dit was het weer, tot de volgende keer

Groetjes Dean.

Mijn hondje Boomer

Weg te strepen woorden:

Hallo allemaal,
Ik ben Nova en vandaag ga
ik over mijn hond Boomer
vertellen. Boomer is mijn
hond en zij is heel lief. Zij is
een meisje en is 6 jaar.
Boomer is een mix ras. Dat
noemen ze ook wel een
kruising. Boomer is een
kruising met een Kooiker en een ander ras, maar
dat weten we niet.
Vorige week was Boomer ziek. Zij wilde de hele
week niet eten en moest overgeven. Wij zijn met
Boomer naar de dierenarts geweest. Zij heeft
Boomer nagekeken en een spuitje gegeven.
Inmiddels gaat het wel beter en wil ze weer eten.

Antwoord: ________________________________

Dat was mijn stukje over Boomer. Ik hoop dat jullie
het leuk vonden
Groetjes, Nova
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Plaattaart
Hoi allemaal.
Rare vakantie was het hè?
Je mocht nergens naar toe.
Misschien waren jullie van
plan om een weekje weg te
gaan of wilden jullie naar het
zwembad? Nou dat ging
helaas niet door. Om toch
een beetje te voelen dat ik
op vakantie was gingen we kamperen in de tuin. We
hadden de tent opgezet en een uitklapbare tafel. We
hebben een weekje buiten geslapen.

www.rendersmetaal.nl
Meerheide 6 | 5521 DZ EERSEL
Tel.: 0497-519999
Fax: 0497-519505
Italiaanse plaattaart met pesto en mozzarella
Benodigdheden voor 4 personen:
9 plakken bladerdeeg
60 gr Griekse yoghurt
20 gr groene pesto
200 gr courgette
1 rode paprika
2 rode uien
120 gr mozzarella
Italiaanse kruiden
Basilicumblaadjes

Maar toen ging het uiteindelijk regenen en moesten
we de tent maar op de zolder zetten en gingen daar
slapen. In het begin van de vakantie was het warm
en ging ik met mijn broertje watergevechten
houden. En ik heb met mama en mijn broertje
geskeelerd. Ook heb ik geholpen met koken. We
hadden een Italiaanse plaattaart gemaakt. Die was
heel lekker, ik houd van Italiaans eten. Ook gingen
we barbecueën. En ging ik gamen, heel veel gamen.
Voor de vakantie had ik mijn verjaardag gevierd
maar die dag was ook raar. Niemand mocht komen
en ik werd via videobellen gefeliciteerd. Ook
kwamen er wat familieleden langs, niet binnen maar
wij waren op de oprit en de familie leden op de
stoep. Mijn verjaardag viel op 1e paasdag dus we
bestelden een paasontbijt, en dat was lekker.
Als jullie ook de Italiaanse plaattaart willen maken
schrijf ik hier het recept.

Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2. Haal het bladerdeeg uit de vriezer en laat
ontdooien
3. Snijd de courgette in dunne plakken, de paprika
in reepjes en de ui in ringen.
4. Leg de plakken bladerdeeg in en vierkant op een
stuk bakpapier en zorg dat ze elkaar iets
overlappen. Druk de overlappende stukken aan
en rol het bladerdeeg verder uit om het oppervlak
te vergroten. Vouw de randen om naar binnen en
prik met een vork gaatjes in het bladerdeeg.
5. Meng de griekse yoghurt met de pesto en smeer
het bladerdeeg hiermee in.
6. Beleg het bladerdeeg met de courgette, paprika
en rode ui. Breek de mozzarella in stukjes en
verdeel deze over de plaatttaart. Strooi er naar
smaak Italiaanse kruiden en peper over.
7. Voor de mooiste kleur bestrijk je de randen van
de plaattaart voor het bakken met een losgeklopt
ei.
8. Bak de plaattaart in 20 to 25 minuten goudbruin
en gaar.
9. Garneer met basilicumblaadjes.
Nou dit was mijn stukje. Tot de volgende koers.
Groetjes
Jasper.
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Corona coupe
Vandaag wil ik jullie iets
vertellen over mijn kapsel.

Telraadsel
Weet jij het goede antwoord op onderstaand
telraadsel? Het antwoord is ‘verstopt’ in deze koers.

Twee weken geleden was het
heel mooi weer. We waren
aan het praten over de
kappers die dicht zijn. En
toen zei mijn moeder: ”als
de kappers nog lang dicht
blijven dan moet er iets
gebeuren” en toen zei mijn vader: ”we kunnen de
tondeuse er over heen halen” en toen zei ik: “oké,
maar toen ik dat zei moest ik wel nog even
nadenken maar ik was er uit en ik zei: ”doe maar”.
Mijn vader haalde zij baardtrimmer en begon met
het afhalen van mijn haar. Dat ging best wel
moeilijk en was ook best wel pijnlijk. Maar na een
kwartiertje viel het wel mee maar de baardtrimmer
viel uit en toen had ik een half geschoren hoofd.
Gelukkig kon mijn vader nog even naar de winkel
om een nieuwe te halen en dat was de laatste dus
we hadden geluk. Toen hij weer thuis kwam ging het
haar er wel makkelijk af en toen was het klaar. Nu
heb ik een lekker kort kapsel en hoef ik geen gel
meer te gebruiken.
Mijn haar voor het
gebruik van de
tondeuse…

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN

Rechts: Even de
tondeuse erover…

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

Hieronder: Het
resultaat… mijn Corona
coupe

Het goede antwoord van het raadsel hierboven is: 43. 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.
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Ophaaldagen kliko

Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.

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.

2020
Zoals u weet zijn heel veel activiteiten afgelast
of worden verzet vanwege het coronavirus.
Tot op heden zullen veel activiteiten tot
tenminste 1 juni afgelast worden tot nader
order vanuit het RIVM en de overheid.
Mei
22
25

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

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
OMTT: Oerse Motor Toertocht (onder
voorbehoud)

27

Juni
1

5

Gilde St Jan Baptist: 17.00u aanbesteding
Koningsvogel en gildekamer op 't Gement
onder de gildeboom op Zandoerle
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

12
19

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

24

Gilde st Jan Baptist:
Het Koningsschieten op het terrein van
Gilde st. Jan Baptist en de resterende
gildeactiviteiten zullen op een later
tijdstip plaatsvinden i.v.m. het
Coronavirus
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
TCO: tieners 4 tieners

26
27
27+28
Juli
3
7
10

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
DementieCafé: 19.30u: restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, Oerle
Ophalen groene kliko + PMD-zak

17
24
25

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

Augustus

Oktober
7
VKS: moederdagviering
17
Chemokar kerkplein: 8.45-9.45u
25

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

28

VKS: kaarten en rummikubben
Koers van Oers: Boekenmarkt in
d’Ouw School

31

November
Koers van Oers: Boekenmarkt in
1
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
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Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO: bivak
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

Habraken 2601-2605

SchippersStop

29

TCO: afsluiting

Berkt 18

Dr. Elings, indien thuis

Eindhovensebaan 29

Crematorium de Hoge Boght

7
14
14-15-16
21
23

De volgende kopijdatum is

29 mei 2020

32

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

