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Arlette Hoppenbrouwers, Jan Kampinga, Ine Loijen, Wim Luijkx,  

Jurre van der Velden, Miranda van Vlerken - van Iersel,  

Werner Tornij, Els Vorstenbosch, Marlein van de Wiel,  

Maikel Willemsen.  

Fotocollages: Marianne Bosch. 

Foto voorkant kaft: Willem Binnendijk. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  

Op de volgende plaats ligt de Koers: Dorpscentrum d’Ouw School 

(Oude Kerkstraat 18) en Gasterij ‘t Dorpsgenot (Toterfout 13A). 

Stichting Koers van Oers 

Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  

St. Janstraat 50, 5507 ND, e-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 

Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen, 

Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven. 

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 

Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 

Dorpscentrum d’Ouw School.  

Advertentie tarieven 

De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website: 

www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

AVG (Privacy verklaring) 

De privacy verklaring vindt u op de website:  

www.koersvanoers.nl/privacy 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 

Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 

Geen spoed, toch politie   0900-8844 (Lokaal tarief)  

Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03 

Brandweer kazerne Veldhoven-De Run:  040 - 260 86 08 

Iets te melden m.b.t. gemeente Veldhoven: 

Klachten t.a.v. gemeente, op telefoonnummer:  14 040 

Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 

aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-

gaande toestemming van de inzender. 

Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 

Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Colofon 

Verschijningsdata 2022 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 24-12-2021  Week  2 (12-01-2022) 

2 21-01-2022  Week  6 (09-02-2022) 

3 18-02-2022 Week 10 (09-03-2022) 

4 25-03-2022 Week 15 (13-04-2022) 

http://www.reprof.nl/
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Waar stond de boom? 

In de vorige koers vroegen we 
waar deze boom staat.  
 
Sandra en Owen Verkuijlen,  
Jo ten Have, Janus van Lieshout 
en Theo Edenburg wisten hem 
te vinden 
 
Hij staat bij de boerderij van 
fam. Verkuijlen aan de Berkt 35. 

Kerst…nie Meemekoar 

Beste mede-Oerlenaren, 
 
In oktober hebben we de vraag gesteld of jij/jullie 
mee wilde(n) doen met de organisatie van  
‘Kerst Meemekoar’. 
 
Vanwege de verscherpte coronamaatregelen hebben 
we besloten om deze kerstwandeltocht tóch niet 
door te laten gaan. Het gaat ons ook om de 
gezelligheid na afloop van de wandeling en deze is 
binnen de huidige regelgeving niet mogelijk.  
We vinden dat ontzettend jammer maar gezien de 
omstandigheden denken we hier verstandig aan te 
doen. 
 
We willen jullie bedanken voor jullie positieve 
reacties (en de al toegezegde medewerking) en we 
hopen dat Kerst Meemekoar volgend jaar wel door 
kan gaan en dat we dan weer op jullie hulp mogen 
rekenen. Het is misschien nog wat aan de vroege 
kant maar we wensen jullie alvast hele fijne 
feestdagen toe en laten we hopen dat we in 2022 
dat vervelende virus achter ons kunnen laten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Werkgroep KMM 
 
Ine, René, Dirk, Baukje, Milja en Twanny 

Rabobank Clubsupport 2021 

Koers krijgt weer mooi bedrag via 
Rabobank ClubSupport 2021 
 
Ook in 2021 hebben leden van de Rabobank weer 
massaal gestemd op hun favoriete vereniging of 
stichting. Alle leden die Oerle een warm hart toe 
dragen, hebben er voor gezorgd dat de Koers van 
Oers een bedrag van 855,42 euro krijgt uitgekeerd 
van de Rabobank! Wat een mooie opsteker voor ons 
dorpsblad! 
 
Graag danken wij zowel alle leden die 
op ons gestemd hebben als de 
Rabobank die het verenigingsleven al 
jaren lang zo geweldig ondersteunt. 
 
 
Redactie Koers van Oers 

https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
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Nominatieformulier Oerlenaar van het jaar 

Het bestuur van Dorpsvereniging Oerle kent bijna alle inwoners van Oerle die de 
afgelopen jaren op vrijwilligersgebied van betekenis zijn geweest voor de Oerse 
gemeenschap.  
Maar graag horen wij van u (onze dorpsgenoten zelf, ouder dan 12 jaar) wie er 
genomineerd moet worden voor de Oerlenaar van het jaar 2021. 

Hoe werkt het? 
Vul onderstaand formulier in, voorzien van uw naam en adres en van degene die u wilt  
nomineren. Daarnaast geeft u een (uitgebreide) omschrijving van zijn of haar activiteiten 
en de argumentatie waarom zij of hij in aanmerking komt voor ‘Oerlenaar van het jaar’. 

Uit deze aanmeldingen en mogelijke eigen kandidaten kiest het bestuur van 
DorpsVereniging Oerle “De Oerlenaar van het jaar” 2021.  
 
Dit wordt bekendgemaakt rond half januari 2022. I.v.m. corona weten we nog niet in 
welke vorm. 

De aanmeldingen kunnen vóór 7 januari 2022 in een gesloten enveloppe afgeleverd 
worden bij de secretaris van Dorpsvereniging Oerle, St. Janstraat 21a, 5507 NA Oerle . 

Ik nomineer als Oerlenaar van het jaar 2021:  

Naam en adres (genomineerde) ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Uitgebreide omschrijving van zijn/haar activiteiten en argumentatie waarom hij/zij in aan-
merking komt als Oerlenaar van het jaar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

(inleveren vóór 7 januari 2022 bij Secretaris Dorpsvereniging Oerle, St. Janstraat 21a, 5507 NA, Oerle) 

 

 

OPROEP:  

nomineer de  

Oerlenaar van het jaar! 
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!!!NIEUW IN OERLE!!!                
De Bakker aan huis.nl

Wij bezorgen uw brood gratis aan huis!

Maak nu kennis, de eerste week 

uw broden voor € 1,00 
(max. 5 broden)

www.debakkeraanhuis.nl
remy@debakkeraanhuis.nl
tel.nummer: 06 230 30 592

www.rendersmetaal.nl 

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

Kerstgroet Chant’Oers 

http://www.tecaplus.nl/
http://www.debakkeraanhuis.nl/
http://www.eetcafedekers.nl/
http://www.eetcafedekers.nl/
http://www.rendersmetaal.nl/
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 

 
Politieke vragen?  

Neem contact met onze raadsfractie op! 
 

Meer weten?  

Kijk op www.gbveldhoven.nl 
 

Of bel:  06 – 587 551 43 

Boergondisch Oers update 

Lieve Boergondiërs, 
 
Op 16 november stond onze eerste vergadering van 
dit jaar gepland om de koppen bij elkaar te steken 
en vooruit te kijken naar 2022. We hadden er veel 
zin in maar helaas ging die vergadering ook weer 
niet door. Ons geduld en dat van de hele 
samenleving wordt flink op de proef gesteld. 
Iedereen ziet er heel erg naar uit om weer een mooi 
dorpsfeest te beleven.  
 
Maar we hebben geleerd dat we voorzichtig moeten 
zijn met onze planningen. Toch zijn er veel mensen 
die aan ons vragen wanneer Boergondisch Oers 
2022 gepland is. Ook andere verenigingen willen dat 
graag weten in verband met hun activiteiten. Dus 
hebben we een datum gekozen waarop, als alles 
meezit, Boergondisch Oers 2022 gevierd kan 
worden. Noteer daarom met ‘potlood’ 3 en 4 juni 
2022 in je agenda. Laten we hopen dat het door kan 
gaan en een onvergetelijk feest zal worden.  
 
We houden goede hoop en zullen zeker in de 
toekomst weer samen genieten van ons mooie feest. 
We houden jullie op de hoogte en blijf gezond! 

Stichting Boergondisch Oers 
Volg ons ook op Instagram en Facebook! 

http://www.loodgietersbedrijf-peelen.nl/
http://www.oersehave.nl/
http://www.duimvoorjou.nl/
http://www.gbveldhoven.nl/
http://www.vandermierden.nl/
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Oppassen voor spoofing 

Word geen slachtoffer van spoofing 
 
Samen met WhatsApp-fraude is het 
zogenoemde ‘bank spoofing’ of 
bankhelpdeskfraude een van de grootste 
oplichtingsgevaren van dit moment. Criminelen 
bellen u op met een echt lijkend vervalst 
telefoonnummer van de bank. Ze vertellen u 
dat uw bankrekening in gevaar is.  
 
Trap er niet in 
In werkelijkheid is dat niet zo. Maak geen geld over 
en stuur ook nooit een doorgeknipte pinpas op. De 
criminelen kunnen uw pas repareren en daarna uw 
bankrekening leeghalen. 
 
Hoe werkt bankhelpdeskfraude? 

• ‘De bank’ belt u. 

• Het vervalste telefoonnummer lijkt op of is 

hetzelfde als dat van uw eigen bank. 

• De nepbankmedewerker zegt dat er verdachte 

activiteiten zijn op uw rekening. Hij vertelt u dat u 
uw geld moet veiligstellen. Of dat u een nieuwe 
pinpas nodig heeft. 

• Soms bieden de criminelen aan te ‘helpen’ door 

uw computer op afstand over te nemen, 
bijvoorbeeld via Teamviewer. 

Hoe wordt u geen slachtoffer? 
Wees altijd waakzaam. Communicatie per telefoon, 
e-mail, sms en brief kan nep zijn. Let bij 
bankhelpdeskfraude op het volgende: 

• Als u twijfelt, vraag dan de ‘medewerker’ om zijn 

naam. Hang op en bel zelf naar uw bank. 

• Trap niet in informatie waarmee de oplichter wil 

bewijzen dat hij echt een bankmedewerker is. 
Soms weet hij persoonlijke gegevens van u, 
bijvoorbeeld via social media. 

• Zorg ervoor dat u niet teveel geld op uw 

betaalrekening heeft staan. De schade blijft dan 
beperkt. Ook als bijvoorbeeld uw pinpas wordt 
gestolen.  

• Stel een lage daglimiet in. Verhoog deze ook niet 

onder druk van een (nep)medewerker.  
 
Toch opgelicht? 
Bent u toch slachtoffer van (poging tot) oplichting? 
Bel direct uw bank! Zo voorkomt u nog meer 
schade. En het helpt u bij het aanvragen van een 
vergoeding. Doe ook aangifte bij de politie via 0900-
8844 of meld het via de website van de 
Fraudehelpdesk:  
www.fraudehelpdesk.nl/fraude-melden/  

 
 
 
 
 
 
 Bron: Politie.nl 

http://www.kappervanderlooy.nl/
http://www.douwschool.nl/
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Herken WhatsApp-fraude 

Hoe voorkomt u WhatsApp-fraude? 

• Vraagt iemand om geld via WhatsApp? Bel die 

persoon op via een nummer uit uw eigen 
adresboek voor controle.  

• Kunt u die persoon niet direct telefonisch 

bereiken? Maak geen geld over! 

• Wordt er wel opgenomen bij bellen en hoort u 

vaag wat bekende stemfragmenten? Bedenk dat 
dit fragmenten kunnen zijn van social media. 

• Bespreek WhatsApp-fraude met je familie. Spreek 

af alleen geld over te maken na contact door 
bellen.  

• Help WhatsApp-fraude te stoppen door mee te 

spelen tot de criminelen een rekeningnummer of 
betaallink geven. Maak daarvan 
schermafbeeldingen en doe aangifte. 

 
Toch slachtoffer van WhatsApp-Fraude? 
Heeft u toch geld overgemaakt naar een oplichter? 
Of heeft u de fraudepoging tijdig doorzien? Doe dan 
het volgende: 

• Doe aangifte bij de politie of via  

www.fraudehelpdesk.nl/fraude-melden/. 

• Maak meteen schermafbeeldingen van de 

WhatsApp-gesprekken als bewijs. 

• Neem contact op met uw bank. 

• Pas op voor nog een fraudepoging: na de 

WhatsApp-fraude proberen dezelfde criminelen u 
nog een keer op te lichten. Ze doen dan alsof ze 
van uw bank zijn en zeggen dat u uw geld moet 
veiligstellen. Geloof dit niet en bel altijd uw bank! 

Het herkennen en voorkomen van 
WhatsApp-fraude 
 

Hoi Pap! Ik heb een nieuw 
nummer! 
 
WhatsApp-fraude kan zorgen voor veel schade. 
Het bedrag kan oplopen tot duizenden euro's 
per slachtoffer. De laatste tijd neemt het 
aantal whatsapp-fraude gevallen weer toe. Het 
is belangrijk dat burgers kennis hebben van 
deze vorm van fraude en weten wat ze moeten 
doen in zo’n situatie. We leggen uit hoe u 
WhatsApp-fraude herkent en kunt voorkomen.  
 
Wat is WhatsApp-fraude? 
Bij fraudepogingen via WhatsApp ontvangt u een 
appje van iemand die u kent. Een goede vriend, een 
familielid, of (zoals in veel gevallen) een volwassen 
zoon of dochter. Oplichters gaan precies te werk, 
want het appje lijkt echt van de bekende te komen.  
 
Zo herkent u WhatsApp-fraude 

• Een ‘bekende’ stuurt een appje vanaf een 

onbekend nummer. In het bericht staat vaak de 
smoes dat hij/zij een nieuw nummer heeft. De 
profielfoto klopt, deze is meestal van social media 
gehaald.  

• De ‘bekende’ vraagt om een geldbedrag over te 

maken. 

• Er is vaak (veel) haast bij, ze willen dat het zo snel 

mogelijk wordt overgemaakt.  

• De ‘bekende’ wil niet op een andere manier 

communiceren. Of hij/zij beweert dat dit niet kan, 
bijvoorbeeld door een kapotte telefoon. 

• Als u belt hoort u soms vaag de stem van de 

bekende. Daarna stopt het gesprek. Deze 
geluidsfragmenten zijn van social media gehaald.  

• Ga nooit in op een betaalverzoek, ook al vertrouwt 

u deze bekende door en door.  

http://www.vankasteren.nl/
http://www.eclips-uitvaart.nl/
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De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
 
Mieke van Campen, Theo Edenburg, Annie Geven, 
Hans Jasper, Janus van Lieshout, Anita Sanders, 
Henriette Segers, Anja Steijnen, Annie Stemerdink. 

1. Plaatselijke wielerronde geeft richting aan een 
schitterende plaats (5,3,4) 

2. Komt het bureau van het OM van Hoorn uit de 
Oude Kerkstraat? (6) 

3. Laat de voorzitter van SJB maar anders inkome 
(6) 

4. De KBO gaat met een Engelse brug aan de slag 
(6) 

5. Geeft Keeris de pijp aan De Kort of aan Van de 
Sande? (7) 

6. Hoor je ook het motto van deze Fysiotherapie: 
"Het lukt hem"? (3,3,1) 

7. Seinarbeid van Teca+ kan ook de ziekte van 
Lyme veroorzaken (9) 

8. Komt Benthe van de kinderredactie uit deze 
Brabantse plaats? (7) 

 
Succes! 

1                          

2                    

3                    

4                    

5                     

6                     

7                       

8                     

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 90 was:  
1. StelLingmolen 
2. KokkIe 
3. Oud IJzEr 
4. BaByfotootjes 
5. Roost  
6. WillEke 
7. VlieGhinder 
8. WijkzusTer 
9. WijkzuSter 
 
Familienaam: Liebregts 

Crypto Oers, puzzel 91 

http://www.kolbouw.nl/
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Veilige e-mail uitwisseling 

Gemeente Veldhoven wil privacygevoelige 
informatie veilig uitwisselen. Daarom werken 
wij met ZIVVER, een oplossing voor veilige  
e-mail en bestandsuitwisseling.  
 
ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud 
zoals persoonsgegevens, dossiers of andere 
informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u 
een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd 
veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de 
verzender en de ontvanger toegang heeft tot het 
bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt 
ZIVVER met slimme technologieën dat mensen 
gevoelige informatie naar de verkeerde persoon 
sturen. 
 
Gemeente Veldhoven kiest voor de beste vorm van 
informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat 
wij zorgvuldig met de privacy van onze cliënten en 
relaties omgaan.  
 
Lees meer over ZIVVER op www.zivver.nl 

Crypto winnaar 

Eindelijk prijs voor trouwe puzzelaar 
Annie Stemerdink! 
 
Alweer voor de 18e keer mochten we tijdens 
de laatste redactievergadering een winnende 
naam trekken uit de hoge hoed met namen van 
puzzelaars. En éindelijk kwam daar de naam 
van Annie uit, puzzelaar van het eerste uur. 
 
Toen we de cadeaubon van lokale ondernemer Het 
Dorpsgenot kwamen uitreiken, was Annie heel 
stellig: ‘Ik ben gewoon stug doorgegaan met 
puzzelen want ik wist zeker dat mijn naam ééns 
getrokken zou worden!’ Maar ook nu ze als winnaar 
van de Crypto-prijs is geëerd, gaat ze uiteraard door 
met puzzelen. 
 
Voor iedereen die nog nooit de Crypto Oers heeft 
opgelost: ga het vooral eens proberen! Overleg met 
je buurman, -vrouw, wandelvriendin en/of 
tennismaat en laat die hersens kraken. Wie weet 
ben jij dan de volgende die een leuke waardebon of 
product ontvangt van één van de Oerse 
ondernemers. 

Annie Stemerdink eindelijk crypto winnaar. 

http://www.henrikox.nl/
http://www.artoli.nl/
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 

www.dineecafedekempen.nl -  

info@dineecafedekempen.nl 

 

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft -  

T 040 206 83 25  

www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl 

Heeft u 

ons eigen 

likeurtje al 

geproefd? 

info@nipperke.nl 

www.nipperke.nl 

Susans column 

Verbeter de 
wereld...  
 
Door Susan Visser 
 
 
Even voelt het alsof ik 
langs een filmset fiets of 
dat Flikken Eindhoven in 
productie is genomen. Een 
huis is afgeplakt met linten 
en er is een poster op het 
raam geplakt: “Dit drugspand is gesloten door de 
politie.” Ik kan haast niet geloven dat deze plek 
maar een paar straten van de school van mijn kind 
vandaan ligt. Zo’n onwerkelijk gevoel krijg ik ook als 
ik hoor dat er dicht bij huis drugsafval is gedumpt. 
Het is maar één dorp verderop waar ik bijvoorbeeld 
stickers zie met de tekst “Knegsel geen stortsel.” 
Dan denk ik bij mezelf: “Dit willen we toch niet met 
zijn allen?” En dat ‘met zijn allen,’ dat is toch echt 
iets om even bij stil te staan.  
 
Elk product is afhankelijk van vraag en aanbod. Als 
er een grote vraag naar een product is, stijgt de 
prijs. Als er minder vraag is, daalt de prijs. Als er te 
weinig vraag is, dan valt er niets meer te verdienen 
met de verkoop van het product. En dan wordt het 
vanzelf niet meer aangeboden.  
 

Zo simpel is het ook met drugs. Elk pilletje dat bij 
het uitgaan wordt genomen, elk lijntje dat gesnoven 
wordt, elk blowtje dat moet helpen om te 
ontspannen maakt de vraag groter en maakt drugs 
interessanter om te verkopen. Het probleem is, 
helaas, dat de drugshandel in handen is van een 
onderwereld die geweld en intimidatie niet schuwt, 
afval dumpt, woonhuizen ombouwt tot wietplantages 
en die er geen problemen mee heeft dat kinderen 
worden ingezet als drugsrunners. 
 
Denk je dat het drugsgebruik in de regio wel 
meevalt? Uit analyses van rioolwater is gebleken dat 
er ook hier flink gebruikt wordt. Groepen inwoners 
vinden het duidelijk normaal om af en toe iets te 
gebruiken. Maar dat zou het niet moeten zijn. Want 
elke keer dat je dat doet, sponsor je die 
onderwereld die het opruimen van hun afval op de 
rekening van de belastingbetaler zet. En je moet er 
toch niet aan denken dat je kind met de verlokking 
van snel geld verdienen zo’n wereldje in wordt 
gezogen.  
 
Je kunt eraan meehelpen dat onze wijk, ons dorp, 
onze regio niet zo’n wereldje wordt. Juist door iets 
te laten. Merk je tijdens de feestdagen dat het je 
niet meer lukt om zonder joint te ontspannen? Is 
een feestje niet leuk zonder pillen? Dan is het tijd 
om eens bij de huisarts langs te gaan en hulp te 
zoeken. Zo kunnen we het probleem met zijn allen 
aanpakken. 

 

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

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

http://www.babyfotootjes.nl/
http://www.autobedrijfdingen.nl/
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Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Severinus vacatures 

Ik ben Volkswagen-gek, jij ook? 
Op mijn kamer vind je alles terug wat te maken 
heeft met auto's. Van miniaturen tot posters. Hier 
praat ik dan ook heel graag over. Heb jij zin om met 
mij te kletsen over onder andere auto's?  
Neem dan contact op met de coördinator 
Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl), dan gaan we snel 
samen fietsen of drinken we een kopje koffie! 

Ga je mee fietsen en ergens koffie drinken? 
Ik ben een vriendelijke, 
humorvolle man van boven de 60 
met een matig verstandelijke 
beperking. Ik ben slechtziend en 
slechthorend. Maar kan me goed 
redden. Ik hou van lekker eten 
en naar de kringloopwinkel gaan.  

Ben jij een motormuis? 
Een van onze cliënten 
werd tot voor kort op de 
motor achterop 
meegenomen door een 
van mijn vrijwilligers. Ben 
jij degene die deze cliënt 
eenmaal per maand 
achterop op de motor wil 
meenemen? De cliënt heeft alle benodigdheden zelf. 
Natuurlijk is het in het motorseizoen al helemaal 
mooi, maar mag ook het jaar rond. Ver hoeft het 
niet te zijn! 
 
Ga je met mij wandelen? 
Ik ben een vrouw met een beperking en mijn passie 
is wandelen. Ik kan praten maar om mij te verstaan 
moet je wel wat moeite doen. Neem je mij mee voor 
een kopje koffie een keer in de maand? Neem 
contact op met vrijwilligers@severinus.nl 
 
Fiets je met me mee voor een kopje koffie? 
Ik ben een actieve man van 60 en ik houd erg veel 

van Nederlandstalige 
muziek. Ik weet er veel 
over te vertellen. Ik fiets 
graag naar een 
koffietentje en babbel dan 
lekker. Een keer per 
maand is prima! Meer 
informatie? Mail naar 

vrijwilligers@severinus.nl 
 
Ga je mee zwemmen? 
Met de kinderen van het kinderdagcentrum gaan we 
op dinsdag een uurtje zwemmen. Ga je mee? We 
gaan elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur 
met uitzondering van de schoolvakanties.  
 

http://www.bmbouw.nl/
http://www.geitenboerke.nl/
http://www.lovano.nl/
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Expositie Kunstuitleen 

Derde expositie Kunstuitleen 
Veldhoven e.o.  
Kunst kijken, lenen en meenemen 
 
Op zaterdag 29 en zondag 30 januari 2022 
exposeren diverse kunstenaars (allen 
aangesloten bij Kunstuitleen Veldhoven e.o.) 
hun werkstukken in dorpscentrum d'Ouw 
School aan de Oude Kerkstraat 18 in Veldhoven 
(Oerle). De expositie vindt plaats onder de dan 
geldende coronaregels. Entree is gratis. 
Openingstijden: zaterdag van 13.00 tot 18.00 
uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
Het unieke van deze expositie is dat u tijdens dit 
weekend de kunstwerken (beelden en schilderijen) 
kunt kopen, lenen en (in overleg) meenemen. 
Gewoonlijk zijn de kunstwerken vooral online te 
bezichtigen, maar een kunstwerk komt tijdens een 
expositie natuurlijk veel beter tot zijn recht voor wat 
betreft kleur, diepte, materiaalgebruik en 
perspectief. 
 
Kunstuitleen Veldhoven e.o. beschikt momenteel 
over een website en Facebookpagina met honderden 
schilderijen en beelden die voornamelijk digitaal te 
bekijken zijn. Het collectief bestaat uit bijna 50 
amateurkunstenaars uit Veldhoven en omgeving. 
Met dit initiatief willen zij de mogelijkheid bieden 
hun kunstwerken ook aan anderen te laten zien. Alle 
kunstwerken zijn te leen en te koop voor zowel 
particulieren als bedrijven.  
Voor 5 euro per maand kan iedereen een kunstwerk 
lenen. Dit bedrag komt rechtstreeks ten goede aan 
de betreffende kunstenaar. In geval van koop 
worden bemiddelingskosten gevraagd door 
Kunstuitleen Veldhoven e.o. Van deze opbrengst 
worden zaken bekostigd als foldermateriaal, de 
website en het inrichten van de exposities. 
 
Sommige schilderijen van Kunstuitleen Veldhoven 
e.o. zijn te bewonderen in een aantal Veldhovense 
horecagelegenheden, waar ze ook regelmatig 
gewisseld worden. Op aanvraag zorgen de 
medewerkers van de kunstuitleen ervoor dat de 
muren van bedrijven en restaurants mooi worden 
aangekleed. Tijdens de expositie zijn ook 
KunstKadobonnen te koop. Leuk om cadeau te 
geven bij een verjaardag of andere feestelijke 
gelegenheid. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: 
www.kunstuitleenveldhoveneo.nl of mail naar: 
kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com 

Wie weet waar? 

Wie-o-wie weet waar het onderstaande Mariabeeldje 
staat? Mail je antwoord naar 
redactie@koersvanoers.nl 

http://www.vandevenuitvaarten.nl/
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http://www.kunstuitleenveldhoveneo.nl/
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De parochie 

De aan de buitenzijde van de toren zichtbare delen 
worden dusdanig geschilderd dat ze opgaan in de 
achtergrond. 
Bij de H. Caeciliakerk, waar een van de 
telecombedrijven de zendmasten heeft vervangen, 
zijn ze beschilderd waardoor ze opgaan in de 
achtergrond.  
Met de telecombedrijven is afgesproken dat de 
zendmasten niet mogen opvallen. 
 

Geen avondvieringen meer vanwege 
corona 
 
De bisschoppen hebben besloten dat alle vieringen 
na 17.00 uur niet doorgaan. Dit geldt ook voor de 
vieringen op Kerstavond.  
 
Het pastoraal team en parochiebestuur hebben 
besloten de mistijden aan te passen.  
De avondmissen op dinsdag, woensdag en 
donderdag worden verplaatst naar de ochtend om 
9.00 uur. De Eucharistieviering op zaterdagavond 
19.00 uur wordt verplaatst naar zaterdagmiddag 
16.00 uur. 
 
Op zondag blijven de Eucharistievieringen zoals 
gewoonlijk om 8.30 uur en 10.00 uur. 
 
Op 20, 21, 22, 23 en 24 december is er na de 
Eucharistieviering van 9.00 uur gelegenheid om te 
biechten. 
  
Op vrijdagavond 24 december zijn er 2 vieringen 
zonder kerkgangers. Deze vieringen worden 
uitgezonden via de Lokale Omroep Veldhoven 
en via YouTube-kanaal van Parochie Christus 
Koning: 
19.00 uur de gezinsviering in de Christus Koningkerk 
22.00 uur in de Christus Koningkerk  
  
Op Eerste Kerstdag zijn de HH. Missen uitsluitend in 
de Christus Koningkerk om 8.30 uur, 10.00 uur en 
12.00 uur. 
Op Tweede Kerstdag zijn de HH. Missen uitsluitend 
in de Christus Koningkerk om 8.30 en 10.00 uur. 
  
Op vrijdag 31 december, Oudejaarsdag, is er één 
Eucharistieviering om 9.00 uur. 
Op zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is één 
Eucharistieviering om 10.00 uur;  
De Eucharistieviering van 16:00 uur vervalt. 
Reserveren voor de Eucharistievieringen is niet 
nodig. Aan de kerkgangers wordt gevraagd om de 
1,5 meter afstand tot elkaar te respecteren. Als 
blijkt dat het te druk gaat worden zal dit kenbaar 
gemaakt worden en worden mensen niet meer 
toegelaten.  
 
Het pastoraal team en parochiebestuur betreuren 
het dat er mogelijk mensen niet in de gelegenheid 
zijn om naar de kerk te komen maar zij hopen op 
begrip van de kerkgangers.  
 
Het parochiebestuur 

Van het bestuur 
 
Herbestemming kerken parochie  
Christus Koning 
 
De werkgroep ‘vastgoed en herbestemming’ heeft 
van de makelaar vernomen dat er voor zowel de  
St. Jan de Doperkerk als voor de H. Willibrorduskerk 
serieuze gegadigden zijn om deze kerkgebouwen te 
huren. De makelaar is momenteel bezig om van de 
partijen een financiële onderbouwing en uitgewerkt 
businessplan te krijgen. Als deze stukken binnen zijn 
beoordeelt de makelaar dit op haalbaarheid en zal 
dan aan het parochiebestuur advies uitbrengen. Het 
bestuur dient dan de voorstellen voor te leggen aan 
het bisdom die wel/geen toestemming geeft voor de 
beoogde herbestemming. 
 
Bij elke herbestemming heeft het parochiebestuur 
voor ogen dat de buitenzijde van de kerkgebouwen 
zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Zodra er 
meer bekend is zal het bestuur u opnieuw 
informeren, indien nodig zullen de lokale media 
ingeschakeld worden.  
 

Zendmasten op kerktorens  
 
Zoals bij u bekend zal zijn hebben diverse 
telecombedrijven zendmasten op de torens van onze 
Veldhovense kerken staan. Alleen de toren van de 
St. Jan de Doperkerk is momenteel nog zonder 
zendmasten. Voor deze toren hebben nu twee 
telecombedrijven interesse getoond om hun 
zendmasten te plaatsen. Het parochiebestuur staat 
hier niet onwelwillend tegenover en ook het bisdom 
heeft akkoord gegeven.  

https://www.boscafemolenvelden.nl/
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Parochieberichten: 

 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA 
040 - 282 70 68   fas@christuskoning.nl 
Kapelaan J.W.M. Beekman, Oude Kerkstraat 3, 
5507 LA , 040 – 205 13 50  
jbeekman@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.  
 
 

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. € 12,- 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 

Onzekere tijden 
 
Het is voor iedereen onderhand wel duidelijk dat ons 
leventje nogal onzeker is. Veel kunnen we met 
hoogwaardige machines (laten) maken en 
boodschappen kunnen we zelf bestellen, maar als de 
natuur ingrijpt staan we compleet machteloos.  
Inmiddels rekenen we er al niet meer op dat 
Sinterklaas en Kerstmis op de gebruikelijke manier 
gevierd kunnen worden, maar wat dan wel? Dat zal 
tot op het laatste moment invullen en aanpassen 
blijven.  
Toch hoop ik dat we voor elkaar voldoende 
lichtpuntjes zijn en dat ook mogen ervaren: laten we 
daarmee maar aan de slag gaan! Ik wens iedereen 
alle goeds en gezonds toe! 
 

Alexanderband 
 
Het jaarlijkse kerstconcert van de Alexanderband 
gaat ook dit jaar niet door.  
Zodra het ‘samen oefenen’ weer mogelijk is wordt 
de St. Jan de Doperkerk door hen als nieuwe 
repetitieruimte gebruikt. Fijn dat onze kerk op deze 
manier ook benut wordt. 
 

Verlichting 
 
Steeds meer gloeilampen in de kerk laten het 
afweten en onze reserve exemplaren zijn op. 
Gloeilampen van 1000 en 250 Watt zijn al jaren niet 
meer in de handel en ook op internet lijkt de 
voorraad uitverkocht. Het vervangen van zo’n hoge 
lamp leverde wat dapper klauterwerk op in de 
gewelven boven de kerk en vandaar af liet men de 
lamp + armatuur zakken en dan kon er beneden een 
nieuw exemplaar worden ingedraaid. Naar een juiste 
oplossing wordt nog gezocht. Waarschijnlijk zal een 
nieuw verlichtingsplan gemaakt worden, want met 
nieuwe ledlampen dienen ook de oude armaturen 
vervangen te worden.  
Het zal beslist nog even duren. De koster is dus niet 
vergeten om alle verlichting aan te doen! 
 

Indiase paters 
 
Van Pater Malaka kreeg ik medio november een 
WhatsApp dat hij eindelijk naar zijn nieuwe 
missiepost in Amerika mocht afreizen.  
Pater Jozef berichtte dat hij in zijn provincie 
Tamilnadu a.s. priesterstudenten benadert om hun 
studie in zijn seminarie te gaan volgen.  
Beide heren hebben me gevraagd om allen uit Oerle 
en de Veldhovense parochianen hun groeten over te 
brengen. Bij deze dus! 
 
Alexa Peijnenborgh 

Mooie bloemen bij het altaar van de St. Jan de 
Doperkerk. 

http://www.de-crom.nl/
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Foto impressie… intocht Sinterklaas 
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2. Vanaf deze plek kunt u de korte route kiezen 
(vanaf hier kunt u linksaf slaan en teruglopen naar 
het startpunt).  

3. Op de kruising van paden gaan we linksaf 
(richting Zittard).  

4. Na zo'n 50 meter ziet u weer links een open plek 
in het bos en die open plek kunt u eventueel 
bereiken via het bospad even verderop links (5.).  

6. Vervolgens komt het zandpad uit op de 
Eindhovensebaan en hier steekt u over (maar let 
goed op!!).  

7. We gaan het eerste pad rechtsaf.  

8. Voor de asfaltweg gaat u rechtsaf richting 
Zandoerle. Onderweg ziet u de eikvaren. Deze plant 
groeit hier weelderig. Hij voelt zich alleen thuis in de 
buurt van eiken, zoals de naam al doet vermoeden. 
In de winter blijft de varen groen, in tegenstelling 
tot veel andere varens die in de herfst afsterven.  

9. Via de asfaltweg verder naar Zandoerle.  

10. Rechtsaf gaande, wandelt u onder oude linden 
door en kunt u even stilstaan bij het kapelletje en 
een kaarsje opsteken. Op de Brink kunt u ook de 
kerststal bezichtigen.  

11. Vervolgens verlaat u de Brink via het Boswegje. 
Hier treft u nog een mooie houtwal aan.  

12. Aan uw rechterhand ziet u een bos dat vooral uit 
lariks bestaat.  

13. U wandelt nu weer terug naar het begin van de 
route.  

Noot v.d. redactie: het zou kunnen dat de route 
van destijds niet helemaal meer klopt :-) 

 
Bron: Koers van Oers,  
Jaargang 41, nummer 11,  
december 2008 
 

 
Kerstwandeling Oerse bossen  
 
Na het kerstdiner, behoefte aan beweging en 
frisse buitenlucht? Effe een korte wandeling 
zodat het eten wat kan zakken en waarbij je 
lekker een frisse neus kunt halen?  
U kunt hiervoor terecht in de Oerse bossen.  
Laarzen of wandelschoenen wordt aanbevolen.  
Veel plezier.  
 
Lengte wandeling: 1,5 of 3,5 km.  
In het terrein is de wandelroute te herkennen aan 
groene bordjes op een paal met schuine kop. De 
richting van de schuine kop wijst in de richting van 
de wandeling. Het is mogelijk de route te bekorten.  

Start: de wandeling start achter het onlangs 
afgebroken witte gebouw aan de St. Janstraat (op 
het kaartje aangegeven met een pijl). De nummers 
in de beschrijving komt u tegen op de plaatsen, 
zoals die op het kaartje zijn aangegeven.  

1. Komend vanaf de St. Janstraat in Oerle lopen we 
het aangegeven pad in en nemen het eerste 
zandpad rechts. Door het afwisselende terrein 
(akkers, tuinen en bossen met veel struiken) is het 
hier een paradijs voor vogels. Verder wandelend ziet 
u links een berkenbos. Naar rechts heeft u een mooi 
uitzicht op de kerk van Oerle.  

Ouw (k)oers 
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Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Ombretta De Bruyne. 
 

In mirin/ketjap geglaceerde zalm met 
broccoli en rijst 

Ingrediënten (voor 4 personen): 

• 4 zalmfilets (zonder huid) 

• 1 grote stronk broccoli 

• 300g rijst 

• lente ui 

• 100 ml ketjap 

• 100 ml soyasaus 

• 2 el mirin (zoete rijstwijn) 

• scheutje rijstazijn 

• 1 bouillonblokje (ik gebruik die met tuinkruiden) 

• 1 eetlepel bruine suiker 

 

Bereidingswijze: 
1. Maak een marinade van de ketjap, sojasaus, 

mirin en bruine suiker 
2. Snij de broccoli in stronken en breng aan de 

kook in ruim water 
3. Schenk de marinade in een ruime schaal en laat 

de zalm daarin 5 minuten rusten 
4. Zet een ruime pot water op het vuur met het 

bouillonblokje en voeg de rijst toe als het water 
kookt 

5. Ondertussen is de broccoli ook aan het garen. 
Nu ga je de zalm bereiden. 

6. Zet een ruime pan op het vuur met een beetje 
boter en laat de zalm daarin een paar minuten 
zachtjes bakken tot deze lichtroze is aan de 
onderkant 

7. Draai de zalmfilets voorzichtig om en giet 
vervolgens de marinade bij de zalm in de pan 

8. Laat de zalm helemaal gaar worden op medium/
laag vuur (anders bakt de suiker in de marinade 
te snel aan) en eventueel de deksel half op de 
pan 

9. Snij een lente ui in grove stukken en laat de 
laatste 2 minuten in de marinade zacht worden. 
Voeg een klein scheutje rijstazijn toe 

10. Serveer de rijst en broccoli op de borden en zet 
ook de pan met zalm op tafel 

11. Verdeel de zalm en werk op het bord af met een 
lepel marinade uit de pan en de lente ui er 
bovenop 

 
Geniet ervan! 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat dit voor mij de 
perfecte combinatie is van gezond, lekker en 
makkelijk. Maar niettemin zoek ik altijd naar een 
feestelijk tintje in een gerecht. Het feit dat je nét dat 
beetje extra moet doen om dit te bereiken maakt 
voor mij het bereiden ervan altijd een feest. Niet 
alleen gasten maar ook onze kinderen genieten 
 als dit op hun bord ligt. Daar doe ik het voor! 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Mascha Coenraads, omdat zij net als ik dol  
is op koken en ons door haar creatieve geest 
ongetwijfeld een nieuw gerecht kan laten 
ontdekken! 

http://www.rijschoolstroosma.nl/
https://www.zorginoktober.nl/
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Keuringsarts 

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

Over de Koers zelf Fitter de donkere dagen door 

Driekwart van de Brabanders wil fitter de 
donkere dagen door  
Meer wandelen en water op tafel populair om fitter 
te worden 
 
Door corona vindt twee derde van de 
Brabanders het belangrijker dan voorheen om 
een goede weerstand te hebben. Dit blijkt uit 
een flitspeiling onder ruim 1.500 Nederlanders 
voor de campagne Fit op jouw manier van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Driekwart van de Brabanders wil graag 
fitter zijn om zo lang mogelijk gezond te 
blijven en meer energie te hebben. Dat doen ze 
het liefst door meer te bewegen en gezonder te 
eten en te drinken. Vaker een ommetje maken 
en water drinken in plaats van een sapje of 
frisje zijn daarbij populair.  
 
Hoewel veel mensen weten dat kleine veranderingen 
helpen om fitter te worden en te blijven, vinden ze 
het moeilijk om ermee te beginnen en de 
veranderingen vol te houden. Zeker tijdens de 
donkere dagen zijn veel Nederlanders minder 
gemotiveerd om te bewegen, blijkt uit de flitspeiling. 
“Dat is niet zo gek, want als het donker en koud is, 
ploffen we ’s avonds graag op de bank. En daar 
pakken we uit gewoonte vaak wat lekkers bij”, zegt 
huisarts Tamara de Weijer die een bekend 
voorstander van een gezonde leefstijl is.  
 
“Om je fitter te voelen, hoef je niet meteen heel je 
leven om te gooien. Kleine veranderingen kunnen 
binnen een paar weken al een groot effect hebben 
op je weerstand. En daardoor voel je je fitter en ben 
je beter beschermd tegen ziekmakers, zoals 
virussen”, vertelt huisarts Tamara de Weijer. “Fitter 
worden doet iedereen op zijn eigen manier. Om 
fitter de donkere dagen door te komen, is het goed 
om de manier te vinden die bij jou past en die je 
kan volhouden. Ik heb ontdekt dat vaak wandelen – 
dat kan óók als het ’s avonds donker is - en veel 
verse producten eten voor mij werkt om fit te 
blijven. Een ander heeft meer aan een dagelijks 
fruitmoment, vaker de fiets pakken in plaats van de 
auto en zonder telefoon naar bed gaan.”  
 

Je hoeft dus niet elke dag in de sportschool te staan 
om fitter te worden. Dat beaamt Rob van Laere (40) 
uit Breda. “Ik begon met mijn blikjes Red Bull 
inruilen voor water en het eten van meer groenten. 
Door mezelf een dagelijks stappendoel te geven, 
ben ik steeds meer gaan bewegen. Heb ik om 20:00 
uur mijn doel nog niet bereikt? Dan loop ik ’s avonds 
een rondje, ook als het donker is. Ook heb ik mijn 
slaapritme aangepast. Ik ga eerder naar bed en sta 
eerder op. Ik merk dat al die kleine veranderingen 
werken. Ik was voorheen van het kreunen en 
steunen. Ik voel mij nu echt fitter én vrolijker.” 
 
Top-5 aansprekende tips uit de flitspeiling:  
1. Vaker een wandeling maken (66%) 
2. Vaker water drinken in plaats van sap of 

frisdrank (45%) 
3. Naar bed gaan wanneer ik moe ben (43%) 
4. Vaker de fiets pakken in plaats van de auto of 

het openbaar vervoer (35%) 
5. Vaker de trap pakken in plaats van de lift (32%)  
 
Er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. 
Ontdek wat bij jou past op: 
www.fitopjouwmanier.nl 
 
Over de flitspeiling 
De peiling is van 1 tot en met 7 oktober 2021 
uitgevoerd door PanelWizard voor de campagne Fit 
op jouw manier in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aan het 
onderzoek namen 1.542 respondenten deel van 18 
jaar en ouder. De flitspeiling is representatief naar 
geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, 
opleiding, regio en etniciteit.  
 
Over de campagne 
Een gezondere leefstijl 
ontwikkelen is belangrijk. 
Juist nu. De campagne ’Fit 
op jouw manier’ is een 
initiatief van het ministerie 
van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport om te laten 
zien en ervaren hoe je met 
eenvoudige stappen fitter 
kunt worden. De campagne 
is tot stand gekomen met 
hulp van onder andere het 
Kenniscentrum Sport & 
Bewegen, het 
Voedingscentrum en het 
RIVM en wordt gesteund 
door organisaties zoals GGD-GHOR.  

http://www.fitopjouwmanier.nl
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In deze kerstpuzzel zijn de namen van bekende Oerlenaren door elkaar gehusseld middels anagrammen 
 
Bijvoorbeeld:  J O B   W A L S C I 
heet in het dagelijkse leven:  W I L    J A C O B S 
 
Los alle anagrammen op en je vindt van boven naar beneden de naam van een bekende Oerse Stichting. 

Kerstpuzzel Zonder Mekoar 2021 

1.  V E R A    B A L C O N K O N T T  erelid vereniging 

2.  T IJ L     L I E N E E L E     ex onderneemster 

3.  A N J A    K N A A V E N      lid muziekvereniging 

4.  B O R I S   N A M A C H E N     redactielid Koers van Oers 

5.  M I R T E   W E S P         raadslid 

6.  A N I     D R A A D A S      correspondent 

7.  E R W I N   K E N T P E N      medewerker ASML 

8.  D R I E S   A N A N A S T      lid Boergondisch Oers 

9.  F E R D I E  P E L P E N       lid KBO 

10.  R O M Y    M E R C A L D      onderneemster 

11.  E R V E N   T E V E N P A D     gepensioneerd 

12.  T IJ N     R A R E G E L D     eigenaar camping 

13.  D R E     H A N T L E E S S    bezorgerster Koers van Oers 

1.                                      

2.                                  

3.                                  

4.                                    

5.                                

6.                                 

7.                                   

8.                                   

9.                                   

10.                                  

11.                                    

12.                                  

13.                                   
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Boekbespreking ‘Het Dorp’ 

Nieuwjaarsblaos 

Nieuwjaarsblaos, vrijdag 7 januari 2022 

Dweilorkest de Vèrrekesblaos bestaat in 2022 
maar liefst 33 jaar en dat moet natuurlijk 
gevierd worden. Dat is in deze tijd verrèkes 
lastig, maar toch hopen we onze jaarlijkse 
Nieuwjaarsblaos te kunnen laten doorgaan! 
Zoniet, dan kunnen jullie je agenda alvast 
blokkeren voor het jaar erop, op vrijdag 6 
januari 2023! 
 

Wat is de ‘NIEUWJAARSBLAOS’? 
Dweilorkest De Vèrrekesblaos organiseert dit 
evenement al een aantal jaar, maar hebben dit nog 
maar één keer kunnen laten plaatsvinden in het 
mooie Oerle, waar zij sinds 2019 gebruik mogen 
maken van de zalen en diensten van d’Ouw School. 
Over de inhoud kunnen we vrij kort zijn, één groot 
en gezellig feest, waarbij carnavalskapellen hun 
nieuwe (maar ook gouwe ouwe) muziek ten gehore 
brengen. Muzikanten, carnavalsverenigingen, de 
Grote Prins van Rommelgat en Oerlenaren 
ontmoeten elkaar (waarschijnlijk) voor het eerst 
weer in het nieuwe jaar, dus de beste wensen 
vliegen je om je oren. Dat doen zij onder het genot 
van de gezellige muziek en een pilske, of twee, of 
drie….  
Muzikanten worden ook nog eens extra uitgedaagd, 
doordat ze tijdens hun set worden gevraagd een 
bepaalde opdracht uit te voeren. Hilarische situaties 
levert dat op! 
De entree is gratis, let er wel op dat je een 
Coronatoegangsbewijs moet kunnen laten zien, 
samen met je legitimatiebewijs. 
Voor meer informatie, raadpleeg onze Facebook-
pagina: https://www.facebook.com/deverrekesblaos  

Door Jurre v.d. Velden 
 
Deze maand is het mijn 
beurt om een 
boekbespreking te houden 
voor de Koers van Oers. Ik 
wil jullie hierbij graag wat 
vertellen over het boek 
'Het Dorp' van Wim 
Daniëls, een bekende 
Neerlandicus uit Aarle-
Rixtel, een dorp in de 
huidige gemeente 
Laarbeek. Dit boek heb ik 
met veel plezier gelezen. 
Vandaar dat ik dat graag met jullie deel. 
 
In het boek behandelt Daniëls de verschillende 
aspecten die een dorp tot een dorp maken. Hij 
begint met de vermelding dat hij zelf inmiddels in 
Eindhoven woont maar dat hij zich ondanks dat, 
altijd een Aarle-Rixtelnaar heeft gevoeld. Geregeld 
fietst hij nog naar dat dorp en maakt hij een praatje 
met de mensen die hij dan tegenkomt. Hij koestert 
het dorp waar hij vandaan komt. 
 
Hij schrijft in het boek dat het vroeger bij zijn 
ouders thuis 'de zoete inval' was. Zijn moeder 
schonk voor iedereen koffie in: Voor de 
groentenboer, de kolenboer, de man van de 
brandverzekering en voor de vrouw die iedere week 
de huur op kwam halen. Iedereen kende de familie 
omdat zijn vader een echte 'dorpsman' was. Hij ging 
bijvoorbeeld bij iedereen buurten en was actief in 
verschillende rollen bij de toneelvereniging. 
 
Daniëls gaat in op het verschil tussen een stad en 
een dorp. Zo zou je kunnen denken dat een plaats 
zonder stadsrechten een dorp is. Plaatsen met 
stadsrechten, zoals Hindeloopen en Oudewater, 
voelen als je er doorheen loopt veel sneller als een 
dorp of zelfs als een buurtschap. 
 
Wat nu een dorp precies is voelt subjectief. Zo heb 
je ook wat grotere plaatsen die zich presenteren als 
dorp. Het is dan ook een goede conclusie dat het 
gevoel dat de inwoners er bij hebben een plaats tot 
een dorp kan maken. Het is vooral dit gevoel dat 
wat de inwoners er bij hebben. Anders kan het 
immers ook een buurtschap, wijk, plaats, lokaliteit 
of gehucht zijn.  
 
Daniëls benoemt in zijn boek verschillende aspecten 
die ik zelf herkenbaar vind en die het dorpsgevoel 
versterken. Zo heeft hij het over het dorpscafé, de 
plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Ook 
benoemt hij het bloeiende verenigingsleven en de 
sociale cohesie. Iedereen kent elkaar en is bereid 
elkaar te helpen. 
 
In het Aarle-Rixtel van vroeger waren verschillende 
bakkers, slagers en kruideniers gevestigd. De 
middenstand heeft het in veel dorpen door de jaren 
heen echter een stuk moeilijker gekregen.  

Dat maakt dat veel van dit soort bedrijven 
noodgedwongen de deuren hebben moeten sluiten 
of zijn verhuisd. In Oerle denk ik zelf nog altijd aan 
de SRV-man, die vele jaren langs de deuren kwam 
met zijn wagen met boodschappen. 
 
Dat wil echter niet zeggen dat de dorpscentra 
vandaag de dag niet meer levendig zijn. Er zijn 
bedrijven gekomen die de plaats hebben 
ingenomen. Daniëls noemt in zijn boek bijv. dat 
makelaars, hypotheekverstrekkers en een 
communicatiebureau die naar het centrum van het 
dorp zijn getrokken.  
 
Al met al is het boek herkenbaar als je het 
dorpsgevoel weer even wilt beleven. Veel anekdotes 
aangevuld met dingen die ik in ieder geval nog niet 
wist. 

https://www.facebook.com/deverrekesblaos
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

GGD BZO opent vaccinatielocatie in 
Beursgebouw Eindhoven 
 
Maandag 6 december heeft GGD Brabant-
Zuidoost een nieuwe vaccinatielocatie in het 
Beursgebouw aan de Lardinoisstraat 8 in 
Eindhoven geopend. In het Beursgebouw 
kunnen tussen de 3000 en 4000 vaccinaties 
per dag gezet worden, afhankelijk van de 
doelgroep. Vanaf maandag is er géén vrije 
inloop meer in Eindhoven. Inwoners kunnen 
daarvoor naar de Haverdijk in Helmond. 
 
Nieuwe binnenlocatie 
“Mede met het oog op de boostercampagne en de 
vele ouderen die we daarmee ontvangen, was ons er 
veel aan gelegen een nieuwe binnenlocatie te 
vinden. Het was een lange zoektocht maar in 
samenwerking met de gemeente Eindhoven zijn we 
hierin geslaagd,” vertelt Gonny van Loon, 
programmamanager COVID-19 van GGD BZO. “We 
hebben er alle vertrouwen in dat we op de nieuwe 
locatie het vaccineren goed kunnen voortzetten, met 
de gastvrije en kundige bediening die de inwoners 
inmiddels van ons gewend zijn. 
 
Bereikbaarheid en parkeren 
Het Beursgebouw is met het OV, de fiets, lopend, 
per auto en vanuit de verschillende P+R transferia 
goed bereikbaar. Er wordt gezorgd voor duidelijke 
aanwijzingen naast de weg en verkeersleiders staan 
opgesteld om het verkeer in goede banen te leiden. 
Gonny: “We doen er alles aan om het bezoek aan de 
vaccinatielocatie zo kort mogelijk te laten zijn. 
Mochten mensen moeite hebben met het betaald 
parkeren, dan zijn zij van harte welkom op de 
vaccinatielocatie aan de Haverdijk in Helmond. Deze 
locatie is ook met de auto heel goed te bereiken en 
daar is parkeren gratis.” 
 

Nieuwe vaccinatielocatie 

Efficiënt en gastvrij 
Gonny benadrukt dat efficiency en gastvrijheid hand 
in hand gaan op de vaccinatielocaties, zowel in 
Helmond als Eindhoven: “Vaccineren blijft 
mensenwerk voor ons, er is voor iedereen 
persoonlijke aandacht. Bij binnenkomst word je 
direct op je gemak gesteld en als je prikangst hebt, 
nemen onze medewerkers wat extra tijd voor je. Die 
ruimte is er absoluut, daar hoeven mensen zich 
geen zorgen om te maken.”  
 
Help de GGD mee 
Wat kunnen mensen eigenlijk zelf doen om de 
vaccinatie soepel te laten verlopen? Een paar tips: 
“Kom op tijd. Niet te laat, maar ook zeker niet veel 
te vroeg. Ruim 80% van de mensen is een half uur 
tot drie kwartier eerder aanwezig, dat is niet nodig. 
Verder is het verstandig om vooraf wat te eten en 
makkelijke kleding aan te trekken waarbij je je 
bovenarm snel kunt vrijmaken voor je prik. En 
vergeet je ID, mondkapje, ingevulde 
gezondheidsverklaring en uitnodiging niet. Zo 
zorgen we samen voor een vlotte vaccinatie.” 
 
Nog een afspraak op de oude locatie? 
De vaccinatielocatie op de Antoon Coolenlaan is per 
6 december gesloten. Testen blijft daar wel 
mogelijk. Alle inwoners die een afspraak voor een 
vaccinatie in Eindhoven hebben zijn welkom op de 
nieuwe locatie in het Beursgebouw in Eindhoven. 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
https://www.verhoevenbakkerij.nl/
http://www.koersvanoers.nl/
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

Kledinginzameling 

Wij wisten niet meer hoe we verder moesten zonder 
salaris nu de kinderen zo lang niet naar school 
mochten komen. Van de zusters kregen we wat rijst 
en groenten voor onze gezinnen uit de tuinen bij de 
hostels. Zij hadden zulke grote financiële problemen 
en konden ons niet betalen nu er geen schoolgeld 
van de ouders binnen kwam. Het Vekemansfonds 
hielp de zusters een beetje en nu konden ze toch 
een gedeelte van ons salaris betalen. 
Veel ouders hebben door de corona lange tijd geen 
werk gehad en ze konden geen schoolgeld betalen. 
We hebben de ouders bericht gestuurd dat de 
kinderen toch mochten komen in deze moeilijke 
periode, zodra het van de regering mocht. 
Nu wordt alles weer wat normaler maar de mensen 
zijn bang. We zien dat de diensten in de kerken en 
tempels veel minder bezocht worden en de mensen 
lijken hun 
interesse in 
elkaar te 
verliezen.  
Zovelen zijn 
werkeloos 
geworden of 
hebben als 
dagloner lang 
geen werk kunnen doen. We zien het verdriet op de 
gezichten van hen die kinderen of andere familie-
leden verloren hebben. 
Wij proberen de families van onze scholieren zoveel 
mogelijk te bezoeken om met hen te bidden en hen 
te motiveren. Laten we hopen dat alles weer snel 
normaal wordt. 
Nogmaals onze dankbaarheid, namens alle leraren 
van de Ursuline Scholen in Ambikapur Province.        
Miss Pawan Bara 
 
Dank aan alle sponsoren en aan iedereen die 
ons een warm hart toedraagt. 
 
Via deze weg willen we onze sponsorouders, 
donateurs en iedereen die voor ons kleding inzamelt 
hartelijk bedanken voor de steun die we ook dit jaar 
weer mochten ontvangen. Het zijn bijzondere tijden 
maar ook in 2021, waarin corona een grote rol 
speelt, konden wij op u rekenen. 
 
Het Vekemansfonds is 
iedereen daar enorm 
dankbaar voor!  

Heeft u nog ongebruikte kleding, 
schoenen of textiel? 

 
In Veldhoven is de 
kledinginzameling geregeld via het 
Vekemansfonds.  
Op veel plekken in Veldhoven kunt 
u een kledingcontainer vinden, 
maar ook in enkele omringende 
dorpen en zelfs in Eindhoven 
hebben wij een kledingcontainer 
geplaatst. Waar de containers precies staan kunt u 
nagaan via onze website www.vekemansfonds.nl 
of op onze Facebookpagina. 
De containers worden wekelijks geleegd en op 
plaatsen waar veel kleding ingezameld wordt, 
worden deze zelfs meerdere keren per week 
geleegd. Herbruikbare kleding, schoenen en ander 
textiel is zeer welkom, maar u kunt ook beschadigde 
kleding, schoenen of textiel inleveren. Het is 
belangrijk, dat u alles schoon, droog en in een 
gesloten plastic zak inlevert.  
Op de containers vindt u een sticker, die aangeeft 
wat u wel en niet kunt inleveren.  
Mede met de opbrengsten van deze inzameling 
maken we het mogelijk om mooie projecten te 
realiseren in het zeer arme noordoosten van India. 
Op onze website kunt u lezen welke projecten we 
recent gerealiseerd hebben. 
 
Coronanood in India 
Een "lock down" in India betekent: geen werk, geen 
inkomen. En er is geen verzekering voor medische 
kosten. Het Vekemansfonds heeft dit jaar de zusters 
een steuntje in de rug gegeven om deze 
onvoorziene kosten gedeeltelijk te kunnen voldoen. 
Onderstaand een brief van een van de leraren. 
 
Beste donateurs, 
Heel veel groeten van de leraren van de Ursuline 
Scholen in India. Wij zijn u allen zo dankbaar voor 
uw begrip en medeleven in onze grote nood. 

http://www.tegelwerkendekeersop.nl/
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Coachbureau Veldhoven 

Meer balans in je leven 

Gediplomeerd life-coach met een specialisatie in  

burn-out/burn-out preventie. 

Ook met vragen over zelfvertrouwen,  

grenzen bewaken, assertiviteit, planning en tot 

uitvoering kunnen komen, kun je terecht bij 

Coachbureau Veldhoven. 

Neem voor meer informatie contact op: 

info@coachbureauveldhoven.nl 

In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 

Robert Segers Schildersbedrijf B.V. 

Geschiedenis 
Robert Segers Schildersbedrijf B.V. is een echt 
familiebedrijf. De opa van Robert startte in 1924, de 
vader van Robert met zijn twee broers in 1962 en 
Robert in 1992 na 7 jaar in dienst te zijn geweest bij 
zijn vader. Inmiddels is de zoon van Robert, Rob, 
ook al weer 5 jaar bij Robert aan het werk, de 4e 
generatie dus. Robert heeft ondertussen 30 jaar 
ervaring in het schildersvak. 

Het schildersbedrijf heeft 5 personeelsleden. Robert 
werkt ook mee.  

Robert is in 1992 begonnen aan huis maar bij 
gebrek aan ruimte verhuisd naar Zandven 12.  
In 2010 heeft hij daar nieuw gebouwd.  

Advertentie in de spotlight 

Werkzaamheden 
De werkzaamheden van Robert zijn: zowel binnen- 
als buitenschilderwerk voor particulieren, bedrijven, 
scholen, kerken en instellingen. Nieuwbouw en 
renovatie behoren ook tot de werkzaamheden.  

Specialisatie 
Het bedrijf is gespecialiseerd in particulier 
schilderwerk. Dat is volgens Robert ook het 
onderscheidend vermogen van het bedrijf.  

Robert geeft daarnaast het volgende aan: “samen 
met mijn enthousiaste medewerkers vind ik 
kwaliteit, afspraken nakomen, beleefdheid t.o.v. 
opdrachtgevers, en netjes werken erg belangrijk.” 

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Robert Segers Schildersbedrijf B.V.,  
Nieuwe Kerkstraat 5a, 5507 LP Veldhoven. 

Het bezoekadres is:  
Zandven 12, 5508 RN Veldhoven. 
Telefoonnummer: 040 – 2052798 of 06 – 53647982  
E-mail adres: info@robertsegersschildersbedrijf.nl 

Of u kunt het contactformulier op de website 
invullen. 

Kijk ook eens even op de website 
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl. Daar vindt u de 
portfolio van het bedrijf alsmede foto’s van 
projecten die door het bedrijf zijn gerealiseerd.  

 

Nieuwe Kerkstraat 5
a
 

5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 

 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
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Computerproblemen? 

Online hulp nodig?  

Nieuwe pc? 

Netwerk installatie-WIFI? 

 

PC-Utilities 

Paleisstraat 17 

5507 LE Veldhoven 

06-42659199 

www.pc-utilities.nl  

sales@pc-utilities.nl  

De tekst loopt overal als een trein en bevat veel 
originele, lieve woorden, zoals die klikklakhoefjes. 
Het is een feest op zich om dit voor te mogen lezen. 
 
Het boek heeft overal bladvullende illustraties die 
nog origineler zijn dan de tekst. Lonneke Leever 
heeft alle scenes uit het boek van papier nagemaakt 
en gefotografeerd. Het zijn niet zomaar collages, 
maar driedimensionale tafereeltjes. Daardoor zie je 
echt diepte met schaduwwerking en elke illustratie is 
een levendig verhaal op zich: de haren van Maria 
wapperen bijvoorbeeld in de wind en de stal is 
daadwerkelijk een ruimte met een binnen- en een 
buitenkant. 
 
Je kunt er naar blijven kijken en samen met de 
kleine allerlei schattige verrassingen ontdekken. Zo 
is op de laatste pagina te zien hoe iedereen in en 
rond de stal in slaap is gevallen. Een herder ligt met 
zijn hoofd op een schaapje alsof het een kussen is 
en één van de wijzen houdt een kip vast alsof het 
een knuffelbeest is. “Het ezeltje blijft wakker. Het is 
zo’n mooie nacht. Het kindje heeft veel liefde en 
vrede meegebracht.” En zo besluit het boek net zo 
warm en hoopvol als kerst bedoeld is en 
tegelijkertijd gewoon als boekje om samen te lezen 
voor het slapen gaan. 
 
Heeft u interesse in dit boek? Stuur een mailtje naar 
redactie@koersvanoers.nl. 

Maria krijgt een kindje 
 
De feestdagen komen er aan en daar horen boeken 
bij om als het vroeg donker is lekker in te duiken. 
Het is voor de kleinsten dan natuurlijk het 
allerleukst om te lezen over die feestdagen. Er zijn 
genoeg leuke voorleesboeken met mooie illustraties 
te vinden over het kerstfeest en Maria krijgt een 
kindje springt daar voor mij echt uit.  
 
De tekst in dit voorleesboek is geschreven door 
Mieke van Hooft. Ze heeft de kern van het 
kerstverhaal in rijmpjes gevat die doen denken aan 
de boekjes van Dick Bruna. Steeds zijn er vier regels 
tekst waarvan de tweede en de vierde rijmen. Zo 
opent het boek met: “De nacht is koud en helder. Er 
is een ronde maan. Daar klinken klikklakhoefjes: er 
komt een ezel aan.”  

Boek een kinderboek 

http://www.daskeukens.nl/
http://www.lindenaccountants.nl/
http://www.pc-utilities.nl/
mailto:redactie@koersvanoers.nl
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Vraag 10 : wat doe je als je iets op de 
computer doet en het lukt niet? 
Ik vind het irritant maar ik blijf het proberen en als 
het dan niet lukt vraag ik om hulp. 

Vraag 11 : lees je graag boeken? 
Heel graag maar ik luister liever luisterboeken. 

Vraag 12 : wat doe je in je vrije tijd? 
Hockeyen, spelletjes spelen (als ik kan winnen),  
uit eten gaan, shoppen , wandelen met ziva en 
kletsen met vriendinnen. 

Bedankt juf Willeke voor het interview. 
Tot de volgende keer  
 
Groetjes Liza en Dieke  

Interview met juf Willeke 

Hallo allemaal wij gingen juf Willeke 
interviewen 
 
Vraag 1 : Wat vind je zo leuk aan juf zijn? 
Ik werk heel graag met kinderen en help ze graag 
met de lessen. 

Vraag 2 : hoelang ben je al juf? 
24 en een half jaar. 

Vraag 3 : wat vind je ervan als kinderen niet 
meedoen met de les? 
Het ligt eraan of ze eigenwijs zijn of het niet 
snappen of iets ergs meegemaakt hebben. 

Vraag 4 : wat vind je leuker dat kinderen het 
snappen of vragen stellen? 
Eerst een vraag stellen en dat ze het daarna 
snappen. 

Vraag 5 : wat vind je het leukste vak om te 
geven? 
Eigenlijk alles wel maar begrijpend lezen vind ik niet 
zo leuk. 

Vraag 6 : als kinderen een vraag stellen en je 
er geen antwoord op kan geven wat doe je 
dan? 
Dan ga ik het samen met hem/haar uitzoeken. 

Vraag 7 : wat doe je als de kinderen weg zijn? 
Alles nog een beetje opruimen, de schriften/toetsen 
nakijken , vergaderen met andere juffen en 
voorbereiden voor de volgende dag. 

Vraag 8 : wat moet je kunnen om juf te 
worden? 
Goed kunnen luisteren, heel veel geduld hebben en 
kinderen leuk vinden. 

Vraag 9 : wat doe je als de kinderen buiten 
zijn? 
Buiten lopen, koffie/thee halen en kletsen met 
andere juffen. 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Dieke Coset, Benthe van Diessen, Juul Goossens, 
Bliss Smulders en Liza Vorstenbosch. 

Liza en Dieke met juf Willeke. 

http://www.sandersgraszoden.nl/
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Gingerbread voor kerst 

Hallo allemaal ik ga vandaag een stukje 
schrijven over hoe je een Gingerbread voor 
kerst moet maken.  
 

Gingerbreadmannetjes 

 
Benodigdheden: 
- twee theelepels (gemalen) gember 
- 1 theelepel kaneel 
- 200g Koopmans zelfrijzend bakmeel 
- 75g roomboter (ongezouten) 
- 75g bruine basterdsuiker 
- 3 eetlepels golden syrup 
- (als je wilt) 1 pak decoratie- 
 
Keukenspullen: 
- Bloem om te bestuiven 
- Huishoudfolie 
- Mixer met deeghaken 
- Vormpjes bijvoorbeeld Koekmannetjes 
 

Stappen: 
Voorbereiden:  
Verwarm de oven voor (elektrische 190 graden) 
(hetelucht 180 graden) leg een bakplaat met 
bakpapier klaar 
 
Deeg maken:  
1. Doe het bakmeel (200g) met 1 lepel kaneel in de 

beslag kom. 
2. Smelt de boter (75g) met de basterdsuiker (75g) 

en met 3 eetlepels golden syrup op een laag 
vuur. Het mengsel mag niet koken! 

3. Voeg het mengsel toe aan de beslagkom. 
Mix het met de mixer met deeghaken ongeveer  
3 minuten tot een soepel koekjesdeeg.  

4. Pak het gingerbreaddeeg in in huishoudfolie en 
laat het een uurtje rusten.  
Dan trekken de kruiden in en is het makkelijker 
te rollen.  

 
Gingerbreadmannetjes maken:  
1. Strooi op het aanrecht wat bloem en rol het 

gingerbreaddeeg uit tot een plakkaat van 
ongeveer 4-5 mm dikte. Maak van de restjes 
gingerbreaddeeg een nieuwe bol. 

2. Rol het weer uit en maak er weer een mannetje 
van enzovoorts totdat het deeg op is. 

3. Leg de mannetjes op de bakplaat, maar leg de 
koekmannetjes niet te dicht bij elkaar, het deeg 
loopt namelijk een beetje uit. Houd aan elke kant 
2 centimeter ruimte over.  

4. Bak de gingerbreadmannetjes in ongeveer  
10 minuten. Dan zijn ze klaar. 

5. Laat de koekjes goed afkoelen, dan worden ze 
lekker knapperig. Als de gingerbreadmannetjes 
goed afgekoeld zijn, kun je ze versieren. 

 
 
Nou dit was mijn stukje. Hoop dat jullie het leuk 
vinden.  
 
Eet smakelijk. 
 
Juul. 

https://www.cafetaria-de-kers.nl/
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

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 

CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Kersttulband 

stap 2: 
Klop in een beslagkom de boter, basterdsuiker en 
vanillesuiker met de mixer in ca. 10 min. tot een 
crèmekleurige, romige massa. Klop de eieren er een 
voor een door; voeg pas het volgende ei toe als het 
vorige helemaal door botermengsel is opgenomen. 
Voeg het zelfrijzend bakmeel in drie tot vier keer toe 
en meng met een spatel luchtig door het beslag. 
Spatel de rozijnen en sukade er ook luchtig door. 
Doe het beslag over in de tulbandvorm en strijk de 
bovenkant glad. 
 
stap 3:  
Schuif de vorm op het rooster in het midden van de 
oven en laat de tulband in ca. 1 uur goudbruin en 
gaar bakken (erin gestoken satéstokje komt er dan 
droog uit). Neem de tulband uit de oven en laat  
10 min. in de vorm afkoelen. 
 
stap 4:  
Maak de rand van de tulband voorzichtig met je 
vingertoppen los, zodat er lucht tussen tulband en 
vorm komt. Leg het rooster op de vorm, keer samen 
om en verwijder de vorm. Laat de tulband op het 
rooster afkoelen. Zet voor het serveren de tulband 
op een schaal en bestuif royaal met poedersuiker. 
 
 
Wij hadden ook nog wit fondant en rode marsepein 
gebruikt maar dat hoeft niet per sé. 
 
Groetjes Benthe en Bliss 

Hallo allemaal, Bliss en ik hebben een lekkere 
kersttulband gemaakt!! 
We hebben ook een recept gemaakt. 
 

Kersttulband 

Benodigdheden: 
100 g rozijnen 
100 g blanke rozijnen 
100 g sukade 
250 g zelfrijzend bakmeel 
250 g ongezouten roomboter 
200 g witte basterdsuiker 
2 zakjes vanillesuiker 
4 middelgrote eieren 
2 el poedersuiker 
wit fondant (hoeft niet) 
rood marsepein (hoeft niet) 
 
Keukenspullen: Mixer en/of garde 
 
Aan de slag 
 
stap 1:  
Verwarm de oven voor op 175 °C. Schep in een kom 
de rozijnen en sukade om met (per cake) 1-2 el 
bakmeel, zo zakken ze in het beslag minder snel 
naar de bodem. Zeef de rest van het bakmeel boven 
een andere kom. 

http://www.cda-veldhoven.nl/
https://www.intertoys.nl/
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Interview met juf Nancy 

We hebben ook juf Nancy geïnterviewd,  
ze geeft les in groep 7 

 
Hierbij een paar vragen: 
 
1. Wie ben je? 
Ik ben Nancy Verbaal- Antonis. 

2. Hoelang ben je al juffrouw? 
Ik ben al 24 jaar juffrouw. 

3. Wat vind je het leukst aan les geven? 
Omgaan met kinderen. 
Kinderen zijn puur en eerlijk. Het is fijn om hen een 
stukje te begeleiden, naar hun toekomst. 

4. Wat is lievelingsvak op school? 
Rekenen, knutselen en gym 

5. Wat is je favoriete vakantieland? 
Duitsland en Portugal 

6. Waarom wilde je juf worden? 
Het leek me al heel vroeg heel leuk 

7. Wat is je lievelingseten, behalve chocolade? 
Jachtschotel 

8. Waarom kwam je op de St. Jan Baptist 
werken? 
Als inval juf voor juffrouw Irene 

9. Hoe vond je de groep 7 van 2020-2021? 
Hele fijne groep om in te werken. Dat kwam ik 
omdat ik ook 2 dagen met juf Meerle was, en er 
waren 16 ontzettend leuke kinderen. 

10. Wat vind je de lekkerste chocolade 
smaken? 
- melk (merk Côte d’Or) 
- puur (merk Côte d’Or) 
- praliné     (merk Callebaut) 

11. Op welke basisschool heb je vroeger 
gezeten? 
Mijn oude basisschool bestaat dit jaar 100 jaar. 
Dat is de St. Willibrordus te Riethoven 

 
Bedankt voor het interview. 
We gaan er een leuk stukje van maken. 
  
Tot het volgende stukje. 
 
Bliss en Benthe. 

Benthe (l.) & Bliss met juf Nancy. 

http://www.fysiotherapieheikant.nl/
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Ophaaldagen kliko 
Kijk voor actuele ophaaldagen ook op de 
Afvalkalender van gemeente Veldhoven  

(www.veldhoven.nl/afvalkalender).  
Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende 

ophaaldagen ontstaan. 

De volgende kopijdatum is 

24 december 2021 

2021 

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

  

In geval van reanimatie,  
bel altijd eerst 112! 

Waar vind je een AED in Oerle? 
Verspreid over Oerle hangen er verschillende AED's,  
de volgende zijn 24 uur per dag bereikbaar: 

Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die 

zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar: 

Bij tennisvereniging De Korrel, in de hal bereikbaar door 
op de bel links van de deur te drukken en de deur open te 
duwen. Vanaf 0.00u tot ongeveer 8.00u zit de deur in het 

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

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

Platanenlaan 28  Severinus (Entree hal) 

A.P. de Bontstraat 2 (Buiten links bij de voordeur) 

Brandrood 39 (Buitenzijde naast entree) 

Heikantsebaan 17-19 Voetbalvereniging RKVVO 

Appartementencomplex Mansus (zijgevel straatkant) 

Oude Kerkstraat 18  Dorpscentrum d’Ouw School 

Smidsvuurke 3 Tennisvereniging De Korrel 

Banstraat 25  Vakantiepark Molenvelden 

Wintelresedijk 51 ZOO Veldhoven 

Habraken 2601-2605  SchippersStop 

Berkt 18 Dr. Elings, indien thuis 

Eindhovensebaan 29  Crematorium de Hoge Boght 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Kievit 37 

5508 KZ Veldhoven 

T: 06-24655102  

E: info@dietistevivian.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 

* Diabetes 

* Verhoogd cholesterol 

* Hoge bloeddruk 

* Gezonde voeding 

www.dietist-veldhoven.nl  

December  

17 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

18 Ophalen oud papier 

24 Ophalen PMD-zak 

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

31 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

2022 

Januari 

7 Ophalen PMD-zak 

14 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

21 Ophalen PMD-zak 

22 Ophalen oud papier 

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

28 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

29 Expositie van Kunstuitleen Veldhoven e.o.  
in d’Ouw School, 13.00u - 18.00u  
(onder voorbehoud) 

30 Expositie van Kunstuitleen Veldhoven e.o.  
in d’Ouw School, 10.00u - 17.00u 
(onder voorbehoud) 

  

Februari 

4 Ophalen PMD-zak 

11 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

18 Ophalen oud papier 

25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen PMD-zak 

  

Maart  

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

https://www.oerle.info/Page.aspx?id=23&title=aeds-in-oerle
http://www.dehoeve.nu/
http://www.dietistevivian.nl/
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Foto impressie … Sinterklaas op basisschool St. Jan Baptist 



 

 

http://www.doormalen.nl/vacatures

