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Van passie naar passie
Normaal gesproken rond deze tijd zit
Dominic Graat (29) in de auto richting
Oostenrijk om samen met zijn vriendin
Inge Manders, als dj-duo, de
nachtclubs op zijn kop te zetten.

Nu doet Dominic iedere woensdagavond live Q&A’s
met de vraag: “Wat wil je echt in het leven?”
Zijn Dashed Line Coaching Programma komt voor
veel mensen op het juiste moment.
2020 had hét jaar moeten zijn voor Carte Blanq, de
naam van het dj-duo. Er stonden tours gepland om
de sfeer tribunes van de F1 te verzorgen en festivals
van stampende beats te voorzien.
Helaas kon er door Corona een groot rood kruis door
deze boekingen. Van bijna nooit thuis zijn door de
tours sloeg het volledig om naar altijd thuis zijn door
alles wat gecanceld is.
Dominic: “Dit was echt even schakelen. Jje gaat er
in het begin nog vanuit dat het maar één of twee
maanden zou duren.”
Zoals bekend zitten we nu een jaar in de corona
crisis en dus ging Dominique terug naar de
tekentafel. In dit geval terug naar alles wat hij tot
dan toe had geleerd over zijn persoonlijke
ontwikkeling. Al 4 jaar is hij samen met vriendin
Inge met persoonlijke ontwikkeling bezig. Ze gaan
naar Amerika voor seminars, zien sprekers live,
lezen heel veel boeken en doen mee aan mindset
evenementen zoals de helweek.
Tijdens de lockdown hebben ze opnieuw doelen
moeten maken. Dominic: “Op de corona zelf hadden
we weinig invloed, het enige waar we invloed op

hadden is hoe wij er mee omgaan. Doordat we
nieuwe doelen bepaald hebben, konden we heel snel
schakelen en het leven weer oppakken.” Dit is niet
onopgemerkt gebleven. Er kwamen uit alle hoeken
vragen binnen bij Graat, over hoe mensen dit voor
zichzelf konden toepassen. Toen Dominic steeds
opnieuw merkte hoeveel energie zijn methode aan
mensen gaf, heeft hij besloten hierop door te
pakken. Zo is Dashed Line Programma ontstaan.
Dominic: “Het zijn vragen die je echt verder gaan
helpen, omdat deze vragen zelden gesteld worden
aan mensen.”
Tijdens het programma ga je aan de slag met
vragen als: “Wat wil je echt in het leven en waar sta
je op dit moment?”
Mensen zijn op zoek naar helderheid en iemand die
laat zien hoe je angsten omzet in groeimomenten.
Het programma duurt vier weken en daar is 3,5 uur
video en een werkboek van zestig pagina’s bij
inbegrepen.
Mensen die deelnemen krijgen het werkboek juist
thuis gestuurd, omdat ze het dan als een soort
persoonlijk dagboek gaan zien en eerlijk zijn in het
beantwoorden van de vragen.
Je bereikt zoveel meer wanneer je bewust met je
persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaat.
Dominique wil de drempel laag houden, omdat hij
weet wat het voor mensen kan doen als ze er voor
kiezen hiermee aan de slag te gaan.
Vanaf 1 februari start het eerste programma en
vervolgens kan er elke maand aangemeld worden
voor het programma.
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Susan’s column
Als sneeuw voor de zon
door Susan Visser
Aan de keukentafel wacht
mij een grote verrassing.
We zitten tijdens het eten
gezellig te kletsen als het
gesprek een plotselinge
wending neemt. “Mama,
moet je weer een stukje
schrijven?”
Eh… dat moet ik even
nakijken. Mijn zoontje
heeft duidelijk nog in zijn hoofd hoe ik in de
herfstvakantie in ons vakantiehuisje achter de
laptop kroop en ook op eerste kerstdag weer een
column moest versturen om op het laatste moment
de deadline te halen. Normaal ben ik heel stipt,
maar in vakantietijd kijk ik nauwelijks in mijn
agenda en vergeet ik al snel dat de wereld
doordraait en er dingen zijn die nog steeds moeten
gebeuren. Tijdens deze carnavalsvakantie gaat dat
duidelijk niet gebeuren, dankzij een oplettende 8jarige.

schrijven,” voegt hij er aan toe als ik niet met een
antwoord kom. Op zich geen gek idee, want tijdens
de hele conversatie en ook op het moment van
schrijven is het wit buiten en ligt er ijs dat sterk
genoeg is om op te schaatsen. Maar tegen de tijd
dat deze column bij u op de mat ligt, is die sneeuw
alweer gesmolten en stroomt het water weer.

“Weet je al waar je over gaat schrijven?” Oeps, het
blijft duidelijk niet bij die ene vraag. Het wordt een
kruisverhoor. Of toch niet? “Je moet over sneeuw

Aan de andere kant, de wereld verandert in zo’n rap
tempo dat ik al een aantal columns lang achter de
feiten aanloop. Ik schreef een paar maanden
geleden over hoe mijn kind in een reflecterend hesje
‘s ochtends op zijn fiets stapt om naar school te
gaan en voor ik het wist waren de scholen weer
gesloten vanwege een tweede lockdown. Vervolgens
schreef ik hoe mijn buren mij vooral in joggingbroek
zagen omdat ik vanwege het thuisonderwijs alleen in
onze schoolpauzes naar buiten kwam om met mijn
kind te badmintonnen. Nog voordat de Koers van
Oers verscheen waren de basisscholen weer open.
Het maakt helemaal niet uit welk onderwerp ik kies,
lijkt het. Wat het ook is, waar ik ook over schrijf, het
is al niet meer van toepassing op het moment dat de
Koers van Oers uitkomt. Verdwenen als sneeuw voor
de zon. Hoewel het net zo goed kan zijn dat er op
het moment van uitkomen onverwacht weer vorst
het land is binnengekomen en op het moment dat u
dit leest de Elfstedentocht verreden wordt.
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BVM2 dient zienswijze in
Zienswijze op de OntwerpVoorkeursbeslissing
Luchtruimherziening van het Beraad
Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
Eindhoven, 09 feb 2021
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) is
de koepelorganisatie die zich keert tegen de
ongebreidelde groei van Eindhoven Airport en
de daaruit voortvloeiende problematische
effecten.
Bij de koepel zijn 33 organisaties aangesloten
en ca 2000 natuurlijke personen.
BVM2 werkt met andere organisaties samen in
het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL).
Opinies van BVM2 zijn te vinden op
www.bvm2.nl .
Contactpersoon van BVM2 t.b.v. onderstaande
zienswijze op de Ontwerp-Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening 2020 is Bernard Gerard,
secretaris BVM2, beraad@bvm2.nl ,
Hulstbosakker 21, Eindhoven.
Algemeen
1) De Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening 2020 wordt gepresenteerd als dienstig
aan drie strategische doelen: een efficiënter
gebruik en beheer van het luchtruim,
verduurzaming van het luchtruim (waaronder
zowel overlast voor mensen als ecologische en
klimatologische doelen worden ondergebracht),
en verruiming van de civiele capaciteit en de
militaire effectiviteit.
BVM2 oordeelt dat de verruiming van de
capaciteit en de verduurzaming van het
vliegverkeer elkaar tegensprekende
doelstellingen zijn.
BVM2 spreekt hier klip en klaar de mening uit dat
de herindeling van het luchtruim niet gebruikt
moet worden voor een hogere capaciteit, maar
voor een verbetering van de doelen die
verbonden zijn aan overlast, ecologie en klimaat.

4

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

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

2) Ten onrechte, meent BVM2, rekent de OntwerpVoorkeursbeslissing Luchtruimherziening 2020 in
haar inschattingen de niet-CO2 – effecten van
het vliegverkeer op grote hoogte niet mee. Dit
terwijl toch recentelijk (zoals ook de
Luchtvaartnota vermeldt) de Europese Commissie
een studie vrijgegeven heeft waaruit blijkt dat
deze niet-CO2 effecten ongeveer het dubbele zijn
van de wel-CO2 effecten.
3) Het referentiescenario deugt naar de mening van
BVM2 niet en moet geheel vervangen worden.
Op de eerste plaats is dit scenario niet expliciet
geformuleerd, en dus niet helder. Men moet hele
kleine voetnoten lezen (blz 8 PlanMER) en
terugzoeken in de NRD om bijeen te sprokkelen
wat waarschijnlijk als referentie bedoeld is.
Dit referentiescenario voldoet niet aan de eisen
die gebruikelijk aan een dergelijk scenario
gesteld worden. Normaliter zijn
referentiescenario’s slechts gebaseerd op de
gevolgen van feitelijk vastgesteld beleid. Dit
scenario veronderstelt:
a) de opening van Lelystad welke, zoals bekend,
nog steeds niet heeft plaatsgevonden. De
bespreking van het Luchthavenbesluit Lelystad
is controversieel verklaard.
b) de aanvaarding van de Luchtvaartnota
waarvan, zoals bekend, de politieke
bespreking nog moet plaatsvinden. Deze is
controversieel verklaard.
c) Een totale hoeveelheid vliegbewegingen in
Nederland in 2035 ter grootte van 635.000,
waarvan 538.000 op Schiphol. Deze
beweringen zijn gebaseerd op onnavolgbare
obscure literatuur
d) Het getal 538.000 veronderstelt groei van het
vliegverkeer op Schiphol, terwijl die groei nog
niet gerealiseerd is. Integendeel, een krimp
van het aantal vliegbewegingen is een breed
gesteunde eis die is ingebracht in de
bespreking van de Luchtvaartnota
e) Onduidelijk is hoe het overige aantal
vliegbewegingen in 2035 (te weten 635.000 –
538.000) samengesteld is. Is dit bijvoorbeeld
in- of exclusief militaire vliegbewegingen?
Welke aantallen worden verondersteld op de
afzonderlijke regionale luchthavens?
f) Dat De Peel al een operationele luchthaven is.

Het gezamenlijke effect van alle
ongerechtvaardigde aannames is dat de
referentiesituatie te hoog ligt. De feitelijk
vastgestelde Business As Usual tot en met 2020
komt tot vergelijkingsmaatstaven die in 2035
veel lager uitpakken.
Omdat de beweerde uitkomsten in het nog halfabstracte voorkeursalternatief worden afgezet
tegen een irreëel hoge referentie, zijn deze
voordelen die deze uitkomsten beloven
waarschijnlijk zelf ook irreëel hoog voorgesteld.
Het is bijvoorbeeld inderdaad aannemelijk dat er
op brandstof bespaard wordt. Of echter de in de
PlanMER genoemde 8% gehaald wordt, valt niet
te controleren.
Idem de voordeelschattingen bij geluid,
luchtkwaliteit en stikstof.
4) De Ontwerp-Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening 2020 meet geluidshinder
slechts in Lden, terwijl ook de Luchtvaartnota
zegt te zoeken naar een aanvullende
geluidsmaat, zodat beide samen de feitelijk
gevoelde hinder van stijgende en dalende
vliegtuigen voor omwonenden beter beschrijven.
BVM2 houdt vast aan de aanvullende
geluidsmaat, zoals deze in de Luchtvaartnota in
het vooruitzicht wordt gesteld.
Zuidoost Brabant
5) Wat betreft de NADP1 – en NADP2-procedure in
de specifieke omstandigheden rond Vliegbasis
Eindhoven/Eindhoven Airport volgt BVM2 de
analyse van de bij BVM2 aangesloten organisatie
Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden
Welschap (B.O.W.)
6) Zuidoost-Brabant wordt lekker gemaakt met het
verplaatsen van de Zuidoostelijke oefenruimte,
maar bij nauwkeurige lezing blijkt het begrip
“oefening” in de Ontwerp-Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening 2020, ook in de
begrippenlijst op blz 66 e.v., ongedefinieerd.
Uit de context rijst het beeld op dat het hier
slechts om oefeningen met straaljagers gaat, nu
de F16 en straks de F35. De oefenregio Zuidoost
-Brabant was goed voor ongeveer 10% van de
oefeningen met F16’s. Deze verdwijnen.
Er zijn echter heel wat meer “oefeningen”, zoals
het vliegen van rondjes met de nieuwe
tankvliegtuigen rond de Welschapse kerk, met

AWACS-vliegtuigen, en het oefenen met uiterst
luidruchtige, en vaak erg laag vliegende,
helikopters die ook regelmatig in de regio landen
en opstijgen om oefengewijs grondstrijdkrachten
te ondersteunen. Uit niets blijkt (zie blz 39) dat
deze oefeningen, die veel meer overlast
veroorzaken, ook verplaatst worden.
De Ontwerp-Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening 2020 spreekt ten onrechte
niet de intentie uit om ook de hinder van deze
oefeningen terug te dringen.
7) Ondanks het verplaatsen van het oefengebied
stijgen en landen er op de vier andere Brabantse
vliegvelden nog steeds uiterst luidruchtige F35vliegtuigen, helikopters en andere
luchtvaartuigen. Ook voor deze vliegvelden moet
een deugdelijke en situatiegebonden analyse
gemaakt worden van de optimale klim- en
daalprofielen, resulterend in de minste overlast
voor de bevolking.
8) Vaste, gekromde naderings- en vertrekbuizen
kunnen op afstanden van ca 7,5 tot 30 (mogelijk
60) km extra mogelijkheden bieden om de
geluidsblootstelling van bevolkingsconcentraties,
natuur- en stiltegebieden te verminderen.
Dit is echter een handelwijze met winnaars en
verliezers die zich afspeelt tegen de achtergrond
van de overeengekomen geluidsreductie in het
advies-Van Geel.
BVM2 houdt zich verre van de medebepaling wie
de winnaars en verliezers zijn. BVM2 wil wel dat
bewoners onder de nieuwe routes die meer
vliegtuigherrie over zich heen krijgen, op een
nader overeen te komen wijze gecompenseerd
moeten worden door isolatie- of
uitkoopbudgetten. De regio heeft een precedent
in de vorm van de compensatieregeling na de
baanverdraaiing in 1983.
9) De PlanMER (blz 9 e.v.) schetst hoe het
alternatief ‘Samen’ (bij overige gelijke
omstandigheden) tot een kleine verbetering op
het criterium Geluid komt. Dit blijkt echter
volledig gebaseerd op het gedeeltelijk
wegnemen van de luchtruimgrenzen van
Schiphol, Lelystad en Rotterdam.
Het achtergronddocument (blz 70) stelt: ´In
totaal worden in Nederland vijf clusters van
luchthavens voorgesteld waar in meer- of
mindere mate een multi-airport systeem een rol
kan spelen” waaronder “Militair: Eindhoven (ook
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civiel medegebruik), Volkel en De Peel.”.
Op blz 79 van de Ontwerp-Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening 2020 blijkt uit het kader
‘Samen en Apart’ dat binnen een samengevoegd
naderingsgebied de ‘buizen’ dus niet beperkt
worden door de grenzen van een naderingsgebied toen dat nog niet samengevoegd was.
Het is volstrekt onduidelijk wat de samenvoeging
van de naderingsgebieden van Eindhoven, Volkel
en de Peel precies betekent. Betekent dat nu
bijvoorbeeld dat de F35’s nu door het
naderingsluchtruim van Vliegbasis Eindhoven
mogen opstijgen?
De gevolgen van dit Multi-Airport systeem
Eindhoven-Volkel-De Peel moeten in de
definitieve Voorkeursbeslissing op deugdelijke
wijze in beeld gebracht worden.
10) De bewoners van de gemeente Son en Breugel
zouden een licht voordeel hebben als de bocht
naar het oosten ten noorden van deze gemeente
ruimer genomen kon worden. Nu kan dat niet als
vliegbasis Volkel actief is, maar die is niet altijd
actief (vaak niet in het weekend). De OntwerpVoorkeursbeslissing Luchtruimherziening 2020
kent de categorie “conditionele route door actief
militair gebied”. Dat zijn ‘civiele routes door een
militair oefengebied die meestal alleen gebruikt
kunnen worden als er geen militaire oefeningen
zijn. (blz 85)’.
Nu is Volkel straks geen oefengebied meer, maar
wel een basis die militair wisselend gebruikt
wordt .
Op dit moment is het begrip “conditionele route”
niet als bouwsteen in de Ontwerp-

Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!

Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl -

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft T 040 206 83 25

info@nipperke.nl

Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening 2020
opgenomen.
BVM2 wil dat in de definitieve Voorkeursbeslissing inzichtelijk gemaakt wordt of het
begrip ‘conditionele route’ op deze situatie
toegepast kan worden en zo ja, dat dit in de
Planfase wordt uitgewerkt.
11) Het verbaast BVM2 dat de OntwerpVoorkeursbeslissing Luchtruimherziening 2020
wel uitvoerig aandacht besteedt aan de
samenwerking met Duitsland, maar niet aan die
met België. Dit terwijl pal na de Belgische grens
oefengebieden van de Belgische luchtmacht
liggen, en niet ver over de grens de
luchtmachtbasis Kleine Brogel ligt. Deze militaire
aanwezigheid beïnvloedt de routeringsvrijheid
van vliegtuigen die op de Vliegbasis Eindhoven/
Eindhoven Airport opstijgen en landen. Ze
kunnen niet naar het Zuidwesten ‘rechtdoor
vliegen’. Meer routeringsvrijheid kan onder
omstandigheden bijdragen tot een verminderde
geluidsbelasting van de bevolking.
BVM2 vraagt zich af waarom er geen
samenwerking is met België, en wil dat daar
alsnog werk van gemaakt wordt.

Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten?

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  06 – 587 551 43

Vliegpaden 2019 (bron de BOW-site)
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Severinus nieuws

Corona proof Klusdagen:
een geweldig teamuitje
Ben je voor je bedrijf op zoek naar een leuk
teamuitje met een maatschappelijk verantwoord
tintje? Kom een dag klussen. Wij kijken graag
samen met u wat een groep (maximaal 5 personen)
binnen Severinus kan betekenen. Voor meer
informatie neem contact op: Hannah van
Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

Hallo, mag ik mij even voorstellen?
Ik ben een spontane man, die samenwoont met M.,
binnen Severinus.
Ik heb veel vrienden binnen Severinus.
Ik ben zeer slechtziend, maar dat remt mij niet af in
het ondernemen van allerlei diverse zaken.
Ik houd van muziek luisteren, dj’en, sjoelen etc.
Ik ben op zoek naar een mannelijke vrijwilliger die
met mij leuke dingen wil gaan doen. (het team
bestaat al uit heel veel dames ;-))
Ik denk zelf aan: radioprogramma’s maken,
concerten/festivals bezoeken, dj cursus volgen, etc.
etc.
Het moet het liefst ook iemand zijn die ervaring
heeft met slechtzienden (bijna blind) en houdt van
bovengenoemde activiteiten.

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

3D foodprinter
Een 4 tal vrijwilligers heeft de laatste tijd goed leren
omgaan met de foodprinter van Severinus. Zij
kunnen nu deze foodprinter mooie figuren laten
maken op een boterham. Wij willen de foodprinter
graag in de huizen gaan inzetten als activiteit.
Natuurlijk zijn ook hier de regels van het RIVM van
kracht en is dit pas weer mogelijk als de volledige
lock down wordt opgeheven. Heb je zin om te leren
omgaan met de foodprinter? Ga een paar keer mee
met een van de andere vrijwilligers. Al doende leer
je en daarna kan je tijdens lunchtijd af en toe
ingezet worden. Meld je aan: Hannah van
Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

7

Vaccineren in de regio

Vaccineren in de regio, een toelichting
GGD Brabant-Zuidoost voert de landelijke
vaccinatiestrategie van het ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) uit.
Het ministerie van VWS bepaalt wie wanneer
aan de beurt is, en wie welk vaccin krijgt. Het
RIVM nodigt vervolgens de mensen uit die aan
de beurt zijn. De GGD’en organiseren de
locaties en het personeel om vaccinaties te
zetten.
GGD Brabant-Zuidoost zet in de regio meerdere
vaccinatielocaties op. Op een aantal locaties, in
Helmond, Eindhoven en Best, wordt al gevaccineerd.
Daarnaast worden nieuwe locaties opgebouwd maar
nog niet in gebruik genomen, bijvoorbeeld in
Valkenswaard en Bladel. Dit komt omdat er
onvoldoende vaccins beschikbaar zijn. GGD BrabantZuidoost bouwt de komende tijd wel door, want we
willen klaarstaan en direct kunnen starten zodra er
wél meer vaccins beschikbaar zijn.

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

De juiste doelgroep naar de juiste locatie, voor
het juiste vaccin
Inwoners met een uitnodiging van het RIVM maken
een afspraak via het landelijk callcenter van de
GGD. Dit nummer staat vermeld in de
uitnodigingsbrief. De
afspraak is dat het
landelijk callcenter
probeert deze zo dicht
mogelijk bij de
woonlocatie in te
plannen. Hierbij wordt
ook gekeken naar welk
vaccin er op welke
locatie aanwezig is. Het is belangrijk dat het juiste
vaccin bij de juiste doelgroep terecht komt. Hierdoor
kan het voorkomen dat mensen niet bij de
dichtstbijzijnde vaccinatielocatie, maar bij een
andere locatie binnen de regio gevaccineerd worden.
In Helmond en Eindhoven wordt bijvoorbeeld
momenteel alleen het BioNTech/Pfizer vaccin
gegeven en in Best alleen het AstraZeneca vaccin.
Dit kan in de loop van de tijd ook weer veranderen,
vandaar dat het landelijk callcenter er voor zorgt dat
de juiste mensen naar de juiste locatie, voor het
juiste vaccin gaan.
Soms vaccinatie buiten de regio
Soms is het plannen van een afspraak niet altijd op
korte termijn mogelijk binnen de eigen regio, omdat
de beschikbare vaccins gereserveerd zijn. Als
mensen (mét uitnodiging) toch snel geprikt willen
worden, dan kunnen ze worden ingepland bij een
vaccinatielocatie verder van huis en/of in een andere
regio.
De vaccinatiecapaciteit wordt wekelijks groter.
Momenteel worden door het landelijk callcenter per
week zo’n 200.000 afspraken ingepland. In de regel
gaat dit goed, maar helaas niet altijd. Er is
voortdurend nauw contact tussen het landelijk
callcenter en de GGD’en om er voor te zorgen dat
het maken van afspraken soepel gaat verlopen.
Vragen of meer informatie?
Algemene vragen over de coronavaccinatie:
www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1351.
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Oersmakelijk
Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

Het recept is deze keer van Kim Luiijf

www.dietist-veldhoven.nl

Mexicaanse plaattaart met frisse salsa

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

Timmer- en Montagebedrijf

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

Ingrediënten: (voor 4 personen)
Plaattaart:
- ± 250 gram rundergehakt
- 1 zak saladeverrijker van Hak of bonen en mais
van een ander merk
- 9 plakjes bladerdeeg of rol kant en klaar
- 1 paprika in kleine stukjes gesneden
- 3 teentjes knoflook
- 1 ui gesnipperd
- 2 theelepels kerriepoeder
- 2 theelepels (gerookt) paprikapoeder
- 1 theelepel sambal badjak
- 1 theelepel sambal oelec
- ½ theelepel korianderpoeder
- ½ theelepel komijnpoeder
- klein blikje tomatenpuree
- zout en peper naar smaak
- 125 gram crème fraîche
- geraspte kaas
- 1 ei geklutst
- optioneel tortillachips

Frisse groene salsa
- 1 avocado in blokjes
- halve komkommer in kleine stukjes
- handje verse koriander kleingesneden
- ½ limoen - geperst
- vers gemalen peper en zout
- snufje chilivlokken
Bereidingswijze
1. Verwarm de oven op 200 graden.
2. Leg de bladerdeegplakjes in rijen van 3 op een
bakplaat bedekt met bakpapier, prik er wat
gaatjes in en vouw de randen iets om.

3.

Maak het gehaktmengsel. Verhit olie in koeken/
hapjespan.
4. Fruit de uien met de knoflook en wat peper en
zout.
5. Voeg het gehakt toe en rul kort aan.
6. Bak de stukjes paprika kort mee.
7. Voeg alle kruiden en de sambal toe en bak 5 tot
10 min mee.
8. Voeg dan de tomatenpuree, crème fraîche en de
uitgelekte bonen en mais toe en roer goed door.
9. Smeer het gehaktmengsel uit over het
bladerdeeg en bestrooi het met de kaas.
10. Smeer de randen in met het geklutste ei.
11. Bak de plaattaart in 15-20 min gaar en
goudbruin.
Serveer er eventueel nog een salade bij of een
tomatensalsa.
Wat ook erg lekker is om wat fijngehakte stukjes
tortillachips over de plaattaart te strooien voor een
extra bite en Mexicaans tintje!
Ik heb voor dit recept gekozen omdat:
Het gewoon een erg lekker gerecht is en
niet geheel onbelangrijk, de kinderen
vinden het heerlijk! Het ziet er gezellig
uit op tafel en chips als avondeten is
natuurlijk helemaal top! :)
Ik wil de pollepel graag doorgeven aan
Emmy van Poeijer omdat Emmy ook
net als ik graag lekker kookt!
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Aanmelden leerlingen

Geen Oerse Braderie 2021
Stichting

Aanmelden nieuwe leerlingen:

Mededelingen Tiener Comité Oerle

In januari en mei worden elk jaar
peuterkijkochtenden georganiseerd. I.v.m. de
huidige corona maatregelen kunnen de ochtenden
helaas niet doorgaan. Mocht je in jullie omgeving
nieuwe ouders kennen, dan mogen ze ook altijd
informatie opvragen via ons mailadres
sintjanbaptist@veldvest.nl.

Beste jeugdleden en dorpsbewoners,

Ook een extra herinnering voor de broertjes en
zusjes die nog niet op school zitten. Willen jullie
eraan denken om ze vanaf 2.5 - 3 jaar in te
schrijven? Dan kunnen wij hier rekening mee
houden met de telling voor de komende jaren.
Je kunt een aanmeldingsformulier invullen op de
website (praktische informatie, aanmelden, contact)
of een mail sturen naar
sintjanbaptist@veldvest.nl.
Dan sturen wij een inschrijfformulier naar jullie toe.

Bij deze willen we jullie laten weten dat wij
genoodzaakt zijn om ook dit jaar de Oerse braderie
te annuleren. De huidige maatregelen geven
onvoldoende perspectief om de voorbereidingen
voort te zetten. We begrijpen dat deze annulering
een streep zet door een mooie Oerse dag met voor
jong en oud activiteiten, veel plezier en bovenal een
dag met mooie ervaringen en gezellige contacten.
Tevens brengt dit ook een hoop vraagtekens met
zich mee. Vragen als “hoe levensvatbaar” blijven we
als braderie. Het blijft namelijk een dag die alleen
mogelijk is door de inzet van vrijwilligers uit alle
hoeken van het dorp. Vandaar ook nu al de vraag
aan iedereen om alvast na te denken hoe je in 2022
eventueel een actief steentje bij kunt dragen aan de
wederopstanding van dit evenement! Wij als TCO
kunnen in ieder geval niet wachten op het
organiseren van een mooi vervolg. En dat kan alleen
met hulp van jullie als vrijwilliger.
Speciaal voor onze jeugdleden:

Ook voor jullie zijn we op de achtergrond aan het
kijken wanneer welke activiteit mogelijk is. We
vragen van jullie nog even geduld. Hopelijk kunnen
we over een paar maanden weer voorzichtig
bepaalde activiteiten opstarten en jullie een aantal
onvergetelijke momenten bezorgen.
Zodra de mogelijkheden er zijn zullen we jullie
daarvan op de hoogte brengen.
Vriendelijke groet,
Bestuur TCO
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Cursus voor biebleden

Online cursussen voor biebleden
Vanaf 1 februari 2021
Van podcast tot
Photoshop en van
fotografie tot beter
slapen. Ruim 160
online cursussen zijn
vanaf 1 februari 2021
gratis te volgen voor
bibliotheekleden.
De cursussen worden
aangeboden door twee
aanbieders, Soofos en
Goodhabitz. Bibliotheekleden
kunnen aan de slag met de
online cursussen op het
gebied van bijvoorbeeld
digitale vaardigheden, communicatie en gezondheid.
Er zit geen maximum op het aantal cursussen dat
bibliotheekleden (tegelijkertijd) kunnen volgen.
Meer informatie: www.bibliotheekveldhoven.nl/
online-cursussen

Presentje Valentijnsdag

Daags voor Valentijnsdag gingen de medewerkers
van stichting Nieuwe Levenskracht Oerle weer op
pad, met een presentje voor alle bij ons bekende
mantelzorgers die in Oerle woonachtig zijn.
We hebben dit jaar maar liefst 80 Oerlenaren die
(langdurig) mantelzorg geven bezocht.

Het presentje werd dit jaar tip top verzorgd door
Jamin Veldhoven, waarvoor onze hartelijke dank.
Blijf allemaal goed gezond !
Team Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle

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

fractie@cda-veldhoven.nl

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

www.rendersmetaal.nl
Meerheide 6 | 5521 DZ EERSEL
Tel.: 0497-519999
Fax: 0497-519505
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Crypto Oers, puzzel 83

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 82 was:

1
2

1.
EegWortel
2.
BIO
3.
Carnaval
4.
Thea
5.
DeKErs
6.
VeRa
7.
BoekenMarkt
8.
HAnnah
9.
ElleN
10. RaS

3
4
5
6

Familienaam: Wintermans
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen, Wendy Borgmans,
Mieke van Campen, Theo Edenburg, Annie Geven,
Jo ten Have, Bets Hospel, Kees Hulshorst,
Corrie Kampinga, Corné Kelders,
Janus van Lieshout, Frans Loijen, Anita Sanders,
Henriette Segers, Anja Steijnen,
Moniek van den Wildenberg

!!!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
12

7
8
9

1. Heeft Karin therapeutisch geperste druiven in
haar tuinen? (8)
2. Van een portie As kun je gemakkelijk een
ambtswoning maken (8)
3. Zonder geldelijke steun is hij Zoo futloos voor
Ans (7)
4. Je hoort dat ie niet dichtbij is en langs het
voetbalveld loopt (10)
5. In 1325 door Hertog Jan III tot Vrijheid
verheven Oud Bosch (5)
6. Belgische betrekking is weg (13)
7. Klinkt alsof iemand in Engeland is vermoord met
een doorgestikte deken van Bertina (5)
8. Met een kleine autoped van het Ruiske naar de
Welle (6)
9. Hebben alle leden van De Hinnikers hun haren
over hun voorhoofd gekamd? (8)
Succes!
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Stichting Jeugdbelangen

Nieuw bestuur Stichting
Jeugdbelangen Oerle heeft grote
plannen
Door Ad Adriaans
Stichting Jeugdbelangen Oerle heeft een nieuw
bestuur. Dat bruist van enthousiasme en nieuwe
ideeën.

Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Moniek
van den Wildenberg, penningmeester Martijn Buijs,
secretaris Eva Dolmans en de bestuursleden Mo
Allach en Patricia Salemink.

“Onze droom is: de jeugd van Oerle geeft richting
aan de Stichting Jeugdbelangen. De adviseur was
verbaasd en positief verrast dat wij hier zo over
nagedacht hadden. De adviseur heeft met ons
meegedacht bij de verdere uitwerking van onze
droom”, vertelt Moniek.
De Stichting Vakantiewerk Oerle, Stichting
Tienercomité Oerle, het Sinterklaas Comité en de
Bosbender Kids vallen onder de Stichting
Jeugdbelangen Oerle. “Wij fungeren als
aanspreekpunt naar onder meer de gemeente. We
willen vooral versterkend werken”, stelt Patricia.

Bestuur Stiching Jeugdbelangen.
Het nieuwe bestuur wil de stichting naar een hoger
plan tillen. Martijn: “Er was nog geen visie voor de
jeugd. Die hebben we als eerste opgesteld. De
kadernota ‘Focus op alle jeugd’ van de gemeente
hebben we deels opgenomen in onze missie en
visie.” De missie en visie heeft het bestuur inmiddels
al besproken met de gemeentelijk beleidsadviseur
Sociaal Domein met specialisatie jeugd.

Blokhut
Het opfrissen van blokhut D’n Bosbender aan de
Nieuwe Kerkstraat is een van de dingen die de
stichting gaat oppakken. Martijn: “Dit is een
prachtige ruimte die zoveel potentie biedt voor het
dorp. Het moet een fijne plek worden voor heel
Oerle. We willen per se niet Dorpscentrum d’Ouw
School in de wielen rijden. Er komen geen
bardiensten, we richten ons vooral op de jeugd.” Het
houten onderkomen aan de Nieuwe Kerkstraat is
eigendom van de stichting en moet na bijna dertig
jaar opgeknapt worden. Op het programma van de
Commissie Onderhoud staan onder meer
vernieuwing van sanitair en keuken en het isoleren
van het dak en de wanden. Ook het sportveldje
moet worden geëgaliseerd en het toegangspad moet
aangepakt worden. “Enkele hulpvaardige
dorpsgenoten zijn al komen kijken. Er komt een
stappenplan om de blokhut op te frissen. We willen
het dorp daarbij ook inschakelen, bijvoorbeeld bij
het schilderen”, blikt de voorzitter vooruit. “We gaan
ook een stukje opslagruimte aan het gebouw
creëren. Dat dient straks als opslagruimte voor de
bij de stichting aangesloten verenigingen. Nu slaan
zij hun spullen nog op verschillende plaatsen op.”
Maatschappelijke thema’s
De blokhut is de locatie waar de stichting activiteiten
voor vooral de jeugd wil houden. Zo is het plan om
er in samenwerking met de basisschool allerlei
maatschappelijke thema’s te behandelen.
“Bijvoorbeeld jongeren en drankgebruik en jongeren
en gamen. De overgang naar de middelbare school
is groot. Hoe hou je je daar staande”, somt Martijn
enkele onderwerpen op. Ook met organisaties als de
KBO en Bloemenvereniging Groen en Keurig zoekt
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de stichting de verbinding. “Zij zijn enthousiast om
met de kinderen vogelhuisjes te maken, met
Halloween pompoenen uit te hollen of met
Moederdag bloemstukjes te maken.”
Doe Commissie
De Doe Commissie houdt zich binnen de stichting
bezig met de organisatie van de Snerttocht, de
Pinksterfietstocht en het paaseieren zoeken. Deze
gaat ook de organisatie van de jaarlijkse
zwerfvuilactie overnemen van de dorpsvereniging.
Ook de wandeldriedaagse wil men weer nieuw leven
inblazen waarbij net als voorheen ook Severinus
weer betrokken wordt.
Verbinding
De stichting heeft een maatschappelijk doel en wil
de verbinding zoeken met heel het dorp. Martijn
geeft een voorbeeld. “Het TCO heeft een
poffertjesmachine en het Vakantieprogramma een
barbecue. Ze kopen allebei materialen maar daarin
zitten ook doublures. Dat vinden we zonde. Een idee
is dat het hele dorp kan meedoen en tegen een
kleine vergoeding een apparaat kan huren. De
subsidies van de gemeente worden ook steeds lager.
Wij als stichting moeten ook iets bedenken om de
eigen broek op te houden.”
Jeugdraad
Nieuw is de instelling van een jeugdraad. Martijn:
“We vonden het gek dat er een stichting
jeugdbelangen is waarin de jeugd niet
vertegenwoordigd is.” Zijn dochter Emma wierp zich
op als voorzitter van de jeugdraad. “Ik ben er vooral
om ervoor te zorgen dat de jeugd ook inspraak
krijgt. We willen zoveel mogelijk kinderen bij de
jeugdraad betrekken. Nu bij de start het liefst
kinderen van de bovenbouw van de basisschool en
tieners. We willen straks periodiek bij elkaar
komen.” De jeugdraad is inmiddels al versterkt met
Mart van der Velden en Sarah Allach. Emma zal als
jeugdvoorzitter aanwezig zijn bij de maandelijkse
vergaderingen van het bestuur van de stichting.
Energie
De stichting zit dus boordevol plannen en ambitie.
Moniek: “Er ligt nu veel op ons bordje. De
vergaderfrequentie ligt momenteel dan ook wat
hoger. We zijn heel blij met een aantal nieuwe
Oerlenaren in het bestuur en de commissies. Dat is
zo leuk om te zien, daar krijgen we weer nieuwe
energie van.” Na corona gaat het bestuur met de
omwonenden in gesprek over hun plannen. “We
kunnen nu nog geen avond voor hen organiseren.
Maar als ze al vragen hebben, kunnen ze contact
met ons opnemen”, besluit bestuurslid Patricia.

Stemmen in d’n Bosbender

Beste Oerlenaren,
Door de Corona pandemie zijn er dit jaar extra
stemlokalen in het leven geroepen.
Op 17 maart is blokhut d’n Bosbender omgetoverd
tot stemlokaal en verwelkomen de leden van het
bestuur van stichting Jeugdbelangen Oerle jullie
graag als stembureau medewerker.
Heeft u naast een lekkere wandeling of fietstocht
naar onze blokhut ook zin om te zien wat wij vanuit
SJB nu allemaal van plan zijn met d’n Bosbender,
kom dan gezellig even bij ons stemmen.
Natuurlijk komen de plannen ook nog in een later
stadium in de koers te staan, maar wie alvast de
eerste impressies wil zien, is van harte welkom.
Omdat “zwerfvuil” een maatschappelijk thema is
waar onze schoolgaande jeugd al jaren bij betrokken
wordt middels de zwerfvuilactie, hebben wij de
organisatie van de actie overgenomen van de
DorpsVereniging Oerle.
Echter door de Corona maatregelen en het feit dat
het niet wenselijk is om hier op dit moment
schooluren voor in te leveren, hebben wij in
samenspraak met het bestuur van de basisschool
besloten de zwerfvuilactie op te schuiven naar een
later tijdstip.

Als Corona nog niet genoeg roet in het eten heeft
gegooid, kunnen wij ook het paasbos niet op de
traditionele manier vorm geven.
De doe commissie is daarom bezig met een
alternatief in samenwerking met het bestuur van de
basisschool Sint Jan Baptist.
Groeten en blijf allemaal goed gezond
Stichting Jeugdbelangen Oerle
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Asperges op de Velden
Asperges op de Velden kijkt uit naar
6e editie
De organisatie, onder leiding van Bertie Klaassen, is
erg positief gestemd
over de doorgang van
de 6e editie van
Asperges op de Velden
dat gepland staat voor
13 t/m 30 mei 2021.
“Gezien de vele
mogelijkheden van de
locatie en de
creativiteit en
flexibiliteit van onze
organisatie, zijn wij
ervan overtuigd dat wij kunnen voldoen aan de
voorwaarden die gesteld worden aan de dan
geldende Corona-maatregelen”, licht Bertie toe.
Asperges op de Velden is een inmiddels welbekend
evenement in de regio waar smaak, sfeer, kwaliteit
en beleving elkaar vinden. Op en top genieten van
het witte goud, de trots van het Brabantse land, in
een unieke omgeving in de natuur. Bijna drie weken
lang verrijst midden in de velden van
Aspergekwekerij Kelders in Veldhoven een stijlvol
ingericht pop-up restaurant waar dagelijks culinaire
lunches en diners worden bereid. Uiteraard met de
vers gestoken asperges van het land gecombineerd
met diverse Brabantse streekproducten.
Reserveer nu alvast een plekje zonder enige
verplichting
Bertie vervolgt: “Aangezien wij verwachten dat het
enthousiasme en de animo bij definitieve doorgang
overweldigend zullen zijn, bieden we onze vaste
gasten en relaties graag de mogelijkheid om nu
alvast een optie te plaatsen. Op deze manier zijn zij
verzekerd van een tafeltje in ons sfeervolle
restaurant en bij mooi weer natuurlijk op ons
stijlvolle terras midden in de aspergevelden. Alle
opties zijn zonder opgaaf van reden en op elk
moment opzegbaar of overdraagbaar. Er is dan ook
geen enkele verplichting en ook geen enkele
vooruitbetaling benodigd. We gaan pas over tot het
versturen van facturen als er een definitieve GO

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

voor ons evenement afgegeven kan worden. En
mochten zich alsnog onverwachtse omstandigheden
voordoen waardoor we genoodzaakt zijn om ons
evenement te cancelen, dan kunnen alle gasten net
als vorig jaar rekenen op 100% restitutie. Wij
kunnen niet wachten om onze zeer gewaardeerde
gasten weer te mogen ontvangen en een bijzondere
middag of avond te bezorgen!”
Top-chefs koken op de velden
Het inmiddels regionaal bekende evenement biedt
elk jaar weer een uitgebreid en gevarieerd
programma. Voor jonge en oude gasten, voor
particulieren en zakelijke gezelschappen. Net als
voorgaande jaren zullen toonaangevende
restaurants in het pop-up restaurant koken met de
vers gestoken asperges van het land. Zo zullen de
sterrenrestaurants Wiesen uit Eindhoven en Eden uit
Valkenswaard culinaire hoogstandjes serveren.
Tevens biedt Asperges op de Velden een podium aan
het exclusieve Lugar uit Waalre en het verrassende,
stijlvolle Nastrium uit Helmond. Maak kennis met de
verschillende keukens en de wereld van de Michelinkoks en geniet van uiteenlopende aspergegerechten
die alle zintuigen prikkelen. Op de reguliere dagen
worden de lunches en diners verzorgd door het
culinaire team van Delicious at Home, onder leiding
van Ralph van Kroonenburg, en Tommy’s keuken.
Tijdens Hemelvaart en Pinksteren worden
traditioneel de familiedagen georganiseerd met
allerlei activiteiten en professionele opvang voor de
kleintjes. En eerste Pinksterdag is de primeur van
The Brand Eats & Beats met live muziek, heerlijke
gerechten en cocktails. De organisatie legt
momenteel de laatste hand aan het programma, de
aanvullingen zullen via de website en social media
kanalen worden gecommuniceerd.
Eigen evenement organiseren
Heeft u een jubileum, relatiedag, personeelsfeest,
bruiloft, familiefeest, verjaardag of bijeenkomst voor
een business club te organiseren? Krijgt u
buitenlandse gasten die u graag iets van onze
cultuur wilt laten zien en laten proeven? Ons
openluchtrestaurant is op aanvraag volledig naar uw
wensen en voor uw specifieke gezelschap in te
vullen. Neem gerust contact met ons op, wij kijken
graag met u mee naar de mogelijkheden.
WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL
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Ouw (k)oers

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

Paasbos
Hallo ik ben Geert.
Vandaag zondag 27 maart ben ik in het paasbos
geweest.
Het is eerste paasdag en dan mag je de eieren gaan
zoeken, die daar verstopt zijn.
De paashaas was er ook en heel veel kinderen. Jordi
en Bas hebben mij geholpen. Ik heb daar een groot
ei gevonden.
Joepie dat wordt lekker smullen. Maikel heeft het
gouden ei gevonden.
De kinderen die een groot ei vonden mochten samen
op de foto.
Ik ben met Huub, Roos en Willem naar huis gefietst.
Groeten van Geert Smits.

Uren wijziging Nummereen

Uren peuterprogramma gewijzigd
Voor peuters in Veldhoven verzorgt Nummereen
Kinderopvang het peuterprogramma (voorheen
beter bekend als peuterspeelzaalwerk). Sinds
1 januari jl. is het aantal uren hiervan veranderd.
Het peuterprogramma bestaat voortaan standaard
uit twee dagdelen van vier uur (8.30 – 12.30 u) per
week). Een gezamenlijke lunch maakt standaard
onderdeel uit van het programma.
Gelijke start op de basisschool
De aanleiding van deze wijziging komt vanuit de
overheid. Er wordt landelijk extra geïnvesteerd in
voorschoolse educatie om kinderen zoveel mogelijk
een gelijke start te geven op de basisschool.
Daarom zijn gemeenten verplicht om voor peuters
met een ontwikkelingsachterstand (met een indicatie
vanuit het consultatiebureau) te voorzien in 16 uur
peuterprogramma-aanbod per week. De gemeente
Veldhoven heeft in het verlengde daarvan besloten
ook het aantal uren voor peuters zonder indicatie uit
te breiden.
Veilig speelplek
Nummereen Kinderopvang biedt peuters in de
gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De
Mierden en Veldhoven een uitdagende en veilige
speelplek. Onder het motto ‘spelen is leren’
stimuleren pedagogisch medewerkers de
ontwikkeling. Dit zorgt voor een toegankelijke
opstap naar de basisschool op vierjarige leeftijd.
Nummereen Kinderopvang werkt hierbij nauw
samen met de basisschool.

Hieronder een verslagje van een van de vinders
van het marmeren ei:
Toen ik een stukje groen en geel zag
Toen pakte ik hem en toen wou ik hem opeeten
Maar dat kon niet.
Dus leverde ik het maar in
En toen kreeg ik een helen grooten chocolade ei
Groetjes van Ruben Bosch

Kijk op
www.nummereen.com/peuterprogramma voor
meer informatie.
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Boek een boek!

Tijd voor een nieuwe rubriek! Lezen is weer
helemaal HIP. In Coronatijd worden er volop
boeken verkocht. Zo ook door onze
Boekenmarkt Oerle. Dankzij Omroep Brabant
kwamen wij op het idee om met deze nieuwe
rubriek te beginnen.
Op 22 januari werd Miranda (als afgevaardigde van
Boekenmarkt Oerle) gebeld door Omroep Brabant
met het verzoek om iets te vertellen over een boek
dat ooit veel indruk heeft gemaakt en wat zij
anderen zou willen aanbevelen om te gaan lezen.
Daarom laten we telkens iemand aan het woord over
een boek dat op een of andere manier heel veel
indruk heeft gemaakt. Natuurlijk is dat boek via ons
te koop! Hieronder de Facebook-bespreking van:
Susan Visser - Nijntje (boeken).
In deze serie boekbesprekingen is het de bedoeling
dat ik steeds één kinder- of jeugdboek kies en
bespreek. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan en toen ik keek welke boeken er te koop zijn via
de Facebook pagina van de Koers van Oers zag ik
Nijntje. Ik kan onmogelijk één Nijntje boekje
bespreken zonder te kort te doen aan het oeuvre
van Dick Bruna en dus moet ik het ook hebben over
het fenomeen Nijntje. Want ja, u leest het goed, ik
heb het over “oeuvre” en over “fenomeen”. Dat
klinkt sommige mensen misschien overdreven in de
oren als je dat simpele konijntje ziet dat iedereen
kent als Nijntje. Maar dat simpele is niet zomaar een
doodle dat Dick Bruna eventjes snel op een briefje
krabbelde.
Geïnspireerd door het werk van Henry Matisse – die
probeerde met duidelijke maar eenvoudige lijnen de

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
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essentie weer te geven van de dingen die hij zag –
ging Dick Bruna aan de slag met het witte konijn dat
voortkwam uit de verhaaltjes die hij zijn eigen
zoontje vertelde. Als je dit weet en daarna goed
kijkt naar Nijntje Pluis, bijvoorbeeld naar de ruimte
tussen de oren of de verhoudingen van het
lichaampje, dan zie je een stilistisch meesterwerkje
dat staat als een huis. Het lijkt zo minimaal, maar
alles zit er in om het in één oogopslag te herkennen
als konijn, net zoals al het andere in de boekjes
eenvoudig aandoet maar onbetwijfelbaar een boom
voorstelt, een school, een bepaald dier, en ga zo
maar door.
Bekijk vervolgens de kleuren die Dick Bruna gebruikt
en als de overeenkomst met Matisse nog niet
duidelijk was, dan wordt dat het nu wel. Sprekende
kleurvlakken vullen de bladzijde. Af en toe krijgt een
jurkje een bloemmotief, maar verder worden de
vlakken ingekleurd met effen rood, blauw, groen,
geel of wit. Ook als je geen kinderen hebt om aan
voor te lezen, is het de moeite waard om zo’n
meesterwerkje in huis te hebben. Gewoon om af en
toe uit de kast te trekken en naar te kijken. Je moet
er wel vrolijk van worden, daar kun je niks aan
doen.
Dit wil niet zeggen dat je het boekje niet zou
moeten voorlezen. Zoals veel boeken die zijn
begonnen als verhaaltjes voor het kind van de
auteur, raakt Nijntje precies aan de belevingswereld
van peuters en kleuters. De speeltuin, de dierentuin,
de droom om te kunnen fietsen, een verjaardag of
het overlijden van oma. Voor bijna alles is er wel
een Nijntje boek te vinden dat jouw kind kan helpen
betekenis te geven aan de wereld om hem (of haar)
heen. De eenvoudig aandoende stijl en kleuren
maken het verhaal juist aansprekend voor de
allerkleinsten.
Natuurlijk hoop ik dat u nu meteen naar de
Facebook pagina van de Koers van Oers gaat, doos
603 opzoekt en daar een Nijntje boek uit kiest om te
bestellen. Ook hoop ik stiekem dat u nooit meer
hetzelfde naar dit witte konijntje zult kijken. U hoeft
er echt niet elke keer bij na te denken dat het
verwant is aan bijvoorbeeld de Chapelle du Rosaire
die Matisse heeft ontworpen in het Franse Vence,
maar ik hoop dat u juist de eenvoud kunt waarderen
als stilistisch hoogtepunt in eigen land.

Dementievriendelijk

Dementievriendelijke samenleving
Veldhoven
Sinds 2018 is de gemeente Veldhoven in het
bezit van het predicaat “Dementievriendelijke
gemeente”. Dit predicaat is uitgereikt door
samendementievriendelijk.nl, een
samenwerking tussen de PG-raad en ZET. Zij
zetten zich sinds 2012 in om van heel NoordBrabant een dementievriendelijke
gemeenschap te maken.

Dementie in Veldhoven
Op dit moment wonen er al meer dan 800 mensen
met een vorm van dementie in Veldhoven. De
verwachting is dat dit aantal in 2040 verdubbeld zal
zijn. Zo’n 70% hiervan woont met of zonder partner
zelfstandig thuis. De kans dat u in uw eigen buurt
iemand met dementie tegenkomt, wordt dan ook
steeds groter.
Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van leven van
mensen met een vorm van dementie en hun
mantelzorgers op peil blijft, werkt het in ieders

voordeel als de gemeenschap waarin zij leven,
dementievriendelijk is.

Wat maakt een gemeenschap
dementievriendelijk?
Wanneer mensen met geheugenproblemen
geaccepteerd worden, mee kunnen blijven doen en
hun mantelzorgers zich gesteund voelen, kan je
spreken van een dementievriendelijke gemeente.
Om dit te realiseren is het belangrijk dat zoveel
mogelijk mensen in de samenleving zich ervan
bewust zijn wat er nodig is om dit voor elkaar te
krijgen.
In Veldhoven zijn al veel mensen getraind in het
dementievriendelijk zijn. Winkeliers, medewerkers
van de gemeente, inwoners, politieagenten e.a. zijn
door medewerkers van SWOVE geïnformeerd over
wat dementie is, welke uitdagingen het met zich
meebrengt en hoe men met verandering van gedrag
om kan gaan. Het is echter, net als bij de kennis
over reanimatie, van belang de informatie periodiek
opnieuw tot u te nemen.
Informatie over dementie
Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan
een dementievriendelijke gemeenschap in
Veldhoven. Als u wilt weten hoe u omgaat met
mensen die vergeetachtig zijn of een vorm van
dementie hebben, volg dan de gratis onlinetraining
bij www.dementievriendelijk.nl .
Wilt u meer leren over dementie, breng dan (na de
lockdown) een bezoek aan de Dementheek bij
Bibliotheek Veldhoven. U vindt daar allerhande
boeken, films en materialen over dit onderwerp. Op
verschillende tijden zijn daar getrainde vrijwilligers
aanwezig die u, als u dat op prijs stelt, op weg
kunnen helpen.
Bij het Informatiepunt Dementie bij SWOVE kunt u
(ook tijdens de lockdown) op afspraak terecht voor
de juiste informatie, praktische hulp of begeleiding
met betrekking tot dementie. Ook nadat er een
diagnose is gesteld.
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Uitslag enquête DVO

Beste Oerlenaren,
In december 2020 gaf u massaal gehoor aan de
oproep om de enquête in te vullen voor de
dorpsvisie van Oerle, we kregen in totaal 155
reacties. Uit de inbreng bleek uw betrokkenheid en
creativiteit. Er werden vele goede en bruikbare
ideeën geopperd. We zijn blij dat vele mensen lid
zijn geworden van DorpsVereniging Oerle of zich
hebben aangemeld om te helpen. Wij danken u
hartelijk voor uw inzet!
In de illustratie hieronder vindt u een samenvatting
van de punten die door respondenten in
meerderheid aangegeven zijn.
Oerle is een fijn dorp dat als thuiskomen voelt!
Oerle wordt gekarakteriseerd door de respondenten
als een fijn dorp dat als thuiskomen voelt!
De illustratie, in de rechterkolom boven, geeft een
overzicht van hoe Oerle door hen omschreven
wordt.
Er zijn zes thema’s benoemd, de respondenten
vonden de volgende antwoorden het belangrijkst.
In de antwoorden staat het dorpse karakter, het
landelijke, veel groen en de natuur dichtbij op één!
Naast het dorpse wonen is het ook heerlijk wandelen
en fietsen in Oerle. Mensen waarderen de rust en de
ruimte, met alle faciliteiten van de stad dichtbij.
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In het mooie Oerle is het gevoel van
saamhorigheid groot en ervaren de mensen
onderling een gemoedelijke sfeer. Men vindt de
Oerlenaar toegankelijk, betrokken en er is
aandacht voor elkaar. Dit voelt vertrouwd, het
‘ons-kent-ons-gevoel’ wordt als veilig en prettig
ervaren.
Oerle wordt als veilig ervaren, de inwoners vinden
dat hun kinderen hier veilig kunnen opgroeien. De
school en de speeltuintjes in Oerle kwalificeert men
als mooi en belangrijk.
Natuurlijk blijven er ook wensen bestaan. Een van
de meest voorkomende wensen is een supermarkt
en/of vershof in Oerle voor de dagelijkse
boodschappen. Daarnaast ziet de Oerlenaar graag
dat het kerkgebouw herontwikkeld wordt tot een
centrum voor sociale en culturele activiteiten, zodat
de kerk een toekomstbestendig gebouw wordt met
een functie die passend is bij ons dorp.

De Nederlandse Kinderjury

De Nederlandse Kinderjury
3 maart t/m 16 mei 2021

Liever ziet men meer aandacht voor het groen,
wat in de beleving van de Oerlenaar niet mag
worden opgeofferd ten behoeve van de bouw. Men
wil aandacht voor verbetering van het bestaande
groen en meer zorg voor aanleg van nieuwe
natuurgebieden en groenstroken.
De Oerlenaar uit zijn zorgen over de
gezondheidsgevolgen van het vliegverkeer
vanuit Eindhoven Airport en de geluidsoverlast.
Men pleit voor minder vliegbewegingen en de
grenzen van de groei van de airport vindt men
ruimschoots bereikt.
Daarnaast maakt men zich zorgen over de
verkeersveiligheid in de dorpskern en in
Zandoerle. Er wordt een lans gebroken voor minder
verkeersbewegingen met name van zwaar verkeer.
Deze samenvatting is een overzicht van de
belangrijkste speerpunten in de nieuwe dorpsvisie
van Oerle. Door u aangegeven. Er volgen de
komende maanden uitgewerkte verslagen per
thema, waarover we steeds per thema met in
gesprek willen gaan. Op deze wijze formuleren we
eendrachtig een gezamenlijke dorpsvisie voor ons
mooie Oerle!

Door mee te doen aan de Kinderjury laten kinderen
tussen 6 en 12 jaar oud zien wat hun favoriete
boeken zijn. Ze kunnen stemmen op alle
jeugdboeken die in 2020 voor het eerst zijn
verschenen.
Alle kinderen kunnen thuis en op school aan de slag
tijdens de Leesweken (van 3 maart tot en met
9 mei), om vervolgens hun oordeel te vellen tijdens
de Stemweek (van 10 t/m 16 mei). In de week van
21 juni wordt de winnaar bekendgemaakt.
Alle kinderen die vanaf 3 maart t/m 16 mei hun
ingevulde stemformulieren in de Bibliotheek
Veldhoven inleveren, ontvangen een kleine attentie.
De stembus en de stemformulieren zijn te vinden bij
het AfhaalBieb-punt, waar je ook
bibliotheekmaterialen kunt inleveren en afhalen (na
aanvraag via website). Dit is geopend maandag t/m
vrijdag van 11.00-13.00 uur en van 14.00 tot 17.00
uur, op dinsdag en donderdag ook nog ’s avonds
van 18.00-20.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot
13.00 uur.
Meer informatie:
www.bibliotheekveldhoven.nl/kinderjury

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN
•
•
•
•
•
•
•
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud

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

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

Dat gebouwen passend moeten zijn in het dorpse
karakter blijkt ook uit het feit dat men in Oerle geen
hoogbouw wenst en meerdere Oerlenaren spreken
de wens uit dat er nog zo min mogelijk bijgebouwd
wordt. In het geval van nieuwbouw pleit men voor
betaalbare woningen voor zowel jongeren als
senioren, waarbij collectieve groene energie en
duurzaamheid belangrijk is.

'De waanzinnige boomhut van 104
verdiepingen' en 'Het leven van een
loser - Vet koel' wonnen de Prijs van
de Nederlandse Kinderjury in 2020.
Wie winnen de prijs in 2021?
Dat bepalen de lezers!

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

Beste Oerlenaren,
Hier zijn dan de antwoorden van PubQuiz 2 !
Blijkbaar zijn Oerlenaren in deze thema’s bijzonder
goed thuis, want het wordt een close finish wie er
gaat winnen. Zoals eerder aangegeven zal er geloot
worden wie er wint als er meerdere deelnemers zijn
met dezelfde uitslag. De prijswinnaars zullen in de
volgende Koers bekend gemaakt worden.
Wij hopen dat jullie net zoveel plezier hebben
beleefd aan het oplossen van de quiz als wij aan het
maken.
Bestuur DorpsVereniging Oerle
En dan nu de antwoorden:

Categorie 1: Sport.
1. Cross country, downhill, dirt jumping, enduro en
freeride zijn allemaal onderdelen van
Mountainbiken.
2. De tweede wedstrijd van het
Vierschansentoernooi vindt traditioneel plaats op
Nieuwjaarsdag in de Duitse plaats Garmisch
Partenkirchen.
3. Bij het bowlen wordt het gooien van 3 strikes
achter elkaar een Turkey genoemd.
4. Rond 1882 werd door Jigoro Kano de
zelfverdedigingkunst Judo ontworpen. Het woord
Judo betekent in het Japans de zachte weg.
5. De getallen 13, 14, 17, 19 zitten niet op de
gebruikelijke plaats.

Categorie 2: Wie wat waar ?
Waarschijnlijk hebben de bestuursleden van DVO
nog vaak verteld over hun mooie tripjes naar deze
verschillende bezienswaardigheden. Want ook hier
werden weinig fouten gemaakt.
A: Dré is in de stad Brest in Belarus oftewel Wit
Rusland bij het monument van de moedige
onbekende soldaat.
B: Rini is helemaal naar Ulaanbataar in Mongolië
afgereisd, ze zit bij het 40 meter hoge stalen
standbeeld van Dzjengis Khan op zijn paard.
C: Frans staat bij de A-bomb dome (Genbakukoepel)
oftewel het vredesmonument in Hiroshima te
Japan.
Op 6 augustus 1945 viel in Japan de eerste van
de 2 atoombommen op het gebouw dat voorheen
dienst deed als expositiecentrum. Dat was een
van de weinige gebouwen die nog enigszins
overeind stond.
D: Miranda is in Petra Jordanië aan het einde van de
Siq kloof kom je bij de schatkamer (Khazne
el-Firaun).
E: Harry is afgereisd naar de USA naar de stad
St. Louis in de staat Missouri waar de 192 meter
hoge Gateway Arch staat. De Arch staat symbool
voor de westelijke uitbreiding van de Verenigde
Staten.
F: Martin heeft een fiks eind getrapt, helemaal naar
het noordelijke territorium van Australië, waar de
bekendste toeristische attractie ligt Uluru of te
wel Ayers Rock.
G: Miriam is op vakantie bij misschien wel het
mooiste, maar in ieder geval het grootste
religieuze monument ter wereld de
‘Angkor Wat’ in Siem Reap, Cambodja.
H: Met bijpassend hoedje staat Wim bij de Tempel
van de Hemel in Beijing (Peking) te China.
I: Op 7 december 1941 voerden de Japanners een
verrassingsaanval uit op de Amerikaanse Vloot in
Pearl Harbour. Vandaag zijn de resten van de
vloot nog te zien in Oahu te Hawaii.
Moniek zegt Aloha from Hawaii.

Categorie 3: Muziek:
1. We gaan weer eens lekker aan de slag met
beroemde/befaamde platen.
Welke albums zie je hier en wie is de uitvoerende
artiest ?
A. Op de foto herken je hem meteen:
Man in Black van Johnny Cash.
Het album is de 3e uit de American Recordings
reeks met extra titel Solitary Man.
B. Deze hoes uit de jaren tachtig herkende
natuurlijk iedereen meteen,
België van het Goede Doel.
C. Pendulum van Creedence Clearwater Revival
is het zesde studioalbum en verscheen in 1970.
D. Ook van ACDC is Highway to hell uit 1979 het
zesde studioalbum. Het is tevens het laatste
studioalbum waarvan Bon Scott de zang
verzorgde, hij overleed in 1980.
E. Natuurlijk hoort deze bij Elvis Presley!
Op 14 januari 1973 werd het concert van
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Daarom wordt ze, onder de naam Fidelio,
assistent van de cipier Rocco. Kan Leonore het
noodlot van haar geliefde afwenden?
5. Hank Hiram Williams (1923-1953) een van de
meest succesvolle artiesten allertijden, overleed
op 29-jarige leeftijd op nieuwjaarsdag op de
achterbank van zijn blauwe Cadillac aan een
overdosis morfine en alcohol. Dit leverde hem de
bijnaam “the Cadillac cowboy” op.

Categorie 4: Puzzelen

F.
G.

H.
I.

J.
K.

L.

the King in Hawaii live via satelliet uitgezonden,
Aloha from Hawaii via Satellite. Het trok meer
kijkers dan de eerste maanlading.
Deze iconische hoes is Autobahn van de Duitse
pioniers van de elektronische muziek Kraftwerk.
Het album dateert uit 1974.
Tevens uit 1974 stamt het tweede studioalbum
van Queen, genaamd Queen II.
De inspiratie voor de hoes komt van de zeer
bekende foto van Marlene Dietrich.
Alladin Sane uit 1973 is ook het zesde
studioalbum voor David Bowie.
Onmiskenbaar is de stijl van fotograaf Anton
Corbijn. Al jaren maakt hij voor U2 de foto’s voor
hun albums. Zo ook deze van Rattle and Hum
uit 1988.
Het zesde studioalbum Purple Rain van
Prince and the Revolution uit 1984 bezorgde
hem wereldfaam.
Iconisch is de hoes van Nirvana hun 2e
studioalbum Nevermind uit 1991. De hoes
symboliseert de teloorgang van de jeugdige
onschuld.
Meatloaf “Bat out of Hell“ uit 1977 bevat het
8.28 minuten durende Paradise by the
dashboard light, welke is uitgegroeid tot een
ware evergreen.

2. Een standaard piano heeft 36 zwarte toetsen.
3. a. Nena zong over 99 luchtballonnen.
b. Paul Simon weet 50 manieren om zijn lief te
verlaten.
c. Dolly Parton werkt gewoon van 9 tot 5.
d. Three little birds worden door Bob Marley
bezongen.
e. 666 is het duistere getal van de duivel.
f. Wat zal Bots gedronken hebben 7 dagen
lang?
g. Met de vlucht KL 204 vertrok de liefde van
Peter Koelewijn.
4. Beethoven heeft 1 opera geschreven genaamd
Fidelio.
Fidelio is een ontroerend, serieus werk vol
prachtige momenten over onzelfzuchtige liefde,
trouw, moed en opoffering. Het is het verhaal van
Leonore die zich vermomd heeft om haar man te
zoeken, de vrijheidsstrijder Florestan. Ze
vermoedt dat hij in de gevangenis is beland.

1. Oplossing anagram:
1. Mo Allach,
2. Moniek van den Wildenberg,
3. Eva Dolmans,
4. Martijn Buijs en
5. Patricia Salemink
Zij vormen samen het bestuur van Stichting
Jeugdbelangen Oerle. Het seizoen wat je leest
van boven naar beneden is Lente.
2. Puzzels:

A. Het rad draait naar links.
B. 9 cirkels hebben een zwarte stip.
C. Je telt alle cijfers in een rij (dus horizontaal) bij
elkaar op, behalve de middelste. Dan deel je de
uitkomst door 2 en krijg je het middelste getal in
de rij.
Dus de onderste rij: 9 + 3 = 12. 12 / 2 = 6.
D. A is de goede volgorde van de sjoelbak
(A: 2-3-4-1)
3. Er zijn dan 136 stukjes gelegd, de hoekjes leg je
namelijk maar 1 x, dus 40+40+28+28= 136.
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 = 5. 100 euro (of gewoon 100)
b. tatta
= 2. Nederlander
c. waggie = 1. Auto
d. tantoe = 3. heel erg
e. mattie = 4. vriend
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Categorie 5: Oers!

Boergondisch Oers update

1. De aanvraag voor de naam die gedaan is:
Veldhoven, Zeelst, Oerle.
In het onlangs verschenen Veldhoven Magazine
staat hier een mooi stukje over geschreven.
2. Burgemeester A (Albertus) J. van Hooff.
3. Frans van den Wildenberg is de Oerlenaar van
het jaar 2020.
4. Anja, Rob, Max vd Pas werken alle drie in de
zorg. In de Koers van Oers van april 2020 vindt
u hierover een mooi artikel.

Categorie 6: In het nieuws
1. Bij elke foto hadden wij 4 trefwoorden en/of
jaartallen bedacht die corresponderen met het
aantal puntjes die erbij staan:
A: BERLIJNSE MUUR
VAL COMMUNISME
DDR/BRD
1989
B: KRAKERSRELLEN AMSTERDAM
GEEN WONING GEEN KRONING
BEATRIX
30 APRIL 1980

Lieve Boergondiërs,
Hopelijk zijn jullie allemaal gezond en zien jullie net
als wij enorm uit naar een bruisend, Boergondisch
samenzijn. Ooit was dat heel gewoon tijdens die
heerlijke weekenden Boergondisch Oers die we al
20 jaar kennen in ons dorp.
Voor 2021 hebben we 4 en 5 juni als Boergondisch
weekend gekozen maar gezien de ontwikkelingen
rondom Corona denken we dat het dit jaar niet
haalbaar is op die datum.
We houden met het team van Boergondisch Oers de
ontwikkelingen in de gaten en komen bij jullie terug
wanneer er alsnog mogelijkheden zijn voor
(aangepaste) activiteiten.
We houden goede hoop en zullen zeker in de
toekomst weer samen genieten van ons mooie feest.
We houden jullie op de hoogte en blijf gezond!

C: INGE DE BRUIJN
OLYMPISCHE SPELEN
TOPPIE JOPPIE
SYDNEY 2000
D: NELSON MANDELA
ROBBENEILAND
ANC
1990
2. In juli 2021 komt er statiegeld op kleine plastic
flesjes (onder de 1 liter), hopelijk levert dit
minder zwerfvuil op! het bedrag van het
statiegeld is 15 cent.
3. Matthieu van der Poel kon in 2020 de Ronde
van Vlaanderen bij zijn vele titels noteren.
4. Alle drie kwamen ze in het nieuws door de
Corona pandemie.
A. Famke Louise door haar “ik doe niet meer
mee” -actie.
B. Diederik Gommers als voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.
C. Irma Sluis, gebarentolk bij de persconferenties
en bekend van de hamsteren vertaling.
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Stichting Boergondisch Oers
Volg ons ook op Instagram en Facebook!
Instagram: www.instagram.com/boergondisch_oers
Facebook: www.facebook.com/boergondischoers

Het interview

Het is alweer iets meer dan een maand geleden
bij het verschijnen van deze Koers, maar eind
januari werd onze dorpsgenoot Frans van den
Wildenberg verkozen tot Oerlenaar van het
jaar. Een mooi moment om eens met Frans stil
te staan over hoe hij deze roerige tijd ervaart
en ook om eens samen terug te blikken op het
verleden.
Door Jurre v.d. Velden
In het dagelijks leven verveelt Frans zich normaal
gezien nooit. Iedere
dag heeft hij wel wat
te doen op het gebied
van hobby’s of
vrijwilligerswerk. Hij is
actief bij Chant´Oers,
zit al meer dan 25 jaar
bij het Veldhovens
Mannenkoor, is
jarenlang actief
Frans van den Wildenberg.
geweest in het bestuur
van de Stedenband Eindhoven-Minsk en 8 jaar lang
meegegaan op de bedevaart naar Lourdes.
Vandaag de dag is hij nog altijd actief als vrijwilliger
bij de band van de Prins Willem-Alexanderschool en
de Severinus. Daarnaast gaat hij ook nog 3 keer in
de week sporten in de sportschool bij Toon
Verblackt. Op dit moment staat dit alles door de
coronacrisis helaas op een wat lager pitje. Frans
heeft wel een elektrische fiets gekocht. Daarmee
maakt hij nu dagelijks de nodige kilometers om toch
bezig te blijven.
In de jaren voordat hij in militaire dienst ging was
Frans werkzaam bij Philips. Zijn militaire dienst
volbracht hij aan de rand van de Veluwe in Wezep.
Na de militaire dienst wilde hij graag switchen van
beroep, naar een baan waarbij je meer buiten aan
het werk bent. In de zoektocht naar een baan viel
zijn oog op een advertentie in de krant om te
solliciteren voor een baan bij de politie in de 3 grote
steden. Frans besloot het erop te wagen en is in
januari 1969 vervolgens begonnen op de
politieacademie in Amsterdam. Een jaar later werd
hij beëdigd en kon hij aan de slag als politieagent in
de stad waar hij daarvoor nog nooit was geweest.
Frans begon zijn carrière bij de politie de eerste 6
jaar op het politiebureau aan de Warmoesstraat in
Amsterdam. Hij heeft de eerste jaren op kamers
gezeten in de periode dat hij in Amsterdam werkte.
Nadat hij trouwde kocht hij een huis in het

nabijgelegen Zaandam, waar hij tot 1976 heeft
gewoond. Na de jaren in Amsterdam (en Zaandam)
is Frans verhuisd naar Hoogerheide. Daar is hij
9 jaar werkzaam geweest als docent.
Bij het bureau aan de Warmoesstraat was in die
jaren ook de bekende misdaadschrijver Appie
Baantjer actief als rechercheur. Een groot deel van
de boeken die Baantjer schreef zijn gebaseerd op de
dingen die hij meemaakte in dat bureau. In de 6
jaren die Frans zelf in onze hoofdstad werkte heeft
hij zelf ook veel dingen gezien en meegemaakt. Het
werkterrein van bureau Warmoesstraat omvat
namelijk een vrij groot deel van Amsterdam. Niet
alleen de Wallen maakten daar deel van uit maar
ook bijvoorbeeld het Westelijk Havengebied. Door
deze gevarieerde omgeving waren er binnen het
werkterrein van de Warmoesstraat allerlei
verschillende soorten criminaliteit vertegenwoordigd.
Alles van vechtpartijen tot zakkenrollers heeft Frans
in die jaren voorbij zien komen.
Na zijn jaren in Amsterdam en als docent werd
Frans M.E.-coördinator voor alle
gemeentepolitiekorpsen in Noord-Brabant, met als
standplaats Eindhoven. Hier adviseerde hij onder
meer over de inzet van de Mobiele Eenheid (ME) bij
evenementen als voetbalwedstrijden en
demonstraties. Aan de hand van een risicoanalyse
werd dan bepaald of de inzet van een peloton ME,
de politie te paard, politiehonden of een
aanhoudingseenheid nodig was. Vervolgens zorgde
Frans ervoor dat de benodigde inzet daadwerkelijk
beschikbaar was op het moment van het
evenement. Ook dit was een baan waar je op veel
verschillende plekken kwam. Soms zat hij
’s-ochtends bij een voetbalwedstrijd van RBC in
Roosendaal, ’s-middags bij een wedstrijd van
Helmond Sport en in de avond bij een wedstrijd van
RKC in Waalwijk.
Uiteindelijk is Frans in 2005 met pensioen gegaan,
waarna hij zich zoals eerder al gezegd nooit heeft
hoeven te vervelen. Zo is hij tussen 2004 en 2015
voor zijn functie bij de stedenband Eindhoven-Minsk
verschillende keren naar de Wit-Russische hoofdstad
afgereisd. In Minsk heeft hij (mede) een band die
vergelijkbaar is met de Alexanderband in Veldhoven
opgericht. Bij de Alexanderband werken ze met
behulp van een kleurensysteem in plaats van met
muzieknoten. Door kleuren te plakken op de toetsen
van een piano of een keyboard die overeenkomen
met de kleuren in de muziekpartituur, kan de
bespeler zonder noten te lezen tóch muziek maken.
Uiteindelijk is er een volle vrachtwagen met
instrumenten richting Minsk gegaan en was de WitRussische Alexanderband geboren.
Bij de Severinus is Frans normaal gezien ook nog
actief. Daar fietst hij vaak met de cliënten, doet hij
boodschappen en drinkt koffie met ze. Ook helpen
ze hem wel eens met het bezorgen van de Koers
van Oers. Door de coronacrisis ligt het
vrijwilligerswerk bij Severinus voorlopig helaas stil.
Frans hoopt dat hij snel weer aan de slag kan zodat
hij weer samen met de cliënten activiteiten mag
ondernemen.
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Scoor een boek! trapt af

Scoor een Boek! trapt af in Veldhoven
Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren
de Bibliotheek Veldhoven, Brede School
Veldhoven en PSV Foundation ook dit
schooljaar het sportieve leesbevorderingsprogramma ‘Scoor een Boek!’ uit.

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

Het programma verbindt lezen en sport door
profvoetballers in te zetten als rolmodellen. Maar
liefst 16 groepen 5 en 6 van Veldhovense
basisscholen gaan dit schooljaar aan de slag met
Scoor een Boek!. PSV-spelers Nurija van
Schoonhoven en Marco van Ginkel zijn deze keer de
ambassadeurs van Scoor een Boek! in Veldhoven.
Zij motiveren alle deelnemende leerlingen en
leerkrachten om zoveel mogelijk leuke boeken te
‘scoren’.
De voorbeschouwing
Voorafgaand aan Scoor een Boek! werd een
wedstrijd uitgezet onder de deelnemende scholen.
De opdracht was om in een filmpje te laten zien
waarom lezen en bewegen zo belangrijk en leuk
is. Het filmpje van groep 5 en 5/6 van basisschool
De Rank werd gekozen tot winnaar. Zij wonnen een
extra feestelijke aftrap op school met PSV-spelers en
PSV-mascotte Phoxy. Vanwege de
coronamaatregelen kon de extra feestelijke aftrap
op school helaas niet worden uitgevoerd, de school
houdt uiteraard nog een passende prijs tegoed.

Na negen weken lezen gaat het Fluitsignaal: de
groepen maken de eindstand van de gescoorde
boeken op en sluiten het programma sportief af.
Dan wordt ook de eindstand van alle gescoorde
boeken in Veldhoven bekend gemaakt.

Schooleditie
Alle deelnemende scholen in Veldhoven starten in de
eerste week van maart met Scoor een Boek!. Na vijf
weken scoren is het rust en wordt de tussenstand
opgemaakt. De Brede School en de Bibliotheek
Veldhoven organiseren aansluitend aan de schoolen thuiseditie leuke sport- en leesactiviteiten voor
alle kinderen in groep 5 en 6 in Veldhoven.

Thuiseditie
Scoor een Boek! heeft naast de Schooleditie voor
leerlingen van groep 5 en 6 ook een Thuiseditie. In
de Thuiseditie doet het hele gezin mee aan leuke
opdrachten. Voor elke opdracht die het gezin
uitvoert worden punten gescoord voor de groep op
school. De groep met de meeste punten maakt kans
op een mooie prijs.

Steun de

en word donateur!

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle
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Scoor een Boek Nurija van Schoonhoven, Phoxy
en Marco van Ginkel.

Geschiedenis Scoor een Boek!
Scoor een Boek! is in 2012 opgezet in Groningen en
werd daarna uitgerold over het hele land. Kinderen
worden via videoboodschappen aangemoedigd door
spelers van onder meer AZ, FC Groningen, NEC en
Willem II. Vorig schooljaar werd Scoor een Boek!
voor het eerst in Veldhoven uitgevoerd, met PSVspelers Jeslynn Kuijpers en Nick Viergever als
ambassadeurs. Met het project geven
profvoetballers aan dat, naast sporten en spelen,
lezen erg belangrijk is. Een goede taalbeheersing is
namelijk de basis voor zelfstandigheid en een
gezonde levensstijl.
Meer informatie, filmpjes en foto’s:
www.bibliotheekveldhoven.nl/scooreenboek

Even voorstellen… Siem

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit:
Sarah Allach, Xavi van Breugel, Charlie van Eerd,
Siem Hermans, Jinthe Kanters en Nikita Rutter.

Sleeën door de wijk
Hallo allemaal,
Ben er weer en vandaag wil
ik graag schrijven over de
sleetocht bij ons in de wijk.
Ze hadden al gezegd dat er
veel sneeuw zou vallen maar
zoveel. Wow!!!
Ging ‘s ochtends gelijk naar
buiten een sneeuwpop
maken, glijden, sleeën,
sneeuwballen gooien, met de hondjes in de sneeuw.
Toen kwam de mama van Deveny en Levi (Monique
Zwijgers) op een idee.
Allemaal sleeën aan elkaar knopen en dan door de
wijk glijden.
De buurman van Moniek heeft een mooie jeep en die
trok ons helemaal door de wijk heen.
Soms moesten we even stoppen bij de bochten want
dan knakte de grote slee.
Ook kregen we lekker chocolademelk en snoep.
Was echt super leuk!
Daarna ging ik weer even naar huis opwarmen, want
die sneeuw is ook wel heel erg koud.
Vandaag keek ik naar buiten en scheen de zon weer.
Dus ga weer lekker spelen.
Tot de volgende keer… groetjes Nikita

Hallo ik ben Siem, ik ben
8 jaar en zit in groep 5.
Ik woon met mijn broertje
Luuk, papa Simon en mama
Kim in Oerle op de Amfora.
Ik hou veel van piano spelen
maar ook buiten spelen en
knutselen vind ik heel leuk
om te doen.
Met mijn verjaardag heb ik
een piano gekregen en daar oefen ik veel mee.
Ik heb ook eens piano es gehad, maar door corona
ging die niet door.
Heel lang stond ik op de wachtlijst, maar helaas heb
ik toen alsnog maar twee lessen gehad!
Ik heb zelf een app op de iPad en nu leer ik mezelf
piano spelen.
Via mijn lieve opa heb ik het leren kennen want hij
heeft zelf een keyboard en hij speelt ook veel gitaar
als mijn broertje en ik daar zijn. Dat is altijd heel
gezellig, hij gaat dan soms ook wel eens zingen!
Dit was het voor nu, wil je nog meer weten over mij
lees dan in de volgende Koers voor kids verder!
Groetjes Siem Hermans

Siem (l) en zijn broertje Luuk achter de piano.
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Even voorstellen… Sarah
Hoi ik ben Sarah, ik ben
11 jaar oud en ik zit in groep
acht.
Ik woon op de Berkt met
mijn moeder, die heet Sanne
en mijn vader, die heet
Mohammed en mijn oudere
zus die Layla heet.
Mijn vader is Marokkaans en
Spaans en mijn moeder die
is gewoon Nederlands. Dat betekent dat ik half
Nederlands en kwart Marokkaans en kwart Spaans
ben. En nu iets over wat ik leuk vind om te doen. Ik
vind bakken heel leuk en mijn familie ook want er
staat altijd iets lekkers klaar wat iemand gebakken
heeft.
Ook heb ik een tijdje in Israël gewoond, dat ligt in
het Midden-Oosten. Omdat mijn vader daar een
baan aangeboden kreeg. Het was best wel lastig om
ineens een andere taal te moeten leren. Maar nu
spreek ik best wel goed Engels. Het leukste in Israël
vond ik het zwembad in de tuin. Maar ik ben wel
heel blij dat ik weer terug in Oerle ben.
Oh ja, ik heb ook nog een hond, die heet Boussa.
Boussa betekent ‘kusje’ in het Marokkaans. Dat was
alles over mij!

Even voorstellen… Jinthe
Hallo allemaal,
Ik ben Jinthe en ik ben
8 jaar oud. Mijn hobby’s zijn
zwemmen, sporten,
afspreken met vriendinnen
en TikTok filmpjes maken.
Ik woon samen met mama,
papa, 1 oudere zus, 2
jongere zusjes en 1 broertje.
Ik woon nu 4 jaar in Oerle
en ben in Eindhoven geboren. Wij wonen in een
oude boerderij van bijna 100 jaar oud die heel groot
is, omdat we een groot gezin hebben.
Onze huisdieren zijn kippen die soms de restjes van
ons eten krijgen. We hebben een grote trampoline
en een speelhuis in de tuin. In de zomer speel ik
heel graag buiten in de tuin en we hebben dan ook
een heel groot zwembad van wel 5 meter!
Ik zit in groep 5 en vind het leuk op school. Spelling
en taal vind ik het leukste. Helaas gaat onze
meester naar een andere school, dat vind ik heel erg
jammer en ik ga de meester wel missen.
In de zomervakantie gaan wij naar camping de Paal
op vakantie. Daar hebben ze veel glijbanen en een
super gaaf zwembad.
Ik vind het heel erg leuk dat ik stukjes voor de
Koers van Oers mag schrijven en verheug me daar
erg op.

CITY PASSAGE
VELDHOVEN
Sarah ondertekent de KvK-overeenkomst.

28

Even voorstellen… Xavi
Xavi
Hallo ik ben Xavi ik ben
9 jaar en ik hou van voetbal
en ik zit bij de club RKVVO.
Ik woon op de
Zittardsestraat 71 en daar is
het heel gezellig.
En ik heb nog een papa en
mama en ze heten Maikel en
Angela en ook nog een zusje
van 4 die Bliss heet.
Ik zit op de Sint Jan Baptist school in groep 5 en ik
hou heel erg van gamen zoals Brawl Stars.
Graag speel ik veel buiten met mijn vrienden! Bij
ons voor hebben we een mooi voetbalveld en een

Heel Holland bakt
Ik wil jullie graag iets
vertellen over het
televisieprogramma heel
Holland bakt. Ik vind dat
namelijk een heel leuk
programma omdat je er zelf
veel van leert.
In het programma moeten
10 bakkers in een wedstrijd
allemaal opdrachten maken.
Elke aflevering zijn er drie rondes en aan het einde
van de aflevering moet er altijd iemand naar huis. Ik
vind het steeds jammer als er iemand naar huis
moet. Het is spannend wie er wint. André van Duin
is de presentator en vind ik het grappigst. De
technische ronde is speciaal voor de bakkers omdat
ze niet weten wat ze moeten bakken. Ze krijgen dan
een moeilijke opdracht van Robert. Robert is zelf
bakker en kan heel goed bakken.
Ik kijk graag naar heel Holland bakt omdat ik zelf
ook van bakken hou. Met mijn mama bak ik bijna
ieder weekend. Ik maak graag een slagroomrol. Ook
kan ik taart maken. Ik vind het leuk om de taart te
versieren met allemaal lekkere dingen.
Groetjes, Jinthe.

Xavi met de bordjes “Hier uw hond niet uitlaten!”
speeltuintje maar helaas ligt er overal heel veel
hondenpoep. Ook bij de sloot ligt er heel veel poep
en soms krijg ik het dan ook aan mijn kleren als ik
de bal uit de sloot haal. Zelfs bij ons voor langs de
stoep en het fietspad laten heel veel mensen
gewoon de hond uit! Mama word dan ook vaak boos
op mij ook omdat ik elke dag poep onder mijn
schoenen of op mijn kleding heb. Dat vind ik zelf
ook heel erg vies. De kinderen waarmee ik speel
hebben daar ook last van, dus daarom had ik het
idee om hier aan iets te doen en een stukje te
schrijven hier in de koers van oers. Ook heb ik zelf
bordjes gemaakt en opgehangen zoals jullie zien op
de foto. Ik ben erg blij als we dadelijk weer zonder
poep kunnen spelen!
Alvast erg bedankt.
Groetjes,
Xavi van Breugel

Xavi ondertekent de KvK-overeenkomst.
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Interview Emma Buijs

Wat is precies het doel van de jeugdraad?
Stichting jeugdbelangen die probeert samen met het
bestuur te zorgen dat er heel veel leuke activiteiten
georganiseerd kunnen worden voor kinderen. Ze
willen niet alleen leuke dingen doen, ze willen ook
belangrijke dingen meebrengen bijvoorbeeld iets
over pesten of social media.
Stichting jeugdbelangen is er mee bezig om de
blokhut op te knappen. Dan wordt de Bosbender DE
plek voor de jeugd! Anders gaan volwassenen
dingen verzinnen die de jeugd misschien niet leuk
vindt. Daarom moet de jeugd mee beslissen en is
deze opgericht. De jeugdraad gaat dus mee
beslissen over de activiteiten bijvoorbeeld Among us
in real life of levend Stratego.

Hoeveel leden kunnen erin?
Er is niet een bepaald aantal dat er bij kan. De
leeftijdsgrens is 8 tot 18 jaar maar het liefst de
bovenbouw.
Hoeveel kinderen hebben zich tot nu toe
aangemeld?
Er zitten tot nu toe drie mensen in de jeugdraad,
waaronder Emma, Mart en Sarah.
Ze zijn op zoek naar nog meer leden, als je het ook
leuk vindt om gave ideeën te bedenken meld je dan
aan op jeugdraad@sjb-oerle.nl
Heb je al plannen voor het komende jaar?
Ze willen sowieso een eerste vergadering houden en
kijken wat de jeugd belangrijk vindt.
Waarom heb je je aangemeld als voorzitter?
De vader van Emma (Martijn) was aan het bellen
met de voorzitter van stichting jeugd belangen,
Emma hoorde het gesprek en maakte toen een
grapje, ze zei waarom kom ik niet bij de stichting
jeugdbelangen? En toen zei haar vader dat is
eigenlijk een best goed idee!
En toen is dat zeg maar voort gekomen en ze heeft
er meteen werk van gemaakt!

Emma Buijs (l) wordt geïnterviewd door Siem en
Sarah.

Wil je meer weten over de jeugdraad? Volg ze dan
op Instagram onder jeugdraad_sjb.

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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Siem en Sarah werken het interview van Emma
voor de Koers voor Kids uit.

Achter de schermen
De Koers voor Kids
achter de schermen
Nu ik al een heel schooljaar
schrijf voor de Koers voor
Kids, zal ik jullie vertellen
hoe we werken achter de
schermen. Maar eerst vertel
ik jullie iets over de Koers.
Wist je dat de Koers van Oers al 54 jaar bestaat?
Dat is lang hè... De Koers voor Kids bestaat 5 jaar.
De Koers van Oers heeft nu een oplage (aantal
boekjes) van ongeveer 1400. De laatste jaren is de
oplage gestegen van 900 naar 1400. Dat is veel hè!
Dit heeft te maken met de nieuwe wijk die in Oerle
is gebouwd.
De Koers van Oers is eigenlijk de richting van Oers.
Dat kan je zien aan het logo. Het logo van de koers
is een kompas en met een kompas kan je de richting
bepalen (leren we bij de scouting, hoe dat moet).
De naam is ontstaan uit een wedstrijd en een
schoolmeester heeft de naam verzonnen.
Maar wie betaalt de koers nu eigenlijk?
De Koers van Oers wordt betaald door de opbrengst
van de boekenmarkten en de opbrengst van
advertenties. De mensen van de Koers en de kids
van de Koers zijn vrijwilligers.

Als ik een stukje ga schrijven, moet ik eerst
bedenken over welk onderwerp ik ga schrijven. Dit
bespreken we in een vergadering. Voor de Corona
waren de vergaderingen op school of in
dorpscentrum d’Ouw School. Maar nu doen we alles
online. We vergaderen 2 keer per maand. De ene
keer is het een lunchvergadering en de andere keer
is het in de avond. Tijdens de vergadering bepalen
we de onderwerpen en kunnen we om hulp vragen
als dat nodig is. De grote mensen van de Koers van
Oers zorgen altijd voor iets lekkers tijdens de
vergadering. Dat vind ik superlief!
Als we de onderwerpen bepaald hebben, gaan we
zelf aan de slag. Meestal helpt mama me een beetje
mee. Hier en daar passen we wat zinnetjes aan en
maken we het stukje af. Ook maken we meestal een
leuke foto die te maken heeft met het onderwerp.
Dan kan je lezen en plaatjes kijken.

Voor dit stukje moest ik na de avondvergadering
nog even online blijven zodat ik mijn vragen kon
stellen. Nu weten jullie al veel meer over de Koers
van Oers.
Als alle stukjes compleet zijn, wordt er een mooi
geheel van gemaakt en kan alles naar de drukker.
Bij de drukker maken ze er een mooi boekje van. En
voor je het weet ligt mijn verhaal bij jullie op de
mat!
Veel leesplezier! Groetjes Charlie

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.

Charlie werkt haar stukje uit op de computer.
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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

Maart
12

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

19

Ophalen groene kliko + 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

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

Mei
7

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

8

Chemisch Afval (KCA) wagen

13 t/m

Asperges op de Velden

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

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
Platanenlaan 28

Severinus (Entree hal)

A.P. de Bontstraat 2

(Buiten links bij de voordeur)

4

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

Brandrood 39

(Buitenzijde naast entree)

11

Ophalen groene kliko + PMD-zak

Heikantsebaan 17-19

Voetbalvereniging RKVVO

18

Ophalen groene kliko + PMD-zak

Appartementencomplex Mansus (zijgevel straatkant)

25

Ophalen groene kliko + PMD-zak

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

De volgende kopijdatum is

26 maart 2021

32

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

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

Foto impressie… Oerle in de sneeuw

