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Redactie 

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

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 binnenkant kaft: 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 

7 25-06-2021 Week 28 (15-07-2021) 

(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) 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Donatie Groen en Keurig Hup Holland…. 

Beste dahlia vrienden 
 
De nieuwe donateurskaarten zijn inmiddels in ons 
bezit. 
 
Velen van jullie hebben al gereageerd. Super 
 
Degenen, die de gegevens niet meer in bezit hebben 
en toch donateur willen worden zijn er de volgende  
mogelijkheden: 
 
1. Storten op onze rekening bij de Rabobank  

NL30 RABO 0138 5053 30 t.n.v. 
Bloemenvereniging Groen en Keurig.  
Graag met adres i.v.m. toezenden 
donateurskaart. 

 
2. Op de tuin vanaf 7 augustus, iedere zaterdag 

tussen 10.00 en 11.00 uur, bij het halen van 
bloemen. 

 
3. Hebt u wel betaald en geen kaart ontvangen. 

Geen nood. Op de tuin wordt alles geregeld. 
 
Groetjes, 
Jullie vrienden van Groen en Keurig 

Allemaal van links naar rechts voor 
Oranje !!!  
 
Op 11 juni start het Europees Kampioenschap 
voetballen in Engeland. Sta jij ook vierkant achter 
onze jongens van Oranje ? Juich jij ook mee of 
spring je van links naar rechts voor Oranje, zo hard 
zodat ze zelfs in Engeland weten waar Oerle ligt.  
 
Maak dan een foto van je mooiste oranje outfit of 
oranje versieringen en stuur deze voor 25 juni naar 
voorzitter@sjb-oerle.nl.  
Diegene met de mooiste, origineelste oranje 
uitdossing scoort een mooie prijs !  
 
Groetjes van de Doe Commissie SJB Oerle 

Sleutelbos gevonden 

Sleutelbos gevonden op het kerkhof in Oerle bij de 
kindergraven.  
 
Totaal 4 sleutels; Autosleutel en drie andere sleutels  
 
De sleutels zijn inmiddels overgedragen aan de 
gemeente Veldhoven bij de gevonden voorwerpen. 
Mocht u sleutels verloren hebben, kunt u bij de 
gemeente Veldhoven gaan kijken of daar uw sleutels 
tussen zitten. 
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Kunstuitleen Veldhoven 

website meerdere werken vinden van de betreffende 
kunstenaar. 
KunstuitleenVeldhoven e.o. beschikt momenteel 
over een website en Facebookpagina met honderden 
schilderijen en beelden die voornamelijk digitaal te 
bekijken zijn. Het collectief bestaat uit ongeveer  
45 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. 

Schilderijen van Kunstuitleen Veldhoven e.o. zijn 
ook te bewonderen in een aantal 
horecagelegenheden, waar ze regelmatig gewisseld 
worden. Op aanvraag zorgen de medewerkers van 
de kunstuitleen er voor dat de muren van bedrijven 
en restaurants mooi worden aangekleed. 
  
De hele collectie is komend half jaar te bewonderen 
in Gezondheidscentrum Dolium, Gebint 1B,  
5521 WD Eersel. Entree is gratis.  
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 
17.00 uur. Zaterdag en zondag gesloten. 
Grandcafé Sowieso is iedere dag geopend  
(ma, di, do, vr, za van 10 uur tot 21 uur; 
woensdagen van 10 uur tot 18 uur en op  
zondagen van 11 uur tot 21 uur). 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: 
www.kunstuitleenveldhoveneo.nl of mail naar: 
kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com 

Kunstuitleen Veldhoven e.o. breidt 
activiteiten uit 

 
Expositie in Dolium compleet vernieuwd en 
nieuwe expositielocatie: Grandcafé Sowieso 
 

Afgelopen maand zijn de 
vrijwilligers van Kunstuitleen 
Veldhoven e.o. zeer actief 
geweest. Zo zijn de 
kunstwerken in 
Gezondheidscentrum Dolium 
weer allemaal vernieuwd. 
Daarvoor zijn bijna 50 
verschillende kunstwerken 
opgevraagd bij de aangesloten 

kunstenaars, waaronder ook vele Oerlenaren. 
Daarnaast heeft zich een nieuwe 
horecagelegenheid aangemeld om mee te doen 
met het exposeren van de 
kunstwerken van Kunstuitleen 
Veldhoven e.o. Het gaat om 
Grandcafé Sowieso (voorheen 
Route66) gevestigd aan het 
Kerkplein d’Ekker (Lange 
Kruisweg 66) in Veldhoven. 
 
Het unieke van deze beide exposities is, dat de 
kunstwerken (beelden en schilderijen) van 
verschillende kunstenaars zijn. Hierdoor ontstaat 
een bijzonder gevarieerde mix van stijlen, 
kleurgebruik en technieken. Neem even de tijd en 
wandel eens op uw gemak door de gangen van het 
gezondheidscentrum. Misschien ontdekt u daar een 
verrassend mooi kunstwerk voor bij u in huis. 
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. 
Als een bepaalde stijl u aanstaat, kunt u op de 
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Deel 2 van een levensverhaal 

Voorbeeld voor uw levensverhaal in 
woord en beeld (deel 2) 
 
Tiny Leijten 
 
1947 
 
Het weer in 1947 is bijzonder extreem. Het jaar 
begint met een van de strengste winters van de 
eeuw, hoewel er midden in januari een tijdelijke dooi
-aanval is met een warmterecord van 17 graden. Er 
wordt in deze winter op 8 februari een 
Elfstedentocht gehouden. 
Op 8 januari trouwen Toon en Dora in Vessem voor 
de wet. Pastoor Beekmans zegent het kerkelijk 
huwelijk in. De getuige van Toon is zijn broer Janus 
en de getuige van Dora is haar broer Frans. Na de 
huwelijksmis begeven de gasten zich naar het huis 
van de bruid: in de manufacturenwinkel heeft men 
de kasten met vlaggen aan het oog onttrokken en 
aan de lange tafels laat men het eten en drinken 
goed smaken. Toon en Dora gaan snel op en neer 
naar Eindhoven om bij hoffotograaf Van Beurden in 
de Nieuwstraat de trouwfoto te laten maken. Na hun 
terugkomst in de “feestzaal” barst het feest pas 
goed los.  
 
Nu beginnen Toon en Dora aan de opbouw van hun 
zaak in Oerle. Om de Oerlenaren als klant te krijgen 
laat het jonge stel in elk café een vat bier 
aansluiten. Bij Ciske Hagelaars, bij de Kers, bij 
Jantje van der Looij en bij d’n Brink op Zand-Oers. 
Dit viel bij de Oerlenaren in goede aarde. Echter het 
was voor de jonge mannen van het dorp een 
buitenkansje. Zonder beurs naar de kroeg en zoveel 
drinken als je wilde. Zo werd een jongeman diep in 
de nacht door zijn vrienden in een kreugen 

(kruiwagen) van Zandoers naar het dorp gereden. 
Lopen ging niet meer, maar zo kwam hij toch thuis 
en wel in een heel speciaal voertuig. 
Martien, in Oerle beter bekend als Broer van der 
Biezen, helpt de eerste tijd mee en later komt 
Dora’s broer Jan, die ook bakker is, bij hen in dienst.  
Dankzij Jan hebben Toon en Dora elkaar leren 
kennen. Toon was in zijn opleiding als bakker via 
Dongen (…) en Oirschot (Van der Sanden in de 
Koestraat)  terecht gekomen bij Martien en Petra 
Rooijakkers in Bladel. Daar werkte Jan ook. Toon, 
die een heel eind van huis werkte en woonde, ging 
in het weekend wel eens met Jan mee naar Vessem 
en daar leerde hij Dora kennen. Met Vessem-kermis 
sloeg de vlam over en Toon en Dora werden een 
koppeltje. 
De zomer begint dit jaar al vroeg met zeer warme 
dagen in mei en houdt aan tot ver in september. 
Toon en Dora hebben goed naar de Vessemse 
pastoor geluisterd, toen hij zei: “Gaat en 
vermenigvuldigt u.”  Dora is vanaf maart zwanger 
en omdat ik de nog prille vrucht ben, noem ik vanaf 
nu Toon en Dora mijn vader en moeder, Tinus en 
Cornelia Leijten opa en oma Rijen en Piet en 
Margaretha van der Heijden opa en oma Vessem.   
Op 29 mei vindt er iets dramatisch plaats. Wim van 
der Biezen, zoon van Drieka overlijdt op 15-jarige 
leeftijd. Hij ligt in huis opgebaard. 
Het wordt weer winter. Omdat verharde wegen 
spaarzaam zijn, kunnen de Oerlese gehuchten 
moeilijk met de transportfiets bereikt worden. Een 
auto hebben mijn vader en moeder nog niet. Evert 
Cattenstart, de eerste Oerlese taxichauffeur en 
overbuurman Jan de Kers, die een gereitje met 
paard heeft, worden ingeschakeld, om Oerle van 
brood te voorzien.  
Kerstmis is voor een bakker de drukste tijd van het 
jaar. Diepvriezen bestaan nog niet, dus moet alles 
zo laat mogelijk gemaakt worden. Nog steeds heb ik 
me nog niet echt aangediend. Mijn vader is dinsdag 
23 december ’s morgens vroeg de bakkerij ingegaan 
om in één ruk door te werken tot en met 
kerstavond. Mijn moeder draait dinsdag nog vele 
worstenbroodjes in, maar op woensdag gaat het niet 
meer. Tante Betsie, een tante van mijn moeder, 
geeft haar verlichting door in haar rug te duwen. 
Mijn vader komt geregeld kijken, maar zijn werk 
roept hem terug naar de bakkerij. Nu het eenmaal 
zover is, hopen ze dat ik daags erna, op Eerste 
Kerstdag geboren word. Dokter van Laarhoven 
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houdt er al rekening mee, dat hij de nachtmis niet 
haalt. En voorwaar, om tien voor half twee in de 
kerstnacht word ik geboren. Een echt kerstkind, 
geboren onder de nachtmis. Een uur en twintig 
minuten ervoor had Nederland 9.712.682 inwoners, 
dus zal ik ongeveer de 9.712.700e zijn geweest.  
Ik weeg 7 pond en 2 ons, heb hele donkere ogen en 
zoveel lang zwart haar, dat  er al een kuifje van kan 
worden gemaakt. 
Dokter van Laarhoven heeft niet alleen zijn handen 
vol aan mijn moeder en mij, maar ook aan mijn 
vader. 47 Uur aan één stuk door gewerkt en dan 
haal ik hem uit zijn welverdiende slaap. Nadat de 
dokter mijn moeder en mij heeft verzorgd, komen 
worstenbrood en jonge jenever op tafel. Bij mijn 
vader vallen de borrels zwaar, maar ook de dokter 
heeft er meer dan genoeg gehad. Tuffend brengt 
zijn Volkswagen Kever hem terug naar Veldhoven.  
Mijn vader slaapt een gat in de Kerstdag. ’s Morgens 
vroeg staat de rector van het zusterklooster al op de 
stoep. De zusters hebben er voor gebeden, dat ik op 
Eerste Kerstdag geboren zou worden en nu hun 
gebed verhoord is, zouden ze het geweldig vinden 
als ik Emmanuel zou gaan heten. ’s Middags word ik 
door pastoor Bless gedoopt. Echter mijn eerste 
doopnaam is geen Emmanuel, maar Martinus, 
genoemd naar opa Rijen. Emmanuel wordt wel in 
het rijtje van vijf doopnamen opgenomen, maar op 
de derde plaats. Mijn volledige naam is Martinus 
(opa Rijen), Petrus (opa Vessem), Emmanuel 
(kerstkind), Franciscus (peetoom Frans) en Maria 
(peettante Marie). Dat mijn peettante Maria heette, 
was maar goed, want anders had ik zes namen 
gehad, want zoals in een goed katholiek gezin 
betaamt, sluit Maria altijd het rijtje namen af.  
Ik ben pastoor Bless’ eerste dopeling in Oerle (hij is 
pas sinds 14 november 1947 pastoor). Bijna 25 jaar 
later zal ik samen met Maria het laatste bruidspaar 
vormen dat hij trouwt als Oerse pastoor. Maria zal 
op 10 september 1948 geboren worden. 
Op het geboortekaartje komt Tini te staan, terwijl 
mijn moeder toen steeds Tinie schreef. 
 
1948 
 
Ik groei voorspoedig op. Op 6 april weeg ik 6200 
gram en op 15 juni 7280 gram. 
Ik ben, zoals men dat zegt, overal vroeg mee. Ik ga 
met mijn 7 maanden al zitten en met 9 maanden 
loop ik door de box. De box is mijn domein. Omdat 

mijn moeder de winkel doet, breng ik nogal wat tijd 
door “achter de tralies”. De box staat bij het raam in 
de keuken en ik kijk uit op de Zandoerleseweg. 
Omdat er op Zandoerle voor het grote deel boeren 
wonen, komt er regelmatig een paard met wagen 
over die weg. Mijn eerste woordje is dan ook 
“paadje”, waarmee ik een paardje bedoel. Mijn 
favoriete “speelgoed” zijn boekjes, kaartjes en 
plaatjes. Daar kan ik uren mee spelen.  
Als het weer Kerstmis wordt en uiteraard weer de 
drukste tijd in de zaak aanbreekt, ga ik voor het 
eerst logeren. Drie dagen naar opa en oma in 
Vessem. Ik heb het daar erg naar mijn zin.  
Mijn moeder schrijft in “Ons Kind” dat ik een leuk 
baasje ben en dat iedereen het “met mij heeft”, 
zeker onze buren Betsie en Nellie Rooymans. Deze 
twee vrijgezelle dames vinden het maar wat fijn als 
ik kom. En omdat het in de zaak steeds drukker 
wordt, komt dat steeds meer voor. Ik heb daar mijn 
eigen slaapplekje. Aan mijn uiterlijk verandert ook 
iets: mijn zwarte haar wordt wit en ik heb een hoofd 
vol krullen.  
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18e Oerse Motortoertocht 

Achttiende Oerse Motortoertocht:  
“de Biesbosch” 
 
Ondanks Corona lukt het dit jaar toch om onze 
bekende motor toertocht voor alle motorrijders uit 
Oerle en andere bikers die verbonden zijn met Oerle 
te organiseren. 
 
Dit jaar leidt de route naar Zuid-Holland en de 
Biesbosch. 
 
Onderweg zal er uiteraard voldoende gelegenheid 
zijn om gezellig samen te pauzeren onder genot van 
een hapje en een drankje. 
 
We vertrekken weer vanaf Gasterij ’t Dorpgenot te 
Zandoerle (’t Geitenboerke). 
We verwachten iedereen op zondag 27 juni a.s. 
tussen 8:00 en 9:00 . 
Jullie worden zoals je inmiddels van ons gewend 
bent, hartelijk ontvangen met koffie en cake/gebak . 

Deelnameformulier voor de Oerse Motortoertocht 
“de Biesbosch” 27 juni 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Startplaats: Gasterij ’t Dorpsgenot (’t Geitenboerke) – adres: Toterfout 13a 
Inschrijven/aanmelden: 8:00 -9:00  
Barbecue ’s avonds ook bij Gasterij ’t Dorpsgenot aanvang om 18:00(!) 
 
Graag z.s.m. invullen en aan een van de onderstaande personen retourneren. 
(Graag uiterlijk 20 juni 2021  inleveren en betalen in een gesloten envelop) 
 
Egbert Daal : Welle 8 040-2053543 
Martijn van Balen : Nieuwe Kerkstr. 3a 040-2413306 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ja ik doe mee met de motortoertocht en kom met ………… personen( € 6, pp) € …………… 

 Ik kom op de BBQ met ……… volwassenen (€18,50 per persoon ) € …………… 
 
 Deelname wordt totaal: € …………… 

 
Zie ook onze site: omtt.oerle.net 

 
’s Avonds sluiten we traditioneel weer af met de 
bekende barbecue bij het Geitenboerke. 
 
We starten deze keer om 18.00 met de BBQ! 
 
Meld je vast aan (zie formulier of on-line via  
http://omtt.oerle.net) en tot binnenkort bij onze 
18e rit, de Biesbosch route! 
 
O.M.T.T. 
Martijn van Balen, 
Egbert Daal 

Deelnameformulier OMTT 
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GGD BZO past testcapaciteit in de 
regio aan 
 
GGD BZO ziet de vraag naar testen in de regio 
Brabant-Zuidoost al langere tijd afnemen. Om 
de testcapaciteit beter af te stemmen op de 
vraag, heeft GGD BZO besloten om per 1 juni 
de testlocatie in Valkenswaard definitief te 
sluiten. Vanaf 1 juni is bovendien de testlocatie 
in Eersel tijdelijk gesloten, zodat GGD BZO 
achter de schermen de testcapaciteit in de 
regio opnieuw kan organiseren.  
 
Prioriteitslijn en kindertestlijnen 
De prioriteitslijn voor onderwijs en zorgpersoneel is 
van de testlocatie Eersel verhuisd naar de testlocatie 
Sporthal De Braak in Helmond. De XL testlocatie in 
Eindhoven en de testlocatie in Helmond blijven 
gewoon geopend. Kinderen kunnen voor een test 
nog steeds in zowel Eindhoven als Helmond terecht, 
daar zijn voor hen speciale kindertestlijnen 
ingericht. 
 

Testcapaciteit GGD BZO 

Testvraag loopt terug 
‘De GGD ziet nu duidelijk dat het vaccineren zijn 
vruchten afwerpt,’ vertelt Miranda Stellink, 
programmamanager COVID-19 bij GGD Brabant-
Zuidoost. ‘Tegelijkertijd kiezen steeds meer mensen 
voor een zelftest als ze geen klachten hebben. Waar 
we eerder nog 2.600 mensen per dag testen, zijn 
dat er nu zo’n 1.200 per dag. Uit efficiency-
overwegingen hebben we daarom besloten om de 
testcapaciteit af te schalen en opnieuw te verdelen 
over locaties in de regio.’ 
 
Er blijft voldoende testcapaciteit in de regio 
‘Concreet betekent dat, dat we per 1 juni de 
testlocaties in Valkenswaard en Eersel sluiten.  De 
testlocatie in Eersel gaat echter slechts tijdelijk 
dicht, want deze locatie blijft belangrijk om de hele 
regio optimaal te bedienen. Achter de schermen 
gaan we in juni de testcapaciteit opnieuw indelen. 
Uiteraard blijft er steeds voldoende testcapaciteit in 
de regio, dat houden we nauwlettend in de gaten; 
zodra het nodig is, schalen we direct weer op.’ 
 
Testen blijft belangrijk bij klachten 
‘Laat je altijd testen bij de GGD als je klachten hebt, 
ook als je gevaccineerd bent,’ benadrukt Miranda 
Stellink. ‘Blijven testen op corona is nodig om 
besmettingen op te sporen en te bestrijden. Je kunt 
daarvoor in onze regio zeven dagen per week 
terecht op de XL-locatie aan de Antoon Coolenlaan 
in Eindhoven en bij de locatie in Sporthal De Braak. 
De laatste is overigens t/m 2 juni gesloten, omdat 
we op deze locatie gedurende drie dagen jongeren 
vaccineren in het kader van het 
Rijksvaccinatieprogramma.’ 
 
Handig om te weten: alle test- en 
vaccinatielocaties in de regio  
Testen   

• Sporthal De Braak,  Wethouder Ebbenlaan 30, 

5703 HV Helmond 

• XL-testlocatie, Antoon Coolenlaan 5, 5644 RX 

Eindhoven 
 
Vaccineren 

• XL-locatie Helmond, Haverdijk 11, 5704 RC 

Helmond  

• XL-locatie Eindhoven, Indoor Sportcentrum, Theo 

Koomenlaan 1, 5644 HZ Eindhoven 
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Mijlpaal voor LOEK@YOU 

Als eerste start DE SPEELKAMER 
 
DE SPEELKAMER is groepsbegeleiding voor kinderen 
tot 12 jaar die extra aandacht nodig hebben. Deze 
vindt plaats op de woensdagmiddag, 
zaterdagochtend of zaterdagmiddag. 
 
De schoolperiode doet een groot beroep op sociale 
en schoolse vaardigheden van kinderen. Het hebben 
van voldoende sociale en schoolse vaardigheden is 
dus enorm belangrijk! Niet ieder kind ontwikkelt zich 
volgens de norm. Soms duurt het wat langer of kost 
het wat meer moeite. Bij DE SPEELKAMER is er de 
mogelijkheid voor kinderen om op een ontspannen 
en leuke manier te werken aan het versterken van 
de sociale en schoolse vaardigheden. Onze 
speelspecialisten (pedagogische professionals) 
begeleiden de kinderen door middel van spel en 
omgeving, want spelen = ontwikkelen. Kinderen zijn 
in kleine groepjes in beweging, spelen geregeld in 
het nabije bos, wroeten met de handen in het zand 
van de moestuinbakken en knuffelen met de dieren 
(konijntjes, kippetjes, gekko en hulphond).  
 
Als tweede start DE VAKANTIEKAMER 
 
De vakantie is niet voor elk kind fijn. De structuur 
van alle dagen valt dan namelijk weg. Bij de 
vakantiekamer krijgt een kind toch de structuur die 
het nodig heeft. In de vakantie komt iedere week 
een ander thema aan bod en aan de hand van dit 
thema worden leuke activiteiten gedaan. Men kan 
per dagdeel inschrijven om mee te doen. 
 
Als derde start BOOST 
 
Vanaf aankomend schooljaar hebben we een nieuw, 
uniek aanbod voor V(S)O en MBO-leerlingen in regio 
Veldhoven en omstreken, namelijk: BOOST! 
  
Het betreft groepsbegeleiding in kleine groepjes 
gericht op sociale vaardigheden, persoonsgerichte 
leerstrategieën, zelfinzicht creëren, 
studievaardigheden versterken en het vergroten van 
zelfvertrouwen. Dit gaan we doen met activiteiten 
gericht op sport en spel, koken, 'gewoon 
ontspannen' en studiebegeleiding. Elke middag 
zullen er twee begeleiders aanwezig zijn om op 
zowel sociaal-emotioneel als op cognitief gebied 
ondersteuning te bieden, en om zo samen aan 
doelen te werken. We richten ons met name op 
leerlingen die een extra uitdaging hebben, zoals 
(kenmerken van) AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid 
en/of faalangst, leeftijd vanaf 12 jaar.  BOOST vindt 
elke middag plaats vanaf 14.30u. 
 
Heb je interesse of ken je iemand die hier misschien 
interesse in heeft? Laat het ons weten via 
info@lerenopeigenkracht.nl of bel naar 
0403046797 
 
We hopen u snel een keer te zien bij Stichting 
LOEK@YOU 

Stichting LOEK@YOU bestaat 5 jaar én 
gaat uitbreiden 

 
Een aantal jaren geleden had een bevlogen 
groepje mensen een idee. Dat idee is 
uitgegroeid tot een prachtige stichting waar 
we enorm trots op zijn. Nu staat er een 
prachtige stichting en we hebben een mijlpaal 
bereikt, want Stichting LOEK@YOU bestaat 5 
jaar. Kent u Stichting LOEK@YOU nog niet? Kijk 
dan eens op de website: 
www.lerenopeigenkracht.nl 
 
Onlangs is de stichting verhuisd naar Locht 66A te 
Veldhoven. De stichting organiseert allerlei mooie 
activiteiten voor kinderen en tieners uit Veldhoven 
en omstreken, die allemaal wat extra aandacht 
nodig hebben. De activiteiten zijn vaak gratis te 
bezoeken. Daarnaast biedt de stichting zorg voor 
kinderen en jongeren die uitvallen in het onderwijs.  
 
Helaas is door het coronavirus de officiële opening 
van het nieuwe pand én de geplande feestweek voor 
het 5-jarig bestaan uitgesteld naar het najaar. Toch 
kan dit moment natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. 
Het 5-jarig bestaan is een bijzondere mijlpaal en een 
mijlpaal moet je vieren. Daarom worden op de 
sociale mediakanalen leuke kiekjes, video’s en 
andere leuke weetjes uit de afgelopen jaren 
gedeeld. Ook komen er nog een paar verrassingen 
aan. Heb je zelf een leuke herinnering aan Stichting 
LOEK@YOU? Plaats dit dan op de sociale media en 
gebruik de hashtag #LOEKatYOU5jaar. 
 
Gedurende het jaar start Stichting LOEK@YOU een 
aantal nieuwe diensten die wellicht interessant zijn 
voor u als lezer.   
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www.rendersmetaal.nl 

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

Prikkelarm vakantieprogramma 
LOEK@SUMMER bestaat 5 jaar 

 
We hebben allemaal een hectisch jaar achter de rug 
door het coronavirus. Zo ook alle kinderen uit 
Veldhoven en omstreken. De ene keer konden ze 
wel naar school, toen moesten ze thuis aan school 
werken, toen moest de klas weer in quarantaine 
enzovoort. Het kostte veel aanpassingsvermogen. 
Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben is 
het een extra zware tijd geweest. Deze kinderen 
hebben vaak veel structuurbehoefte en dat ging dit 
jaar een beetje verloren.  
 
Gelukkig komt de 
schoolvakantie er weer 
aan en is het tijd voor 
leuke uitjes. Eén van 
de allerleukste uitjes is 
natuurlijk het 
kleinschalige 
vakantieprogramma 
LOEK@SUMMER. Het 
programma is onderdeel van Stichting LOEK@YOU. 
Dit jaar bestaat het vakantieprogramma net zoals 
Stichting LOEK@YOU 5 jaar en daarom is het tijd 
voor een extra feestje!!  
 
LOEK@SUMMER is een prikkelarm 
vakantieprogramma speciaal voor kinderen en 
tieners (4 t/m 21 jaar) die extra aandacht nodig 
hebben, denk aan kinderen met ADHD, ASS, 
prikkelgevoelige kinderen, hoogbegaafdheid, TOS of 
een kind wat de ouder heeft verloren, maar 
diagnose is geen vereiste. Er is veel begeleiding 
aanwezig zodat we de juiste zorg en begeleiding aan 
uw kind kunnen bieden. Het programma vindt plaats 
in blokhut de Bosbender te Veldhoven. Daarnaast 
worden er allerlei leuke uitstapjes georganiseerd.  
De werkgroep van LOEK@SUMMER heeft ook dit jaar 
weer super originele en uitdagende activiteiten 

LOEK@SUMMER 

bedacht. Er worden verschillende activiteiten 
aangeboden voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Inschrijven gebeurt per dagdeel en kost €5,00. 
Nieuw dit jaar is dat de tieners ook een nachtje 
kunnen blijven slapen. Natuurlijk houden we 
rekening met de corona-regels, daarom doen we 
vooral buitenactiviteiten.  
 
U kunt het programma zien via deze Eventbrite-link: 
https://loekatsummer2021.eventbrite.nl 
 
Via de ticketknop op Eventbrite kunt u de informatie 
over de activiteiten vinden én kunt u uw kind 
opgeven voor de activiteiten die uw kind leuk vindt. 
Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen, dus vol 
is vol.  
 
We hopen uw kind snel te zien. Wij kijken er naar uit 
om lol te hebben weer energie opdoen voor een 
nieuw jaar. We zien elkaar snel!  
 
Zomerse groetjes van de werkgroep van 
LOEK@SUMMER van Stichting LOEK@YOU 
 
Ps. Vakantieprogramma LOEK@SUMMER zoekt nog 
vrijwilligers. Vindt u het leuk om een handje te 
helpen? Mail dan naar: 
vrijwilliger@lerenopeigenkracht.nl  
 
#LOEKatYOU5Jaar Tip: volg alle leuke berichten op 
onze sociale mediakanalen 
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Cursus IVN begeleider 

Begeleider IVN-natuurwandeling in de 
Kempen. 
 
Samenwerkende IVN-afdelingen in de Kempen 
organiseren een training voor mensen die het leuk 
vinden om een natuurwandeling te begeleiden. De 
deelnemers doen ervaring op in een eigen te kiezen 
natuurgebied. Ze worden begeleid door een mentor.  
 
Deelnemers krijgen inzicht in de oorsprong van een 
landschap, leren hoe ze het kunnen ‘lezen’ en vooral 
hoe ze dit op een luchtige manier kunnen 
overbrengen op publiek.  
Ze gaan de relatie zien tussen de kenmerken van 
een landschap en welke planten en dieren daar 
kunnen voorkomen. De kennis over de planten en 
dieren die hiervoor nodig is, is na afloop voldoende 
om een groep belangstellenden te wijzen op 
bijzonderheden. Vaardigheden worden geoefend 
tijdens de bijeenkomsten.  
 
Tijdens de cursus wordt informatie gegeven over 
veel voorkomende dieren en planten in de 
verschillende landschappen en biotopen, die de 
deelnemers vervolgens zelf gaan bekijken in het 
eigen oefengebied. Op de zaterdagen vinden de 
bijeenkomsten plaats in wisselende natuurgebieden 
in één van de afdelingen van IVN: IVN Bergeijk-
Eersel, IVN Cranendonck, IVN Kempenland West, 
IVN Valkenswaard Waalre en IVN Veldhoven 
Eindhoven Vessem. 
 
Enthousiasme om eraan te beginnen is een prima 
uitgangspunt.  
 
Een info-avond met meer informatie is op 22 juni 
2021 bij het IVN Valkenswaard, aanvang 20.00 uur. 
 
De IVN- training start in september 2021 en bestaat 
uit 13 dagdelen op zaterdagochtenden en op 
woensdagavonden. De training eindigt voor de 
zomer van 2022.  
 
De kosten voor IVN-ers bedraagt € 60 of voor niet 
IVN-ers € 80.  
 
Voor aanmelding voor de informatieavond op 22 juni 
kan men zich aanmelden op onderstaand adres. 
cfjdejong@versatel.nl  
 
Locatie IVN Valkenswaard: 
Natuureducatiecentrum D’n Nieuwe Hof 
Bosstraat 25 
5553 CK Valkenswaard  

Opsteker voor SJB 

Een schitterende opsteker van Simac 
voor SJB Oerle.  
 
Eens per jaar mogen de medewerkers van Simac 
een goed doel voordragen om deze een steun in de 
rug te geven. Nadat Emiel Beckers jaren betrokken 
is geweest bij het Vakantie Programma Oerle, las hij 
in de Koers van Oers over de verbouwings/renovatie 
plannen voor blokhut d'n Bosbender en over onze 
plannen voor de jeugd van Oerle. Hierop heeft Emiel 
onze stichting voorgedragen en wij zijn er enorm 
trots op dat Simac de keuze heeft gemaakt om onze 
stichting deze mooie cheque te gunnen. 
  
Heel veel dank aan Emiel voor het initiatief en aan 
Simac voor deze steun. 
 
Bestuur Stichting JeugdBelangen Oerle 

Emiel Beckers overhandigt de cheque aan onze 
voorzitster Emma van de Jeugdraad en onze 
Penningmeester Martijn. 
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Hieronder nog de antwoorden op de vragen: 
 
Korte Route: 
 
1. De winnaars van Lego Masters 2021 zijn Roy en 

Thomas. 
2. De kantine van de Groot Veldhovense Atletiek 

Club heet baan 7. 
3. De vogels die zich thuis voelen in het Dommeldal 

zijn de Geelgors en de Patrijs (hebben jullie ze 
ook gezien ?).  

4. Dank voor alle leuke foto's. 
5. Op het zwarte paard staat nummer 49. 
6. De bestuursleden van de Jeugdraad: Emma 

Buijs, Mart vd Velden, Sophie Jansen, Sarah 
Allach, Benthe van Diessen, Janiek vd Velden en 
Max Buijs. 

7. Siem en Xavi hadden een interview met Geert 
van Loon van Lovano. 

 
Lange Route: 
 
1. De Habraken was de naam van de vorige blokhut 

van SJB. 
 

 Vraag 2,3 en 4 zie antwoorden korte route. 
 

5. Het gat van Waalre is ontstaan door de afgraving 
van zand voor de aanleg van de snelweg. 

6. Borkel en Schaft, Dommelen en Riethoven. 
7. Ja ja Riethoven heeft een heus volkslied, iemand 

misschien inspiratie gekregen om er eentje voor 
Oerle te schrijven. De eerste 2 regels van het 
refrein zijn: Riethoven, Riethoven die oude 
schone plek, Wat hebben daar die varkens toch 
dik en lekker spek. 

8. Dank voor alle leuke foto's. 
9. Zie antwoorden korte route. 
10. Peter vd Ven en Dré Jonkers kregen dit jaar een 

lintje. 

De weergoden waren ons de afgelopen 
tijd niet heel goed gezind. 

 
Maar als door een wonder was het eerste 
Pinksterdag toch eens een keertje droog. 
Het waaide wel flink, maar dat kon menig Oerlenaar 
niet deren en werd er gezellig aangelegd bij de post 
van de dames van de Doe Commissie, voor een 
lekker bakkie of glaasje ranja met een versnapering. 
 
Op zaterdag 29 mei was daar dan ook eindelijk de 
zon en pakten nog een aantal Oerlenaren hun stalen 
ros uit de schuur. Ook zij werden voorzien van drank 
en spijs door de Doe Commissie. 
 
Wij hebben genoten van de fietstocht en wij hopen 
dat jullie dat ook hebben gedaan en nu het mooie 
weer pas echt begonnen is, is het helemaal een 
aanrader om de tocht misschien nog eens te gaan 
fietsen. 
 
Zoals aangegeven zouden wij uit de inzendingen ook 
een aantal prijswinnaars aanwijzen. 
Bij de lange route hebben Owen en Bliss Smulders 
de eerste prijs gewonnen en bij de korte route 
hebben we een gedeelde eerste plaats. 
Te weten Emily en Julian Rooijackers en Willem van 
der Velden. 
 
Heel hartelijk Gefeliciteerd ! 
 
Jullie mogen middels een berichtje aan 
voorzitter@sjb-oerle.nl een afspraak maken om 
jullie prijs op te komen halen. 
 
Heel veel dank aan iedereen die deelgenomen heeft 
aan de fietstocht. 
 
Groetjes van de dames van de Doe Commissie SJB 
Oerle 

Uitslag Pinksterfietstocht 
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Keuringsarts 

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

Crypto Oers, puzzel 86 

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen, etc beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond.  
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans! 
Je moet de volledige oplossing insturen. 
 
De oplossing van Crypto 85 was:  
 
1. VeldhoVen 
2. BeekmAn 
3. HeNri Kox 
4. LeiDraad 
5. Boek Een Boek 
6. BeRkt 
7. Van de WaL 
8. ErfgOedhuis 
9. OktOber 
10. IntertoYs 
 
Familienaam: Van der Looy 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn:  
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen, Leo Bogaerts, 
Wendy Borgmans, Mieke van Campen, Theo 
Edenburg, Annie Geven, Gerard Groenen, Jo ten 
Have, Jeannette van der Heijden, Toon Hermens, 
Bets Hospel, Kees Hulshorst, Hans Jasper, Corrie 
Kampinga, Corné Kelders, Maria de Kort, Janus van 
Lieshout, Frans Loijen, Henriette Segers, Mellanie 
Senders, Anja Steijnen, Annie Stemerdink, Moniek 
van den Wildenberg 

 
1. Een dier met akkers vormen samen een boscafé 

(11) 
2. Hé kom aan, zegt Dimitri bij het Koepeltje (3,5) 
3. Aan de Verduimkuss kun je husselen (11) 
4. Is Mary Eggenhuizen beëdigd als functionaris van 

een nederlandse krant? (14) 
5. Klinkt als een handeling op grote afstand van de 

eigenaar van een fietshuis (7) 
6. Lekkere recepten uit een prachtige plaats in de 

Kempen (11) 
7. Deze zwerfsteen brengt geluk zegt Charlie van 

Eerd (5,5) 
 
Succes! 

1                            

2                         

3                            

4                               

5                        

6                            

7                           
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Het ziet er naar uit dat we de goede 
kant op gaan en de versoepelingen 

hebben daar een positieve invloed op. 
 

Zo ook voor de vele 
sportverenigingen die eindelijk 
weer vooruit kunnen gaan 
denken.  
 
Handbalvereniging Achilles 95 
uit Veldhoven is een 
vereniging die vooruit durft te 
kijken. Na de zomervakantie 
hoopt deze vereniging weer 
met diverse teams aan de 
competitie van het Nederlands 
Handbalverbond te kunnen 
deelnemen.  
 

De laatste jaren heeft het handbal in Nederland een 
geweldige boost gekregen door het succes van de 
Nederlandse dames. Wie kent ze niet, Tess Wester, 
Estevana Polman of Yvette Broch.Dit jaar laten ook 
de Heren handballers van zich horen. 
 
Handbalvereniging Achilles 95 is op zoek naar 
enthousiaste leden die een jaar bank zitten achter 
zich willen laten en op een leuke sportieve manier in 
teamverband aan de conditie willen werken. Zeker 
het team van meisjes 12-13-14 jaar zit dringend 
verlegen om nieuwe gezichten. Waarom handballen? 
 
De sport is een snelle sport waar in teamverband 
hard gewerkt wordt om een doelpunt te maken en 
waar net zo hard gewerkt wordt om een doelpunt te 
voorkomen. Wat vooral belangrijk is dat het een 
sport is waar respect heel hoog in het vaandel staat. 
 
Waarom handballen bij Achilles 95? 
 
Achilles 95 is een jonge bruisende vereniging. Niet 
alleen oog voor de handbalsport maar ook oog voor 
de spelers die het beoefenen. Naast het handballen 
vindt men bij Achilles 95 het belangrijk dat het ook 
gezellig is buiten de wedstrijden om. Kortom een 
club waar men iedereen kent en waar je je snel 
thuis zult voelen. 
 
Ben je net zo enthousiast geworden als ik maar 
denk je bij jezelf, ik kan niet handballen. Bij Achilles 
95 lopen genoeg mensen rond die jou dat snel bij 
kunnen brengen. Achilles vraagt eigenlijk maar 1 
ding en dat is enthousiasme. 
 
Benieuwd geworden naar onze club, neem dan eens 
vrijblijvend contact op met Jan van der Waerden: 
jenjwaerden@outlook.com.  
Iedereen is welkom maar zeker meisjes in de  
12-13-14 jaar categorie 

Handbal(st)ers gezocht Open dag stichting dNB 

Stichting de Nieuwe Band gaat een 
Open dag organiseren. 
 
De inschrijving staat open voor mensen van alle 
leeftijden. 
Er is een groot aanbod van activiteiten op velerlei 
gebied. Er zijn sportactiviteiten die buiten het 
gebouw van dNB worden gegeven. Er is een goed 
geoutilleerde werkplaats met apparatuur voor hout- 
en metaalbewerking, lassen en glasbewerking. Er 
worden ook activiteiten voor de computer 
aangeboden. Hiervoor zijn 9 computers beschikbaar.  
Daarnaast zijn er nog 2 lokalen waarin zeer 
uiteenlopende activiteiten worden gegeven: 
taalpracticum in diverse talen, tekenen en 
schilderen, bloemschikken, kaarten maken, 
kalligrafie, fotografie, handwerken en patchwork, 
creatieve vaardigheden en naailes. Voor een 
uitgebreider overzicht kunt u onze website bekijken.  
 
Stichting de Nieuwe Band is van start gegaan met 
de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen dat in 
september gaat beginnen. De stichting is 
voornemens om, vanzelfsprekend afhankelijk van de 
dan geldende maatregelen, de Open dag op 28 
augustus te houden.  
Voor meer informatie kunt u onze website en 
facebookpagina raadplegen. 
 
www.de-nieuwe-band.nl 
https://www.facebook.com/stichtingdNB  
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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 

Vakantieprogramma 2021 

Beste kinderen en ouders uit Oerle 
 
Wij kunnen jullie mededelen dat de inschrijving van 
het vakantie programma 2021 is geopend. Dit 
omdat we er vanuit gaan dat alles door kan gaan.   
Natuurlijk wel met de richtlijnen van dat moment.  
 
In de laatste week van de schoolvakantie dus van 
29 augustus t/m 3 september gaan we samen leuke 
activiteiten organiseren voor alle 
basisschoolkinderen vanaf groep 2. 
 
Ook kinderen die niet op basisschool st. Jan Baptist 
zitten maar wel in Oerle wonen mogen deelnemen. 
 
Kijk snel op de site www.vpoerle.nl voor het 
inschrijfformulier. 
U kunt daar ook terecht voor al uw vragen. 
 
Wij hebben er zin in! 
Het vakantieprogramma comité 

En we hebben weer een winnaar! 
 
Uit het recordaantal goede inzendingen van maar 
liefst 24 stuks, mocht de redactie tijdens de 
vergadering weer een prijswinnaar trekken. En deze 
keer is de gelukkige winnaar Toon Hermens, een 
Crypto Oers oplosser die (voor zo ver wij na konden 
gaan) nog niet eerder aan onze Crypto puzzel had 
meegedaan. 
 
Natuurlijk heeft ook Toon uit handen van de 
voorzitter van de Koers een lekkere lokale prijs 
mogen ontvangen. We hebben hem onlangs kunnen 
verblijden met een fles Oerse Hoop. Bij deze 
nogmaals ‘Proost’, Toon! 
 
Voor iedereen die nog nooit de Crypto Oers heeft 
opgelost: ga het vooral eens proberen! Overleg met 
je buurman, -vrouw, wandelvriendin of tennismaat 
en laat die hersens kraken. Wie weet ben jij dan de 
volgende die een leuke waardebon of lekkernij 
ontvangt van één van onze Oerse ondernemers. 

Crypto winnaar 

17e prijswinnaar van Crypto Oers: Toon Hermens 
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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 

Computerhulp op afstand 

SeniorWeb Veldhoven biedt 
computerhulp op afstand 
 
Vanwege de coronamaatregelen kunnen de 
computerspreekuren, -workshops en -cursussen van 
SeniorWeb Veldhoven voorlopig niet in de 
Bibliotheek Veldhoven plaatsvinden. Vandaar dat de 
docenten een telefonische én online 
computerhulpdienst zijn opgestart. 
 

Normaal gesproken zijn 
bezoekers tweemaal per 
week welkom in de 
Bibliotheek Veldhoven 
met hun vragen over het 
gebruik van smartphone, 
tablet, pc en internet. 
Daarnaast geven de 
docenten regelmatig 

cursussen en workshops in de bieb. Omdat dit al een 
tijdje niet meer mogelijk is vanwege de verplichte 
sluiting van alle bibliotheken in Nederland, bieden de 
docenten een alternatief in de vorm van 
computerhulp op afstand. 
 
Juist in deze tijd waarin veel gebruik wordt gemaakt 
van digitale toepassingen zoals chatten, beeldbellen 
en online afspraken maken, kan er behoefte zijn aan 
hulp en ondersteuning. De hulpdienst is op 
maandag, woensdag en vrijdag tussen 18.00 en 
20.00 uur telefonisch bereikbaar via:  
06-28 31 54 14.  
 
Het is ook mogelijk om via de website een aanvraag 
te doen voor computerhulp op afstand. Een kort 
telefonisch contact is gratis. Langdurig telefonisch 
contact of een online oplossing via Teamviewer of 
Quick Assist kost € 5,- per half uur met een 
maximum van € 25,-. 
 
Meer informatie:  
www.seniorwebveldhoven.nl/pc-hulp  

Gefluister 
 
door Susan Visser 
 
Tijdens mijn wandelingen 
kijk ik altijd heerlijk om 
me heen. Of het nou de 
buizerd is die ik zie 
zweven boven de open 
plek over het boswegje of 
de Koers van Oers die je 
door een keukenraam op 
de vensterbank ziet staan, 
het is allemaal even leuk. Die Koers van Oers eindigt 
bij ons overigens na een eerste lezing op het toilet. 

Dan is er nog een maand 
de tijd om mijn best te 
doen op het cryptogram 
voordat het nieuwe 
nummer alweer uitkomt. 
Tot nu toe is het mij nog 
maar één keer gelukt om 
de oplossing van de 
crypto te vinden en zelfs 
toen wist ik niet alle 
antwoorden zeker. Ook 
al zie ik veel als ik mijn 
rondje loop, ik weet 
simpelweg nog te weinig 
van het dorp en haar 
bewoners. 

 
Misschien zijn het niet mijn ogen waar het aan ligt. 
Misschien zijn het mijn oren. Op school deden we 
soms een spelletje waarbij iedereen in een kring 
ging zitten en er een boodschap doorgefluisterd 
werd. Ik was hier nooit erg goed in. Maar, laatst 
kwam ik halverwege een wandeling de 
overbuurvrouw tegen en kletsten wij eens lekker bij 
over wat er zoal speelt. Zo hoorde ik ook dat het 
een bijzonder dag was: weer àndere buren waren 
vijftig jaar getrouwd. Dat vond ik zo speciaal dat ik – 
eenmaal thuis gekomen – meteen een leuke kaart 
uitzocht, schreef en door de brievenbus deed. 
 
Later die dag werd er aangebeld. De ‘andere’ 
buurvrouw stond voor de deur, blij met de kaart. Ze 
wilde graag weten hoe ik wist dat ze vijftig jaar 
getrouwd waren. Want ik had zo leuk op de envelop 
geschreven dat een vogeltje mij in mijn oor had 
gefluisterd. Even dacht ik dat ik werkelijk op mijn 
oren kon vertrouwen. Maar, laten we eerlijk zijn, 
mijn gehoor is nooit mijn sterkste punt geweest als 
het gaat om informatievoorziening. Ik had kunnen 
weten dat als het gaat over wat er in de buurt 
gebeurt, ik beter niet kan vertrouwen op wat ik denk 
dat er in mijn oor gefluisterd wordt. 
 
Tot mijn verrassing zei de buurvrouw dan ook: “Het 
is niet onze trouwdag. Maar ik ben wel jarig.” 

Susan’s column 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

KBO houdt weer activiteiten 

Op 25 mei jongstleden zijn we weer gestart met een 
deel van onze ontspanningsactiviteiten. Het was 
geweldig om te zien hoe enthousiast en blij de 
koersballers, biljarters en kaarters waren toen ze 
met elkaar hun hobby weer mochten opstarten. 
Uiteraard met inachtneming van de RIVM-
maatregelen. Het is een lonkend perspectief dat 
hopelijk de komende tijd nog meer ruimte aan ons 
allen gaat geven om weer ‘normaal’ te kunnen 
leven. Daardoor krijgen we weer positieve energie 
die heel erg belangrijk blijkt te zijn voor ieders 
gezondheid.  
 
Via een onderzoek is aangetoond dat mensen die 
positief denken een betere gezondheid hebben en 
houden. Gezonde deelnemers aan een onderzoek 
moesten een maandlang via een dagboek bijhouden 
hoe ze zich voelden: opgewekt, zenuwachtig, 
angstig, boos of anders. Daarnaast gaven ze aan 
hoe ze zich fysiek voelden en of ze lichamelijke 
klachten hadden zoals buik- of hoofdpijn of pijn in 
de spieren of ledematen. Wat bleek uit alle 
resultaten was dat hoe meer positieve emoties de 
deelnemers aan het onderzoek hadden hoe minder 
lichamelijke klachten zij hadden.  
 
De onderzoekers hebben een aantal levenslessen 
beschreven die helpen om positief te blijven. Hierna 
volgen een aantal van deze levenslessen. 
 
1. Wees weerbaar door gezonde voeding en 

lichamelijke beweging. 
2. Kijk vooral naar wat goed gaat en leg geen accent 

op wat een keer misgaat. 
3. Gebruik humor bij het oplossen van dagelijkse 

probleempjes. 
4. Zorg voor regelmaat met een dagprogramma 

gevuld met inspanning en ontspanning. 
5. Blijf gezond door dagelijks in beweging te komen. 
6. Zoek naar activiteiten die zingeving bieden aan 

uw leven. 
7. Houd contact met anderen. 

Met deze laatste ben ik weer terug bij het begin van 
mijn verhaal. De blijdschap van mensen die met 
elkaar een spel mogen spelen geeft positieve 
energie. De belangenvereniging van senioren in 
Oerle doet er alles aan om haar leden maximaal te 
bedienen met leuke activiteiten. Zodoende proberen 
we de vitaliteit van onze leden op een positieve 
manier te beïnvloeden en daardoor hun levensgeluk 
te vergroten.   
 
 
GEINTERESSEERD OM MEE TE DOEN???? 
 
Ga naar www.kbo-oerle.nl en u komt op de 
prachtige website van de KBO afdeling Oerle. Een 
website die een helder overzicht geeft van alle KBO 
activiteiten in Oerle.  
 
Een aantal belangrijke onderwerpen zijn: 

• Vaste activiteiten van onze afdeling waar u aan 

kunt deelnemen. 

• De agenda met aandacht voor bijzondere 

activiteiten binnen en buiten de KBO. 

• De nieuwsbrief waarin u wordt bijgepraat over 

zaken die plaats hebben gevonden. 

• Fotoalbum waarin prachtige momenten zijn 

vastgelegd. 

• Informatie over de vele voordelen die u hebt als u 

lid wordt van de KBO. 

• Info over het verlengen van uw rijbewijs en de 

daarvoor noodzakelijke keuring. 

• Samenstelling van het bestuur. 

• Links die u verwijzen naar interessante 

kennisbronnen. 
 
Bezoek onze website en……WORD LID VAN DE 
KBO AFDELING OERLE! 
Op naar de 400 leden!  
 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging in uw 
brievenbus om lid te worden van onze vereniging. 
Wij komen deze persoonlijk bij u ophalen. Nadere 
informatie volgt in de volgende Koers van Oers.  
 
Namens het bestuur van KBO-afdeling Oerle 
Huub Stroeks 
 
En……..blijf gezond!!!!  
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Brigadiers aanvulling 
bericht: 
In de vorige koers was 
onderstaande informatie 
opgenomen. 

De brigadiers zorgen voor de mogelijkheid dat 
kinderen en ouders veilig kunnen oversteken. 
We zien dat niet iedereen van deze mogelijkheid 
gebruik maakt. 
Mocht u als ouder niet in de gelegenheid zijn om u 
kind naar school te brengen, dan is het belangrijk 
dat uw zoon/dochter wel op de hoogte is en gebruik 
kan maken van de veilige oversteek. 
 
Het aanvullende bericht is: 
Graag bij de brigadiers de weg op draaien. Dus niet 
ervoor of erna. 
Zodra ervoor gekozen wordt om geen gebruik te 
maken van de brigadiers, dan is dit de 
verantwoordelijkheid van de ouders zelf. 

 
Eindcito: 
Wat zijn we trots op het behaalde resultaat van onze 
groep 8 leerlingen met een score van 539,9. Dit is 
boven het landelijk gemiddelde van 534,5.  
Wij feliciteren groep 8 van harte. 

 
Schooljaar 2021-2022: 
Zo bijna routinematig als een schooljaar in 
organisatorische zin kan verlopen, zo totaal anders 
verliep het ook weer halverwege dit jaar. De 
pandemie kreeg wederom grip op de (school)wereld. 
Terugkijkend hierop mogen we zeker concluderen 
dat het team samen met u en alle leerlingen in de 
diverse fases van thuiswerk, opvang, met de nodige 
restricties en protocollen, deze periode voortreffelijk 
werk heeft verzet. Onze speciale waardering dus 
voor alle teamleden en voor uw grote bijdrage die u 
toonde in de flexibele opstelling die deze periode 
ongetwijfeld ook van u vroeg. 

Ondertussen zijn alle voorbereidingen voor het goed 
afsluiten van dit bijzondere jaar in volle gang, met 
de primaire aandacht van de leerkrachten voor het 
onderwijskundig proces. 

De laatste schoolweken staan ook in het teken van 
afscheidsperikelen voor groep 8 en met speciale 
feestelijke uitstapjes rondom de juffendag. 

In het onderstaande bericht informeren wij u 
beknopt over onze uitgangspunten van beleid, de 
schoolorganisatie. 

Schoolnieuws 

De onderwijskundige gevolgen van de afgelopen 
schooljaren zullen mede een stempel drukken op de 
inhoud van het aanbod en de aanpak in het 
schooljaar 2021-2022. 

Het jaarplan is opgezet rondom de drie speerpunten 
van beleid: onderwijsinhoud, pedagogisch domein 
en 1- onderwijsroute. 

In de schoolgids ’21-’22 is het jaarverslag 2020-
2021 geëvalueerd en zijn de uitgangspunten voor 
het schooljaar 2021-2022 opgenomen. 

Het accent ligt op het onderwijskundig, pedagogisch
-didactisch proces. In het schoolbrede 
professionaliseringstraject worden leerkrachten 
vaardiger gemaakt in de wijze van differentiëren in 
de instructie, verwerking en leertijd. 

Onze leerkrachten hebben aandacht voor iedere 
onderwijsbehoefte. Hierin zijn wij ambitieus met 
passende verwachtingen van elkaar, van de 
leerlingen en van het onderwijs. Om de leerlingen te 
stimuleren in hun talenten proberen we een breed 
onderwijsaanbod aan te bieden, zoals Engels, 
techniek, muziek (art4u), etc. 

De teamleden op de St. Jan Baptist zijn zich bewust 
van de inzet die er gevraagd wordt op een groeiende 
school. Het traject teamvorming is erop gericht dat 
we nieuwsgierig zijn naar elkaars kwaliteiten en 
samen bijdragen aan de professionele cultuur. 

Het leerlingenaantal is de komende jaren nog 
groeiende. Per schooljaar wordt gekeken hoeveel 
groepen gemaakt worden. Naast homogene groepen 
wordt ook in combinatie-groepen gewerkt. Volgend 
schooljaar groeien we van 10 naar 11 groepen. 

De definitieve berichtgeving over de groepen en 
inzet van leerkrachten zal pas eind juni gepubliceerd 
kunnen worden. 

Graag willen wij speciaal de ouders van de 
medezeggenschapsraad (MR) bedanken voor de 
constructieve wijze van meedenken in de 
schoolontwikkeling, het beleid en rondom de 
specifieke coronaperikelen. 

Ophalen kinderen veld: 

Mocht u uw kind ophalen via het veld, dan graag uw 
kind niet op het speelterrein van Nummereen laten 
spelen. Dit speelterrein is bedoeld voor de kleinere 
kinderen van de kinderopvang. Ook is het mogelijk 
dat er een kindje buiten ligt te slapen in het bedje. 
Dank je wel, namens Nummereen. 
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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: 

Tiener Comité Oerle 
 

Over de stichting/vereniging 
 
Wat doen jullie? 
Als TCO is onze belangrijkste  doelstelling om de 
Oerse tieners ook na de basisschool met elkaar in 
contact te brengen. Door leuke, uitdagende en 
gezellige activiteiten te organiseren proberen we de 
binding met Oers en je leeftijdsgenoten in stand te 
houden. 

StichtingStichtingStichtingStichting

Voor wie? 
TCO is ontstaan voor en door Oers. Hierdoor hebben 
we ook als richtlijn dat iedere tiener die in Oerle 
woont of de basisschool in Oerle heeft afgerond zich 
kan inschrijven voor TCO. Voorwaarde is wel dat hij/
zij voortgezet onderwijs volgt in klas 1 t/m 4. Na het 
afronden van de 4de klas zal er dus ook afscheid 
genomen worden van TCO. 
 
Wat is het doel? 
Ons doel is om de tieners uit Oerle met elkaar te 
binden en te zorgen voor onvergetelijke 
herinneringen. Daarnaast proberen we een actieve 
bijdrage te leveren aan de dorpse samenleving. Al 
onze activiteiten worden, op een kleine eigen 
bijdrage na, gefinancierd door de opbrengsten van 
de Oerse Braderie. Een evenement dat bij iedereen 
wel bekend is. TCO, met behulp van vele 
vrijwilligers, staat borg voor de organisatie van dit 
jaarlijks feest. 

 
Welke activiteiten zijn er? 
We streven er naar om iedere maand een activiteit 
te organiseren. Denk hierbij aan een dagje sneeuw, 
een spooktocht, een pretpark, 
verrassingsactiviteiten, een weekend georganiseerd 
door de oudste tieners, een bivak in de zomer en 
natuurlijk het organiseren van de Oerse Braderie. 
 
Wat is leuk om te weten? 
Veel tieners die bij TCO hebben gezeten hebben na 
jaren nog steeds contact met de vrienden/
vriendinnen die ze op de basisschool hebben leren 
kennen. Ook zien we regelmatig terug dat deze oud-
tieners ons blijven ondersteunen bij activiteiten. Ze 
begrijpen dat we er samen voor kunnen zorgen dat 
er mooie dingen kunnen ontstaan.  
 

Deelnemer(s) aan het woord 
 
Wat is leuk aan deze stichting/vereniging? 
We zijn laagdrempelig, hebben een ongedwongen 
sfeer waarbij iedereen gelijk is. We ondernemen 
mooie, leuke activiteiten waarbij voor velen ook 
nieuwe ervaringen op worden gedaan. De stap van 
“basisschool naar jong volwassene” is hier duidelijk 
merkbaar. 
 
Wat zijn leuke activiteiten en waarom? 
We hebben een aantal activiteiten die jaarlijks 
terugkomen. Hierbij hebben we dan wel ieder jaar 
een andere locatie, denk hierbij aan pretpark en 

Tieners tijdens een van de activiteiten van TCO. 
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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  

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

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  

bivak. Daarnaast hebben we ook een aantal 
verrassingsactiviteiten waarbij het onderwerp 
telkens weer anders is. Voorbeelden uit het verleden 
zijn: IJskarten, Duiken, Abseilen, dagje Amsterdam 
etc. Een jaarlijks terugkerende activiteit waar veel 
over gesproken wordt is het “dagje in de sneeuw”. 
Hierbij vertrekken we ‘s morgens vroeg naar 
Duitsland om daar te skiën en voor diegenen die dat 
niet kunnen hebben we natuurlijk ski-les of vermaak 
op de slee. 
 

Vrijwilliger(s) aan het woord 
 
Wat is leuk aan deze stichting/vereniging en 
waarom? 
In principe bestaat het bestuur uit ouders waarvan 
de tieners lid zijn van TCO (je bent ook welkom als 
bestuurslid als dit niet zo is…) Hierdoor denken we 
te weten wat er bij de jeugd leeft en kunnen we hier 
onze activiteiten op aanpassen. Dit zorgt tevens 
voor een “natuurlijk” verloop binnen het bestuur. 
Dus denk eens na of je als ouder ook een bijdrage 
wilt leveren, dit wordt zeer op prijs gesteld! Ook 
voor nieuwe Oerlenaren een mooie kans om anderen 
te leren kennen en iets bij te dragen voor de jeugd. 
 
Wat doe je als vrijwilliger? 
Er zijn 2 soorten vrijwilligers. Namelijk 
bestuursleden die de organisatie op zich nemen en 
de onmisbare ouders/vrijwilligers die ondersteunen 
bij de diverse activiteiten. Denk hierbij aan het 
begeleiden van groepjes, braderie en het vervoer 
van en naar de activiteit. 
 

Opstarten 
 
Welke deelnemers wil je uitnodigen om lid te 
worden en hoe word je lid? 
Heb je meegelopen met het Vakantieprogramma of 
ben je als tiener woonachtig in Oerle, denk niet na 
maar geef je snel op voor TCO. We zullen groep 8 
van de basisschool aan het einde van het schooljaar 
ook nog informeren/uitnodigen. Kijk voor meer info 
alvast op www.tcoerle.nl 
 

Welke vrijwilligers en voor welke taken, is 
deze uitnodiging om mee te doen en hoe 
kunnen zij zich opgeven? 
Aangezien het aantal basisschoolverlaters weer gaat 
groeien zijn we dringend op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Ondanks we afgelopen periode stil 
hebben gelegen door corona hopen we komend jaar 
(TCO jaar loopt van sept t/m aug.) weer de nodige 
activiteiten te kunnen organiseren. Gezien het 
natuurlijk verloop binnen het bestuur hebben we 
hier echt dringend hulp nodig!  
Vind je het belangrijk dat ook jouw zoon/dochter dit 
mee kan maken? Krijg je energie van omgaan met 
tieners? Zoek dan vrijblijvend contact met ons: 
mail@tcoerle.nl 
 
Meer opmerkingen / aanvullingen?  
Jammer genoeg is het lopende TCO seizoen 
gemarkeerd door COVID. Hierdoor zijn we 
genoodzaakt geweest om alle geplande activiteiten 
af te gelasten. We begrijpen heel goed dat dit voor 
vele tieners een teleurstelling is geweest. Toch 
hopen we iedereen komend jaar wederom een 
geweldig seizoen te kunnen bieden waarbij we het 
afgelopen jaar snel kunnen vergeten. Namens het 
gehele bestuur bedankt!  
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Zwemmen met bewoners 
Wij zijn op zoek naar twee vrijwilligers die met 
bewoners willen gaan zwemmen. 
De ene bewoner woont op Berkt. 
Het zwemmen op Berkt is op maandag middag. 
Deze bewoner gaat ook graag naar de bibliotheek en 
de soos. 
De andere bewoonster woont op Akkereind.  
Het zwemmen op Akkereind is op donderdagavond. 
Voor meer informatie neem contact op:  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Koken op de woonhuizen 
Vind je het leuk om af en toe te komen koken op 
een woonhuis? Cliënten vinden het erg leuk om mee 
te helpen. Frequentie en tijden in overleg. 
Voor meer informatie neem contact op:  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Ga je met me mee naar de Fitness? 
Hoi, ik ben een jonge man die graag naar de fitness 
gaat. Ga je met me mee? Misschien kunnen we 
daarnaast ook andere leuke dingen doen! 
Voor meer informatie neem contact op:  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Mag ik jou (Beeld)bellen? 
Ik ben een enthousiaste PSV fan en hou van muziek. 
Ik wil graag lekker kletsen en kleine uitstapjes 
maken. Ga je met mij mee? 
Voor meer informatie neem contact op:  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Severinus nieuws 

Halen en brengen van kinderen (tot 4 jaar) 
met een bolderkar of rolstoel (loopafstand 5 
min) 
Wij zijn op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die op de 
vrijdagochtend tussen 9.00u en 12.00u een aantal 
kinderen heen en weer willen brengen. Het is een 
loopafstand van ongeveer 5 minuten. De kinderen 
zitten in een bolderkar of in een rolstoel. Het gaat 
om een proef, die tot en met juli 2021 loopt. We 
willen hier meerdere vrijwilligers voor vinden, zodat 
er een kleine poule gevormd kan worden en je als 
vrijwilliger niet elke vrijdag aan de beurt bent. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen 
met coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
 
Corona proof Klusdagen: een geweldig 
teamuitje 
Ben je voor je bedrijf op zoek naar een leuk 
teamuitje met een maatschappelijk verantwoord 
tintje? Kom een dag klussen. Wij kijken graag 
samen met u wat een groep (maximaal 5 personen) 
binnen Severinus kan betekenen. Voor meer 
informatie neem contact op:  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl  
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welke tactiele uitwisselingen er zijn in het moment 
rond het wakker worden en gaan slapen. Door 
middel van multi-zintuiglijk onderzoek wil zij 
verzorgers aanmoedigen om dagelijkse handelingen 
en voorwerpen uit de slaapkamer te benaderen als 
zintuiglijke instrumenten die inzetbaar zijn voor 
speelse interacties met bewoners. Social designer 
Cécile Espinasse wil op twee woningen een dag per 
week als kok infiltreren. Zij voegt die dag iets toe 
aan het eten, een ‘fancy extra dish’. Ze wil 
experimenteren met kleur, geur, structuur en klank 
van het eten. Kan de directe manier waarop 
bewoners eten een inspiratiebron voor personeel 
worden om meer speels met voedsel om te gaan? 
Mag het ook een beetje vies worden? Hoe het 
kunstenaarscollectief Tilburg Cowboys onderzoek 
gaat doen blijft nog even een verrassing. Hun 
onderzoek zal resulteren in een fysiek product, een 
toolkit, een activiteit of een beleving. 
 
Artistieke leiding 
Het ontwerpersduo Sjaak Langenberg & Rosé de 
Beer zijn de bedenkers van het totale concept en 
hebben de artistieke leiding. Door met een andere 
blik te kijken naar alledaagse activiteiten op 
woningen van Severinus zagen zij ineens veel 
mogelijkheden voor cultureel aanbod. Met die blik 
keken ze bijvoorbeeld naar de kar en 
werkzaamheden van de schoonmaakster. Haar kar 
met de plumeaus en andere kleurrijke en geurende 
schoonmaakartikelen zagen ze als een fantastische 
verzameling snoezelobjecten. Sjaak & Rosé zijn 
specialisten op het gebied van kunst en zorg. Eerder 
realiseerden zij projecten in samenwerking met 
gehandicaptenzorgorganisaties Reinaerde en ORO. 
 
Landelijke erkenning 
Het project ‘Kleinkijkacademie” wordt financieel 
ondersteund door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie, en de Provincie Noord-Brabant/Kunstloc 
via de Impulsgeldenregeling. Het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie selecteerde het project 
‘Kleinkijkacademie’ voor de Open Call Fresh 
Perspectives. De selectiecommissie spreekt van ‘een 
voorbeeldstellend project, dat op unieke wijze laat 
zien wat ontwerpers kunnen betekenen binnen een 
zorginstelling.’ De commissie van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie vindt ‘de brug die wordt geslagen 
tussen de cultuursector, zorg en onderwijs, 
vernieuwend en veelbelovend.’  

Dagelijkse zorg wordt culturele 
activiteit in unieke samenwerking 

tussen kunstenaars en 
zorgmedewerkers 
 
Vermomd als glazenwasser verraste ontwerper 
Manon van Hoeckel deze week bewoners en 
begeleiders van twee woningen van Severinus. 
Ook de autoruiten van begeleiders werden 
gewassen. “Een mentale carwash zodat zij fris 
aan hun dienst kunnen beginnen,” aldus 
Manon. Het schoonmaken van de ramen met 
sop waarin getekend kan worden en gekleurd 
sop is de opmaat van een bijzonder project 
waarbij kunstenaars, ontwerpers en 
zorgmedewerkers samen optrekken.  
 
Met elkaar gaan ze onderzoeken hoe je van 
alledaagse zorgtaken een interessante culturele 
activiteit voor bewoners kan maken. Omdat de zorg 
voor cliënten met een ernstige verstandelijke en 
meervoudige beperking veel tijd vraagt is de 
integratie van cultuur in alledaagse activiteiten een 
uitkomst. De titel van het project ‘Kleinkijkacademie’ 
verwijst zowel naar de link die het project heeft met 
het onderwijs als de geoefende blik van 
zorgmedewerkers. Begeleiders kunnen goed 
‘kleinkijken’ naar de signalen van cliënten. 
Kunstenaars kijken met een hele andere blik naar de 
zorg. Samen zien ze meer. De intentie is de 
opgedane kennis op te nemen in het curriculum van 
de Severinus Academie. De toevoeging van de 
kunstenaarsblik aan het palet van vaardigheden van 
zorgmedewerkers is een unieke samenwerking 
tussen de zorg- en de cultuursector.  
 
Deelnemende ontwerpers en kunstenaars 
Ontwerper Manon van Hoeckel is één van de zes 
betrokken kunstenaars. Het schoonmaken is voor 
haar een goed alibi om de dagelijkse gang van 
zaken op de woningen te observeren. Op basis van 
de opgehaalde inzichten komt zij met een plan dat 
ze samen met begeleiders uitvoert. Kunstenaar 
Feiko Beckers onderzoekt met begeleiders hoe je 
dagelijkse ‘ongelukjes’ naar je hand kunt zetten en 
er een voorspelbare, interessante activiteit van kunt 
maken, bijna slapstick. Feiko heeft een fascinatie 
voor dingen die mislukken en falen. Hij zet deze op 
humoristische wijze in scene of speelt een voorval 
dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden na voor een 
videoregistratie of performance. Theatermaker Joris 
van Midde wil in workshops met medewerkers de 
dagelijkse realiteit van de werkvloer beschouwen als 
een theatervoorstelling. Kunstenaar Cathalijne 
Smulders gaat samen met begeleiders onderzoeken 

Unieke samenwerking 

Vermomde glazenwassers. Foto: Ben Nienhuis.  

https://cecileespinasse.eu/
http://www.tilburgcowboys.nl/
https://www.sjaaklangenberg.nl/
https://www.rosedebeer.nl/
https://www.rosedebeer.nl/
http://www.manonvanhoeckel.com/
https://www.feikobeckers.com/
https://www.dekwekerij.nl/
https://www.dekwekerij.nl/
http://cathalijnesmulders.net/
http://cathalijnesmulders.net/
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ROBERT SEGERS
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 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

maken: ze heeft namelijk deelgenomen aan een 
training tot zelfstandig trouwambtenaar bij de Hippe 
Trouwambtenaar. Een mooi moment om eens aan 
Mary te vragen wat er allemaal bij komt kijken bij 
een functie als trouwambtenaar en hoe Mary deze 
eervolle taak in de toekomst zelf wil uitoefenen.  

Mary heeft de cursus samen met ongeveer  
10 andere deelnemers in Kasteel Maurick in Vught 
afgerond.  Een mooie en toepasselijke locatie. Ze 
kwam bij de cursus terecht via de sociale media. De 
cursusleider heeft zelf een boek geschreven, dat als 
lesboek voor de cursus wordt gebruikt. Bij de cursus 
kwamen onder meer de ‘wettelijke en juridische 
aspecten’ van het huwelijk aan bod, maar 
bijvoorbeeld ook hoe je een speech moet schrijven 
en de huwelijksceremonie van A tot Z. Ook oefenden 
de deelnemers de huwelijksvoltrekking. De dag werd 
afgesloten met een soort toets.  
Een huwelijk sluiten doe je namelijk niet zomaar, er 
komt heel wat bij kijken.  

Er zijn allerlei regels waar je bij een huwelijk aan 
moet voldoen. Het burgerlijk wetboek wijdt zelfs een 
aparte titel aan het huwelijk. Om te kunnen trouwen 
moeten beide partners  bijv. 18 jaar oud zijn en ze 
mogen op het moment dat het huwelijk plaatsvindt 
niet al getrouwd zijn of een geldend geregistreerd 
partnerschap hebben. 

Om een huwelijk te kunnen voltrekken is een 
trouwambtenaar nodig, de cursus die Mary dus heeft 
gevolgd. In ons land moet een trouwambtenaar 
worden benoemd door de gemeente. Als dit is 
gebeurd kan de trouwambtenaar huwelijken en 
geregistreerde partnerschappen voltrekken. Een 
trouwambtenaar noemen we met een formeel woord 
ook wel ‘de ambtenaar van de burgerlijke stand’. Er 
zijn twee verschillende soorten van dit soort 
ambtenaren. Aan de ene kant zijn dat de ´gewone´ 
ambtenaren van de burgerlijke stand. Zij voeren 
naast de huwelijkstaken óók nog andere taken uit 
die met de burgerlijke stand te maken hebben. 
Verder zijn er ook nog ´buitengewone´ ambtenaren 
van de burgerlijke stand’ (ook wel BABS genoemd). 
Zij voltrekken alleen huwelijken en geregistreerde 
partnerschappen.  

Vroeger werd er vaak onderscheid gemaakt tussen 
het trouwen voor de wet en het trouwen voor de 
kerk. Koppels trouwden dan eerst voor de wet, 

Mary Eggenhuizen aan de slag als 
trouwambtenaar 

Door Jurre v.d. Velden 

Mary Eggenhuizen werkte tot afgelopen februari bij 
sales support bij Philips en is in het dagelijks leven 
woonachtig aan de Oude Kerkstraat in Oerle. Recent 
heeft ze besloten dat ze graag een carrièremove wil 

Het interview 
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Bibliotheek is weer open 

De Bibliotheek Veldhoven is vanaf 
donderdag 20 mei weer (deels) 

geopend. Wel gelden voorlopig 
aangepaste openingstijden, beperkte 

faciliteiten, een registratieplicht en 
een gezondheidscheck voor alle 
bezoekers. 
 
Alle Bibliotheekbezoekers dienen zich te registreren, 
inclusief gezondheidscheck. Dit is een landelijke 
regel vanuit het RIVM die geldt voor alle 
Bibliotheken. Eén van de medewerkers vraagt de 
bezoekers bij binnenkomst om de QR-code te 
scannen om zichzelf te registeren. Bezoekers die 
geen smartphone hebben, kunnen een 
registratieformulier invullen. 
 
De openingstijden zijn voorlopig: maandag, 
woensdag en vrijdag: 10.30-16.00 uur; dinsdag en 
donderdag: 10.30-16.00 uur én 18.00-20.00 uur; 
zaterdag: 10.30-14.00 uur. Op maandag 24 mei 
(Tweede Pinksterdag) is de Bibliotheek gesloten. 
 
Bezoekers kunnen voorlopig uitsluitend voor het 
inleveren, uitzoeken en lenen van materialen in de 
Bibliotheek terecht. Er is een beperkt aantal lees- en 
studeerplekken beschikbaar. De toiletten zijn ook 
geopend. De vaste computerwerkplekken (met 
printmogelijkheid) en koffieautomaat zijn voorlopig 
nog niet toegankelijk. 
 
Bibliotheekdirecteur Dorine Prinsen: “We zijn heel 
blij dat we weer bezoekers mogen ontvangen! 
Stapsgewijs werken we toe naar volledige 
heropening, met doorlopende openingstijden en het 
gehele aanbod van faciliteiten en activiteiten. De 
veiligheid van onze bezoekers en medewerkers staat 
hierbij voorop. Via onze website, nieuwsbrief, social 
media en berichtgeving in de Bibliotheek houden we 
iedereen op de hoogte.” 
 
Omdat de Bibliotheek weer opengaat, is de 
afhaalservice ‘AfhaalBieb’ gestopt. Dorine Prinsen: 
“De AfhaalBieb was een groot succes. Sinds de 
introductie hebben we duizenden pakketten mogen 
samenstellen. Ook hebben we veel positieve reacties 
en attenties ontvangen, waarvoor dank! We gaan 
kijken naar mogelijkheden om de afhaalservice in de 
toekomst opnieuw aan te bieden.” 
 
Meer informatie 
Alle informatie over de heropening: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/heropening-20-
mei 

meestal op het gemeentehuis. Hierna trouwde het 
koppel dan vaak nog op ceremoniële wijze in de 
kerk. Dit gebeurde niet altijd op dezelfde dag. Soms 
zat er zelfs een hele periode tussen het voor de wet 
trouwen en de ceremoniële gebeurtenis in de kerk. 
Tegenwoordig zien we wel weer eens dat een koppel 
bijv. op maandagochtend trouwt in het 
gemeentehuis en dat het ceremoniële gedeelte dan 
op vrijdag plaatsvindt. Vaak is dit dan niet meer in 
de kerk, maar op een andere locatie.  
 
Op dit moment is Mary nog niet benoemd als 
(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, 
iets wat ze wel graag wil. Ze mag al wel het 
ceremoniële deel van een huwelijk verzorgen. 
Hieronder vallen eigenlijk alle zaken behalve het 
daadwerkelijke jawoord. Het huwelijk van Mary 
duurde 43 jaar. Haar echtgenoot is enkele jaren 
geleden helaas overleden. Ze kijkt er door haar 
eigen fijne huwelijk naar uit om ook zelf aan de slag 
te gaan als trouwambtenaar. Bij haar eigen 
huwelijksceremonie had ze namelijk een erg aardige 
trouwambtenaar. Hij begeleidde de ceremonie op 
een leuke, persoonlijke manier en dat is Mary altijd 
bijgebleven. Daarom wil ze zelf graag op een 
persoonlijke wijze stellen in de echt verbinden. 
Naast het persoonlijke aspect, spreekt de gezellige, 
ongedwongen sfeer van bruiloften haar aan. 
Iedereen is vrolijk omdat het trouwen wordt gevierd.  

De komende periode komen er waarschijnlijk heel 
wat bruiloften aan die tijdens de coronacrisis geen 
doorgang hebben kunnen vinden. Mary gaat hier 
graag mee aan de slag, ze is er klaar voor om de 
zaken die ze bij de cursus heeft geleerd in praktijk 
te brengen. 

http://www.bibliotheekveldhoven.nl/heropening-20-mei
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/heropening-20-mei
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Heropening Dementheek 

Heropening Dementheek Veldhoven 
 
Vanaf maandag 14 juni zullen de vrijwilligers 
van de Dementheek na ruim een jaar weer 
aanwezig zijn om bezoekers wegwijs te maken 
in het media-aanbod, uitleg te geven over de 
Belevenis tafel en een luisterend oor te bieden. 
 
Dementheek Veldhoven is sinds 2019 een 
ontmoetingsplek in de bibliotheek voor iedereen die 
te maken heeft met dementie of interesse heeft in 
het onderwerp. Samenkomen, met elkaar delen en 
van elkaar leren staan er centraal. 
De dementheek is een initiatief van de Bibliotheek 
Veldhoven en SWOVE. Bij SWOVE kun je terecht 
voor advies, praktische hulp of begeleiding op het 
gebied van dementie. Daarnaast biedt de organisatie 
ondersteuning aan mantelzorgers via het Steunpunt 
Mantelzorg Veldhoven. 

 
In de dementheek ben 
je welkom met vragen 
of om je ervaringen te 
delen. Ook vind je er 
een actueel en 
gevarieerd aanbod 
aan media rondom 
dementie en kun je er  
deelnemen aan 
activiteiten.  

 
Geschoolde vrijwilligers en professionals van de 
Bibliotheek en SWOVE werken er met elkaar samen. 
Zij zetten zich ervoor in dat mensen met 
geheugenproblemen en hun mantelzorgers zo lang 
en zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen in een 
dementievriendelijk Veldhoven. 
 
Heb je interesse in de media van de dementheek? Je 
bent welkom tijdens de openingsuren van de 
Bibliotheek. Heb je vragen? Medewerkers van de 
Bibliotheek maken je graag wegwijs in het aanbod. 
Tijdens het inloopmoment op maandagen zijn 
vrijwilligers van SWOVE aanwezig om met je in 
gesprek te gaan of om de leuke laagdrempelige 
activiteiten te begeleiden: 

• Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur 

 
In de Bibliotheek gelden de door het RIVM gestelde 
richtlijnen. 
 

Adresgegevens: 
Dementheek Veldhoven 
Meiveld 2 
5501 KA Veldhoven 
040 – 2532901 
dementheek@bibliotheekveldhoven.nl 

Vossen in Oerle! 

Vossenjacht BIO 
 
De mensen uit Oerle keken zaterdagochtend 29 mei 
vreemd op toen ze in het zonnetje met hun 
weekendplannen aan de slag gingen. 
In de kern van Oerle kon je namelijk ineens heel wat 
vreemde snuiters tegenkomen. Zo lag er een 
zwerver op het kerkplein, stond er een wc-dame 
(compleet met Dixie) in het Schippershof, werd er 
ineens hard gewerkt door verschillende werklui, liet 
een levensechte Abraham-pop je schrikken, werd er 
samen met een schilder een schilderij gemaakt, zat 
er een visser midden in het dorp, stond er de hele 
dag een lesauto in dezelfde straat en kon je zomaar 
ineens een Tiroler, oranje-supporter of sporter 
tegenkomen.  
 
Het was namelijk weer tijd voor een activiteit voor 
de BIO-jeugd en deze keer hebben we gekozen voor 
een vossenjacht. 
En het was een groot succes! Mede door het mooie 
weer natuurlijk. In groepjes zijn onze meiden het 
dorp in gelopen om op zoek te gaan naar  
19 verschillende 'vossen' (mensen die opvallend of 
juist onopvallend gekleed gingen). Bij sommige 
vossen kregen ze iets lekkers; appels uit de 
appelboom, chips bij een eenzaam kinderfeestje en 
wat drinken bij een bloemenkraampje. En bij elke 
andere gevonden vos kregen ze een letter en zo 
konden ze aan het einde de zin puzzelen. 
 
En dan nu frietjes!  
We hebben de middag dan ook gezellig afgesloten 
door met de meiden én iedereen die ons geholpen 
heeft lekker frietjes te eten op het grasveld naast de 
school. 
 
We willen alle ouders en senioren die van deze dag 
een topdag hebben gemaakt, enorm bedanken! 
Door jullie enthousiasme (en het niet kennen van 
enige schaamte...) hebben onze meiden een 
fantastische ochtend gehad! Dank je wel! 
En aan alle Oerse mensen die aangesproken zijn 
door onze meiden met de woorden 'Bent u een 
vos?': Nu weten jullie dus wat daar mee bedoeld 
werd. En wat gaaf dat zoveel mensen leuk 
gereageerd hebben op onze meiden én onze vossen!  
 
Op de volgende bladzijde ziet u een foto impressie 
van BIO’s Vossenjacht. 

Foto door Michelle Zwakhalen 



25 

Foto impressie… vossenjacht BIO 
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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 

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 tweede en 
derde thema. 
 

Thema 2 - Dorpsvoorzieningen en 

gebouwen 
 
Samenvatting 
Hoewel thema 2 over voorzieningen en gebouwen 
gaat is de rode draad in thema 2, dat de Oerse 
gemeenschap graag het dorpse karakter van Oerle 
wil behouden. Zowel in uitstraling en bebouwing als 
het dorpse waar men elkaar nog treft, voor elkaar 
zorgt en er ruimte is voor jong en oud. 

 
Top 5  
1. Kerk, gebouw en sociale functie, 34 reacties 
2. Supermarkt, 33 reacties 
3. Bebouwing: dorps karakter behouden, 21 reacties  
4. Gemeenschapshuis/verenigingsgebouw/MFA,  

24 reacties 
5. Senioren/bejaardenwoningen, 16 reacties 
 

Een tijd geleden heeft u een korte 
samenvatting van de uitslag van de enquête 
kunnen lezen. Deze uitslag is de leidraad voor 
de verdere vormgeving van de DorpsVisie van 
Oerle. 
 
De leidraad is er nu dus in de vorm van de uitslag 
van de enquête. Helaas lukt het vanwege corona 
niet om elkaar via de maandelijkse bijeenkomsten te 
treffen en zijn we genoodzaakt een andere vorm te 
zoeken om de DorpsVisie, samen met u verder uit te 
diepen. 
 

Zes thema’s als leidraad DorpsVisie 
We hopen in oktober wel een echte 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 
geīnteresseerden volgt via de Koers te zijner tijd een 
uitnodiging. In de tussentijd wordt elke maand één 
(of twee) van de zes thema's gepubliceerd in de 
Koers. De complete "Leidraad voor de DorpsVisie" is 
al te vinden op www.oerle.info. Iedereen kan 
komende maanden nog zijn mening en invulling/
acties aan ons meegeven.  
 

Leidraad voor Dorpsvisie 
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Aanvullende reacties 

• Een dorpskern die voor iedereen herkenbaar is en 

waar populatie van verschillende leeftijden zich 
thuis voelt 

• Ontmoetingsplaats buiten 

• Ook ruimte voor natuur 

• Faciliteiten voor zowel jong als oud 

• Aanpassen aan behoeften van gegroeid aantal 

inwoners van Oerle 

• Visie op herbestemming kerk in combinatie met 

d'Ouw School 

• Multifunctioneel gebruik van voorzieningen 

bekend maken bij de dorpelingen 

• Zorg dat het dorpse karakter blijft, gebouwen 

aanpassen aan de (landelijke) omgeving m.b.t. 
de uitstraling en maatvoering, renovatie van 
oude gebouwen.  

 

Thema 3 - Zorg, Welzijn en wonen 
 
Samenvatting 
De laatste jaren is flink ingezet op meer woningen 
voor ouderen. Desondanks blijft de vraag om 
uitbreiding bestaan. Ook diversiteit van het aanbod 
speelt een rol. Rond professionele zorg in Oerle 
bestaan nog verschillende wensen: informele zorg, 
burenhulp en mantelzorg worden belangrijker in de 
toekomst. Buurtpreventie mag beter 
gecommuniceerd worden, blijkt uit de antwoorden. 
 
Top 4  
1. Woningen en faciliteiten voor senioren,  

34 reacties 
2. Professionele zorg, 13 reacties 
3. Zorg voor elkaar, 8 reacties 
4. Buurtpreventie/ veiligheid, 6 reacties 
 
Aanvullende reacties 

• Co-creatie bij plannen: samen met inwoners 

ingericht  

• Goede informatievoorziening m.b.t. 

voorzieningen voor bewoners 

• Inbreng van huidige zorgverleners in Oerle 

• Beheersbaar houden van grote evenementen, 

vandalisme en overlast 

• Loket voor betrokkenheid   

• Integratie met nieuwe wijken 

 
Heeft u nog vragen? 
Schroom niet om uw aanvullingen / opmerkingen en 
of reacties naar ons te mailen: 
dorpsvereniging@oerle.info 
 
Blijf gezond en we treffen elkaar in oktober wanneer 
de vaccinatiegraad beter is. Dit, uiteraard met 
inachtneming van de dan geldende 
coronamaatregelen. 

Bron: Koers van Oers, oktober 1984,  
jaargang 18, nummer 6  

 

Koers van Oers trotseert weergoden 

Ondanks het matige weer was er een succesvolle 
Koers van Oers met als winnaars bij de dikke-
bandenrace Wil Gepkens en bij de recreanten Henk 
Janssen. 

Toen Pastoor Vekemans met assistentie van 
harmonie St. Cecilia het nieuwe carillon had 
ingewijd, startte om 14.30 uur de dikke-bandenrace. 
Met hoge snelheid spoeden de deelnemers zich naar 
het eerste keerpunt. Daar kwam Wil Gepkens op 
kop. De jury, bestaande uit Driek van der 
Vondervoort, Frans van der Looy, Harrie van 
Veldhoven en Pastoor Vekemans, bekeken vanuit de 
jurywagen de deelnemers om zo een deskundig 
oordeel te kunnen geven. Een half uur later was de 
strijd gestreden. Wil Gepkens had zijn koppositie 
niet meer afgestaan. Vele deelnemers hadden echter 
gestreden om de gunsten van de jury in de andere 
categorieën. De prijs voor de grootste groep werd 
gewonnen door de groep Nieuwe Kerkstraat/Berkt 
(Oosthoek). De stijlvolste renner was Johan van 
Kuyk. Alexander Peynenborgh had voor de categorie 
de best geklede renner niet alleen zichzelf maar ook 
zijn fiets verkleed. Met een vliegenierspak en een 
fiets met vleugels was deze ‘Oers Airport’-creatie 
een terechte winnaar. De meest opvallende renner 
Wil Jacobs bekeek het strijdgewoel vanaf zijn hoge 
fiets en veroverde daarmee een prijs.  

Na een fikse regenbui gingen om 15.30 uur de 
recreanten van start voor hun 40 kilometer. Het 
peloton brak al snel in drie delen. Uit de eerste 
groep van ongeveer 20 renners ontsnapten  
6 renners. Henk Janssen, Adriaan van de Boomen, 
de gebroeders Evers, Johan Sleegers en de Oerlese 
favoriet Kees-Jan van de Bosch hadden een 
beslissende slag geslagen. Onder leiding van de 
sterk rijdende van de Bosch liep de kopgroep steeds 
verder uit. Vlak voor het ingaan van de laatste ronde 
nam v.d. Bosch iets te veel risico bij het nemen van 
een bocht en kwam te vallen. Een toeschouwer hielp 
nog wel een kapot wiel verwisselen maar de 
winstkansen waren verdwenen. Het resterend vijftal 
bleef bij elkaar en met een zeer krachtige eindsprint 
wist Henk Janssen de overwinning naar zich toe te 
trekken. Johan Sleegers eiste de 2e plaats voor zich 
op. Derde werd Adriaan van de Boomen gevolgd 
door de gebroeders Evers. Pechvogel van de Bosch 
werd op 35 seconden zesde. 

Ouw (k)oers 
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Scoor een Boek! Met PSV spelers 

 
Over Scoor een Boek! 
Scoor een Boek! is in 2012 opgezet in Groningen en 
werd daarna uitgerold over het hele land. Het 
programma verbindt lezen en sport door 
profvoetballers in te zetten als rolmodellen. In 
Veldhoven is Scoor een Boek! een samenwerking 
van de Bibliotheek Veldhoven, Brede School 
Veldhoven en PSV. Maar liefst 16 groepen 5 en 6 
van Veldhovense basisscholen doen dit schooljaar 
mee. PSV-spelers Nurija van Schoonhoven en Marco 
van Ginkel zijn deze keer de ambassadeurs. Zij 
motiveren alle deelnemende leerlingen en 
leerkrachten om zoveel mogelijk leuke boeken te 
‘scoren’.  

Fotograaf: Willem Binnendijk 

Scoor een Boek! met PSV-spelers 
 
Vragen stellen aan PSV-spelers Marco van 
Ginkel, Nurija van Schoonhoven en mascotte 
Phoxy. De droom van veel jonge PSV-fans werd 
werkelijkheid voor bijna 50 leerlingen van 
basisschool De Rank in Veldhoven. Als 
onderdeel van het sportieve leesprogramma 
‘Scoor een Boek!’ wonnen zij een 
persconferentie in Theater de Schalm. 
 
De leerlingen uit groep 5/6a en 5b van basisschool 
De Rank waren de winnaars van de scholenwedstrijd 
van Scoor een Boek!. Hierin kregen alle 
deelnemende scholen in Veldhoven de opdracht om 
een filmpje te maken waarin beweging en 
leesplezier gecombineerd wordt. De prijs was een 
uitnodiging voor een echte persconferentie in 
Theater de Schalm, georganiseerd door de 
Bibliotheek Veldhoven. De leerlingen mochten ‘live’ 
vragen stellen aan Marco van Ginkel en Phoxy. 
Nurija van Schoonhoven kon niet aanwezig zijn 
vanwege een training maar zij had haar antwoorden 
in diverse filmpjes verwerkt. De presentatie was in 
handen van bibliotheekmedewerker én PSV-
supporter Mark van der Linden. 
 
Originele vragen 
“Wat is je favoriete wedstrijd?’, “Welke boeken lees 
je zelf graag?”, “Welke sport had je gedaan als 
voetbal niet bestond?” en “Wat is je grootste 
blunder?”. De leerlingen hadden duidelijk hun best 
gedaan en originele vragen voorbereid, waarvoor ze 
veel complimenten kregen van de spelers en de 
presentator. Marco van Ginkel verraste de kinderen 
door op zijn beurt na bijna elke vraag wel een 
tegenvraag te stellen. Phoxy kreeg de lachers op 
zijn hand met zijn enthousiaste gebaren als 
antwoorden op de vragen.  
De persconferentie is met dank aan Theater de 
Schalm in zijn geheel terug te kijken en is te vinden 
op www.bibliotheekveldhoven.nl/
scooreenboek.  



29 



30 

De tentoonstelling bevat de topstukken uit de eigen 
collectie volks- en beeldcultuur. Prenten van een 
cent, gebruiksvoorwerpen en volkskunst uit De 
Kempen: het is allemaal te bewonderen in Museum 
’t Oude Slot. Bij elk voorwerp staat uitgelegd wat 
het is en waar het vandaan komt. Sonnemans: “Een 
museum moet verrassen en een verhaal vertellen en 
dát doet de expositie Slotschatten.” 
 
Veldhoven 100 Jaar 
Rondom het 100-jarig bestaan van Veldhoven wordt 
aansluitend aan de Slotschatten een tentoonstelling 
ingericht met historische voorwerpen en hun 
verhalen. Hans Sonnemans: “Waarschijnlijk zijn er 
genoeg Veldhovenaren die thuis nog voorwerpen 
hebben die iets te maken hebben met de 
geschiedenis van Veldhoven. Ik zou aan iedereen 
willen vragen om in dat geval contact met ons op te 
nemen. Misschien zie je jouw voorwerp uiteindelijk 
terug in ons mooie museum als onderdeel van de 
tentoonstelling en van het grotere verhaal over 100 
jaar Veldhoven.”  
 
Praktische informatie 
Museum ’t Oude Slot ligt aan de Hemelrijken 6 in 
Veldhoven en is vanaf zaterdag 5 juni geopend van 
woensdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur. Voor 
elke bezoeker geldt een registratieplicht. Bezoekers 
kunnen zich ter plekke registreren of ze kunnen van 
tevoren via de website of telefonisch een tijdslot 
reserveren. Meer informatie: 
www.museumoudeslot.nl of tel: 040-253 31 60.  
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Museum gaat weer open 

Vanwege de versoepelingen vanuit het kabinet 
mogen cafés, restaurants, musea, theaters en 
bioscopen de deuren vanaf zaterdag 5 juni 
weer openen. Ook Museum  
’t Oude Slot in Veldhoven is vanaf die datum 
weer geopend voor publiek.  

Museumdirecteur Hans Sonnemans: “We hebben 
ontzettend veel zin om weer bezoekers te 
ontvangen. Achter de schermen is de afgelopen 
maanden heel hard gewerkt aan vernieuwingen in 
het museum. Zo zijn de ruimtes D’n Herd en De 
Goeikamer opnieuw ingericht en is het museumcafé 
opgefrist. Een bezoek aan het museum is nu dus 
meer dan ooit de moeite waard!”  
 
Slotschatten in Museum ’t Oude Slot 
5 juni t/m 19 september 
Verborgen schatten komen tot leven tijdens de 
expositie Slotschatten, die vanaf de heropening tot  
en met zondag 19 september te zien is.  

Vrijwilligster Anja Camps-Verhoef in  
d’n Herd met een ‘kroepketel’, één van de vele 
objecten uit de expositie Slotschatten.  
Foto: L-Mount media. 
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Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Annemarie van Vugt. 
 

Pasta pesto met kip en cherrytomaten  
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 

− 240 gram pasta (naar keuze) 

− 300 gram kipfilet 

− 70 gram groene pesto 

− 500 gram cherrytomaten 

− 40 gram geraspte kaas 

− 30 gram pijnboompitten 

− 60 gram rucola 

 
Bereidingswijze 
1. Verwarm de oven voor op 180 graden 
2. Breng water aan de kook voor de pasta 
3. Snijd de kipfilet in kleine blokjes en roer er een 

eetlepel olijfolie en wat peper en zout door 
4. Was de cherrytomaten en snijd een klein kruisje 

in de onderkant 
5. Zet de cherrytomaten 10 tot 12 minuten in de 

oven en kook ondertussen de pasta gaar 
6. Rooster de pijnboompitten in een koekenpan 

zonder olie of boter mooi bruin 
7. Gebruik dezelfde koekenpan om de kipfilet op 

hoog vuur gaar te bakken 
8. Giet de pasta af en roer de pesto, de 

pijnboompitten en de kipfilet erdoor 
9. Schep de pasta op vier borden en verdeel de 

rucola, cherrytomaten en geraspte kaas erover 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat dit recept 
simpel, snel èn lekker is. Ik ben geen echte 
keukenprinses dus voor mij geen al te ingewikkelde 
kookconstructies waarbij je 1001 dingen tegelijk 
moet doen of ingrediënten ‘op gevoel’ moet 
toevoegen. Daarom heb ik enkele fijne kookboeken 
waarin ik inspiratie kan opdoen. Dit recept komt uit 
een van de boeken van ‘Project gezond’, echt een 
aanrader! Het is nu nog iets te vroeg maar als de 
tomaten in mijn nieuwe moestuin er klaar voor zijn 
ga ik dit recept zeker weer maken! 
 
Ik geef de pollepel graag door aan mijn 
overbuurvrouw Angela van Gerwen.  
Ik kies voor Angela omdat ik haar in de 
afgelopen paar maanden dat wij hier wonen 
heb leren kennen als een heel gezellig, actief 
en gastvrij persoon en ik heel benieuwd ben 
naar een lekker recept uit hun prachtige 
keuken! 

Kinderspeurtocht 
Aerdmennekes bij 

Museum ’t Oude Slot 
Woensdag 16, 23 en 30 
juni, 14.00-15.00 uur 
 
Aerdmennekes is de naam van 
de kabouters die volgens de 
volksverhalen lang geleden in 
Veldhoven woonden. De 
mensen waren erg blij met ze want het waren harde 
werkers. In ruil voor een stuiver, deden ze 's nachts 
bij de mensen allerlei klusjes. In Museum 't Oude 
Slot wonen nog steeds een paar van deze 
Aerdmennekes. Tijdens een leuke speurtocht gaan 
kinderen ze helpen en als ze goed kijken zien ze er 
misschien wel een paar… 
 
Praktische informatie 
De Aerdmennekes kinderspeurtocht is op de 
woensdagen 16 juni, 23 juni en 30 juni van 14.00 
tot 15.00 uur in Museum ’t Oude Slot. De speurtocht 
is het leukst voor kinderen van ca. 6 tot 9 jaar. 
Deelname is gratis, wel vooraf aanmelden via Sjors 
Creatief: www.sjorscreatief.nl  
of bit.ly/Aerdmennekes  
(rechtstreekse, verkorte link). 

Kinderspeurtocht 
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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 

wanneer hij in bed ligt te draaien omdat het 
allemaal zo spannend is. Als zijn mama vraagt of 
alles wel goed is schiet hij in de lach en wordt hij 
rood:  “’t Is zo spannend, zegt hij dan. 
Morgenochtend… ben ik groot!” En daarmee is de 
toon gezet voor de rest van het boek. 
 
Op humoristische wijze wordt beschreven hoe de 
dag van Daan verloopt, met alles wat goed gaat 
maar vooral ook met wat misgaat en hoe dat (ja ja, 
weer met veel liefde en humor) wordt opgelost. Zo 
legt Daan zijn werkjes van klei niet op tafel maar op 
het krukje naast hem en gaat de juf er vervolgens 
middenin zitten, wat toch wel tot een hilarische 
situatie leidt. 
 
Als Daan ‘s middags weer thuis is, gaat meteen de 
telefoon. Oma wil graag weten hoe haar kleinzoon 
het heeft gehad. Daan vertelt zo enthousiast over 
zijn dag dat oma er ook wel zin in begint te krijgen 
om weer naar school te gaan. Uiteindelijk ziet ze 
daar toch weer van af omdat Daan denkt dat ze te 
oud is en oma zelf is bang dat haar billen te dik zijn 
voor de stoeltjes in groep 1. 
 
Tijdens het voorlezen van dit boekje heeft mijn zoon 
destijds schaterlachend tegen mij aan gehangen. 
Maar mijn vierde groeper vindt het nu wat 
kinderachtig worden. Dus Hoera, ik ga naar groep 1! 
is nu te vinden in doosnummer 24 van Boekenmarkt 
Oerle, samen met nog een paar titels van Busser en 
Schröder. Wacht vooral niet te lang met bestellen, 
want voor je het weet zijn ze alweer weg. 

Hoera, ik ga naar groep 1! van Busser 
en Schröder  

 
Door Susan Visser 
 
Al een aantal keren zag ik op de Facebookpagina 
van de boekverkoop foto’s voorbij komen van 
kinderboeken van Marianne Busser en Ron Schröder. 
Op zich is dat niet gek, want dit echtpaar heeft al 
400 titels op hun naam staan. Maar elke keer dat ik 
informeer of het boek er nog is – zodat ik het kan 
bespreken voor de Koers van Oers – is het boek 
alweer verkocht. Ik ben duidelijk niet de enige die 
gek is op deze kinderboeken schrijvers. 
 
Busser en Schröder hebben allerlei voorleesboeken 
geschreven, sprookjesboeken, bijbels voor kinderen, 
boeken over dieren, de seizoenen, zwemles, naar de 
peuterspeelzaal mogen… en misschien moet ik het 
daar maar bij laten. Want ik kan het lijstje nog zo 
lang maken, het zal nooit eer doen aan alle 400 
titels. En de boeken zijn stuk voor stuk voorzien van 
illustraties in kleur die het helemaal afmaken. Ik hou 
het daarom bij mijn favorieten, de boeken die op 
rijm zijn gezet zoals het boekje Hoera, ik ga naar 
groep 1! De boeken op rijm lijken namelijk nog 
meer humor te hebben en stralen nog meer warmte 
en liefde uit. 
 
In Hoera, ik ga naar groep 1! is het Daan van vier 
die voor het eerst naar school gaat. Het verhaal 
begint al op de avond voor zijn eerste schooldag, 

Boek een kinderboek! 
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Tamar en kameel Einstein  

Mijn naam is Xavi en ik ga een stukje 
schrijven over 

hotwheels. 
 
Hotwheels zijn 
speelgoedautootjes. De eerste 
Hotwheels werden gemaakt in 
1968. Omdat de eerste  
16 modellen een groot succes 
waren hebben ze er meteen 
meer ontworpen. De Hotwheels komen uit Amerika 
en zijn van de fabrikant Matel. Tegenwoordig maken 
ze bij Hotwheels ook andere dingen zoals garages, 
racebanen en je kan een hele stad bouwen met 
hotwheels city en de losse baandelen. 
Zelf heb ik ook een mega garage, kurketrekkerbaan, 
wat losse dingen en 
heel veel kleine 
auto's. 
 Daar speel ik graag 
mee samen met 
mijn vriendjes 
bouwen we een 
gave Hotwheelstad! 
Nu ben ik aan het 
sparen zodat ik heel 
hotwheels city heb. 
Dit was mijn stukje over Hotwheels 
 
Groetjes Xavi. 

Het avontuur van Tamar valkenier 
 
Door Sarah 
 
Stel je besluit op een dag op 
avontuur te gaan. Met wat 
water, een geweer om op je 
eigen eten te jagen en maar 
een klein tentje en een paar 
dekens en kussens. Dat deed 
deze vrouw allemaal, haar 
naam is Tamar Valkenier. Ze reist de wereld rond 
met dieren. 4 maanden geleden is ze met een 
kameel, een ezel en een hond door Mongolië 
gereisd. 

Daar heeft ze een boek over 
geschreven. Ter promotie 
van haar boek is ze naar 
Nederland toe gekomen. 
Natuurlijk wordt ook deze 
promotie weer een 
avontuur. Helemaal lopend 
door Nederland met een 
kameel. De kameel moest 
ze wel in Nederland kopen 
want er mogen geen 
kamelen in en uit Mongolië. 
We hebben haar natuurlijk 
ook nog wat vragen gesteld.  

 
Ben je ook nog van plan in andere landen te gaan? 
Ja, dat ben ik zeker, Maar ik blijf nog 3 maanden 
door Nederland reizen. 
 
Hoe heet jouw kameel 
eigenlijk? 
Hij heet Einstein. Mijn 
vriendin heeft een naam 
bedacht omdat het een hele 
slimme kameel is. Hij weet 
altijd welk draadje hij los 
moet trekken als hij weg wil 
lopen. 
 
Het boek kun je bestellen bij 
de Bruna en het kost €21,-  
 
Dat was mijn stukje tot de 
volgende keer. 

Hotwheels 

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. 
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Hallo allemaal, 
 
Ik ga vandaag iets vertellen 
over de buitenschoolse 
opvang (BSO). Daar ga ik 
namelijk elke dinsdag en 
donderdag na school heen. 
Er gaan veel kinderen na 
school naar de BSO omdat 
hun papa of mama moeten 
werken en ze dan niet alleen 
thuis mogen zijn. Op de BSO is het altijd heel leuk 
en kan je heel veel dingen doen, vooral in de 
vakantie doen we super leuke dingen zoals bakken, 
schminken, ergens heen gaan of watergevechten. 
De BSO heet Nummereen en zit in het schoolgebouw 
en noodgebouw. Ik heb een BSO juf geïnterviewd en 
zij heet juf Sandra. Juf Sandra is 30 jaar oud en 
werkt bij Nummereen Kinderopvang op de BSO Clup 
Oerle. Zij is nu 2 jaar BSO juf in Oerle.  

Zij vindt 
leuke 
activiteiten 
met de 
kinderen 
doen het 
leukste en 
doet dan 
graag 
creatieve 
dingen met 
de kinderen. 
Als de 
kinderen 
nog op 
school zitten 
dan is zij bij 
de kleine 
kinderen en 
de baby’s, 
dus dan 
moet ze ook 
werken. 

Tijdens de corona lockdown mochten wij niet naar 
de BSO, dat vond ik niet leuk, want ik ga altijd 
graag naar de BSO. Tijdens de lockdown mocht juf 
Sandra als juf in de noodopvang werken en daar 
hebben ze bijvoorbeeld pakketjes om koekjes te 
bakken aan alle kinderen gegeven die niet naar de 
BSO mochten. Ze is heel blij dat de BSO nu weer 
open is. Ik heb ook aan haar gevraagd welke 
opleiding ze gevolgd heeft, dat was SPW 3 aan het 
ROC. SPW is sociaal pedagogisch medewerker. Om 
als BSO juf te kunnen werken moet je goed met 
kinderen om kunnen gaan en kennis hebben van de 
ontwikkeling van kinderen. Ook moet een BSO juf 
goed Nederlands spreken.  
Haar droombaan was vroeger met kinderen werken 
of bij de politie. Nou dat is dan gelukt, want ze mag 
iedere dag met kinderen werken 
Bedankt juf Sandra voor dit interview.  
 
Groetjes Jinthe. 

Lego Masters BSO 

Legomasters is een televisie programma 
waarin acht duo's uit 
Nederland en België de 
strijd met elkaar aan om 
de titel LEGO Masters 
2021! 
Ik heb dit programma alle 
weken gekeken met papa 
mama en mijn broertje.  
Het kwam op donderdag 
maar het begon altijd om 
20.00 uur maar dat was een beetje te laat, daarom 
keken wij het op vrijdagavond. Als ik het keek wilde 
ik gelijk weer gaan Lego bouwen, want niet te 
vergeten ik houd zelf ook veel van Lego! 
 
In het programma is er ook een Brickmaster. Hij 
bepaalt o.a. wie er de aflevering het mooiste en 
meest creatieve bouwwerk gemaakt heeft. Dit jaar 
was de Brickmaster Jonathan Bennink. Hij 
ontwikkelt met zijn team de nieuwe lijnen binnen de 
LEGO wereld. Brickmaster is mijn droombaan want 
dan kan ik met Lego werken en dat vind ik super 
leuk! 
 
Iedere week waren er hele 
gave opdrachten, van het 
bouwen van een schilderij 
met LEGO tot een hele stad 
of de allerhoogste toren. De 
teams moesten dan binnen 
een bepaalde tijd een 
opdracht afbouwen. Meestal 
kregen ze ongeveer 10 of 
12 uur de tijd. 
 
Thuis heb ik ook veel LEGO 
en een vriendin van mij, Meia, die heeft een hele 
Legostad! Daar ben ik ook voor aan het sparen. 
 
Er is ook een LEGO masters kids, voor kinderen van 
8 tot 12 jaar.  
Ik zou me daar super graag voor willen opgeven 
voor volgend jaar. 
Hiervoor zoek ik nog een maatje om mee te doen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze foto heb ik samen met Luc en Jelte bij de 
BSO een Eiffeltoren gebouwd van LEGO. 
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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

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 

!!!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

Animal Crossing  

Hallo 
 
wij gaan dit keer samen een stukje schrijven. over 
ons lievelingsspel, Animal crossing. 
Dit spelletje kan je alleen op de Nintendo spelen. 
Je begint op een leeg eiland en je krijgt 1 tent en 2 
mysterie bewoners. 
Met die bewoners kun je gezellig kletsen en geven je 
kadootjes. 
 
Tommie en Timmie zijn je hulpjes en staan in de 
nookshoek. 
Ze verkopen alles wat je nodig hebt om je eiland te 
bouwen, van een mooi bed tot lampen echt alles. 
Het is de bedoeling dat je gaat bouwen op je eiland 
zodat er meer bewoners komen. 
Je kan winkels maken, bomen planten, bloemen 
maar ook mooie vissen vangen of schelpen zoeken. 
Als je 3 sterren hebt kan je nog meer bouwen alleen 
daar moet je dan echte centjes voor gebruiken. 
Soms gaan we op bezoek bij elkaar op het eiland. 
Je kan dan spulletjes ruilen of gewoon even 
rondkijken. 
Iedere bewoner die op je eiland komt wonen heeft 
een grappige naam en soms vertrekken ze weer, 
gewoon zomaar. 
Ook is het grappig dat het ook winter kan zijn in het 
spel of zomer. 
Dit spel kan je eigelijk nooit uitspelen omdat er 
zoveel te doen is en je eiland nooit klaar is. 
 
Nu gaan we nog heel eventjes spelen. 

Groetjes van Charlie en Nikita. 
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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 

25 juni 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 

Juni  

18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

22 info-avond IVN training in Valkenswaard 

25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen oud papier 

27 OMTT: Oerse Motortoertocht 

  

Juli  

2 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

9 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

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 t/m 3 
sept 

Vakantieprogramma Oerle 

  

September  

2 t/m 19 Bourgondisch op de Velden 

  
Oktober  

4 DorpsVereniging Oerle:  
Ledenvergadering in d’Ouw School 

  
November  

14 Sinterklaas in Oerle 

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


Foto impressie Pinksterfietstocht 2021 



http://www.doormalen.nl/vacatures

