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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 

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

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



2 

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 

AAN ALLE OERLENAREN: 
Praat mee over de toekomst van Oerle 

 
DorpsVereniging Oerle heeft enige tijd geleden een 
enquête gehouden om te inventariseren wat 
Oerlenaren belangrijk vinden voor de toekomst van 
Oerle. Het is de bedoeling dat daaruit de nieuwe 
dorpsvisie tot stand komt. De respons op de 
enquête was geweldig. U heeft al regelmatig een 
samenvatting kunnen lezen in de Koers van Oers. 
Om de volgende stap te kunnen zetten willen we 
graag met u in gesprek. Samen met u willen we de 
concrete actiepunten formuleren. Die vormen de 
uiteindelijke dorpsvisie. In totaal komen 6 thema’s 
aan de orde: Dorpsvoorzieningen, Sociale leven, 
Zorg welzijn en wonen, Buitengebied en recreatie, 
Duurzaamheid openbare ruimte en mobiliteit, 
Bouwontwikkelingen economie en Eindhoven Airport. 
  
Daarom nodigen wij u graag uit in Dorpscentrum 
d’Ouw School op:  
maandag 18 oktober om 20.00 uur. 
U bent welkom om binnen te lopen op 18 oktober. 
In verband met de organisatie rondom coronaregels 
verzoeken wij u, om uzelf, indien mogelijk, aan te 
melden via mailadres dorpsvereniging@oerle.info  

Uitnodiging DVO Fiesta Tropicana! 

Tesamen met DorpsVereniging Oerle 
mocht onze Doe Commissie de 

opening van de kermis verzorgen. 
 
Vrijdag 17 september liepen de straten van Oers vol 
met vrolijk en zonnig geklede kinderen die stuk voor 
stuk mega veel zin hadden in een feestje ! 
Met zijn allen dansten, renden of sprongen zij achter 
de zomerkoningin van Oerle aan richting de kerk, 
alwaar de uitreiking van de muntenactie en de 
verkiezing van de nieuwe zomerkoning en koningin 
plaatsvond.  
 
Jeanneke de Kruyff en 
Jesse Smolders werden 
gekroond met deze titel 
en zij straalden beiden 
van oor tot oor. 
 
Na deze  plichtplegingen 
werd de kermis met een 
luide knal en veel 
confetti officieel 
geopend ! 
Hierna kon het 
feestgedruis pas echt 
beginnen. 
 
 
Wij danken iedereen die ons geholpen heeft met het 
openingsfeestje - met name Coconut 
geluidsverzorging - voor hun hulp. Daarnaast 
danken wij: Bodrum, Gasterij 't Dorpsgenot, Eetcafe 
de Kers, Cafetaria de Kers, Lovano, de Oerse 
Molenbakker en alle kermisexploitanten voor de 
prijzen van de muntenactie. 
 
Tropische groeten 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

http://www.bmbouw.nl/
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Voor de Boekenmarkt Oerle op 30 en 31 
oktober is de Koers van Oers op zoek naar 
sjouwhulp.  
 
We zoeken Oerlenaren die vrijdagavond 29 oktober 
willen helpen om de boekendozen vanuit de kelder 
onder de school naar d’Ouw School te brengen én op 
zondagmiddag de niet verkochte boeken weer terug 
naar de kelder te brengen. 
 
Als je (één van) beide dagen 
beschikbaar bent om op deze 
manier een bijdrage te leveren 
aan het in stand houden van 
ons mooie dorpsblad, neem 
dan contact op met:  
Miranda van Vlerken  
(06-25522567) of  
Jan Kampinga (06-28417750). 
 
Jouw hulp wordt zeer op prijs 
gesteld. 
 
Team Koers van Oers 

Sterke Oerlenaren gezocht! Italian storytelling 

Zaterdag 9 oktober, 14.00-15.00 uur | 
Deelname gratis na aanmelding  
 
Benvenuti bambini! De enthousiaste vrijwilligers van 
Fantaitaliando lezen vanaf 9 oktober in de 
Bibliotheek Veldhoven éénmaal per maand voor en 
verzorgen een bijpassende activiteit in het Italiaans 
voor kinderen van 0 tot 6 jaar. 
 
Fantaitaliando is een non-profit organisatie die 
educatieve en creatieve workshops voor kinderen in 
het Italiaans ondersteunt en organiseert. Het doel is 
om de Italiaanse taal en cultuur aan kinderen te 
onderwijzen, leermogelijkheden voor hen te creëren, 
stimuli te geven en hun nieuwsgierigheid te 
koesteren. Het voorlezen vindt plaats in het kader 
van het Italiaanse nationale project 'Nati per 
leggere'. 
 
Praktische informatie 
Italian storytelling is bedoeld voor Italiaans 
sprekende kinderen van 0 tot 6 jaar en hun (groot)
ouders. De bijeenkomst is elke tweede zaterdag van 
de maand van 14.00 tot 15.00 uur in de Bibliotheek 
Veldhoven. Entree is gratis, wel vooraf even 
aanmelden. Dit kan via 
www.bibliotheekveldhoven.nl/italian  

Bedankje  

Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle 
 
Dit jaar stonden wij weer op ons vertrouwde stekje 
op de kermis en wat zijn wij blij dat de Oerlenaren 
ons weer wisten te vinden. Wij hebben genoten van 
alle gezellige praatjes, de blijde gezichten wanneer 
er een prijs viel en het schitterende weer. 
 
Maar bovenal willen wij iedereen die ons heeft 
gesteund bedanken! 
Dankzij jullie kunnen wij ons mooie werk in Oerle 
voort zetten. 
Daarnaast danken wij onze vrijwilligers voor al hun 
inzet. 
 
Groeten 
Team 
Oerle 

http://www.duimvoorjou.nl/
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Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Liefde gaat nooit vanzelf 

Je partner is degene die je het meest nabij is, hij 
kent je het beste en kan je dus ook het meest 
kwetsen. Partners zijn niet alléén maar vriendjes 
van elkaar. Er zullen altijd wrijvingen en conflicten 
zijn, die horen bij een goede relatie. In een goede 
relatie worden de conflicten opgelost. Over het 
algemeen is onderhandelen de ruggengraat van de 
moderne relatie. Gevoelsuitwisseling bij een conflict 
is net zo belangrijk. Vertel elkaar over de gevoelens 
waardoor de kans en ruimte ontstaat om met elkaar 
mee te leven. Echt medeleven betekent niet dat je 
doet alsof je hetzelfde voelt. Het betekent dat je je 
verplaatst in de belevingswereld van je partner die 
soms anders is dan die van jou zelf. Dan ontstaat er 
werkelijk gedeeld gevoel. Partners begrijpen 
daardoor over en weer wat ze voelen. En dat doet 
voor beide partners deugd!! 
 
Ik vind de inhoud van dit artikel ook erg toepasselijk 
op de relaties die we in het verenigingsleven in 
Oerle hebben. Blijf actief met elkaar praten en 
zoeken naar zaken die verbinden om voor de 
inwoners van Oerle het beste eruit te halen. Wij als 
KBO-Oerle voelen ons erg op ons gemak in Oerle en 
voelen een open en warme relatie met andere clubs 
en verenigingen. Of het nou gaat om lekker 
barbecuen bij het Gilde of kaarten in d’Ouw School 
of actief meedoen met Boergondisch Oers……het 
gaat altijd in goede harmonie. De uitingen daarvan 
kunt u zien en lezen op onze mooie website …….. 
ga eens kijken op www.KBO-Oerle.nl  
 
Blijf gezond! 
Huub Stroeks 

Deze keer wil ik mijn bijdrage aan een 
artikel wijden dat ik onlangs heb 

gelezen en me erg aansprak. 
Het is geschreven door Professor Alfons 
Vansteenwegen. Hij is gespecialiseerd in 
samenleefrelaties. In zijn artikel schrijft hij dat de 
liefde tussen mensen iets is waar dagelijks actief 
aan gewerkt moet worden. Mensen, vooral jongeren, 
denken soms dat liefde alleen met gevoel te maken 
heeft, maar dat is niet volledig. 
 
Je kan in een relatie een periode hebben waarin je 
weinig of geen gevoel hebt voor elkaar. Dat wordt 
de gevoelswoestijn genoemd waar je samen 
doorheen moet. Samenleven vraagt steeds opnieuw 
dat je iets doet waardoor je het samen beter hebt. 
Soms moet je je daarvoor aanpassen aan de ander. 
Voorbeeld: als je samen gaat wandelen en je 
partner wil rustig lopen en jij snel dan moet je met 
elkaar rekening houden en op zoek gaan naar een 
tempo dat voor beiden goed is.  
 
Honderd jaar geleden was een relatie een 
samenwerkend genootschap om te overleven. Nu 
zoeken we meer naar een intieme relatie waarin we 
gevoelens delen, elkaar begrijpen en troosten, met 
elkaar meeleven. Veel oudere echtparen 
ondervinden die verandering zelf ook. Hun relatie is 
gestart in een tijd waarin het draaide om samen 
rond te komen, voor de kinderen zorgen en 
dagelijkse beslommeringen het hoofd bieden. 
Wanneer die samenwerking naar de achtergrond 
treedt, omdat de kinderen volwassen zijn geworden, 
wordt wederzijds begrip belangrijker. Oudere paren 
evolueren zo naar meer empathie. Dat moet ook wel 
want een ander aspect dat verandert in de loop van 
de tijd is dat relaties niet meer vanzelfsprekend voor 
altijd zijn.  
 
Een belangrijke valkuil in een lange relatie is dat 
partners van elkaar vervreemden. Daarmee wordt 
bedoeld dat de interactie stilvalt. Dat de relatie als 
gewaarborgd wordt gezien en dat de 
vanzelfsprekendheid de overhand neemt. Daar moet 
voor worden gewaakt! Blijf praten, blijf ageren en 
blijf je voor elkaar inzetten. Echtparen die ‘te dicht’ 
bij elkaar zitten zijn een risico voor elkaar. Als je 
jezelf helemaal opoffert voor de ander word je zelf 
misschien ongelukkig. Eigen vrienden, eigen 
bezigheden, een eigen plek zijn zaken die allemaal 
belangrijk zijn. In de levensfase dat beide partners 
werken is er sprake van een terreinverdeling. “ Ik 
werk hier, jij daar, ik doe dit, jij onderneemt dat…” 
Als stellen ouder worden doen ze soms ineens alles 
samen. Partners moeten zorgen voor een eigen 
gebied, een soort persoonlijke ‘vluchtheuvel’ waarin 
er eigen persoonlijke speelruimte is. 
 

http://www.oersehave.nl/
http://www.lovano.nl/
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 06-22235546

Fax 040-2052909
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Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

Severinus nieuws 

dit muzikaal  kan begeleiden en nieuwe liedjes kan 
inbrengen. 
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging 
zijn! Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Ik ben Volkswagen VW-gek, jij ook? 
 
Mijn hele kamer staat vol met 
miniatuur autootjes en auto-
bladen. Ik praat er graag 
over. Ik werk in de garage en 
ben daar op mijn best. Kom je 
met mij wat leuks doen, zoals 
fietsen of een kopje koffie drinken? 
 

Gastvrouw/ of heer 
 
Voor een woonhuis met bewoners met zeer laag 
niveau zijn wij op zoek naar een gastvrouw of-heer 
die in de ochtenden een paar uurtjes aanwezig wil 
zijn in de huiskamer. Ben jij tussen 9 en 11 uur 
aanwezig en geef jij ons een kopje koffie en lees je 
een boekje voor? Wat ontzettend gezellig! Zo 
kunnen de medewerkers zich volledig richten op de 
verzorging van de andere bewoners. 
 
Deze vraag staat uit voor doordeweekse dagen en in 
het weekend. Als je alleen in het weekend kan, is 
dat ook al erg fijn. Als er meerdere vrijwilligers zich 
melden, kan er een rooster opgesteld worden. 
 

Techneuten gezocht 
 
Sinds de eerste lockdown maken we interne televisie 
voor de bewoners. Dit gebeurt op maandag- en 
donderdagavond tussen 18:30 en 20 u. Bewoners 
kunnen inbellen en een plaatje aanvragen, 
tekeningen via Whats app sturen en zelfs als mede- 
presentator aanschuiven.  
 
Wij zijn op zoek naar meer mensen achter de 
knoppen. We werken met een rooster. OBS is het 
systeem waarmee we uitzenden 
 
Voor meer informatie neem contact op met Hannah 
van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

Word maatje 
 
Ook binnen Severinus zijn wij altijd op zoek naar 
maatjes. Dit neemt maar weinig tijd van je in 
beslag. Er zijn cliënten die al heel blij zijn met een 
bezoekje van een half uur, iedere 6 weken. Zo 
makkelijk kan het zijn. 
Een cliënt vindt het heerlijk om mee naar IKEA of de 
Kringloopwinkel te gaan (onder het mom: “Kijken 
niet kopen”)  
Een andere cliënt wil graag geholpen worden bij het 
versturen van eenvoudige mails aan familie en 
vrienden. 
Voor meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl) 
 

Chauffeur-vrijwilligers gevraagd 
 
Momenteel rijden er een aantal vrijwilligers onze 
cliënten naar activiteiten. Dit zouden we graag willen 
uitbreiden, door meer chauffeurs in te zetten. Onze 
vrijwilligers mogen geen rolstoelgebruikers 
vervoeren. De chauffeurs maken gebruik van de 
busjes van Severinus. Voordat je op een busje mag 
rijden, wordt er een ANWB rijvaardigheidstest 
afgelegd. Deze wordt betaald door Severinus. Voor 
meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
 

 
Koor Severinoos is op zoek naar een 
instructeur (met kleine vergoeding) 

 
Binnen Severinus wordt er ook gezongen. Dit is 
wekelijks op maandagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren 
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand van zaken heeft van zingen, 

http://www.geitenboerke.nl/
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

De Kracht van Veldhoven 

Nieuw event voor zakelijk Veldhoven 
 
Veldhoven Verbindt organiseert samen met De 
Veldhovense Ondernemerstrofee, Theater De 
Schalm en Veldhoven100 een nieuw live 
businessevent: de Kracht van Veldhoven. Het 
coronaproof evenement vindt plaats in theater  
De Schalm op vrijdag 19 november om 19.30 uur. 
Tijdens de avond worden ook de winnaars van 
Veldhovense Ondernemers Trofee en de 
Veelbelovend Ondernemer van het Jaar trofee 
bekend gemaakt.  
 
Programma 
De rode draad van het programma is de kracht van 
Veldhoven. Ook is er aandacht voor het 100-jarig 
bestaan van Veldhoven. De gasten worden onder 
muzikale begeleiding door de feestband RUM (Roept 
U Maar) ontvangen. Presentatrice Anne-Marie 
Fokkens praat met de volgende generatie van 
bekende Veldhovense familiebedrijven: Maartje van 
Schagen en Stan Bazelmans, en met jonge 
startende ondernemers. Verder schuiven voormalig 
wethouder en Tweede Kamerlid Daan de Kort en 
wethouder Vivianne van Wieren-Kraaijvanger aan 
voor een gesprek. Na het infotainment programma 
volgt een muzikaal omlijste afterparty.  
 
Kaartverkoop 
Er zijn 250 kaarten beschikbaar. Toegangskaarten 
kunnen worden gereserveerd via de website van 
Theater De Schalm:  
www.deschalm.com/nl/programma/2371/
En_dat_al_100_jaar_/
De_Kracht_van_Veldhoven 
 
Platform 
Veldhoven Verbindt is een platform waarbij alle 
Veldhovense serviceclubs, netwerkclubs en 
ondernemersverenigingen aangesloten zijn. De 
leden van de in Veldhoven Verbindt samenwerkende 
organisaties zijn ook aanwezig. In Veldhoven 
Verbindt werken samen: VOC, Jong! Veldhoven, 
Citycentrum, HOG De Kempen, Rotary, Lions de 
Keersop, Ronde Tafel 166, Parkmanagement 
Habraken, Stichting Drukke Dames Netwerk, Ladies 
Circle 29, Horeca Veldhoven, WV Veldhoven-Dorp, 
De Veldhovense Ondernemerstrofee en Gemeente 
Veldhoven. 

Oud ijzer ophalen 

Rijvereniging st. Jan Oerle komt 
zaterdag 30 oktober oud ijzer ophalen 

Zaterdag 30 oktober komen wij bij u langs om oud 
ijzer op te halen. Dit is tevens het weekend dat de 
klok van zomer- naar wintertijd wordt verzet. 
 

KLOK VERZETTEN? 
OUD IJZER BUITEN ZETTEN! 

 
We hopen dat u uw oud ijzer, waaronder ook 
aluminium, koper, lood, rvs, zink, etc., die dag voor 
10.00 uur zichtbaar aan de straat wilt zetten dan 
nemen wij het voor u mee. In verband met het 
milieu kunnen wij geen koelkasten, diepvriezers en 
oude banden innemen. 
Heeft u iets wat u niet aan de straat kunt zetten, 
maar waar u wel van af wilt? Laat dat ons die dag 
vóór 10.00 uur even weten. U kunt bellen naar: 
 
Josien van Oorschot 06 – 51 42 42 00 of 
Margaret Das 06 – 40 47 03 01 
 
Onze volgende oud ijzer actie is maart 2023 

http://www.loodgietersbedrijf-peelen.nl/
http://www.dehoeve.nu/
https://www.deschalm.com/nl/programma/2371/En_dat_al_100_jaar_/De_Kracht_van_Veldhoven
https://www.deschalm.com/nl/programma/2371/En_dat_al_100_jaar_/De_Kracht_van_Veldhoven
https://www.deschalm.com/nl/programma/2371/En_dat_al_100_jaar_/De_Kracht_van_Veldhoven
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Nominaties 

Nominaties Veldhovense Veelbelovend 
Ondernemer van het Jaar bekend 
 
Er kan gestemd worden op de genomineerden voor 
de Veldhovense Veelbelovend Ondernemer van het 
Jaar. De drie genomineerden dit jaar zijn Thijs 
Offermeijer van lifestyle brand Malelions, Geert van 
Loon & Marly de Crom van restaurant Lovano en 
Meike Daniels van Hoera Kinderschoenen. Tot  
1 november kunnen mensen een stem uitbrengen 
op een van deze drie genomineerden op 
veldhovenverbindt.nl/veldhovense-
veelbelovend-ondernemers-van-het-jaar.  
 
Bekendmaking 
De winnaar wordt samen met de winnaar van de 
Veldhovense Ondernemerstrofee bekend gemaakt 
op vrijdagavond 19 november tijdens het 
businessevent de Kracht van Veldhoven. Vorig jaar 
kon de uitreiking van de Veldhovense 
Ondernemerstrofee en de prijs voor de Veelbelovend 
Ondernemer van het Jaar niet doorgaan vanwege 
corona.  In 2019 werd de Veelbelovend Ondernemer 
van het Jaar voor het eerst verkozen. Toen sleepten 
Kasper van Leek en Niels van Swaemen van Studio 
Giftig de titel in de wacht. 
 
Samenwerking 
De stichting Veldhovense Ondernemerstrofee is 
verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitreiking van 
beide prijzen. De prijs voor Veelbelovend 
Ondernemer van het Jaar reikt de stichting uit in 
samenwerking met Veldhoven Verbindt; de 
organisatie waarin alle Veldhovense serviceclubs, 
netwerkclubs en ondernemersverenigingen 
samenwerken. Voor meer informatie: 
www.veldhovenseondernemerstrofee.nl. 

Antoon Verblackt, erelid van 
jubilerend Shizen Hontai 
 
De zon liet zich van zijn beste kant zien tijdens de 
jaarlijkse spelletjesmiddag en strandtraining van 
judo en jiujitsuvereniging Shizen Hontai. Deze 
middag werd dit jaar extra groots gevierd vanwege 
het 60 jarig bestaan van de club. 
Zo werd de strandtraining dit jaar verzorgd door 
niemand minder dan meervoudig kampioen Henk 
Grol, een legende in de judowereld. 
Maar eerst werd onze eigen legende Antoon 
Verblackt in het zonnetje gezet en benoemd tot 
erelid van de club. 
De inzet van Antoon voor de club is zo groot dat het 
eigenlijk niet meer is te beschrijven, spraken 
meneer Beer (voorzitter Judobond) en mevrouw van 
Wieren (wethouder sport). 
De burgemeester hield zijn praatje kort aangezien 
hij stond te popelen om na heel wat jaren zijn 
judopak weer eens aan te trekken, om samen met 
de leden van Shizen Hontai deel te nemen aan de 
clinic van Henk Grol. 
Nadat er met zijn allen werd getoast op Antoon 
startte de training waarbij Henk Grol de deelnemers 
flink in het zweet liet werken. Maar wat voorop 
stond is de lol en het plezier in de sport en de 
verbinding tussen jong en oud. Samengevat een 
topdag ! 
Namens heel Oerle van harte gefeliciteerd Antoon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto vlnr: Sensei Justin Baert, erelid Antoon 
Verblackt, Henk Grol, Burgemeester Delhez 
Oerse jeugdleden: Tess Dolmans, Cis Willems,  
Bas Coenraads 

Erelid Shizen Hontai 

http://www.kolbouw.nl/
veldhovenverbindt.nl/veldhovense-veelbelovend-ondernemers-van-het-jaar
veldhovenverbindt.nl/veldhovense-veelbelovend-ondernemers-van-het-jaar
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En ze zorgen heel goed voor Janus. Ze zijn zelfs met 
hem naar de dierenarts geweest. Op een dag lag er 
wat bloed in Janus zijn hok. Na telefonisch overleg 
met de dierenarts moesten ze proberen wat urine 
van Janus op te vangen om te kijken of hij 
misschien een blaasontsteking zou hebben. Nou 
probeer dat maar eens bij een huppelend konijn! 
Uiteindelijk bleek uit onderzoek dat Janus inderdaad 
een blaasontsteking had en nu heeft hij een 
antibiotica kuurtje. Nou Janus, beterschap! 
 
Mel zit in groep 5 bij juffrouw José en juffrouw 
Danny. Op school vindt ze knutselen en tekenen 
leuk. En spelen in de pauze met haar vriendinnen 
Nina, Elise, Kim, Bo, Linda, Willemijn, Michelle op 
het veldje naast de school, als dat mag, want dat is 
niet altijd zo. En thuis speelt ze graag met Nina, dan 
knutselen ze veel. Ze maken bloemen en van papier 
maken ze matjes. Je vouwt het papier een paar keer 
dubbel en dan knip je figuren en dan als je het 
papier weer open vouwt heb je een leuk matje.  
 
Aan sport doet Mel ook. Ze zit op korfbal en op 
hapkido. Ja je leest het goed: hapkido. 
Nu had ik daar nog nooit van gehoord, maar het 
blijkt een Koreaanse vechtsport te zijn. Mel traint 
twee keer per week en heeft de gele slip. Na twee 
gele slippen krijg je de gele band. Althans krijgen, je 
moet er natuurlijk wel wat voor doen. 
Je kan 2x per jaar “examen” doen. Mel heeft wel een 
druk leven, want naast korfbal en de Koreaanse 
vechtsport, doet ze ook nog aan muziek, ze speelt 
klarinet. 
 
Verder kan haar moeder heerlijke nasi maken, maar 
helaas voor haar moeder vindt Mel dit gerecht niet 
zo lekker. Net als spruiten en ovenschotels. Nee, 
dan heeft Mel liever shoarma, pannenkoeken, 
frietjes, ijsjes, en natuurlijk heerlijke snoepjes. 
 
Mel, het was gezellig bij jullie en koop iets leuks van 
je cadeaubon en geef Janus maar een lekkere wortel 
dan is hij zo weer beter. 
 
Houdoe 

Bron: Koers van Oers, jaargang 38,  
         nummer 4, april 2005 
 

Uitslag kleur/knutselplaat van 
Februari 2005; 

“Schaatsend konijn” 
En de winnares is……….Mel Luijkx. 
 
Mel woont in de Janus 
Hagelaarsstraat. 
Die beroemde straat, 
weet je wel. Die straat 
was in februari ook al zo 
in het Oerse nieuws. Om 
precies te zijn in 
februari. Ja, goed 
geraden! Met carnaval 
hadden ze de eerste 
prijs gewonnen, met 
meer blauw op straat. 
Zelfs dagen na de 
carnavals dagen, was 
het in de Hagelaarsstraat 
nog blauw. Er stond 
namelijk een grote blauwe container met een 
toepasselijke tekst erop. 
 
Dus op naar de Hagelaarsstraat. Mel woont daar met 
haar vader en moeder en haar zus Nadieh. Als ik Mel 
op ga zoeken om de cadeaubon te overhandigen is 
ze net een beetje ziek geweest. Gelukkig gaat het 
nu weer wat beter met haar. Ze kan namelijk heel 
leuk vertellen. Ze hebben een huisdier, een konijn, 
dat ze deelt met iemand anders. Nu denk je 
natuurlijk dat het konijn ook van haar zus is, (dat is 
misschien ook wel), maar Mel verzorgt haar konijn 
samen met haar buurmeisje Nina. 
De ene week is Janus, (want zo heet hun konijn) bij 
Mel en de andere week is Janus bij Nina.  

Ouw (k)oers 

http://www.vandermierden.nl/
http://www.artoli.nl/
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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 

www.rendersmetaal.nl 

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

Vaccinatielocatie verhuisd 

VERHUIZING VACCINATIELOCATIE 
EINDHOVEN  
 
De vaccinatielocatie in Eindhoven gaat 
verhuizen. Vanaf maandag 20 september 
kunnen inwoners zich in Eindhoven laten 
vaccineren aan de Antoon Coolenlaan 5, bij de 
GGD-testlocatie. Deze nieuwe locatie is zeven 
dagen per week open, ook voor prikken zonder 
afspraak. De vaccinatielocatie aan de Theo 
Koomenlaan is definitief gesloten.  
 
Testen en vaccineren op één locatie 
“Inmiddels hebben we meer dan een half miljoen 
inwoners gevaccineerd in onze regio en is de tijd van 
massaal vaccineren voorbij,” vertelt Gonny van 
Loon, programmamanager COVID-19. “Daarom is 
het moment aangebroken om te verhuizen naar een 
nieuwe locatie in Eindhoven. Vanaf maandag 20 
september vaccineren we naast de GGD-testlocatie 
in Eindhoven, op de parkeerplaats aan de Antoon 
Coolenlaan 5. Testen en vaccineren blijft uiteraard 
wel strikt gescheiden van elkaar.” 
 
Afspraak aangepast 
Alle inwoners die na 20 september een vaccinatie-
afspraak hebben staan in Eindhoven, krijgen vooraf 
bericht van de landelijke afsprakenlijn van GGD 
GHOR over de adreswijziging. De afspraak blijft 
staan op de afgesproken dag en tijd, alleen de 
locatie verandert naar de Antoon Coolenlaan 5 in 
Eindhoven.  
 
Weer 7 dagen per week vaccineren in 
Eindhoven  
Vanaf 17 september kunnen inwoners zich weer  
7 dagen per week laten vaccineren in Eindhoven. 
Gonny van Loon legt uit: “Omdat de vraag naar 
vaccinaties in onze regio terugliep, besloten we 
begin september de openingstijden van de 
vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond aan te 
passen.  

In Eindhoven zien we de vraag naar vaccinaties 
sterk oplopen, dus schalen we direct weer op om 
aan de stijgende vraag te voldoen. Dat betekent dat 
we vanaf vrijdag 17 september weer alle dagen 
vaccineren in Eindhoven. De vaccinatielocatie aan de 
Haverdijk in Helmond blijft vooralsnog drie dagen 
per week open, op dinsdag, donderdag en zaterdag. 
De komende periode houden we de vaccinatievraag 
steeds scherp in de gaten en passen we de 
openingstijden aan waar nodig.”  
 
Vragen over vaccineren? 
Twijfel je over je vaccinatie, kom dan eens langs op 
een van de vaccinatielocaties in de regio, benadrukt 
Gonny van Loon: “Heb je vragen of twijfels over 
vaccineren, loop dan gerust eens binnen bij een van 
onze vaccinatielocaties. Onze artsen beantwoorden 
graag je vragen over vaccinatie en delen 
betrouwbare informatie, zodat je een weloverwogen 
keuze kunt maken om je wel of niet te laten 
vaccineren.” 
 
Openingstijden vaccinatielocaties 
Antoon Coolenlaan 5, Eindhoven, vanaf 20 
september: dagelijks van 9.00 - 17.00 uur  
Vaccinatielocatie Haverdijk Helmond: dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 9.00 - 17.00 uur 
Prikken zonder afspraak is in Eindhoven en Helmond 
mogelijk tot 16.30 uur.  

https://www.cafetaria-de-kers.nl/
http://www.rendersmetaal.nl/
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Crypto Oers, puzzel 89 

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen, etc beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden  
de naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond.     
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans ! 
U moet de volledige oplossing vóór de 
kopijdatum insturen. 
 
De oplossing van Crypto 88 was:  
 
1 GeVen  
2 FossA 
3 BoekeNmarkt 
4 ADrie  
5 SandErs 
6 BinneNdijk 
7 BosBender 
8 MajOrie 
9 KelderShoeve 
10 IntoCht 
11 ScHuilhut 
 
Familienaam:  Van den Bosch 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, 
Mieke van Campen, Annie Geven, Jo ten Have,  
Toon Hermens, Bets Hospel, Kees Hulshorst,  
Hans Jasper, Corrie Kampinga, Corné Kelders,  
Maria de Kort, Janus van Lieshout, Frans Loijen, 
Alexa Peijnenborgh, Marinka van Rooy,  
Anita Sanders, Henriette Segers, Anja Steijnen, 
Annie Stemerdink, Sandra Verkuijlen, Moniek van 
den Wildenberg. 

 
1. Geen grote watergang bij de Zoo Veldhoven (6,5) 
2. Verkocht Oerle-Zuid een deel van het huis op  

25 september? (10) 
3. Bende van 't Geitenboerke fietst niet op geiten 

(12) 
4. Meng de boordrand weg (9) 
5. Diverse groenten treden op in Ellens kindertheater 

(11)  
6. Samenvoeging van de file bij Sint Jan Oerle (12) 
7. Geen stads plezier bij deze gasterij (10) 
8. Een trekbed is anders een buurt en een straat 

(2,5) 
9. Je hoort geen waterberg bij deze oud-

fietsenmaker (8)  

1                         

2                        

3                          

4                       

5                         

6                          

7                        

8                     

9                      

http://www.eclips-uitvaart.nl/
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Verrassende ontmoeting 
 
Door Susan Visser 
 
Soms brengt het leven 
onverwachte 
ontmoetingen. Dat je je rot 
schrikt als je door de 
achterdeur naar buiten 
gaat en er een eekhoorn 
van de kliko springt is zo’n 
ontmoeting, en wel een 
hele leuke. Net zo leuk is 
dat, wanneer je ’s avonds 
laat het buitenlicht aan doet om nog even iets in 
diezelfde kliko te gooien, er dan een egel 
rondschuifelt in de tuin. Zulke ontmoetingen heb ik 
ook al met een brutale zwarte rat gehad. Dat was 
dan weer wat minder leuk. 
 
Afgelopen zondag zat ik met een kopje koffie in de 
achtertuin, heerlijk in het zonnetje in mijn 
hangstoel. Ineens zag ik dat er iets door het perk 
liep en dat niet bepaald subtiel deed. Hele 
plantenpollen schudden heen en weer waardoor ik 
de route goed kon volgen. En die route liep dwars 
door de lavendel, tussen de oregano en salie door 
naar mij in mijn hangstoel. “Wat een lomperik,” ging 
het door me heen. Nieuwsgierig hield ik me stil en 
probeerde een glimp op te vangen van de 
rouwdouwer die de tuin onveilig maakte. Een meter 
van mij vandaan hield het beestje stil tussen de 
ooievaarsbek en de rododendron en ik zag een paar 
kraaloogjes verschijnen. “Nee hè, niet weer een 
rat,” was even mijn reactie, maar meteen daarna 
ook een “nee, dit is iets anders...” 
 
Het beestje draaide zich om en ik zag dat het niet 
zo’n gladde effengekleurde vacht had als een zwarte 
rat. Het had meer kleurschakeringen, was slanker 
en in plaats van een dunne kale staart zag ik een 
zachte staart met vacht wegglijden. “Marter?” 
schoot het door me heen. Ik pakte mijn telefoon, 
probeerde foto’s te maken maar tussen al het groen 
zag ik steeds niet meer dan een bruine vlek. In 
plaats van dat het diertje wegvluchtte zoals je zou 
verwachten van een wild dier, bleef het heerlijk  

Susans column 

scharrelen in de 
achtertuin. Zag ik daar 
nou witte vlekjes op zijn 
kopje? Ik ging eens 
googelen om te kijken 
wat voor kleine 
knaagdieren aan deze 
omschrijving voldoen en 
kwam tot mijn verbazing 
uit op een bunzing. 
 
Dit moest ik delen met 
mijn huisgenoten. Rustig 
en zo stil mogelijk 
vertrok ik om binnen te 
vertellen wat er in onze 
tuin rondliep. Dit zouden ze nooit geloven. “We 
hebben een bunzing in de tuin!” riep ik enthousiast. 
“Een bunzing?” was inderdaad de verbaasde reactie. 
“Hoe ziet die er dan uit?” Mijn oog viel op het blad 
van Natuurmonumenten dat op tafel lag. Nee, dat 
was niet te geloven... Op de voorpagina stond een 
prachtige foto van, jawel, een bunzing. “Nou, zo.” 
Was mijn antwoord terwijl ik wees op het tijdschrift. 
En toen bleef het stil in de keuken. Ik werd met 
ongeloof aangekeken. Als ik niet voor gek verklaard 
wilde worden, zou ik duidelijk met bewijs moeten 
komen en de vage foto’s die ik gemaakt had zouden 
daar niet bij helpen. Hoe kon ik dit handig 
aanpakken..? 
 
Wordt vervolgd... 

http://www.kappervanderlooy.nl/
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Expositie 100 jaar Veldhoven 

Expositie 100 jaar Veldhoven geopend 
in Museum ’t Oude Slot 
 
‘Stad van dorpen’ is de naam van de expositie die is 
ingericht ter ere van het 100-jarig bestaan van de 
gemeente Veldhoven in 2021. De tentoonstelling 
met verhalen, foto’s en historische voorwerpen werd 
op vrijdag 24 september officieel geopend en is nog 
tot het eind van het jaar te bezoeken in Museum  
’t Oude Slot. 
 
“Een tijdreis aan de hand van zes thema’s”, 
omschreef museumdirecteur Hans Sonnemans de 
expositie tijdens de feestelijke opening. “Van de 
brommer uit 1975 van onze vrijwilligster Anja, 
religieuze topstukken uit Oerle en de lokale 
sigarenindustrie tot de opkomst van 
chipmachineproducent ASML. Het geeft een 
gevarieerd beeld van een tijdperk.” 
 
Dit gevarieerd beeld kwam tot stand dankzij de 
samenwerking met Erfgoedhuis Veldhoven en de 
inzet van de museumwerkgroep collectie, onder 
aanvoering van cultuurhistoricus Gerard 
Rooijakkers. Verbindingen zijn gemaakt met de 
documentaire ‘Eén stad. Vier gezichten’ van Monique 
Fuchs en Niek Pennings over 100 jaar Veldhoven en 
het verzamelalbum ‘100 jaar Veldhoven’ van Jumbo 
en Citycentrum Veldhoven. Alle bezoekers van de 
expositie worden verwelkomd met een 
introductiefilm van Francien Somers, waarin de 
beelden van diverse historische foto’s overvloeien in 
het huidige beeld van Veldhoven. 
 
Tijdens de opening van de expositie werd op vrijdag 
24 september ook een tijdcapsule begraven in de 
museumtuin van ’t Oude Slot. Initiatiefneemster 
Marieke Verbeek: “De tijdcapsule wordt over 100 
jaar geopend, als de gemeente Veldhoven zijn 200-
jarig bestaan viert.” Aan de inhoud kon iedereen een 
bijdrage leveren. Zo bevat de tijdcapsule brieven, 
foto’s, kunstwerken, tekeningen van kinderen en 
andere voorwerpen die een tijdbeeld geven van het 
jaar 2021. Verbeek: “Zie het als een cadeautje aan 
toekomstige generaties.” De capsule bevat ook een 
brief van de huidige burgemeester en wethouders 
aan de inwoners van Veldhoven in 2121. Wethouder 
Hans van de Looij las tijdens de opening de brief 
voor, waarin in het kort een beeld wordt geschetst 
van de geschiedenis van Veldhoven. In de expositie 
is meer informatie te vinden over de inhoud en 
achtergrond van de tijdcapsule. 
 
Praktische informatie 
De tentoonstelling ‘Stad van dorpen – 100 jaar 
Veldhoven’ is vanaf zaterdag 25 september tot eind 
2021 te zien in Museum ’t Oude Slot.  

De openingstijden zijn woensdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op 
www.museumoudeslot.nl  

Foto’s: De opening van de expositie 100 jaar 
Veldhoven en het begraven van de tijdcapsule in 
Museum ’Oude Slot. Fotograaf: L-Mount media. 

http://www.douwschool.nl/
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 

 
Politieke vragen?  

Neem contact met onze raadsfractie op! 
 

Meer weten?  

Kijk op www.gbveldhoven.nl 
 

Of bel:  06 – 587 551 43 

organisaties. Met gebruik van technologische 
innovatieve hulpmiddelen, door kennis te delen en 
te leren van elkaar, te verbinden, en door 
voortdurend behoeftes op te halen (wat willen 
inwoners).  
 
Wonka  
Wonka omvat zes podia uit de Brainportregio: 
Parktheater Eindhoven, Cacaofabriek & Het 
Speelhuis Helmond, Theater de Schalm Veldhoven, 
Theater de Hofnar Valkenswaard en Theater de 
Kattendans Bergeijk. Mede dankzij deelname aan 
Regiodeal van Brainport Development kunnen zij 
samen werken aan een duurzame relatie met elkaar 
en hun publiek en investeren in de hiervoor 
benodigde zaken. Het gezamenlijke programma en 
meer info is te vinden op: www.wonkapodia.nl  

Samenwerkende Podia 
Brainportregio wordt 

WONKA 
 
Sinds 2020 bestaat er een 
samenwerkingsverband tussen zes podia in de 
Brainportregio. Zij vinden elkaar in een aantal 
overkoepelende thema’s zoals inclusiviteit, 
internationalisering en educatie. Ze delen 
ervaringen en leren van elkaar op het gebied 
van techniek, marketing en programmering. Ze 
zetten samen stappen om hun podia 
toegankelijker te maken en iedereen die dat 
wil welkom te kunnen heten. Door samen te 
werken, creëren ze meer impact en kunnen ze 
meer betekenen voor de Brainportregio; hun 
werkgebied.  
 
Wonka is wat ze willen zijn 
Het samenwerkingsverband heeft vanaf eind 
september 2021 een nieuwe naam: WONKA! Deze 
naam is geïnspireerd op de directeur van de 
beroemde chocoladefabriek: Willy Wonka. Een 
naam, die voor velen tot de verbeelding spreekt en 
een bepaald gevoel oproept. Het personage Wonka 
brengt de wereld in verwondering en is een dwarse 
pionier voor wie de verbeelding vooropstaat. Hij 
maakt met zijn innovatieve snoepgoed het 
onmogelijke mogelijk.  
En dat is precies hoe de podia hun samenwerking 
inrichten en wat zij voor ogen hebben. Zij willen 
samen op innovatieve, vooruitstrevende wijze de 
wereld van theater wijder open zetten voor iedereen 
wie dat wil.  
 
Meer betekenen voor de Brainportregio 
Vanuit de gedachte ‘iedereen is welkom’ willen de 
pionierende podia meer betekenen voor alle 
bewoners uit ‘hun’ Brainportregio. Een bijzondere, 
sterke en duurzame economische regio dus, die 
landelijk en internationaal op de kaart staat en veel 
impact heeft.  
De Wonkapodia zijn de dwarse denkers, die 
pionierend hun nieuwe weg banen door dit 
Brainportlandschap. Ze bevragen, betrekken en 
zoeken een duurzame relatie met inwoners en 

Wonka Podia 

http://www.gbveldhoven.nl/
http://www.fysiotherapieheikant.nl/
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Gezondheidsmonitor 

Kansenverschil tussen inwoners in 
Brabant heeft aandacht nodig 
 
Overgewicht en verschillen in kans op goede 
gezondheid moeten worden aangepakt 
 
De helft van de volwassenen in Noord-Brabant 
heeft overgewicht, een zorgwekkend cijfer, zo 
blijkt uit de Gezondheidsmonitor van de GGD. 
Reden waarom de Brabantse GGD’en de 
gemeenten adviseren om, in lijn met het 
nationaal preventieakkoord, stevig in te blijven 
zetten op overgewicht in alle leeftijdsgroepen. 
Hierbij onderstrepen de GGD’en ook het belang 
van aandacht voor inwoners met een groter 
risico op een gezondheidsachterstand. 
Volwassenen en ouderen met een lagere 
opleiding, lager inkomen en/of een niet-
westerse migratieachtergrond zijn namelijk 
over bijna de gehele linie minder gezond dan 
de rest van de inwoners. 
 
Stevig inzetten op overgewicht 
Waar de helft van alle volwassen Brabanders te 
maken heeft met overgewicht is dat bij 65- t/m  
74-jarigen zelfs drie op de vijf mensen. Ondanks dat 
dit aandeel redelijk hetzelfde blijft de laatste jaren, 
is het een zorgwekkend cijfer. Ook met oog op de 
coronacrisis: op de IC liggen sinds het begin van de 
crisis vooral veel mensen met overgewicht. Een van 
de manieren om overgewicht tegen te gaan is 
bewegen. Slechts de helft van de volwassen 
inwoners in Noord-Brabant voldoet aan de gestelde 
beweegrichtlijnen van ten minste 2,5 uur per week 
matig intensieve inspanning en ten minste 2 keer 
per week spier- en botversterkende activiteiten. Het 
is belangrijk voor gemeenten om te weten of 
inwoners vinden dat hun buurt uitnodigt tot 
bewegen. We zijn immers door de coronacrisis veel 
meer op onze eigen woonomgeving aangewezen. De 
omgevingswet biedt gemeenten mogelijkheden om 
dit aan te pakken. 

De Brabander heeft waardering voor zijn 
woonomgeving 
Vier op de vijf volwassenen geven aan hun buurt 
aantrekkelijk te vinden om in te bewegen. Ook 
geven de meeste Brabanders ouder dan 18 jaar 
(91%) een voldoende voor hun woonomgeving. Zo 
vindt 83% dat er voldoende groen is in de buurt, 
zijn er volgens 81% voldoende rustige plekken en 
volgens 70% voldoende ontmoetingsplekken buiten. 
Op het gebied van woonplezier is vooral winst te 
behalen in voldoende plekken voor verkoeling en in 
(plekken met) voldoende water (zoals meren en 
vijvers); ruim een op de drie Brabanders geeft aan 
onvoldoende van deze plekken in de  
woonomgeving te ervaren. Tussen en binnen 
gemeenten zijn grote verschillen in de beleving van 
de woonomgeving. 
 
Volwassenen geven aan mínder alcohol te 
gebruiken 
Een ander item uit het nationaal preventieakkoord is 
het gebruik van alcohol. Twee van de vijf  
18- plussers drinken niet of maximaal 1 glas per 
dag, zoals de alcoholnorm van de Gezondheidsraad 
adviseert. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van 
2016, dus dat is positief! Zowel het aandeel 
‘gewoontedrinkers’ als het aandeel 
‘gelegenheidsdrinkers’ is gedaald ten opzichte van 
2016. Wel moet er rekening mee worden gehouden 
dat tijdens de coronamaatregelen het drinkgedrag 
van mensen mogelijk slechts tijdelijk is veranderd. 
 
Grote uitdaging in het verschaffen van gelijke 
kansen 
De Gezondheidsmonitor levert een enorme 
hoeveelheid data op, met grote verschillen tussen 
gemeenten. Wat in elke gemeente wordt 
teruggezien is het verschil tussen inwonersgroepen. 
Mensen met een lagere opleiding, lager inkomen en/
of een niet-westerse migratieachtergrond scoren op 
(bijna) alle gezondheidsthema’s minder goed dan de 
rest van de inwoners. Het advies van de Brabantse 
GGD’en is daarom ook om specifieker in te zetten op 
deze groepen. 

 
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 
De cijfers zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor 
Volwassenen en Ouderen die de GGD’en samen met 
het CBS en het RIVM hebben afgenomen in het 
najaar van 2020. Dit is een vragenlijstonderzoek 
onder inwoners over hun gezondheid, welzijn, 
omgeving en leefgewoonten. 
De cijfers per gemeente en wijk zijn door de GGD’en 
vandaag gepubliceerd op de Brabantscan  
(https://www.brabantscan.nl/), 
waar tal van andere onderwerpen rond 
gezondheidsbeleving aan bod komen. 

http://www.daskeukens.nl/
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Keuringsarts 

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

Foeksia en de Toverschaatsen 
 
Als je schrijft over kinder- en jeugdboeken, dan is 
Paul van Loon zo’n schrijver waar je niet om heen 
kunt. Je móet op een goed moment wel aandacht 
besteden aan zijn werk, al is het maar vanwege het 
waanzinnig grote aantal boeken dat hij heeft 
geschreven. Daarnaast houden bijna alle kinderen 
van zijn werk en schrijft hij voor allerlei 
verschillende leesniveaus. Voor de educatieve 
uitgeverij Zwijssen in Tiburg heeft hij boekjes 
geschreven die geschikt zijn vanaf het eerste prille 
leesniveau en de moeilijkheidsgraad bouwt op tot 
boeken die nog steeds leuk zijn aan het eind van de 
basisschool of zelfs daarna. (Dat kan zijn omdat ze 
nogal griezelig zijn, zoals de serie over de griezelbus 
of omdat er een detective-achtig mysterie opgelost 
moet worden, zoals vaak het geval is in de boeken 
over de Leeuwenkuil.) Ergens tussen die leesniveaus 
in bevinden zich de boeken over Dolfje Weerwolfje 
en Foeksia het miniheksje. Je kunt deze twee series 
gezellig voorlezen, maar kinderen kunnen ze ook vrij 
snel zelf gaan lezen. Wat alle boeken van Paul van 
Loon gemeen hebben, is dat er flink wat humor in 
verwerkt is en dat er een goede spanningsboog in 
zit. Hij noemt zijn boeken niet voor niets ‘grumor’, 
een samentrekking van griezelen en humor.  
 
Voor deze rubriek wil ik één boek van Paul van Loon 
er uit lichten, namelijk Foeksia en de 
Toverschaatsen. Dat is natuurlijk omdat het te 
vinden is in één van de boekendozen van de Koers 
van Oers, maar ook omdat het zo’n typisch Van 
Loon boek is. Foeksia is een miniheksje dat in het 
Heksenbos woont. Daar is ze uit een ei gekomen, 
zoals blijkbaar alle miniheksjes doen. De verhalen 
met Foeksia zijn absoluut niet eng, maar spelen wel 
in een magische wereld met een school voor 
miniheksjes en een bos vol bijzondere wezens. 

Buiten dat bos wonen de gewone mensen zoals jij 
en ik en Foeksia is bevriend geraakt met zo’n 
doodgewoon mensenjongetje, Tommie. Als ze op 
een winterse dag ziet dat Tommie gepest wordt, 
trekt ze zich dat aan en gebruikt ze haar 
toverkunsten om hem te helpen. De sneeuwballen 
die de pestkoppen naar Tommie gooien, laat ze als 
boemerangs terugvliegen waardoor de belagers 
(heel ironisch) hun eigen sneeuwbal in hun gezicht 
krijgen. Nadat de pestkoppen op de vlucht zijn 
geslagen, betovert ze de schaatsen van Tommie 
zodat hij allerlei stoere stunts kan doen en de show 
steelt op het ijs. Foeksia houdt duidelijk niet van 
pesten en staat op voor de underdog. Zo maakt Van 
Loon het thema pesten bespreekbaar, net als in veel 
van zijn boeken. 
 
Foeksia en de toverschaatsen is ook opgenomen in 
de verhalenbundel Avonturen in het Heksenbos. 
Toch heeft het meerwaarde dat dit verhaal als apart 
boek is uitgebracht. Er is nu ruimte voor een groter 
lettertype en de grappige illustraties van Saskia 
Halfmouw. Daardoor is het aantrekkelijk en mogelijk 
voor kinderen aan het eind van groep 3 of in de loop 
van groep 4 om dit verhaal al zelf te lezen en niet 
alleen te laten voorlezen. 
 
Dit ontzettend leuke kinderboek kun je vinden 
tijdens de boekenmarkt op 30 & 31 oktober. Maar 
alle andere boeken van Paul van Loon die te vinden 
zijn in de boekendozen van de Koers zijn ook zeker 
de moeite waard! 

Boek een Kinderboek 

http://www.sandersgraszoden.nl/
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Veldhovense schrijfclub  
weer van start 
Dinsdag 5 oktober, 18.45-20.00 uur  
Deelname gratis na aanmelding  
 
Veldhoven Schrijft! is de naam van de Veldhovense 
schrijfclub voor amateurschrijvers die zich graag 
verder willen ontwikkelen in het schrijven van 
verhalen. Vanaf 5 oktober komen zij elke eerste 
dinsdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur 
(inloop vanaf 18.45 uur) samen in de Bibliotheek om 
hun ideeën, schrijfproblemen en nieuwe verhalen te 
delen met elkaar.  
 
Tijdens de bijeenkomsten, de zogenaamde 
'Schrijfcafés', staat elke maand een ander thema 
centraal waarover wordt gepraat en geschreven. In 
het Schrijfcafé komt alles voorbij, van blogs tot 
poëzie, van kinderboek tot spannende thriller. Aan 
het einde van elke avond heeft iedereen de 
mogelijkheid om de verhalen te delen en om tips of 
ideeën uit te wisselen.  
Interesse om mee te doen? Deelname is geheel 
vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. 
Wel vooraf even aanmelden bij Jessica Brouwers via 
veldhovenschrijft@gmail.com.  
 
Meer informatie:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/veldhoven-
schrijft 

Veldhoven schrijft  

Het recept is deze keer van Ana Romero. 
  

Gambas al ajillo  

 
Ingrediënten (voor 4 personen)  

− 500 gram tijgergarnalen  

− 5 flinke tenen knoflook  

− ¼ bosje peterselie  

− 125 ml olijfolie  

− 1,5 theelepel sambal (smaak afhankelijk)   

− grof zeezout  

  
   
Bereidingswijze  
1. garnalen laten ontdooien, pellen en darmkanaal 

verwijderen  
2. garnalen droog deppen  
3. knoflook dun snijden en peterselie hakken  
4. olijfolie in een pan verwarmen en de knoflook 

bakken tot deze bruinig wordt  
5. garnalen toevoegen en bakken tot ze mooi roze 

zijn, 2-5 minuten  
6. zout en sambal toevoegen naar smaak  
7. garnalen in schaaltje serveren en peterselie 

erover heen strooien  
  
Heerlijk met wat stokbrood en een heerlijk wijntje!  
   
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik zelf 
Spaanse ben en veel mensen al blij gemaakt 
heb met dit simpel recept!!   
¡Qué aproveche!  
  
   
Ik wil de pollepel doorgeven aan  Lisette 
van Gestel omdat onder meer zij ervoor 
gezorgd heeft dat wij ons helemaal thuis 
voelen in het prachtige Oers. 

Oersmakelijk 

http://www.lindenaccountants.nl/
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/veldhoven-schrijft
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/veldhoven-schrijft
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Beste ouders, 
opa's en oma's, 
 
Op zondag  
14 november zal er 
een Sinterklaasintocht 
zijn voor de kinderen 
uit Oerle. Meer 
informatie hierover 
vindt u in deze Koers 
van Oers. Dit bericht 
is speciaal voor de 
ouders en opa's en oma's.  
 
Dit jaar gaan we vanuit het sinterklaascomité 
starten met een nieuwe actie.  
Om uw (klein)kinderen een leuke en plezierige 
middag of avond te bezorgen, willen de pieten graag 
huis-aan-huis bezoekjes komen verzorgen.  
 
We hebben 2 opties: 
A: een flitsbezoek van 2 pietjes aan de voordeur 

en/of voor het raam, 5 minuutjes.  
B: een huisbezoek van 2 pietjes die even binnen 

komen kletsen, 15 minuten.  
Voor de duidelijkheid: we verzorgen dit alleen in 
Oerle.  
 
We hebben 2 data dat dit kan:  
- op zaterdag 4 december van 14.00u. tot 18.00u.  
- op zondag 5 december van 14.00u. tot 18.00u.  
 
Bij interesse stuur ons een mail en wij sturen je de 
tarieven, meer informatie en een inschrijfformulier 
toe: sinterklaasoerle@gmail.com 
 
De opbrengst komt geheel ten goede aan het 
Sinterklaascomité Oerle.  
 
Groeten het Sinterklaascomité Oerle!  

Sintbezoekjes  

We weten nog niet of het door kan/zal gaan, 
maar toch vragen wij alvast of alle Oerlenaren 
en iedereen die Oerle een warm hart 
toedraagt, ZATERDAG 18 DECEMBER 2021 in de 
agenda wil reserveren. We doen er alles aan 
om de editie van 2021 doorgang te laten 
vinden, maar kunnen dit nog niet definitief 
vastleggen. Omdat de agenda van iedereen 
deze dagen snel volloopt nu we elkaar weer 
mogen ontmoeten zonder al te veel 
beperkingen, is alvast reserveren verstandig! 
 
Graag nodigen wij vertegenwoordigers van de 
verenigingen en stichtingen in Oerle uit om op 
donderdag 21 oktober a.s. om 20.00 uur in  
d’Ouw School mee te praten over een corona-proof 
invulling van Kerst Meemekoar. 
 
De exacte invulling zal bekend worden gemaakt 
indien dit gezellige samenzijn ook echt kan 
doorgaan. Natuurlijk kan dan één onderdeel niet 
ontbreken: onder het genot van een hapje en 
drankje gezellig samen zijn op een fijne plek in het 
mooie Oerle! 
 
Houd de fysieke uitgave van de Koers van Oers en 
hun Facebookpagina in de gaten voor het laatste 
nieuws over KERST MEEMEKOAR 2021! 
 
 
Werkgroep KERST MEEMEKOAR, 
René vd Mierden  
Twanny Verdonschot 
Dirk Goossens  
Baukje Sweegers  
Ine Loijen 
Milja Du Puy  

Kerst Meemekoar 2021 
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Boekenmarkt Koers van Oers 30 en 31 oktober  

http://www.oerle.info/
http://www.koersvanoers.nl/
https://www.instagram.com/koersvanoers/
https://www.facebook.com/100014881094064
https://twitter.com/vpoerle
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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  

Boekenmarkt Oerle deelt uit! 
Leuke attentie voor iedere 25e bezoeker! 
 
Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober 
organiseert de stichting Koers van Oers haar 
jaarlijkse boekenmarkt  in dorpscentrum 
d'Ouw School aan de Oude Kerkstraat 18 in 
Veldhoven (Oerle). Entree 1 euro, kinderen 
gratis. Openingstijden: Zaterdag van 13.00 tot 
17.00 uur en zondag van 10.00 tot 15.00 uur.  
 
Weggevertjes 
In verband met de coronaperiode is de voorraad van 
Boekenmarkt Oerle extra groot. Vandaar dat we 
cadeautjes uitdelen! We hebben voor iedere 25e 
bezoeker een leuke attentie. Daarnaast treft u hier 
in de Koers een tegoedbon aan voor een gratis boek 
naar keuze. En bovenop dit alles wordt u via de 
sociale media op de hoogte gehouden van extra 
tegoedbonnen die u kunt inwisselen. 
 
Boekenmarkt Oerle staat bekend om haar ruim 
opgezette, goed gesorteerde assortiment. De 
boeken zijn gerubriceerd uitgestald en er zijn ook 
LP's, DVD's en cd's te koop. Het zijn voornamelijk 
tweedehands boeken die nog in zéér goede staat 
zijn. Zo zijn er romans, thrillers, detectives, 
literatuur, kookboeken, reisboeken, naslagwerken, 
kunstboeken, kinderboeken, stripboeken en nog veel 
meer.  
 
Koers voor Kids 
De Kinderredactie van de Koers van Oers; onze 
‘Koers voor Kids’ helpen tijdens de boekenmarkt 
mee met het verkopen van kinderboeken en er is 
een kinderhoek ingericht. Kinderen kunnen daar op 
hun gemak door een boek bladeren, een kleurplaat 
kleuren of lekker ‘chillen’ als er een verhaaltje wordt 
voorgelezen.  
De stichting Koers van Oers is verantwoordelijk voor 
de maandelijkse uitgave van het dorpsblad de Koers 
van Oers, de website www.oerle.info en de Facebook 
pagina Koers van Oers. De boekenmarkt wordt door 
vrijwilligers georganiseerd en de opbrengst komt 
volledig ten goede aan het dorpsblad en de website. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
secretariaat@koersvanoers.nl of bel Miranda van 
Vlerken: (0625522567) 

Tegoedbon voor boek! 

 
 

http://www.babyfotootjes.nl/
http://www.dietistevivian.nl/
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!!!NIEUW IN OERLE!!!                
De Bakker aan huis.nl

Wij bezorgen uw brood gratis aan huis!

Maak nu kennis, de eerste week 

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

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

Het interview 

Groen en Keurig 
Door Jurre van der Velden 

De Oerse bloemenvereniging Groen en Keurig 
bestaat in 2022 alweer 60 jaar. De laatste tijd 
mochten weer alle donateurs van de 
bloemenvereniging een bos bloemen (dahlia’s) 
komen halen bij het terrein aan ’t Stoom op 
zaterdagochtend. Deze bloemen groeien niet 
vanzelf, er komt heel wat bij het kweken ervan 
kijken. Een mooi moment om eens met Groen en 
Keurig-leden Joost Vierling en Miriam Jager te kijken 
hoe het kweken van dahlia’s precies in het werk 
gaat, hoe hen dit bevallen is en hoe het 
dahliaseizoen precies in elkaar zit. 

Joost en Miriam hebben samen 3 rijtjes bloemen om 
te onderhouden. Na afloop van het seizoen graven 
ze vaak de knollen - het deel van waaruit de dahlia 
groeit - uit. In de winter worden de knollen 
opgeslagen in de container op het terrein van Groen 
en Keurig. In maart spitten ze de grond om deze 
hierna te bemesten. Halverwege april gaan de 
eerste knollen de grond in. Als de knollen eenmaal 

in de grond zitten is het belangrijk om in de gaten te 
houden of dit proces goed verloopt. Niet alleen de 
knollen gaan de grond in. Ook de nieuwe 
dahliastekken moeten worden geplant. Met het 
zetten hiervan moet je wel wachten tot de 
ijsheiligen, ná 15 mei. Volgens de altijd betrouwbare 
volksweerkunde zijn dit namelijk de laatste dagen 
waarop nachtvorst mogelijk is.  

Als de dahlia’s ongeveer 30 centimeter hoog zijn dan 
moet je ze toppen. Toppen - het woord zegt het al - 
wil zeggen dat je de top van de dahlia afhaalt. Er 
groeien aan de zijkant van een dahlia vaak ook nog 
wat scheuten, een nieuwe stengel met bloemen. 
Deze stengels moet je er uithalen. Het uithalen van 
de scheuten aan de zijkant heet ‘dieven’. Dieven 
gebeurt zodat alle groeikracht uitgaat naar de 
‘hoofdbloem’. In plaats van 3 kleinere dahlia’s krijg 
je dan één grote, mooie dahlia.  

De dahlia’s beginnen te groeien in april. In augustus 
komen de bloemen uit de knoppen en vanaf dan 
begint het bloemen snijden voor de donateurs. Joost 
en Miriam vinden het sociale aspect - het contact 
met de donateurs - erg prettig. De gezelligheid staat 
hoog in het vaandel. Niet alleen in het contact met 
de donateurs maar ook onderling bij de leden van 
Groen en Keurig. Wie wordt er nu niet blij van een 
mooi boeket met dahlia’s? 

Naast de uitgifte van bloemen voor de donateurs 
zijn er ook nog andere zaken waar de leden van 
Groen en Keurig zich mee bezighouden. Dit zijn 
bijvoorbeeld de tentoonstellingen en de 
tafelkeuringen. Bij de tafelkeuring zijn er 
verschillende categorieën waar de deelnemers zich 
voor in kunnen schrijven.  

Joost en Miriam tussen de dahlia’s. 

http://www.eetcafedekers.nl/
http://www.debakkeraanhuis.nl/
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl  
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 

 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

 

Voorbeelden hiervan zijn een vaaskeuring of het 
maken van een bloemstukje. Het is hierbij belangrijk 
dat de bloemen op de juiste manier in de vaas staan 
en dat de bloemen even groot zijn. De bloemen 
moeten je als het ware aankijken als je voor de vaas 
staat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de categorie 
‘manden’, waar Joost vaak aan meedoet als er een 
tentoonstelling is van Groen en Keurig of Flora. Er 
zijn speciale keurmeesters die de creaties van de 
deelnemers beoordelen.  

Er is dus voor ieder wat wils bij Groen en Keurig. Als 
je het leuk vindt om af en toe te komen helpen met 
bijvoorbeeld de clubrijen – de rijen waar de 
gezamenlijke bloemen instaan – dan kan dat. Als je 
hier wat meer info over wilt dan kun je een keer 
langskomen op de maandagavond. Daarnaast is het 
belangrijk dat de tuin er netjes uitziet. De 
bloemenverenigingen komen namelijk bij elkaar 
langs om onderling te tuinen te keuren. Je kunt je 
dus ook op het onderhoud van de tuin richten. 
Verder is het mogelijk om een eigen rijtje met 
bloemen te kweken en te onderhouden. De mensen 
die dat leuk vinden kunnen zich wat meer richten op 
de tentoonstellingen en de tafelkeuringen.  
Ook dit aspect van het lidmaatschap vinden Miriam 
en Joost fijn. Iedereen vult het lidmaatschap in op 
de manier die hij of zij wil. 

Een vereniging als Groen en Keurig is afhankelijk 
van de donateurs. Miriam en Joost zijn erg blij met 
de steun die de vereniging daarvan krijgt. Een 
andere manier om de vereniging te steunen is via 
Rabo Clubsupport. Tussen 4 en 25 oktober is het 
mogelijk om hier een stem voor uit te brengen. 

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
http://www.vankasteren.nl/
https://www.verhoevenbakkerij.nl/
https://www.boscafemolenvelden.nl/
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Coachbureau Veldhoven 

Meer balans in je leven 

Gediplomeerd life-coach met een specialisatie in  

burn-out/burn-out preventie. 

Ook met vragen over zelfvertrouwen,  

grenzen bewaken, assertiviteit, planning en tot 

uitvoering kunnen komen, kun je terecht bij 

Coachbureau Veldhoven. 

Neem voor meer informatie contact op: 

info@coachbureauveldhoven.nl 

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  

jeugdteams in de leeftijden van 6 tot 13 jaar. En er 
zijn seniorenteams in verschillende 
leeftijdscategorieën vanaf 18 jaar tot en met 50+.  
 
Wat is het doel? 
Bij BIO leer je korfballen op een gezellige en 
sportieve manier. Daarbij spelen we wedstrijden 
tegen andere verenigingen en trainen we natuurlijk 
om zo veel mogelijk te scoren. Maar naast het 
wedstrijdelement staat het groepsgevoel en het 
samenzijn bij ons ook hoog in het vaandel.  
 
Welke activiteiten zijn er? 
Onze jeugdmeiden trainen 1 à 2 keer in de week en 
spelen op zaterdag een wedstrijd.  
Onze zondagteams trainen door de week en spelen 
wedstrijden op zondag. 
Verder hebben wij 
ook nog een 
midweek- en een 
recreantenteam. Zij 
trainen of spelen een 
wedstrijd op 
woensdagavond.  
Daarnaast hebben 
wij een actieve 
jeugdcommissie die 
regelmatig gezellige 
activiteiten regelt 
voor onze meiden. 
Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan filmavonden, casino-avond, 
speurtochten, mixtoernooien en uiteraard ons 
jaarlijkse kamp.  
Ook onze senioren brengen regelmatig tijd met 
elkaar door naast het korfbalveld, door bijvoorbeeld 
uit eten of op stap te gaan, een terrasje te pakken 
of om gezamenlijk op ‘trainings’kamp te gaan.  
 
Wat is leuk om te weten? 
Sommige leden zijn al lid sinds hun 5de jaar, terwijl 
andere leden pas op latere leeftijd begonnen zijn 
met korfballen. Bij BIO maakt het niet uit hoeveel 
korfbalervaring je hebt, want dat leren wij je wel! 

 
Deelnemer(s) aan het woord 
Wat is leuk aan deze stichting/vereniging? 
“Ik vind het leuk dat ik met mijn vriendinnetjes kan 
korfballen.” 
“Er hangt nog echt een ‘dorpsgevoel’ bij BIO.” 

Wij helpen het Oerse verenigingsleven 
met opstarten na Corona 
 
We hebben een jaar achter de rug waarin het 
Oerse verenigingsleven, door Corona, vrijwel 
volledig op z’n gat lag. Nu we weer mogen 
opstarten geeft dat soms wat moeilijkheden 
omdat veel vrijwilligers en/of bestuursleden 
gestopt zijn en nog geen opvolgers hebben. 
DorpsVereniging Oerle en de Koers van Oers 
willen jullie daar samen graag bij helpen. 
 
In deze koers besteden we aandacht aan: 
 Dameskorfbal Vereniging B.I.O.  

Wat doen jullie? 
Wij zijn een gezellige korfbalvereniging. We trainen 
samen, spelen wedstrijden en doen daarnaast ook 
leuke activiteiten. 
 
Voor wie? 
Korfbalvereniging BIO is er 
voor alle meisjes en vrouwen 
vanaf 3 jaar.  
Wij hebben op dit moment 

Opstarten verenigingsleven  

http://www.coachbureauveldhoven.nl/
http://www.pc-utilities.nl/
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“Korfbal vind ik leuk, maar ik kom zeker ook voor de 
gezelligheid naar het veld!” 
“Vroeger scoorde ik bijna nooit, maar nu ben ik 
supergoed in doorloopballen!” 
 
Wat zijn leuke activiteiten en waarom? 
“Ik geniet vooral als we op een zonnige middag met 
een hele club meiden op het veld aan het korfballen 
zijn. Dat is echt een ontspannen weekend-dag.”  
“Het is superjammer dat het kamp niet door kon 
gaan dit jaar, want dat is altijd het allerleukste!” 
“Bij de filmavond mogen we kussens en dekens en 
knuffels meenemen en dan krijgen we chips, net als 
in een echte bioscoop.” 
“Als je kampioen wordt, dan mag je met je kleren 
aan onder de douche!” 

  

Vrijwilliger(s) aan het woord 
Wat is leuk aan deze stichting/vereniging en 
waarom? 
“Vanuit de jeugdcommissie organiseren we 
verschillende activiteiten. Om al die vrolijke meiden 
een leuke dag of avond te bieden, daar doe ik het 
voor. We hebben een gezellige club vrijwilligers, 
waardoor het organiseren al voor veel voorpret 
zorgt. Een avondje ‘vergaderen’ voor BIO is ook 
gewoon heel gezellig. 
Daarnaast vragen we regelmatig hulp aan de 
ouders, waardoor we ook hen steeds beter leren 
kennen.” 
 
Wat doe je als vrijwilliger? 
BIO heeft een bestuur die de algemene taken en 
financiën regelt. Daarnaast zijn al onze trainers en 
coaches natuurlijk onmisbare vrijwilligers.  
Ook werkt BIO met verschillende commissies, zoals 
de jeugdcommissie, onderhoudscommissie, PR-
commissie, sponsorcommisie, enz.  
Ook kan onze club niet bestaan zonder de hulp van 
leden en ouders die helpen bij kantinediensten, het 
rijden naar wedstrijden en andere losse zaken waar 
we helpende handen kunnen gebruiken. 
Er is dus genoeg te doen en voor ieder wat wils! 
 

Opstarten 
Welke deelnemers wil je uitnodigen om lid te 
worden en hoe word je lid? 
Meiden tussen de 6 en 13 jaar kunnen zo aansluiten 
bij bestaande teams!  
Mocht je nou buiten deze leeftijdscategorieën vallen, 
dan ben je uiteraard nog steeds van harte welkom. 
Bij genoeg animo starten we dan weer een nieuw 
team op.  
Ook vrouwen tussen de 18 en 50+ zijn welkom om 

onze seniorenteams te versterken. 
Korfbalervaring is niet persé nodig.  
Je bent welkom om 
proeftrainingen mee te komen 
doen!  
 
Kijk voor de actuele trainingstijden 
op www.biokorfbal.nl of neem 
even contact op met secretariaat@biokorfbal.nl.  
Vooral onze recreanten kunnen wel wat extra leden 
gebruiken. Dit is een gezellige groep volwassen 
vrouwen die recreatief korfbal spelen. Zij trainen op 
woensdagavond.  
 
Welke vrijwilligers en voor welke taken, is 
deze uitnodiging om mee te doen en hoe 
kunnen zij zich opgeven? 
Wij zijn nog op zoek naar extra trainers en coaches 
voor onze jongere jeugd. 
Verder kunnen wij verschillende helpende handen 
gebruiken voor allerlei vrijwilligerstaken, zoals 
bijvoorbeeld het regelen van kantine-zaken, iemand 
die ons kan bijstaan in PR-zaken of bestuursleden. 
Mocht je interesse hebben om een steentje bij te 
dragen aan dameskorfbalvereniging BIO, dan kun je 
contact opnemen met secretariaat@biokorfbal.nl.  
 
Meer opmerkingen / aanvullingen?  
Wij mogen dit seizoen weer wedstrijden gaan spelen 
en hopen daar ook weer publiek bij te ontvangen. 
Wij zien jullie graag op ons korfbalveld! Dus kom 
vooral een keertje kijken of meedoen op een 
training. 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
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Op zondagmiddag 14 november komt 
Sinterklaas met zijn Pieten weer een bezoek 
brengen aan Oerle.  
 
Er zal dit jaar een intocht worden gehouden. 
Sinterklaas komt om 14.00u. vanaf de 
Zandoerleseweg en gaat dan via de Oude 
Kerkstraat, Nieuwe Kerkstraat, Ruiske, Boonberg, 
Smidsvuurke, Berthastraat en zo naar het veld naast 
school. Sinterklaas en zijn pieten zouden het leuk 
vinden als jullie langs de kant van de weg staan en 
hem opwachten, zodat ze naar jullie kunnen zwaaien 
en jullie even kunnen begroeten. Misschien hebben 
de pieten wel wat lekkers bij.  
 
Aansluitend verwachten we jullie op het veld naast 
de school waar voor alle kinderen van 0 jaar t/m 
groep 5 die in Oerle wonen en/of op basisschool st. 
Jan baptist zitten een Sinterklaasfeest zal zijn.  
 
We houden een kleurwedstrijd en de uitslag zal 
bekend worden gemaakt tijdens deze middag. De 
kleurplaat is te vinden in deze Koers van Oers en 
wilt u hem nogmaals printen dan kunt u hem 
downloaden op Oerle.info bij het Sinterklaascomité. 
De kleurplaat kan op basisschool st. Jan Baptist bij 
de eigen leerkracht of op Brandrood 20 in Oerle 
worden ingeleverd. Graag inleveren vóór donderdag 
11 november 2021. 
 
Gezien de beperkingen, passen wij ons aan naar wat 
op dat moment de norm is. Zie hiervoor Oerle.info.  
 
Tot 14 november allemaal!!  
 
Groetjes het Sinterklaascomité  
Mellanie, Sjackelien, Ineke, Sanne, Marjolein en 
Yvonne  

Aankondiging Sinterklaas!!  Rabo ClubSupport 

Rabo ClubSupport; Uw stem is geld waard!! 

STEM op OERSE Verenigingen!! 

De meeste verenigingen zijn dit jaar vele 
inkomsten misgelopen. Een extra bedrag dat 
de Rabobank schenkt is dus meer dan welkom! 
Met de actie Rabo ClubSupport stelt de 
Rabobank weer een groot bedrag beschikbaar 
voor alle bij hen aangesloten verenigingen. 
Rabobank-leden bepalen hoe dit bedrag onder 
de verenigingen en stichtingen verdeeld wordt. 
Als lid van de Rabobank is jouw stem dus geld 
waard! 

Stemmen via de Rabo App! 
Stemmen verloopt dit jaar anders dan voorheen. Via 
de Rabo App of Rabobank Online Bankieren kun je 
stemmen op jouw favoriete club. Ga naar het 
overzicht van deelnemende clubs, selecteer je drie 
favorieten (liefst uit Oerle) en stemmen maar!  
Je ontvangt dit jaar van de Rabobank dus GEEN 
stemcode per e-mail of post. De stemperiode 
loopt van 4 tot en met 25 oktober 2021. Alleen 
leden kunnen stemmen. Als lid van jouw Rabobank 
kun je alleen stemmen op verenigingen en 
stichtingen die bankieren bij jouw Rabobank. 

Nog geen lid? 
Rabobank is een coöperatie. Dat betekent onder 
andere dat ze leden hebben én een deel van de 
winst teruggeven aan de maatschappij. Als lid mag 
je meebeslissen welke maatschappelijke initiatieven 
ze ondersteunen. Ben je nog geen lid? Registreer je 
dan gratis via de Rabo app. Als je klant bent van 
Rabobank betekent dat niet automatisch dat je ook 
lid bent! Wil jij er zeker van zijn, dat je jouw 
favoriete club kunt steunen, zorg er dan voor dat je 
lid bent. Regel je lidmaatschap gemakkelijk via de 
Rabo App of via Rabobank Online Bankieren. Als je 
lid wordt, betekent dit dat je in de stemperiode van 
Rabo ClubSupport direct kunt stemmen op jouw 
vereniging of stichting. Het lidmaatschap van 
Rabobank is gratis. 

Uw stem is geld waard! 
Leden van Rabobank Eindhoven-Veldhoven kunnen 
stemmen van 4 t/m 25 oktober. Een extra bedrag is 
voor de Oerse verenigingen meer dan welkom. Maar 
daarvoor moet u wel stemmen! Dus: steun het 
Oerse verenigingsleven en breng uw stem uit!!  

Ga hiervoor naar: www.rabobank.nl/clubsupport 
of open je Rabobank App op je mobiel of tablet. 

http://www.de-crom.nl/
http://www.oerle.info
http://www.rabobank.nl/clubsupport
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Kleurplaat Sinterklaas 

De kleurplaat kan op basisschool st. Jan Baptist bij de eigen leerkracht of op Brandrood 20 in Oerle 
worden ingeleverd. Graag inleveren vóór donderdag 11 november 2021. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Kinderboekenweek in de Bibliotheek 
Veldhoven 

Woensdag 6 t/m zondag 17 oktober 
Deelname gratis na aanmelding  
 
De Kinderboekenweek 2021 
staat in het teken van 
'Worden wat je wil' waarbij 
kinderen alle beroepen 
kunnen worden die ze willen 
en alvast kunnen dromen over 
later. Bette Westera schrijft 
het geschenk voor de 67ste 
Kinderboekenweek en Mark 
Janssen maakt het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek. 
 
Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau 
gedaan door de boekwinkel tijdens de 
Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober) bij aankoop 
van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het 
prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek te koop 
voor € 7,25. 
 
De Kinderboekenweek wordt in de Bibliotheek 
Veldhoven gevierd met leuke activiteiten. Ook kun je 
in de bieb terecht voor de Kinderboekenweek krant 
vol leestips, een mooie kleurplaat en boekenlegger. 
De Bibliotheekactiviteiten:  
 
Kinderboekenweek Bingoshow  
Met behulp van een klassieke bingomolen én de 
nodige hoeveelheid improvisatietheater test 
bingomaster Mark van der Linden de kennis van 
boeken en schrijvers uit. Een speelse variant op de 
welbekende bingo, inclusief rijk gevulde prijzentafel. 
Elke deelnemer ontvangt een bingokaart vol 
schrijvers en boektitels. Van splinternieuwe 
jeugdboeken tot klassieke verhalen en van 
piepjonge auteurs tot overleden grootheden. 
Fanatieke lezers hebben een kleine voorsprong, 
maar ook zonder enige boekenkennis maken 
deelnemers kans op de hoofdprijs. 

Kinderboekenweek  

 
De Kinderboeken Bingoshow is 
op woensdag 6 oktober met 
diverse rondes tussen 15.00 
uur en 17.00 uur en is geschikt 
voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Deelname is gratis na 
aanmelding.  
 
 
Meer informatie en aanmelden: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/bingoshow  
 
Kinderboekenweek voorstelling 'Later als ik 
groot ben word ik...'  
Kok, politieagent, dierenarts... Er zijn zoveel 
beroepen! Weet jij al wat je later worden wil? Ga 
mee met Coco en leer verschillende beroepen 
kennen. Deze interactieve voorstelling van 
theatergroep Letter Belangrijk zit vol met muziek en 
is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. De 
voorstelling is speciaal gemaakt voor de 
Kinderboekenweek 2021, die in het teken staat van 
beroepen. Schuif gezellig aan en doe mee! De 
voorstelling is op woensdag 13 oktober van 15.00 
uur tot 16.00 uur, entree is gratis na aanmelding.  
 
Meer informatie en aanmelden: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/later-groot  

http://www.cda-veldhoven.nl/
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Halloween Oerle Zuid 2021 

https://www.facebook.com/groups/117749172231655
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In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
 
Deze maand besteden we in deze rubriek aandacht 
aan Van de Ven Uitvaarten. 

 
Van de Ven Uitvaarten verleent professionele 
uitvaartbegeleiding en verzorging op maat. In 
samenwerking met een klein aantal betrokken 
partners staat Stef 24 uur per etmaal klaar om u te 
ondersteunen na een overlijden. Medemenselijk, 
open, transparant en op basis van gewone tarieven 
zonder winstopslag. 
 
Ontstaan 
Stef van de Ven heeft in het verleden al veel 
werkervaring opgedaan in het werken met mensen. 
Hij leerde daar hoe de mens in elkaar zit. Hij heeft 
daar veel geleerd over communicatie, coaching, 
menselijk gedrag, mediation, psychologische 
gespreksvoering enz. Dat heeft hem via talrijke 
praktijksituaties inzicht gegeven over het waarom 

Advertentie in de spotlight 

mensen doen of niet doen en wat ze willen. Hoe ze 
omgaan met hun eigen uitdagingen, hun blinde vlek, 
waar ze blijven haken en dus niet verder komen. Al 
die werkervaringen samen kwamen goed van pas 
toen Stef besloot een eigen uitvaartbedrijf te 
beginnen. 
Hij heeft zijn baan opgezegd en is in 2013 de 
opleiding tot uitvaartverzorger gaan volgen. Hij 
geeft aan dat hij er nooit spijt van heeft gehad.  
 
Locatie 
Stef geeft aan dat het een bewuste keuze is om 
geen eigen locatie te hebben. Dat beperkt, zijns 
inziens, toch de keuzevrijheid van de familie waar 
hij voor werkt. Hij geeft als voorbeeld: “Stel, een 
familie wil graag een witte rouwauto, maar het 
uitvaartbedrijf bezit alleen een grijze. Zo’n auto kost 
150.000,-- euro en die moet natuurlijk 
terugverdiend worden. Bovendien is een rouwende 
familie niet goed in staat om “assertief” beslissingen 
te nemen en is de kans groot dat er dan toch een 
grijze rouwauto komt.” Stef vervolgt: “Ik heb geen 
spullen, maar weet alles te vinden omdat ik een 
groot netwerk in de branche heb. Rose, blauw of 
wit, de auto die de familie wil, gaat er komen. Dit 
voorbeeld is toepasbaar op vele keuzes die aan de 
orde komen na een overlijden. Die keuzevrijheid 
biedt veel mogelijkheden om een uitvaart op maat 
en persoonlijk vorm te geven.” 
 
Bedrijfsactiviteiten 
De bedrijfsactiviteiten bestaan uit: niet-medische 
stervensbegeleiding, uitvaartverzorging en 
voorlichting. Volgens Stef allen, op hun eigen 
manier, superboeiend. 
“Stervensbegeleiding omdat je in dergelijke, vaak 
moeizame omstandigheden zoveel verschil kan 
maken in hoe iemand met zijn familie de laatste 
levensfase beleeft. Proberen samen een weg te 
vinden om het leven stap voor stap los te laten door 
“losse eindjes” te bespreken, vergeven, angst en 
verdriet te delen.” 
“Uitvaartverzorging omdat je nooit weet waar je 
voor komt te staan. Je wordt gebeld, gaat er heen, 
maar wat je aantreft weet je pas als je er zit. Het is 
nooit een ABC-tje. Het maakt nogal uit of er een 
overlijden is na een lang ziekbed, een zelfdoding of 
een fataal ongeval. De overledene is tenslotte niet 
altijd een oma of opa met een lang en mooi, 
prachtig leven achter de rug! Romantiseren hierover 

http://www.tecaplus.nl/
http://www.vandevenuitvaarten.nl/
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 
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helpt niet. De realiteit is dat niet iedereen 
vreedzaam in eigen bed overlijdt! Dus iedere situatie 
vraagt een andere benadering.” 
“Voorlichting omdat je tijdens een bijeenkomst of 
familiegesprek zoveel vooroordelen en onwetendheid 
kan wegnemen waardoor mensen op een vrijere 
manier kunnen nadenken over hun eigen laatste 
levensfase of die van een familielid. De beladenheid 
van ons sterven, of aanstaande sterven is vooral de 
onervarenheid en onwetendheid over die fase en 
onvermogen om er samen over te praten. Op het 
moment dat jouw onvermijdelijke sterven een 
normaal gespreksthema kan worden, is de 
beladenheid eigenlijk weg. Dat geeft ruimte om 
samen na te denken over wat je wel of niet wilt als 
het eenmaal aan de orde is. Dan is er dus minder 
stress. Nou, al met al, erg boeiend dus om hier een 
rol in te mogen hebben.” 
 
Manier van werken 
Bij een uitvaart denken we al snel aan een 
begrafenis- of crematie bijeenkomst. Die dag 
waarop het laatste afscheid plaatsvindt. Volgens Stef 
zijn de dagen daarvoor veel belangrijker. “Op die 
uitvaartdag doe ik eigenlijk niet meer zoveel. Mijn 
echte werk zit in de dagen daarvoor waar een gezin/
familie geconfronteerd wordt met het overlijden en 
zich voor de taak gesteld ziet om een mooi afscheid 
voor te bereiden waarvan men later, weken later, 
oprecht kan zeggen: “mooier hadden we het niet 
kunnen doen”.  
Het “coachen” van dat gezin/familie op een manier 
dat iedereen zich gehoord en gezien voelt, maakt 
dat er ruimte ontstaat voor ieders inbreng, 
zienswijze en wensen. Die groepsdynamiek is steeds 
een andere. Voor mij betekent dat: veel kopjes 
koffie drinken, op m’n handen blijven zitten en 
uitvinden hoe ik iedereen, en op welke manier, 
betrokken kan krijgen bij de totstandkoming van het 
afscheid. Het afscheid moet niet in een kerk of 
crematorium, er zijn zo veel alternatieven. Een 
opbaring moet niet in een uitvaartcentrum, het kan 
bijvoorbeeld ook in de dahliatuin of in het kapelletje 
op Zandoers als dat toepasselijk is. Dat alles vraagt 
geduld, rust, tijd en creativiteit. Het is iedere keer 
weer een eer om te mogen ervaren, dat een familie 
mij het vertrouwen schenkt om hen te helpen in die 
moeilijke periode. Misschien is dat wel mijn 
specialiteit.” 
 

Onderscheidend vermogen 
Het onderscheidend vermogen van het bedrijf van 
Stef zit hem in bovenvermelde werkwijze. Hij vult 
hierbij aan: “Deze werkwijze vraagt veel tijd en 
aandacht, en daar ontbreekt het nog wel aan bij 
(grote) uitvaartbedrijven. Daarnaast is de manier 
waarop ik transparant met de financiële kant van 
een uitvaart omga, ook onderscheidend. Alle 
inkoopfacturen komen op tafel en worden 1 op 1, 
zonder enige marge of opslag, aan de familie 
doorberekend. Die facturen, samen met het 
bonnetje van mijn fee, vormen samen de rekening. 
Open, eerlijk, transparant.” 
 
Corona 
Ook Stef heeft natuurlijk te maken gehad met de 
Corona periode en de daarbij behorende 
maatregelen. Daarover vertelt hij: “Corona had en 
heeft voor iedereen impact op het leven. Drukke 
tijden werden afgewisseld door rustige. Voor onze 
branche waren er soms grote uitdagingen als er een 
piek aan uitvaarten was. Capaciteit van de 
uitvaartvoorzieningen werd enorm op de proef 
gesteld. Denk maar eens aan koelruimte, 
crematieovens die constant draaiden, medewerkers 
die dubbele diensten draaiden.  Mooi om te zien dat 
de branche elkaar heel goed heeft geholpen om die 
extreme situaties het hoofd te kunnen bieden. 
Persoonlijk bracht die tijd voor mij ook nieuwe 
ervaringen. Je werkt “dicht bij” het virus en moet je 
beschermen. Je bent op een cohort-afdeling van  
15 mensen en je weet, die gaan allemaal de 
komende weken dood. Je spreekt met verplegend 
personeel, ziet de zorgen in hun ogen, je voelt hun 
persoonlijke angst. Dan waren er de beperkende 
maatregelen die er voor zorgden dat de menselijke 
maat waarop je een afscheid zou willen doen, niet 
kan. Geen knuffel, geen contact, niet mogen helpen 
bij de verzorging etc.” 
 
Als laatste wil Stef dit nog onder de aandacht 
brengen: “Het maatschappelijk debat over het 
Voltooid Leven, zelfbeschikking etc., gaat zijn 
zoveelste crisis in. De landelijke politiek slaagt er 
maar niet in om zicht te krijgen op de werkelijke 
noden in soms schrijnende familiesituaties. Dit zorgt 
voor extra stress en onnodig lijden. Hoe triest is het 
te moeten toekijken bij iemand die boos wordt 
vanwege verlies van de eigen waardigheid. U kent 
vast voorbeelden uit uw eigen omgeving. Ik zie de 
machteloosheid van gezins- en familieleden. Dat 
vind ik erg vervelend en zou dat graag anders zien. 
Maar ik ga er niet over.  
Ik merk dat er veel behoefte bestaat om te praten 
over de wijze waarop iemand wel, maar vooral niet, 
aan hun einde wil komen. Praat met je partner, 
kinderen en huisarts, zou mijn bescheiden advies 
zijn. Bel me als je daar hulp bij wilt. Het is kosteloos 
en waardevol tegelijk.” 
 
Voor meer informatie, zie de website: 
www.vandevenuitvaarten.nl of  
bel Stef van de Ven op het telefoonnummer:  
06 – 21340264 of e-mail: 
stef@vandevenuitvaarten.nl 

http://www.autobedrijfdingen.nl/
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Hallo allemaal 
  
Wie ben ik? 
Ik ben Benthe van Diessen, 
en ben 11 jaar oud. Ik zit op 
de Sint jan Baptist in groep 8. 
 
Mijn hobby's 
Dansen, tiktok, buiten spelen 
met vrienden. Dan gaan we bijna altijd voetballen. 
sinds kort doe ik aan tennis bij de Korrel.  
 
Mijn familie 
Ik woon op Brandrood 20 samen met mijn papa en 
mama en mijn broertje Thijn. Hij is 8 jaar oud. 
 
Wat kan je van mij 
verwachten in de 
koers 
Ik ben van plan 
interviews te houden. 
En daarnaast ook 
nog te vertellen over 
groep 8. 

Hallo allemaal 
 
Ik ben Dieke en ik ben nieuw 
in Oers. Ik woon met mijn 
broertje Raf mijn mama Inge 
en mijn papa Roel.  
Wij wonen op Kleine Vliet 1b 
tegenover Zoo Veldhoven.  
 
Ik ken al best veel mensen en kinderen. Mijn opa en 
oma wonen ook in oers. Ik ken vooral veel kinderen 
van korfbalvereniging BIO. Dat vind ik heel leuk. Ik 
ga graag naar school. Ik vond het heel jammer dat 
ik van mijn andere school af moest. Maar ik vind het 
heel leuk op de Sint Jan Baptist.  
 
Mijn hobby’s zijn: buitenspelen, bordspelletjes en 
spelletjes op mijn telefoon en tv kijken. Ik houd heel 
veel van dieren en de natuur. Daarom heb ik veel 
huisdieren; 2 cavia’s, 2 katten en 1 hond. De 
cavia’s, heten Flop en Poef. De katten heten Gies en 
Melis. En de hond heet Wiep. Ik hou heel veel van 
ze. Maar niet dat ik heel de dag met ze bezig ben. 
Want ik moet ook nog tijd over houden om andere 
leuke dingen te doen. Maar er zijn ook dingen die ik 
niet zo leuk vind. 
 
Dat was het dan, ik hoop tot de volgende keer. 
 
Groetjes Dieke 

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

Even voorstellen… Dieke 

Even voorstellen… Benthe 

https://www.zorginoktober.nl/
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Hoi ik ben Liza. 
Ik ben 8 jaar en zit in groep 
6, ik heb juf Willeke. 
 
Ik heb een zusje Esmée, een 
moeder Els en een vader 
Martijn. 
 
Mijn hobby’s zijn: knutselen, 
tekenen, afspreken en hockeyen. 
Ik hockey bij Basko en ik zit in een heel leuk team. 
  
Doei, tot de volgende koers. 

Hoi allemaal, ik ben  
Juul Goossens. 
 
En in dit stukje ga ik wat 
vertellen over mezelf.  
Ik doe voor het eerst mee 
aan Koers voor Kids.  
Ik ben 11 jaar en word op 
19 oktober 12 jaar.  
Ik woon op de Zandoerleseweg 42a.  
 
Mijn hobbies zijn hockey en paardrijden. .  
Wij hebben een huisdier genaamd Syd.  
Mijn lievelingsdieren zijn honden en paarden, maar 
voor spinnen ben ik bang.   
 
Mijn favoriete schoolvak is Engels.  
Ik heb een broer genaamd Tim.  
Ik zit nu in groep 8 en heb heel veel zin in de eerste.  
Ik woon in een woonunit achter ons huis dat we aan 
het bouwen zijn.  
 
Wat ik graag doe, is spelletjes met de oma’s en  
Star Stable.  
Je kunt me wakker maken voor Chinees.  
 
Groetjes Juul.  

Hallo allemaal,  
 
Ik ben Bliss en ik ben 9 jaar. 
Ik woon samen met mijn 
broer, mama en papa.  
 
Mijn huisdieren zijn een 
hond, een kat, zeven kippen 
en vissen.  
 
Mijn hobby’s zijn: knutselen, 
spelen en toneel spelen. Mijn 
sport is korfbal.  
Mijn lievelingseten is sushi en 
mijn lievelingsdier is een paard.  
 
Ik ben in 2017 in Oerle komen wonen. We hebben 
een oude boerderij verbouwd.  
Ik woonde eerst op de Twijnder en toen zat ik op 
Basisschool De Brembocht. 
  
Dit was mijn stukje tot de volgende keer. 

Even voorstellen… Bliss Even voorstellen… Juul 

Even voorstellen… Liza 

http://www.rijschoolstroosma.nl/
http://www.henrikox.nl/
https://www.intertoys.nl/
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

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

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

ophaaldagen ontstaan. 

29 oktober 2021 

2021 

Zoals u weet zijn er 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 

Oktober  

15 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

16 Chemisch Afval (KCA) wagen 

18 DVO: bijeenkomst enquête dorpsvisie 
22 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

23 Ophalen oud papier 

23 Chemisch Afval (KCA) wagen 

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

29 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

30 Rijvereniging St Jan: ophalen oud ijzer 

30 Halloween in Oerle Zuid 18.30u-21.00u 

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

  

November 

5 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

12 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

14 Sinterklaas in Oerle 

19 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

27 Ophalen oud papier 

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

  

December  

3 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

10 Ophalen PMD-zak 

17 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

18 Ophalen oud papier 

18 Kerst Meemekoar (onder voorbehoud) 

24 Ophalen PMD-zak 

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

31 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

https://www.oerle.info/Page.aspx?id=23&title=aeds-in-oerle
http://www.handass.nl/
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Foto impressie … opening Oers Kermis 



http://www.doormalen.nl/vacatures

