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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 

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

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

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

Er was eens een tafel uit Oerle 

Die is door zijn poten gegaan. 

Geveld door geweld 

We waren op hem gesteld 

Nu is picknicken ook van de baan.  

De vernielde picknicktafel. 

Schoolnieuws 

Oproep brigadiers 
 
We zijn op zoek naar 
versterking van het team 
brigadiers. 
Graag jezelf opgeven via 
sintjanbaptist@veldvest.nl 
Er gaan een aantal ouders stoppen met brigadieren. 
Zij hebben zich vele jaren in weer 
en wind ingezet om ervoor te 
zorgen dat de kinderen veilig 
konden oversteken. 
Ook heeft afgelopen jaar groep 8 
zich in weer en wind ingezet voor 
het brigadieren. 
Onze hartelijke dank namens alle 
leerlingen van onze school! 

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 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 
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Erespeld voor Sonja Silkens 

Erespeld voor Sonja! 

Eindelijk, na een veel te lange tijd, mochten we 
weer eens iets organiseren voor de gasten van 
de Zonnebloem. En dat moest een zeer speciaal 
feestelijk tintje krijgen want tijdens deze 
bijeenkomst zou Sonja geëerd worden met de 
vrijwilligersmedaille van de gemeente 
Veldhoven. 

Vooraf hadden we met de Zonnebloemgasten en de 
vrijwilligers een heerlijk buffet. Nadat we gegeten 
hadden kwam daar, zeer onverwacht, een aantal 
gasten binnen. Sonja vroeg zich al af wat haar 
moeder hier kwam doen, maar ze had nog geen idee 
wat haar te wachten stond. 

Ook haar man, haar vader, haar zus en haar zoons 
waren erbij. Verder nog een aantal mensen die 
voorheen met Sonja hadden samengewerkt in 
verschillende vrijwilligersorganisaties. En daar was 
ook wethouder Hans van der Looy als 
vertegenwoordiger van de gemeente. 

Sonja Silkens. 

Hij roemde Sonja om haar vele activiteiten, zowel in 
het Oerse verenigingsleven als in de buurt waar ze 
woont: brigadier op de basisschool, luizenmoeder, 
zorgzame buurvrouw, TCO, parochie, vakantiewerk 
en niet te vergeten De Zonnebloem waarbij ze nog 
steeds heel actief is. 

Ze kreeg de erespeld uitgereikt door de wethouder 
en een mooi boeket namens de gemeente. 

Daarna werd ze gefeliciteerd door haar familie, die 
geweldig trots op haar was. Er waren nog meer 
bloemen en felicitaties vanuit de verschillende 
organisaties waaraan Sonja vele jaren haar vrolijke 
bijdrage heeft geleverd. Ze was compleet verrast 
door al deze aandacht. 

Maar als iemand deze speld verdient dan is Sonja 
het wel; altijd vrolijk en actief betrokken bij onze 
gasten. Nooit is haar iets te veel! 

Lieve Sonja wij zijn heel blij met jou en we hopen 
dat je nog heel lang bij onze Zonnebloem actief 
blijft!  



4 

 

Zoek de kermismunt 

SPEURNEUZEN OPGELET !!  
(ook speurneusjes en feestneuzen!!)  

Actie:  
Zoek de kermismunt (voor jong en 
oud) 
 
Het is weer bijna Oers kermis. Om dit op een ludieke 
manier onder ieders aandacht te brengen, hebben 
we een speciale muntenactie voorbereid waar leuke 
prijzen mee te winnen zijn. 

Vanaf woensdag 8 september verstoppen wij in 
Oerle 10 grote kermismunten. Dat doen we niet 
allemaal tegelijk, iedere dag wordt er een nieuwe 
munt verstopt. Elke dag verschijnt er een aanwijzing 
via sociale media (Facebook / Instagram) en op de 
website www.oerle.info. 

Met deze aanwijzing kun je gericht gaan zoeken. 
Iedereen (dus jong en oud) mag gaan zoeken. Vind 
jij de munt? Maak dan een foto en deel deze via de 
sociale media (Facebook en Instagram Koers van 
Oers) of stuur een mailtje naar 
dorpsvereniging@oerle.info. Tijdens de opening 
van de kermis op vrijdag 17 september kun je de 
munt komen inwisselen en ontvang je van ons de 
prijs. 

Nogmaals de spelregels: 

− Op 10 verschillende dagen (in de periode van  

8 september t/m 17 september) worden er 
munten verstopt. 

− De munten worden verstopt in Oerle. Wij geven 

een hint met de plaats waar u kunt zoeken. 

− De hints kunt u volgen via de sociale media 

(Facebook/Instagram en lezen op www.oerle.info). 

− Om iedereen een eerlijke kans te geven, kan per 

persoon 1 munt worden ingeleverd.  

− Heb je een munt gevonden, meld dat dan via de 

Sociale media (door middel van een foto met de 
tekst ‘Ik heb een Kermismunt gevonden!’ of 
stuur een mail naar dorpsvereniging@oerle.info  

− Tijdens de opening van de kermis op vrijdag  

17 september kun je de munt komen inwisselen 
en ontvang je van ons de prijs.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014881094064
https://www.instagram.com/koersvanoers/
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Uitnodiging Oers Kermis 



6 

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 

Schrijf jouw vereniging/stichting in 
voor Rabo ClubSupport 2021 

De meeste verenigingen zijn dit jaar vele 
inkomsten misgelopen. Een extra bedrag dat 
de Rabobank schenkt is dus meer dan welkom! 
De Rabobank stelt 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! Clubs en 
stichtingen kunnen zich nu inschrijven voor 
Rabo ClubSupport. Dit is mogelijk van 
6 september tot en met 27 september 2021. 

Stemmen via de Rabo App! 
Stemmen verloopt dit jaar anders dan voorheen. Via 
de Rabo App of via Rabo Internetbankieren kun je 
stemmen op jouw favoriete club. Je ontvangt dit jaar 
van de Rabobank dan ook geen stemcode per e-mail 
of post. Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 
'Zelf regelen'. De stemperiode loopt van 4 tot en 
met 24 oktober 2021. Alleen leden kunnen 
stemmen. Als lid van jouw Rabobank kun je alleen 
stemmen op verenigingen en stichtingen die 
bankieren bij jouw Rabobank. 

Geen Rabo App en Rabo Internetbankieren? 
Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je 
geen toegang tot de Rabo App en Rabo 
Internetbankieren, dan ontvang je van ons een e-
mail met unieke stemcode. Met deze code kun je 
tijdens de stemperiode (4 tot en met 24 oktober 
2021) via www.rabobank.nl/clubsupport jouw 
stem uitbrengen. 

Rabo ClubSupport 2021 

Nog geen lid? 
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.nl. 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 24 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!! 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 

A
U

T
O

B
E

D
R

IJ
F

D
IN

G
E

N
.N

L
 

Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 

    Kwaliteitsonderdelen 

Jubilarissen bij St. Cecilia 

Jubilarissen bij Muziekvereniging  
St. Cecilia Oerle 
Op de afsluitingsavond van Muziekvereniging Sint 
Cecilia, wat gewoonlijk een gezellige aangelegenheid 
is omdat men met een BBQ en een lekker drankje 
het muzikale seizoen afsluit, waren er veel 
jubilarissen te huldigen. Ivm Corona en daarmee het 
uitvallen in 2020 van deze avond, 21 personen in 
totaal. 

40 jaar: Toine van Gompel (lid sinds 1-1-1981) 

25 jaar: Ko en Rian van Toor, per 1-9-1995 

 Nellie en Jan van Bruggen (sinds 1-2-
 1996) 

 Juan Froon (sinds 1-9-1996) 

 Anton Geevers (sinds 1-9-1996) 

Toine van Gompel, 40 jaar lid. 

12½ jaar: Merijn Schutgens (1-9-2008) 

 Meike Valkonet (1-9-2008) 

 Hedwig Roubroeks (1-9-2007) 

5 jaar jeugd: 
 Emma van Rijnswou (10-8-2016) 

 Anne Roubroeks (22-9-2016) 

 Jasper Roubroeks (1-7-2015) 

5 jaar volwassenen: 
 Arno Brancart (1-10-2015) 

 Tristan de Groot (5-7-2016) 

 Gerard van Mulken (27-6-2016) 

 Marjon de Groot (24-9-2015) 

 Yvonne Mitzer (1-12-2015) 

 Miranda Nooijen (16-3-2015) 

 Daan & Renée Vonk-Laurijsen (7-9-2015) 

Het verenigingslid dat door opmerkelijke inzet het 
meest in aanmerking kwam voor de “Cor Borgers 
Trofee” was Yvonne Van Mierlo- van Alem. Uit 
handen van de voorzitter kreeg zij bloemen en de 
mooie trofee voor een jaar in bezit. 

Yvonne van Mierlo ontvangt de ‘Cor Borgers 
Trofee’ van de voorzitter. 
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 
www.dineecafedekempen.nl -  
info@dineecafedekempen.nl 

 

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft -  
T 040 206 83 25  
www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl 

Heeft u 

ons eigen 

likeurtje al 

geproefd? 

info@nipperke.nl 
www.nipperke.nl 

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 87 was:  
1. NatuurWandeling 
2. PaleIsstraat 
3. ASML 
4. ALlach 
5. EgbErt Daal 
6. DeMentheek 
7. OerS 
8. Elings 
9. JarNo 
 
Familienaam: Willemsen 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, Mieke van Campen, 
Annie Geven, Jo ten Have, Toon Hermens, Bets 
Hospel, Kees Hulshorst, Hans Jasper, Corrie 
Kampinga, Corné Kelders, Joke Kingma, Wil de Kort, 
Jan Lammers, Frans Loijen, Janus van Lieshout, 
Anja Steijnen, Henriette Segers, Annie Stemerdink 

Crypto Oers, puzzel 88 

1. Vroeger kasteleinsechtpaar bekend van 
schenken (5) 

2. De verdraaide sofa's zijn weg (5)  
3. Lezers noteren afzetgebied eind oktober in  

d' Ouw School (11) 
4. 2x Avier en 2x Opa in 5 dagen (5) 
5. Zonder S is het anders op Halfmijl (7) 
6. Hij maakt zijn foto's niet buiten een hoge aarden 

dam (9) 
7. Dobberens gehusseld naar die blokhut (9) 
8. Mi hur konde un tijdje trug nog un lutske 

buurten (7) 
9. De boerderij van Severinus bij hun ondergrondse 

bergplaatsen? (12) 
10. Populaire wind van de Sint op 14 november (7) 
11. Kooi van de Guld om je te verbergen (9) 

1                   

2                   

3                         

4                   

5                     

6                       

7                       

8                     

9                          

10                     

11                       
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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

Jarno Schoonen wederom koning van 
het gilde St. Jan Baptist in Oerle 

Elke 3 jaar vindt bij het Oerlese gilde het 
koningsschieten plaats. Omdat het in 2020 
door corona niet door kon gaan, vond het 
evenement 24 juni jl. plaats, op de feestdag 
van Sint Jan. Volgens de burgemeester hadden 
we “Oerse” coronaregels. We hadden dit 
evenement niet gepubliceerd in de kranten en 
ook hadden we geen mededelingen gedaan op 
het publiciteitsbord van Oerle. Het was dus ’n 
besloten bijeenkomst met alleen onze eigen 
gildebroeders.  
 
Tijdens de Heilige mis die volgens traditie begon om 
9 uur in onze eigen parochiekerk is tijdens deze 
dienst ons nieuwe hoofdvaandel ingewijd door 
pastoor Frank As. Het hoofdvaandel is een sieraad 
van het Gilde. Het vorige hoofdvaandel is ruim 
dertig jaar mee geweest bij alle activiteiten van 
feest, receptie, gildedagen, maar ook bij uitvaarten. 
Na de heilige mis zijn we vertrokken in den trek 
richting Zandoerle naar de Mariakapel. Tijdens deze 
wandeling werd de rozenkrans gebeden.  
 
Daarna zijn we vertrokken naar onze schuilhut en 
hebben we de boom klaargemaakt voor het 
koningsschieten. De kapitein las de toelichting voor 
en de kandidaten konden zich melden bij de boom. 
Dit jaar hadden we zeven kandidaten, ’n record van 
de laatste jaren. Om klokslag 12 uur is het eerste 
schot gelost door de burgemeester van de gemeente 
Veldhoven, gevolgd door het tweede schot door 
onze pastoor. Het derde schot is gelost door de 
“oude” koning Jarno Schoonen.  
 

Koningsschieten in Oerle 

Een uur later begon de spanning met het schot te 
stijgen toen de kersenhouten vogel vrijwel los op de 
paal stond. Het was uiteindelijk Jarno Schoonen die 
met een welgemikt geweerschot het zwaar 
gehavende houten beest naar beneden haalde. Na 
164 schoten kreeg hij opnieuw de koningsmantel 
omgehangen en de kroon op het hoofd gezet. 
Traditioneel liep hij vervolgens over het vaandel 
waarna geproost werd op de “nieuwe” koning. 
Namens Gilde St. Jan Baptist wensen wij Jarno de 
komende drie jaar veel plezier met zijn koningschap 
en hopelijk meer beleving dan de afgelopen twee 
coronajaren.  

Jarno Schoonen wederom koning van het gilde 
St. Jan Baptist. 
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Versterking gezocht 

Dorpscentrum d’Ouw School zoekt 
versterking! 

Voor diegene die het (nog) niet weet of ons (nog)
niet kennen: Dorpscentrum d’Ouw School wordt 
volledig gerund door vrijwilligers. Een mooi team 
van zo’n 20 personen zorgt ervoor dat het centrum 
nagenoeg elke dag open is en dat we hele leuke 
evenementen kunnen huisvesten. Kijk ook maar 
eens op onze eigen website (www.douwschool.nl) 
voor een mooie impressie van wat we allemaal 
kunnen. Wij hechten veel waarde aan ons team 
want we realiseren ons dat we daar erg blij mee 
moeten zijn omdat het alleen maar moeilijker wordt 
om vrijwilligers te krijgen om ons te helpen. We 
doen er dus heel veel aan om dit team zo compleet 
mogelijk te houden en de gezelligheid te 
waarborgen. 

Het dorpscentrum wordt aangestuurd door een 
bestuur dat nu nog bestaat uit 6 personen die 
samen het beleid bepalen en keuzes maken die ons 
dorpscentrum aangaan. Dat kan over de invulling 
van bepaalde evenementen gaan of over (het 
onderhoud en verbetering van) ons pand of 
anderszins. Dat doen we middels maandelijkse 
vergaderingen die steevast afgesloten worden met 
een gezellig samenzijn. Twee van onze 
bestuursleden hebben aangegeven per eind van dit 
jaar niet meer verkiesbaar te zijn voor een nieuwe 
periode van 3 jaar nadat zij respectievelijk 6 en  
12 jaar actief zijn geweest. Jammer voor de 
samenstelling van ons bestuur (want we hadden een 
skôn clubke) maar de argumenten om deze keuze te 
maken snappen we allemaal en we gunnen het hun 
dan ook van harte om hun aandacht naar voor hun 
belangrijkere zaken te verleggen.  

We willen als bestuur graag op het huidige niveau 
actief blijven en zijn dus op zoek naar twee nieuwe 
bestuursleden die ons naast het mede-besturen ook 
helpen bij onze werkzaamheden. 

Dus naast de maandelijkse vergaderingen 
verwachten we een actieve bijdrage bij onze 
activiteiten. Iedereen is daarin vrij om te bepalen 
wat ze het liefste doen of waar ze het beste in zijn. 
Zolang we het belang van ons dorpscentrum maar 
dienen. Hier zit geen urennorm aan. Dat bepaal jij 
zelf!  

Bestuursleden krijgen net als andere vrijwilligers een 
vergoeding voor hun werkzaamheden indien ze 
actief helpen met de dagelijkse zaken. Of dit nu het 
klussen aan ons pand is of een avondje bardienst 
draaien of een keer willen oberen bij een feestje. 
Deze vergoeding is belastingvrij en hoeft niet 
aangegeven te worden bij de belastingdienst. Deze 
vergoeding heeft dus geen invloed op je overige 
inkomen en/of pensioen. Je zal er niet rijk van 
worden maar je hoeft het dus ook niet voor niets te 
doen. 

Naast twee nieuwe bestuursleden zijn we ook op 
zoek naar een of meer vrijwilligers die ons willen 
helpen om ons dorpscentrum schoon te houden en 
om zaken zoals de was te doen of op andere vlakken 
komen helpen. Vrijwilligers die hier zin in hebben 
krijgen ook de vrijwilligersvergoeding. Als vrijwilliger 
mag je ook zelf je uren en momenten bepalen 
waarop je ons komt helpen dus je bent altijd flexibel 
in je planning. 

We realiseren ons dat er geen talloze reacties en 
aanmeldingen komen naar aanleiding van deze 
oproep maar we hebben echt wel iets leuks te 
bieden, want naast de vrijwilligersvergoeding ga je 
deel uitmaken van ons team en dat is echt een feest 
op zich ! Bovendien ondersteun je hiermee de Oerse 
gemeenschap en ons dorpscentrum dus wat wil je 
nog meer ?  

Als je interesse hebt kun je gewoon een keer binnen 
komen lopen in ons dorpscentrum en vragen naar 
Gidi van Riet. Die kan je alles vertellen over ons 
dorpscentrum en het bestuur. Je kunt ook een mail 
sturen naar s.dorpcentrum@upcmail.nl of mij 
bellen op 06-41479425.  

Erik Tournoy 
Voorzitter Stichting Dorpscentrum Oerle  
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Open deur 
 
door Susan Visser 
 
De eerste keer dat het 
gebeurde was meteen in 
de eerste week dat we 
hier kwamen wonen. 
Hoewel we uit een 
kleinere woning kwamen, 
konden we onze spullen 
niet in het nieuwe huis 
kwijt. Het nieuwe huis had namelijk overal prachtige 
inbouwkasten. Daardoor stond de nieuwe garage vol 
met boekenkasten, linnenkasten, en wat al niet 
meer.  

Deze garage had ook een prachtige 
afstandsbediening die ik in mijn broekzak stak als ik 
op de fiets stapte. Maar zo werden onbedoeld 
knopjes ingedrukt en terwijl ik wegreed ging de deur 
al weer open zonder dat ik het zelf doorhad. Die 
eerste week werden we dus al gewaarschuwd door 
een buurman dat de garagedeur steeds open stond. 
“Zo zonde als jullie mooie spulletjes straks weg 
zijn,” waren zijn woorden en het bleef niet bij die 
ene keer. 
 
Keer op keer kwam er van de overkant een seintje. 
Zelfs toen ik een paar dagen weg was zonder man 
en kind werd ik ‘s avonds laat door een buurman op 
mijn mobiel gebeld omdat mijn man dit keer de 
garage open had staan. De afstandsbedieningen 
werden vervangen door een kleinere versie met een 
klepje dat je over de knopjes kon schuiven.  

Susans column 

Zo bedekte het schuifje de knopjes en konden we 
niet meer ongemerkt de garagedeur openen. 
 
Helaas, al snel bleek dat mijn hele theorie zoals 
hierboven beschreven was als het relaas van de 
schaatser die zijn verlies wijt aan het ijs, of de 
voetballer die niet scoort en zegt dat het aan zijn 
nieuwe schoenen ligt. Het gebeurde weliswaar iets 
minder vaak, maar nog steeds bleek van tijd tot tijd 
de garagedeur open te staan zonder dat wij het door 
hadden. Deze zomer nog zag ik na tienen ‘s avonds 
ineens een overbuurman de weg oversteken terwijl 
ik al in pyama op de bank zat te Netflixen. Een 
armgebaar van hem door het raam was genoeg om 
duidelijk te maken wat er aan de hand was. 
 
Lieve buren, hierbij bedankt dat jullie ons zo 
geduldig blijven waarschuwen. Denk maar zo:  
de deur staat voor jullie altijd wagenwijd open! 
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Dahliatentoonstelling 

Dahliatentoonstelling wederom een 
succes. 

Ondanks het koude en natte voorjaar hebben 
we toch een mooie tentoonstelling gehad. Een 
paar weken eerder dachten we dat er zeer 
weinig bloemen zouden zijn. 

Om de zaal toch vol te krijgen kregen we spontaan 
medewerking van Dimphie de Meijer met haar mooie 
keramiekcreaties. 

Joep Teurlinckx stelde verschillende opgezette 
dieren ter beschikking en de familie de Beijer uit 
Vessem bracht een volle aanhanger pompoenen . 

Dit alles met ruim 150 inzendingen van bloemen en 
bloemstukken van onze vereniging Groen en Keurig 
en van Flora maakte het geheel tot een prachtige 
tentoonstelling. 

De reactie van het publiek was dan ook zeer positief, 
wat voor onze vereniging de reden is om hiermee 
door te gaan.  

De komende weken gaan we elke zaterdag tussen 
10 en 11 uur bloemen uitdelen aan onze donateurs. 
Omdat er zoveel donateurs komen moeten we het 
aantal bloemen misschien wat beperken om 
iedereen van een bos te kunnen voorzien. Wel willen 
we ons gastvrij opstellen en daarom gaan we koffie 
schenken voor wie dat wil, zodat de 
zaterdagochtend voor velen een gezellig uitje wordt. 

Dit was de 59ste bloemententoonstelling, dus op 
naar de 60, waar we hopelijk weer iets bijzonders 
van gaan maken. 

Rest ons nog een bedankje aan d’Ouw School, waar 
wij al die jaren zeer gastvrij zijn ontvangen. 
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Klussen voor Bosbender 

Wie mij een beetje kent weet dat ik blijf appelleren 
om dat wat we hebben te behouden. Aandacht voor 
elkaar, waar nodig zorgzaamheid en actieve 
ondersteuning geven aan dorpelingen die door 
omstandigheden kwetsbaar zijn. Ik kan daar van 
alles over schrijven maar ik hoop met deze foto aan 
te geven wat ik bedoel. Daarmee wil ik aangeven 
dat elke generatie voor de andere moet 
zorgen…..zeker in deze complexe tijd waarin 
zorgpersoneel steeds schaarser wordt.  

Onze kinderen moeten we helpen om houvast te 
krijgen en te houden in hun tocht naar 
volwassenheid. In Oerle hebben we daar onder 
andere de actieve stichting Jeugdbelangen voor. Ze 
hebben vele goede plannen voor de toekomst waar 
ze onder andere de Bosbender voor willen gaan 
gebruiken. Deze stevige blokhut moet worden 
opgeknapt en daarvoor is hulp nodig. Ik had daar in 
mijn vorige stukje aandacht voor gevraagd en een 
concrete oproep gedaan om medio september te 
komen helpen met het schilderen van de buitenkant. 
Het resultaat tot nu toe…………??? 
 
    0 …… aanmeldingen!!! 
 
Dus bij deze nog een keer. Meld je aan en stuur 
daarvoor een berichtje naar 
huubstroeks@gmail.com of bel me op  
06 51137412. Deze oproep is voor iedereen bedoeld 
en niet alleen de senioren! 
 
Tijdig krijg je dan bericht wanneer de klus wordt 
opgepakt!! 
 
Blijf gezond! 
Huub Stroeks 
Voorzitter  

Als jullie dit lezen dan is de zomervakantie voor de 
meesten alweer voorbij! Een echte lekkere zomer is 
het dit jaar tot nu toe niet geweest. Te veel 
regenwater was te vaak de grote stoorzender. Toch 
hoop ik dat jullie weer uitgerust zijn om er weer met 
volle (tegen)zin tegenaan te gaan. Op school, op je 
werk of op andere plaatsen waar je op de een of 
andere manier aan verbonden bent.  
 
Je kon in Oerle overigens goed merken dat het 
zomervakantie was. Een serene rust hing over ons 
mooie dorp en het was echt stil. Behalve op de 
zaterdagochtend als er gratis bloemen konden 
worden opgehaald bij de Dahliatuin van Groen en 
Keurig. Een genot om dat te bekijken. Vele inwoners 
van Oerle en vooral ook veel kinderen halen samen 
met hun ouders een bosje Dahlia’s op dat met liefde 
is gesneden door de leden van Groen en Keurig. Net 
achter de ingang van de Dahliatuin staat een grote 
tafel waarop snoep voor de kinderen en koffie voor 
de volwassenen klaar staat. Kleine zaken maar o zo 
belangrijk in deze tijd. 
 
De coronacrisis, de klimaatcrisis, de nationale en 
wereldpolitiek, de macht van het grote geld, de 
almaar oplaaiende oorlogen, het is om moedeloos en 
depressief van te worden. Welke wereld laten we 
achter voor onze kinderen en kleinkinderen is een 
vraag die ons allemaal bezig moet houden. Iedereen 
wil dat onze kinderen en kleinkinderen in een mooie 
wereld opgroeien. Helaas hebben wij als Oerlenaren 
niet de positie om alle wereldproblemen op te 
lossen.  
 
Wat we echter wel kunnen is proberen te behouden 
wat we hier in Oerle tot nu samen hebben 
opgebouwd. Bijvoorbeeld de toekomst van de 
prachtige Dahliatuin. Er is nog ruimte voor mensen 
die zelf ook Dahlia’s willen en daarmee zorgdragen 
dat deze mooie tuin nog lang kan doorgaan met 
haar mooie werk. Dus ga eens kijken en ga actief 
meedoen! 
 
110 Leden van onze vereniging hebben van een 
geweldige barbecue genoten. Mede dankzij de 
gastvrijheid van Gilde Sint Jan konden we, ondanks 
aangekondigd slecht weer, op een droge manier 
genieten van heerlijk eten en lekkere drankjes. 
Twee grote tenten werden opgebouwd en ingericht 
om samen onder één dak te genieten van elkaars 
aanwezigheid. Er werd volop gebuurt! Je kon 
merken dat meerdere mensen elkaar al een tijdje 
niet meer hadden gezien. Ook zin in dit soort 
gezelligheid?? Meld je dan aan als lid via:  
www.kbo-oerle.nl  
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Leidraad voor de DorpsVisie  

Tot nu toe hebben we de eerste vijf thema’s in 
samengevatte vorm in de Koers van Oers 
geplaatst. In dit nummer kunt u de 
samenvatting van het zesde (en laatste) thema 
lezen. 
 
Zes thema’s als leidraad DorpsVisie 
We hopen op maandag 18 oktober een bijeenkomst 
te kunnen organiseren waar de 6 thema’s aan bod 
komen. De Oerlenaren die zich opgegeven hebben 
krijgen hiervoor een uitnodiging en voor overige 
geïnteresseerden volgt via de Koers een uitnodiging. 
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.  
 
Bijeenkomst 18 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 zesde 
(laatste) thema. 
 

 
 

Thema 6: Duurzaamheid, 
bouwontwikkeling en economie  
 
Samenvatting 
Veel respondenten geven aan dat het dorpse 
karakter behouden moet blijven. Vooral hoogbouw 
wordt genoemd als ongewenst en ook wensen 
meerdere respondenten geen verdere uitbreidingen 
meer. De inbreidingen die wel gewenst zijn, moeten 
zorgen voor een divers woningaanbod vooral voor 
jonge gezinnen en senioren.  
Een groot deel van de wensen gaat over een 
collectief duurzaamheids- en energiebeleid 
(duurzaam bouwen) om samen energie te besparen.  
De respondenten wensen meer inspraak van 
omwonenden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op 
economisch vlak is er vooral behoefte aan 
kleinschalige mogelijkheden voor ontwikkelingen en 
industrie.  
 
Top 8 
1. Behoud dorpse karakter bebouwing, 39 reacties 
2. Collectieve groene energie en duurzaamheids- en 

energiebeleid, 10 reacties 
3. Diversiteit in woningen vooral voor jonge 

gezinnen en senioren, 9 reacties 
4. Duurzaam bouwen, elektrische- en deelauto's,  

7 reacties  
5. Stimuleren zonne-energie op daken i.p.v. 

zonneweides, 5 reacties 
6. Inspraak bij ruimtelijke ontwikkelingen,  

5 reacties 
 
Aanvullende reacties 

• Hoe gaat Oerle van het gas af? 

• Ruimte voor middenstand 

• CPO project voor ouderen 

• Evaluatie crisisopvang Zandoerleseweg en  

Eindhovensebaan 

• Toeristische informatie 

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

http://www.Oerle.info
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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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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 

Bron: Koers van Oers, jaargang 23,  
nummer 5, mei 1988 

 
Zoals het er in april naar uitzag kon de 
bloemenvereniging dit seizoen beter een zwembad 
openen, daar de hele tuin onder water stond. Een 
spontaan aanbod van Piet en Toon, de bezitters van 
een pomp, bracht uitkomst. En na ruim een dag 
pompen kwamen nog enkele groene en gele sprieten 
van de rogge weer boven water. Zo kon de tuin toch 
nog redelijk op tijd klaar gemaakt worden, zodat 
ieder zijn knollen en stekplanten kon zetten. Het 
belooft wel een bijzonder jaar te worden, omdat er 
veel nieuwe soorten bijgekomen zijn. Het mag dan 
ook wel gezegd worden dat enkele leden de hele 
winter bezig zijn geweest om deze knollen te 
bemachtigen, af te stekken en gezond op de tuin te 
krijgen.  
 
Zoals ’t er nu voorstaat ziet het komende seizoen er 
als volgt uit. 

• Op 29 mei zal onze vereniging deelnemen aan de 

minibraderie bij het gemeenschapshuis. Hier zullen 
enkele stekplanten van chrysanten, fuchsia’s, 
dahlia’s e.d. tegen een schappelijk prijsje aan de 
man gebracht worden. 

• Op 7 augustus zullen de poorten van onze tuin 

weer wagenwijd open staan voor de open dag, die 
vorig jaar ondanks de regen toch gezellig verlopen 
was.  

• Op 10 en 11 september zal onze jaarlijkse 

tentoonstelling gehouden worden, waarbij ook dit 
jaar een dahlia wedstrijd gehouden zal worden, zij 
het in een iets andere vorm als vorige jaar. Hier 
komen wij in een van de volgende Koersen op 
terug. Zet dus maar alle knollen die u kunt vinden. 
Als u deze goed bijhoudt dan kunt u zeker 
meedoen met deze wedstrijd. 

• Wat de voortuinkeuring betreft, deze zouden wij, 

ook in een andere vorm, graag door hebben laten 
gaan. Maar door enkele kleine misverstanden van 
onze kant, kwam deze wedstrijd te laat op gang 

Ouw (k)oers 

en kan dit jaar geen doorgang vinden. Maar wij 
beloven dat nog dit seizoen bekeken zal worden 
met wie en hoe het volgend jaar dit evenement in 
te passen is.  

 
Mede dankzij onze nieuwe leden hebben wij de tuin 
weer vol weten te krijgen en zullen in het seizoen 
weer volop dahlia’s aan onze donateurs kunnen 
uitdelen.  
 
De tuin is in zeer goede conditie en het 
plantenmateriaal is gezond en bij goed weer op de 
tuin gekomen. Dit is een bemoediging voor ons 
allen, maar het gereedschap en materiaal begint te 
verouderen en te verslijten. Om een en ander nieuw 
aan te schaffen is duur, maar zoals elk jaar rekenen 
wij hierin op uw medewerking. Tussen 6 en 18 juni 
zult u weer enkele van onze leden zien verschijnen 
om u een donateurskaart aan te bieden. Wij hopen 
en vertrouwen dat deze rondgang voor onze 
vereniging weer een sukses zal worden en dat wij dit 
jaar weer aan alle wensen van uw kant kunnen 
voldoen.  
 
Groen en Keurig 



17 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.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

Stickerboek 100 jaar Veldhoven 

Albums 
De verspreiding van het boek en de plaatjes werd 
eerder uitgesteld tot na de zomer vanwege de 
lockdown. Deelnemende winkeliers zijn te 
herkennen aan een poster op het raam en te vinden 
op www.citycentrum.nl. Een tegoedbon voor de 
stickeralbums en een eerste zakjes stickers worden 
bezorgd met het Veldhovens Weekblad van de week 
voor de start van de actie. Met de tegoedbon zijn de 
albums gratis af te halen bij een van de twee  
Jumbo-vestigingen in Veldhoven. 
 
Thema’s 
De thema’s in het boek zijn veranderend dorpsbeeld, 
overheid en zorg, middenstand en cafés, religie, 
sport en beweging, veranderend landschap, 
industrialisatie, archeologie en historie, kunst op 
straat, volksvermaak, cultuur, onderwijs, 
monumenten, oorlog en dingen van vroeger. Van 
zaterdag 25 september tot en met zondag  
5 december is bij Museum ’t Oude Slot de expositie 
Veldhoven 100 jaar, waarin enkele van de thema’s 
uit het boek terugkomen. 
 
De actie is een samenwerking 
tussen Brede School Veldhoven, 
Erfgoedhuis Veldhoven, Museum 
’t Oude Slot, Jumbo Veldhoven en 
Vereniging Ondernemers 
Citycentrum Veldhoven. 

Sparen voor historisch Veldhoven 
In het kader van 100 jaar Veldhoven kunnen 
inwoners van Veldhoven een album krijgen waarin 
ze stickers kunnen sparen over 15 historische 
thema’s. Van woensdag 8 september tot en met 
dinsdag 16 november worden de plaatjes verstrekt 
bij aankopen vanaf 10 euro bij deelnemende 
winkeliers in het Citycentrum of een van de 
Veldhovense Jumbovestigingen. Op 6 september 
werd het eerste exemplaar uitgereikt aan 
Burgemeester Marcel Delhez. 
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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 

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 

Opstarten verenigingsleven 

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: 

Ponyclub de Hinnikers 

 
Wat doen jullie? Voor wie? 
Wij zijn Ponyclub de Hinnikers; voor de jeugd van  
5 tot met 18 jaar met een eigen pony. 
 
Wat is het doel? 
Samen met je club~/leeftijdsgenootjes genieten, 
spelen en leren van en met je pony. 
 
Welke activiteiten zijn er? 
Wij komen wekelijks 1 uur samen op ons 
oefenterrein aan de Zittard om samen te genieten 
van de spelletjes en de trainingslessen met onze 
pony’s. Deze les wordt gegeven door een 
gediplomeerde instructeur en op het niveau passend 
bij de ruiters zodat dit ook voor alle leeftijdsgroepen 
interessant is. 

De ponyclub is lid van de KNHS waardoor onze leden 
ook mee kunnen doen aan de wedstrijden die 
worden georganiseerd door de ponyclubs uit de 
regio. 
Daarnaast hebben wij op ons oefenterrein 
regelmatig spelletjesdagen die openbaar zijn voor 
alle belangstellenden. Onze Open Dag staat nu 
gepland op 25 september. 
 
Wat is leuk om te weten? 
Het is bij ons super gezellig en 1x per jaar gaan we 
op kamp. 
 
Wat is leuk aan deze stichting/vereniging 
(volgens de leden)? 
Wij vinden het super leuk om elkaar elke week te 
zien en gezellig te kunnen kletsen. Tijdens de lessen 
kun je veel leren en dan gaat het op de wedstrijden 
ook steeds beter. 
 
Wat is leuk aan deze stichting/vereniging en 
waarom (volgens vrijwilligers)? 
Voor veel kinderen met een eigen pony is dit een 
individuele sport. Maar door de activiteiten die de 
ponyclub organiseert kunnen ze toch samen rijden. 
Het is mooi om te zien hoe ze dingen van elkaar 
leren. En dat ze hun passie samen kunnen delen.  
Het is elke keer weer genieten om als vrijwilligers 
hier aan bij te kunnen dragen, en onze bijdrage kost 
de club niets. Hierdoor zijn de kosten laag en is de 
vereniging voor iedereen toegankelijk.  
 
Wat doe je als vrijwilliger? 
Er zijn veel verschillende taken die je kunt doen: 
zoals het onderhoud van het terrein, organiseren 
van de diverse activiteiten, het regelen van de 
lessen, begeleiden tijdens de wedstrijden, loterij, 
administratieve taken, enz. enz. Voor vrijwilligers is 
er altijd wel wat te doen. 
 
Opstarten 
Welke deelnemers wil je uitnodigen om lid te 
worden en hoe word je lid? 
De jeugd, (en haar/zijn ouder), tot 18 jaar met een 
pony. Je kunt je aanmelden door een email te sturen 
naar: dehinnikers@live.nl 
 
Of bellen met Suus Josiassen 06-15053736 
 
Welke vrijwilligers en voor welke taken, is 
deze uitnodiging om mee te doen en hoe 
kunnen zij zich opgeven? 
De meeste vrijwilligers zijn onze ouders. Maar vind 
jij het leuk om met jeugd om te gaan en heb je iets 
met paarden/pony’s, dan ben jij een geschikte 
vrijwilliger. Je kunt je dan ook aanmelden op 
bovenstaande email adres of bellen met Suus.  

mailto:dehinnikers@live.nl
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Kijkje nemen bij de Hinnikers 

Kom zaterdagmiddag 25 september 
een kijkje nemen bij Ponyclub de 

Hinnikers 
 
Heb jij een eigen pony? Op een manage of een 
pensionstal, of misschien wel bij je thuis? Of is een 
eigen pony al heel lang een droom van jou en willen 
jij of je ouders alvast wat informatie over onze 
gezellige ponyclub in Oerle?  

25 september 14.00-15.00 
Dan zien we je graag op zaterdag 25 september op 
ons oefenterrein. Je vindt het oefenterrein in de 
buurt van de Brink op Zandoerle (waar het kanon 
staat). Wanneer je vanaf Oerle dorp na de Brink 
linksaf gaat dan is ons terrein na enkele meters aan 
de rechterzijde.  
 
Programma 
Van 14.00 uur tot 15.00 zijn onze ruiters en hun 
ouders aanwezig op het ponyterrein. Natuurlijk 
mogen de pony’s niet ontbreken! Je kunt een kort 
ritje maken op een pony en ondertussen informatie 
ophalen over onze club. Sommige pony’s doen voor 
een snoepje een leuk kunstje. Ook nemen we 
spelmateriaal mee waar pony’s en ruiters veel 
plezier mee kunnen beleven! 
 
Tot snel 
Zien we jou zaterdag  
25 september? Laat even 
van tevoren per mail 
dehinnikers@live.nl of via 
een PB op Facebook of 
Instagram weten of je erbij 
bent. Gezellig! 
 
Ponyclub de Hinnikers Oerle 

http://www.vandevenuitvaarten.nl/
http://www.artoli.nl/
https://www.intertoys.nl/shop/nl/intertoys/winkel-zoeken/speelgoedwinkel-veldhoven/meent
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Museum viert 100 jaar Veldhoven 

mensen over 100 jaar te weten komen over het 
leven van nu?’. Denk aan een handgeschreven brief 
met een mooie boodschap aan je achter-
achterkleinkinderen of het levensverhaal van jezelf 
of van je ouders. Of een foto, boek of film die door 
jou is gemaakt of die indruk op jou heeft gemaakt. 
Zie het als een cadeautje aan toekomstige 
generaties.” De tijdcapsule wordt begraven in de 
museumtuin van ’t Oude Slot en afgedekt met een 
mooie plaquette. 
 
Praktische informatie 
De tentoonstelling Veldhoven 100 Jaar is vanaf 
zaterdag 25 september tot en met zondag  
5 december 2021 in Museum ’t Oude Slot. De 
opening van de expositie en het begraven van de 
tijdcapsule staan gepland op vrijdag 24 september. 
Verder organiseert Erfgoedhuis Veldhoven op 
zaterdag 25 september een fietstocht van  
16 kilometer door Veldhoven die vertrekt vanaf 
Museum ’t Oude Slot. De tocht voert langs groene 
monumenten en rijksmonumenten.  
 
Zeldzaam Mooi 
In het weekend van 25 en 26 september is van 
11.00-17.00 uur bovendien de Zeldzaam Mooi Markt 
op beide dagen te bezoeken in de museumtuin met 
producten van lokale kunstenaars, ontwerpers en 
creatieve ondernemers, zoals illustraties, kunst, 
woonaccessoires, tassen en kleding.  
Verder is er livemuziek en demonstraties sigaren 
maken door Museum de Sigarenmaker Bergeijk.  
Zeldzaam Mooi organiseert verschillende gratis 
toegankelijke evenementen, markten en festivals 
met respect voor natuur, cultuur en mens op 
bijzondere locaties door heel Nederland. De 
organisatie wil bezoekers en deelnemers laten 
genieten van evenementen, markten en festivals die 
iets bijdragen aan de omgeving, in plaats van ten 
koste gaan van de omgeving.  
 
Meer informatie is te vinden op: 
www.museumoudeslot.nl 
www.veldhoven.nl/100 en 
www.zeldzaammooi.com  

Museum ’t Oude Slot viert 100 jaar 
Veldhoven 
 
Met een documentaire, expositie, stickerboek, 
theatervoorstelling en tijdcapsule gaat het 100-jarig 
bestaan van Veldhoven in 2021 niet ongezien 
voorbij. Ook Museum ’t Oude Slot besteedt uiteraard 
aandacht aan het eeuwfeest voor en van alle 
Veldhovenaren. 
 
Topstukken 
Rondom het 100-jarig bestaan van Veldhoven wordt 
in Museum ’t Oude Slot een tentoonstelling ingericht 
met verhalen, foto’s en historische voorwerpen 
rondom vijf thema’s: industrialisatie (denk aan 
sigaren, schoenen, textiel, wasserij, het KI-station in 
Oerle), religie (bedevaartsplaats Meerveldhoven, 
Sint Janstros of -markt, processies), sport (voetbal, 
korfbal, turnen, wielrennen), cultuur (Meester 
Rijken, A.P. de Bont, Jacques Cuijpers, gilde, 
harmonie, toneel) en gemeente (gemeentehuizen, 
politie, veldwachter, brandweer).  
 
Directeur Hans Sonnemans van Museum ’t Oude Slot 
werkte voor de samenstelling van de expositie nauw 
samen met Erfgoedhuis Veldhoven. Ook de inwoners 
van Veldhoven werden opgeroepen om zelf 
voorwerpen aan te leveren, die een plekje krijgen in 
de tentoonstelling. Twee religieuze topstukken 
vormen de kers op de taart. Sonnemans: “Religie is 
één van de thema’s in de tentoonstelling. Zo hebben 
we bijvoorbeeld schitterende, historische foto’s van 
de Mariaprocessies en de nonnen in Veldhoven. Heel 
trots ben ik op het feit dat we twee bijzondere 
kunstobjecten in bruikleen krijgen van Museum voor 
religieuze kunst Krona in Uden. Het gaat om de 
originele Sint Jansschotel uit de 16e eeuw, waarvan 
een replica te vinden is in de Sint-Jan de Doperkerk 
in Oerle. Bij ons is dus het origineel te bewonderen! 
Verder hebben we een prachtige ciborie uit Oerle 
van begin 1700, de kelk waarin de hosties werden 
bewaard. Het geheel van foto’s en voorwerpen 
vertelt het verhaal van de geschiedenis van 
Veldhoven. Voor sommigen een feest van 
herkenning, voor anderen een leuke en leerzame 
ontdekkingstocht!”. 
 
Cadeautje 
Eén van de andere activiteiten in het kader van 
Veldhoven 100 Jaar is een tijdcapsule. Hierbij was 
de vraag, wat Veldhovenaren graag willen 
meegeven over het leven van nu aan de volgende 
generaties. Initiatiefneemster Marieke Verbeek: “De 
tijdcapsule wordt over 100 jaar geopend, als de 
gemeente Veldhoven zijn 200-jarig bestaan viert. 
Hieraan kon ook iedereen een bijdrage leveren. De 
vraag hierbij was: ‘Wat vind jij belangrijk dat 
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

Openluchtconcert 

Openluchtconcert zanggroep Amice 

Zaterdag 18 september om 15.00 én 19.30 uur bij 
Museum ’t Oude Slot  
Entree € 10,50 

Leden van zanggroep Amice nemen bezoekers op 
zaterdag 18 september mee op een bijzondere 
roadtrip tijdens het openluchtconcert ‘Home is where 
the heart is’.  
 
Onder leiding van dirigente Herma Timmer en met 
begeleiding van pianist Barend Zoontjes, zingen de 
leden van Amice prachtige nummers van onder 
andere Adele, Douwe Bob, Ilse de Lange, Avicii en 
Michael Bublé. De acteurs van Theater Duo Casa 
zorgen voor een complete muziektheater belevenis. 
 
Het concert wordt op zaterdag 18 september om 
15.00 uur én 19.30 uur gehouden in de museumtuin 
van 't Oude Slot. Kaarten à € 10,50 zijn verkrijgbaar 
via www.zanggroepamice.nl 
 
Over zanggroep Amice 
Zanggroep Amice is een koor met ongeveer 25 leden 
met Veldhoven als thuisbasis. Gezellig samen zingen 
en ontspanning zijn belangrijk, maar de ambitie om 
de zangkwaliteit te verbeteren, staat ook hoog in 
het vaandel. Regelmatig nemen de leden van Amice 
deel aan kleinschalige concerten of ze geven zelf een 
concert.  

Prikken zonder afspraak in Brabant-
Zuidoost 
 
Vaccineren zonder afspraak 
Op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00u tot 
12.00u en zaterdag van 9.00u -16.00u is het 
voor inwoners mogelijk om vragen te stellen 
over het vaccineren. En indien inwoners willen, 
kunnen ze zich direct laten vaccineren.  
 
Twijfel je over vaccineren? Laat je informeren. 
Op de tijdelijke locatie is ook een arts aanwezig die 
vragen kan beantwoorden. Twijfel je over 
vaccineren? Stel dan je vragen op locatie. De arts 
beantwoordt deze graag.  
Het staat inwoners uiteraard vrij of ze zich daarna 
wel of niet willen laten vaccineren.  
 
Op de twee XL locaties in Eindhoven en Helmond is 
het ook nog steeds mogelijk om te vaccineren 
zonder afspraak. Ook daar kun je vragen stellen aan 
de aanwezige artsen. Iedere dag is een vaste 
hoeveelheid vaccins beschikbaar, op = op. Op alle 
locaties geldt bij het prikken zonder afspraak dat er 
mogelijk wat wachttijd is.  
 
Locaties op een rij: 
Ma t/m zo 9.00-16.00 uur 
Eindhoven: Indoor Sportcentrum,  
Theo Koomenlaan 1, Eindhoven 
Helmond: Haverdijk 11, Helmond. (Deze locatie is 
het best bereikbaar met de auto of fiets.) 

Vaccineren zonder afspraak 
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My Brother’s Name is Jessica 
 
Dankzij deze serie boekbesprekingen rommel ik 
weer in dozen met boeken en herlees ik boeken die 
ik eerder geweldig vond. Zo kom ik bij absolute 
pareltjes uit die ik anders waarschijnlijk nog jaren in 
de kast had laten staan. Één van die pareltjes is My 
Brother’s Name is Jessica van John Boyne. 
 
In Nederland is John Boyne vooral bekend van The 
Boy in the Striped Pyjamas, maar hij heeft veel 
meer geschreven – zowel voor volwassenen als voor 
de jeugd. My Brother’s Name is Jessica is 
geschreven voor tieners, maar ik kan het ook elke 
volwassene aanraden. In dit boek worstelt een 
Londense puber met de coming out van zijn oudere 
broer, die een zus blijkt te zijn. De ouders hebben 
het ondertussen te druk met de carrière van de 
moeder die in de landelijke politiek op weg is naar 
de top. 
 
Het verhaal wordt verteld door de dertienjarige 
Sam, die van zijn grote broer Jason te horen krijgt 
dat hij eigenlijk een meisje is dat in een 
jongenslichaam is geboren. Hij wil voortaan als 
meisje door het leven gaan en Jessica genoemd 
worden. Sam kan dit niet accepteren, vooral door 
het feit dat zijn broer de populaire aanvoerder van 
het schoolvoetbalteam is en ook meteen de enige 
reden is dat Sam op school gedoogd wordt door 
medeleerlingen. Net als elke dertienjarige zit Sam 
vol vragen (die hij gewoon stelt) en heeft hij over 
heel wat zaken een eigen mening (die hij gewoon 
poneert), wat allebei ontwapenend en vaak droog 
komisch is. Maar soms praat hij gewoon zijn ouders 
na omdat hij het zelf eigenlijk niet weet of omdat 
het makkelijker is dan de waarheid accepteren.  

Boek een kinderboek 

In deze situaties wordt duidelijk hoe vol 
vooroordelen wij mensen zitten, hoe onze angst 
voor de reacties van de buitenwereld ervoor zorgen 
dat we niet kunnen accepteren wat er werkelijk 
speelt en hoe kwetsend dat is voor de ander. Het 
probleem wordt ook geregeld omgedraaid. Het is 
volgens Sam en zijn ouders niet Jason die het 
moeilijk heeft omdat hij na zijn coming out 
buitengesloten wordt, maar zíj zijn het slachtoffer 
van een kind dat zich maar niet wil aanpassen. 
 
Zoals ik het nu vertel, klinkt het heel zwaar en er 
zijn ook echt momenten dat je tijdens het lezen de 
emotie in je keel voelt. Maar door de gezonde dosis 
humor wordt het boek nergens te zwaar of te 
zoetsappig. Het blijft overal een toegankelijk en 
interessant verhaal waarin je nieuwsgierig blijft naar 
hoe het afloopt met de pestkoppen en verliefdheden 
van Sam, de keuzes van Jason en de carrière van 
hun moeder. John Boyne weet dit alles te plaatsen 
in een wereld die tieners zullen herkennen, met 
gebruik van mobieltjes en i-pads en Brexit als 
hoofdpijndossier voor de politiek actieve moeder. 
Het lukt John Boyne om bespreekbaar te maken hoe 
moeilijk het is om naar buiten te brengen dat je 
transgender bent. Met dat onderwerp komen 
universele thema’s aan de orde zoals volwassen 
worden (coming of age), acceptatie van je eigen 
identiteit of die van een ander en in het verlengde 
daarvan pesten. 
 
Dit boek is een echte aanrader als je volgend jaar 
een mooi boek zoekt voor je leeslijst op school. 
Maar ook als je het niet voor school nodig hebt. Ik 
zal alvast verklappen dat het tussen Sam en Jason 
goed komt. Als de voortuin uiteindelijk vol 
verslaggevers en cameraploegen staat die willen 
weten hoe het met Jason zit, is het Sam die 
uitroept: “There is no Jason. My brother’s name is 
Jessica!” 
 
Je vindt het boek My Brother’s Name is Jessica door 
John Boyne in doos nummer 107. 

http://www.daskeukens.nl/
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Herinrichting ‘Oude Kerkstraat’: 
Voorlopig Ontwerp 

 
De gemeente bereidt de herinrichting van de 
Oude Kerkstraat voor. Deze herinrichting  
gaat over het deel vanaf de Berthastraat tot en 
met de gemeentegrens Veldhoven-Eersel (bij 
Wintelre). U kunt de informatie nalezen op  
www.veldhoven.nl/oudekerkstraat.  
 
Planning herinrichting ‘Oude Kerkstraat’ 
Voorlopig Ontwerp was ter inzage en u kon reageren 
tot en met 30 juli 2021.  
 
Aanpassing ontwerp 
Wij beoordelen uw opmerkingen op het VO. Als dat 
kan passen we het plan hierop aan.  
 
Aangepast ontwerp ter inzage 
Het aangepaste ontwerp leggen we 6 weken ter 
inzage. Dat zal waarschijnlijk in september/oktober 
zijn. U kunt ook dan weer reageren op het ontwerp. 
 
Opdrachtverlening aannemer 
In het najaar starten we met het inkoopproces. Het 
doel is om aan het einde van het jaar de opdracht te 
geven aan een aannemer.  
 
Start werkzaamheden 
De werkzaamheden starten in januari of februari 
2022.  
 
Wat gaat er gebeuren?  
Het deel van de Oude Kerkstraat vanaf de 
Zandoerleseweg tot en met het kruispunt met de 
Berthastraat is een paar jaar geleden al opnieuw 
ingericht. De herinrichting waar het nu om gaat, 
sluit daarop aan. 
 
Riolering 
We vervangen het hoofdriool in de Oude Kerkstraat 
door een gescheiden systeem. 
Dat zijn 2 aparte buizen naast elkaar: één voor 
regenwater en één voor het overige afvalwater. 
Iedere woning krijgt daardoor 2 nieuwe 
rioolaansluitingen: één om het regenwater en één 
om het afvalwater naar het hoofdriool te brengen.  
Deze bewonersinformatie is in de week van 5 juli 
bezorgd bij de bewoners van Oude Kerkstraat  
en de eerste paar woningen van elke zijstraat. 
 
Als bewoner kunt u het dakwater van uw woning 
aansluiten op de regenwaterbuis.  
Daar zijn werkzaamheden voor nodig op uw eigen 
perceel. Wij voeren deze werkzaamheden niet voor 
u uit. Wel kunnen wij u adviseren hoe u dat kunt  
aanpakken. 

Herinrichting Oude Kerkstraat 

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via een  
e-mail naar gemeente@veldhoven.nl (zet in de 
onderwerpregel: advies aansluiting regenwater Oude 
Kerkstraat).  
U kunt ons ook bellen via het korte telefoonnummer 
14 040. 
 
De weg 

• De rijbaan krijgt fietssuggestiestroken in 

gebakken straatstenen.  

• De breedte van de rijbaan met deze stroken 

wordt gelijk aan het eerder gemaakte deel van de 
Oude Kerkstraat.  

• Samen met de rijbaan wordt ook de inrichting 

van het voetpad, parkeren en inritten aangepast.  

• Omdat we de bomen langs de weg willen houden, 

wordt de weg tussen Paleisstraat en Hoogeind 20 
centimeter smaller.  

• Tot de Paleisstraat komt aan beide zijden van de 

weg een voetpad, daarna aan één zijde.  

• Van Hoogeind tot Scherpenering wordt het 

vrijliggende fietspad een voetpad.  

• Vanaf Hoogeind komen er geen parkeervakken.  

• Tussen Scherpenering en de rotonde Oersebaan, 

plus het gedeelte na de rotonde tot de 
gemeentegrens, krijgt de weg een nieuwe 
asfaltlaag. Ook het vrijliggende fietspad krijgt 
een nieuwe asfaltlaag. 

 
Verlichting 
We houden de bestaande lantaarnpalen. Als dat 
nodig is verplaatsen we ze een stukje.  
 
Bomen 
Op enkele bomen na houden we alle bomen. 
  
Meer informatie 
Heeft u een vraag over het project Herinrichting 
Oude Kerkstraat? Stuur dan een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl (zet in de 
onderwerpregel: Oude Kerkstraat). 
U kunt ons ook bellen via het korte telefoonnummer 
14 040 

http://www.sandersgraszoden.nl/
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De kermis: een feest voor iedereen. 

De kermis is een jaarlijks evenement in veel dorpen 
en steden in Nederland. Er zijn kermissen in alle 
soorten en maten. De één is op een dorpsplein met 
een rups en een schiettent en bij de ander pakken 
de kermisexploitanten uit met heuse achtbanen. Om 
de attracties heen organiseren plaatselijke 
horecaeigenaren vaak allerlei feestelijkheden. Op 
veel plekken is de kermis uitgegroeid tot een van de 
hoogtepunten van het jaar. Waar ligt nu eigenlijk de 
oorsprong van de kermis? 

Het Van Dale-woordenboek beschrijft de kermis als 
‘volksfeest in de openlucht met kramen en 
attracties’. Nu vraag je je waarschijnlijk af: ‘waar 
komt de naam ´kermis´ dan precies vandaan? Zoals 
je waarschijnlijk al vermoedt als je er wat langer 
over nadenkt, heeft de oorsprong van deze naam te 
maken met de kerk. Kermis is namelijk een 
samengesteld woord dat ontstaan is uit de woorden 
kerk en mis.  

In het boek ‘Yankees, cookies en dollars’ van 
Nicoline van der Slijs staat uitgelegd dat dit 
oorspronkelijk ceremoniële missen waren ter ere 
van de jaarlijkse viering van de kerkwijding. Dit is 
het vieren van de inwijding van een kerkgebouw.  
Tegelijkertijd organiseerde men vaak een jaarmarkt, 
die de bezoekers al snel gingen waarderen. Door de 
jaren heen is de nadruk bij het woord kermis 
verschoven van de kerkmis naar de bijbehorende 
jaarmarkt. Hierdoor is de jaarmarkt, het volksfeest 
met kramen en attracties, de kermis gaan heten.  

Dat wil niet zeggen dat de kermissen vandaag de 
dag volledig zonder (kerkelijke) tradities zijn. In 
Lobith is de opening van de jaarlijkse schutters- en 
kermisfeesten samen met een processie, die al sinds 
1775 plaatsvindt. Met deze processie -waarbij de 
deelnemers langs vier rustaltaren lopen- vieren de 
Lobithenaren de wijding van de Rooms-Katholieke 
kerk. In het Zuid-Limburgse dorpje Banholt is er ook 
een traditie die samenvalt met de pinksterkermis. 
Ieder jaar planten de Banholters een nieuwe  
St. Gerlachusden. Hiermee vragen ze om 
bescherming van het dorp. Van oorsprong is dit een 
heidens gebruik. De den heeft geen betekenis die 
samenhangt met het katholieke geloof. 

Hoeveel kermissen er in 2021 in Nederland worden 
georganiseerd is niet precies duidelijk. In de 
database op de website www.kermis.nu staan er 
op dit moment 416. De grootste kermis die op dit 
lijstje staat is die van Tilburg. Op deze kermis 
stonden dit jaar in totaal 140 attracties en kramen. 
Door de covid-19 beperkingen was de kermis echter 
niet zo groot als de jaren voor 2020. De attracties 
die er in 2021 wel stonden kennen namen als ‘Air 
Race Bungee’, ‘Boobytrap Hotel’ en’ ‘Spinning 
Coaster’. Op een speciale website konden bezoekers 
de drukte in de gaten houden voordat ze de kermis 
bezochten. Hierdoor konden ze de kermis op een 
minder druk moment bezoeken. 

De grote kermis van Tilburg staat in schril contrast 
met die van Molenschot. Dit is een klein dorp in de 
gemeente Gilze en Rijen. Toevallig vinden de beide 
kermissen op hetzelfde moment plaats. Vanwege de 
beperkingen ging deze kermis in zowel 2020 als 
2021 helaas niet door. In een artikel van BN DeStem 
(uit 2017) noemde iemand uit het dorp dit de 
‘kleinste kermis in de buurt van de grootste kermis 
van Europa’. Op de kermis in Molenschot heetten de 
attracties toen ‘draaimolen’, ‘botsauto’s en ‘de 
schiettent’. Ook trad de coverband Waterproof 
Shampoo op, die een ‘mix van Nederpop-
klassiekers, evergreen rockplaten en frisse pop ten 
gehore bracht.  

Al met al laat dit zien dat de kermis voor ieder wat 
wils biedt. Waaghalzen en durfals kunnen zich 
uitleven op kermissen als die in Tilburg. Liefhebbers 
van de wat rustigere attracties kunnen hun hart 
ophalen op kermissen als die in Molenschot. Samen 
met de nodige tradities -op de ene plaats wat meer 
kerkelijk dan op de andere- én de nodige feesten 
zorgt dit ervoor dat de kermis een gewaardeerd 
volksfeest is. 

Een feest voor iedereen 

http://www.oersehave.nl/
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Exclusief 
Het ontwerp en gebruik van de kleuren is 
gedeponeerd. Ook het gebruikte embleem ‘Star of 
Life’, het blauwe symbool voor dringende medische 
hulpverlening op het uniform is exclusief voor de 
ambulancezorg beschikbaar om de identiteit te 
waarborgen.  
 
Wim en Harriët: “We waren echt toe aan nieuwe 
kleding. We dragen ons pak met trots; het is mooi, 
functioneel en het zit nog comfortabel ook”. 

Nieuwe kleding voor 
Ambulancezorgverleners 
 

Zelfde vak, nieuw pak. 
De ambulancezorgverleners van de GGD 
Brabant-Zuidoost dragen sinds eind juli hun 
nieuwe uniform. 
 
Herkenbaar 
De oude ambulancekledinglijn was ruim 15 jaar oud 
en heeft ingeboet aan herkenbaarheid. Diverse 
andere sectoren, zoals bijvoorbeeld EHBO-ers en 
repatriëringsmedewerkers, dragen kleding die veel 
lijkt op de oude geel met blauw/groene pakken. 
Gezien de speciale taken en bevoegdheden van 
ambulanceprofessionals is het belangrijk dat zij 
kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent.  
 
Modern en representatief  
De oude pakken voldeden bovendien niet meer aan 
de huidige tijd, ook niet op de manier waarop ze 
werden gemaakt. Het katoen is vervangen door 
stoffen die minder milieubelastend zijn. Meer 
gedekte kleuren zijn in de plaats gekomen van het 
fluorescerende geel en blauw van het oude uniform. 
De kleding is strakker van snit en er is nu ook een 
aparte ‘dameslijn’. Het kledingpakket is gebaseerd 
op hoofdzakelijk gebruik binnenshuis. Want in 
verhouding werken ambulancemensen vaker bij 
mensen thuis dan op straat, om patiënten 
vervolgens naar het ziekenhuis te brengen. Daarom 
is de kleding comfortabel en goed draagbaar 
geworden met minder reflectiestrepen. Voor het 
werken buiten op straat hebben de 
ambulanceprofessionals een reflecterend 
veiligheidsvest om over het uniform aan te trekken.  
 

Nieuwe kleding 

Ambulanceprofessionals Martijn, Harriët, Wim, 
Lars, Jasper en Linda showen trots hun nieuwe 
outfit. (fotograaf: Charlotte Grips) 
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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  

Meer Vreugde Kern – Eeuwigheid  
Vrijdag 17 en zaterdag 18 september, Toneel  
20.15 uur, €10,-  
“Één seconde, die wel een EEUWIGHEID leek te 
duren.' 
 
De voormalige danseres Andrea viert haar vijftigste 
verjaardag samen met haar kinderen: Teun die op 
de landelijke kieslijst van een politieke partij staat 
en de kunstzinnige Tina die gesetteld is en beweert 
dat ze haar vrije leventje wel prima vindt. 
Andrea probeert tijdens haar avond meer te 
vertellen over haar geliefde waar ze een jaar eerder 
haar gezin voor heeft verlaten. Maar dit blijkt door 
de omstandigheden, het in- en uitlopen van obers 
en andere gasten, en haar eigen angsten, moeilijker 
dan verwacht. 
 
EEUWIGHEID is een toneelspel met een lach en een 
traan over moderne familie- en liefdesrelaties. Een 
nieuw toneelstuk, geschreven door toneellid Daniël 
Zevenbergen, die al eerder DROOMWERELD (2012), 
AVONDSTER (2015) en LEVENSLIJNEN (2020) 
schreef. 
 
Debby Petter – De liefde voorbij  
Zondag 19 september, Toneel  
20.15 uur, €17,50 
 
Een man en een vrouw. Bijna 35 jaar getrouwd. Een 
goed huwelijk? Zij vinden van wel. En soms ook 
niet. Een gewoon huwelijk dus. Op een avond vertelt 
hij zijn vrouw dat hij een geheim heeft. Er volgt een 
ruzie en hij verlaat boos het huis. Twee uur later is 
hij dood. Zelfmoord? Waarschijnlijk niet. Een dom 
ongeluk? Zou kunnen.  
 
Zij is bodemloos verdrietig. Om zijn dood en om het 
geheim. 

Programma de Schalm 

Debby Petter vertelt het in een meeslepende, lichte 
en tegelijkertijd radeloze monoloog. ‘De liefde 
voorbij’ is een voorstelling over liefde, geluk en over 
de vraag wat geluk is. En wat echt is. Bestaat er 
echt geluk? Goeie vraag! 
 
Ruud Hermans – Back in Town  
Maandag 20 en dinsdag 21 september  
20.15 uur, €20,-  
 
Met een beetje goede wil zou je Ruud Hermans uit 
Tilburg de Nederlandse Johnny Cash kunnen 
noemen. Want beide countryzangers maakten op 
latere leeftijd nog een comeback. Dankzij Hermans 
deelname aan The Voice Senior – waar hij grote 
indruk maakte én won – werd hij weer helemaal 
actueel, decennia na zijn hit Somewhere Between, 
met The Tumbleweeds in 1975. Inderdaad, Back In 
Town. 
 
Velen zullen Ruud Hermans nog kennen van zijn 
vertrouwde stemgeluid op de radio. Jarenlang 
presenteerde hij verschillende programma’s 
waaronder Het Theater Van Het Sentiment en 
Country Time (KRO). Daarnaast was Ruud altijd al 
een van de meest gewaardeerde singer-songwriters 
in de Nederlandse country scene en kent iedereen 
de hit Somewhere Between die hij scoorde met zijn 
band The Tumbleweeds. 
Nu heeft die pracht carrière nieuwe glans gekregen 
op het podium van The Voice Senior! Tijdens de 
eerste uitzending van het nieuwe seizoen van The 
Voice Senior liet zanger Ruud namelijk direct een 
verpletterende indruk achter en dit bleef hij ook 
doen bij de volgende shows. Op vrijdag 20 
september 2019 won hij The Voice Senior! 
In Back In Town zal Ruud samen met zijn band, 
naast zijn eigen songs, een aantal Americana/
country klassiekers ten gehore brengen. De songs 
zullen worden omlijst met verhalen en anekdotes uit 
de tijd dat hij als radiopresentator de grote country 
iconen uit Amerika interviewde. 
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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 Diëtistenpraktijk Vivian van Orsouw. 
 

Vivian is deze praktijk in 2014 gestart naast haar 
werkzaamheden in het ziekenhuis. In eerste 
instantie combineerde ze het werken in het 
ziekenhuis met haar eigen praktijk, maar vanaf eind 
2016 is ze gestopt met het werk in het ziekenhuis 
en richt ze zich op haar eigen praktijk. De praktijk is 
gevestigd op verschillende locaties in Veldhoven, 
Vessem en Eindhoven (zie website). Eén van die 
locaties is de oude KI aan de Sint Janstraat, daarin 
zijn ook een huisarts, fysiotherapeut, verloskundige 
en de Zuidzorg gevestigd.  
 
Vivian vertelt dat zij adviezen geven op het gebied 
van gezonde voeding en voeding bij ziekte. “Je kan 
bij ons terecht voor voedingsadviezen bij onder 
andere een gezonde leefstijl, onder- en overgewicht, 

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  

Advertentie in de spotlight 

hart- en vaatziekte en diabetes”. Zij kijken daarbij 
niet alleen naar de voeding maar nemen de hele 
leefstijl mee. Vivian wil daarbij ook nog benadrukken 
dat zij echt naar de cliënten kijken en samen met de 
cliënten bepalen wat er mogelijk is.  
 

Vivian deelt daarnaast nog het volgende mede: 
“Veel mensen zijn zich er extra bewust van 
geworden dat een gezonde leefstijl goed voor je is. 
Daarnaast zien we ook mensen die corona hebben 
gehad. Deze mensen zijn vaak veel spiermassa 
verloren en moeten nu met behulp van therapie bij 
o.a. de fysio aansterken. Een gezonde voeding met 
voldoende eiwitten is hierbij ook erg belangrijk.” 
 
Vivian heeft twee medewerkers in dienst (Hilde en 
Anouk), zij hebben alle drie hun eigen specialisaties.  
 
Voor meer informatie, zie de website: 
www.dietistevivian.nl  
0f bel het algemene nummer 06-24655102. 
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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  

Het recept is deze keer van Joris van Gelder. 

 

Tik Tok Wraps 

 
Ingrediënten (voor 4 personen) 

• 4 wraps (of groentewraps) met een doorsnee van 

30 cm 

• 200 gram pulled chicken 

• 50 ml barbecuesaus zoet  

• 2 avocado’s in plakjes 

• 2 tomaten in plakjes 

• 100 gram gerapte kaas 

• 50 ml Thaise chilisaus 

 
Bereidingswijze 
1. Knip met een schaar de tortilla wrap in tot het 

midden van de tortilla  
2. Verdeel de wrap in 4 vakken 
3. Leg op vak 1, 50 gram pulled chicken (koud) 
4. Leg op vak 2, 25 gram gerapte kaas  
5. Leg op vak 3, zowel de plakjes avocado als de 

plakjes tomaat 

Oersmakelijk 

6. Leg op vak 4, 10 ml barbecuesaus (uitsmeren 
over gehele vierde vak) 

7. Vouw de wrap met vulling voorzichtig dicht zoals 
hieronder beschreven: 

− Vouw het onderste vak naar boven, waardoor 

er nu 2 vakken op elkaar zitten. 

− Vouw vervolgens deze 2 vakken naar rechts 

op vak 3  

− En eindig nu door deze 3 vakken naar 

beneden te vouwen op vak 4 
8. Bak de wrap vervolgens in een koekenpan op 

middelhoog vuur aan beide zijde goudbruin. Dit 
kan ook met tosti ijzer of contact grill 

9. Serveer met schaaltje chilisaus om te dippen 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het erg 
makkelijk is in de bereiding en je er eindeloos mee 
kunt variëren. En natuurlijk is het superlekker!! 
 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Ana Romero omdat zij ons zeker gaat 
verrassen met een heerlijk recept met 
zuidelijk temperament!! 
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Cursus ‘Grip en Glans’ 

SWOVE organiseert in samenwerking 
met Lumens en Cordaad de cursus 

“Grip en Glans”. 
  
Kun je een positieve ervaring gebruiken om de 
toekomst prettiger in te vullen, actiever te 
worden en meer balans te vinden in het leven? 
Dan nodigen we je graag uit om deel te nemen 
aan de cursus “Grip en Glans”. 
  
Voor wie is de cursus Grip en Glans? 
De bijeenkomsten zijn geschikt voor iedereen die op 
een positieve manier aan zijn toekomst wil werken. 
Veel mensen die hebben meegedaan met de cursus 
Grip en Glans, hebben te maken gehad met onder 
andere verlies van gezondheid, baan, mobiliteit of 
van dierbaren. In een klein groepje gaan we op 
ontdekkingsreis naar eigen mogelijkheden, keuzes 
en beslissingen. De sfeer is ontspannen. De kosten 
bedragen € 39,95. Mocht het bedrag een 
belemmering zijn dan kun je gebruik maken van de 
meedoen-regeling van de gemeente Veldhoven. 

Wil je je opgeven stuur dan een mail naar: 
e.stevens@swove.nl 

Heb je vragen neem dan contact op met: 
Ellen Stevens 040-254 00 66 (9.00-12.00 uur) 
of mail: e.stevens@swove.nl 

Boekenweek van Jongeren 
Vrijdag 17 t/m zondag 26 september 
In de Boekenweek van Jongeren kiezen 
jongeren het beste boek voor jongeren en 
hoort natuurlijk een geschenk: 3PAK, een 
bundel met korte verhalen van drie auteurs. 
 
3PAK 
De Boekenweek van Jongeren is van vrijdag 17 t/m 
zondag 26 september. Bij een Boekenweek hoort 
natuurlijk ook een Boekenweekgeschenk: 3PAK, een 
bundel met korte verhalen. 3PAK bevat dit jaar een 
graphic novel van Aimée de Jongh én twee verhalen 
van Khalid Boudou en Splinter Chabot. 
Het geschenk is in de campagneweek gratis af te 
halen in deelnemende boekhandels en bibliotheken, 
waaronder de Bibliotheek Veldhoven (zolang de 
voorraad strekt).  
 
Beste Boek voor Jongeren 
De tien meest aansprekende boeken van het 
afgelopen jaar maken kans op de titel Beste Boek 
voor Jongeren. De tien titels zijn in mei bekend 
gemaakt. Aan de vooravond van de Boekenweek 
van Jongeren kiest een jongerenjury vervolgens 
welk boek wordt bekroond tot Beste Boek voor 
Jongeren 2021. Er zijn twee categorieën: 
oorspronkelijk Nederlands en vertaald. In elke 
categorie zijn vijf boeken genomineerd. 
Meer informatie:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/bwvj  

Boekenweek van Jongeren 
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Keuringsarts 

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

Jubilarissen bij mannenkoor 

Veldhovens Mannenkoor eert (bijna)  
5 jubilarissen 
 
Hoera! Het Veldhovens Mannenkoor is weer 
begonnen met repeteren. Naast het 
warmzingen waren er ook een aantal 
feestelijke mijlpalen. In de afgelopen tijd was 
het niet mogelijk om de jubilarissen te eren, 
dus was er op de eerste repetitie een 
inhaalslag.  
 
4 mannen zingen al geruime tijd met veel plezier bij 
het koor. 2 Jubilarissen al 25 jaar, namelijk Jan 
Snelders en Wim Jansen. Jan zet zich al jaren o.a. in 
via de archiefcommissie en Wim heeft het als lid van 
de evenementencommissie even wat rustiger. Eén 
jubilaris vindt het al 40 jaar leuk om in Veldhoven te 
zingen, en is daarbij ook al 33 jaar penningmeester 
en 35 jaar bestuurslid: Wil Goudsmit. Piet Coolegem 
is zelfs 50 jaar lid en is een gewaardeerd 1e tenor.  

Ook Jan Heijmans werd in het zonnetje gezet, al was 
hij dan 'slecht's 49,5 jaar lid. Vanwege de 
persoonlijke situatie heeft hij helaas 
noodgedwongen 
afscheid moeten nemen. 
Veldhovens Mannenkoor 
is heel blij met al deze 
trouwe en actieve leden. 

Natuurlijk laten zij ook zien hoe leuk het is om te 
zingen, dus, heb je zin om ook mee te doen en 
bijvoorbeeld samen met Maas Band uit Eindhoven 
op 7 november een gezamenlijk concert te geven? 

Op de jaarvergadering bij Basko werden 3 van de 
4 jubilarissen gefeliciteerd, v.l.n.r. Wil Goudsmit 
(40), Wim Jansen (25 jaar) en Jan Snelders  
(25 jaar lid) (Foto's Rob Vermeijlen). 

Jan Heijmans wordt, 
door de voorzitter 
Huub Verhagen, tot lid 
van verdienste 
benoemd voor zijn 
49,5 jaar trouwe inzet 
(Foto's Rob 
Vermeijlen). 

Neem dan contact op met 
secretaris@veldhovensmannenkoor.nl of via 
Facebook. 

Ook gaan we in september, als alles goed gaat, 
eindelijk op onze jubileum-koorreis (Veldhovens 
Mannenkoor bestond in 2020 60 jaar!) waar we 
zeker een pintje zullen vatten op onze jubilarissen. 
En in december hebben we ook nog een Veldhovens 
kerst optreden met Chant'Oers op het programma 
staan. Kortom, veel leuke dingen, dus kom eens op 
de repetitie luisteren (meestal in de muziekschool, 
maar raadpleeg even de website of stuur een mailtje 
of berichtje). 
 
Mvg 
Rob Vermeijlen, PR Veldhovens Mannenkoor. 

Op de eerste repetitie, dinsdag 6 juli j.l. waren 
alle 4 de jubilarissen er en kon ook Piet 
Coolegem gefeliciteerd worden met zijn 50 jarig 
jubileum (Foto's Rob Vermeijlen). 
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Kermiskleurplaat  
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

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

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

ophaaldagen ontstaan. 

De volgende kopijdatum is 

24 september 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 

September 

17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 Herdenking bombardement Zeelst:  
NIET openbaar 

17 t/m 
20 

Kermis in Oerle 

24 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

25 Ophalen oud papier 

25 Ponyclub de Hinnikers:  
Open Dag, 14.00u - 15.00u 

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

  

Oktober  

1 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

4 DorpsVereniging Oerle:  
Ledenvergadering in d’Ouw School 

8 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

15 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

16 Chemisch Afval (KCA) wagen 

18 DVO: bijeenkomst enquete 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 + 31 Koers van Oers: boekenmarkt in 
dorpscentrum d'Ouw School 

November 

14 Sinterklaas in Oerle 

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

  

December  

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

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


Foto impressie Olympische dag Vakantie Programma Oerle 2021 
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http://www.bijveraz.nl/


http://www.doormalen.nl/vacatures

