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Gedecoreerden in Oerle

We willen Dré Jonkers en Peter
van de Ven feliciteren met hun
Koninklijke onderscheiding “Lid in

de Orde van Oranje-Nassau”.
-xXxVerder willen we nog
Mary Eggenhuizen feliciteren
met haar beëdiging als
(zelfstandig) trouwambtenaar.

Recreanten gezocht

Het recreantenteam van
dameskorfbalvereniging BIO zoekt
nieuwe leden.
We denken dan bijvoorbeeld aan
oud-korfbalsters, maar ook
moeders van jeugdleden of andere
dames die het gewoon gezellig
vinden om in teamverband te
sporten zijn van harte welkom.
Korfbalervaring is niet noodzakelijk; het is een team
dat echt voor de gezelligheid speelt.
We trainen op woensdagavond van 19.30 tot 20.30
uur en afwisselend spelen we eveneens op
woensdagavond wedstrijden tegen teams van
andere verenigingen. Tijdens de winterperiode
spelen of trainen we op woensdagavond in de zaal,
een enkele keer spelen we dan op zondag.
Lijkt het je gezellig om een keer mee te doen? Kom
dan woensdagavond naar het veld of mail even naar
onze trainer/coach Jan Kampinga,
jankampinga@onsbrabantnet.nl.
Bellen mag natuurlijk ook: 06-28417750.

Lid in de Orde van OranjeNassau Dré Jonkers (66)
geldt in Oerle als een zeer
betrokken vrijwilliger. Van
1988 tot 1992 was hij
bestuurslid van Stichting
Peuterspeelzaal De
Tamboerijn. Daarna was hij
tot 1998 voorzitter van het
schoolbestuur van de
Basisschool Sint Jan Baptist.
Naast bestuurslid van Sint
Jan Baptist was hij
bestuurslid van de Vereniging van Schoolbesturen
Veldhoven, mede oprichter van Veldvest én was hij
secretaris van de Stichting Scholenbureau
Veldhoven. Sinds 1998 is hij mantelzorger voor zijn
moeder, schoonmoeder en tante. Vanaf 1998 was
hij ook actief in de werkgroep Oerle wordt weer Oers
(OWWO) en was hij jarenlang lid van Wijkplatform
Oerle. Ook is hij sinds 2013 betrokken bij de
Dorpsvereniging Oerle, eerst als secretaris en sinds
2016 als voorzitter. Verder zat hij van 2010 tot 2020
in de klachtencommissie van Zuidzorg en de RSZK.
Lid in de Orde van OranjeNassau Peter van de
Ven (67) draagt muzikaal
Veldhoven een warm hart
toe. Vanaf de oprichting in
1972 was hij actief bij de
Oerse Kapel. Tot 1997 had
hij bij dit muziekgezelschap
een functie in het dagelijks
management en was hij ook
muzikaal leider. Sinds 1999
is hij bestuurslid van
harmonie St. Cecilia in Oerle,
waarbij hij ook de functie van vicevoorzitter en
voorzitter heeft vervuld. Bij het evenement
Boergondisch Oers is hij al ruim twintig jaar
presentator van de spellenmiddag. Sinds 2018
begeleidt hij wekelijks een cliënt van Severinus.

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
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Severinus nieuws

We mogen weer!
Eindelijk mag ik weer positief nieuws brengen. Onze
vrijwilligers zijn weer welkom op de woonhuizen van
Severinus. De overige activiteiten liggen nog stil;
maar daar werven we natuurlijk wel gewoon voor.
Halen en brengen van kinderen (tot 4 jaar)
met een bolderkar of rolstoel (loopafstand 5
min)
Wij zijn op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die op de
vrijdagochtend tussen 9.00u en 12.00u een aantal
kinderen heen en weer willen brengen. Het is een
loopafstand van ongeveer 5 minuten. De kinderen
zitten in een bolderkar of in een rolstoel. Het gaat
om een proef, die tot en met juli 2021 loopt. We
willen hier meerdere vrijwilligers voor vinden, zodat
er een kleine poule gevormd kan worden en je als
vrijwilliger niet elke vrijdag aan de beurt bent. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl).
Kom je met ons leuke dingen doen?
Wij zijn een gezellig groepje dat op de
woensdagmiddagen graag met jou spelletjes doet,
buiten speelt en gaat zwemmen in het zwembad van
Severinus.
Wij komen alleen op de woensdag middagen en in
het weekend bij Severinus.
Wij zijn een groepje van 8 jongeren. Je mag zelfs
blijven eten, als je het gezellig vindt!
Voor meer informatie kun je contact op nemen met
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl).
Kan je zingen? Zing dan mee!
De Severinoos zijn op zoek naar een nieuwe
begeleider/ instructeur. De Severinoos oefenen op
de maandagavond en treden regelmatig op. Voor
meer informatie neem contact op met Hannah van
Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

Corona proof Klusdagen: een geweldig
teamuitje
Ben je voor je bedrijf op zoek naar een leuk
teamuitje met een maatschappelijk verantwoord
tintje? Kom een dag klussen. Wij kijken graag
samen met u wat een groep (maximaal 5 personen)
binnen Severinus kan betekenen. Voor meer
informatie neem contact op: Hannah van
Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl
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).
Dansgroep Danserinoos is op zoek naar een
instructeur/vrijwilliger
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
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
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Crypto Oers, puzzel 85

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.

1

De oplossing van Crypto 84 was:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GraaT
AspErge
StUnt
NummeReen
StemLokaal
MilIeustraat
LakeNvelder
SChoonen
Xavi

2
3
4
5
6

Familienaam: TEURLINCX
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen, Marian van den
Boomen, Wendy Borgmans, Mieke van Campen,
Annie Geven, Jo ten Have, Jeanette van der Heijden,
Toon Hermens, Bets Hospel, Kees Hulshorst, Corrie
Kampinga, Corné Kelders, Wil de Kort, Jan
Lammers, Janus van Lieshout, Henriette Segers,
Annie Stemerdink, Jack van der Velden, Moniek van
den Wildenberg

7
8
9
10
1.
2.

Een eeuw geleden ontstane vlaktegaarden (9)
Schreef Toon Kortooms vroeger al over onze
kapelaan en diens broer? (7)
3. Nokhixer kan je huis anders wel verkopen (5,3)
4. Handleiding voor Dorpsvisie van DVO van
dunbladig gesteente aan een koord (8)
5. Aktie van de Koers om een roman te bestellen?
(4,3,4)
6. Een boom met een t maakt een hele woonwijk
(5)
7. Wordt het na deze familie in de sloot alleen
maar erger? (3,2,3)
8. Drie stichtingen zitten samen in een
nalatenschapswoning (11)
9. Na september mag je naar het bejaardenhuis
(7)
10. Je vindt het tussen het speelgoed van Mark,
Jolanda en René (9)
Succes!
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Ouw (k)oers

Eenzaamheid

Bron: Koers van Oers
Jaargang 42, nummer 5, mei 2009
Column Wil van de Vorst
The Sound of Music
Tussen Oerle en Wintelre staat Het Vijverbergje, ook
wel ’t Koepeltje genoemd. Vanuit Oers staat het aan
de rechterkant van de weg, middenin de weilanden.
Het is een overblijfsel van wat eens een buitenplaats
was voor de kinderen van het zusterspensionaat.
Die speelden daar aan de rand van een vijver op een
idyllische plek tussen de hoge bomen. Het
gebouwtje dateert uit 1873, de periode dat van
Gogh zichzelf ontdekte als kunstschilder.
In gedachten zie ik Oerse kinderen hier samen
liedjes zingen. Onder toeziend oog van de liefste
zuster van het pensionaat. Een soort Maria Rainer
uit The Sound of Music. In de verte keuteren
Brabantse boeren op droge zandgronden. Gebukt
onder ’t leven, zoals Vincent ze zag. Als de kinderen
klaar zijn met hun liedjes, veren de boeren op en
klappen ze met hun eeltige handen.
Tussen Oerle en Wintelre staat binnenkort een grote
feesttent. Vanuit Oers aan de linkerkant van de weg,
middenin de weilanden.
Hier viert Rabobank Oerle-Wintelre in juni haar
honderdste verjaardag. Samen met alle inwoners
van de twee dorpen. Maar liefst 60 eigen artiesten
gaan er optreden voor een enorm groot publiek. Met
bekende liedjes van 50 jaar Eurovisie Songfestival.
Onvergetelijk.
Juni wordt een echte zangmaand. Niet alleen op het
Songfestival maar ook op De Hollandse Avond van
Boergondisch Oers en op de Feestavond van Bio 60jaar wordt er gezongen. Er stappen in één maand
meer dan 100 Oerlenaren ’t podium op. Ik heb ’t
idee dat wij minder gebukt door ’t leven gaan
dan de boeren van weleer. En dat we het steeds
makkelijker vinden om wat van onszelf te laten zien.
Het wordt weer genieten. Oers is in juni één grote
Sound of Music.

SWOVE gaat vanaf 15 april elke week een nieuwe
editie betreffende eenzaamheid uitzenden.
In een 11-tal weken wordt eenzaamheid nader
verklaard in diverse thema’s. Je kunt hierbij denken
aan het thema eenzaamheid zelf, wat is isolement,
eenzaamheid in relatie tot mantelzorgers, jongeren.
Wat oorzaken en gevolgen zijn van (langdurige)
eenzaamheid, maar ook feiten en cijfers. Waar
hebben we het over? Wat zijn de gevolgen van
Covid-19 op eenzaamheid? En wat kun je hier zelf
aan doen? Of wat als je als vrijwilliger of
professional hiermee te maken krijgt, wat kun je
dan doen?
Deze en meer thema’s zullen de revue passeren in
korte sessies van ongeveer 5 minuten.
Op onze website:
https://www.swove.nl/media/filmpjes/ of
Facebook
https://nl-nl.facebook.com/swove.veldhoven
worden ze vanaf 15 april wekelijks online gezet.
Voor vragen kun je terecht bij Patricia Kohlen;
specialist eenzaamheid ouderenadviseur SWOVE:
p.kohlen@swove.nl of 040-2540066
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Susan’s column
Waar rook is….
Door Susan Visser
Wij mensen houden wel
van een vuurtje: in de
zomer hebben we het liefst
een vuurkorf of barbecue in
de achtertuin, in de winter
een haard in de
woonkamer. Als je gaat wandelen zie je overal
rookpluimen, vooral als het heel warm of heel koud
is. In de zomer komen ze vanuit tuinen en in de
winter uit schoorstenen. Ook al hebben de meeste
huizen tegenwoordig een behaaglijke centrale
verwarming of vloerverwarming en worden steeds
meer woningen uitgerust met allerlei groene opties
zoals zonnepanelen, warmtepompen en
zonneboilers, we willen toch graag het vlammetje
zien branden. En dan gaat het niet om een
waakvlammetje zoals dat van de geiser, maar om
het gevoel dat een kampvuur ons geeft. We willen
zelf fikkie steken zodat we zelf brandstof op het vuur
kunnen gooien.

Maar wat zijn dan precies de problemen die
veroorzaakt worden door fijnstof? Het meest
opvallend zijn longproblemen bij kinderen, soms
zelfs nog voor ze geboren worden. Er komt namelijk
ook gewoon fijnstof in de placenta terecht. (Je kunt
hier tussen de regels door lezen dat het goedje in
ons hele lichaam gaat zitten.) Kinderen die ergens
anders gezond geboren zouden worden of niet ziek
zouden worden op jonge leeftijd, krijgen door de
hoge concentraties fijnstof te maken met ziektes
zoals astma. Ze hebben dus chronische ontstekingen
in hun longen.

Nou kwam er eerder dit jaar opmerkelijk nieuws
voorbij. De geschatte fijnstofuitstoot van onze eigen
stook blijkt veel groter dan gedacht. Het is 23% van
de totale uitstoot van fijnstof. Meestal kijken we
naar de industrie als boosdoener en naar het
autoverkeer. Maar dat de grootste boosdoener
letterlijk in onze achtertuin staat of – nog
waarschijnlijker – in ons eigen huis? Dat komt toch
als verrassing.

Als ik al mijmerend mijn rondje loop door Oerle, zie
ik de rookpluimen vrolijk naar buiten komen. Dat is
dus fijnstof, denk ik bij mezelf. De CO2 die vrijkomt
bij houtverbranding is in dit hele verhaal nog niet
eens meegenomen… Het blijkt allemaal best
schadelijk en we doen het zelf. Onze kinderen
worden hier ziek van, chronisch ziek van, en wij
stoken gewoon door. Wat zegt dit eigenlijk over
ons?

De problemen die door deze uitstoot worden
veroorzaakt zijn zelfs zo groot dat het Planbureau
voor de Leefomgeving de regering heeft geadviseerd
om een algemeen stookverbod in te voeren. Zo’n
advies gaat dan naar een minister en in dit geval
heeft die minister het advies naast zich neergelegd.
Er is namelijk niet genoeg draagvlak voor zo’n
stookverbod. Met andere woorden, hij heeft het
advies in de papierbak gegooid. Of zou hij er zelf
zijn haard mee hebben aangestoken?
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Vrijwilliger gezocht

ProWin consulente
Hallo allemaal.

SWOVE in BEWEGING: wie helpt?
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die eens
in de week actief met 3 bewegingstoestellen in
de weer wil gaan. En dit, jawel, in de mooiste
belevingstuin voor dementie in Veldhoven.
De dag en het tijdstip zijn nog nader in te vullen.
Het gaat om ongeveer één tot anderhalf uur per
week met een groepje mensen die zichzelf
aanmelden bij SWOVE of er toevallig zijn.
De Belevingstuin is er voor alle burgers in Veldhoven
maar is specifiek ontworpen voor mensen met de
ziekte dementie. Er is daarom heel goed gelet op
veiligheid; ronde vormen, ruiken, zien, horen en
proeven, voelen en bewegen. Daarnaast is buiten
zijn en bewegen heel erg goed voor onze algehele
gezondheid. De beweegtoestellen worden eind april
geplaatst en het zou mooi zijn als er eens in de
week echt aandacht is om deze te gebruiken.
SWOVE gaat zich inzetten om vele burgers en
groepen naar de tuin te krijgen.
Dagbesteding “Bij-een in het Groen” is er op
woensdag- en zaterdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur en op dinsdag is de Archipel met een
dagbesteding aanwezig.
De openingstijden zijn van zonsopgang tot
zonsondergang en de tuin is vrij te bezoeken.

Heel graag wil ik
mezelf even
voorstellen.
Mijn naam is Corine
Goossens, ik woon op
de Zandoerleseweg,
ben getrouwd met
Dirk Goossens en wij
hebben 2 kinderen,
Tim en Juul, en een
hond Syd.
Ik ben vanaf 1 mei
begonnen als ProWin
consulente.
ProWin is een bedrijf waar ik 9 jaar geleden mee in
aanraking ben gekomen en er sindsdien gek op ben.
ProWin heeft een Reinigingslijn, een Wellness lijn en
een Best Friends lijn voor hond en kat.
Heel graag wil ik jullie vertellen wat ProWin kan en
doet door middel van een party, nu eventueel online
en hopelijk in de toekomst weer live bij jullie thuis.
Misschien ben je al bekend met het product. Zou je
iets (bij) willen bestellen, kan dat ook heel makkelijk
via mij.
Heel graag wil ik mensen net zo enthousiast maken
als dat ik ben. Mocht je iets willen vragen, interesse
hebben in het product of een party willen geven,
laat het me weten.
Ik hoop iets van jullie te horen,
Groetjes Corine Goossens.
0653679500

Wie o wie vindt het leuk en fijn om dit zingeving
traject aan te gaan?
We horen het graag!
Reacties kunnen naar SWOVE 040-2540066 of
c.heijden@swove.nl of b.delfsma@swove.nl

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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Samenwerking erfgoed

Erfgoedstichtingen samen in één
vereniging
Drie Veldhovense erfgoedstichtingen vormen vanaf 1
mei Erfgoedhuis Veldhoven, een vereniging met als
doel het Veldhovens erfgoed te beschermen en
kennis over heemkunde te delen. De
erfgoedstichtingen vonden 100 jaar Veldhoven een
mooi symbolisch moment om hun samenwerking te
bekrachtigen.

De vereniging opent ook een heemkamer waar
geïnteresseerden terecht kunnen voor informatie en
om materialen in te zien. Deze heemkamer bevindt
zich op de eerste verdieping van de Bibliotheek
Veldhoven. In verband met de maatregelen is nu
nog niet bekend wanneer de heemkamer
daadwerkelijk toegankelijk is.
Wie meer wil weten over Erfgoedhuis Veldhoven kan
terecht op www.erfgoedhuisveldhoven.nl.
De site bevat nu nog veel foto’s, bidprentjes, e.d.
van de Veldhovense en Zeelstse stichtingen. Wij
willen die achterstand snel inlopen. In tegenstelling
tot de twee andere stichtingen hadden wij nog geen
web-site.
Via deze site kan men zich ook opgeven als lid van
de vereniging. Ook is het mogelijk om zich aan te
melden voor de nieuwsbrief.
Tiny Leijten,
bestuurslid Erfgoedhuis Veldhoven

Zeelst Schrijft Geschiedenis, Veldhoven-Dorp
Historisch Bekeken en Stichting Historisch Oerle
werkten de laatste jaren al vaker samen in
projecten. Ze brachten bijvoorbeeld gezamenlijk een
artikelenreeks uit die wordt gebundeld in een boek
ter ere van 100 jaar Veldhoven. Nu krijgt de
samenwerking een structureel karakter in de nieuwe
vereniging.
Erfgoedhuis Veldhoven wil ook aandacht besteden
aan alle wijken en zou daarom ook graag
geïnteresseerden uit de “jongere” Veldhovense
wijken betrekken. Ook wil de vereniging graag jong
bloed om ook in de toekomst het behoud van
Veldhovens geschiedenis te garanderen.
De keuze voor een vereniging betekent ook, dat
men lid kan worden. Indien men zeer geïnteresseerd
is, kan men “actief” lid worden door aan te sluiten
bij een werkgroep, bijvoorbeeld bij de werkgroep
gericht op Oerle. Deze werkgroep bestaat al uit Elly
Schippers – Smolders, Toos Senders – Kelders,
Harrie van den Boogaart, Frans van der Velden en
ondergetekende. Maar ook “passieve” leden zijn van
harte welkom. Men betaalt € 15 per jaar (voor leden
onder de 18 jaar gratis) en daarvoor heeft men
gratis toegang tot de collectie. Ook zullen er
lezingen, excursies, en cursussen plaatsvinden.
Leden kunnen hieraan gratis of tegen een
gereduceerd tarief deelnemen.

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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Oerle zoals het was

Oerle zoals het was.
Dit is de naam van een populaire site waar bijna 800
leden genieten van oude en wat minder oude foto’s
en artikelen. Het is een face-book-site. Ik plaatste
hier ook regelmatig foto’s en foto-series op. Ik koos
hiervoor foto’s uit waarvan ik dacht dat ze voor veel
Oerlenaren en oud-Oerlenaren interessant waren.
Met de komst van de mobiele telefoon heeft men nu
veel foto’s, kiekjes, selfies, etc. maar vroeger waren
de camera’s schaars. Zo bleken de foto’s van
vroeger enthousiast ontvangen te worden. Een
voordeel is ook, dat men niet alleen de foto’s kan
bekijken, maar ze ook kan downloaden. Zo kom je
heel eenvoudig aan een schat aan Oerlese historie.
Misschien naïef, maar ik had geen ogenblik
nagedacht over consequenties op het gebied van
privacy. Zo publiceerde ik een serie schoolfoto’s van
de schoolverlaters van de St. Jan Baptist-school
tussen 1969 en 2000. Ik las uit de reacties, dat men
een aantal klasgenoten nog wel kent, maar lang niet
iedereen. Daarom schreef ik in de vorige “Koers van
Oers”, dat ik op persoonlijke vraag de namen door
wilde geven. De namen had ik namelijk niet op de
site vermeld. En toen ging het fout. Een ouder vond,
dat ik niet het recht had de foto’s op de site te
zetten en zeker mijn aanbod de namen door te
geven was niet geoorloofd. Ik redeneerde: Toen de
school destijds de foto’s aan Frans Loots, de vorige
voorzitter van de Stg. Historisch Oerle, gaf, zullen ze
er toch niet bij gezegd hebben: “…maar je mag de
foto’s niet gebruiken en aan niemand laten zien”.

Zo mag je over iedereen schrijven, maar je mag
bijna niets laten zien. Ik heb de teksten gemaakt
van de Oerlese films: Het kerkdorp Oerle en Oerle,
ons dorp. Mag ik die films nog wel vertonen of moet
ik dan aan iedereen die erop staat (en dat is zowat
heel Oerle) toestemming vragen?
Een jurist zei tegen mij: “Gebruik je onderbuikgevoel. Ga bij jezelf te rade. Hoe zou jij het vinden
als de foto met jou zelf erop gepubliceerd zou
worden?”
In dit geval is er voor mij geen twijfel: ik vind het
zeer waardevol om mijn oude schoolfoto’s nog te
hebben. Ik vind het jammer, dat ik er niet meer
heb.
Ondanks het feit, dat de mening van de betreffende
ouder en die van mij nog steeds verschillend is, is
deze zaak afgesloten. De schoolfoto’s heb ik niet
verwijderd, maar mijn aanbod om de foto’s op
persoonlijk verzoek te voorzien van naam, trek ik
hierbij in.
Tiny Leijten.

Nu is er rondom de privacy-regeling veel reuring,
maar ook veel onduidelijkheid. Voor bijna elke casus
is er weer een aparte regeling. De gegevens
hierover op internet spreken boekdelen. De nieuwe
AVG spreekt zich uit over enkele situaties, maar lang
niet over alle zaken.

Timmer- en Montagebedrijf

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

Wat wil jij meegeven aan Veldhoven?
Met een documentaire, expositie, stickerboek,
theatervoorstelling en tijdcapsule gaat het 100-jarig
bestaan van Veldhoven in 2021 niet ongezien
voorbij. Om te zorgen dat het een eeuwfeest wordt
voor én van alle Veldhovenaren, wil de organisatie
iedereen de kans bieden om een bijdrage te leveren.
Marieke Verbeek, initiatiefneemster van de
tijdcapsule, en Hans Sonnemans, directeur van
Museum ’t Oude Slot, stellen daarom de vraag: “Wat
wil jij meegeven aan Veldhoven, nu en in de
toekomst?”
Historische voorwerpen
Rondom het 100-jarig bestaan van Veldhoven wordt
in Museum ’t Oude Slot een tentoonstelling ingericht
met verhalen en historische voorwerpen rondom vijf
thema’s: industrialisatie (denk aan sigaren,
schoenen, textiel, wasserij, het KI-station in Oerle),
religie (bedevaartsplaats Meerveldhoven, Sint
Janstros of -markt, processies), sport (voetbal,
korfbal, turnen, wielrennen), cultuur (Meester
Rijken, A.P. de Bont, Jacques Cuijpers, gilde,
harmonie, toneel) en gemeente (gemeentehuizen,
politie, veldwachter, brandweer).
Museumdirecteur Hans Sonnemans: “Waarschijnlijk
zijn er genoeg Veldhovenaren die thuis nog
voorwerpen hebben die iets te maken hebben met
deze thema’s. Ook bij twijfel of iets wel historische
waarde heeft, wil ik verzoeken aan mensen om
contact met ons op te nemen. Het is toch geweldig
als je jouw voorwerp uiteindelijk terugziet in ons
mooie museum als onderdeel van de tentoonstelling
en van het grotere verhaal over 100 jaar Veldhoven.
En wie weet zijn bepaalde objecten zo bijzonder dat
ze opgenomen kunnen worden in onze vaste
Collectie Veldhoven. Dan genieten mensen er over
100 jaar nog steeds van!” De tentoonstelling
Veldhoven 100 Jaar staat vooralsnog gepland vanaf
half september tot eind december 2021 in Museum
’t Oude Slot.
Leven van nu
Eén van de andere activiteiten in het kader van
Veldhoven 100 Jaar is een tijdcapsule. Hierbij is de
vraag, wat Veldhovenaren graag willen meegeven
over het leven van nú aan de volgende generaties.
Initiatiefneemster Marieke Verbeek: “De tijdcapsule
wordt over 100 jaar geopend, als de gemeente
Veldhoven zijn 200-jarig bestaan viert. Hieraan kan
ook iedereen een bijdrage leveren. Wat vind jij
belangrijk dat mensen over 100 jaar te weten
komen over het leven van nu? Denk aan een
10

handgeschreven brief met een mooie boodschap aan
je achter-achterkleinkinderen of het levensverhaal
van jezelf of van je ouders. Of een foto, boek of film
die door jou is gemaakt of die indruk op jou heeft
gemaakt. Alle inzendingen zijn van harte welkom.
Zie het als een cadeautje aan toekomstige
generaties.”
Praktische informatie
Het aandragen van objecten voor het museum of de
tijdcapsule kan via Museum ’t Oude Slot. Stuur bij
voorkeur een mailtje met korte omschrijving naar
info@museumoudeslot.nl. Mensen die niet de
beschikking hebben over e-mail kunnen ook
telefonisch contact opnemen, op donderdag en
vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur, via
telefoonnummer 040-253 31 60.

Foto: Marieke van de Ven (links) en Nelly van de
Ven-de Bruijn (midden) overhandigden afgelopen
zomer materialen voor de Collectie Veldhoven aan
museumdirecteur Hans Sonnemans.
Fotografie: L-Mount media.

Goede doel

Ziekenvervoer voor kastelozen in
India
Wie bij tandartspraktijk Minerva in Eersel voor de
eerste keer een afspraak vergeet wordt dit nog
vergeven. Indien in hetzelfde jaar nogmaals een
afspraak niet nagekomen wordt moet een tarief
betaald worden voor de verloren tijd. De optelsom
van deze “vergeten afspraken” wordt door de
tandartsen Wissing, de Crom en hun team
geschonken aan een vooraf aangewezen goed doel.
In 2020 en ook in 2021 is het Vekemansfonds het
goede doel. Dit fonds helpt de allerarmste kasteloze
Dalit en Tribal mensen in Noordoost India. Dit doen
ze door, in samenwerking met de zusters Ursulinen
in India, onderwijs mogelijk te maken voor de
kinderen en door de medische en
leefomstandigheden te verbeteren. Mede door de
gift van de vergeten afspraken in 2020 was het
mogelijk om een auto aan te schaffen in de
omgeving van Dharamjaigarh en deze zodanig aan
te passen dat het voertuig geschikt is om zieke
mensen en zwangere vrouwen naar een medische
hulppost te vervoeren. Ziekenhuizen en ambulances
zijn er in deze arme gebieden nauwelijks en slechts
op zeer grote afstand van elkaar te vinden.
Het Vekemansfonds heeft vele begunstigers en
sponsorouders in Veldhoven/Oerle en in de
Kempendorpen. Voor meer informatie kunt u onze
website bezoeken: www.vekemansfonds.nl
Het Bestuur van het Vekemansfonds is de
tandartsen Wissing en de Crom en hun team van
Minerva tandartsen in Eersel zeer dankbaar voor dit
mooie gebaar.
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Leesoffensief Brabant

Leesoffensief Brabant afgetrapt
Lezen maakt je een leuker, slimmer en een
gezonder mens. Al lezend vergroot je je
inlevingsvermogen, het maakt je minder (ver)
oordelend, al lezend krijg je meer begrip voor
de ander. Zeker die ander die je normaal niet
zo snel tegenkomt. Lezen verbetert je
schoolprestaties en vergroot je kansen op de
arbeidsmarkt. En lezen leidt aantoonbaar tot
minder stress en houdt je letterlijk gezonder.
Uit recente cijfers blijkt echter dat de
leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit
holt, zo scoort 24% van de 15-jarigen onvoldoende
op leesvaardigheid om als mondige burger in de
huidige samenleving te participeren. Dit heeft grote
gevolgen voor de positie van Nederland als
kenniseconomie. Daarnaast bedragen de
maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ruim
€ 1,1 miljard per jaar. Omgerekend naar Brabant
betekent dit verhoudingsgewijs zo’n € 176 miljoen.
Daarom zijn de Brabantse bibliotheken en
verschillende Brabantse onderwijs- en
kinderopvanginstellingen het Leesoffensief Brabant
gestart.
De Bibliotheek Veldhoven heeft zich ook aangesloten
bij het Leesoffensief en roept gemeente,
kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen in
de gemeente Veldhoven op om ook aan te haken en
de samenwerking rond leesvaardigheid uit te
bouwen om het Leesoffensief Brabant succesvol uit
te voeren.
Bibliotheekdirecteur Dorine Prinsen: “Iedere euro die
je in de ontwikkeling van een kind steekt, betaalt
zich dubbel terug. Met het Leesoffensief kunnen we
samen de kans pakken op een geletterd Brabant.”
Geïnteresseerde organisaties en instellingen kunnen
contact opnemen met de afdeling Jeugd & Onderwijs
van de Bibliotheek Veldhoven via
jeugd@bibliotheekveldhoven.nl of tel:
040-368 69 83.
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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.
Donderdag 22 april vond de aftrap ‘Wij doen mee(r)’
van Leesoffensief Brabant plaats.
Dit was het startschot naar een intensievere
samenwerking tussen ketenpartners. Meer dan
honderd directeuren, bestuurders en managers van
alle Brabantse bibliotheken, kinderopvang,
basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en
hoger beroepsonderwijs, wethouders en ambtenaren
van de Provincie Noord-Brabant kwamen online bij
elkaar. Allemaal vinden ze het belangrijk dat
kinderen en jongeren in Brabant als geletterde
jongvolwassenen volwaardig kunnen deelnemen in
de samenleving.
Meer informatie over Leesoffensief Brabant is te
vinden op www.leesoffensiefbrabant.nl.

Scoor een boek!

Speuren naar voetbalspelers in
Veldhoven
Zaterdag 1 t/m vrijdag 28 mei
Scoor een Boek! is het sportieve
leesbevorderingsprogramma van de
Bibliotheek Veldhoven, Brede School
Veldhoven en PSV Foundation. Als onderdeel
van Scoor een Boek! kunnen alle kinderen in
Veldhoven meedoen aan een speurtocht.
Vanaf zaterdag 1 mei t/m vrijdag 28 mei staan drie
speurtochten uitgezet in Veldhoven, elk in een eigen
gebied (Zuid, Midden en Oost) en met een eigen
kleur (Rood, Blauw, Groen). Kinderen kunnen aan
één, twee of drie speurtochten deelnemen. Ouders,
opa’s, oma’s, broertjes en zusjes mogen natuurlijk
ook meedoen.
De Bibliotheek en Brede School Veldhoven maken
het daarnaast mogelijk om de speurtocht op diverse
momenten onder begeleiding op te lossen. Kijk
vanaf 1 mei op de website www.sjorssportief.nl
voor de data en tijdstippen om kinderen hiervoor
(gratis) aan te melden.
Tijdens de speurtocht gaan kinderen op zoek naar
bekende voetballers in Veldhoven.
De spelers hebben zich teruggetrokken op plaatsen
waar ze sportief bezig kunnen zijn, zoals een
voetbalclub, zwembad of sporthal. Het fotoblad helpt
kinderen om de locaties van de spelers te vinden.
Op elke locatie (zes of zeven per speurtocht) hangt
een spelersposter met spelersinformatie en het boek
dat de speler gescoord heeft. Kinderen vullen de
ontbrekende letters van de spelersposters in op het
antwoordformulier onder het gescoorde boek van die
speler. Als ze alle letters gevonden hebben, krijgen
ze een woord dat alles te maken heeft met ‘Scoor
een Boek!’.

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

fractie@cda-veldhoven.nl

Om kans te maken op mooie prijzen, sturen
deelnemers het gevonden woord vóór 29 mei naar
jeugd@bibliotheekveldhoven.nl. De winnaars
krijgen persoonlijk bericht. Alle kinderen maken
evenveel kans om te winnen, of ze nu één of alle
drie de speurtochten hebben opgelost. De uitleg van
de speurtocht, het fotoblad en de
antwoordformulieren zijn te vinden op:
www.bibliotheekveldhoven.nl/scooreenboek

Over Scoor een Boek!
Het programma Scoor een Boek! 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’.

Nurija van Schoonhoven.
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Manon van Eekert.

Zalmpakketjes met asperges en witte
kaas

Ingrediënten (voor 4 personen)
- 500 g verse witte asperges
- 250 g tomaatjes
- 1 rode ui
- 1 el olijfolie
- ½ el rode wijnazijn
- 1 el mediterrane kruiden
- 300 g zalmfilet
- 100 g witte kaas
Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celcius.
Schil de asperges rondom met een dunschiller
vanaf vlak onder het kopje naar beneden en

verwijder de houtachtige onderkant. Kook de
asperges 5 min. Neem ze met een schuimspaan
uit de pan.
2. Halveer ondertussen de tomaatjes en snijd de ui
in flinterdunne halve ringen. Schep ze om met de
olie, azijn, kruiden, peper en evt. zout. Snijd de
zalm in vier gelijke stukken. Neem vier vellen
bakpapier. Verdeel hierover de asperges, zalm en
tomaten-uienmengsel en bestrooi alles met
peper. Verkruimel de witte kaas erover.
3. Vouw het bakpapier losjes dicht tot pakketjes (en
papillotte). Leg op een bakplaat en bak de
pakketjes ca. 15 min. in het midden van de oven.
Verdeel de pakketjes over vier borden en
serveer. Vouw de pakketjes aan tafel open.
Combinatietip: lekker met couscous.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het asperge
seizoen weer is begonnen en ik dit een heerlijk
recept vind om de asperges weer eens op een
andere manier te bereiden. Het is eenvoudig en snel
gemaakt en het is een gezellig pakketje op je bord
bomvol smaak en vitamines.
Als je de asperges bij Kelders gaat halen, kun je ze
ook geschild kopen en dan zit je nog sneller aan
tafel
Ik wil de pollepel doorgeven aan Annemarie
van Vugt, omdat ze recent een moestuin
heeft aangelegd in haar tuin en ik reuze
benieuwd ben naar haar heerlijke recept met
ingrediënten uit eigen tuin!
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Schoolnieuws

Koningspelen:
We hebben vrijdag 23 april een geslaagde
coronaproof Koningspelendag gehad.
De kinderen hebben zichtbaar genoten.
Met dank aan de oudervereniging voor het mede
organiseren van de dag.
Ook willen we de ouders bedanken die hebben
geholpen tijdens deze dag!
Foto impressie is te vinden in het midden van deze
Koers!
Kunstweken 2021
Na de meivakantie start de hele school met de
kunstweken. Kunst kijken, maken en waarderen.
Beeldende vorming is essentieel voor de
ontwikkeling van kinderen. Met kunst leren kinderen
zelf een oordeel vormen en dingen te zeggen die
anders onbesproken blijven. De kunstweken zijn een
vernieuwend educatief concept dat hier schoolbreed
invulling aan geeft. De kinderen gaan kennis maken
met kunstenaars als Picasso, Mondriaan en Van
Gogh.
Tijdens de
kunstweken is
ieder kind een
kunstenaar! Om
dat trotse gevoel
te versterken
ontvangen alle
deelnemende
kinderen een gratis gedrukte kaart van hun eigen
werk. Helemaal uniek is ook dat ze een persoonlijk
museum op internet krijgen. Uiteraard ontbreekt
een museumshop niet; hier kunnen leuke
aandenkens worden besteld met de tekening van uw
kunstenaar. Denk aan je eigen schilderij op een mok
of placemat!

Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de
hoofdrol. Voor de groepen 1 en 2 is dat Piet
Mondriaan of Kandinsky, voor 3 en 4 Keith Haring of
Andy Warhol, voor 5 en 6 Van Gogh of Miró en voor
7 en 8 Picasso of Matisse.
Nadat de kinderen met hun kunstenaar hebben
kennisgemaakt gaan ze in de handvaardigheids- en
tekenlessen lekker zelf aan de slag aan de hand van
uitdagende opdrachten. Wilt u meer lezen over de
kunstweken?
Dat kan op: https://www.kunstweken.nl/.
Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te
verrassen met prachtwerk. We houden u op de
hoogte!
Met creatieve groeten,
De kunstweken commissie
Cito groep 8:
Wat zijn wij trots op de kinderen!
Vol vertrouwen en gemotiveerd hebben de kinderen
(en de juffen) vorige week de ‘centrale eindtoets
primair onderwijs’ gemaakt. De eindtoets bestond
uit 5 taken van taal, 3 van rekenen en 3 taken
Wereldoriëntatie. Sommige taken waren goed te
doen, andere wat lastiger. De antwoordbladen zijn
verstuurd en we wachten vol spanning, en
vertrouwen, op de uitslag!
De periode tot aan de zomervakantie gaan we bij
alle leerlingen nog even ‘de puntjes op de i‘ zetten
om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de
middelbare school. Daarnaast is er natuurlijk ook
aandacht voor de typische groep 8 activiteiten, zoals
de musical, het peanutball-toernooi en de
schoolverlatersdagen.
Bericht vanuit de Brigadiers:
De brigadiers zorgen voor de mogelijkheid dat
kinderen en ouders veilig kunnen oversteken.
We zien dat niet iedereen van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Mocht u als ouder niet in de gelegenheid zijn om uw
kind naar school te brengen, dan is het belangrijk
dat uw zoon/dochter weet dat hij/zij via ons
(brigadiers) veilig kan oversteken!!.
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Pinksterfietstocht SJB

• Op kruising (einde fietspad) rechts.
• Rotonde rechtdoor (Pegbroekenlaan)
• Pegbroekenlaan volgen
• Einde weg (haakse bocht) links (= Locht)

• Rotonde rechts (de Plank) en volgende rotonde
rechtdoor (de Run)

• Met de bocht mee naar links, fietspad volgen en de
1e naar rechts =Heerseweg

Beste Oerlenaren

• Deze blijven volgen; wordt Volmolenweg

We hadden met zijn allen zo gehoopt dat onze
Pinksterfietstocht gewoon in de normale vorm door
zou kunnen gaan.
Helaas laten de maatregelen het nog niet toe.
Maar om iedere Oerlenaar de kans te geven in vorm
te blijven of gewoon lekker ontspannen te fietsen
hebben wij bedacht de Pinksterfietstocht gewoon in
de Koers van Oers te zetten, zodat je deze kan
fietsen op een moment dat het goed uitkomt.
Omdat wij Stichting Jeugdbelangen zijn hebben wij
dit jaar, net als bij de Snerttocht, een korte en een
lange route uitgezet zodat de jeugd ook volop mee
kan doen.

• Ter hoogte van de vlasroot/ lantaarnpaal nummer

Zoals eerder gezegd kun je op elk tijdstip gaan
fietsen maar als het weer het toelaat (d.w.z. geen
regen) dan kun je op zondag 23 mei (eerste
Pinksterdag) en zaterdag 29 mei tussen 11:00 uur
en 15:00 uur de dames van de Doe Commissie
onderweg tegenkomen. Hoe gezellig is dat ?!

Vraag 4: Maak een foto van jou en/of jouw
groepje op het bankje op de vlonders en stuur
deze op naar voorzitter@sjb-oerle.nl

Natuurlijk zijn er ook weer mooie prijzen te winnen.
Dus vergeet niet de antwoorden op de vragen
vóór 1 juni a.s. op te sturen naar:
voorzitter@sjb-oerle.nl
Wij wensen u heel veel fietsplezier en tot gauw.
Namens Stichting Jeugdbelangen Oerle,
de Doe Commissie

115 weg oversteken en linksaf, daarna rechtsaf
zandpad tegenover vlasroot in fietsen

• Einde pad links
Vraag 3: Welke vogels voelen zich thuis in het
Dommeldal ?

• Bij splitsing voor het picknickbankje en oranje
prullenbak rechtsaf bij gravelpad

• Gravelpad volgen over bruggetje heen
• Na de poortjes linksaf (route 58), je kunt over het
pad of over de vlonders fietsen.

• Einde weg bij het zwarte paard oversteken (kijk
heel goed uit) en dan linksaf.
Vraag 5: Welk nummer staat er op het zwarte
paard ?

• Volg fietspad Onze lieve Vrouwendijk en steek bij
het MMC over bij de stoplichten.

• Blijf aan de linkerkant van de weg en volg het

fietspad, bij 3e stoplichten linksaf (=Abdijlaan)

• Vervolg fietspad Sterrenlaan en ga de 3e rotonde
links (=Nijverheidslaan)

• Nijverheidslaan volgen (kijk uit verkeer van rechts

Pinksterfietstocht +13km
Korte route (ongeveer 13 km)

• Start bij d’Ouw School en ga daarna na Lovano
rechts (Zittardsestraat)

• Blijf Zittardsestraat volgen tot de rotonde

heeft voorrang)

• Maak haakse bocht naar rechts (=Tinnegieter) en
ga de 3e links (= de Zilversmid)

Vraag 6: Ken jij de bestuursleden van de
jeugdraad van SJB. Noem er tenminste 3 van
de 7! Bonuspunten als je ze allemaal weet.

• Bij kinderboerderij de Hazenwinkel rotonde naar
links

Vraag 1: Wie zijn de winnaars van Lego
Masters 2021 ?

• Welkom terug in Oerle

• Rotonde rechtdoor

• Fietspad volgen naar rechts (= Sint Janstraat)

• Bij de volgende Rotonde ¾ rond en ga direct
rechts het fietspad op richting Huijsackers

• Blijf pad volgen.
• Voor de Kempen Campus links fietspad langs

Einde Sint Janstraat links, weg volgen totdat je
weer voor d’Ouw School staat.
Vraag 7: Wie interviewden Siem en Xavi in de
Koers voor Kids in de Koers van Oers van Mei
2021?

atletiekbaan volgen.
Vraag 2: Aan dit fietspad zit de kantine van
G.V.A.C. hoe heet deze ?
16

Antwoorden op de vragen vóór 1 juni a.s. op te sturen naar: voorzitter@sjb-oerle.nl

Pinksterfietstocht +30km
Pinkster- of wanneer je tijd hebt- fietstocht (lang
ongeveer 30 km)

• Start bij d’Ouw School en ga daarna na Lovano
rechts (Zittardsestraat)

• Blijf Zittardsestraat volgen tot de rotonde
Vraag 1: Tegenwoordig huist Stichting
Jeugdbelangen Oerle in blokhut d’n Bosbender,
maar hoe heette de blokhut van SJB Oerle
daarvoor ?

• Rotonde rechtdoor
• Bij de volgende Rotonde ¾ rond en ga direct
rechts het fietspad op richting Huijsackers

• Blijf pad volgen.
• Voor de Kempen Campus links fietspad langs
atletiekbaan volgen.
Vraag 2: Aan dit fietspad zit de kantine van
G.V.A.C. hoe heet deze ?
Weet u ook waar de afkorting GVAC voor staat?
Op kruising (einde fietspad) rechts.

• Rotonde rechtdoor (Pegbroekenlaan)
• Pegbroekenlaan volgen
• Einde weg (haakse bocht) links (= Locht)
• Rotonde rechts (de Plank) en volgende rotonde
rechtdoor (de Run)

• Met de bocht mee naar links, fietspad volgen en de
1e weg naar rechts =Heerseweg

• Deze blijven volgen wordt Volmolenweg
• Ter hoogte van de vlasroot/ lantaarnpaal nummer
115 weg oversteken en linksaf, daarna rechtsaf
zandpad tegenover vlasroot in fietsen

• Einde pad links
Vraag 3: Welke vogels voelen zich thuis in het
Dommeldal ?

• Bij splitsing voor het picknickbankje en oranje
prullenbak rechtsaf bij gravelpad

• Gravelpad volgen over bruggetje heen
• Na de poortjes linksaf (route 58) u kunt zowel over
het pad als over de vlonders fietsen.

• Einde weg bij het zwarte paard oversteken (kijk
heel goed uit) en dan linksaf.
Vraag 4: Welk nummer staat er op het zwarte
paard ?

• 1e gravelpad rechts (route 58)

• Pad volgen en sla (voor viaduct) rechts af en ga
over het bruggetje (route 58)

• Pad blijven volgen en bij de poortjes rechtdoor (je
komt 2 keer poortjes tegen)

• Splitsing rechtdoor en wederom 2 poortjes door.

• Na de poortjes (bij infobord en voor het water)
links het 2e zandpaadje in (bij groen/gele pijl)

• Pad blijven volgen om het water heen
Vraag 5: Weet u hoe “het Gat van Waalre” is
ontstaan ?

• Rechtdoor door de 2 liggende boomstronken heen
en vervolgens langs het witte hek.

• Na het witte hek rechtsaf en deze weg blijven
volgen tot aan de rotonde

• Rotonde linksaf (3/4 rond dus)
• Bij stoplichten rechtsaf
• Deze weg blijven volgen tot aan de kiosk (mooie
picknickplaats)

• Na de kiosk rechts (Molenstraat)
• Na de Volmolen fietspad blijven volgen en 2e weg
links (dus voorbij de Vlasroot) = Riethovensedijk.
Vraag 6: Op deze route ziet u al stukken van de
nieuwe N69, door welke Nederlandse plaatsen
loopt deze N69 naast Veldhoven ?

• Einde weg, oversteken en op het fietspad rechts
(=Broekhovenseweg)

• Einde van fietspad weg oversteken (kijk goed uit)
en Broekhovenseweg blijven volgen

• Na het bord “ Riethoven” 1e fietspad rechts
(nummer 07)
Vraag 7: Wie kent er de eerste 2 regels van het
refrein van het oude Riethovense Volkslied ?
Schrijf ze op: ……..

• Fietspad volgen en bruggetje over
• Kruising rechtdoor oversteken (route 43)
• Verhard fietspad blijven volgen (deze maakt een
haakse bocht, blijf route 43 volgen)

• Einde fietspad linksaf
• Einde weg rechtsaf, = nieuwe fastlane, Locht
Vraag 8: Maak een foto van u en/of uw
fietsteam bij de nieuwe N69 en stuur deze naar
voorzitter@sjb-oerle.nl

• Fastlane blijven volgen over de nieuwe fietsbrug.
• Bij rotonde linksaf (= de plank)
• Weg blijven volgen (Plank wordt Kromstraat en
Sondervick)

• Bij kinderboerderij de Hazenwinkel rotonde linksaf
Vraag 9: Kent u de bestuursleden van de
jeugdraad van SJB ? Noem er tenminste 5 van
de 7 ! Bonuspunten als je ze allemaal weet.

• Welkom terug in Oerle !

• Fietspad volgen naar rechts (= Sint Janstraat)
Einde Sint Janstraat links, weg volgen totdat je
weer voor d’Ouw School staat.
Vraag 10: Welke Oerlenaren zijn dit jaar als lid
toegetreden tot de orde van Oranje-Nassau ?

Antwoorden op de vragen vóór 1 juni a.s. op te sturen naar: voorzitter@sjb-oerle.nl
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Foto impressie Koningsspelen 2021, thema: ik + jij = wij

Foto’s: Moniek van den Wildenberg
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Foto’s: Moniek van den Wildenberg

Foto impressie Koningsspelen 2021, thema: ik + jij = wij
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Het interview

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452
Douniel heeft het erg naar zijn zin in
Oerle
Door Jurre van der Velden
Douniel LamghariIdrissi werd geboren in
de hoofdstedelijke regio
Île de France in
Frankrijk. Vandaag de
dag woont hij alweer
3,5 jaar in Oerle samen
met zijn vrouw Maryam
en 3 dochters Kawsar,
Aryana en Dariya. In
het dagelijks leven is hij
werkzaam bij ASML,
een hightechbedrijf dat
bij iedereen van ons
welbekend is. Naast zijn
werkzame leven heeft
hij zich de afgelopen
Douniel Lamghari-Idrissi.
jaren bezig gehouden
met een PhD aan de Tu/E in Eindhoven. Daarvan
was recent het klapstuk: zijn promotie. Een mooi
moment om eens met Douniel door te nemen hoe
het leven hem en zijn gezin in Oerle bevalt en hoe
hij de afgelopen tijd heeft beleefd.
Alweer 10 jaar geleden verhuisde Douniel naar ons
land. Eerst woonde hij met zijn vrouw een tijd in
Nijmegen, vervolgens in Venlo en hierna streken zij
neer in Oerle. Het contrast tussen de plaatsen waar
hij Nederland heeft gewoond en Île de France vindt
hij groot. Zo wonen in die regio bijna 12 miljoen
mensen op een vrij klein oppervlak. De
bevolkingsdichtheid is er 1.017 inwoners per m2.

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
Ter vergelijking: de provincie Noord-Brabant wonen
522 inwoners per m2. In Nijmegen vond hij het
oude centrum van de stad erg mooi.
In Oerle hebben Douniel en zijn gezin het erg naar
hun zin. Hij gaat goed op in de buurt. Zo nodigde
hij in het précovid-tijdperk zijn buren wel eens uit
voor een brunch of gewoon op de koffie. Hij heeft
dan ook geen intentie om samen met zijn gezin
terug te gaan naar Frankrijk in de komende jaren, of
anderszins te verhuizen. Van de ongeveer 25 steden
waar hij in 5 landen heeft gewoond, ziet hij Oerle als
de ‘place-to-be’. De kwaliteit van het leven in Oerle
vindt hij erg hoog. De combinatie van het werk nabij
en de ruimte spreekt hem hier het meeste in aan.
Douniel groeide op in de buurt van Versailles. Het
gemixte karakter van de wijk waar hij opgroeide ziet
Douniel als iets dat de buurt verrijkte. Versailles
kennen wij natuurlijk vooral van het kasteel van
Lodewijk de 13e en de gelijknamige
vredesverdragen uit 1783 en 1919. In het park van
Versailles ging hij als jonge jongen met zijn zusjes
vaak fietsen. Ook speelde hij toen rugby, een sport
die hem nog steeds aanspreekt en die hij ziet als
‘zijn sport’.
Zijn vader is van Marokkaanse komaf en Zijn
moeder komt uit Lille, een stad niet ver van de
Belgische grens. Toen hij een tiener was ging hij
naar Marokko om zich daar te vestigen. Hij
voltooide hier ook zijn middelbare school. Het
Marokkaanse onderwijssysteem lijkt erg veel op dat
in Frankrijk en er zijn veel Franstalige scholen
gevestigd in het land.
Nadat hij zijn middelbare school had afgerond ging
Douniel terug naar Frankrijk om naar de universiteit
te gaan. Hij haalde een master in Operations
Management aan de École des Ingenieurs in Rouen.
In die jaren was hij naast zijn studie 5 jaar actief als
brandweerman en paramedicus bij de vrijwillige
brandweer in de omgeving van Parijs. In Frankrijk
bestaat bijna 80% van het brandweerkorps uit
vrijwilligers. Van de 250.000 brandweermensen in
Frankrijk, zijn er 196.000 vrijwillige
brandweermensen. Het werken bij de brandweer
deed hij met veel plezier.

Na zijn studie ging hij werken bij een bedrijf in de
farmaceutische industrie. Eerst werkte hij voor dit
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bedrijf in Normandië. Hierna verhuisde hij voor
verschillende functies bij dit bedrijf ook nog in de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Uiteindelijk kwam hij in Nederland terecht. Het
bedrijf waar hij werkte veranderde verschillende
keren van naam en uiteindelijk verhuisde het
hoofdkantoor terug naar de Verenigde Staten. Het
thema duurzaamheid heeft hem al die jaren erg
geïnteresseerd. Niet alleen in zijn werk, maar ook
daarbuiten leest hij er graag over.
Uiteindelijk kwam hij in 2013 bij ASML terecht. Hier
heeft hij verschillende functies binnen de ‘supply
chain’ gehad. Op dit moment is hij Program Cluster
Manager. Bij ASML kreeg hij de kans om naast zijn
werk promotieonderzoek te doen voor de TU/E. Het
promotieonderzoek ging over het implementeren
van een nieuw dienstverleningsconcept bij ASML. De
PhD was wel een uitdaging gezien het feit dat hij
toen al 2 dochters had, de derde dochter op komst
was en óók nog fulltime moest werken.

Oerse bedrijvengids

Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse
ondernemers om hun contactgegevens tegen een
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar op de
site te plaatsen.
In de menubalk op de homepage staat een kopje
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de
homepage van www.oerle.info.
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.
We betalen hier onder andere de hosting en het
onderhoud van de website van.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
info@oerle.info of redactie@koersvanoers.nl.

Douniel Lamghari-Idrissi toont zijn doctoraat.
Een PhD-programma duurt normaal gezien 4 jaar.
Het is Douniel gelukt om het programma binnen
deze periode af te ronden. Hij heeft tijdens deze
periode erg veel over zichzelf geleerd. De
belangrijkste prioriteit was voor hem dat zijn
dochters niet merkten dat ‘extra werk’ had in de
vorm van zijn PhD. Hij zorgde dat hij altijd thuis was
met het avondeten en dat hij bleef totdat zijn
dochters in bed lagen. Als zijn dochters in bed lagen
ging hij aan het werk. Ook stond hij wel eens extra
vroeg op in de ochtend. Dat betekende dat Douniel
voor dag en douw om 5 uur begon zodat hij nog
2 uur kon werken voordat zijn dochters wakker
werden. Uiteindelijk heeft hij met behulp van dit
doorzettingsvermogen en de steun van gezin zijn
PhD dus met succes afgerond, waardoor hij nu als
Doctor in de Filosofie door het leven gaat.

Steun de

en word donateur!

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle
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Boek een boek!

Tijd voor een nieuwe rubriek vonden wij, want
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. Daarom vestigen
wij elke maand de aandacht op een boek dat
zich in onze rijk gevulde collectie bevindt. Deze
keer is dat het boek “Het Hemelse Gerecht”
van Renate Dorrestein.
Door Milja de Jong – Du Puy
Renate Dorrestein (1954 – 2018) begint haar
loopbaan als journaliste bij het weekblad Panorama.
Ze schrijft romans, columns en autobiografische
verslagen. Haar eerste boek is de verhalenbundel
‘Voorleesboek voor planten’ in 1976, maar
bekendheid krijgt ze pas met haar eerste roman ‘De
buitenstaanders’ in 1983. Haar romans zijn altijd als
feministisch te herkennen en bijvoorbeeld het idee
dat vrouwen pas voor vol worden aangezien als ze
getrouwd zijn en een kind hebben, komt regelmatig
als thema terug in haar boeken. Als gevolg van deze
feministische inslag spelen mannen slechts bijrollen
in haar romans.
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Het hemelse gerecht (1990) is een korte roman die
bijna geheel handelt in het goedlopende restaurant
van de twee zussen Ange en Irthe. Ange is getrouwd
met Gilles, die net als Ange werkzaam is in de
keuken van het restaurant. Echter, met ieders
instemming is hij ook de minnaar van Irthe. Als
Gilles op een dag de beide zussen aan de kant wil
zetten omdat hij zegt niet meer van ze te houden,
zijn de rapen gaar ……
Ange en Irthe proberen om Gilles op andere
gedachten te brengen. Als dat niet lukt, besluiten ze
om hem niet te laten gaan en nemen ze hem
gevangen op de zolder van het restaurant. Helaas
komt daar alleen maar ongeluk van. Het dorp keert
zich tegen Ange en Irthe, de kinderen van de
dorpelingen worden ziek, het gaat slecht met het
restaurant, het ‘museum’ van Irthe brandt af - de
dorpelingen willen gerechtigheid.
Het is een heerlijke horrorroman met een duidelijke
signatuur van Dorrestein – psychologisch,
feministisch, fantasierijk én zeer humoristisch. Als
liefhebber van eten en koken vond ik het geweldig
om het thema ‘eten of gegeten worden’ op
verschillende wijze uitgewerkt te zien worden in het
boek. Ange en Irthe zijn constant bezig met het
bereiden van en het voeden van hun klanten. Maar
het kan ook vergeleken worden met ‘staande blijven
of over je heen laten walsen’ – en voor dat eerste
kiezen de zusters….
Van Renate Dorrestein zijn o.a. ook ‘Ontaarde
moeders’, ‘Een nacht om te vliegeren’ en ‘Mijn zoon
heeft een seksleven’ en ‘ik lees mijn moeder
Roodkapje’ voor in de collectie van de Boekenmarkt
Oerle beschikbaar. Hiervan zijn op Facebook nog
geen foto’s beschikbaar maar van honderden andere
romans wel. Dus …..klikken op Facebook, bestellen
via boekenmarkt@koersvanoers.nl en lezen
maar!

Asperges op de Velden verzet

6e editie Asperges op de Velden verzet
naar september
Als gevolg van de COVID-situatie ziet de organisatie
van Asperges op de Velden geen andere
mogelijkheid dan het evenement, wat in mei
gepland stond, te verplaatsen naar de zomer. Het
stijlvolle pop-up restaurant zal van 2 t/m
19 september 2021 op dezelfde locatie te vinden
zijn. Organisator Bertie Klaassen vertelt enthousiast:
“We bieden dezelfde sfeer en kwaliteit die gasten al
jaren van ons gewend zijn, maar met gebruik van
andere soorten asperges dan de witte variant, die
zijn immers maar tot 24 juni verkrijgbaar.
Daarnaast gebruiken onze chefs diverse verrassende
ingrediënten van Hollandse bodem, veelal afkomstig
van de velden en boerenakkers die rondom het popup restaurant zijn gelegen. Alle gasten worden met
een aperitief en amuse ontvangen op de locatie.
Vervolgens worden zij op ludieke wijze, en geheel
passend bij de locatie, rondgeleid over de velden en
maken kennis met ons nieuwe concept:
Bourgondisch op de Velden! Dit is iets wat we vanuit
de organisatie graag aanbieden en waar niet extra
voor betaald hoeft te worden, zoals dat voorheen bij
de rondleidingen wel zo was. We doen graag een
stapje extra en kijken er enorm naar uit om alle
gasten een geweldige beleving en een fantastische
avond te bezorgen.”
Reserveer nu alvast een plekje zonder enige
verplichting
De organisatie is ervan overtuigd dat het evenement
in september daadwerkelijk mag en kan plaats
vinden, uiteraard volgens de Corona-maatregelen
die dan gelden. Bertie vervolgt: “Gezien de vele
mogelijkheden van de locatie kunnen wij verzekeren
dat we ons hier volledig aan kunnen conformeren.
Ons stijlvolle pop-up restaurant zal weer bijna drie
weken lang verrijzen op de velden van
Aspergekwekerij John Kelders in Veldhoven. Hier
bereiden top-chefs dagelijks lunches en diners met
onder andere asperges en Brabantse
streekproducten.” Gezien de inmiddels al zeer grote
animo, er zijn al diverse avonden uitverkocht, wordt
geïnteresseerden geadviseerd om nu al een optie te
plaatsen om verzekerd te zijn van een tafel. De
optie is op ieder moment opzegbaar of
overdraagbaar en is geheel kosteloos. De
organisatie zal de gasten die voor mei hebben
gereserveerd als eerste de kans geven om deze te
verplaatsen naar september. Zij worden een dezer
dagen benaderd.

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 Bourgondisch op de Velden een podium
aan het exclusieve Lugar uit Waalre, het stijlvolle
restaurant Smaek uit Geldrop en het verrassende
Nastrium uit Helmond. Maak kennis met de
verschillende keukens en de wereld van de Michelinkoks en geniet van uiteenlopende gerechten die alle
zintuigen prikkelen. Op zondag 5 september, de
laatste dag van de schoolvakantie, wordt
traditioneel de Familiedag georganiseerd met allerlei
activiteiten en professionele opvang voor de
kleintjes. Zo kunnen de kids knutselen, spelen en
zelfs pony rijden. En de tweede zondag,
12 september, 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, relatie dag, 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.BOURGONDISCHOPDEVELDEN.NL
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Levensverhaal
Uw levensverhaal in woord en beeld.
Toen mijn vrouw Maria in verwachting was van onze
oudste dochter Meike, begon ze een soort dagboek
bij te houden. Ze schreef over hoe ze zich voelde en
of er al leven in haar baarmoeder merkbaar was,
maar ook spaarde ze de rekeningen van de babyuitzet. Ze nam alles op in een ringband. Je zou
kunnen zeggen: een soort dagboek.
Toen Meike geboren was, ging ze hier mee door en
schreef over haar babyjaren. Daarna werden in
korte tijd Martijn en Noortje geboren. Ook over hen
schreef Maria vanaf de dag dat ze in verwachting
was veel op. Soms zat ze een hele avond te
schrijven in de drie boeken. Schoolwerkjes werden
ingeplakt, komische uitspraken werden genoteerd en
zo ontstonden er drie dagboeken. Nee ik zeg het
niet goed: Telkens als er een kind 25 jaar werd,
kreeg het drie volle ringbanden mee. Maria had
maar liefst 9 boeken volgeschreven en geplakt.
Onze kinderen kijken er nog regelmatig in. Als een
van hun kinderen iets mankeert, kijken ze of zij dat
zelf in hun jeugd ook hadden. Ze vergelijken ook
hun karaktertrekken met die van hun kroost.
Toen onze kleinkinderen werden geboren kregen de
ouders van ons een kraammand met 10 pakjes:
10 dagen na elkaar mochten ze een cadeautje
uitpakken, het ene voor de moeder, een andere voor
de vader en uiteraard ook enkele voor de pas
geboren baby. Eén attentie ontbrak nooit: Een
boekje met als titel: “Voor mijn kleinkind
geschreven”. In 80 bladzijden (40 voor de oma en
40 voor de opa) vertellen opa en oma aan de hand
van diverse vragen over hun leven.
Enkele jaren geleden had ik een reünie van de
kweekschool. Velen hadden hun klasgenoten van
vroeger 45 jaar niet gezien. Om bij die gelegenheid
niet als “vreemden” tegenover elkaar te staan
hadden we afgesproken om vooraf een en ander op
papier te zetten. Drie vragen voor 25 mannen (de
kweekschool was niet gemengd) leverden bijna 300
bladzijden dierbare informatie op. Vraag 1 gaf
informatie over de 5 jaar op de kweekschool, vraag
2 over de loopbaan van eenieder daarna en vraag 3
over het privéleven.

!!!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
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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

Het boek dat werd samengesteld is mij zeer
dierbaar. Zeker de informatie over de vijf jaar
samen in een klas is geweldig om terug te lezen.
Een paar maanden geleden kreeg ik het verzoek van
oud-Oerlenaar Jos van de Ven, die al geruime tijd op
Bali woont om zijn levensverhaal kritisch door te
lezen en daar waar nodig te corrigeren, tenminste
het deel dat zich afspeelde in zijn jeugd in Oerle. Ik
geniet daarvan, want ik herinner me dan ook weer
dingen uit mijn jeugd, die een herinnering nodig
hadden.
Waarom noem ik deze vier voorbeelden?
Veel mensen houden in een dagboek bij wat ze
meemaken. Nog meer mensen slaan gebeurtenissen
uit het verleden op in hun brein en hopen dat hun
geheugen geen sleet kent. Maar als dat wel zo is,
verliezen we een schat van informatie voor ons
nageslacht.
Hoe vaak hoor je niet: “Ik zou willen dat ons moeder
er nog was, want dan had ze me een antwoord op
een bepaalde vraag kunnen geven”.
U bent dan misschien geen filmster, politicus of
muzikant, maar dat betekent niet dat uw
levensverhaal niet de moeite waard is. Van uw
jeugd, uw jonge jaren, de start van een gezin, de
drukke jaren met kleine kinderen, tot aan uw
kinderen op eigen benen, de komst van
kleinkinderen, met pensioen gaan: de jaren vliegen
voorbij zonder dat u er erg in heeft.
Waarom zou u uw levensverhaal niet gaan
vastleggen? Leuk voor uzelf, maar ook voor uw
kinderen en kleinkinderen, en misschien wel als bron
voor Oerlese geschiedschrijving.
Misschien wel een thema om dit met elkaar te doen
in het Erfgoedhuis Veldhoven.
Om te laten zien, dat het niet zo moeilijk is, geef ik
als voorbeeld mijn eigen poging. Heb ik u
enthousiast gemaakt?: Laat het me
weten en we gaan elkaar helpen.
Tiny Leijten,
Bestuurslid Erfgoedhuis Veldhoven.

Deel 1 van een levensverhaal

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

www.dietist-veldhoven.nl

Voorbeeld voor uw levensverhaal in
woord en beeld (deel 1)
Tiny Leijten
1946
In de nazomer van 1946 fietsen twee mannen op
leeftijd Oerle binnen. Naar hedendaagse maatstaven
is de leeftijd van respectievelijk 64 en 61 nog niet
echt oud, maar in die tijd keek men anders tegen
60-plussers aan. Ze hebben de kortste weg vanuit
Vessem, die via de Halve Mijl leidt, maar niet
genomen, omdat deze voor een groot deel
onverhard is en het heeft de laatste tijd nogal
geregend. Daarom zijn ze over Wintelre gefietst. Ze
naderen de kom van Oerle.
Neel van der Mierden, die men in Oers beter kent als
Neel d’n Brouwer, is voor zijn huis in d’n hof bezig.
“Goeie morgen samen” is te horen uit zijn mond, die

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

voorts gevuld is met een frutje sigaret. Hij meent
een van de twee te kennen. Is dat niet Piet de
Koster uit Vessem die dikwijls met zijn transportfiets
met koffers vol manufacturen de boerderijen afgaat?
Neel’s hersenen draaien op volle toeren. Dan zal die
andere wel uit Gilze Rijen komen. Neel heeft in de
Eierbond gehoord, dat er een kandidaat-koper is
voor de bakkerij van Fried van der Biezen. Fried is
j.l. 10 juni op 58-jarige leeftijd overleden en geen
van de vijf kinderen wil de zaak voortzetten. De
jonge bakker komt van huis uit Gilze-Rijen en hij
heeft verkering met de oudste dochter van Piet van
der Heijden, die iedereen in de omtrek kent als Piet
de Koster. Naast zijn winkel in manufacturen is Piet
ook koster in Vessem.
“IK denk”, zegt Neel tegen zijn vrouw, “dat de twee
vaders de bakkerij komen keuren of deze geschikt is
voor hun kinderen.”
Neel heeft het bij het rechte eind. Tinus Leijten is al
heel vroeg op zijn trouwe damesfiets van Rijen naar
Vessem gefietst om samen met Piet van der
Heijden, zoals Piet de Koster eigenlijk heet, de
bakkerij te bekijken.
Als hij toen een kilometerteller op zijn fiets had
gehad, had hij gezien, dat hij vandaag heen en
terug ongeveer 100 kilometer zou fietsen. Tinus en
Piet hebben een afspraak met Drieka, de weduwe
van Fried van der Biezen zaliger. Ze bekijken de
bakkerij en de winkel en ze hebben er allebei een
goed gevoel bij. Hun kinderen Toon en Dora kunnen
hier een goede toekomst opbouwen.
Goed gemutst fietsen ze terug naar Vessem. Neel
d’n Brouwer ziet de tevredenheid op hun gezichten.
Hij loopt naar de achterkant van het huis en steekt
zijn duim op naar zijn vrouw, die in de keuken
aardappels aan het schillen is. In Oerle blijft er
brood gebakken worden. Piet en Tinus drinken er in
Vessem een borrel op en dan vervolgt Tinus zijn
tocht naar Rijen, nog zo’n 40 kilometer.
Rond Sinterklaas wikkelen Toon en Dora met Drieka
de formaliteiten af en zijn zij eigenaar van een
bakkerij en kruidenierszaak in het voormalige
gemeentehuis van Oerle. Drieka blijft voorlopig met
haar vijf kinderen in het linkerdeel van het huis
wonen. Ze beseffen nog maar amper dat het hun
zaak niet meer is. Ze pakken in de winkel wat ze
nodig hebben en het komt niet bij hen op, dat dat
eigenlijk betaald hoort te worden.
(wordt vervolgd…)
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Opstarten verenigingsleven

Wij helpen het Oerse verenigingsleven
met opstarten na Corona
We hebben een jaar achter de rug waarin het
Oerse verenigingsleven, door Corona, vrijwel
volledig op z’n gat lag. Als we straks weer
langzaamaan mogen opstarten zal dat niet
vanzelf gaan, mede door gebrek aan opvolgers
en gestopte deelnemers. DorpsVereniging
Oerle en de Koers van Oers willen jullie daar
samen graag bij helpen.
Het idee is dat Oerse verenigingen en stichtingen,
die elk jaar nieuwe leden en vrijwilligers “werven”,
zichzelf onder de aandacht brengen in de Koers. Zij
krijgen de kans om met 1 à 2 pagina’s uitgebreid
hun vereniging/stichting onder de aandacht te
brengen, met een verhaal en enkele foto’s. Alle
Oerse verenigingen hebben een mail ontvangen met
een gestructureerde vragenlijst waarmee ze een
verhaal kunnen maken voor de Koers.
In deze koers besteden we aandacht aan:

Voor wie?
Het vakantieprogramma is voor alle kinderen die in
Oerle wonen en/ of in Oerle naar school gaan. Zit je
nu in groep twee, dan mag je dit jaar voor het eerst
mee! Het is voor kinderen tot en met groep 8,
daarna kun je mee doen met het tienercomité.
Wat is het doel?
Het doel is om een hele leuke vakantieweek te
beleven met al je vrienden en vriendinnen. Het is
ook fijn om elkaar vast weer te zien voordat de
school begint. Het thema is dit jaar ‘ Camping’. Dus
trek je kampeerspullen maar vast uit de kast!
Welke activiteiten zijn er?
We beginnen ieder jaar met het ontsteken van het
Olympisch vuur en een spectaculaire Olympische
dag. We gaan een dag naar een pretpark en vanaf
woensdag begint de bivak. In Bivak Oerle zijn er
voor de jongere kinderen t/m groep 5 op woensdag
allerlei activiteiten en gaan we hutten bouwen.
Kinderen die voor het eerst mee doen, hebben de
mogelijkheid om alleen het dagprogramma te
volgen. Daarna worden de tenten klaargemaakt en
gaan we echt kamperen! De bovenbouw vanaf groep
6 gaat 2 nachten op bivak. Op vrijdag sluiten we het
vakantieprogramma weer af.
Wat is leuk om te weten?
Dit jaar is er een echte campingwinkel! Kom jij
ontdekken wat je daar kunt kopen???

Vakantieprogramma Oerle

Over de stichting/vereniging

Deelnemer(s) aan het woord

Wat doen jullie?
Het vakantieprogramma Oerle is een super gezellige
week vol spannende, leuke, gezellige en grappige
activiteiten. Het vakantieprogramma wordt altijd
gehouden in de laatste week van de zomervakantie.
Dit jaar is dat van 29 augustus t/m 3 september

Wat zijn leuke activiteiten en waarom?
“Het allerleukste is het kanoën, omdat je elkaar om
mag duwen”, “Hutten bouwen is superleuk en
daarna mag je friet eten in je eigen hut”, ‘Ik durfde
voor het eerst in de achtbaan!’

Vrijwilliger(s) aan het woord

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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Wat is leuk aan deze stichting/vereniging en
waarom?
We werken met een gezellige ploeg ouders het hele
jaar aan een ontzettend leuk programma voor de
kinderen. Zelfs nu in coronatijd proberen we op
verschillende manieren contact met elkaar te
houden en we zorgen ervoor dat we alles binnen de
mogelijkheden zo leuk mogelijk kunnen regelen.
Samen met elkaar en met zo’n grote groep kinderen
kunnen we een leuke week te hebben met veel
saamhorigheid en plezier. Je leert veel mensen en
vooral heel veel kinderen kennen uit de wijk en van
de school
Wat doe je als vrijwilliger?
Er is een bestuur die de grote lijnen uitzet en de
financiën bewaakt. Daarnaast worden

activiteitencommissies opgericht die samen een
onderdeel van het vakantieprogramma organiseren
en daar vrijwilligers voor regelen voor op de dag of
activiteit zelf. Je kunt dus ook een of meerdere
dagen tijdens het vakantieprogramma zelf komen
helpen door bijvoorbeeld een groepje te begeleiden
in het pretpark of te helpen boomhutten bouwen
tijdens de bivak of al aanhaken tijdens de
voorbereiding

Opstarten

Eerste vergadering jeugdraad

Beste Oerlenaren,

Welke deelnemers wil je uitnodigen om lid te
worden en hoe word je lid?
Binnenkort krijgt je kind een flyer mee naar huis
waarin aangegeven wordt dat je je kind kunt
aanmelden voor het vakantieprogramma. Op dat
formulier kun je aangeven of je wilt helpen en bij
welke activiteit. We hebben dit jaar veel mensen
nodig omdat we veel jongere kinderen verwachten.
Tevens zoeken wij nieuwe bestuursleden die het
leuk vinden om vanaf volgend jaar mee te denken
over komende programma’s. Lijkt het je iets, meld
je dan aan via de mail voorzitter@vpoerle.nl om
eens mee te kijken bij een activiteitengroep. Dan
kun je zien wat we doen en wie we zijn.
Welke vrijwilligers en voor welke taken, is
deze uitnodiging om mee te doen en hoe
kunnen zij zich opgeven?
Dus, ouders van kinderen die graag meedoen met
het vakantieprogramma, geef je op om ons te
helpen er dit jaar weer een groots programma van
te maken.

Op zondag 11 april heeft onze jeugdraad van
Stichting Jeugdbelangen Oerle hun allereerste
vergadering gehouden. Wij zijn er supertrots op dat
onze raad al uit 7 jongeren bestaat, in de leeftijd
tussen 10 en 16 jaar. Als eerste hebben ze een
instructie gekregen van Jasper Buijs in de concensus
gesprekstechniek. Deze gesprekstechniek zorgt
ervoor dat iedereen aan het woord komt en zijn
zegje kan doen. Vervolgens helpt deze techniek om
tot een gedeeld besluit te komen.
De jeugdraad heeft een hele vruchtbare vergadering
gehouden en zijn met veel goede ideeën gekomen.
Op maatschappelijk en op Oers gebied, maar zeker
ook met activiteiten waar onze Doe commissie weer
mee aan de gang kan.
Mocht jij ook zin hebben om bij de jeugdraad te
komen laat dit dan weten via
jeugdraad@sjb-oerle.nl.
Veel groeten van Stichting Jeugdbelangen Oerle

Heeft u nog vragen?
Als je vragen of opmerkingen hebt kun je contact
opnemen met Miranda van Vlerken (Koers van Oers)
secretariaat@koersvanoers.nl of Miriam Baltussen
(DorpsVereniging Oerle) dorpsvereniging@oerle.info
Wil jouw vereniging/stichting ook met een artikel in
de Koers? Vul de vragenlijst in en stuur deze met
foto’s naar redactie@koersvanoers.nl

V.l.n.r.: Sophie Jansen, daarachter Mart vd Velden,
Janiek v.d. Velden, Benthe v. Diessen, Max Buijs en
Emma Buijs. Ontbrekend op de foto: Sarah Allach.

•
•
•
•
•
•
•
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

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

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
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Online workshop

Online workshop Zichtbaar zijn als
professional
Dinsdag 18 mei, 10.30-12.30 uur | Online |
Deelname gratis
Loopbaancoach Tosca Goes geeft informatie en
advies over hoe mensen zichtbaarder kunnen
worden als professional. De online workshop is
gericht op zowel ondernemers als mensen in
loondienst.
Over Tosca
Tosca Goes is zelfstandig Noloc erkend
loopbaancoach. Haar bedrijf
InspiraTos is gevestigd in
Veldhoven. Daarnaast is ze
actief als De
ZichtbaarheidsCoach
waarbij ze ondernemers en
ondernemingen helpt om
zichtbaar zichzelf te zijn.
Tosca: "Ik hou ervan om
jou als expert op de juiste
manier via LinkedIn in ‘the
spotlight’ te zetten. Ik
gebruik mijn jarenlange
ervaring om jou te helpen
bij het (her)vinden en
claimen van jouw
expertstatus.”
Aanmelden
De workshop is op dinsdag 18 mei van 10.30 tot
12.30 uur en wordt online gehouden. Deelname is
gratis na aanmelding via
www.bibliotheekveldhoven.nl/zichtbaar
De workshop wordt aangeboden vanuit de
Bibliotheek Veldhoven als onderdeel van diverse
loopbaanactiviteiten.
Loopbaanactiviteiten
Vijf professionele loopbaanadviseurs houden sinds
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. De spreekuren
zijn 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. Meer informatie en aanmelden:
www.bibliotheekveldhoven.nl/loopbaan
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Spreekuren Donorregistratie

De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020
ingegaan. Alle Nederlanders worden
opgenomen in het donorregister. Deze wet
geldt voor iedereen en iedereen moet een
keuze maken.
Mensen die nog vragen hebben over de online
registratie kunnen met hun vragen terecht bij de
telefonische spreekuren van het DigiTaalhuis
Veldhoven, gevestigd in de Bibliotheek Veldhoven.
De deskundige vrijwilligers geven informatie over de
achtergronden van het nieuwe donorregister, de
keuzevarianten van het donorschap en de manier
waarop mensen hun keuze (online) kunnen
registreren. Ze geven geen advies over de te maken
keuze, die is aan de mensen zelf.
De spreekuren zijn elke dinsdag van 14.00 tot 16.00
uur en elke vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur via
telefoonnummer: 06-24 13 64 67.
Meer informatie:
www.bibliotheekveldhoven.nl/donor

Literair Café online: KLUUN
Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Literair Café Veldhoven online: Kluun
Vrijdag 21 mei, 20.00-21.30 uur vanuit Theater
de Schalm
Deelname gratis na aanmelding
Hij werkte vijftien jaar lang in het bedrijfsleven en
had zijn eigen marketingbureau voordat hij zich
volledig op het schrijven
toelegde. Met succes: zijn
debuut Komt een vrouw
bij de dokter (2003) is
met bijna één miljoen
exemplaren de best
verkochte roman in
Nederland. Niemand
minder dan Raymond van
de Klundert (Tilburg,
1964), beter bekend als
Kluun, is op vrijdag
21 mei te gast bij Literair
Café Veldhoven.
Kluun.
Foto: Yvette Kulkens
Cultureel cadeau
In Theater de Schalm wordt Kluun geïnterviewd door
de 28-jarige Mark van der Linden,
bibliotheekmedewerker en eigenaar van De Literaire
Speelgoedwinkel. Het interview wordt live
uitgezonden. Als cultureel cadeau voor iedereen
bieden Theater de Schalm, Museum ’t Oude Slot, de
Bibliotheek Veldhoven én boekhandel Bruna deze
online livestream gratis aan. Kijkers kunnen ook
online vragen stellen en boeken bestellen en laten
signeren, die daarna af te halen zijn bij Bruna
Veldhoven.
Over Kluun
Na Kluuns droomdebuut volgden nog vier romans en
diverse verhalen- en columnbundels, waaronder
Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt! (2004)
en DJ (2017).
Kluun haalde met ludieke acties vaak de publiciteit.

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

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

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  06 – 587 551 43
Zo richtte hij als reactie op een datingsite voor
mooie mensen een quasi-datingsite voor lelijke
mensen op, www.lillekemeense.com. Hij solliciteerde
in een open brief als hoofdredacteur bij het
feministische tijdschrift Opzij. Ook mengde hij zich
in de discussie omtrent de verplichte literatuurlijst
voor scholieren.
Kluuns meest recente, vijfde roman is
Familieopstelling (2020). In een hilarische en
ontroerende zoektocht naar zichzelf keert de
inmiddels 55-jarige Stijn van Diepen,
hoofdpersonage uit Komt een vrouw bij de dokter,
terug naar zijn jeugd in Noord-Brabant. Hij stuit op
een aangrijpende familiegeschiedenis en belandt
uiteindelijk op het Ierse platteland in een ultieme
poging antwoorden te vinden op zijn vragen over de
liefde, het leven en zichzelf.
Kluun woont tegenwoordig in Amsterdam, werkt aan
Help, ik heb een puber!, is de trotse vader van drie
dochters Eva (22), Roos (17) en Lola (13) en heeft
een relatie met psycholoog Anne de Jong.
Praktische informatie
Literair Café Veldhoven online met Kluun wordt op
vrijdag 21 mei van 20.00 tot 21.30 uur vanuit
Theater de Schalm live uitgezonden. Het programma
is gratis te volgen, aanmelden vooraf is
noodzakelijk. Meer informatie en aanmelden via
www.bibliotheekveldhoven.nl/kluun.
Over Literair Café Veldhoven
De Bibliotheek Veldhoven, Museum ’t Oude Slot en
Bruna Veldhoven organiseren sinds 2018 Literair
Café Veldhoven. In de afgelopen jaren hebben zij
onder andere Ronald Giphart, Herman Pleij, Heleen
van Royen en Griet Op de Beeck en vele
enthousiaste bezoekers mogen verwelkomen.
Theater de Schalm is sinds 2020 een waardevolle
partner en zorgt ervoor dat diverse edities van
Literair Café Veldhoven ‘coronaproof’ kunnen
doorgaan.
Boekhandel Bruna is bij elke editie aanwezig met
een mooie selectie boeken, die gekocht en
gesigneerd kunnen worden.
In 2021 zijn ook nog Esther Verhoef (11 juli) en
Nico Dijkshoorn (17 oktober) te gast.
Meer informatie:
www.bibliotheekveldhoven.nl/literair-café
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Opname in ‘t Oude Slot

Museum ’t Oude Slot opnamelocatie
NPO Radio 1
Museum ’t Oude Slot in Veldhoven was zondag 25
april de opnamelocatie voor het NPO Radio 1
programma ‘Dijkstra en Evenblij ter plekke’. In het
programma, dat live wordt uitgezonden, nemen
Frank Evenblij en Erik Dijkstra het nieuws van de
afgelopen week door. Dat doen ze vanaf een plek
ergens in Nederland die in het nieuws is geweest.
Met live gasten, diverse rubrieken en verrassende
onderwerpen. De keuze voor Veldhoven werd door
presentator Erik Dijkstra onderbouwd met een
opvallend nieuwsfeitje: Mark Rutte vond 14 jaar
geleden bijna zijn Waterloo in Veldhoven!
Gasten
Te gast in de uitzending zijn ED-journalist Harrie
Verrijt, stadsonderzoeker Tijs van den Boomen
(auteur van het boek ‘Slim Zand’) en Sultan Solak,
directeur van basisschool Het Slingertouw. Zij
vertellen over de invloed van chipmachinefabrikant
ASML op de regio. Maarten Steinbuch, hoogleraar
aan de TU in Eindhoven, vertelt over het plan om te
starten met elektrisch vliegen vanaf Eindhoven
Airport. Lianne van de Boogaard, bestuurslid van
harmonie Sub Umbra, en cultuurhistoricus Gerard
Rooijakkers laten hun licht schijnen over de
eeuwenoude traditie van de harmonie. Dick
Middelweerd, chef van tweesterren restaurant de
Treeswijkhoeve, wordt geïnterviewd over het
aspergeseizoen en het eten dat hij op Koningsdag
voor de Koning mag bereiden. Guus Valk, chef
politiek van het NRC, licht het opvallend nieuwsfeitje
toe dat Mark Rutte in 2007 bijna zijn Waterloo vond
in Veldhoven.

CITY PASSAGE
VELDHOVEN

In de zogenaamde ‘verhoorwagen’ wordt
burgemeester Marcel Delhez ondervraagd. De in
Veldhoven geboren singer-songwriter Mattanja Joy
Bradley zorgt voor de muziek.
Terugluisteren
De uitzending van zondag 25 april over Veldhoven
kan teruggeluisterd worden via de website:
www.nporadio1.nl/dijkstra-en-evenblij-ter-plekke en
via de podcast ‘Dijkstra en Evenblij ter plekke’.

(v.l.n.r.) Lianne van de Boogaard, Erik Dijkstra,
Frank Evenblij en Gerard Rooijakkers in gesprek.
Fotograaf: Melvin van Liebergen/L-Mount media.
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Boek een kinderboek!

Paddeltje, de scheepsjongen van
Michiel de Ruyter
Door Susan Visser
Elke keer als ik op Facebook kijk welke boeken er te
koop staan bij de Koers van Oers, kom ik Paddeltje,
de scheepsjongen van Michiel de Ruyter tegen. Op
tijdlijnfoto’s zijn verschillende uitgaven te zien, wat
al illustreert dat dit boek van Johannes Hendrik Been
(uit 1908 alweer!) generatie na generatie populair is
gebleven. Dat is op zich ook niet gek. Deze
avonturenroman is namelijk meteen vanaf het begin
spannend. De hoofdpersoon, Paddeltje, wordt
scheepsjongen bij Michiel de Ruyter in de woelige
periode kort na de 80-jarige oorlog. Het is een tijd
waarin koopvaardijschepen van verschillende landen
maar wat graag de vracht van een ander schip
inpikten en er heel wat werd afgevochten op zee.
Het boek opent terwijl het schip van Michiel de
Ruyter piraten tegenkomt. Net als een goede
actiefilm van Marvel begint het boek zo midden in de
actie, terwijl het eigenlijke verhaal eenmaal veilig
terug in thuishaven Vlissingen pas zal beginnen.
Paddeltje wordt door Michiel de Ruyter terug naar
school gestuurd om bij te leren. Hij denkt namelijk
dat de jongen meer in zijn mars heeft. Als Paddeltje

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

weer mee mag op reis, blijkt dat dit ook anderen is
opgevallen. In de stad Sale (tegenwoordig een stad
in Marokko) wordt hij ontvoerd door piraten die hem
willen ronselen. Hij wordt met metalen kettingen
aan zijn enkels op het land aan het werk gezet met
andere slaafgemaakten. De piraten geven hem de
keus om ofwel zeerover te worden of de rest van
zijn leven slavenarbeid te doen in de brandende zon
van Noord Afrika. De rest van het boek draait er om
hoe Paddeltje zich in hemelsnaam uit deze situatie
moet redden en is één groot avontuur.
De spanningsboog die constant gespannen staat
zorgt wel dat je doorleest. Dat het taalgebruik in een
boek dat in 1908 voor het eerst verscheen
onvermijdelijk wat gedateerd is, doet daar niks aan
af. Een bovenbouwleerling op de basisschool zal zich
al prima met dit boek kunnen redden. Overigens is
het verhaal weliswaar spannend, maar nergens eng.
Dat komt doordat Paddeltje zelf nergens bang voor
is. Hij is onbevangen, dapper, intelligent,
goedaardig, trouw en ontpopt zich als een echte
leider. Zijn schipper wordt vrijwel dezelfde
eigenschappen toegeschreven. Hij wordt de hemel in
geprezen als een vader voor zijn bemanning en bezit
alle kwaliteiten die je in een superheld zoekt, zoals
moed en natuurlijk overwicht. Als je in termen van
superhelden wilt blijven, dan is Michiel De Ruyter
voor Paddeltje wat Tony Stark (Iron Man) is voor
Peter Parker (Spiderman).
Wat echt genoemd moet worden, is dat een deel van
het taalgebruik dat in 1908 normaal was, niet meer
politiek correct is. Paddeltje noemt de plaatselijke
bevolking schaamteloos nikkers en negers en
spreekt ze aan met bruine sinjeur of musselman.
Wat mij daardoor verbaasde, is dat op de helft van
het boek wel weer een hele bladzijde gewijd wordt
aan een kritische bespreking van wat de
Nederlandse koopvaardij voor foute dingen heeft
gedaan in de koloniën. Ook wijst één van de piraten
een zeeman er fijntjes op dat als een Nederlands
koopvaardijschip de kans kreeg een ander schip als
buit mee te nemen, ze die kans niet onbenut lieten.
Het verschil tussen of iets een goed of een fout boek
is, is niet altijd duidelijk in de jeugdliteratuur. Er
bestaat een heel grijs gebied en Paddeltje bevindt
zich in dat grijze gebied. Dit boek hemelt de
Nederlandse geschiedenis duidelijk niet op, maar het
idealiseert wel de Zeeuwse inborst als recht voor de
raap en onverschrokken.
Paddeltje is een klassieker uit de Nederlandse
jeugdliteratuur dat ik geen enkel kind wil onthouden.
Maar de jonge lezer kan wel wat hulp gebruiken om
het in de juiste historische context te plaatsen. Het
boek is een prima aanknopingspunt om het gesprek
aan te gaan over de V.O.C., de koloniale
geschiedenis en racisme. Gezien het racistische
taalgebruik zou ik het dan net als veel actiefilms een
PG-rating mee willen geven; Parental Guidance is
gewenst.
Voor wie dit boek voor zichzelf of voor de kids wil
kopen, het is onder andere te vinden in doos 9 en
doos 527.
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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.

Interview met Geert van Lovano
Door Siem

en Xavi.

Hoe zijn jullie door de Corona tijd heen
gekomen?
Dat is meteen een hele goede vraag!
We zijn in december open gegaan maar drie
maanden later moesten we helaas weer dicht. Toen
zijn we vrij snel aan to-go maaltijden begonnen. Na
de eerste lockdown mochten we weer gefaseerd
open met beperkte regels allemaal. Toen kwam de
tweede lockdown en zijn er wel wat dingen
veranderd en zijn er ook mensen uit gegaan ook bij
ons helaas. We zijn in die tijd opzoek gegaan naar
nieuw personeel en toen zijn we allemaal leuke
dingetjes gaan bedenken voor als we weer open
mogen.

De terrassen gaan binnenkort weer open, hoe
vinden jullie dat en hoe gaan jullie dit
aanpakken?
Toevallig waren mijn partner Marly en ik daar net
nog over aan het brainstormen. We willen in ieder
geval weer open gaan van twaalf tot zes. Eigenlijk is
dit voor ons niet echt heel interessant maar voor ons
gevoel is dat wel een lichtpuntje aan het eind van de
tunnel. Dus we hopen dat we in de toekomst wel
weer open mogen, dat is voor ons nog wel een
beetje een eerste opstart. Het is niet dat we er
super blij mee zijn, want we zien er ook nog wel wat
problemen in. Als mensen om 18.00 uur van het
terras af moeten, zij willen dan niet weg en wij
willen dat dan eigenlijk ook niet maar het moet wel
want het wordt dan opgedragen. Wij denken dat
mensen dan ergens anders gaan zitten en de
gezelligheid verder gaan voortzetten. Daarom
denken wij dat dit niet de corona op lost maar dat
het beter zou zijn als de terrassen langer open
zouden mogen.
Hebben jullie ook gebruik gemaakt van
afhaalmaaltijden en zo ja, hoe beviel dit?
Ja dat hebben we ook gedaan zowel in de eerste en
de tweede lockdown. Maar in de tweede lockdown,
zijn we er weer mee gestopt ook omdat we krap
kwamen te zitten met het personeel. Ook was voor
ons het verdienmodel niet heel interessant. We
willen gewoon nog met iedereen in contact blijven
en aan de gang blijven zodat we iedereen weer
zagen; alle collega’s. Ook is ons eten nooit zo goed
als dat de mensen het hier op komen eten, dat is
zonde. Toen zijn we er mee gestopt.
Heeft corona jullie ook nog iets goed gebracht?
Ik denk dat je er altijd wel iets goed uit haalt. Stel
nou dat we dit overleven, we hebben ook al zo’n
grote verbouwing gehad, dan denken wij dat we het
zwaarste samen wel hebben doorgemaakt.
Dus wij denken dat we er uiteindelijk sterker
uitkomen met z’n allen.
Je wordt in deze periode gedwongen om anders te
gaan denken. We hadden wat leuke ideeën, een stuk
of 10, niet allemaal uitvoerbaar, maar we hebben
wel een paar leuke dingen eruit gepikt en gedaan.
Zo hadden we met kerst een bier-advent kalender,
een kadootje voor de oudere mensen met in ieder
vakje een speciaal biertje en kleine kadootjes die we
van onze leveranciers hadden gekregen. Dat was zo
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Hebben jullie ook een kindermenu?
Jazeker hebben we die. Er staan van allerlei lekkere
dingen op de kindermenukaart!
Zoals soepjes, gerookte zalm en frietjes met
frikandel. Dat moeten jullie maar snel eens zelf
komen bekijken en komen proeven!
Hoe hebben jullie de tijd doorgebracht tijdens
de lockdown?
Sommige personeelsleden zijn helaas gestopt. Met
degenen die wel gebleven zijn, zijn we leuke nieuwe
dingen gaan uitproberen. Een personeelslid kent nu
alle cocktails uit haar hoofd. Ook willen we in de
toekomst tafelbereidingen gaan doen met
bijvoorbeeld flamberen. Ook hebben we aan een
nieuwe menukaart gewerkt. En het personeel heeft
ook nog voor andere bedrijven gewerkt. Op dit
moment is het personeel druk bezig met de
voorbereidingen voor het openen van het terras.

leuk dat we dat waarschijnlijk aankomende kerst
weer gaan doen. We hadden er ook meer van
verkocht dan we dachten. Ook hadden we met kerst
kerstboxen gemaakt voor bedrijven. We hadden de
wat grotere bedrijven een mail gestuurd met de
vraag kerstpakketten voor hun werknemers bij ons
af te nemen. We merkten dat bedrijven een leuk
bedrag neertelden voor hun werknemers in deze
tijd. Hierdoor konden we er echt een heel mooi
pakket van maken en zijn we hier in de
decembermaand heel druk mee geweest.
Wat betekent de naam Lovano?
Het is een combinatie van een naam en een stukje
verzonnen. Ik heet Geert van Loon, de letters van
Van Loon hebben we wat door elkaar gemixt en de N
hebben we er tussen uit gelaten omdat dat net wat
beter uit kwam. Het was lastig om een goede naam
te bedenken en daar hebben we heel lang over
gedaan. Ik heb een hele creatieve neef die ons
hiermee wat heeft geholpen.
Ik wilde geen naam waar mijn eigen naam in zou
zitten en Marly wilde een naam die geen betekenis
had en geen associatie met een ander merk of
andere naam. En Lovano klinkt natuurlijk ook sjieker
dan Van Loon hè.

Zijn er mensen weggegaan en hoeveel werken
er nu nog?
We hadden 9 mensen in vaste dienst daar zijn er nu
nog 4 van over. Ondertussen zijn er weer 7 vaste
mensen in dienst. En als alle personeelsleden er zijn,
zijn we met ongeveer 30 personen. Met een drukke
zomerdag werken we met ongeveer 14 man. We
hebben wel zoveel mensen nodig om ieder om de
beurt te laten werken en af en toe vrij te laten zijn.
In het hele restaurant, hoeveel mensen
kunnen jullie dan laten eten/drinken?
In het restaurant hebben wij 90/95 zitplaatsen.
Buiten op het terras hebben we ongeveer 160
zitplaatsen. Als het braderie is dan zetten we de
fietsenstalling weg en dan mogen we bij de kapper
ook nog tafels en stoelen neerzetten en dan kunnen
er wel echt heel veel mensen zitten. Dat is de aller
drukste dag van het jaar en dan kunnen er wel 250
mensen zitten!
Daarna hebben we nog een rondleiding
gekregen en mochten we alles zien, dat was
heel erg leuk!
Geert bedankt voor het interview en de
rondleiding en heel veel succes als jullie weer
open zijn.
Groetjes Xavi en Siem

Lovano Kitchen and Bar
Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven
www.lovano.nl | info@lovano.nl
040 - 205 12 18
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Koningsspelen 2021
Hoi allemaal, deze keer gaat het over
de Koningsspelen.

First Lego League
Groep 8 en de First Lego League
Door Sarah.

Door Jinthe.
Onze school doet ieder jaar mee
aan de Koningsspelen. Met de
Koningsspelen doen we allemaal
leuke dingen met alle kinderen van school. Normaal
starten we dan met een ontbijt op school, maar dat
mocht helaas dit jaar niet. We dansen dan samen
het Koningsspelen lied en daarna gaan we spelletjes
doen. Omdat het dit jaar corona is, konden we geen
normale Koningsspelen doen. Daarom hebben ze
allemaal andere leuke dingen verzonnen. Het thema
dit jaar was: ik+jij=wij. De kleuters deden een
circuit van spelletjes op het schoolplein en veld. De
andere groepen hadden een speurtocht door Oerle.
Ik moest met mijn groepje allemaal opdrachten
maken, zoals lopen met een ei op een lepel of
spijkerpoepen. Dat was echt heel grappig om te
doen! Alle groepjes hadden een mama of papa mee,
zo konden we niet verdwalen in het dorp. Heel veel
kinderen waren in het oranje verkleed.
Ook al waren dit andere Koningsspelen dan normaal,
toch was het echt heel leuk! We hadden ook veel
geluk met het weer, want het was lekker warm.
In het midden
van deze Koers
zie je een foto
impressie van de
Koningsspelen.

Ik zit in groep 8 op de basisschool
de Sint Jan Baptist. Als je in groep
8 zit, mag je meedoen met de First
Lego League. Dat is een Lego
wedstrijd waarbij elk jaar een nieuw
thema wordt verzonnen. Dit jaar was het thema:
Replay. Kortom, mensen in beweging brengen.
In mijn klas zitten 13 kinderen, dus er waren twee
teams. Je mocht zelf een naam verzinnen met je
team. Mijn team heet Cow-Fit en het andere team
heet de Zappers.

Nu leg ik uit wat de First Lego League precies is.
Eerst werd mijn klas verdeeld in teams en daarna
moesten we een idee verzinnen om mensen in
beweging te krijgen.
De zappers hadden een soort twister mat bedacht
en het team Cow-fit had een beweegstoel
ontworpen. Van dit idee moesten we een presentatie
maken. Ook moesten we een robot en missies
bouwen van lego. Missies zijn een soort obstakels
die je robot moet doen en waar je punten mee kan
verdienen. Je moet je robot wel helemaal
programmeren om de missies te doen.
Op het einde van het project hebben we de
presentatie en een filmpje van de robot missies
ingestuurd. Op een zaterdag moesten we allemaal
naar school komen en gingen we in een online
meeting met de jury van de lego League. Wel allebei
de teams apart natuurlijk. Eerst ging de jury
allemaal vragen stellen, daarna kregen we de
uitslag. Team Cow-Fit had de lego beker van Core
Values gewonnen. Dat betekent dat we ons het
beste aan de kernwaarden hebben gehouden; het
beste teamwork.
De Zappers hebben de beker van het beste idee
gewonnen. Zij mochten met hun idee door naar de
Benelux finale, maar jammer genoeg hebben ze de
finale niet gewonnen. Ik heb gevraagd aan mijn
klasgenoten wat ze het leukste vonden: Dat was het
bouwen en het samenwerken. We hebben er veel
van geleerd. Dit was mijn stukje tot de volgende
keer.
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Loom-bandjes maken

Happy Stone

Hoi daar ben ik weer.

Hoi Oerlenaren!

deze keer wil ik het hebben over
mijn nieuwe knutsel hobby:
loom-bandjes maken.

Deze keer schrijf ik een stukje
over de Happy Stone. Deze steen
kan je zomaar ergens
tegenkomen. Het is een soort
zwerfsteen. Mijn oma heeft er een
gevonden en deze heeft ze aan mij gegeven. Wat ik
ga doen met de steen? Even ga ik genieten van de
steen omdat hij er mooi uitziet en als ik op vakantie
ga, neem ik de steen mee en laat hem daar weer
ergens achter. Dan kan de
steen weer gevonden
worden en zo gaat de
steen door heel Nederland.
Of misschien wel door heel
Europa...

Heb denk ik al meer dan
60 armbandjes gemaakt in allerlei kleurtjes.
Bijna iedereen in de wijk kan nu armbandjes maken.
Eigenlijk is het heel makkelijk.
Je moet alleen even weten hoe het werkt.
Je kan beginnen met 2 kleine elastiekjes of je kan
het bord gebruiken. Je kunt echt van alles maken,
armbandjes, ringen, figuurtjes of zelf een groot
springtouw.
Bij Lana hebben we een groot bord waar je alle
armbandjes op kan hangen. Zo cool.
We leggen meestal een kleed neer en dan doen er
steeds meer kindjes mee. Echt gezellig.
Nu ga ik nog even lekker skeeleren, want het is echt
mooi weer vandaag.
O ja, de armbandjes
doen we ook
verkopen. Als je ons
ziet bij de waterpomp
mag je ook lekker
mee loomen. Wij
leren het je wel of je
kan een mooi
armbandje kopen
voor 20 cent...
Tot snel.
Nikita.

Het is natuurlijk wel
belangrijk dat we de steen
kunnen volgen. Daarom
moet je als je de steen
vindt een bericht plaatsen
op Facebook op “kei tof”.
Dat ga ik doen, dus als je
benieuwd bent naar waar
de steen uiteindelijk is en naar toe gaat kan je deze
facebookpagina
volgen.
Je hebt bijvoorbeeld
ook zwerfboeken.
Deze kan je lezen als
je het boek gevonden
hebt en daarna weer
ergens achterlaten.
Alleen deze boeken
kan je niet volgen of
zo! Daarom vind ik de
Happy Stone leuker
dan een zwerfboek.
Nou tot de volgende
keer weer… En volg
mijn Happy Stone zou ik zeggen!
Liefs Charlie.

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

Mei
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

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

Juni
4

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

11

Ophalen groene kliko + PMD-zak

18

Ophalen groene kliko + PMD-zak

25

Ophalen groene kliko + PMD-zak

26

Ophalen oud papier

Juli
2

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

9

Ophalen groene kliko + PMD-zak

16

Ophalen groene kliko + PMD-zak

23

Ophalen groene kliko + PMD-zak

24

Ophalen oud papier

30

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

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:

Augustus

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

6

Ophalen groene kliko + PMD-zak

Platanenlaan 28

Severinus (Entree hal)

13

Ophalen groene kliko + PMD-zak

20

Ophalen groene kliko + PMD-zak

A.P. de Bontstraat 2

(Buiten links bij de voordeur)

27

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

Brandrood 39

(Buitenzijde naast entree)

28

Ophalen oud papier

Heikantsebaan 17-19

Voetbalvereniging RKVVO

29 t/m 3 Vakantieprogramma Oerle
sept
September
2 t/m 19 Bourgondisch op de Velden
Oktober
November
14
Sinterklaas in Oerle

28 mei 2021
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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

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’s gedecoreerden door: Moniek van den Wildenberg.

Foto ‘Kikker waagt de sprong’ door: Henriëtte Schoonen / Ton Vorstenbosch.

Foto impressie lintjesregen in Oerle en ‘Kikker waagt de sprong’

