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Hulp gezocht

Nieuwe bewoners?

Beste Oerlenaren,
Wij zijn op zoek naar iemand die ons (twee)
wekelijks kan ondersteunen bij het schoonmaken
van ons huis aan de Actus in Oerle.
Ben of ken jij iemand die ons wil
helpen en wat wil bijverdienen,
neem dan contact met ons op via
06-219 78 232.
Groetjes,
Nynke Kuijpers en Niels de Kort

VPO zoekt ouders

Wij zijn op zoek naar ouders voor het
Vakantieprogramma Oerle!

Nieuwe bewoners?
Meld het even bij DorpsVereniging Oerle
De woningmarkt is weer volop in beweging. In
Oerle wordt er veel verhuisd en komen er veel
nieuwe bewoners bij.
Om deze mensen welkom te heten heeft
DorpsVereniging Oerle een Welkomstmap
samengesteld met een overzicht van alle Oerse
verenigingen en wat algemene informatie over
Oerle. Bent u nieuw in Oerle of kent u iemand die
hier net is komen wonen? Meld het even bij ons.
Dan zorgen wij ervoor dat de welkomstmap bezorgd
wordt. ‘Samen staan we sterk!’
dorpsvereniging@oerle.info

Beste ouders,
Helaas zitten we momenteel weer in een lockdown
en is het nog afwachten hoe het de komende tijd
gaat verlopen. Maar toch hebben wij goede hoop
dat we in de zomervakantie een fantastisch
vakantieprogramma kunnen organiseren.
Het vakantieprogramma vindt ieder jaar plaats in de
laatste week van de zomervakantie voor de
kinderen die in Oerle wonen en/of in Oerle op school
zitten. Alle kinderen die het komende schooljaar
naar groep 3 gaan en alle basisschoolklassen
daarboven zijn dan welkom voor een week vol
activiteiten.
Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om
een handje te helpen bij de organisatie van deze
fantastische week.
Lijkt het je leuk om hierbij betrokken te zijn? Stuur
dan een mailtje naar bestuur@vpoerle.nl.
GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?
Blijf er niet langer mee lopen!
U kunt bij mij terecht voor:
- Reflexzone behandelingen (ook preventief)
- Massages
- Coaching
- Voedingsadvies
- Ademhalingstherapie
(Veelal vergoed door zorgverzekeraars)

Karin Wijnhoven - W-cair2
Natuurgeneeskundig Therapeut
Mobiel: 06-22 80 31 90
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl
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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

Oerlenaar van het jaar

Potgrond in Coronatijd

Mensen maken het verschil!
Hij is een duizendpoot voor de Oerse gemeenschap!
Hij helpt mensen die dat nodig hebben in meest
brede zin.
Als je vervoer nodig hebt mag je hem altijd bellen.
Hij begeleidt meerdere bewoners bij Severinus en is
actief bij de Alexanderband, waar hij helpt met
opbouwen en begeleiden van de repetities.
Hij vervoert leerlingen van de Prins Willem
Alexanderschool en ondersteunt daar ieder jaar
Sinterklaas.
Hij was voorzitter van Chant’Oers, richtte daar de
Vriendenkring op en is manusje van alles bij
dahliaclub Groen en Keurig.
Maandelijks bezorgt hij de Koers van Oers.
Daarnaast is hij ook nog vrijwilliger bij Veldhopper
van SWOVE.
Daarom heeft het bestuur van DorpsVereniging
Oerle besloten

Frans van den Wildenberg
te benoemen tot

Oerlenaar van het jaar 2020
Oerle, 29 januari 2021

Jazeker, het voorjaar komt ook in Coronatijd
en bloemen gaan wederom groeien en bloeien.
Daarom gaan wij, zoals elk
jaar, weer zakken POKON
potgrond bij u aanbieden. Wel
Coronaproof en dat wil
zeggen, om het winkelbezoek
en onnodige reisbewegingen
te voorkomen, u uw potgrond
gemakkelijk bij onze
vereniging kunt bestellen. Via
een mailtje kunt u uw
bestelling opgeven en dan
komen wij die op zaterdag 6
maart bij u afgeven.
Om alles veilig te kunnen
doen, doen we het als volgt:
1. via mailadres
actie@sintceciliaoerle.nl
geeft u naam, afleveradres
en het aantal zakken
potgrond op dat u wilt
ontvangen.
2. dit is mogelijk vanaf 8 februari 2021
3. voorafgaand aan aflevering betaalt u per bank
via rekeningnummer
NL48 RABO 0138500835 onder vermelding
“potgrond 2021”, afleveradres en het aantal
zakken. Uw betaling dient uiterlijk 2 maart
2021 op deze rekening te zijn ontvangen.
4. wij komen op zaterdag 6 maart bij u afleveren
op een veilige wijze. Dat betekent dat wij bij u
aanbellen, het aantal bestelde zakken potgrond
bij uw voordeur achterlaten en weer weggaan.
5. prijzen zijn gelijk aan voorgaande jaren.
1 zak potgrond 4,50 euro en 3 zakken voor
11,00 euro.
Op deze wijze wordt uw muziekvereniging weer door
u gesteund en daar zijn wij heel blij mee.
Muziekvereniging Sint Cecilia Oerle

Frans van den Wildenberg (midden) krijgt de
oorkonde uitgereikt door Harry van der Zanden
(links).
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Promotie Hans Tholen
‘Ik vind natuurkunde interessant
omdat het over alles gaat’
Natuurkunde en wiskunde waren zijn favoriete
vakken op de middelbare school. Afgelopen
december promoveerde de in Zandoerle
geboren en getogen Hans Tholen (29) aan de
Technische Universiteit in Eindhoven. Medio
januari gaat hij voor ASML werken op de
afdeling Metrology.
Door Ad Adriaans
Sinds drie jaar woont Hans in Eindhoven maar nu hij
voor ASML gaat werken acht hij de kans groot dat
hij binnen afzienbare tijd zal terugkeren naar
Veldhoven. Aan Zandoerle bewaart hij goede
herinneringen. “Het was een rustige en prettige
omgeving om op te groeien. De destijds jaarlijks
terugkerende Sint Jansmarkt (waar mijn moeder
altijd met een kraam stond) en het kanon zijn me
natuurlijk wel bijgebleven.” Op de basisschool was
hij altijd meer van het denken dan van het doen. “Ik
was altijd wel goed in rekenen et cetera en wat
minder wat betreft gym en de creatieve vakken. Op
het Sondervick College volgde ik het VWO en koos
er voor het Natuur- en Techniekprofiel. Vooral
wiskunde, scheikunde en natuurkunde vond ik erg
interessant, met daarbij nog biologie. Ook de
klassieke talen (Latijn en Grieks) die onderdeel
waren van het Gymnasium vond ik leuk, vooral
vanwege de verhalen over de cultuur en
mythologie.”

Promotor prof. Paul Koenraad en Hans Tholen (r)
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Technische Natuurkunde
In 2009 gaat Hans aan de TU/e Technische
Natuurkunde studeren. “Op de middelbare school
vond ik natuurkunde en wiskunde al erg leuk (en
waren het ook twee van mijn beste vakken) en de
hele studie bestond eigenlijk alleen maar daaruit. Ik
vind natuurkunde interessant omdat het over alles
gaat; van het heelal tot aan atomen en nog kleiner.
Je hebt er een bepaalde abstracte manier van
denken voor nodig die me goed ligt (in tegenstelling
tot bij veel anderen; meest gehoorde reactie als ik
mensen vertel dat ik Natuurkunde heb gestudeerd,
is dat ze dat altijd zo’n verschrikkelijk vak vonden
op school.)”
University of Iowa
Tijdens de Master is het verplicht om een externe
stage van zo’n drie maanden te doen. Dit kan bij
een bedrijf in Nederland, maar ook bij een bedrijf of
universiteit in het buitenland. De meeste studenten
kiezen ervoor om naar het buitenland te gaan. Zo
ook de geboren Oerlenaar. “Via een van de
professoren binnen de faculteit ben ik terecht
gekomen op de University of Iowa, waar ik ongeveer
drie maanden theoretisch onderzoek heb gedaan
met een van de professoren daar. Met deze
professor heb ik later ook nog veel samengewerkt
tijdens mijn promotietraject.”
Promotieonderzoek
Als hij in 2015 afstudeert aan de TU/e, kiest hij
ervoor om binnen de universiteit verder te gaan met
een promotieonderzoek. “Ik heb mijn Master
afgesloten met een afstudeeronderzoek binnen een
van de onderzoeksgroepen van de TU/e. Omdat dit
project van beide kanten goed beviel, ben ik na mijn
afstuderen in dezelfde groep verdergegaan met een
promotieonderzoek. Dit houdt in dat je ongeveer
vier jaar lang (in veel gevallen, waaronder ook het
mijne, iets langer) onderzoek doet op een heel
specifiek onderwerp. Tussentijds publiceer je je
resultaten in wetenschappelijke tijdschriften en
presenteer je je werk op conferenties in binnen- en
buitenland. Aan het einde van het onderzoek bundel
je alle resultaten in een proefschrift dat je
uiteindelijk moet verdedigen voor een internationale
commissie van experts.”

Op de voorgrond, Hans in het midden tussen zijn twee paranimfen na de verdediging van zijn
proefschrift.
Verdediging proefschrift
Op 17 december was het zover. Hans verdedigde
zijn proefschrift. Normaal is dat in het bijzijn van
veel publiek, maar door corona deze keer niet.
“Normaal gesproken is zo’n verdediging een hele
happening, met veel publiek en natuurlijk een groot
feest na afloop. Vanwege de huidige situatie werd
het nu wel iets anders. Oorspronkelijk zou er nog
een klein publiek (20 man) aanwezig mogen zijn,
maar drie dagen voor de verdediging ging de nieuwe
lockdown in. Toen was er zelfs even sprake van dat
de verdediging volledig online ging zijn, waarbij ik
dus gewoon thuis vanuit mijn eigen huiskamer voor
m’n laptopje zou moeten zitten. Gelukkig werd het
uiteindelijk toch nog een verdediging op locatie, met
de Nederlandse commissieleden fysiek aanwezig en
de buitenlandse commissieleden online, maar zonder
publiek. Daardoor voelde het toch nog als gewoon
een echte verdediging, en familie, vrienden en
collega’s konden de verdediging alsnog gewoon
volgen via een livestream. ’s Avonds heb ik het wel
nog gevierd met mijn twee paranimfen (dit zijn je
twee “assistenten” tijdens de verdediging; puur
ceremonieel dus normaal gesproken kies je daar
twee goede vrienden of naaste collega’s voor die je
morele steun zijn tijdens de verdediging) thuis en
een hoop mensen online via Zoom. Het grote feest
wordt nog ingehaald als de wereld weer een beetje
normaal is.”

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dietist-veldhoven.nl

Kievit 37
5508 KZ Veldhoven
T: 06-24655102
E: info@dietistevivian.nl

Waarop ben je gepromoveerd?
“Het is complexe materie dus heel erg lastig om kort
uit te leggen. Het belangrijkste is dat we hebben
gekeken naar een nieuwe manier om bepaalde
eigenschappen van extreem kleine structuren van
halfgeleidermaterialen te veranderen. Halfgeleiders
vormen de basis voor alle elektronica en zijn daarom
extreem belangrijk voor de wereld van nu (en van
de toekomst). Omdat ik nu ben gepromoveerd, mag
ik de doctor titel gebruiken (afgekort tot dr.). Maar
eerlijk gezegd interesseert die titel me niet zo veel.
Promoveren doe je vooral omdat je onderzoek leuk
vindt, niet omdat je graag doctor wil zijn.”
Wat voor werk ga je doen bij ASML?
“Veel van mijn voormalige studiegenoten en
collega’s zijn al bij ASML terecht gekomen. Dus ik
heb met veel van hen gepraat om er achter te
komen wat ik interessant zou vinden, en uiteindelijk
heb ik gesolliciteerd op een specifieke functie
waarvoor ik ben aangenomen. Ik ga er werken
binnen de afdeling Metrology. Zij proberen vooral
door het analyseren van data en het toepassen van
modellen en algoritmes bepaalde processen in de
machines van ASML te verbeteren.”
Wat doe je in je vrije tijd?
“Ik geniet van standaardhobby’s als reizen (met als
hoogtepunt een maand Nieuw-Zeeland twee jaar
geleden), films kijken, lezen en afspreken met
vrienden. Met vrienden doen we vaak mee aan een
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pubquiz, escaperooms of spelen we bordspellen.
Tijdens mijn promotie speelde ik in het
zaalvoetbalteam van de vakgroep (waarvan ik ook
nog captain was). Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk
voor KansPlus-Sien.”.

Quilt maken

Hulp gevraagd voor maken van
deken/quilt
Graag zou ik met iemand in contact komen die me
kan helpen bij een vrijwilligersproject voor
dementerende bejaarden. Ik ben op zoek naar
iemand die een quilt-achtige deken in elkaar kan
zetten. Het gaat om lapjes van katoen, gebreide en
gehaakte lapjes. Die moeten een deken gaan
vormen.
Als je interesse hebt, of je
wilt meer weten dan zie ik
graag een mailtje
tegemoet.
Namens vrijwilligers
Archipel-afdeling,
Bertina Senders
mail:
Bertinasenders@gmail.com

Hans op vakantie in Nieuw-Zeeland.
“Sinds mijn achttiende ben ik als begeleider actief
bij het Jeugd en Jongerenkamp, een vakantieweek
voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik
ben hier binnengekomen via mijn oom, die destijds
een van de coördinatoren van het kamp was. Ze
waren op zoek naar nieuwe begeleiders en omdat ik
vanwege mijn twee zussen, die bij de Severinus
wonen, al goed bekend was met de doelgroep was
het logisch om mij te vragen. Ik begon als gewoon
begeleider, later ook penningmeester geworden en
steeds meer bij gaan dragen aan het programma
qua activiteiten bedenken (quizzen, bingo’s, wat dan
ook.) Het is erg leuk om te doen en ieder jaar weer
een groot feest. Het kamp is onderdeel van een
grotere organisatie genaamd KansPlus-Sien, wat op
zijn beurt weer een regionale samenwerking is
tussen twee landelijke verenigingen (KansPlus en
Sien). In Eindhoven en omgeving organiseren we
zo’n 15 verschillende activiteiten, variërend van
zwemclubs tot vakantieweken. Twee jaar geleden
stopte het toenmalige bestuur en zo ben ik daarin
terecht gekomen als penningmeester.”
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl info@dineecafedekempen.nl

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

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

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

Samen houden we het vol

Nieuw aanbod Steunpunt Mantelzorg:
een telefonische verkenningstocht
Het laatste jaar is het extra duidelijk geworden
dat we elkaar nodig hebben. Zeker als
mantelzorger.
Gelukkig zijn er veel mensen die iets voor een ander
willen doen. Maar dan moet je dat meestal wel zelf
vragen! En juist dat vinden mantelzorgers vaak zo
moeilijk. Daarom heeft het Steunpunt Mantelzorg
een nieuw aanbod: een telefonische korte
verkenningstocht ‘Samen houd je het vol!’
Na het aanmelden maken we een afspraak en sturen
we een informatiepakketje. In het telefonisch
contact, van ongeveer 20 minuten, verkennen we
samen je contacten m.b.v. het toegestuurde
werkblad.
We gaan kijken wie er al geregeld iets voor je doet.
Levert dat op wat je zou willen? Wie vraag je nooit,
wie zou je eens kunnen vragen en hoe pak je dat
aan? Wat kun je terugdoen voor degenen die je
geregeld helpen? Aan de hand van uiteenlopende
vragen proberen we duidelijk te krijgen waar je blij
van wordt. Bijvoorbeeld als iemand voor je kookt,
naar de bieb gaat of een boodschap voor je doet. Of
misschien vind je het wel heel fijn als degene voor
wie je zorgt eens meegenomen wordt. Door het
samen verkennen van je omgeving kan je na afloop
in één oogopslag de omvang van je eigen netwerk
zien. Het is een soort röntgenfoto van je eigen
leven!!
Een medewerker van het Steunpunt helpt je zodat
het invullen gemakkelijker gaat. Aanmelden kan via
mantelzorg@swove.nl. Op www.swove.nl vind
je een uitgebreide flyer hierover.
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven – onderdeel
SWOVE
Burgemeester van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van
9.00 tot 13.00 uur, telefoon 040- 253 42 30,
mail: mantelzorg@swove.nl
Website: www.swove.nl

Handass Financieel Advies
Mr. de la Courtstraat 6a
5512 AS VESSEM
T 0497-592248
E handass@handass.nl
I www.handass.nl

Uw bank dichtbij.
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Severinus nieuws

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

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).

Lovano Kitchen and Bar
Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven
www.lovano.nl | info@lovano.nl
040 - 205 12 18

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

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

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

Loopbaanadvies vanuit de Bibliotheek
Veldhoven
Vijf professionele loopbaanadviseurs houden
vanaf februari loopbaanspreekuren en
workshops vanuit de Bibliotheek Veldhoven.
De activiteiten zijn bedoeld voor mensen die
werkzoekend zijn, meer plezier en energie uit
hun huidige werk willen halen, zichzelf willen
ontwikkelen of toe zijn aan een volgende stap
in hun loopbaan. Via de spreekuren krijgen zij
persoonlijk advies en de workshops bieden
praktische informatie en tips.
Spreekuren
De spreekuren zijn vanaf vrijdag 5 februari elke
eerste vrijdag en derde donderdag van de maand
tussen 12.30 en 14.30 uur. Ze worden online of in
de Bibliotheek Veldhoven gehouden, afhankelijk van
de op dat moment geldende coronamaatregelen.
Loopbaanadviseurs Daniëlle Bax, Tosca Goes en
Carin van Holstein geven de spreekuren, die
ongeveer een half uur duren. Geïnteresseerden
dienen zich vooraf aan te melden bij de
loopbaanadviseur die het spreekuur geeft op de
gewenste datum. Het eerste spreekuur wordt online
gehouden op vrijdag 5 februari. Deelname aan de
spreekuren is gratis.

Meer informatie en de aanmeldgegevens voor zowel
de spreekuren als de workshops zijn te vinden op:
www.bibliotheekveldhoven.nl/loopbaan

Workshops
De loopbaanadviseurs geven aanvullend op de
spreekuren diverse workshops in de Bibliotheek
Veldhoven over onder meer solliciteren, drijfveren,
zichtbaarheid en talentontwikkeling. De workshops
worden gegeven door Daniëlle Bax, Nicole
Braakman, Tosca Goes, Carin van Holstein en
Annemieke Scharloo.
De adviseurs zijn aangesloten bij Noloc, de grootste
beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en
jobcoaches in Nederland.

(v.l.n.r.) Daniëlle Bax, Annemieke Scharloo,
Carin van Holstein, Nicole Braakman en Tosca Goes
geven loopbaanadvies vanuit de Bibliotheek
Veldhoven. Foto: Wim Binnendijk.

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl
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Pastorie wordt Kapelanie..

Wisseling van de wacht in de pastorie
> kapelanie
Inmiddels heeft
Pater Jozef
Aruldoss zijn
intrek genomen in
de pastorie van
Westerhoven en
probeert daar in
de nieuwe
parochie zijn draai
te vinden. Dat is
met de huidige
Corona-regels nog
knap lastig en dat
vindt hij wel
moeilijk. Daardoor
leert hij op zijn
nieuwe locatie
Pater Jozef Aruldoss.
veel minder
mensen kennen dan gehoopt.
De parochie H. Bernardus van Clairvaux van
Bergeijk kent 6 parochiekerken: Bergeijk: ’t Hof,
’t Loo en de Weebosch en de kerken in
Westerhoven, Riethoven en Luyksgestel.
Door de week gaat Pater Jozef voor, samen met
pastoor L. Buyens in de H. Petruskerk in ’t Hof, maar
in de weekenden verzorgen zij afzonderlijk elk drie
vieringen. In twee weekenden heeft hij dus in alle
kerken vieringen gehad, maar wel met de beperking
van 30 personen.
Helaas was bij zijn afscheidsvieringen in de Christus
Koningkerk op 3 en 4 januari het aantal kerkgangers
ook beperkt, maar via kerk-tv en streaming zullen
velen zijn heldere preek en dankwoord wel gehoord
hebben.

Bij mijn bezoek op 23 januari vroeg hij me om alle
gulle gevers voor het missieproject van zijn collega
in Tanzania hartelijk te bedanken en allen te
groeten: bij deze dus!
Op 15 januari kwam de verhuiswagen voor kapelaan
J. Beekman om zijn spullen over te laden in “de
kapelanie”, zoals de pastoor het tegenwoordig
noemt. Na bijna 48 jaar is het wennen aan deze
nieuwe naam voor de pastorie. Door een weekje
afwezigheid heb ik hem nog weinig tot niet
gesproken, maar mogelijk wil hij zichzelf in één van
de volgende Koersen voorstellen.
Door alle perikelen rond Kerstmis en voor mij
persoonlijk al daarvoor en daarna heb ik besloten te
stoppen als lector, met de redactie van het
parochieblad en mijn dinsdagochtenden op het
parochiecentrum.
Hierdoor krijg ik nu niet meer de vóórinformatie die
nodig is voor het up-to-date houden van de Koers
van Oers. Het zou dus kunnen zijn dat dit mijn
laatste bijdrage voor ons wijkblad is. Hiermee komt
dan een einde aan een +/- 23 jaar
Parochieberichten. Voor de kerkwijk Oerle wil ik nog
wel contactpersoon blijven.
Dank aan de redactie, die me nog wel eens moest
helpen herinneren, en aan de lezers voor het lezen
van deze maandelijkse schrijfsels.
P.S.: De vieringen op de 1e dinsdag van de maand
om 9.30 uur in onze St. Jan de Doperkerk blijven tot
op heden gewoon gehandhaafd!
Alexa Peijnenborgh.
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De parochie

Belastingcafé Veldhoven

Belastingcafé Veldhoven stelt
spreekuren uit
Eucharistievieringen:
Zaterdag: 19.00 uur
Zondag: 8.30 en 10.00 uur.
De viering van 10.00 uur wordt uitgezonden via de
Lokake Omroep Veldhoven of via de live stream op
YouTube: Parochie Christus Koning Veldhoven.
Maandag en vrijdag: 9.00 uur.
Dinsdag, woensdag, donderdag: 19.00 uur
Zolang de lockdown duurt is er ’s zondags om
11.30 uur een extra Eucharistieviering.
In verband met de lockdown moet voor iedere
viering in het weekeinde gereserveerd worden
via het noodnummer op werkdagen van
14.00 – 16.00 uur.
Vieringen kapelkerken om 9.30 uur
1e dinsdag van de maand St. Jan de Doperkerk
2e dinsdag van de maand H. Caeciliakerk
3e dinsdag van de maand H. Willibrorduskerk

Parochieberichten:
Pastoraal team:
Pastoor F.M. As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
040 - 282 70 68 fas@christuskoning.nl
Kapelaan J.W.M. Beekman, Oude Kerkstraat 3,
5507 LA, 040 – 205 13 50
jbeekman@christuskoning.nl
Het parochiecentrum:
Kapelstraat-Zuid 18, 5503 CW, Veldhoven
tel. 040 - 253 22 31 secretariaat@christuskonig.nl
Geopend van maandag tot en met vrijdag van
9.30 tot 12.00 uur. U kunt er terecht voor een
praatje bij de koffie/thee, voor misintenties en
informatie.
Noodnummer voor melding van bediening of
overlijden: 06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties:
Dat kan telefonisch of per mail naar het
parochiecentrum (secretariaat@christuskonig.nl).
Graag in een gesloten enveloppe met € 12,00 voor
de misintentie in de brievenbus van het
parochiecentrum deponeren of na de vieringen in
de sacristie.

Elk jaar kunnen inwoners van Veldhoven in
maart en april gratis hulp bij hun
belastingaangifte krijgen in het Belastingcafé.
In de huidige omstandigheden is het echter te
risicogevoelig om de vertrouwde spreekuren in
de Bibliotheek Veldhoven aan te bieden.
Mensen die tijdig uitstel van belastingaangifte
aanvragen kunnen mogelijk in juli en augustus
in het Belastingcafé terecht.
Belastingcafé Veldhoven is een initiatief van de
Bibliotheek Veldhoven, BSR Veldhoven, KBO Kring
Veldhoven en PVGE Afdeling Veldhoven. Al sinds
2017 maken inwoners van Veldhoven en omgeving
gebruik van de gratis belastinghulp. Uit hun reacties
blijkt dat ze de ondersteuning zeer waarderen. De
samenwerkende organisaties willen deze service ook
dit voorjaar graag verlenen, maar vinden dat in de
huidige situatie rondom het coronavirus niet
verantwoord. Ze hopen in juli en augustus alsnog de
spreekuren aan te kunnen bieden. Het Belastingcafé
kan dan eventueel mensen helpen, die uitstel van
belastingaangifte tot 1 september aangevraagd
hebben.
Uitstel aanvragen
Vanaf 1 maart kunt u uw aangifte
inkomstenbelasting voor 2020 doen. Uitstel
aanvragen is mogelijk vanaf 1 februari tot 1 mei.
Dat kan via de Belastingtelefoon (0800-0543), het
aanvraagformulier Uitstel aangifte
inkomstenbelasting op de website van de
Belastingdienst of met uw DigiD via Mijn
Belastingdienst. Heeft u nog geen DigiD? Een
DigiD aanvragen gaat via www.digid.nl. Daarna
ontvangt u een activeringscode per post. Na het
activeren kunt u van uw DigiD gebruikmaken.
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van de
Bibliotheek:
www.bibliotheekveldhoven.nl/belastingcafe.
Heeft u vragen over het Belastingcafé? Neem dan
contact op via e-mail:
belastingcafe@bibliotheekveldhoven.nl.

Wilt u altijd vermelden:

− datum en tijdstip wanneer de misintentie
opgedragen moet worden.

− de naam van de intentie.
− uw naam en uw telefoonnummer als afzender.
Website: http://www.christuskoning.nl
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Ouw (k)oers

Vaccinatielocaties GGD

Bron: Koers van Oers
Jaargang 35, nummer 4,
April 2002, pagina 17.

Heimwee doet ons hart verlangen naar
de heimat onzer jeugd (Vlaams liedje)
Weemoed
Opeens kreeg ik heimwee
terug te keren naar mijn dorp en
het oude huis, vol lieve herinneringen.
Ik dwaalde door de straten waar
eens weiland was, waar
toen nog duizend vlinders vlogen
waar ik bloemen plukte met mijn kleine zus.
Was dáár niet een sloot waarin
de kikkers kwaakten, waar ik stekelbaarsjes,
salamanders
en goudgerande watertorren vond?
Ja, dáár stonden zes oude wilgenbomen
opengescheurd door storm en tijd….
Ik dacht dat hierin kabouters
en boze heksen woonden…
Zij zijn nu weggekapt of
omgevallen na een vergeefse strijd.
Dáár lag een korenveld
omkranst met kamille, papavers
en donkere korenblommen.
Hierboven zongen de leeuwerikken
hun mooiste lied.
Soms hoorde ik een kwartel roepen
en dacht: “Dat moet ik mijn vader zeggen,”
een ander die ze beter vangen kon,
die was er niet.
Met weemoed keerde ik
terug van mijn geboortegrond,
omdat alles waar ik van hield,
en waarvan ik droomde is
weggevaagd door machines
en kille planologen.
Er staan nu huizen.
En kaarsrechte straten
trekken zere gaten
in mijn herinnering.
Maar boven mij dromen nog
dezelfde wolken,
schijnt nog dezelfde warme zomerzon.
Pastoor G. Vekemans
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GGD BZO opent extra vaccinatielocaties
GGD Brabant-Zuidoost opent de komende
periode nieuwe vaccinatielocaties. Als eerste
gaat in Helmond op 1 februari Sporthal De
Braak aan de Wethouder Ebbenlaan 30 als
vaccinatielocatie fungeren. Daarnaast openen
de komende weken ook in Best en
Valkenswaard vaccinatielocaties.
Om er voor te zorgen dat er een goede spreiding is
in de regio en men op verschillende plekken terecht
kan voor een vaccinatie, opent GGD BZO in
samenwerking met de regionale partners de
komende tijd extra vaccinatielocaties. De eerste
extra locatie opent in Helmond op 1 februari. De
andere locaties in Best en Valkenswaard volgen
spoedig daarna. Momenteel vindt daarover
afstemming plaats.
Genoeg prikcapaciteit
“Als GGD BZO willen we klaar staan. Aan onze
prikcapaciteit gaat het niet liggen.” aldus Gonny van
Loon, programmamanager COVID-19, GGD BZO.
“Als GGD zijn we afhankelijk van het aantal doses
vaccins dat we toegewezen krijgen. Alle vaccins die
nu beschikbaar zijn, worden gezet. We hebben
opgeleide medewerkers om deze prikken te zetten.
De locaties worden zorgvuldig gekozen, daarbij zijn
o.a. bereikbaarheid, veiligheidseisen en spreiding in
de regio criteria die meegewogen worden.”
Meer informatie?
www.coronavaccinatie.nl

Fijn oud worden

Een veelgevraagde vraag luidt:
“Hoe kunnen we in Veldhoven fijn
ouder worden?”
Het meest passende antwoord: “Liefst zo
gezond en vitaal mogelijk!”
SWOVE; een partner voor senioren, mantelzorgers
en inwoners van Veldhoven.
Wij zijn een organisatie waar u terecht kunt met al
uw vragen op het gebied van Welzijn Wonen en
Zorg. Alle vragen zijn mogelijk als u hierdoor maar
op een zo prettig mogelijke manier zelfstandig kunt
blijven leven en wonen.
Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis en
willen zelf de regie over hun eigen leven voeren.
Daar zijn een aantal punten erg belangrijk bij maar
het eerste is toch wel; PREVENTIE. Voorkomen is
beter dan genezen.
Begin op tijd om, samen met anderen, na te denken
over hoe je graag (onder welke omstandigheden dan
ook) preventieve maatregelen kunt nemen.
Preventief nadenken over hoe zou ik ouder willen
worden en wat ik dan nodig heb? En wie heb ik
daarbij nodig? Wat moet ik eventueel veranderen/
aanpassen ? Waar kan ik terecht bij vragen over
ouder worden? Het is een goed idee om dit te
bespreken met kinderen, familie, buren of met je
overige omgeving.
Deze mogelijkheden kunnen liggen op het gebied
van sociale activiteiten zoals een praatje met de
buren, deelnemen aan een vereniging, bewegen bij
de fysio of beweegclubs, een praatje maken in de
winkel e.d. Op het gebied van vervoer kunt u kijken
naar de directe omgeving.

Wie kan er eventueel rijden? Wat kan er nu qua
vervoer bij een vrijwilligersorganisatie of is de vraag
te complex? Dan kunt u ook een keukentafelgesprek
aanvragen bij de gemeente Veldhoven.
Samen hierover praten is samen komen tot een
goede oplossing. Samen staan we sterk om ouder te
worden in eigen wijk-of buurt.
Mocht u daar niet helemaal uitkomen, vragen
hebben of toch op een andere manier inspiratie
willen opdoen, praat dan met SWOVE. Wij zijn er
voor u!
De gemeente Veldhoven heeft onlangs samen met
partners de folder clientondersteuning uitgezet.
Genaamd “Marijke en Co, Co uw gids in
ondersteuning”. Wij willen deze graag met u delen.
De link naar deze folder: https://bit.ly/2M4LA3e
Wilt u in contact komen met een ouderenadviseur
van SWOVE? Bel dan op werkdagen tussen
09:00 en 12:00 met 040-254 00 66.
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Crypto Oers, puzzel 82

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen, etc. beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden de
naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans!
Je moet de volledige oplossing insturen.
De oplossing van Crypto 81 was:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LoVano
As
Nikita
GersteKnauwers
RoOst
VoedseLbank
BLauwe Kei
BEtte
HoNderd
De Bont
EnqUete
Reker
KeurinGen

Familienaam: Van Kollenburg
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Jeannette Baselmans, Nettie Bijnen,
Wendy Borgmans, Mieke van Campen, Jo ten Have,
Corrie Kampinga-Luijkx, Corné Kelders,
Janus van Lieshout, Anita Sanders,
Henriette Segers, Baukje Sweegers,
Moniek van den Wildenberg.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

De Loetweger loopt anders van de Roost naar de
Nieuwe Kerkstraat (9)
2 Houdt deze vereniging van Borrelen In Oers ?
(1,1,1)
3 Een Engelse wagen staat niet meer recht van
13 t/m 16 februari (8)
4 De vrouw van Theo zit in het theater (4)
5 In een café missen de steuners een k (2,4)
6 Vrouwelijke engelse detective met beauty,
wellness en huidverbetering? (4)
7 Hier kun je reserveren voor een beurs van TCO
of de Koers van Oers (11)
8 Bij Severinus kennen ze deze
vrijwilligerscoördinator van voor naar achter (6)
9 Zij van Ratatouille Theater is twee keer 69 cm
(5)
10 Vroeger een soort van warme bakker (3)
Succes!
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Winnaars SJB Snerttocht

Winnaars SJB Snerttocht 2021!
Beste Oerlenaren,
Massaal gingen jullie lekker op pad om de Corona
proof-e Snerttocht te gaan lopen
en wat was het heerlijk weer om eens te wandelen.
Wij hebben genoten van alle foto’s van jullie
wandelgroepen, de soepele moves waarmee een
ieder over of onder een balk ging en de heerlijke
versnaperingen na het wandelen.
Het creatieve idee van Julia en Suze Kootkar om
heerlijk warme chocolademelk te verkopen zodat
iedereen weer lekker op kon warmen tijdens de
tocht, en de lol die we hebben gehad dat we het
snoephuisje alweer aan moesten vullen.
Oerle, super bedankt voor jullie inzet ! Hopelijk
kunnen we volgend jaar weer een “normale”
Snerttocht organiseren en bent u er dan ook weer
bij.
Hieronder geven wij jullie de antwoorden op de
vragen en natuurlijk hebben wij ook een
aantal winnaars. De winnaars kunnen zich melden
bij voorzitter@sjb-oerle.nl om een afspraak te
maken voor de overdracht van hun prijs.
De winnaars :
Op de korte route zijn dit:
1. Marian Manders
2. Jasmijn en Guus Jongerius
3. Fleur, Imke en Pien Wouters
Op
1.
2.
3.

de lange route:
Piet, Wil, Pierre en Nettie Bijnen
Cato en Guus Kemp
Anne Schippers, Robin van Otterdijk en
Annie Stemerdink

De antwoorden van de korte route:
1. blauw, roze, zwart, rood, paars, oranje en
groen, de deuren zijn fluor geel
2. 5 Witte huizen
3. Op een houten vogel
4. ’t Denneke
5. Een jager en met hond /jagerstafereel
6. Halfmijl
7. De vele grafheuvels uit de prehistorie wijzen
erop, dat deze streek al eeuwenlang bewoond
is. De grafheuvels dateren uit de steentijd (tot
1650 v. Chr.) en de bronstijd (1650-650 v.
Chr.) en we vinden ze in verschillende
uitvoeringen: met en zonder palen er omheen,
met en zonder geul, of allebei. De heuvels
liggen steeds op een hoge plek in het terrein.
Aanvankelijk werden doden in een boomkist
begraven; latere generaties cremeerden hun
overledenen en zetten de resten bij in een
miniatuur boomkist. In de late bronstijd en
daarna in de ijzertijd werden de asresten in
urnen begraven.
8. Dank voor al jullie mooie foto’s je kunt ze terug
vinden in deze koers op de volgende pagina’s.
9. Geelgors, Keep en Torenvalk
10. Op Muizen
12. 1987
13. 5 vlinders
14. De leden van de Doe Commissie zijn:
Sylvia vd Heeden, Kim Luiijf,
Angelique van Zandvoort en Manon van Eekert
Antwoorden lange route:
1, 2 & 3. Antwoorden hetzelfde als bij de korte route
4. Het gilde Sint Jan Baptist bestaat dit jaar 700
jaar !
5. Danielle Schippers geeft pitches bij de Realisten
van CNV Jongeren
6. Zie antwoord korte route
7. Sint Hubertus
8. 15 palen
9. I.v.m. de reekalfjes ?
10. & 11. Ook hier danken wij iedereen voor de
mooie foto’s en wat blijkt de Oerlenaar soepel te
zijn.
12. & 13. zie antwoord korte route
14. 207 hectare ????
16. Jop van Gassel
17. (Ohio United States of) America
18. Zie antwoord korte route
15

Foto impressie Snerttocht 2021
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Dementiecafé Veldhoven

Keuringsarts
Dementiecafé Veldhoven gaat online
in 2021
Hoe graag we ook zouden willen, voorlopig zit een
Dementiecafé op de manier zoals u het gewend bent
er helaas niet in. De Dementiecafé’s met vrije inloop
die de werkgroep zes keer per jaar organiseerde bij
het restaurant van Severinus aan de Wildeman
trokken per keer tussen de 50 en 100 gasten. Zowel
mantelzorgers, vrijwilligers en cliënten als
professionals kwamen op de voor hen aansprekende
onderwerpen af en lieten zich daar graag op een
laagdrempelige manier informeren.
Vanwege de beperkingen die de coronacrisis met
zich meebrengt, kunnen we nu geen bijeenkomsten
organiseren. Wat we wel gaan aanbieden zijn een
aantal korte informatieve video’s over dementie
gerelateerde onderwerpen. Deze video’s vindt u op
het YouTube kanaal van SWOVE Veldhoven.
We zullen maandelijks een video op ons kanaal
publiceren. Wilt u dat we aandacht besteden aan
een bepaald onderwerp? Laat het ons dan weten.
Zodra de situatie het toelaat gaan we uiteraard met
veel enthousiasme aan de slag om het Dementiecafé
in Veldhoven weer nieuw leven in te blazen en
hopen we u daar te kunnen verwelkomen. Tot die
tijd kunt u telefonisch of op afspraak met uw vragen
terecht bij het Informatiepunt Dementie.
040-254 00 66
info@swove.nl
www.swove.nl

Het Dementiecafé in betere tijden.
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Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.

Susan’s Column
Met oog voor Oers!

Dilemma’s
door Susan Visser
Ons leven in Zuid-Oost
Brabant kent een aantal
steeds terugkerende
dilemma’s. Zo zijn we
vanwege mijn Friese
herkomst en
schoonfamilie in de
randstad gewend om
aardig wat kilometers te
maken en elk jaar stellen we ons de vraag: “Is het
al nodig om de winterbanden er op te zetten? Of is
dat met weer zo’n milde winter niet de moeite
waard..?” Deze winter hadden we het gevoel dat de
maatregelen om de corona uitbraak te beteugelen
daarbij ook nog eens nieuwe dilemma’s
meebrachten.
Met hoeveel personen je ergens op bezoek mag is
bijvoorbeeld behoorlijk beperkt en dat heeft tot
gevolg dat je soms lastige keuzes moet maken. We
zijn zelf het jaar ingegaan met het vieren van Oud
en Nieuw thuis met ons gezin. Dit keer ontvingen we
geen visite en gingen we niet op visite. Het was
onze manier om niet te hoeven kiezen tussen
verschillende vrienden en we gingen zo juist een
dilemma uit de weg.

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
Ook zijn de scholen intussen al twee maanden
gesloten. De paar ‘verplichtingen’ die ik nog had,
verdwenen met de schoolsluiting als sneeuw voor de
zon want ik verzorg nu overdag thuisonderwijs voor
onze achtjarige. Omdat ik nergens naar toe hoef,
mag of kan, zien de buren mij vooral in mijn
joggingbroek op straat om tussendoor met mijn
zoontje een frisse neus te halen. Kledingkeuze is dus
geen dilemma meer. Terwijl ik dit stukje aan het
tikken ben, kom ik er achter dat met het toenemend
aantal beperkingen die de lockdown met zich
meebracht, ook een aantal dilemma’s juist
verdwenen. Elk nadeel heb zijn voordeel, zeg maar.
Ik schiet toch even normale kleren aan als ik mijn
vaste rondje ga wandelen over het Boswegje. En
tijdens het wandelen valt het me op dat ook op
doordeweekse dagen hele gezinnen samen gaan
wandelen en er opvallend veel mensen in hun eentje
in het bos lopen terwijl ze een telefoongesprek
voeren dat werkgerelateerd is. Er wordt duidelijk
gebruik gemaakt van het thuiswerken en het
thuisonderwijs om dingen te doen die normaal alleen
in het weekend kunnen.
Nee, het is niet hetzelfde als voor corona. Ik mis
mijn sociale leven. De economische gevolgen zijn
dramatisch. Maar vanuit mijn bevoorrechte positie
zie ik ook dat de situatie is wat ik er zelf van maak.
Als ik de nadelen kan accepteren, kan ik misschien
ook meer van de voordelen genieten. In plaats van
mij ergeren aan de dilemma’s die de pandemie met
zich mee heeft gebracht, kan ik me richten op de
situaties die er makkelijker op zijn geworden.
Kortom, dankzij de lockdown hoeven we nergens
heen. Dus die winterbanden, die blijven dit jaar in
de garage liggen.
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Oersmakelijk

Hondenpoep ergernis
Zoals iedereen kan zien, spelen
de buurtkinderen met veel
plezier op de langgerekte
groenzone met basketbal-/
voetbalveld en langs de grote
speeltuin tussen de
Zittardsestraat en Lakenvelder.

Het recept is deze keer van Anita Geels.

Zoet pittige vleeskrabbetjes

Waar zij minder blij mee zijn, is
dat ze bijna dagelijks
thuiskomen met hondenpoep
aan hun schoenen en kleding.
Dit is ontzettend smerig en niet
nodig aangezien er aan weerszijden van de
groenzone een hondenuitlaatterrein aanwezig is.
Kom op baasjes, het is toch een kleine moeite
om je hond 50 meter verderop te laten
poepen? Ongelukje? Kan gebeuren, maar ruim
het dan even op!
Samen moeten we ervoor zorgen dat het een mooie
schone en fijne speelplek blijft voor onze kinderen!

Ingrediënten: (voor 4 personen)
- 1700 gram vleeskrabbetjes
- 100 gram bruine suiker
- ½ eetlepel zout
- ½ eetlepel gedroogde chilivlokken
- 1 eetlepel uienpoeder
- 1 eetlepel knoflookpoeder
- 1 eetlepel gemalen zwarte peper
- 40 gram ketchup
- 50 gram zoete chilisaus
Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 180 graden
2. Leg de vleeskrabbetjes in een schaal naast elkaar
3. Meng alle ingrediënten in een kom
4. Smeer de vleeskrabbetjes in met het mengsel
5. Schaal afdekken met aluminiumfolie
6. De schaal 2 uur in de oven zetten, je kunt het
vlees er dan zo af halen met een vork
Mocht je van het botje willen eten dan kun je het
vlees wat minder lang in de oven laten staan.
7. Eet smakelijk!
Ik heb voor dit recept gekozen omdat dit een heel
makkelijk en superlekker recept is! Mijn moeder
maakt dit vaak als we met de hele familie eten. Ze
maakt er echt iets gezelligs van: lange tafels aan
elkaar, allemaal heerlijke gerechten op tafel en
lekker samen kletsen tot in de late uurtjes.
Aangezien Corona al lange tijd roet in het eten gooit
wat betreft dat samenzijn maak ik dit recept
om toch wat gezelligheid te “proeven”.
Ik wil de pollepel graag doorgeven aan
Kim Luiijf. Zij heeft aangegeven graag de
pollepel over te willen nemen.
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Bedankt voor jullie medewerking.
Groetjes bewoners Oerle-Zuid

Uitslag DVO enquête

Opnieuw een DVO PubQuiz

Beste Oerlenaren,

Beste Oerlenaren,

De reacties op de door DorpsVereniging Oerle
uitgezette enquête m.b.t. de nieuw te formuleren
Dorpsvisie waren overweldigend! U heeft in groten
getale gehoor gegeven aan onze oproep om uw visie
te geven op de toekomst van ons mooie dorp. Het
uitwerken van de uitslag van deze enquête, en het
vervolg hierop door middel van online
bijeenkomsten, laat daarom wat langer op zich
wachten. In de tussentijd kunnen we u wél melden
wie de winnaars zijn van de attentie die voor iedere
25e reactie door de DorpsVereniging, een
cadeaubon te besteden bij diverse Oerse
ondernemers, beschikbaar wordt gesteld.

Vanuit DorpsVereniging Oerle vinden wij het in deze
lockdown wel weer eens tijd voor wat gezelligs. Dus
daarom vindt u op de volgende pagina’s de
DVO Pubquiz 2!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sanne Allach
Wil van de Vorst
Marianne Baselmans
Annette Sablairolles
Liz Buker
Mark Hardiek
Mia van den Wildenberg

Gefeliciteerd! U wordt allen persoonlijk benaderd.
Houd in de tussentijd de Koers van Oers in de gaten,
want dit krijgt een vervolg. We houden u op de
hoogte!
Met vriendelijke groet,
Bestuur DorpsVereniging Oerle

Coachbureau Veldhoven

De antwoorden kunt u inleveren vóór 4 maart.
Het antwoordformulier kunt u mailen naar
dorpsvereniging@oerle.info
of in de brievenbus doen van onze secretaris,
Sint Janstraat 21a. Het antwoordformulier is te
downloaden via oerle.info op pagina
Koers van Oers digitaal (2021) via Oerle.info ->
informatie -> Koers van Oers -> Archief ->2021.
Of via de website van de Koers van Oers op
www.koersvanoers.nl links in het menu onder het
kopje Digitale Koers.
Diegene met de meeste punten wint de quiz.
Wanneer er meerdere inzenders zijn met de
hetzelfde aantal punten, zullen de winnaars middels
loting aangewezen worden.
Succes namens het bestuur DorpsVereniging Oerle

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN 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

Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel
Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

De volgende mensen hebben deze prijs gewonnen:

We hebben het niveau van de quiz wat
opgeschroefd, want wij hebben vorige keer gemerkt
dat Oerlenaren slimme mensen zijn.
Haal wat lekkers te drinken en te knabbelen, laat de
hele bubbel thuis en alle vrienden via teams of zoom
mee denken en puzzelen. Er zijn weer leuke prijzen
te winnen !

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
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DVO PubQuiz 2

DVO PubQuiz 2
Categorie 1: Sport.
1. Welke sport is onder te verdelen in de
categorieën cross country, downhill, dirt jumping,
enduro en freeride?
2. De tweede wedstrijd van het
vierschansentoernooi vindt traditioneel plaats op
Nieuwjaarsdag. In welke Duitse plaats?

3. Hoe wordt bij het bowlen het 3 strikes achter
elkaar gooien genoemd ?

Categorie 3: Muziek:

4. Welke sport betekent in het Japans
“zachte weg” ?

1. We gaan weer eens lekker aan de slag met
beroemde/befaamde platen.
Welke albums zie je hier en wie is de uitvoerende
artiest ?

5. Hieronder ziet u een dartbord. Vier
nummers zitten niet op hun gebruikelijke
plaats.
Welke?

Categorie 2: Wie wat waar?
Het bestuur van Dorps Vereniging Oerle maakt
graag een reisje buiten ons mooie dorp.
Afgelopen jaar was een slecht jaar om te gaan
reizen, maar gelukkig hebben we de foto’s van
voorgaande jaren nog. Waar is eenieder, dus bij
welk monument/bekende plaats, in welke stad en in
welk land ?
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2.

Het rad linksboven
draait naar rechts en
zet alle anderen ook in
beweging.
Welke kant draait het
rad bij het vraagteken
uiteindelijk op?
Naar links of naar
rechts?

2. Hoeveel zwarte toetsen heeft een standaard
piano ?
3. a. Over hoeveel luchtballonnen zingt Nena?
b. Hoeveel manieren weet Paul Simon te
bedenken om zijn lief te verlaten?
c. Hoe laat begint Dolly Parton met werken?
d. Hoeveel kleine vogeltjes bezingt Bob Marley
e. Wat is volgens Iron Maiden het getal van het
beest?
f. Hoeveel dagen aan een stuk dronken ze bij
Bots?
g. Welke vlucht blijft Peter Koelewijn altijd bij?
4. Hoeveel opera’s heeft Beethoven geschreven?
Extra punten voor titels.
5. Welke bekende country zanger wordt ook wel
“the Cadillac cowboy” genoemd ?
Categorie 4: Puzzelen
1. In deze puzzel zijn de namen van (min of meer)
bekende Oerlenaren door elkaar gehusseld
middels anagrammen.
Tip: Ze zitten met hun vijven in hetzelfde bestuur.
Los alle anagrammen op en je vindt van boven
naar beneden een seizoen wat op 20 maart
begint.
1.
2.
3.
4.
5.

ALCO HALM
WILMA BOVEN DEN EENDKRING
SAM VAN DOEL
B R A M U IJ T S N IJ
MICKI PLASTERNAAI

1
2
3
4
5
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Categorie 6: In het nieuws
1. Het collectief geheugen, Wellicht heeft u dit
weleens gezien bij de slimste mens op de tv of
herinnert u het zich van vorige keer.
Bij elke foto horen 4 trefwoorden en of jaartallen,
weet u welke ?

3. De Penningmeester van DorpsVereniging Oerle
legt graag een legpuzzel. Hij is nu bezig met een
puzzel van 40 x 30 stukjes en alleen de rand is
klaar.
Hoeveel stukjes zijn dan gelegd?
4. Straattaal is een mengelmoes van Nederlands,
Engels, Surinaams, Papiaments, Marokkaans en
Turks. Wat betekenen de volgende woorden?
Combineer de letter met het juiste cijfer.
a. barkie
1. auto
b. tatta
2. Nederlander
c. waggie
3. heel erg
d. tantoe
4. vriend
e. mattie
5. 100 euro (of gewoon 100)
Categorie 5: Oers !
1. De gemeente Veldhoven bestaat dit jaar 100 jaar.
Hoe zou de nieuwe gemeente volgens de
aanvraag eigenlijk moeten heten ?
2. Wie was er burgemeester van Oerle totdat Oerle
in 1921 onder gemeente Veldhoven ging vallen ?
3. Wie is de Oerlenaar van het jaar 2020 ?
4. Dat Oerlenaren zorgzame mensen zijn wisten we
al, maar in één Oers gezin, werken maar liefst 3
mensen in de zorg (vader, moeder en zoon).
Kent u de naam van dit zorghelden gezin ?
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2. In juli 2021 komt er statiegeld op kleine plastic
flesjes (onder de 1 liter), hopelijk levert dit
minder zwerfvuil op! Maar wat is het bedrag van
het statiegeld?
3. Welke wielerklassieker schreef Mathieu van der
Poel in 2020 op zijn naam?
4. Zie hier 3 als eikeltjes vermomde BN-ers die in
het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws
kwamen, wie zijn het?

GGD stroopt mouwen op

GGD Brabant-Zuidoost stroopt de
mouwen op
Vrijdag 15 januari is GGD Brabant-Zuidoost
gestart met het vaccineren van
zorgmedewerkers. Het vaccineren vindt plaats
in het Indoorsportcentrum Eindhoven aan de
Theo Koomenlaan 1.
7 dagen per week gaat de GGD daar de
vaccinaties verzorgen. In de eerste periode
worden er ruim 400 vaccinaties per dag gezet.
Het aantal vaccinaties dat gezet kan worden is
afhankelijk van de levering van het aantal
doses.
“We zijn blij dat we als GGD Brabant-Zuidoost naast
het testen, het bron,- en contactonderzoek nu ook
het vaccineren toe kunnen voegen aan de mix van
ingrediënten die ons hopelijk snel van dit virus
verlost” vertelt Gonny van Loon, programmanager
COVID-19 van de GGD Brabant-Zuidoost. “Er is de
afgelopen weken met allerlei landelijke en regionale
partners, waaronder de Veiligheidsregio, hard
gewerkt om ook dit project te realiseren.
Zorgvuldigheid vóór snelheid is het devies geweest.
We hebben deze locatie gekozen omdat wij hier de
mogelijkheid hebben om op te schalen en meer
vaccinaties kunnen zetten, zodra de leveringen van
de vaccins dat toelaten”.
GGD vervult rol van ‘prikker’
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
(VWS) bepaalt de vaccinatiestrategie (wie komt
wanneer aan de beurt) en verzorgt de
publiekscampagne, het RIVM is verantwoordelijk
voor de medische informatie rondom de vaccins en
de communicatie met professionals. De GGD zet de
prik bij de doelgroepen die VWS aan de GGD
toewijst. Daaromheen organiseert de GGD de
locaties, het personeel op locatie en faciliteert de
GGD GHOR Nederland dat mensen een afspraak
kunnen maken voor een vaccinatie.

Vragen over vaccineren
Zodra mensen aan de beurt zijn voor een vaccinatie
ontvangen zij een uitnodiging met daarin de
benodigde informatie. Tot die tijd is informatie te
vinden op:
• www.coronavaccinatie.nl of via het
telefoonnummer 0800-1351
• Vragen en antwoorden coronavaccin | RIVM
• Vaccinatiestrategie - Tijdschema | Publicatie
| Rijksoverheid.nl – wie is wanneer aan de
beurt?

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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KBO petitie kerkelijk erfgoed

KBO afdelingen en
Heemkundestichtingen in Veldhoven
starten gezamenlijke petitie om ONS
kerkelijk erfgoed te beschermen
Het voornemen van het parochiebestuur om de
Katholieke kerken van Zeelst en Oerle via
Funda te huur te zetten heeft tot veel onrust in
Veldhoven geleid. Wat gaat er nu met de
kerkgebouwen gebeuren? Mag iedereen het
huren en voor alles gaan gebruiken? Ook in
Veldhoven-dorp is het onduidelijk of en hoe
lang het kerkgebouw op dezelfde wijze als nu
gebruikt blijft worden.
Dit alles heeft al tot een aantal publicaties in de
lokale media geleid. Cultuurhistoricus dr. Gerard
Rooijakkers pleit in het Eindhovens en Veldhovens
Dagblad voor een duidelijke Kerkenvisie. Hij maakt
in dit artikel onderscheid tussen het private
eigendom van de kerk dat bij de parochie Christus
Koning ligt en het communale eigendom, dat bij de
Veldhovense gemeenschap ligt.
De herbestemming
van kerkgebouwen
is geen
Veldhovens
vraagstuk. Op
diverse plekken in
het land worden
initiatieven
genomen. Het
bisdom werkt
hiervoor ook
samen met de
provincies. Zij
pleiten voor een

Sint Jan de Doperkerk, Oerle

Computerproblemen?
Online hulp nodig?
Nieuwe pc?
Netwerk installatie-WIFI?
PC-Utilities
Paleisstraat 17
5507 LE Veldhoven
06-42659199
www.pc-utilities.nl
sales@pc-utilities.nl
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ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob: 06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl

gemeenschappelijke aanpak: gemeenten, burgers
en parochies zullen met elkaar tot een Kerkenvisie
moeten komen.
Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is er
daarom ook al jaren een subsidiepot voor
gemeenten om deze Kerkenvisie te ontwikkelen. De
gemeente Veldhoven heeft hier echter nog geen
gebruik van gemaakt. Vanuit de heemkunde
stichtingen is er diverse malen naar gevraagd, maar
zij kregen te horen dat het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke visie niet nodig is.
Er lijkt dus voorbij
gegaan te worden aan
het uitgangspunt dat
de kerken in Veldhoven
jarenlang werden
beschouwd als het
eigendom van de vier
kerkdorpen. Samen
werd de kerk
opgebouwd en
onderhouden.
Natuurlijk lag het
juridische eigendom bij
de parochie, maar
moreel gezien waren de
kerken van
Meerveldhoven, Oerle,
Veldhoven-dorp en Zeelst.

St. Caeciliakerk,
Veldhoven-Dorp

Daarom zoeken de KBO en de
heemkundestichtingen nu samen de publiciteit, met
een actie gericht op ‘Bescherming van ONS kerkelijk
erfgoed’.
Bescherming
De kerken waren de plek waar mensen
samenkwamen. Een plek waar men de liefde
bezegelde met een huwelijk, waar men dankbaar
een nieuw leven vierde met de doop, waar men
troost vond bij elkaar bij ziekte en dood. Het
kerkgebouw bepaalde niet alleen het aanzicht, maar
was ook de ziel van de 4 dorpen in Veldhoven.
De kerken zorgden voor onderlinge binding en
boden bescherming.
Diezelfde kerken hebben nu onze bescherming
nodig!

Kerkenvisie
Een Kerkenvisie gaat
om het behouden van
religieus erfgoed in
brede zin.
Om gebouwen die
architectonische,
geschiedkundige en
sociale waarde hebben,
te beschermen. Dit
heeft dus niet alleen
betrekking op de
katholieke
kerkgebouwen, ook de
protestante kerken en
kapelletjes horen in een
Kerkenvisie betrokken te
worden.

Kapel van Onze Lieve
Vrouw in ‘t Zand

parochie-kerk beschermd worden, maar de kerk van
Zeelst wordt door niemand in bescherming
genomen. Al meerdere malen drong de Stichting
Zeelst Schrijft Geschiedenis aan op het realiseren
van een lijst met gemeentelijke monumenten.
(Veldhoven is een van de twee gemeentes in NoordBrabant zonder gemeentelijke monumenten). De
kerk van Zeelst zou hier ook een plek verdienen.
Daarom, de 2e stelling in de petitie om de kerk van
Zeelst op de monumentenlijst te krijgen.

Christus Koning kerk,
Meerveldhoven
Het opstellen van een visie
biedt de mogelijkheid om
met allerlei partijen in
gesprek te gaan.
Kerkgebouwen worden niet
afzonderlijk bekeken, maar
in samenhang met andere
(maatschappelijke)
gebouwen en
ontwikkelingen in een
buurt.

Op deze wijze is men
beter voorbereid op
ontwikkelingen in de
toekomst en kunnen er
gedragen besluiten
genomen worden op
basis van een
gemeenschappelijke
toekomstvisie.
Monumenten
De KBO afdeling Zeelst
heeft het voortouw
genomen. Begrijpelijk,
want in Zeelst is de
situatie het ernstigst.
De kerk van Veldhoven
en de kerk van Oerle
beschikken nog over de
status van Rijksmonument, de
kerk van Meerveldhoven zal als

Stad van Dorpen
Veldhoven viert dit jaar
haar 100-jarig bestaan
en benadrukt daarbij het
belang van de vier
dorpskernen. De
burgemeester is trots op
zijn ‘stad van dorpen’,
maar moet nu ook zien
dat die dorpen dreigen
te verdwijnen. Het zijn
belangrijke elementen,
zoals een kerkgebouw,
dat zorgt voor
samenhang, een dorpse
uitstraling en een
Willibrorduskerk Zeelst
dorpsgevoel.
(foto 1907)
Burgerinitiatief
De KBO-afdelingen in Veldhoven zijn samen met de
drie heemkundestichtingen in Veldhoven: Historisch
Oerle, Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken en Zeelst
Schrijft Geschiedenis, een burgerinitiatief gestart om
de gemeente Veldhoven te bewegen om in 2021 een
breed gedragen Kerkenvisie op te stellen.
De genoemde partijen willen hun dringende verzoek
kracht bij zetten door een handtekening actie onder
de inwoners van Veldhoven. Iedereen kan zijn
instemming laten blijken, door een petitie te
ondertekenen. Dit kan digitaal op de website

www.kbo-zeelst.nl

Concreet gaat het dus om de volgende 2 stellingen:

Immanuelkerk,
Veldhoven

De gemeente Veldhoven moet in 2021 samen met de inwoners van Veldhoven en
de kerkelijke overheid - komen tot een
breed gedragen ‘Kerkenvisie’.
Daarnaast verdient de kerk van Zeelst een
monumentale status. Niet alleen vanwege
haar uiterlijke kenmerken, maar meer nog
om de symbolische waarde, namelijk de
betekenis voor de gemeenschap en haar
plek in dorpskern van Zeelst.
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6. Wat is het moeilijkste van online lesgeven?
Je hebt meer geduld nodig, want als de leerlingen
een meeting joinen moeten soms de spullen nog
worden gepakt en de juiste websites worden
opgestart. Ook staan niet altijd de camera's van
iedereen aan, wat wij wel verwachten.
Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit:
Jasper van der Aalst, Charlie van Eerd,
Nova Eikhoudt, Dean Peijnenborgh en Nikita Rutten.

Digitaal interview
Verrassing, ik ben er nog!
Dit is echt mijn laatste
stukje. Ik rond mijn jaar
voor de 'Koers voor kids' af
met een interview met mijn
juffrouw Irene.

7. Kon je al online lesgeven of moest je het nog
leren?
Ik moest het nog leren! Het was helemaal nieuw
voor me. Het gaat nu al een stuk gemakkelijker dan
een paar weken terug.
8. Kijk je er naar uit om weer naar school te
gaan?
Enorm! Ik kan niet wachten om de leerlingen en
collega's weer te zien. Ook kunnen we met de groep
weer lekker naar buiten en samen gymmen.
Bedankt voor
het interview.

1. Hoe lang geef je al les?
Ik ben in 2010 afgestudeerd als juf, dus ik geef
alweer meer dan tien jaar les. Ik heb in het begin
veel vervangingswerk gedaan. Ik heb zowel bij de
kleuters in de klas gestaan, als bij de hogere
groepen.

Nou dit was
mijn laatste
stukje. Doei.
Groetjes
Jasper.

2. Heb je al op andere scholen gewerkt?
Ja, ik heb op heel veel scholen gewerkt. Ik heb o.a.
bij de Meerhoef, de Berckacker en de Sinte Lucij
gewerkt, maar ook bij de Wilderen in Waalre. In die
tijd heb ik ook mijn gymopleiding afgerond. Ik vond
het interessant om in zoveel scholen mee te draaien
en met verschillende methodes te werken.
3. Wat vind je van het thuisonderwijs?
Het werken in Teams is even wennen. Via beeld
lesgeven is natuurlijk veel afstandelijker dan lekker
in de klas. Het went wel steeds meer, maar ik mis
het echte contact met de leerlingen wel heel erg.
4. Zijn er voor- en nadelen van online
lesgeven?
Het voordeel is dat ik op Snappet de klas bij veel
vakken goed kan volgen. Een nadeel is dat het
contact via het scherm toch anders is dan in de klas.
Je biedt hulp, maar dat gaat minder vlot dan in de
klas. Ook het bewegen en een spelletje spelen
tussendoor is minder leuk.
5. Denk je dat er achterstand komt bij de
leerlingen door het thuisonderwijs?
Ja, ik denk het wel. Op school kan ik de leerlingen
voor mijn gevoel beter helpen en motiveren. Nu
moet je eerst bellen, voordat je iets kunt vragen en
dat is veel onhandiger.
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Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909

KvK afscheid gedicht

Dean’s
afscheid gedicht
Het was heel leuk om voor de koers voor kids te
schrijven,
Maar jammer helaas ik ga niet blijven.
Ik ben erg lang gebleven,
En heb veel stukjes geschreven.
Wij vergaderen iedere maand met elkaar,
Dat ga ik missen voor mij is het klaar.
Op school deden wij altijd een lunch samen,
Els en Miranda stonden altijd te wachten totdat
wij kwamen.
In corona tijd werd de lunch thuis gebracht,
Zo’n luxe had ik niet verwacht.
Online vergaderen was wel even wennen,
Eerst trainen en dan snel naar huis rennen.

Deze tijd is voor iedereen erg raar,
En voor veel mensen ook erg zwaar.
Veel dingen hebben we moeten missen dit jaar
in Oers,
Gelukkig kwam wel iedere maand de koers.

Mijn hond Sascha
Hoi allemaal,
Mijn naam is Nova en ik ga
vertellen over onze nieuwe
hondje Sascha. Ik heb er
lang op moeten wachten en
eindelijk is het zo ver,
Sascha is er!
Sascha moest met een
hondentaxi naar Nederland gebracht worden. Zij
kwam samen met vier andere honden. Het was nog
spannend of met alle coronamaatregelen Sascha wel
naar Nederland zou kunnen komen. Maar dat mocht
gelukkig.
In Roemenië en onder weg naar Nederland was het
heel slecht weer. Daarom duurde de reis een stuk
langer en kwam Sascha pas midden in de nacht om
half 1 aan. Mijn vader is haar gaan halen.
In het begin moest Sacha heel erg wennen aan
alles. Maar gelukkig gaat het nu heel goed. Ze is
nog wel steeds bang voor dingen en mensen die ze
niet kent.
Sascha is heel lief voor ons en speelt veel, maar ze
moet nog wel veel leren. Wij zijn heel blij dat ze er
is.
O, dit is trouwens mijn laatste stukje voor de Koers.
Ik heb nu al twee termijnen mogen schrijven en nu
is het tijd voor anderen om te mogen schrijven. Ik
vond het leuk om te doen en om bij de koers te
werken. Ik hoop dat jullie mijn stukjes leuk vonden.
Groeten, Nova

Hier mijn laatste zin.
We houden de moed erin.
Houdoe en bedankt!
Groetjes, Dean.

Nova met haar nieuwe hond Sascha.
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Woef en Pip
Hoi hoi..
Deze keer schrijf ik een
stukje over mijn huisdieren.
Ik vind het leuk om jullie te
vertellen over onze
huisdieren omdat ik heel
veel van dieren houd.
Ik heb een konijntje
gekregen toen ik 6 werd. Een mooi wit konijntje en
hij heet Pip. Pip is heel lief. Pip houdt van tv kijken.
Altijd als hij
binnen is bij mij,
gaat hij lekker tv
kijken met mij.
Pip is echt mijn
vriendje, want
als ik me even
niet fijn voel
zorgt pip er voor
dat ik weer
vrolijk wordt. Pip
krijgt iedere dag
Ons konijntje Pip.
gewoon zijn
konijnenvoer, maar als we hem echt willen
verwennen wordt hij heel blij van
bloemkoolblaadjes.
We hebben ook een hond. Hij heet Woef. Woef is
een kruising tussen een Duitse Herder en een
labrador. Daar ben ik blij mee, want hij ziet er veel
liever uit dan een gewone Duitse Herder. Woef is al
10 jaar, dus hij wordt al wel een beetje oud. Woef
houdt van spelen! Hij kan uren met een balletje
spelen. Ik gooi hem dan weg en Woef komt hem
weer terugbrengen. Als hij mee naar het werk gaat
van Henri, dan speelt hij niet met een balletje maar
met tyraps en kabeltjes. Die liggen in de werkplaats
omdat Henri ( PapB) alles in auto’s kan maken. De
kleine stukjes kabel liggen dan op de grond en kan
Woef er mee spelen. Dit is ook leuk voor de klanten
die moeten wachten op hun auto. Dan kunnen ze
tijdens het wachten met Woef spelen.

CITY PASSAGE
VELDHOVEN
Woef gaat ook
graag wandelen.
Soms gaan we
best wel ver met
hem lopen,
maar dan is hij
de dag er na wel
erg moe. Woef
wil altijd heel
graag mijn eten.
Als ik aan tafel
zit, komt hij
vaak bij mij
zitten en dat is
dus best wel
irritant. Maar
dat komt omdat
ik altijd als
laatste klaar ben
met eten.. hihi.
Woef en ik
hebben één keer
een ongelukje
gehad samen..
Ik wilde hem
een dikke
Onze hond Woef.
knuffel geven.
Maar toen ik dat deed, stond ik op zijn pootje. Woef
schrok er van en ging heel hard blaffen. Ik was met
mijn gezicht zo dicht bij de kop van Woef, dat hij per
ongeluk mijn kin raakte. Au… dat deed pijn. Het
bloedde best wel erg en moest gehecht worden in
het ziekenhuis. Mama was met me mee gegaan en
hield mijn handje vast terwijl de dokter het weer
mooi dicht maakte. We waren allemaal erg
geschrokken, woef ook! Gelukkig was het een
ongelukje en Woef was een paar dagen verdrietig
leek wel. Hij durfde niet meer bij me in de buurt te
komen. Maar nu is alles weer goed, Woef en ik zijn
dikke vrienden.
Nou tot de volgende keer weer.. Ik mag namelijk
nog een tijdje stukjes schrijven voor de koers voor
kids.. Ik heb er zin in! :)
Groetjes Charlie
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Harry Potter
Hallo allemaal
Hier ben ik weer.
Vandaag ga ik het hebben
over Harry Potter.
Heb echt alle films gezien
7 delen .
Van Harry Potter en de Steen
der Wijzen tot Harry Potter
en de Gevangene van
Azkaban.
Het gaat over toveren!
Zijn avontuur begon op zijn neefjes verjaardag, toen
ontdekte hij dat die een tovenaar was.
Plots kon die praten met slangen en op een dag
kreeg hij post van de toverschool Zweinstein
Maar ga niet teveel vertellen anders verklap ik alles.
Ze hebben ook boeken en die wilde ik natuurlijk
gelijk lezen.
Ben echt een Harry Potter fan.
Zoo spannend dus ga snel weer lezen
Tot snel weer.

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

Nikita.

Nikita lezend in een Harry Potter boek.

Steun de

en word donateur!

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.

2021

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.

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

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord

Februari
12

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

13

BIO: Ophalen Valentijnsharten bij d’Ouw
School tussen 10.00u en 13.00u.

15 t/m 21 Schoolvakantie St. Jan Baptistschool
19

Ophalen PMD-zak

26

Ophalen groene kliko + PMD-zak

27

Ophalen oud papier

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

Maart
5

Ophalen groene kliko + PMD-zak

12

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

19

Ophalen groene kliko + PMD-zak

26

Ophalen groene kliko + PMD-zak

27

Ophalen oud papier

April
2

Ophalen groene kliko + PMD-zak

9

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

16

Ophalen groene kliko + PMD-zak

17 & 18

Atelier Route Oerle

23

Ophalen groene kliko + PMD-zak

24

Ophalen oud papier

30

Ophalen groene kliko + PMD-zak

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:

Kapel O.L.V. in het Zand Buurtvereniging Zandoerle
Mei
7

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

8

Chemisch Afval (KCA) wagen

14

Ophalen groene kliko + PMD-zak

15

Chemisch Afval (KCA) wagen

21

Ophalen groene kliko + PMD-zak

22

Ophalen oud papier

28

Ophalen groene kliko + PMD-zak

30

Ophalen groene kliko + PMD-zak

Juni

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)
Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die
zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar:

Oude Kerkstraat 18

Dorpscentrum d’Ouw School

Smidsvuurke 3

Tennisvereniging De Korrel

Banstraat 25

Vakantiepark Molenvelden

4

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

Wintelresedijk 51

ZOO Veldhoven

11

Ophalen groene kliko + PMD-zak

Habraken 2601-2605

SchippersStop

18

Ophalen groene kliko + PMD-zak

25

Ophalen groene kliko + PMD-zak

Berkt 18

Dr. Elings, indien thuis

Eindhovensebaan 29

Crematorium de Hoge Boght

De volgende kopijdatum is

19 februari 2021
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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. Indien avondklok, dan gesloten vanaf 20.30u.
Overige AED’s Oerle, zie www.oerle.info/Page.aspx?id=23

Bestel nu uw
boeken via:

BOEKENMARKT
OERLE
ONLINE
Organisatie: Koers van Oers

www.oerle.info/Page.aspx?id=263

