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Redactie 

Bart van den Boogaard, Marianne Bosch, Milja de Jong – Du Puy, 

Marieke Harks, 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.  

Fotocollage spread: Marianne Bosch. 

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 in de vorm van een cd/dvd en een 

afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd). 

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 2021 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers)  

8 27-08-2021 Week 37 (15-09-2021) 

9 24-09-2021 Week 41 (13-10-2021) 

10 29-10-2021 Week 46 (17-11-2021) 

11 26-11-2021 Week 50 (15-12-2021) 
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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

Oproep voor collectanten Koningin 
Wilhelmina Fonds (KWF 

Kankerbestrijding) 
 
Beste Oerlenaren, 
 
In Oerle was Martien van der Wijst jarenlang 
wijkhoofd voor het KWF. Afgelopen jaar is hij 
gestopt. Vanwege onze verhuizing van Veldhoven-
dorp naar Oerle, hebben ze mij gevraagd om de 
taak van wijkhoofd over te nemen van Martien. Bij 
deze wil ik Martien dan ook bedanken voor zijn goeie 
werk, ik neem het stokje graag van je over. 

Sinds december wonen wij, Hugo en ik, met onze 3 
pubers in het mooie Oers. Geen onbekend terrein 
hoor, wij zijn gaan wonen in Hugo zijn ouderlijk huis 
aan de Clementinalaan. Wij komen van Veldhoven-
dorp en daar was ik al jaren collectant voor het 
KWF. Helaas hebben Hugo en ik beiden een ouder 
verloren aan deze ziekte, daarom vind ik persoonlijk 
het KWF een heel goed doel om me voor in te 
zetten.  

Als wijkhoofd van KWF-collecteteam Veldhoven zoek 
ik nog extra collectanten die zich samen met mij 
voor de collecte in Oerle wil inzetten. Dit jaar, als de 
corona-situatie het toelaat, gaan we langs de deuren 
van 5 t/m 11 september. Het kost je 1 of 2 avonden 
werk, dat ligt aan de hoeveelheid straten en 
huisnummers. Samen bereiken we meer!  

Ik hoop dat ik op deze manier wat mensen kan 
motiveren om zich in te zetten voor minder kanker 
en meer genezing. Kun je helpen als collectant, 
stuur dan een e-mail naar 
patriciabijnen@hotmail.com, of kijk op  
www.kwf.nl/collecteermee. 

Ik wacht jullie reacties af, alvast dank!  

Patricia Bijnen  
Clementinalaan 2  

Collectanten voor KWF SJB bestaat 60 jaar! 

HOERA, STICHTING JEUGDBELANGEN 
OERLE 60 JAAR ! 
 
Op 8 juni 1961 werd onder toeziend oog van de 
notaris te Vessem, Stichting Jeugdbelangen 
Oerle opgericht. Dat betekent dat we 8 juni jl. 
onze 60e verjaardag vierden. 
 
Door alle Corona maatregelen deden wij dit heel 
stilletjes, maar nu de versoepelingen doorzetten zijn 
wij ons voor aan het bereiden om onze verjaardag 
komend jaar te vieren met alle Oerlenaren! 
Houd voor alle activiteiten de Koers van Oers en 
onze social media kanalen goed in de gaten. 
We hopen dat we er samen een knaljaar van kunnen 
maken met als hoogtepunt de heropening van een 
helemaal opgeknapte Bosbender!  
 
Groet Stichting Jeugdbelangen Oerle 
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, Jaargang 18, nummer 6, 
oktober 1984. 

 
“ ‘NE KOLLOM” 
 
Het is nauwelijks nog nederlands: een “colomn”. Een 
stukje kommentaar op wat er de laatste tijd gebeurd 
is. Voor Oers heb ik het maar vertaald in “ ‘ne 
kolom”. 
Ik hoop, elke keer weer een stukje te kunnen 
schrijven over Oerlese zaken, hoewel ik geen 
Oerlenaar ben. Nog even mijn naam: G. van Oers 
staat voor Ginne van Oers.  
Vandaar! 
 
Na twee valse starts is dit dan de eerste keer. Er is 
heel wat gebeurd de laatste tijd. 
Ten eerste was er de Oerse zeskamp. Gewonnen 
door Zandoers. 
Wat ik het mooiste vond, was dat de winnaars nog 
tot diep in de nacht van hun overwinning genoten. 
Hun beker werd aan iedereen getoond. Zo hoort 
dat……. 
In de tweede plaats waren er nogal wat goede Oerse 
prestaties. Gerrit van Herk met zijn hond, de 
drumband en hun aanvoerder Wil Verbaant en de 
rijvereniging. Toevallig dat die toppers zó snel na 
elkaar komen (en dat het de rest van het jaar bijna 
stil is).  
In de derde plaats werd de Koers van Oers weer 
nieuw leven ingeblazen. Een goed initiatief van 
enkelen, gesteund door de hele Oerse middenstand. 
Het publiek was nog lang niet in zó grote getalen 
aanwezig als vroeger, maar dat komt misschien nog. 
Het is in ieder geval ook een poging om van de 
kermis een échte Oerse gebeurtenis te maken, want 
wat dat betreft vind ik dat Oers kermis beter kan, 
als je in de andere Kempendorpen gaat kijken… 
Jammer trouwens dat Clara, de bevriende relatie 
van de pastoor, het weer niet zo goed voor elkaar 
had. 

Iets waar je pagina’s over vol kunt schrijven is de 
toewijzing van de huurhuizen in de A.P. de 
Bontstraat. Proficiat voor de uitverkorenen. Jammer 
voor de mensen die er naast grijpen.  
Nou ja, jammer…….zij zullen (ook) wel (veel) 
vraagtekens zetten bij het selektiesysteem: hoe 
kom je aan die paar punten méér of minder? Ik vind 
het maar onduidelijk. Iedereen die me op dat punt 
wijzer kan maken, nodig ik daartoe uit. 
Tot slot wil ik ook nog even de heropening van 
Welschap, o pardon, Eindhoven Airport, noemen. 
Het heeft al veel belangstellenden getrokken en 
Eindhoven is er goed mee. 
Zullen we het maar niet meer hebben over het 
“luister- en kijkgenot” op het eens zo rustieke 
koepeltje en in die omgeving? 
 
Voor deze keer zou ik het hierbij willen laten. 
Volgende keer (misschien) meer. Als er mensen zijn 
de kommentaar hebben, kan dat altijd bij de 
redaktie aangeboden worden (voor de volgende 
Koers).  
 
 Tot ziens. 
 G. van Oers 
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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 

Severinus vacatures 

Schuilt er een verkoop talent in jou?  
Pronk, onze winkel in het City-centrum, is op zoek 
naar vrijwilligers die zelfstandig in onze winkel willen 
staan op de zaterdag en koopzondagen. Prijs jij onze 
mooie spullen aan bij het winkelend publiek? 
Kun je niet wachten? Kom een kijkje nemen in de 
winkel in het City centrum 
Voor meer informatie kun je contact op nemen 
met coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
 

Grootste fan van PSV 
Ik ben de grootse fan van PSV. Of ben jij dat? Neem 
jij mij mee naar de thuiswedstrijden? Ik heb zelf een 
seizoenkaart. Jij ook? Voor meer informatie neem 
contact op met Hannah van Duivenbode, 06-524 01 
679 of hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
Dansgroep Danserinoos is op zoek naar een 
instructeur (met kleine vergoeding). 
Binnen Severinus wordt er door twee groepen 
cliënten van verschillende niveaus gedanst. Dit is 
wekelijks op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren 
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand van zaken heeft van (volks)
dansen, nieuwe elementen en dansen kan inbrengen 
en kan helpen deze op muziek te zetten. 
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging 
zijn! Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Word maatje 
Ook binnen Severinus zijn wij altijd op zoek naar 
maatjes. Dit neemt maar weinig tijd van je in 
beslag. Er zijn cliënten die al heel blij zijn met een 
bezoekje van een half uur, iedere 6 weken. Zo 
makkelijk kan het zijn. 
Voor meer informatie kun je contact op nemen 
met coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl) 

Koor Severinoos is op zoek naar een 
instructeur (met kleine vergoeding) 
Binnen Severinus wordt er ook gezongen. Dit is 
wekelijks op maandagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren 
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand van zaken heeft van zingen, 
dit muzikaal kan begeleiden en nieuwe liedjes kan 
inbrengen. 
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging 
zijn! Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Samen naar de Kringloop of IKEA? 
Ik ben een man van in de 70 en kan lekker stilletjes 
genieten van een kopje koffie bij IKEA of een 
bezoekje aan de Kringloopwinkel. Ga je met me 
mee? Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
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Vrijwilligers gezocht 

Op 26 juni jongstleden was ik op bezoek bij de 
Bosbender. Moniek van den Wildenberg en een 
ander bestuurslid van Stichting Jeugdbelangen 
Oerle, wachtten me op bij de ingang van de 
Bosbender. Moniek vertelde op de haar bekende en 
enthousiaste manier wat de stichting voor plannen 
heeft met de Bosbender. Ik was na een kwartiertje 
luisteren, het bekijken van een tekening en een 
korte rondgang onder de indruk van alle plannen die 
Stichting Jeugdbelangen daar wilde gaan realiseren. 
Vooraleer deze prachtige plannen tot uitvoer kunnen 
worden gebracht moet de Bosbender een stevige 
facelift ondergaan, zowel binnen als buiten. Omdat 
de meeste senioren in Oerle nog goed gezond en 
vitaal zijn, vroeg ik haar of wij als 
belangenvereniging van senioren Stichting 
Jeugdbelangen zou kunnen helpen bij het 
opknappen van de Bosbender. Het antwoord kunt u 
wel raden….graag! 
 
We hebben afgesproken dat we in september 2021 
een aantal dagdelen gaan werken aan het 
opknappen van de Bosbender. Het betreft vooral het 
schilderwerk aan de buitenkant. De oude verf moet 
er af, het hout moet worden geschuurd en daarna 
moet het hout, met een passende beits, voor 
jarenlang worden beschermd tegen alle 
weersinvloeden. We zoeken vrijwilligers die 
daarbij willen helpen! 
 
Als je wil helpen geef dat dan door aan 
huubstroeks@gmail.com of bel me even op 06 
51137412. Eind augustus laten we dan weten 
wanneer de klusdagen zijn en wie op welke wijze 
kan helpen. Moniek heeft beloofd dat zij tijdens het 
klussen voor de koffie zorgt!! 
 
We staan aan de vooravond van de vakantieperiode. 
In dit geval een heel bijzondere periode. Eindelijk 

mogen we weer op vakantie! Zelfs de mogelijkheid 
om naar het buitenland op vakantie te gaan is 
beschikbaar. Dat betekent dat velen hier gebruik 
van zullen gaan maken. Hierdoor zal ons dorp een 
tijdlang stiller zijn dan normaal. Geen probleem, 
ware het niet dat sommige kwaadwillende lieden 
dan op zoek gaan naar manieren om zich te 
verrijken via criminele activiteiten. Vaak hebben 
deze lieden het gemunt op senioren die in de 
vakantietijd altijd wat kwetsbaarder zijn omdat hun 
kinderen en kleinkinderen dan tijdelijk afwezig zijn. 
We vragen uw aandacht daarvoor. Ga pas op 
vakantie als u zeker weet dat uw ouders en/of 
grootouders goed en veilig worden achtergelaten. 
Mocht dat een probleem zijn, laat het ons dan weten 
zodat wij eventueel tot hulp kunnen zijn! 
 
In onze vorige bijdrage in de Koers hebben wij 
aangegeven dat wij na de vakantieperiode bij u 
langskomen met de vraag om lid te worden van 
onze seniorerenvereniging. In de Koers van Oers 
van september a.s. komen we hier uitvoerig op 
terug.  
 
Namens het bestuur van onze vereniging wens ik u 
allen een hele fijne vakantie en …..kom gezond weer 
terug!  
 
Huub Stroeks 
Voorzitter 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

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 86 was:  
1. MoLenvelden 
2. Van TOren 
3. SmidsvUurke 
4. TrouWambtenaar 
5. VErdaat 
6. OeRsmakelijk 
7. Happy Stone 
 
Familienaam: Louwers 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, Mieke van Campen, 
Jeroen van Duivenbode, Annie Geven, Jo ten Have, 
Bets Hospel, Kees Hulshorst, Hans Jasper, Corrie 
Kampinga, Corné Kelders, Janus van Lieshout, Frans 
Loijen, Jacques van Oekel, Henriette Segers, Annie 
Stemerdink 
 

Crypto Oers, puzzel 87 

1. Niet voor staar loop bij het IVN (15) 
2. Kasteelweg tussen Oude Kerkstraat en 

Heikantsebaan (12) 
3. Peter Wennink werkt al 22 jaar Aan Steppers Met 

Liefde (1,1,1,1) 
4. Reeds grinnik ik, zegt Sarah van de Koers voor 

Kids (6) 
5. Gatbelader is anders lid van OMTT (6,4) 
6. Zouden mensen vergeten dat SWOVE deze 

ontmoetingsplek heropend heeft? (10) 
7. Wonderschone plaats in de Kempen, ontstaan 

door het mixen van rosé? (4) 
8. Keuringsarts die de bank in een boom zet (6) 
9. Zeven jaar koning van de Guld, dat schiet op (5) 

1                               

2                            

3                    

4                      

5                          

6                          

7                    

8                      

9                     
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Uw bank dichtbij. 

Handass Financieel Advies 
Mr. de la Courtstraat 6a 

5512 AS VESSEM 
T 0497-592248 
E handass@handass.nl 
I www.handass.nl 

Zoekplaatje 
 
door Susan Visser 
 
Toen ik bijna een jaar in 
de Berkt woonde, hoorde 
ik een wonderlijk verhaal. 
Met een aantal 
buurtbewoners hielpen we 
bij de zwerfvuil opruimdag 
die de basisschool St Jan Baptist organiseerde. Één 
van de vrijwilligers vertelde hoe er, toen hij op een 
keer met de auto vertrok, een lampje ging branden 
en hij meteen maar doorreed naar de garage. Daar 
bleek dat er kabels waren doorgeknaagd. De 
monteur had een foto gemaakt om het te laten zien. 
Zo’n fotootje is nogal een zoekplaatje dat enige 
uitleg nodig heeft en de monteur in kwestie vertelde 
erbij dat het duidelijk door een boommarter gedaan 
was. Het schijnt namelijk vaker te gebeuren en 
marters hebben het dan vooral gemunt op Volvo’s. 
Blijkbaar gebruikt Volvo smakelijke materialen. 
 
Aan dit voorval moest ik denken toen ik op een 
woensdagochtend de auto pakte om mijn corona 
vaccinatie te halen. Op de Heerbaan begon er 
plotseling een lampje te branden op mijn dashboard 
terwijl wij helemaal geen Volvo rijden. Ik reed toch 
maar meteen door naar de garage. Daar bleek het 
lampje gelukkig niets te maken te hebben met 
boommarters of doorgeknaagde kabels. Ik had 
gewoon een lekke band. De band werd gerepareerd 
en na een half uur kon ik mijn weg vervolgen naar 
de prikstraat. 
 
Drie weken later brachten we onze auto 
nietsvermoedend opnieuw naar de garage. Dit keer 
voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt als dank voor de 
trouw aan ons bewezen diensten. Helaas kwam de 
monteur dit keer wel met een fotootje naar buiten… 

Susans column 

De egel die al maanden in de tuin rondscharrelde en 
de mierenstand in toom hield was blijkbaar onder de 
motorkap gekropen. Het egelhuis dat ik voor hem bij 
de Boerenbond had gekocht had hij inderdaad 
steeds links laten liggen. In plaats daarvan had hij 
een knus plekje gevonden tussen de motor en de 
uitlaat. 

En zo kwamen wij aan ons eigen zoekplaatje. Of het 
nou gaat om veel mensen die dicht op elkaar wonen, 
of om een evenwicht vinden tussen de ruimte die de 
mens inneemt en de flora en fauna om ons heen. 
Samenleven in deze dichtbevolkte regio is niet altijd 
makkelijk. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Programma de Schalm 

TOP Veldhoven - Liefde is alles  
(Ook in V-Ticket)  
Zaterdag 17 juli, Muziektheater  
13.30 en 20.00 uur, regulier en V-Ticket:  
€ 15,50 

Liefde is universeel. Iedereen maakt het mee en 
iedereen kent pieken en dalen. Liefdesverhalen zijn 
dan ook de mooiste en herkenbaarste verhalen van 
allemaal. 

Daarom brengt TOP Muziektheater Veldhoven dit 
jaar Liefde is Alles! Een muziektheaterproductie met 
16 liefdesverhalen. Allemaal met elkaar verbonden, 
zowel uniek als herkenbaar. En die verhalen worden 
verteld met meer muziek dan ooit; Popsongs, 
musicalnummers en eigen geschreven liedjes.  

Het wordt een show over de schoonheid, de 
ongemakkelijkheid, het verdriet en de angst die 
komt kijken bij liefde.  

Leef mee met: 
- Sandra die op het punt staat haar man te 
  verliezen; 
- Lilly en Remco die elkaar vinden via Tinder; 
- Janine, die al jaren heimelijk verliefd is op haar 
  collega;  
- Milou, die haar verloofde dumpt tijdens de 
  bruiloft;  

En de vele andere karakters met hun eigen liefdes 
perikelen. 

Smaak en Vermaak – met Magic Mike 

en Hillbilly Moonshiners acoustic  
Zaterdag 24 juli, Dinershow  
18.00 uur, €74,50  

Na het grote succes van vorig jaar en met ruim 450 
bezoekers en uitverkochte avonden, keert Smaak & 
Vermaak terug in ons zomerprogramma!  

Dineren in onze theaterzaal en tussen de gangen 
door genieten van live entertainment? Het kan deze 
zomer weer in Theater de Schalm! Samen met 
restaurant D’n Burgemister lanceren we een all-
inclusive, avondvullend concept: Smaak & 
Vermaak.  

Elke zaterdagavond veranderen we onze Grote Zaal 
in een sfeervol restaurant. Bezoekers nemen plaats 
aan een gedekte tafel en hebben vanaf daar goed 
zicht op het toneel. D’n Burgemister serveert 
vervolgens een heerlijk driegangendiner (keuze uit 
vlees/vis/vega) én drankjes aan tafel. Tussen de 
gangen in kan worden genoten van diverse muziek- 
en/of theateracts.  
 
Uiteraard worden tijdens Smaak & Vermaak alle 
veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Per avond 
worden maximaal 70 kaarten verkocht. De kosten 
voor het arrangement zijn inclusief driegangendiner, 
twee theateracts, een afsluitende activiteit én alle 
drankjes gedurende de avond. De drankkeuze 
bestaat uit: koffie, thee, frisdrank, wijn, bier en 
speciaalbier.  
 
Smaak & Vermaak vindt ook nog plaats op 31-07,  
07-08, 14-08, 21-08 en 28-08.  

 

Summernights Musicalconcert – Met 
Tessa Sunniva van Tol, Tony Neef en 

anderen 
Zondag 25 juli, Musical  
19.00 en 21.00 uur, €25,-  

Tony Neef, Tessa Sunniva van Tol, Steven Roox en 
Stef de Hond brengen een mix van highlights uit 
oude Broadwayparels en nieuwe West End-
fenomenen. Vier musicalsterren samen in een 
intiem, 70 minuten durend concert. Soms heeft het 
zo zijn voordelen met een klein publiek! Wat je kan 
verwachten? De mooiste nummers, leuke 
interviewtjes, bijzondere achtergrondinformatie, live 
pianobegeleiding en natuurlijk de nodige interactie 
tussen de artiesten en het publiek! 
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Jeroens Clan – Tere Zieltjes 
Donderdag 29 juli, Cabaret  
20.15 uur, €19,50  

Er zijn twee soorten mensen: sneue lafaards die 
nooit iets nieuws durven te proberen én mensen 
zoals jij, die over tien jaar kunnen zeggen: "Ik was 
op 29 juli 2021 in Theater de Schalm in Veldhoven 
bij de debuutvoorstelling van Jeroens Clan. En toen 
waren ze nog een stuk goedkoper.”  

Na een succesvolle finalistentournee van het Leids 
Cabaret Festival komen Jip de Poorter, Matthias 
Tuns en Bram Kroon nu met ‘Tere zieltjes’. Een 
programma vol snelle scènes, rauwe liedjes en 
scherpe grappen die jij op je werk gaat proberen na 
te vertellen. Succes ermee!  
 
Zorg dat jij dit gezien hebt voordat anderen het 
erover gaan hebben! 
 
De pers over Jeroens Clan:  
“De provincie strikes back. Jeroens Clan weet 
ongelooflijk slim de zaal te bespelen. De jury is 
ervan overtuigd dat de jongens niet alleen Brabant 
maar heel Nederland tot hun thuis kunnen maken.”  
- Juryrapport Leids Cabaret Festival 
 
“Jeroens Clan gooide hoge ogen met een energieke 
voorstelling die de zaal flink aan het lachen wist te 
krijgen. Brabantse jongens met een grote bek: het 
blijft ondanks de ruime ervaring die we daar sinds 
de debuten van Hans Teeuwen en Theo Maassen 
mee hebben toch iets onweerstaanbaars houden.”  
- Theaterkrant 
 
“Het cabarettrio maakte een strak gemonteerd 
programma met een inhoudelijk interessant 
uitgangspunt.” - NRC Handelsblad 

 

The Wieners play the Everly Brothers  
Vrijdag 30 juli, Tribute Concert 
20.15 uur, €22,50  

Een absoluut waardig eerbetoon aan The Everly 
Brothers door dé Nederlandse rock’n’roll 
tributeband! 
Alle hits zoals Wake Up Little Susie, Bird Dog, Til I 
Kissed You en All I Have To Do Is Dream, klinken 
alsof Don en Phil vlak voor je staan.  
Maar The Wieners spelen ook verrassende B-
kantjes, met hoorbaar veel liefde voor het origineel. 

Tussen de bedrijven door, weten de muzikanten 
mooie anekdotes te vertellen uit de levens van The 
Everly Brothers en over het ontstaan van de 
nummers. 
 
De carrière van de Everly’s wordt gevolgd vanaf het 
prille begin, toen de jonge broertjes optraden in het 
radioprogramma van hun ouders, via de 
internationale doorbraak in 1957 en de vele 
successen daarna, tot en met de glorieuze comeback 
in de jaren ’80. Van Bye Bye Love tot On The Wings 
Of A Nightingale… Een ode aan de Koningen Van De 
Samenzang! 

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 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. 

Oerse bedrijvengids 
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Opstarten verenigingsleven 

Het verenigingsleven in Oerle start 
weer op !?! 
 
In de enquête voor de Dorpsvisie is 
aangegeven dat ‘het sociale leven en de 
verenigingen’ belangrijk zijn in het zeer 
gewaardeerde dorpse karakter van Oerle. Nu 
er weer meer ruimte komt om elkaar te 
ontmoeten kunnen ook de verenigingen weer 
voorzichtig opstarten. Dit gaat niet vanzelf 
want er zijn bewoners die de verenigingen nog 
niet kennen en er is verloop van deelnemers en 
vrijwilligers. 
 
Daarom brengt de Koers elke maand een Oerse 
stichting/vereniging onder de aandacht. Het is 
tevens een uitnodiging voor nieuwe deelnemers en 
vrijwilligers om deel te nemen aan het 
verenigingsleven. 
 
In deze koers besteden we aandacht aan: 

Voetbalvereniging RKVVO 
 

Vrijwilliger(s) aan het woord 
 
Hallo beste lezer van de Koers van Oers. Wij zijn 
Louis van den Oetelaar, Kees van Boxel en René 
Keeris, allen lid en vrijwilliger bij onze mooie 
voetbalclub RKVVO. Louis is jeugdvoorzitter en 
vader van drie aanstormende talenten, Kees is 
voorzitter van de Seniorencommissie en voetballer 
van RKVVO 6 en René is bestuurslid Technische 
Zaken, vader van voetballer Lars en trainer van 
RKVVO 3. 
 
Wat is het doel? 
 
RKVVO stelt zich ten doel om een omgeving te 
bieden waar ieder lid veilig en met veel plezier met 
vrienden of vriendinnen (teamgenoten) de 
voetbalsport kan bedrijven.  
 
Welke activiteiten zijn er en wat is leuk om te 
weten? 
 
RKVVO heeft circa 400 jeugdleden en een 
seniorenbestand van ongeveer 225 spelers. Het 
jongste lid is 4 jaar (pupillen) en het oudste lid tikt 
bijna de 80 jaar (old stars) aan. Ieder lid heeft de 
mogelijkheid om twee maal per week te trainen en 
eenmaal per week een wedstrijd te spelen.  
 
Het leuke aan de club is de gemoedelijkheid, niets 
moet en alles mag, je moet er vooral zelf (met je 
team) iets van maken. Gedurende het 
voetbalseizoen worden er ook nog andere 
activiteiten georganiseerd zoals een quizavond, een 
FIFA game toernooi en de jaarlijks terugkerende 
Sinterklaasavond.  

Welke vrijwilligers en voor welke taken, is 
deze uitnodiging om mee te doen en hoe 
kunnen zij zich opgeven? 
 
RKVVO heeft, zoals bijna elke club of vereniging, 
een tekort aan vrijwilligers. Een kleine, hechte groep 
mensen zorgt onbezoldigd dat de continuïteit van de 
club geborgd wordt waardoor de leden onbezorgd 
kunnen sporten en tevens worden voorzien van een 
natje en een droogje in de kantine. Voorbeelden van 
vrijwilligerstaken zijn (en dan zullen er vast nog wel 
een paar vergeten worden); 

Op de foto links Louis van den Oetelaar, daarnaast 
de vrijwilliger Johan Sleegers. Hij is tijdens het 
Hoppenbrouwers Bedrijventoernooi 2019 
uitgeroepen tot vrijwilliger van de maand juni 2019. 

En de winnaars van de voetbalquiz 2020 zijn......  
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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 

- Lid zijn van de klusploeg 
- Lijnentrekker voor de velden 
- Trainers, leiders en technisch coördinatoren 
- Scheidsrechters 
- Administratieve krachten 
- Kantine personeel 
- Lid financiële commissie 
- Organisatoren evenementen 
 
Als lid is het heerlijk om na een training of wedstrijd 
met teamgenoten een frisje of biertje te drinken, 
een kaartje te leggen, een potje te biljarten of 
simpelweg wat bij te buurten. De “snackcorner” 
zorgt voor verdere versterking van de inwendige 
mens.  
 
Iedereen is welkom om lid te worden van onze 
fantastische club, aanmelden is eenvoudig via de 
website RKVVO.nl. Je kunt daar tevens aangeven 
dat je als vrijwilliger een steentje wil bijdragen.  
 
Hopelijk geeft bovenstaand stuk een klein inkijkje in 
de vereniging RKVVO. Ben je nieuwsgierig 
geworden, kom dan een keer het sportpark aan de 
Heikantsebaan “verkennen”, en als je werkelijk 
enthousiast bent, meld je dan vooral aan, hoe meer 
zielen hoe meer vreugde. 
 
Tot snel. 
 
Louis, Kees en René 
 
(Sportpark gesloten van 1 juli tot 1 augustus.) 

Bourgondisch op de Velden 

Bourgondisch op de Velden 
geannuleerd 
 
Met veel plezier keken wij uit naar Bourgondisch op 
de Velden wat zou plaats vinden van 2 t/m  
19 september 2021 als alternatief voor Asperges op 
de Velden. Helaas komt de zomer schijnbaar nog te 
vroeg. Om een dergelijk pop-up restaurant te 
kunnen organiseren op het niveau wat men gewend 
is van ons, zijn behoorlijke inkomsten nodig. De 
vooruitzichten waren niet eens slecht, maar bieden 
op dit moment helaas te weinig zekerheid om een 
definitieve GO te kunnen geven. En gezien de 
geringe financiële reserves binnen de organisatie, 
ontstaan door de hele Corona-malaise, kunnen we 
geen ongeoorloofd risico meer lopen. 
 
We hadden gehoopt op meer enthousiasme en 
commitment bij het grote publiek, maar er is 
begrijpelijk nog teveel twijfel en terughoudendheid. 
Iets wat door veel collega-evenementen ook wordt 
bevestigd. Daarnaast speelt de vakantie zakelijk 
toch ook teveel parten. Voor nu rest ons niks anders 
dan jullie als ambassadeurs, deelnemers, partners 
en gasten te bedanken voor jullie vertrouwen in 
onze organisatie. Uiteraard houden wij jullie op de 
hoogte van de verdere ontwikkelingen en kijken wij 
voorzichtig positief vooruit naar mei 2022! 

Presentatie van het ‘smoelenboek’ actie van 
RKVVO in samenwerking met Plus van Reijen. 

http://www.rkvvo.nl
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www.rendersmetaal.nl 

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

Computerproblemen?  

Online hulp nodig?  

Nieuwe pc?  

Netwerk installatie -WIFI?  

 

PC-Utilit ies  

Paleisstraat 17  

5507 LE Veldhoven  

06-42659199  

www.pc -utilities.nl  

sales@pc -util ities.nl  

Tot nu toe hebben we de eerste drie thema’s in 
samengevatte vorm in de Koers van Oers 
geplaatst. In dit nummer kunt u de 
samenvatting van het vierde en vijfde thema 
lezen. 
 
Zes thema’s als leidraad DorpsVisie 
We hopen in oktober een bijeenkomst te kunnen 
organiseren waar de 6 thema’s aan bod komen. De 
Oerlenaren die zich opgegeven hebben krijgen 
hiervoor een uitnodiging en voor overige 
geïnteresseerden volgt via de Koers te zijner tijd een 
uitnodiging. De complete "Leidraad voor de 
DorpsVisie" is al te vinden op www.Oerle.info. 
Iedereen kan de komende maanden nog zijn mening 
en invulling/acties aan ons meegeven.  
 
Bijeenkomst oktober 
De leidraad is al zo goed dat we actuele 
vraagstukken eruit kunnen kiezen. In overleg met 
geïnteresseerden (aanmelden kan nog altijd) gaan 
we dan de komende periode de leidraad vertalen 
naar acties. Daarvoor is geen uitgewerkte DorpsVisie 
nodig. Wij zullen de actuele thema’s verzamelen en 
naar voren brengen tijdens de bijeenkomst in 
oktober en vervolgens in de discussieavond met het 
traditionele DVO lijsttrekkersdebat van december.  
Hierna volgt de samenvatting van het vierde en 
vijfde thema. 

 

Leidraad voor Dorpsvisie 

Thema 4: Buitengebied en recreatie  
 
Samenvatting 
Een derde van de respondenten geeft spontaan aan 
dat de toegankelijke groene omgeving, de bossen en 
het buitengebied een reden zijn waarom men het 
fijn vindt om in Oerle te wonen. De natuur en 
bossen zoals deze nu zijn wil men behouden en zelfs 
verbeteren en uitbreiden. Verdere bebouwing of 
voorzieningen mogen vooral niet ten koste gaan van 
de natuur. Het buitengebied is op dit moment zeer 
versnipperd. Men heeft de wens dat de gebieden 
meer een geheel gaan vormen, met eventuele 
aanplant van nieuwe bossen en met aandacht voor 
overlast en de regionale aanzuiging.  
Onderhoud van het groen in Oerle (plantsoenen) en 
in het buitengebied behoeft verbetering. 
De ingezaaide bermen en bloemenvelden worden 
zeer gewaardeerd en wil men graag behouden. 
 
Top 4  
1. Natuurontwikkeling in buitengebied, 48 reacties 
2. Wandelpaden, fietspaden, wandelkaarten en 

informatieborden, 24 reacties 
3. Toerisme, recreatie en horeca, 17 reacties 
4. Zwerfvuil en groen onderhoud, 10 reacties 

Aanvullende reacties 

• Aandacht voor hetgeen Oerle en directe 
omgeving te bieden heeft 

• Bestemming gebied tussen Welle en 
Heikantsebaan 

• Kleinschaligheid behouden 

• Bewustwording van Klimaat en duurzaamheid 

• Verkeersveiligheid in het buitengebied 
 

Thema 5: Openbare ruimte, mobiliteit 

en Eindhoven Airport  
 
Samenvatting 
Een kwart van de respondenten is tevreden met de 
inrichting van de openbare ruimte en de mobiliteit. 
De belangrijkste knelpunten zijn de geluidshinder en 
de kwaliteit van de lucht als gevolg van 
vliegverkeer. Men wenst minder vliegbewegingen en 
grenzen aan de groei van Eindhoven Airport.  
Daarnaast zijn er zorgen over de verkeersveiligheid, 
de hoeveelheid sluipverkeer en vrachtverkeer op de 
ontsluitende wegen en een verkeersveilige inrichting 
voor voetgangers in de dorpskern van Oerle.  
Men pleit voor inspraak bij herinrichting van de 
openbare ruimte door de gemeente Veldhoven. 
 

http://www.Oerle.info
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

 

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 

Uitslag Oranje wedstrijd SJB 
 
Helaas zijn “onze” jongens van Oranje uitgeschakeld 
op het EK voetbal. Maar aan de support vanuit Oerle 
heeft dit zeker niet gelegen.  
Onze kanjers hebben het Nederlands elftal 
fantastische support geleverd. 
 
Ze hebben gezongen, gesprongen en zich prachtig in 
oranje uitgedost. 
Daarom hebben wij het besluit genomen dat we alle 
kinderen die een foto in hebben gestuurd een prijs 
gaan geven!  
Alle deelnemers krijgen een berichtje wanneer de 
prijs opgehaald kan worden. 
 
Heel veel groetjes 
Doe Commissie Stichting Jeugdbelangen Oerle 
 
(In de spread van deze Koers vind je een foto 
impressie van een inzendingen.) 

Uitslag Oranje wedstrijd 

Top 6  
1. Vliegbewegingen en grenzen aan de groei van 

Eindhoven Airport, 27 reacties 
2. Verkeersveiligheid en hoeveelheid (vracht)

verkeer wegen in dorpskern, 22 reacties  
3. Aandacht voor geluidshinder en luchtkwaliteit als 

gevolg van vliegverkeer, 20 reacties  
4. Onderhoud wegen en groenvoorzieningen en 

inrichting, 11 reacties  
5. Openbaar vervoer, 11 reacties 
6. Verkeersveiligheid voor voetgangers en parkeren 

dorpsplein, 9 reacties 
 
Aanvullende reacties 

• Bescherming Oerse luchtruim 

• Veiligheid Sint Janstraat, Oude Kerkstraat en 
Nieuwe Kerkstraat 

• Aandacht voor luchtkwaliteit 

• Doorgaande weg door het dorp egaliseren, zit nu 
vol kuilen 

• Overlast hondenpoep 

• Ontmoetingsplekken buiten voor ouderen  

• Uitbreiding aantal afvalbakken  

• Deelauto op het kerkplein 

• Voorzieningen voor vervoer: deelauto’s, 
vrijwilligers, carpool 

• Doorlopende stoepen  

• Veilige oversteekplaatsen, betere wegmarkering 
bij kerkplein 

• Verkeerssituatie basisschool 
 
Heeft u nog vragen? 
Schroom niet om uw aanvullingen/opmerkingen en 
of reacties naar ons te mailen: 
dorpsvereniging@oerle.info 
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Het interview 

Een natuurhuisje op het Halfmijl 

Door: Jurre van der Velden 

Via de website Natuurhuisje.nl kun je op allerlei 
plekken huisjes huren die dichtbij de natuur liggen 
om één of meerdere dagen in te verblijven. Hoewel 
de oprichters van de site met hun achternaam 
allebei van Oerle heten, het zijn 2 broers, waren er 
tot voor kort nog geen huisjes beschikbaar in ons 
dorp. Sinds afgelopen april is dit wel het geval.  
Karel en Lisette Sanders verhuren sindsdien een 
natuurhuisje bij hun woning op het Halfmijl. Een 
mooi moment om eens met Lisette te praten hoe de 
eerste maanden zijn bevallen.  

De komst van het huisje op het erf van hun woning - 
waar Karel en Lisette nu 4 jaar wonen - is snel 
gegaan. Rond oktober/november in het afgelopen 
jaar werd het idee hiervoor geboren. Lisette heeft 
vroeger altijd bij de kapper gewerkt maar wilde nu 
graag wat anders gaan doen. Het huisje dat ze nu 
verhuren werd tot dan toe altijd als garage en 
opslag gebruikt. Zo stonden er bijvoorbeeld fietsen 
geparkeerd. Nadat ze groen licht kregen vanuit de 
gemeente zijn Karel en Lisette in januari, februari, 
maart en april van dit jaar flink aan het klussen 
geslagen om de garage om te toveren tot een 
vakantiehuisje. Ze hebben hierbij wel wat hulp 
gehad maar het grootste deel van de verbouwing is 
door henzelf gedaan.  

Halfmijl ligt in de nabije omgeving van de natuur. Er 
lopen allerlei wandel- en fietspaden en routes langs 
de deur waarlangs gasten de wijde wereld in kunnen 
gaan. Ook zijn er allerlei dieren in de omgeving te 
zien zoals reeën en heuse steenuilen. Het huisje sluit 
goed aan bij deze sfeer.  

Zo liggen er zonnepanelen op het dak, wordt het 
afval netjes gescheiden en groeien er verse kruiden 
op het terras. Via Natuurhuisje wordt er verder bij 
iedere boeking €1 gedoneerd aan lokale 
natuurprojecten die Buitenfonds, Staatsbosbeheer 
en de Vogelbescherming in samenwerking met 
Natuurhuisje oppakken. Dit deel van het concept 
sprak Lisette en Karel erg aan.  

Het huisje is van alle gemakken voorzien. De 
wanden zijn goed geïsoleerd, er zit een keukentje in 
waarin gasten zelf kunnen koken en ook een 
badkamer met een regendouche. Op deze manier is 
het voor de huurders dus mogelijk om het hele 
verblijf hun eigen gang te gaan. Op het moment dat 
ze vragen hebben staat Lisette uiteraard wel paraat. 
Zo adviseert ze graag over de wandel- en fietsroutes 
in de buurt. Ook heeft ze zelf een overzicht gemaakt 
met alle dichtstbijzijnde restaurantjes en andere 
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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 

plekken in de buurt en is er zelfs een verrekijker om 
de reeën en andere dieren in de omgeving goed in 
beeld te krijgen. 

Iedereen kan het vakantiehuisje boeken voor de 
gewenste periode, zolang deze maar langer dan  
2 nachten is. Zo kun je bijvoorbeeld ook 8, 9 of 12 
nachten blijven. Als een boeking is afgelopen 
verlaten de mensen het huisje om 11 uur en 
dezelfde dag komen er dan om 15 uur weer nieuwe 
mensen in. Op deze manier sluiten de boekingen 
mooi op elkaar aan. Het is vanaf het moment van 
opening dan erg druk met het aantal boekingen, iets 
waar Lisette erg blij mee is. Tot en met eind 
september zit alles zelfs al (bijna) helemaal 
volgeboekt. Lisette merkt dat de gasten uit alle 
windstreken van Nederland naar Halfmijl komen. Uit 
Amsterdam, Annen (tussen Zuidhorn en Gieten) en 
zelfs uit Urk hebben ze de weg naar het huisje al 
weten te vinden. 

 
De reacties die Lisette tot nu toe heeft ontvangen 
van de gasten zijn erg positief. Op de site van 
Natuurhuisje is dit in de ontvangen reacties te lezen. 
Zo geven mensen aan dat de omgeving erg mooi is 
om in te wandelen en te fietsen, maar ook over de 
inrichting in het huisje zijn de mensen zeer te 
spreken. Zo heeft Karel zelf een salontafeltje van 
een boomstam gemaakt en heeft hij ook zelf de 
nachtkastjes geproduceerd. Ze horen ook veel 
positieve geluiden over het natuurbehang. Lisette 
geeft aan dat er gasten zijn die de afgelopen periode 
zijn geweest en nu al voor de tweede keer hebben 
geboekt.  

Spreekuren Belastingcafé 

Makkelijker kunnen we het niet maken... wel 
leuker! Mensen die vragen hebben over hun 
belastingaangifte kunnen op diverse data in 
augustus nog gebruik maken van de 
spreekuren van het Belastingcafé.  

Vanwege de coronamaatregelen konden de 
spreekuren in maart en april helaas niet doorgaan. 
Mensen die tijdig uitstel van belastingaangifte 
hebben aangevraagd, kunnen op diverse data in 
augustus nog in het Belastingcafé terecht. 
 
Over het Belastingcafé 
Al sinds 2017 maken inwoners van Veldhoven en 
omgeving gebruik van de gratis belastinghulp in de 
bibliotheek. Uit hun reacties blijkt dat ze de 
ondersteuning zeer waarderen. De samenwerkende 
organisaties bieden in augustus alsnog de 
spreekuren aan. Het Belastingcafé helpt dan mensen 
die uitstel van belastingaangifte aangevraagd 
hebben.  
De spreekuren zijn op: 
  zaterdag   7 augustus van 11.00 tot 13.00 uur, 
donderdag 12 augustus van 18.00 tot 20.00 uur en 
woensdag  18 augustus van 14.00 tot 16.00 uur.  
 
Aanmelden 
Bij de uitvoering van de service wordt uiteraard 
rekening gehouden met de op dat moment geldende 
corona-richtlijnen. Geïnteresseerden dienen zich 
uiterlijk een dag van tevoren aan te melden 
via belastingcafe@bibliotheekveldhoven.nl of 
tel: 040-253 29 01.  
 
Samenwerkingspartners 
Belastingcafé Veldhoven is een initiatief van de 
Bibliotheek Veldhoven in samenwerking met BSR 
Veldhoven, KBO Kring Veldhoven en PVGE Afdeling 
Veldhoven. Meer informatie: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/belastingcafe  
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Gratis testen voor je reis 

Gratis testen voor je reis bij GGD 
Brabant-Zuidoost 
Alleen in juli en augustus  
 
Van 1 juli t/m 31 augustus kun je bij GGD 
Brabant-Zuidoost zeven dagen per week een 
afspraak maken voor een gratis PCR-test voor 
je reis. Zodat je een digitaal coronabewijs kunt 
aanmaken in de CoronaCheck-app. Op de XL-
testlocatie in Eindhoven is dagelijks een vast 
aantal testen beschikbaar voor reizigers naar 
het buitenland. Op = op, daarna kun je 
uitwijken naar andere aanbieders van gratis 
testen via www.testenvoorjereis.nl.  
 
Telefonisch een afspraak maken via 0800-5005 
Miranda Stellink, programmamanager Covid-19 van 
GGD Brabant Zuidoost legt uit hoe je een afspraak 
kunt maken voor een gratis PCR-test voor je reis: 
‘Een afspraak maken kan al vanaf 14 dagen van 
tevoren, maar alleen via het landelijke 
afsprakennummer 0800-5005. Dit nummer is 7 
dagen per week bereikbaar van 8.00 – 20.00 uur. 
Voor een testafspraak bij de GGD heb je altijd een 
DigiD nodig, ook voor kinderen. In onze regio 
kunnen vakantiegangers zich 7 dagen per week op 
afspraak laten testen op de XL-testlocatie op de 
parkeerplaats Antoon Coolenlaan 5 in Eindhoven. ’ 
 
Heb je geen DigiD of is er geen plek meer bij de 
GGD? Dan kun je via www.testenvoorjereis.nl 
eenvoudig een afspraak maken voor een gratis test 
bij een van de andere aanbieders in de regio.  
 
Ga goed voorbereid op reis 
Miranda geeft vakantiegangers een aantal tips mee: 
‘Een goede voorbereiding van je vakantie is dit jaar 
belangrijker dan ooit. Wat de regels zijn en hoeveel 
uur vóór aankomst in het buitenland je een test 
moet doen, is per land verschillend en kan ook nog 
eens snel veranderen. Lees je daarom goed in op 
www.wijsopreis.nl.’  
 
‘Controleer op deze website ook goed of een test 
voor kinderen verplicht is en vanaf welke leeftijd dat 
geldt. In sommige landen is dat al vanaf zes jaar! 
Als kinderen getest moeten worden, hebben ook zij 
een DigiD nodig bij de GGD. Ik raad ouders aan dit 
nu al te regelen, zo’n aanvraag kan drie tot vijf 
werkdagen duren.’  
 
‘Wanneer je je precies laat testen is een kwestie van 
goed plannen, neem daar echt goed de tijd voor, 
want het plannen van de test is je eigen 
verantwoordelijkheid. De GGD is niet aansprakelijk 
voor schade als je de testuitslag niet op tijd hebt.’  

Coronabewijs aanmaken met negatieve 
testuitslag  
Bij een negatief testresultaat heb je binnen 30 uur 
na de test het digitale coronabewijs in de 
CoronaCheck-app. Miranda Stellink legt uit hoe dit 
werkt: ‘Van ons krijg je binnen 26 uur de uitslag van 
je test. Vervolgens kun je jouw negatieve testuitslag 
uploaden in CoronaCheck om het coronabewijs aan 
te maken. Het duurt daarna nog maximaal vier uur 
voor je coronabewijs beschikbaar is.’ 
‘Is je testuitslag onverhoopt positief, dan krijg je 
geen coronabewijs en mag je helaas niet naar het 
buitenland reizen, je wordt door de GGD gebeld voor 
een bron- en contactonderzoek.’ 
 
Ook testen bij thuiskomst 
De overheid roept als voorzorgmaatregel 
vakantiegangers op om zich bij thuiskomst te testen 
met een zelftest, ook als zij volledig gevaccineerd 
zijn. Hiervoor worden binnenkort gratis zelftesten 
uitgedeeld door de overheid. 
 
Vakantiegangers die met corona-gerelateerde 
klachten terugkomen van hun reis laten zich 
uiteraard altijd bij de GGD testen. Jongeren kunnen 
zich na hun vakantie nu ook zonder klachten laten 
testen bij de GGD. 
 
Hulp nodig bij de vakantievoorbereidingen? 
Bij GGD Brabant-Zuidoost komen veel vragen 
binnen over reizen en de CoronaCheck, ook over 
onderwerpen die niet bij de GGD liggen. Daarom 
hieronder een handig lijstje om je op weg te helpen 
voor een antwoord op jouw vragen:  
 

• www.wijsopreis.nl regels voor jouw 

vakantiebestemming  

• www.digid.nl DigiD aanvragen voor jezelf of je 

kinderen 

• 0800-5005 afspraak plannen voor een PCR-test 

voor je reis  

• 0247 247 247 reisadvies voor reizen in 

coronatijd  

• 0800-1421 helpdesk van CoronaCheck-app 

• info@digid.nl of 088-1236555 voor hulp bij 

inloggen met DigiD 
 
GGD Brabant-Zuidoost wenst je een goede reis! 
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Foto impressie Koningsschieten gilde St. Jan Baptist 
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Foto impressie Oranje support vanuit Oerle 



20 

Bibliotheek helpt 

Bibliotheek Veldhoven helpt mensen 
met digitale overheid  
Vanaf donderdag 1 juli 
 
Bent u of kent u iemand die moeite heeft met 
het regelen van overheidszaken via internet? 
Zoals belastingen, toeslagen, AOW, uitkering, 
inburgering, rijbewijs, zorg, studiefinanciering 
of verkeersboetes? Vanaf 1 juli kunt u in de 
Bibliotheek Veldhoven terecht met vragen over 
de digitale overheid bij het Informatiepunt 
Digitale Overheid (IDO). Deze service is gratis. 
 
Steeds vaker moeten zaken met de overheid via 
internet geregeld worden. Een afspraak maken bij 
de gemeente, een rijbewijs aanvragen, werk zoeken 
of je studiefinanciering regelen, tegenwoordig gaat 
dit allemaal online. In Nederland hebben ongeveer  
4 miljoen mensen moeite om deze ontwikkelingen 
bij te benen. Ze vinden het lastig om digitaal zaken 
te doen met de overheid. Het Informatiepunt 
Digitale Overheid heeft als doel om de 
zelfredzaamheid van mensen te vergroten en te 
voorkomen dat ze sociaal en maatschappelijk 
buitengesloten raken. Iedereen moet mee kunnen 
doen! 
 
Mensen met een vraag over de digitale overheid 
kunnen die op werkdagen stellen aan één van de 
medewerkers van de Bibliotheek. Zij maken mensen 
wegwijs op de websites van de overheidsinstanties 
of verwijzen door naar de juiste organisaties voor 
hulp. Om redenen van privacy zijn de medewerkers 
niet bevoegd om formulieren in te vullen. Getrainde 
vrijwilligers verzorgen de inloopspreekuren van het 
informatiepunt op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 
en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur. Een afspraak 
maken is niet nodig. Ook hoeft u geen lid te zijn van 
de Bibliotheek. 
 
In 2019 zijn de eerste Informatiepunten Digitale 
Overheid gestart bij 15 bibliotheken, in 2020 
kwamen er maar liefst 73 bij. Dit jaar volgen er nog 
eens 41. Dan is er in ruim 90% van alle Nederlandse 
bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid. 
Het is de bedoeling dat alle bibliotheken in ons land 
deze service gaan bieden. 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekveldhoven.nl/ido of  
bel: 040-2532901. 

Gratis e-books/luisterboeken 

Gratis e-books en luisterboeken voor 
de jeugd 

1 juli t/m 31 augustus 2021 
 
Tijdens de zomeractie van ‘Boek ’n Trip’ van 
Jeugdbibliotheek.nl beleven kinderen en jongeren de 
mooiste verhalen. Gewoon op hun telefoon of tablet. 
Met de gratis online Bibliotheek-app downloaden zij 
de leukste e-books en luisterboeken.  
De zomeractie is beschikbaar voor zowel leden als 
niet-leden van de Bibliotheek tussen de 0-18 jaar. 

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met  
31 augustus. Niet-leden van de Bibliotheek kunnen 
in de actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken 
lezen of luisteren. Er is keuze uit duizenden 
boeken. Bibliotheekleden kunnen elke 3 weken in 
totaal 10 e-books en luisterboeken lenen via de 
online Bibliotheek app, ook buiten de zomeractie. 

Voor mensen met vragen over het lenen van  
e-books en luisterboeken is er het e-bookspreekuur 
van de Bibliotheek Veldhoven. Een afspraak maken 
kan via de website of telefonisch: 040-2532901. 
Tijdens het e-bookspreekuur neemt één van de 
Bibliotheekmedewerkers uitgebreid de tijd om 
mensen op weg te helpen met het lenen van  
e-books en luisterboeken op de pc, smartphone, 
tablet of e-reader. 

Meer informatie:  
www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip en 
www.bibliotheekveldhoven.nl/ebookspreekuur  
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
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 

Het recept is deze keer van Angela van Gerwen. 
 

Kip met cola 

 
Ingrediënten (voor 4 personen): 

• 4 dubbele kipfilets of 12 kippendijen 

• 3 uien 

• 350 ml cola 

• 350 ml ketchup 

• 200 gram bruine suiker 

• 4 eetlepels mosterd (scherpte naar wens) 

• 4 lente uitjes 

• handje cashewnoten 

• rijst 

• salade 

 
Bereidingswijze 
1. Kipfilets of kippendijen kruiden met peper en zout 

en aanbakken 
2. De kip in een ovenschaal leggen 
3. Ui in ringen snijden en boven op kip leggen 
4. Cola samen met de ketchup, mosterd en bruine 

suiker mengen en over de kip en ui gieten 
5. In de oven op 175 graden gedurende 45 minuten 
6. Uit de oven halen en garneren met reepjes lente 

ui en cashewnoten 
7. Serveren met rijst en een frisse salade 
8. Lekker genieten! 
 

Oersmakelijk 

Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik niet vaak 
kook en als ik dan kook, de kinderen nogal eens 
mopperen dat het niet lekker is. Maar van dit 

gerecht worden zelfs de kinderen blij  .  Plus het is 

lekker makkelijk en snel klaar te maken. 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan   
Joris van Gelder, omdat hij een toffe peer is! 
In tegenstelling tot mijzelf is hij vaak in de 
keuken te vinden. Ik verwacht van deze 
keukenprins een culinair hoogstandje om je 

vingers bij af te likken    
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Na een paar jaar afwezigheid, hebben we 
besloten om weer te starten met de rubriek 
“Advertentie in de Spotlights”. Voor deze 
eerste editie hebben we gekozen voor 
Fysiotherapie De Heikant. Zij adverteren al 
enkele jaren in de Koers van Oers.  

Fysiotherapie De Heikant heeft twee locaties, te 
weten in Gezondheidscentrum De Heikant aan de 
Dommelshei 19 en in Gezondheidscentrum Oerle 
aan de St. Janstraat 24.  

Advertentie in de spotlight 

Geschiedenis 
De praktijk is sinds 1988-1989 gevestigd in de 
locatie aan de Dommelshei. In eerste instantie 
werkte men in loondienst, in 2010 is door 10 
therapeuten de huidige maatschap opgericht. Sinds 
de opening van Gezondheidscentrum Oerle heeft 
men daar ook een praktijk. In de praktijk in Oerle is 
5 dagen per week 1 van de fysiotherapeuten 
aanwezig. Op dit moment zijn er in totaal 14 
fysiotherapeuten en 5 balie-/administratie 
assistenten werkzaam.  

Activiteiten 
Men biedt fysiotherapie, manuele therapie en 
haptotherapie aan. De praktijk is daarnaast 
gespecialiseerd in kinderfysiotherapie, 
sportfysiotherapie, oedeemtherapie, bekkentherapie, 
fysiofitness, COVID revalidatie, Parkinson, 
claudicatio en COPD.  

Door één van de fysiotherapeuten wordt 
aangegeven dat men tevens een duidelijke toename 
merkt van COVID-19 revalidanten. Die worden 
opgevangen door een team specialisten die werken 
aan het herstellen van de conditie, kracht, 
belastbaarheid en vertrouwen in het eigen lichaam, 
ademhaling en mobiliteit van de luchtwegen.  

Ten slotte vindt men het belangrijk om fysiotherapie 
met aandacht aan te bieden binnen een centrum 
waar samenwerking met de huisartsen en tal van 
disciplines centraal staan. 

Meer informatie 
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact 
opnemen met dhr Michiel Knibbe, op het 
telefoonnummer 040 – 2539665 (voor beide 
locaties) of bezoek de website 
www.fysiotherapieheikant.nl.  

De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen 
van 08.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 
17.00 uur. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur staat het 
antwoordapparaat aan. U kunt deze natuurlijk 
inspreken en u wordt dan zo spoedig mogelijk 
teruggebeld.  

Entree Gezondheidscentrum Oerle. 



23 

Spannende activiteiten 

Hey hallo allemaal!!  
 
De grote vakantie is in zicht!  
En daarmee ook het vakantieprogramma, met dit 
jaar als thema "op de Camping!" 
We kijken uit naar een leuke week vol spannende en 
gezellige activiteiten.  
De meeste activiteiten zullen plaatsvinden rondom 
Blokhut d'n Bosbender.   
 
Het programma van 2021 is als volgt: 
 

• Zondag 29 augustus 2021: Olympische Dag  

• Maandag 30 augustus 2021: Pretparkdag  

• Dinsdag 31 augustus t/m woensdag  

1 september: Bivak Oerle  

• Woensdag 1 september t/m vrijdag 3 september: 

Bivak Bovenbouw 

• Vrijdag 3 september 2021:  

Afsluitdag met BBQ voor de ouders 
 
Voor meer informatie en eventuele vragen kijk op 
onze site www.vpoerle.nl 
 
Let op de inschrijving voor de kinderen sluit op 
18 juli.  
 
Vergeet niet om u in te schrijven als 
hulpouder/opa/oma/tiener, want zonder 
hulpouders geen vakantieprogramma!!  
 
Wij hebben er veel zin in!  
Het vakantieprogramma comité!!  

We zijn er weer! 

Wij staan dit jaar weer op de kermis! 
 
Beste Oerlenaren, 
 
Gezien de voorspoedige ontwikkelingen in de 
coronacrisis, vooral door de vaccinaties en het goede 
gedrag van de mensen, kan de kermis weer 
doorgang vinden. Dit is, zoals alles in deze tijd, 
natuurlijk onder het voorbehoud dat de 
ontwikkelingen gunstig blijven. Daar hebben we 
goede hoop op. 
 
Daarom zal SNL dit jaar ook weer op de kermis 
aanwezig zijn met de bekende 
enveloppensport! 
 
Dit jaar is er geen loterij. Het is nog maar net 
bekend, dat alles door kan gaan. Het is mede gezien 
de naderende zomervakantie, niet haalbaar om dat 
geheel geregeld te krijgen. 
 
Volgend jaar gaan we weer voor de volledige 
organisatie. 
 
Mocht u zieken in uw omgeving kennen, laat het 
a.u.b. weten aan een van onze bestuursleden of 
d.m.v. een mailtje aan 
Oerle@nieuwelevenskracht.nl. 
 
Groet en blijf gezond! 
 
Namens SNL afdeling Oerle,  
Theo Snelders, 
Voorzitter.  
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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 

Erfgoedhuis Veldhoven 

Het kadaster 
 
In de lessen vaderlandse geschiedenis op de lagere 
school leerden we dat de Franse Tijd (1794 – 1814) 
niet alleen negatief voor ons land was, maar dat 
Napoleon ook goede zaken tot stand heeft gebracht. 
En dan denken we allereerst aan de instelling van de 
Burgerlijke Stand. Tot 1811 konden we informatie 
over personen halen uit de doop-, trouw- en 
begraafboeken van de kerken. Met de instelling van 
de Burgerlijke Stand moest iedereen, die nog geen 
achternaam had er eentje kiezen. Sjaak van Peer 
van Nolleke was toen niet meer mogelijk. Dat wil 
niet zeggen, dat niemand vóór 1811 een 
achternaam had. De Burgerlijke Stand schiep orde in 
de wanorde tot dan toe.  
 
Maar Napoleon deed nog meer. Er moest ook 
duidelijkheid komen in grond- en 
opstaleigendommen. Vanaf 1811 gingen landmeters 
aan het werk om de gronden in kaart te brengen. 
Een belangrijke reden was ook, dat hij de belasting 
koppelde aan het bezit. Elke soort grond werd in een 
categorie geplaatst en er werd een prijs aan 
gekoppeld. Zo werd het bouwland geplaatst in 
categorie 1, 2, 3 of 4. Had je een bunder bouwland 
in categorie 1 (Goede, vettige grond waar veel op 
groeide) werd je bezit bepaald op fl. 14,00 per jaar. 
Categorie 2 werd belast voor fl. 10,00, categorie 3 
op fl. 6,00 en categorie 4 op fl. 3,00. Deze laatste 
categorie bestond uit ontgonnen heidegrond, waarop 
maar amper iets groeide.  
 
Ook de huizen werden ingedeeld in 6 categorieën. 
Men betaalde als eigenaar van een huis belasting. 
Mensen die huurden betaalden aan de eigenaar. 
Daar de inwoners van Oerle nagenoeg allen boeren 
waren, waren de huizen boerderijtjes. 

Op Zandoerle stond een windgraanmolen. Deze 
werd aangeslagen voor fl. 220,00 per jaar. In Oerle 
waren 3 leerlooierijen, 2 op Berkt en 1 een eindje 
achter de huidige lagere school. Het aantal 
looijkuypen en laafkuypen bepaalden de afdracht. 
De laatste was geschat op fl. 18,00 per jaar. Een 
van de leerlooierijen op Berkt was van de familie 
Van Sambeek. Dit is de oorsprong van de latere 
schoenfabriek aan de Locht in Veldhoven. 
In 1832 was heel Nederland in kaart gebracht. Dat 
jaar zien we dan ook als het startjaar van het 
kadaster. Vanaf toen werden uiteraard ook de 
wijzigingen bijgehouden. Veranderingen in 
perceelgrootte en bouwen en verbouwingen van 
huizen zijn vanaf dan te volgen.  

Wat de opstallen van Oerle in 1832 betreft: er 
waren 2 kerken (de kapel in Zandoerle werd ook als 
kerk beschouwd), 1 toren, 1 pastorie, 136 huizen,  
1 school, 1 raadhuis (Oude Kerkstraat 32),  
1 windmolen, 33 schuren, 1 bakhuis en 3 looierijen. 
Als Erfgoedhuis Veldhoven willen wij voor elk perceel 
en bebouwing de geschiedenis gaan vastleggen. Dat 
zegt net als de beschrijving van de mensen iets over 
het leven van toen.  
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Een voorbeeld: Toen mijn vader in 1946 een nieuwe 
oven in de bakkerij wilde installeren, ging men de 
grond monsteren. En wat bleek? De grond was niet 
stabiel genoeg. Er moesten extra fundamenten 
worden aangebracht, anders zou de oven gaan 
verzakken. Want op de plaats waar de oven ging 
komen, lag vroeger de slotgracht van kasteel “Den 
Boonenberg”, genaamd De Vest. Kasteel is een 
groot woord. Het zal meer een extra grote en 
beschermde boerderij zijn geweest. De 
kadastertekening bracht duidelijkheid en de oven 
ging nog jaren mee. 

 
De ouderen onder ons die in Oerle zijn opgegroeid 
hebben of op de lagere school gezeten in het 
gebouw waarin nu dorpscentrum d’Ouw School is 
gevestigd (de jongens) of in het pensionaat (de 
meisjes). Daarvoor was het appartementengebouw 
Oude Kerkstraat 16 de jongensschool. In 1918 werd 
deze oude school verbouwd tot 
burgemeesterswoning voor burgemeester Van Hooff. 
Echter dit was ook niet de eerste jongensschool van 
Oerle. Deze stond namelijk op het terrein van de 
toenmalige kerk. Kadastrale kaarten geven zo hun 
geheimen aan ons prijs.  
 
Om te volgen waar wij als Erfgoedhuis Veldhoven 
mee bezig zijn: zie de website: 
www.erfgoedhuisveldhoven.nl 
Loop gerust eens binnen in de heemkamer op de 
eerste verdieping van de bibliotheek om je verder te 
informeren. In de volgende Koers van Oers zullen 
wij mededelingen doen over de openstellingsuren. 
Maar misschien bent u uit een ander hout gesneden 
dan een leerling van mij heel lang geleden. Toen ik 
hem vroeg waarom hij zijn geschiedenishuiswerk 
voor het proefwerk niet had geleerd, zei hij: “Och 
mister, dat is allemaal al geweest, daar kunnen wij 
toch niks meer aan doen”. In dat geval komen wij 
graag met u in contact om gezamenlijk de 
geschiedenis van Veldhoven en ook die van de 
voormalige gemeente Oerle, te ontdekken en uit te 
dragen. 
 
Tiny Leijten 

Archeologische kaart van de kom van Oerle. 

Sleutelbos kwijt 

Heeft u een sleutelbos 
gevonden met een fel gele  
ski-pashouder, een touwtje 
met de letters “ik zorg” en 
twee sleutels, wilt u dit dan 
a.u.b. mailen naar: 

toosvriet@gmail.com 

o.v.v. sleutel. 
 
Alvast bedankt, Toos van Riet. 
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Sponsorloop: 
De sponsorloop was een groot 
succes. Het was fantastisch om 
te zien hoe goed de kinderen 
hun best deden met het 
rennen van de rondjes, zo enthousiast. De kinderen 
hebben samen 5600 euro opgehaald. Wat een 
geweldig resultaat! We zijn ontzettend trots op alle 
leerlingen. 
Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van 
stichting KidsCare Kenia 
 
Reactie vanuit Kidscare: 
Lieve kinderen, 
Wat zijn we onder de indruk van jullie enorme inzet 
voor KidsCare, en het prachtige resultaat! We 
spreken in Kenia altijd over de KidsCare-familie, dat 
zijn alle professionals, vrijwilligers, betrokkenen, 
partners en donateurs die zich inzetten voor het 
verbeteren van het leven van deze kinderen. Na 
deze succesvolle actie kunnen we wel zeggen dat de 
kinderen in Kenia er een hele grote Sint Jan Baptist-
familie bij hebben gekregen. We zijn er als bestuur 
stil van. Dankzij jullie kunnen we heel veel kinderen 
zoals Mlongo, Justin, Manatuma, Salim, Fatima, 
Mwakina, Mary en Chikoza nog beter helpen. Dank 
jullie wel! 

 
Mondkapjes en beslisboom: 
I.v.m. de landelijke verruiming is het op school niet 
meer verplicht om een mondkapje te dragen. We 
houden nog wel rekening met de 1.5 meter afstand. 
Het is niet de bedoeling voor ouders om de school 
binnen te lopen. Mocht u uw kind moeten ophalen of 
iets komen afgeven dan kunt u altijd bij de voordeur 
bellen. 
Bijgaand ontvangt u de laatste versie (mei 2021) 
beslisboom. Het is nog steeds de bedoeling om de 
kinderen bij verkoudheidsklachten thuis te houden 
en te laten testen. 

 
Parkeren rondom school: 
Wij willen u nogmaals eraan herinneren om zo veel 
mogelijk op het Kerkplein te parkeren. Wij hebben 
weer klachten vanuit de directe omgeving van 
school ontvangen. We verzoeken u dringend om 
NIET dubbel te parkeren en NIET voor een oprit te 
parkeren. Alvast dank hiervoor, namens de buurt. 
 

Schoolnieuws 

Bericht vanuit KidsCare: (25 juni 2021) 

Lieve kinderen, leerkrachten en ouders van de Sint 
Jan Baptist, 

Wat hebben jullie je best gedaan voor de kinderen in 
Kenia. Ongelooflijk hoeveel geld jullie hebben 
opgehaald. We hebben de foto’s gezien van jullie 
mooie werkstukken, de sponsorloop en natuurlijk 
jullie enthousiasme. 

Wij zijn Gerard en Lisette Geenen, de oprichters van 
KidsCare. We zijn zondag thuis gekomen van ons 
bezoek aan KidsCare in Kenia. We hebben zelf 
gezien hoe hard het nodig is om weeskinderen en 
kinderen met een beperking te helpen. Zoals jullie 
gehoord hebben leven de kinderen in een 
plattelandsgemeenschap. Door corona hebben de 
verzorgers van de vele kinderen het nog moeilijker. 
Ze zijn arm en willen net als hier goed voor de 
kinderen zorgen. Het team van KidsCare in Kenia 
helpt ze daarbij. Met jullie steun kunnen we nog 
meer arme gezinnen helpen. Wat zijn we trots op 
jullie. 

Doordat jullie nu nog meer weten over de kinderen 
in Kenia zijn jullie vast heel blij dat jullie hier 
geboren zijn. Wat boffen we dat we hier in 
Nederland wonen en dat jullie op een school zitten 
met veel materiaal en lieve juffen en meesters. 

Beste ouders van de kinderen bedankt dat jullie de 
kinderen zo gesteund hebben met deze actie voor de 
kinderen in Kenia. Leerkrachten, bedankt voor jullie 
enthousiasme om de kinderen in alle klassen meer 
te leren over de kinderen in Kenia en het werken 
met de les en werkboekjes. 

Om de paar maanden sturen we een nieuwsbrief 
met de laatste nieuwtjes over KidsCare. We sturen 
die zeker ook naar jullie school. 

We kunnen jullie beloven dat elke euro die jullie 
opgehaald hebben in Kenia besteed wordt. Heel veel 
dank namens de vele kinderen in Kenia. 

Een warme en lieve groet van, 

Gerard en Lisette Geenen 
www.kidscarekenia.nl 
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Schoolvakanties en studiedagen 2021-2022 

 
Studiedagen: alle leerlingen vrij 
Maandag: 27 september 2021 
Vrijdag: 12 november 2021 
Maandag: 6 december 2021 
Vrijdag: 18 februari 2022 
Woensdag: 30 maart 2022 
Woensdag: 22 juni 2022 
Vrijdag: 22 juli 2022 (dit is tevens de 

calamiteitendag) 

 
Bericht vanuit de Parochie: 
Aan de ouders van de leerlingen die komend 
schooljaar naar groep 4 en groep 8 gaan. 

Beste ouders, 

Uw kind gaat binnenkort naar groep 4 of groep 8. 
Dat is doorgaans ook de groep waarin kinderen hun 
1e communie (groep 4) of hun Vormsel (groep 8) 
doen. Om u over deze sacramenten en het 
voorbereidingstraject hier naartoe te informeren 
organiseert de parochie Christus Koning in 
Veldhoven, waartoe ook de wijk Meerhoven behoort, 
twee avonden. 

Dinsdag 7 september is om 20.00 uur voor ouders 
van leerlingen van groep 4 een avond over de 1e 
communie. 

Donderdag 9 september is om 20.00 uur voor 
ouders van leerlingen van 8 een avond over het 
Vormsel. 

De bijeenkomsten vinden plaats in het 
parochiecentrum aan de Kapelstraat-zuid 18 te 
Veldhoven. 

Graag per mail bericht als u bij een van deze 
avonden aanwezig wilt zijn. Dit kan via 
secretariaat@christuskoning.nl 

Pastoraal team parochie Christus Koning 
Pastoor F. As en kapelaan J. Beekman 

Vakanties Data 

Herfstvakantie 25-10-21 t/m 31-10-21 

Kerstvakantie 25-12-21 t/m 08-01-22 

Voorjaarsvakantie 28-02-22 t/m 05-03-22 

2e Paasdag Maandag 18-04-22 

Koningsdag 
27-04-22  
(valt in de meivakantie) 

Meivakantie 25-04-22 t/m 08-05-22 

Bevrijdingsdag 
05-05-22  
(valt in de meivakantie) 

Hemelvaart 26-05-22 en 29-05-22 

2e Pinksterdag 06-06-22 

Zomervakantie t/m 04-09-22 

 
Hangjongeren schoolplein 
De laatste maanden hebben we erg veel overlast 
van jongeren op het schoolplein en achter de 
nieuwbouw op het veld. Het schoolplein wordt elke 
dag afgesloten en in overleg met de gemeente 
worden aanvullende maatregelen getroffen. Mocht u 
in de avonduren en in het weekend zien dat er 
jongeren op het schoolplein en op het veld achter de 
nieuwbouw overlast veroorzaken is het verzoek om 
dit te melden bij de politie. 
In het weekend blijven steeds vaker fietsen en 
stepjes staan. Het verzoek is om ervoor te zorgen 
dat de fietsen en stepjes op vrijdag mee naar huis 
gaan om te voorkomen dat ze vernield worden of 
gebruikt worden om vernieling aan te richten. 

 
Corona maatregelen 
In het protocol voor de basisscholen zijn de 
maatregelen deels aangepast. 
Tot aan de zomervakantie blijven wij in cohorten 
van 2 tot 3 groepen buitenspelen. De komende 
3 weken zullen de gymlessen van groep 3 t/m 6 
buiten gegeven worden. 
De beslisboom zal gevolgd blijven worden voor 
kinderen met verkoudheidsklachten (zie beslisboom 
op de vorige pagina). 
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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  

Wijs op reis 

Op vakantie naar het buitenland? 
Bereid je goed voor 
 
De vakantieperiode komt in zicht. Heb jij 
vakantieplannen en wil je meer weten over 
reizen naar het buitenland in coronatijd? Deze 
zomer is het extra belangrijk om je vakantie 
goed voor te bereiden.  
 
Bereid je reis naar het buitenland goed voor  
Het actuele reisadvies vind je op 
www.wijsopreis.nl. Check dit altijd voor je boekt 
en voor vertrek. Op deze website lees je precies 
welke toegangseisen gelden, of je je moet laten 
testen, in quarantaine moet en welke coronaregels 
in je vakantieland gelden. 
 
Tip: download de Reisapp op www.wijsopreis.nl, dan 
blijf je op de hoogte. De situatie op je 
vakantiebestemming kan namelijk snel veranderen. 
 
Wil je een stempel in het gele boekje? 
Het gele boekje is geen officieel erkend 
vaccinatiebewijs voor Covid-19. GGD Brabant-
Zuidoost zet de stempel in het gele boekje als extra 
service, voor je eigen administratie. Heb je het gele 
boekje niet, dan hoef je het dus niet speciaal 
hiervoor aan te schaffen.  
 
Het Digitaal Corona Certificaat (DCC), het officiële 
vaccinatiebewijs om te reizen in Europa, komt in juli 
voor iedereen beschikbaar in de CoronaCheck-app.  
 
GGD Brabant-Zuidoost zet stempel in het gele 
boekje 
Als je het gele boekje meeneemt naar je 
vaccinatieafspraak, krijg je op verzoek een stempel 
in het gele boekje. Op onze vaccinatielocaties is het 
gele boekje niet verkrijgbaar, dit bestel je online. 
 

Zo krijg je een stempel als je al gevaccineerd 
bent bij de GGD 
Ben je gevaccineerd bij een GGD-locatie in onze 
regio of bij een andere GGD? Dan kun je een 
stempel ophalen bij de stempelpost voor de ingang 
van de XL-vaccinatielocaties in Eindhoven en 
Helmond. Neem hiervoor je ID, registratiekaart en je 
eigen gele boekje mee, want het gele boekje is niet 
te koop op deze locaties.  
 
Je hoeft geen afspraak te maken; je kunt iedere dag 
tussen 10 en 16 uur terecht op de Theo Koomenlaan 
1 in Eindhoven of Haverdijk 11 in Helmond, houd 
wel rekening met een wachtrij. De GGD kan geen 
stempels zetten voor vaccinaties die door een 
huisarts, ziekenhuis of zorginstelling zijn gegeven. 
Neem daarvoor contact op met je zorgverlener. 
 
Gevaccineerd bij de huisarts? Maak een 
afspraak bij je huisarts voor een stempel 
Als je door je huisarts bent gevaccineerd met Astra 
Zeneca, kun je met de huisartsenpraktijk een 
afspraak maken om de Covid-19-vaccinatie te laten 
opnemen in het gele boekje. Dit gele boekje neem 
je zelf mee, dit is niet te koop op de praktijk. Plak 
zelf alvast de stickers van de registratiekaart in het 
gele boekje, dan zorgt de huisartsenpraktijk tijdens 
je afspraak voor de stempel en handtekening. 
 

GGD Brabant-Zuidoost wenst iedereen 
een mooie zomer! 
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Keuringsarts 

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

Eindstand Scoor een Boek! 

Veldhovense leerlingen scoren 3.847 
boeken 
 
Scoren kun je overal! Met die gedachte 
voerden de Bibliotheek Veldhoven, Brede 
School Veldhoven en PSV Foundation ook dit 
schooljaar het sportieve leesbevorderings-
programma ‘Scoor een Boek!’ uit, dat onlangs 
werd afgesloten met bekendmaking van de 
eindstand. 
 
Het programma verbindt lezen en sport door 
profvoetballers in te zetten als rolmodellen. Maar 
liefst 16 groepen 5 en 6 van Veldhovense 
basisscholen gingen dit schooljaar aan de slag met 
Scoor een Boek!. PSV-spelers Nurija van 
Schoonhoven en Marco van Ginkel waren dit 
schooljaar de ambassadeurs van Scoor een Boek! in 
Veldhoven. Zij motiveerden alle deelnemende 
leerlingen en leerkrachten om zoveel mogelijk leuke 
boeken te ‘scoren’.  

 

Vastgeplakte boeken 
De Bibliotheek zorgde voor aansprekende boeken, 
boekenleggers en posters waarop de score per groep 
kon worden bijgehouden. De PSV-spelers moedigden 
de leerlingen aan in diverse spannende filmpjes 
rondom een mysterie met vastgeplakte boeken op 
het voetbalveld. Ook konden leerlingen met hun hele 
gezin meedoen aan de thuiseditie met leuke 
opdrachten, er was een speurtocht naar 
voetbalspelers uitgezet in Veldhoven en een 
sportieve afsluiting, die werd verzorgd door Brede 
School Veldhoven. 
 
Eindstand 
In een afsluitend filmpje voor alle deelnemende 
groepen maakte Vivianne van Wieren-Kraayvanger, 
wethouder van onder meer onderwijs en sport, de 
eindstand van Scoor een Boek! bekend. De 
deelnemende leerlingen scoorden in totaal 3.847 
boeken. Ook maakte zij de winnaars bekend van de 
thuiseditie: groep 5D van basisschool Dick Bruna 
won een rondleiding door het PSV-stadion.  
 
Geschiedenis Scoor een Boek! 
Scoor een Boek! is in 2012 opgezet in Groningen en 
werd daarna uitgerold over het hele land. De 
kinderen worden via videoboodschappen 
aangemoedigd door spelers van onder meer AZ, FC 
Groningen, NEC, PSV en Willem II. Met het project 
geven profvoetballers aan dat, naast sporten en 
spelen, lezen erg belangrijk is. Een goede taal- en 
leesvaardigheid is namelijk de basis voor 
zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. 
 
Meer informatie en alle filmpjes zijn terug te vinden 
op de website:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/scooreenboek 

Leerlingen en leerkracht van de Rank.  
Foto: Willem Binnendijk 

Marco van Ginkel en Phoxy.  
Foto: Willem Binnendijk 
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Boek een kinderboek! 

Het inspireerde mijn man in zijn studententijd om 
samen met een studiegenoot een boekje serieus te 
nemen over hoe je een eend (de auto bedoel ik 
natuurlijk) kon aanpassen door er een tweede motor 
in te bouwen. Hun doel was om met deze  
2-motorige eend mee te doen aan de Parijs-Dakar 
rally. 
 
Ook in Met de Kameleon vooruit is er geen probleem 
zo groot dat er geen oplossing voor te bedenken is. 
Of het nou gaat om leren hardlopen terwijl je nog 
nooit gesport hebt – puur om de stadse jongens te 
kunnen verslaan in een schooltoernooi – of het 
helpen van een dorpsgenoot die de huur niet meer 
kan betalen en uit zijn huis gezet dreigt te worden, 
als je de handen ineen slaat is in de wereld van de 
Kameleon alles mogelijk. De ingrediënten die 
hiervoor nodig zijn, zijn een frisse nieuwe schooljuf 
in het dorp, de balorige boerenknecht Gerben die 
graag buiten de lijntjes kleurt en ‘out of the box’ 
denkt, een verliefde postbode op een brommer en 
een klompenmaker in financiële nood. Voeg daar 
een vriendengroep aan toe die een robuuste boot tot 
hun beschikking heeft en dan krijg je als vanzelf een 
paar vrolijke plotwendingen. Ja, de jongens zijn 
bijdehand, dat vind ik nu ik volwassen ben nog 
steeds. Maar er schuilt geen enkel kwaad in hun 
opmerkingen. 
  
Als het boek uit is, moet je eigenlijk nog even 
doorbladeren naar de laatste bladzijde. Daar staat 
heel formeel: “Meneer De Roos schreef ook:” met 
daaronder een lijstje titels. Dat is toch heel leuk om 
te lezen in een tijd waarin je gewend bent geraakt 
dat schrijvers van kinderboeken bij hun voornaam 
worden aangesproken en met je en jij. Wie wil zo’n 
boek nou niet in de kast hebben staan? Mijn man 
gaat dit boek in ieder geval nog een keer lezen. En 
laat dit boek vooral ook een inspiratiebron zijn voor 
de aanstormende generatie jonge techneuten die 
nog heel wat problemen zullen mogen oplossen voor 
ons. 
 
Je vindt meerdere exemplaren van Met de Kameleon 
vooruit door H. de Roos in doos nummer 990. 

Met de Kameleon vooruit 
 
Als kind was ik gek op de boekenserie over de 
tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer die een boot 
schilderden met restjes verf en de Kameleon 
doopten. De jongens waren ontzettend bijdehand en 
beleefden allerlei avonturen waarbij er uiteindelijk 
altijd mensen in nood geholpen werden. Ook al is 
het een ‘feel good’ serie, ik vond het toch vooral 
spannend hoe de volwassenen in het boek zouden 
reageren op de uitspraken van de jongens die ik als 
kind erg brutaal vond. Het is ontzettend leuk om nu 
weer een boek over de schippers van de Kameleon 
op te pakken en dit met de ogen van een 
volwassene te bekijken. 
 
Toen ik besloot Met de Kameleon vooruit te gaan 
lezen voor deze rubriek, bleek dat mijn man er ook 
leuke herinneringen aan had. Als kind was hij vooral 
gefascineerd door het feit dat de Klinkhamertjes een 
automotor aan een boot hadden gehangen. 
Daardoor konden de jonge schippers er ook nog 
eens heel hard mee varen.  
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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

Even voorstellen... 

En dan hebben we nog één keer per maand op 
maandagavond vergadering. Dan heeft iedereen als 
het goed is de stukjes klaar en lezen we die aan 
elkaar voor.  
 
Als alle stukjes dan helemaal klaar zijn, worden ze 
verstuurd naar de Koers van Oers en zo staan er dus 
iedere maand minimaal twee volle pagina’s aan 
stukjes van de Kids. 
 
Lijkt het jou nou ook leuk om volgend schooljaar 
een paar stukjes te schrijven, meld je dan aan! Je 
moet minimaal in groep 5 zitten en je schrijft 5x een 
stukje. Na 5x wisselen we de Kids zodat je niet het 
hele jaar hoeft te schrijven! 
 
Heb je nog vragen over de Koers voor Kids of wil je 
je aanmelden? Dan kan dat bij mij of bij Els of bij 
Miranda: 
 
Marieke: mariekeharks@hotmail.com  
Els: elskaris@hotmail.com  
Miranda: vanvlerken@onsbrabantnet.nl 

Hallo kids van Oerle! 
 
Graag wil ik me even aan jullie voorstellen: 
Ik ben Marieke Harks en woon sinds 2016 in de 
Sella in Oerle. Ik woon daar met mijn vriend Paul, 
mijn twee kinderen Lars van 5 jaar en Emma van  
10 maanden en onze twee katten uit Curaçao, Dushi 
en Brasa (dat betekent Liefje en Knuffel in het 
Curaçaos). Ik vind het leuk om te wandelen, in de 
tuin te werken en creatief bezig te zijn o.a. met en 
voor de jeugd van Oerle. 

Sinds april help ik mee bij de Koers voor Kids. Ik 
doe dat samen met Miranda en Els.  
Dat is super leuk om te doen!  
 
We hebben één woensdag in de maand 
lunchvergadering waarbij we met de Koers Kids 
gezellig en lekker lunchen en ondertussen bespreken 
waar ze over willen schrijven. Soms moeten we 
even helpen met een onderwerp voor het stukje te 
bedenken, maar meestal is er al goed nagedacht en 
zijn we er snel uit.  

Marieke Harks (midden) en haar gezin, met 
bovenin Paul en daaronder Lars en Emma. 
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Sarah Allach, Xavi van Breugel, Charlie van Eerd, 
Siem Hermans, Jinthe Kanters en Nikita Rutter. 

Hoi, ik ga iets schijven over 
fidget toys. In Coronatijd 
hadden veel kinderen niets 
te doen. Ze zaten veel op 
sociale media en zagen toen 
dat heel veel mensen fidget 
toys hadden.  
 
Een fidget toy is anti stress 
speelgoed, zoals balletjes of 
poppetjes om in te knijpen of spulletjes om mee te 
friemelen. Veel kinderen willen het ook sindsdien. 
De fidget toys zijn heel populair geworden; pop it’s 
zijn een van de populairste fitget toys.  
 
En nu ga ik een vriendin van mij interviewen: Juul 
Goossens.  
 
Hallo Juul wat vind jij van fitget toys? ”Ik vind fidget 
toys heel fijn. Ik heb er zelf ook heel veel en ik vind 
dat het helpt tegen stress. Ook is het fijn om soms 
mee te friemelen. Mijn favoriete fidget toy zijn 
magnetische balletjes.“ 
Ik heb het ook aan Amarins Nijlunsing gevraagd.  
“Ik vind het leuk om er mee te spelen, maar 
sommige zijn irritant omdat ze geluid maken. 
Daarom neem ik alleen fidget toys mee naar school 
die geen geluid maken.  
Mijn lievelings fidget toy is ook een pop-it .“ 
En mijn favoriete toys zijn stressballen. Dit was mijn 
laatste stukje, ik ga lekker van de vakantie genieten 
en daarna naar de middelbare. 
 
Doei! 
 
Groetjes Sarah. 

Fidget toys  

Voorbeelden van fidget toys. 

Kunstweken 

Hallo allemaal, 
Dit is alweer het laatste 
stukje dat ik schrijf voor de 
Koers van Oers. Ik wil jullie 
graag iets vertellen over de 
kunstweken die wij op school 
gehad hebben. Hiervoor heb 
ik een mooie tekening 
gemaakt in de stijl van 
Vincent van Gogh.  

Wij hebben eerst uitleg gekregen over Van Gogh en 
zijn werken. Toen moesten we zelf aan de slag om 
een schilderij te maken in de stijl van Van Gogh. Dat 
was helemaal niet zo makkelijk, je moest namelijk 
met laagjes werken. Dat hebben we geoefend op 
gewoon papier en later hebben we ons eigen 
schilderij gemaakt. Ik heb de sterrennacht in de stijl 
van Vincent van Gogh gemaakt. Het resultaat is in 
een museum op de website van de kunstweken te 
zien. Iedereen heeft zo zijn eigen museum en 
kunnen ouders en opa’s en oma’s het museum 
bezoeken en er is zelfs een museumwinkel. In deze 
museumwinkel kan je allemaal leuke spulletjes 
koppen, zoals placemats, broodtrommels of een mok 
met je eigen schilderij erop, super leuk! 
Ik ben blij met mijn eigen kunstwerk en vind dat 
deze best goed gelukt is.  
Nou, dat was het van mij, ik vond het heel erg leuk 
om een stukje te schrijven.  
Groetjes Jinthe  

Het kunstwerk van Jinthe. 



34 

F1 Max Verstappen  

Hallo allemaal ik ben Xavi en 
ik doe mijn stukje over het 
EK voetbal.  

Het EK voetbal is opgericht 
in 1958. De letters EK staan 
voor het Europees 
Kampioenschap. Er spelen 
landen uit heel Europa mee. 
Diegene die alles wint mag 
zich Europees kampioen 
noemen. 

Je gaat eerst de kwalificatiewedstrijden voetballen 
om je te plaatsen voor het uiteindelijke EK. Hierna 
volgt de groepsfase, hierin moet je meestal 1e of 2e 
worden om door te gaan naar de volgende ronde. 
Als je door gaat kom je in de 1/8 finale, dit is een 
knock-out ronde. Wie verliest gaat naar huis. Na de 
1/8 finale volgt de kwart finale en de halve finale, 
ook dit zijn beide knock-out rondes. Mocht je ook 
hierdoor heen komen dan mag je de finale spelen. 

Er doen 24 landen mee! Dit jaar deed het 
Nederlands elftal ook mee en de eerste wedstrijd 
van het Nederlands elftal hadden ze gewonnen met 
3-2 van Oekraïne, daarna won Nederland met 2-0 
van Oostenrijk en met 3-0 van Noord Macedonië. 
Nederland was hierdoor groepshoofd en dus door 
naar de 8e finale. Hierdoor moesten ze tegen 
Tsjechië voetballen! Helaas verloren we de wedstrijd 
en hield het EK op voor ons.  

Ik heb zelf ook alle wedstrijden gekeken met papa 
en mama, de familie en de buren en ik was helemaal 
verkleed in het oranje. Alles was mooi versierd in de 
straten en op de parkeerplaats. Hopelijk wordt dan 
ook alles weer zo mooi oranje versierd. 

Volgend jaar is er weer een voetbal kampioenschap, 
maar nu is dat het WK het wereld kampioenschap. 
Ik hoop dat ze het daar een stukje beter doen. 

Dit was mijn laatste stukje wat ik jullie heb 
geschreven. Eerder heb ik verteld over de 
voorstellen hondenpoepactie, PSV en Lovano. 
Hotweel en het EK. Voor nu houdoe en tot ziens!!! 

Groetjes van Xavi.  

Formule1, ook wel F1 
genoemd is een autosport.  
F1 auto’s gaan ongeveer 
400 km per uur! 
Maar het is zeker geen 
goedkope sport want een 
voorvleugel kan soms zo’n 
175.000 euro kosten en dat 
voor alleen een 
voorvleugel!  
Moet je voor stellen hoe duur de auto is!  
 
Ikzelf sta voor Max Verstappen want hij is een 
Nederlander en hij is ook echt heel goed. Max komt 
officieel uit Hasselt in België.  
En zijn lievelingseten is soep en carpaccio. 
De topsnelheid die hij ooit heeft gehaald is wel  
365 km per uur! 
Ikzelf kijk met papa altijd de race. 
De eerste F1 race is gereden in 1950. 
De vader van Max heeft ook F1 gereden hij heet Jos 
Verstappen. 
 
En een als een F1 auto remt voelt het net alsof je 
met 50 km per uur tegen een muur aan rijd! En dat 
gebeurd ongeveer iets van 500 keer per race! 
F1 is ook zeker weten een team sport en dat zie je 
heel goed aan de pitstop want samen met zijn team 
bedenkt hij hoe vaak en wanneer hij stopt. 
Ze moeten zo snel mogelijk de banden en soms zelf 
de voorvleugel wisselen in minder dan 10 seconden 
en meestal duurt het 2 tot 3 seconden!  
Meestal stoppen ze 2 of 3 keer per race. 
 
Dit was mijn laatste stukje in de koers, hopelijk 
hebben jullie met veel plezier mijn stukjes gelezen! 
 
Groetjes Siem  

Max Verstappen. 
(foto: formula1.com) 

De nieuwe auto van Max Verstappen. 

EK voetbal 
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Hoi hoi. 
 
Dit is mijn laatste stukje in 
de koers.  
Wat ik natuurlijk heel 
jammer vind want ik schrijf 
graag voor het blad. 
Vandaag wil ik het hebben 
over de restaurants die 
eindelijk weer gewoon open 
zijn... 
Niet alleen buiten in de kou zitten met een dekentje. 
 
Mama kookt heel lekker, maar ik ga liever uiteten. 
Dan kan ik zelf kiezen wat ik het allerlekkerste vind. 
Meestal pak ik sushi of gewoon lekker frietjes met 
frikandellen. Iedere week gaan we ergens naar toe 
en mij lievelingsrestaurant is het ABC restaurant. 
Daar kan je lasergamen, lekker jumpen in een 
Minecraft wereld en eten in veel verschillende 
restaurants. Net allemaal kleine winkeltjes waar je 
in kunt lopen en kijken wat je lekker vind. 
Ze hebben ook een ijswinkeltje met snoepjes en 
suikerspin fruit. Zo lekker allemaal en zelfs een hele 
grote plek om te spelen ...een xl speeltuin. En je 
hoeft niks te betalen! 
Zelfs bij dierentuinen kun je uiteten gaan. Dus ik 
ben zo blij dat alles open is, want eten is ook echt 
een hobby van mij. 
 
En nu ga ik mama vragen of we vanavond na 
etenstijd gaan, dus ik sluit mijn stukje af en ik vond 
het echt leuk dat ik voor jullie hebben mogen 
schrijven. 
 
Alvast een fijne zomervakantie. 
Groetjes Nikita. 

Hoi hoi..  
 
Afgelopen woensdag mocht 
ik naar de Bosbender. Vanuit 
het Helicon in Eindhoven 
waren er 4 scholieren die 
een parcours uitgezet 
hadden. Ik wilde eigenlijk 
allemaal vragen gaan stellen 
aan de scholieren, maar toen 
ik daar was wilde ik alleen maar spelen. Het was een 
parcours met heel veel obstakels. Bijvoorbeeld een 
wip wap, je begint aan de ene kant en dan gaat hij 
kantelen. Best wel spannend.. maar het is goed 
gelukt. Een kast uit de gymzaal waar we over heen 
moesten en nog veel meer.  
Met een aantal kinderen mochten we het parcours 
uittesten en lekker spelen.  
Sanne en Patricia helpen bij de Bosbender 
kinderen… het is een soort therapie..  
Door allemaal oefeningetjes te doen kan je beter 
ontwikkelen. Dat is voor veel kinderen echt superfijn 
en het is gezellig.  
Ik weet toevallig dat ze ook vaak een spelletje doen. 
Echt leuk!  
De scholieren hebben echt hun best gedaan en ik 
kon er geen genoeg van krijgen. Andere kindjes 
gingen al wat anders doen, maar ik bleef lekker op 
het parcours spelen.  
 
Groetjes Charlie 

Lekker uiteten Kinderpraktijk in Bosbender 
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Aanmeldingen voor het 

Publicatiebord 

 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 

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 

27 augustus 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 

Juli  

16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

24 Ophalen oud papier 

30 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

  

Augustus  

6 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

20 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

27 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

28 Ophalen oud papier 

28 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 
van 19.00u tot 22.00u in d’Ouw School 

29 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 
van 10.00u tot 17.00u in d’Ouw School 

29 Vakantieprogramma: Olympische dag 

30 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 

31 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 

  

September 

1 Vakantieprogramma: Bivak bovenbouw 

3 Vakantieprogramma: Afsluitdag met 
barbecue voor de ouders 

3 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

10 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

24 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

25 Ophalen oud papier 

  

Oktober  

4 DorpsVereniging Oerle:  
Ledenvergadering in d’Ouw School 

30 + 31 Koers van Oers: boekenmarkt in 
dorpscentrum d'Ouw School 

  

November 

14 Sinterklaas in Oerle 

https://www.oerle.info/Page.aspx?id=23&title=aeds-in-oerle




http://www.doormalen.nl/vacatures

