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Druk & technische realisatie

Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl
Op de volgende plaats ligt de Koers: Dorpscentrum d’Ouw School
(Oude Kerkstraat 18) en Gasterij ‘t Dorpsgenot (Toterfout 13A).
Stichting Koers van Oers
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,
St. Janstraat 50, 5507 ND, e-mail: secretariaat@koersvanoers.nl
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen,
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven.
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle.
Kopij aanleveren
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een cd/dvd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd).
Advertentie tarieven
De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website:
www.koersvanoers.nl/tarieven.htm
AVG (Privacy verklaring)
De privacy verklaring vindt u op de website:
www.koersvanoers.nl/privacy

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  112
Geen spoed, toch politie  0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03
Brandweer kazerne Veldhoven-De Run:  040 - 260 86 08
Iets te melden m.b.t. gemeente Veldhoven:
Klachten t.a.v. gemeente, op telefoonnummer:  14 040
Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl
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Boekenmarkt Oerle

Veel belangstelling voor boekenmarkt
in Oerle
Door Ad Adriaans

Steun de

en word donateur!

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle
aanwezig. Het valt haar op dat alles er zo netjes bij
staat. “Ze zijn hier constant bezig om de dozen
netjes te houden.” Ze neemt een boek van Thijs
Zonneveld over Thomas Dekker mee voor haar man.
“Hij leest niet zo veel. Ik hoop dat hij het zal lezen.”

Foto Marianne Bosch
De boeken- en platenbeurs in Dorpscentrum d’Ouw
School in Oerle was zaterdag 30 oktober in trek.
Ze hebben er keihard voor moeten werken, de
redactieleden van het Oerlese maandblad. Door het
jaar heen verzamelen ze boeken, platen, cd’s, dvd’s
en singletjes. Alles wordt in de kelder onder de
basisschool netjes opgeslagen en gesorteerd. Daar
zitten al heel veel uren in. Vrijdagavond 29 oktober
moesten in de regen maar liefst 750 bananendozen
vanuit de kelder worden verplaatst naar d’Ouw
School. Daar stond even later alles uitgestald op
genre. Er was voor elk wat wils te vinden.
Zaterdag zochten 230 mensen iets van hun gading.
Zo was Riet Devilee uit Veldhoven op zoek naar
leesboeken van Carry Slee voor haar kleinkind dat in
Noorwegen woont. Dat zal straks blij zijn, want haar
oma heeft er een stuk of tien in haar mandje zitten.
“Je vindt hier de boeken waarnaar je op zoek bent”,
zegt Riet. Ook haar zus Willie uit Eindhoven is

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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De Veldhovense Ineke Groenen - De Greef heeft al
een mandje vol boeken verzameld. Nu snuffelt ze in
de dozen met elpees. “Ik zoek er een van Johnny
Cash waarop hij christelijke liedjes zingt.” Een jaar
geleden heeft Ineke weer een platenspeler
aangeschaft. Nu draait ze daar vaak een elpee van
het duo Elly en Rikkert op. “Daarop staan vrolijke
christelijke liedjes. Ik wil dat die op mijn uitvaart
gedraaid worden.”
Sinds 3 jaar woont het Turkse echtpaar Kaan en
Meryem Mutlu in Nederland. Nu wonen ze in
Veldhoven en willen onze taal leren. Daarin volgen
ze les, maar ze willen ook Nederlands leren uit
leesboekjes. Samen met een van de vrijwilligers op
de boekenmarkt zoeken ze naar geschikte boekjes.
Er gaat een stapeltje boekjes van Jip en Janneke
mee naar huis. Kaan werkt bij ASML. “We willen hier
graag blijven wonen. Daarom gaan we de taal
leren.”
Bij vertrek mocht iedereen nog een gratis boek
uitzoeken. En voor elke 25e bezoeker lag er een
mooi cadeautje klaar. Kortom, het was zeker de
moeite waard om een bezoek te brengen aan de
uitgebreide boekenmarkt in d’Ouw School.

Bedankje aan de donateurs

Gezellig bewegen

Beste Bloemenvrienden.
Ondanks het natte voorjaar en de daarmee
samenhangende groeibeperkingen is het ons toch
gelukt om aan u, het afgelopen seizoen, een mooie
bos bloemen uit te reiken. Wij hebben er alles aan
gedaan om een kwalitatief goede en mooie dahlia te
kweken, zodat u kon genieten van deze prachtige
bloemen.

Iedere maandagmiddag volgen wij met een
clubje dames een leuke en actieve gymles.

Ook hebben wij genoten van de grote opkomst op
zaterdag op onze tuin en de veelal positieve
reacties. Wij zijn enorm blij dat wij het u naar de zin
hebben kunnen maken en wij hopen dat u dat ook
heeft ervaren. Zonder uw steun was dit alles niet
mogelijk geweest en wij hopen komend jaar weer
een beroep op u te kunnen doen.

Lijkt het jou ook leuk om iedere week een uurtje te
bewegen, kom dan gerust een keertje vrijblijvend
meedoen.

Het jaar 2022 zal in het teken staan van ons 60jarig jubileum. Hierover zult u op de hoogte worden
gehouden in de Koers van Oers.

Deze les vindt plaats in de sportzaal aan de
Burgermeester van Hooflaan 147 van 14.00 uur tot
15.00 uur.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Henriëtte Schoonen.
06-24748179
schoonku@planet.nl

Wij danken u nogmaals van harte en hopen, samen
met u, op een goed bloemenjaar in 2022.
Een goede gezondheid en tot ziens op de tuin.
Jullie vrienden van Groen & Keurig

Heeft u politieke vragen?
www.rendersmetaal.nl
Meerheide 6 | 5521 DZ EERSEL
Tel.: 0497-519999
Fax: 0497-519505

www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl
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Expositie Henk Scheepens

Expositie ‘in de
voetsporen van
Henk Scheepens’
Een expositie in het kader van Veldhoven 100 jaar
waarbij we het verleden verbinden met het heden en
een ode brengen aan de natuur in Veldhoven.
De Veldhovense kunstenaar Henk Scheepens
(1933) geboren en getogen in Oerle, schilderde al
van jongs af aan. Zijn interesse lag bij de natuur,
met name in en om de bossen van Oerle creëerde
hij zijn werk. In 1955 exposeerde het Stedelijk Van
Abbemuseum in Eindhoven zeven van zijn werken
tijdens de groepsexpositie ’11 schilders uit Brabant’.
Andere exposanten waren o.m. Jan Gregoor, Jef van
Turnhout, Gérard Princée.
De erven van Henk Scheepens hebben
De Kunstpraktijk benaderd of het mogelijk is
aandacht te besteden aan zijn nagelaten werk.
Hierop heeft Aurelia een drietal kunstenaars
uitgenodigd, kunstenaars die met hun werk
aansluiten bij de stijl die te zien is in de
schilderingen van Henk Scheepens. Deze drie
kunstenaars hebben zich in de bossen van Oerle
laten inspireren tot nieuw werk. Tijdens deze
expositie laten we het werk van Henk Scheepens
zien in combinatie met dit nieuwe werk. Daarnaast
schenken we aandacht aan het proces dat de drie
kunstenaars hebben gevolgd om tot hun nieuwe
werk te komen.

Paul Isphording (1965) woont en werkt in
Eindhoven. In zijn geschilderde verbeelding van de
ruimte laat hij emotionele ruimten/landschappen
zien, onttrokken aan de persoonlijke dagelijkse
ervaring. Ze zijn ontleend aan de dierbare fysieke
wereld en tot uitdrukking gebracht door het proces
van werken, laag over laag, construerend en
deconstruerend; het proces van het schilderen zelf.
Ruth van de Pol (1954), woont en werkt in Megen.
‘Tijdens wandelingen neemt zij waar, verzamelt
materiaal, objecten en geluiden, tekent en vertaalt
en speelt met hun betekenissen. Dit levert
afwisselend concrete, meer associatieve of
organische tekeningen op, foto’s, video’s en soms
ook concepten voor ruimtelijk werk. De vormentaal
balanceert tussen figuratie en abstractie’.
In de guestroom B&B en via projectie is werk te zien
van Henk uit een latere periode.
Gemeente Veldhoven waardeert dit initiatief van De
Kunstpraktijk en verleent subsidie aan de
deelnemende kunstenaars.

Mariëtte van Erp (1953) woont en werkt in
Gemert.
‘Ze wordt deel van het landschap door er in op te
gaan en te ondergaan wat zich voordoet en te
ervaren dat ze er haar plek heeft. Ze tekent,
schildert en verbeeldt het met alles wat ze in zich
heeft. Ze doet niet anders omdat ze niet anders kan.
Het gaat erom vat te krijgen op dat wat je niet kunt
zien, maar wel kunt voelen’, aldus Alex de Vries.

Open vanaf zondag 7 november 2021
Carin Scheepens - Lelieveld laat u kennis maken
met de wereld van Henk Scheepens
Hans Strootman, historicus, schetst een
kunsthistorisch kader
Wethouder van de gemeente Veldhoven de heer
Hans van de Looij opende de expositie
Te zien t/m 31 december 2021

Aurelia van der Burght
De Kunstpraktijk - galerie, B&B, atelier -,
Dorpstraat 6A 5504 HH Veldhoven
www.dekunstpraktijk.nl
T : 06-53602704,
e-mail : contact@dekunstpraktijk.nl
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Susans column
Bewijs

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

Door Susan Visser
“En, heb je de
ongediertebestrijding
alweer gebeld?” Vragend
kijk ik de buurman van
verderop in de straat aan.
“Je schreef dat je een
bunzing had!” Heerlijk,
deze man heeft geen bewijs nodig en gelooft mij op
mijn woord, anders dan mijn eigen man en zoon.
Die reageerden nogal sceptisch toen ik vertelde dat
ik een bunzing had gespot in de achtertuin. Toch
klinkt mijn antwoord aan de buurman als een vraag:
“Ja?”
“Die wil je toch kwijt?”
“Nou, eh, nee....”
Na wat onderzoek ben ik erachter gekomen dat de
bunzing het gemunt heeft op muizen en ratten, dus
hij is meer dan welkom. Ik ben heel blij met dit
roofdiertje dat ongewenste gasten buiten houdt,
maar wat ik las over de bunzing was niet bepaald
een compliment voor mij als tuinier... Onze tuin
blijkt inderdaad een uitermate prettige plek voor
bunzingen. Het is er namelijk rommelig. Er is
voldoende begroeiing om je in schuil te houden als
klein knaagdier en er scharrelen daarom van tijd tot
tijd egels en eekhoorns rond. Die houden namelijk
van hetzelfde – niet nette tuinen.
Het was dan ook een kwestie van tijd dat ik vanuit
het keukenraam de bunzing te voorschijn zag
komen op het terrasje achterin de tuin. Opnieuw
riep ik manlief en zoonlief en zo stonden we als een
stel gluurders vanuit het keukenraam stiekem te
kijken hoe het diertje gekke capriolen uithaalde.
“Hoe heet zo’n lange dunne hond ook alweer, met
van die korte pootjes?” vroeg mijn zoontje.
“Dat is een teckel.”
“Het is net een teckel die achter zijn eigen staart
aan zit.”

Eigenlijk was dit me al genoeg. Het bewijs voor het
bestaan van de bunzing in de achtertuin. Maar de
klapper kwam toen de achterbuurvrouw appte: “Ik
weet niet of het voldoende bewijs is voor je mannen
maar ik heb de bunzing ook al 3 keer door m’n tuin
zien gaan en vanmorgen zelfs met zijn prooi in zijn
bek.”
En het meest onwaarschijnlijke aan mijn vorige
column bleek óók bij de buurvrouw gebeurd te zijn.
Ze stuurde een fotootje van het tijdschrift dat ik op
tafel had liggen toen het beestje zich voor de eerste
keer liet zien, die met op de cover een prachtige
foto van een bunzing: “Deze lag bij ons ook net op
tafel toen ik hem voor het eerst zag.”

Toeval? Bestaat niet.
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Veldhovense Cultuurprijs

Arie den Braber ontvangt postuum
Veldhovense Cultuurprijs 2021
Een kleurrijke verbinder in hart en nieren, zo
kennen de Veldhovense culturele instellingen
Arie den Braber. De vorig jaar overleden oudbeleidsmedewerker Kunst en Cultuur en ‘Mister
Cult & Tumult’ ontving op 12 oktober postuum
de Veldhovense Cultuurprijs 2021, die zijn
vrouw Nelleke den Braber in ontvangst nam.

Nelleke den Braber met de
Veldhovense Cultuurprijs 2021 voor
wijlen Arie den Braber. Fotograaf:
Frans Claassen

De juryleden waren unaniem in het voordragen van
Arie als eerbetoon aan wat hij betekend heeft voor
het culturele leven in Veldhoven: “Hij was bevlogen,
flamboyant en ontzettend betrokken bij alles wat er
in Veldhoven gebeurde én kon gebeuren”, is te lezen
in het juryrapport.
Mister Cult & Tumult
In de jaren ’90 trad Arie den Braber in dienst bij de
Gemeente Veldhoven als beleidsmedewerker Kunst
en Cultuur. In 1996 nam hij het initiatief voor Cult &
Tumult, het eerste Veldhovense culturele festival.
Cult & Tumult was 20 jaar lang een jaarlijks
terugkerend festival met Arie als drijvende kracht,
hetgeen hem de bijnaam ‘Mister Cult & Tumult’
opleverde. Cult & Tumult was vooral voor en door de
mensen in Veldhoven, gericht op ontmoeting,
verbinding en diversiteit. “Het festival is van de
bevolking”, was zijn credo en hij streed ervoor om
het festival gratis toegankelijk te houden om een zo
groot en breed mogelijk publiek te bereiken.
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Bijzondere man
Hoewel de meeste Veldhovenaren Arie den Braber
kennen van Cult & Tumult was hij ook actief op
andere gebieden. Zo was hij voorzitter van de Raad
van Advies van het Sondervick College en actief
betrokken bij het Sondervick Spektakel. Als
secretaris was Arie ook één van de drijvende
krachten achter de kunstroute Het Groene Lint, dat
het centrum van Eersel via een 24 kilometer lang
kunstwandelpad met het centrum van Eindhoven
verbindt.
Veel collega’s binnen het gemeentehuis hebben
bovendien goede herinneringen aan het
ambtenarencabaret dat Arie op Oudejaarsavond
organiseerde. In zijn laatste werkzame jaren voor de
Gemeente Veldhoven was hij directeur Bijzondere
Projecten. “Een functie die hem op het lijf
geschreven was, want Arie was een zeer bijzondere
man. Hij was cultuur in de breedste zin van het
woord en verdient de Veldhovense Cultuurprijs 2021
als geen ander. We zijn enorm blij de Veldhovense
Cultuurprijs 2021 aan Nelleke den Braber te mogen
overhandigen”, concludeert de jury van de
Veldhovense Cultuurprijs in het juryrapport. In
Theater de Schalm reikte wethouder Hans van de
Looij mede namens de juryleden de prijs uit aan
Nelleke, voorafgaand aan de laatste uitvoering van
de theatershow ‘100 op een Hoop’ ter viering van
het 100-jarig bestaan van de Gemeente Veldhoven.

Uitreiking Veldhovense Cultuurprijs 2021 door
wethouder Hans van de Looij (rechts) aan Nelleke
den Braber (midden). Fotograaf: Frans Claassen

Over de Cultuurprijs Veldhoven
De Cultuurprijs Veldhoven is een initiatief van
Museum ’t Oude Slot en wordt sinds 2014 jaarlijks
uitgereikt. De gedachte achter de prijs is dat cultuur
zorgt voor een waardevol woon- en werkklimaat in
Veldhoven en dat de mensen die daaraan bijdragen
met een eigen, uniek talent een beloning verdienen.
Eerdere winnaars zijn onder andere muzikant Bertus
Borgers, de graffitikunstenaars van Studio Giftig,
schilder Hanneke Hielkema en vertelkunstenaar
Lisette Oosterbosch.
De prijs is een bronzen penning, ontworpen door de
Veldhovense kunstenaar Jan Dams. De jury bestaat
uit de directies van de vier Veldhovense culturele
instellingen: Jack Gooyaers (Art4U), Dorine Prinsen
(de Bibliotheek Veldhoven), Hans Sonnemans
(Museum ’t Oude Slot) en Sjoert Bossers (Theater
De Schalm).

Live muziek bij ‘t Oude Slot

Live-muziek bij Museum ’t Oude Slot
met Rewind
Zondag 28 november van 14.00 tot 15.30 uur bij
Museum ’t Oude Slot
Entree € 4,50 (volwassenen) | € 2,50 (t/m 17 jaar)
| gratis (Museumkaarthouders)

Foto: Frans Claassen
In november treedt de band Rewind op bij
Museum ‘t Oude Slot

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

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

Fijne live-muziek in een sfeervolle omgeving, dat is
Slotmuziek! Bezoekers van Museum ’t Oude Slot
kunnen elke laatste zondag van de maand (m.u.v.
december) genieten van live-muziek. In november
treedt de band Rewind op.
American Roots
Meerstemmig, muzikaal en kleurrijk met een vleugje
American Roots. Muzikaliteit, kleurrijke
arrangementen en vocale samenzang kenmerken de
muziek. Rewind is zeker geen band van uitgesleten
coverwerk, maar brengt in een toegankelijk,
melodieus en afwisselend repertoire eer aan een
aantal muzikale voorbeelden zoals Tedeschi Trucks
Band, Amos Lee, Bonnie Raitt, Jamie Cullum en John
Mayer. Meer informatie: www.rewindmuziek.com
Praktische informatie
Het concert is op zondag 28 november van 14.00 tot
15.30 uur in het museumcafé van Museum ’t Oude
Slot aan Hemelrijken 6 in Veldhoven. Bezoekers
betalen alleen de toegang tot het museum: € 4,50
voor volwassenen, € 2,50 voor kinderen en jongeren
tot 17 jaar, Museumkaarthouders hebben gratis
toegang. Voor toegang tot het museum en het
concert hebben bezoekers een
coronatoegangsbewijs nodig.
Meer informatie:
www.museumoudeslot.nl/activiteiten
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Juryrapport
Veldhovense Cultuurprijs 2021
De Veldhovense Cultuurprijs is op initiatief van
Museum ’t Oude Slot in 2014 in het leven
geroepen. De prijs is bestemd voor
professionele kunstenaars, groepen of kunsten cultuurinstellingen. Maar ook veelbelovende
jonge talenten en bekende kunstenaars uit de
regio komen in aanmerking. De gedachte
achter de prijs is dat cultuur niet alleen je
eigen particuliere hobby is, maar dat de
invloed op het culturele klimaat veel verder
reikt en serieus bijdraagt aan een goed woon/
werkklimaat voor de samenleving. Daarmee is
deze prijswinnende cultuurdrager een
voorbeeld voor het ontwikkelen van je eigen
unieke talent en een culturele promotor van
Veldhoven en De Kempen.

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

Jury
De jury bestaat uit: Jack Gooyaers (Art4U), Sjoert
Bossers (Theater De Schalm), Hans Sonnemans
(Museum ’t Oude Slot) en Dorine Prinsen (de
Bibliotheek Veldhoven). Naast de artistieke context
is de binding met Veldhoven een criterium dat sterk
wordt meegewogen.
Verantwoording
De 8e editie van de Veldhovense Cultuurprijs
onderscheidt zich van alle eerdere edities. De jury
heeft unaniem het besluit genomen de Veldhovense
Cultuurprijs postuum uit te reiken aan Arie den
Braber. We zijn blij dat zijn vrouw Nelleke bereid is
de prijs in ontvangst te nemen.

Penning Veldhovense Cultuurprijs. Ontwerp: Jan Dams

De prijs bestaat uit een bronzen penning, ontworpen
door de Veldhovense kunstenaar Jan Dams.
Daarnaast krijgt de winnaar een presentatiemogelijkheid aangeboden bij één of meerdere van
de professionele culturele instellingen van
Veldhoven. Eerdere winnaars zijn: Bertus Borgers
(2014), Studio Giftig (2015), Norbert van Onna
(2016), Henrieke Goorhuis (2017), Hanneke
Hielkema (2018), Johan Sanders (2019) en Lisette
Oosterbosch (2020).
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Vorig jaar, tijdens de start van de Coronapandemie,
is Arie na een kort ziekbed in juni overleden. Hij was
nog niet zo lang met pensioen na een lange carrière
bij de Gemeente Veldhoven, waar hij in de jaren ’90
in dienst trad als beleidsmedewerker Kunst en
Cultuur. In die rol en later ook als hoofd van de
afdeling Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling
heeft Arie veel betekend, vooral, maar zeker niet
alleen, voor de culturele instellingen in Veldhoven.
In de laatste werkzame jaren voor de Gemeente
Veldhoven was Arie directeur Bijzondere Projecten.
Een functie die hem op het lijf geschreven was, want
Arie was een zeer bijzondere man.
Hij was bevlogen, flamboyant en ontzettend
betrokken bij alles wat er in Veldhoven gebeurde én
kon gebeuren. Cultuur had zijn bijzondere
belangstelling wat ertoe leidde dat hij in 1996 het
initiatief nam voor het eerste Veldhovense culturele
festival Cult & Tumult. Op YouTube staat een mooi
interview met Arie ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van Cult & Tumult. In dit interview zien we
Arie zoals we hem allemaal kennen; gedreven,
ondernemend, een beetje dwars, creatief maar ook
heel bescheiden en vooral gericht op de mensen.
Cult & Tumult was vooral voor en door de mensen in
Veldhoven; gericht op ontmoeting, verbinding en
diversiteit. Nu termen van alledag, voor Arie destijds
echt de drijfveren waarop hij Cult & Tumult
baseerde.
Hij vertelt met terechte trots over de ontmoetingen
tijdens het festival die zelfs tot huwelijken hebben
geleid. Arie was altijd vol energie en deed er alles
aan om Cult & Tumult succesvol te laten zijn.

Zo bemoeide hij zich actief met de programmering.
Vele topbands hebben op het podium gestaan, vaak
net voor hun grote doorbraak. Daar had Arie een
speciale neus voor.
Ook bleef hij staan voor het uitgangspunt dat Cult &
Tumult gratis toegankelijk moest zijn om daarmee
echt een groot publiek te bereiken. Hij wilde een
brede programmering voor diverse doelgroepen en
zocht daarmee de grenzen op, hetgeen leidde tot
bijzondere ontmoetingen en verbindende
momenten. Hij trok de kar en liet zich daar niet op
voorstaan, “Het festival is van de bevolking” was
zijn credo. Kleurrijke verbinder in hart en nieren, zo
kennen de Veldhovense culturele instellingen Arie.
Hij bracht en hield de culturele organisaties bij
elkaar, heel gericht en tegelijkertijd op zijn eigen,
aimabele wijze. Niet alleen de professionele culturele
instellingen kregen de aandacht van Arie. Hij stond
ook pal voor de vele amateurverenigingen, en dan
vooral voor de amateurkunstverenigingen die
Veldhoven rijk is.
Hoewel de meeste Veldhovenaren Arie kennen van
Cult & Tumult was hij ook actief op andere
gebieden. Zo was hij voorzitter van de Raad van
Advies van het Sondervick College en actief
betrokken bij het Sondervick Spektakel. Hij
regisseerde dit belangeloos en zette samen met de
leerlingen een mooie productie neer in Theater De
Schalm.

Ook de vrijwillige organisatie van het 25-jarig
jubileum van het Sondervick College was bij hem in
goede handen. Veel collega’s binnen het
gemeentehuis hebben goede herinneringen aan het
ambtenarencabaret dat Arie op Oudejaarsavond
organiseerde. Tot slot was Arie als secretaris ook
één van de drijvende krachten achter de Kunstroute
het Groene Lint. Het Groene Lint is een land-art
kunstwerk dat het centrum van Eersel via een 24
kilometer lang kunstwandelpad met het centrum van
Eindhoven verbindt.
Kortom: Arie was cultuur in de breedste zin van het
woord en verdient de Veldhovense Cultuurprijs 2021
als geen ander. We zijn enorm blij de Veldhovense
Cultuurprijs 2021 aan Nelleke den Braber te mogen
overhandigen.

Vergadering DVO verzet

Aan alle besturen van verenigingen,
stichtingen en organisaties in Oerle.
In het kader van het blijven verbinden en boeien
nodigt het bestuur van DorpsVereniging Oerle u van
harte uit op onze bijeenkomst met de Oerse
verenigingen op:

Maandag 22 november 2021
(ipv 8 november) om 20.00 uur
(locatie d'Ouw School)
Tijdens deze vergadering is er ruimte om uw
vereniging te presenteren of om andere vragen neer
te leggen. Mocht u hiervan gebruik willen maken,
meld u dan even aan via
dorpsvereniging@oerle.info.
Na de vergadering volgt een presentatie van
Cordaad over de WBTR (Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen) die op 21 juli jl. is ingegaan.

De definitieve agenda ontvangt u een week voor de
vergadering zodat we alle presentaties erin kunnen
verwerken.
Wij hopen jullie weer allemaal te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet
namens DorpsVereniging Oerle
Moniek van den Wildenberg
secretaris

!!!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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Crypto Oers, puzzel 90

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen, etc beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden
de naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans!
U moet de volledige oplossing vóór de
kopijdatum insturen.
De oplossing van Crypto 89 was:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KleineVliet
GarAgesale
BokkeNrijders
BranDrood
RatatOuille
RijvereNiging
DorpsGenot
DeBErkt
SaNdkuijl

Familienaam: Van Dongen
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, Mieke van Campen,
Annie Geven, Jo ten Have, Toon Hermens,
Bets Hospel, Kees Hulshorst, Hans Jasper,
Corné Kelders, Wil de Kort, Janus van Lieshout,
Frans Loijen, Anita Sanders, Henriette Segers,
Anja Steijnen, Annie Stemerdink, Sandra Verkuijlen,
Moniek van den Wildenberg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sint Jan is ook een bewering met wieken (13)
Duim voor jou kleine voedselbereider (6)
Geen nieuw staal voor de rijvereniging (3,4)
Kleine kinderprenten van Willie Winthagen (13)
Stoor anders tot je de weg vindt (5)
De juf van groep 6 heeft een klein verlangen (7)
Last van een insect op Eindhoven Airport (11)
Op woensdag koffie drinken met de
buurtnon? (9)
9. Vlucht met geen broeder voor een medisch
praatje (9)
10
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Houd de moed erin…!!

“Ze moesten al diegenen die niet gevaccineerd zijn
geen zorg meer geven als ze ziek worden!“
“Iedereen die in Nederland woont moet verplicht bij
elk bezoek aan een openbaar gebouw, winkel of
instelling zijn QR-vaccinatie code laten zien!“
“Nederland moet de grenzen sluiten voor
buitenlanders en zich alleen maar richten op de
eigen burgers!“
“Als we niet oppassen dan stijgt de zeespiegel zo
hoog dat onze kleinkinderen op termijn gevaar
lopen!“
“De zorg is zo overbelast dat de noodzakelijke zorg
op korte termijn niet meer gegeven kan worden!“
Het zijn vijf uitspraken die ik meer dan geregeld
tegenkom bij familie, vrienden en kennissen waar ik
alleen of met mijn Marijke op bezoek ben geweest.
De mate van intensiteit en felheid waarmee wordt
gesproken hangt af van de persoon waar je mee
spreekt. Ik durf te stellen dat de felheid soms een
niveau aanneemt waar ik bang van word. Niet
zozeer bang omdat ik het gesprek erover niet kan
voeren maar bang voor de effecten van dit gevoel
op de korte termijn.
Grote groepen van mensen voelen zich onveilig en
weten niet hoe ze hier mee moeten omgaan. Je
boosheid uiten is één ding, er iets aan doen is
andere koek. Want wat moet je en vooral wat kun je
eraan doen? De besluitvorming over de oplossingen
van alle voornoemde problemen ligt niet in onze
handen. Daar gaat de politiek over! Hoe we daar
over denken kun je elke avond horen in de
praatprogramma’s die gevuld zijn met ‘deskundigen’
die allemaal weten waardoor de problemen zijn
ontstaan en hoe deze opgelost zouden moeten
worden. Het gezegde: “De beste stuurlui staan aan
wal“, gaat hier zeker op.

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.
Hoe moet je in deze moeilijke en complexe tijd de
moed erin houden? Een pasklaar antwoord waarmee
alle sores weg zijn heb ik niet. Ik weet wel dat het
helpt als je met anderen je zorgen deelt. Het lost
vaak het probleem niet op, maar het lucht wel op
waardoor je je spanningen voor een deel kwijtraakt.
Wat ook werkt is om elke dag aan jezelf te vragen
wat je wel hebt. Het zal je dan opvallen dat dat vaak
veel meer is dan wat je niet hebt. Een ander en zeer
waardevol advies is om met iemand te praten die
ouder is. Ouderen hebben een langer leven achter
de rug en hebben vaak ook veel spannende zaken
meegemaakt waardoor ze ervaring hebben in het
omgaan met stress. Ook hebben ze een bepaalde
wijsheid opgebouwd, omdat het herhaald meemaken
van moeilijke momenten, een repertoire aan
oplossingen oplevert waarmee anderen geholpen
kunnen worden. Dus ga buurten met je ouders of
grootouders en deel de zorgen met elkaar!
We komen weer langzaam in de buurt van de
kerstdagen waarbij we elkaar (hopelijk) mogen
opzoeken en samen mogen genieten van die
bijzondere en unieke sfeer. Een sfeer om samen ook
te ervaren hoe goed we het hebben!
Houd de moed erin!!
Blijf gezond
Huub Stroeks
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Severinus nieuws

Ga je met mij wandelen?
Ik ben een vrouw met een beperking en mijn passie
is wandelen. Ik kan praten, maar om mij te verstaan
moet je wel wat moeite doen. Neem je mij mee voor
een kopje koffie een keer in de maand? Neem
contact op met vrijwilligers@severinus.nl
Fiets je met me mee voor een kopje koffie?
Ik ben een actieve man van
60 en ik houd erg veel van
Nederlandstalige muziek. Ik
weet er veel over te
vertellen. Ik fiets graag naar
een koffietentje en babbel
dan lekker. Een keer per
maand is prima! Meer
informatie? Mail naar
vrijwilligers@severinus.nl
Barmedewerkers
Voor onze soos (ontmoetingsavond met muziek) op
donderdag- en/of maandagavonden zoeken wij
barmedewerkers. Je werkt met een rooster. De
avonden zijn van 19 u tot 21 u. Voor meer
informatie neem contact op met Erik van der Velden
via 040-2586311 (afwezig op maandag)
Ga je mee zwemmen?
Met de kinderen van het kinderdagcentrum gaan we op dinsdag een
uurtje zwemmen. Ga je mee? We
gaan elke dinsdagmiddag met
uitzondering van de vakanties.
Tussen 13.30 u en 15.00 u.

Ik ben Volkswagen-gek, jij ook?
Op mijn kamer vind je alles terug wat te maken
heeft met auto's. Van miniaturen tot posters. Hier
praat ik dan ook heel graag over. Heb jij zin om met
mij te kletsen over onder andere auto's? Neem dan
contact op met de coördinator Vrijwilligers
(06-52 401 679 of vrijwilligers@severinus.nl),
dan gaan we snel samen fietsen of drinken we een
kopje koffie!

Gezocht: kerststallen

Museum ’t Oude Slot zoekt bijzondere
kerststallen
Het duurt nog even tot de feestdagen maar in
Museum ’t Oude Slot worden al volop
voorbereidingen
getroffen voor een
tentoonstelling van
kerststallen.
Hiervoor is het
museum nog op
zoek naar
bijzondere, antieke
en/of kunstzinnige
exemplaren.
De tentoonstelling zal geheel bestaan uit kerststallen
van particulieren en verzamelaars. Hiervoor heeft
het museum uw hulp nodig. Bent u of kent u iemand
die nog een exemplaar thuis heeft staan dat het
bewonderen meer dan waard is? Neem dan contact
op met het museum.
De kerststallen zijn vanaf woensdag 8 december tot
en met zondag 2 januari te zien. Deze periode is de
ideale tijd om het museum te bezoeken. Het
museum is sfeervol aangekleed en naast de
tentoonstelling van bijzondere kerststallen is de
tentoonstelling ‘Stad van Dorpen – 100 jaar
Veldhoven’ te bezoeken.
Praktische informatie
Mensen die een bijzondere kerststal hebben en deze
willen uitlenen voor de tentoonstelling, kunnen
contact opnemen met Museum ’t Oude Slot. Dit kan
bij voorkeur per e-mail:
collectieveldhoven@museumoudeslot.nl of
telefonisch tijdens openingsuren van het museum
(woensdag t/m zondag tussen 13.00 en 17.00 uur):
040-2533160.
Meer informatie: www.museumoudeslot.nl

Ga je mee fietsen en ergens koffie drinken?
Ik ben een vriendelijke, humorvolle
man van boven de 60 met een
matig verstandelijke beperking. Ik
ben slechtziend en slechthorend.
Maar kan me goed redden. Ik houd
van lekker eten en naar de
kringloopwinkel gaan.
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De parochie

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

Terug van weggeweest
Na een half jaar stilte heb ik van menigeen
begrepen dat op bepaalde tijden toch informatie
over onze St. Jan de Doperkerk en/of parochie
Christus Koning gemist wordt. Ik zal proberen er
weer wat nieuw leven in te blazen.
Alexa Peijnenborgh

Parochieberichten
Gedoopt
Manou Waarma
Huwelijk
Sjannie de Lepper & Stefan van Schijndel
Overleden
Het afgelopen jaar hadden de volgende overleden
parochianen in onze kerk een uitvaart of werden op
ons kerkhof begraven:
Riet Bertens – Brandt
Beppy Raijmakers – Loots
Dora Leijten – van der Heijden
Riet Beljaars – Kauwenberg
Theo de Lepper
Maria Schoofs van der Hijden
Piet Oomen
Martha Smets – van de Ven
Jan van Oort
Arnold Olislagers
Mien Donkers – van der Velden
Adriaan Jacobs

89
88
99
88
79
76
86
73
82
97
83
91

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Voor alle vieringen werd de kerk steeds erg mooi
versierd door onze bloemenvereniging “Groen en
Keurig”, wat onze kerk veel complimenten
bezorgde. Dank aan deze groep vrijwilligers die
hiervoor hun bijdrage leverde!

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
Hoogfeest van Christus Koning
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, -ofwel
de zondag voor de start van de Advent-, wordt het
feest van Christus Koning gevierd: dit keer op 20 en
21 november.
5 Jaar geleden vierden wij in één grote gezamenlijke
viering met medewerking van alle koren de start van
onze parochie Christus Koning. Het was een
feestelijke dag.
Dit weekend zijn er allerlei collectes en inzamelingen
voor goede doelen gepland:
Speelgoedinzameling voor de stichting
Speelcadeau.
U kunt het speelgoed meebrengen naar de kerk en
het achter in de kerk neerzetten.
Deze stichting stelt de volgende voorwaarden aan
het speelgoed:
• Het moet compleet zijn en gesorteerd.

•
•
•
•

Functionerend en niet kapot.
Niet gerelateerd aan geweld.

Geen CD's en DVD's.
Geen babyspeelgoed (onder de twee jaar).
Meer informatie over de stichting Speelcadeau vindt
u op www.speelcadeau.nl

Deurcollecte op 20 en 21 november aan ‘t
einde van de viering voor de Veldhovense
missionarissen: aanbevolen door de M.O.V.-groep
(Missie, Ontwikkeling en Vrede)
• Broeder Gerard Groenen in Brazilië

• Zuster Francien Leyten in Papua Nieuw Guinea
• Pater Theo Slaats in Mbeya, Tanzania
• Broeder Harrie Moolenaar voor straatkinderen in
Kankala, Congo

• Pater Frans Baartmans, Varanasi India

Lovano Kitchen and Bar
Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven
www.lovano.nl | info@lovano.nl
040 - 205 12 18
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Adventsactie
In het weekend van 11 en 12 december wordt een
extra deurcollecte gehouden voor:
“Een gezonde start voor moeder en kind”.
Men wil zich richten op goede, bereikbare zorg voor
moeder en kind rondom de zwangerschap, de
bevalling en de periode erna.
Aandacht wordt besteed aan projecten in Somalië,
El Salvador, Gaza en Zimbabwe.

Kerstmis
Tijdens vier Adventszondagen kunnen wij ons
voorbereiden op Kerstmis.
Hopelijk kunnen wij dan zonder zorgen één van de
volgende vieringen bijwonen:
Kerstavond 24 december: (de ochtendviering
vervalt)
18.00 uur de gezinsviering in de Christus Koningkerk
19.00 uur in de Heilige Caeciliakerk
20.00 uur in de Heilige Willibrorduskerk
21.00 uur in de Sint Jan de Doperkerk
22.00 uur in de Christus Koningkerk.
Eerste Kerstdag: om 8.30 en 10.00 uur uitsluitend in
de Christus Koningkerk
Tweede Kerstdag: dezelfde tijden eveneens in de
Christus Koningkerk

Parochieberichten:
Pastoraal team:
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
040 - 282 70 68 fas@christuskoning.nl
Kapelaan J.W.M. Beekman, Oude Kerkstraat 3,
5507 LA , 040 – 205 13 50
Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid
18, 5503 CW; tel. 040 - 253 22 31
Open van maandag t/m vrijdag van
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur;
donderdag 10.30-12.00 uur.

Halloween Oerle-Zuid 2021
Ondanks het slechte weer, was
Halloween in Oerle Zuid ook dit
jaar weer een enorm succes.
Zo'n 170 kinderen hadden zich
weer prachtig verkleed en/of
geschminkt en hebben vervolgens
flink gegriezeld, gesnoept en
genoten van alle leuke, spannende en mooie
initiatieven die er door de gehele wijk te zien en te
doen waren. Dankjewel iedereen voor jullie
bijdrages. Samen hebben we er weer een prachtige
editie op zitten. Tot volgend jaar!

Op de volgende pagina’s zie je een foto impressie
van Halloween in Oerle-Zuid.

Hulp in de huishouding
Wij zijn op zoek naar een
huishoudelijke hulp voor
4 uur per week in Oerle
Zuid.
Graag telefonische reacties
op 06-15060555.

Noodnummer = Melding van bediening of
overlijden: 06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties:
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de
afzender met telefoonnummer
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van
de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat
Zuid 18, 5503 CW. € 12,- per intentie.
2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur
op parochiecentrum: 040 – 253 22 31
3) na de viering in de sacristie van de Christus
Koningkerk
Website: http://www.christuskoning.nl

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

15

Foto impressie...

Foto’s: Moniek van den Wildenberg. Collage door Marianne Bosch.
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Halloween Oerle-Zuid 2021
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Ouw (k)oers

Bridgen in Oerle

Bron: Koers van Oers
Jaargang 38, nummer 7,
Augustus 2005.

Lustrumavond
Op zaterdagavond 4 juni j.l. hadden we onze eerste
lustrumavond vanwege het 5- jarig bestaan van
onze organisatie van het T.C.O.
We hadden gekozen voor een feestavond
gezamenlijk met de oud-tieners, alle sponsoren,
onze huidige leden en hun ouders. Vanaf 20.30 uur
begon het binnen te druppelen, en al gauw was het
een gezellige boel.
We werden vermaakt door de enthousiaste band
R.E.P. Richard – Entertainment –Partyshow, die we
nog kennen van de koninginnenacht.
Ze kregen zelfs de tieners aan het dansen, zelfs de
kusjesdans kwam aan bod.
Onder het genot van een drankje stond de dansvloer
al gauw bomvol, met swingende en zich goed
amuserende mensen: tieners en volwassenen.
Er was ook gelegenheid voor de mensen die liever
toekeken, om gezellig te buurten.

Later op de avond werden we verwend door allerlei
hapjes, overheerlijk, en prima verzorgd door Corrie
v. Riet.
Hoe later de avond, hoe gezelliger het werd.
De band nodigde verschillende mensen uit het
publiek uit, om hen op het podium te assisteren
(waar ze ontzettend blij mee waren) en de mensen
in de zaal te amuseren.
Wat ook héél goed gelukt is!!!!!!
Je moet er bij zijn geweest om te weten hoe gezellig
het was, want om de sfeer op papier te zetten is
onmogelijk.
Het was een onvergetelijke avond, die tot laat in de
uurtjes doorging, en wat ons betreft is dit over
5 jaar voor herhaling vatbaar.

Bridge
Van diverse zijden heeft het bestuur van onze
seniorenvereniging KBO Oerle vernomen dat er
onder de inwoners van Oerle belangstelling bestaat
om te leren bridgen.
Vóór wij verdere stappen ondernemen voor wat
betreft een cursusleider, locatie en tijdstip willen wij
graag weten of er onder de Oerlenaren interesse is
om dit mooie spel te leren.
Ook willen we graag weten of er
inwoners in Oerle zijn die al
kunnen bridgen maar graag een
opfriscursus willen doen.
Bridge: 'verslavend' leuk!
Misschien heb je wel eens van vrienden, kennissen
gehoord dat ze bridgen. Of heb je zelf weleens
overwogen om te gaan bridgen? Maar wat is dat nu
precies, ‘bridge’? Bridge is een boeiend en uitdagend
kaartspel dat je samen met een partner speelt.
Bridge wordt vaak gespeeld op een club, maar het
kan ook thuis met vrienden. Of op vakantie, want
bridge is over de hele wereld populair.
Een cursus bestaat in de regel uit tien tot vijftien
lessen van ongeveer 2,5 uur. Zo mogelijk starten we
meteen na Nieuwjaar.
Daarom nu onze vraag:
Wie wil deze cursus voor beginners volgen? En wie
wil eventueel een opfriscursus volgen?
Bij te grote deelname is de volgorde van ontvangst
bepalend voor deelname.
Stuur even een mailtje vòòr 5 december a.s. naar:
jfavanharen@onsbrabantnet.nl of gooi een
briefje in de bus bij Jos van Haren op Welle 32.
Vermeld uw naam en adres en geef aan voor welke
cursus u interesse heeft.
P.S.: Deze cursussen staan dus open voor alle
inwoners van Oerle en worden georganiseerd onder
de paraplu van onze seniorenvereniging. (Natuurlijk
mag je ook lid worden van onze vereniging).

Timmer- en Montagebedrijf

Stichting Tiener Comité Oerle.

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909
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Bedankt voor alle hulp!!
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Geluidsruimte vliegveld

Mogelijk conflict over uitvoering Van
Geel-advies Eindhoven Airport
Eerst een kwart uitbreiden en dan 30% krimp?
Tijdens de Knegselbijeenkomst van BVM2 dd 09
oktober 2021 werd een conflict zichtbaar waarover
al maanden in het Luchthaven Eindhoven Overleg
(LEO) gesoebat wordt. Het vliegveld en de
Rijksoverheid enerzijds, en de omwonenden
anderzijds botsen over de geluidsruimte.
In zijn advies ‘Opnieuw verbonden” dd april 2019
adviseerde dhr. Van Geel om in 2030 de
geluidsruimte van het vliegveld (de oppervlakte
binnen de 35Ke – contour) met 30% terug te
dringen. Dit naast enkele andere aanbevelingen. Dit
advies werd breed ondersteund.
Dit advies moet worden vastgelegd in een nieuw
Luchthavenbesluit (LHB), wat in 2023 gaat gelden.
Nu is het LHB van 2014 van kracht, gebaseerd op
een Milieu Effect Rapport (MER) uit 2012.
In het nieuwe LHB, met MER, moet als uitgangspunt
de geluidsruimte bij ongewijzigd beleid worden
vastgesteld (het “referentiescenario”). Op dit
referentiescenario zou dan de 30% vermindering
van Van Geel in mindering worden gebracht.

overschreed dus al in 2019 het LHB 2014.
Vliegveld en rijksoverheid lijken ervan uit te gaan
2
dat die 12,7km het referentiescenario moet zijn
Dat is dus veel hoger dan het toen geldende
wettelijke maximum.
Hiermee is BVM2 het fundamenteel oneens. BVM2
vindt dat de geluidsruimte op deze manier eerst met
ca 25% opgehoogd wordt, waarna deze dan weer in
10 jaar met 30% verkleind zou worden.
Overigens heeft (inmiddels ex-)minister Van
Nieuwenhuizen (VVD) consequent geweigerd het
getal “30%” over te nemen.
De overschrijding heeft drie oorzaken.
1.

Het conflict gaat er nu over wat dat
referentiescenario is. Met andere woorden, 30% van
wat?
2

BVM2 en andere belanghebbenden in de regio
gingen er als vanzelfsprekend van uit dat de
geluidsruimte die was die het bestaande LHB 2014
2
toestaat. Dat is maximaal 10,3km .

Toen “Opnieuw Verbonden” uitkwam, bleek echter
dat Eindhoven Airport al in 2019 met zijn
2
geluidsruimte op 12,7km zat, als er met de juiste
gegevens wordt gerekend. Eindhoven Airport

De 10,3km is in de MER 2012 berekend op basis
van wat er in 2012 rondvloog, en dat doorgerekend
t/m 2020. Sindsdien is het aantal kleine vliegtuigen,
als deel van het totale pakket van (toen nog) 43.000
vliegbewegingen, sterk gedaald en is het aantal
grote vliegtuigen sterk gestegen.
Hierdoor alleen al overschreed Eindhoven Airport in
2019 de vergunde ruimte (bovenstaande 10,6km2 ),
zelfs terwijl ondertussen het aantal vliegbewegingen
al teruggebracht was naar 41.500.
2. De grote vliegtuigen zijn zwaarder geworden
(de 737-300 werd 737-800).
3. Het vliegveld is overgegaan op een nieuwe
startprocedure (een NADP2-variant), terwijl in de
MER 2012 nog gerekend werd met NADP1 (het
ICAO A-startprofiel in onderstaande figuur).
De NADP2-variant blijft langer dichter bij de grond
en maakt dus navenant meer herrie (en deponeert
daarmee overigens ook meer stikstof die juridisch
meetelt).
Een aangepast startprofiel zou overigens de
vergunningsoverschrijding grotendeels kunnen
afvangen, maar daar wil het vliegveld vooralsnog
niet aan.
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Met die andere oorzaken erbij ontstaat het getal
2

12,7km

.

Nederland leest

Nederland Leest in de Bibliotheek
Veldhoven
1 t/m 30 november

Hoewel directeur van het vliegveld Hellemons
meldde dat partijen het op bijzaken wel eens waren
(bijvoorbeeld de reductie van het aantal
vliegbewegingen tot 41.500, geen geplande vluchten
meer na 23.00 uur, prikkels in de havengelden en
additionele criteria bij de slottoewijzing, en herstel
van de correcte omgang met de meteomarge), blijft
het fundamentele verschil van inzicht bestaan.
Dit zal de komende gesprekken in het LEO fors
blijven belasten.

•
•
•
•
•
•
•
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

Een goed boek brengt gesprekken op gang en
verbindt lezers met elkaar. In november leest heel
Nederland daarom één boek: ‘De wandelaar’ van
Adriaan van Dis. Leden en bezoekers krijgen deze
maand het boek cadeau van de Bibliotheek
Veldhoven, zolang de voorraad strekt.
De wandelaar
Het verhaal van het Nederland Leest-boek gaat over
een Nederlander die in Parijs bij een brand een hond
in zijn schoot krijgt geworpen. Een hond die een
andere wereld voor hem opent: die van
vluchtelingen, illegalen en zwervers. Het verandert
Parijs, het verandert de man: hij wil helpen, goed
doen. Maar alles wat hij doet pakt anders uit. Extra
bijzonder aan de speciale Nederland Leest-editie van
‘De wandelaar’ is het nawoord van schrijver en
literatuurcriticus Margot Dijkgraaf. Tijdens een
literaire stadswandeling vertelt zij over de rol van
Parijs in het leven en werk van Adriaan van Dis, hoe
hij aan ‘De wandelaar’ werkte en het andere Parijs
ontdekte.
Nederland Leest Junior
De Juniorcampagne van Nederland Leest richt zich
op kinderen van 10 t/m 14 jaar.
Dit jaar staat het boek ‘Katvis’ van Tjibbe Veldkamp
centraal, het thema is ‘Over de grens’.
Diverse schoolklassen in Veldhoven hebben via de
Bibliotheek lespakketten besteld en gaan in
november aan de slag met het boek en thema van
Nederland Leest Junior.
Uiteraard zijn ‘De wandelaar’ en ‘Katvis’ ook te leen
via de Bibliotheek Veldhoven en via de online
Bibliotheek als e-book en luisterboek.
Meer informatie:
www.bibliotheekveldhoven.nl/nll-2021

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

www.dietist-veldhoven.nl

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

Het recept is deze keer van Lisette van Gestel.

Spinazie pasta

Ingrediënten (voor 4 personen):

− knoflook
− 2x kruiden roomkaas van 150gr
− verse spinazie.
−
−
−
−

Of kies voor diepvries spinazie (2x 450 gr)
volkoren pasta 500 gr
spekjes
tomaatjes (cherry of roma)
evt. Rucola sla

Bereidingswijze:
1. zet de pasta op het vuur en bereid deze volgens
de verpakking.
2. pers de knoflook. Doe het in een hapjespan.
3. de spekjes kunnen in dezelfde pan gebakken
worden.
4. voeg de spinazie toe.
5. voeg de kruiden roomkaas toe.
6. De saus is klaar en de pasta kan hieraan
toegevoegd worden.
7. Bij serveren kun je de tomaatjes aan de pasta
toevoegen.
8. eventueel kun je de pasta afgarneren met rucola
sla.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat deze pasta
met de spinazie supergroente er goed in gaat bij
onze kinderen. De pasta is snel klaar te maken en
de bordjes zijn meestal snel leeg. Super dus!
Ik wil de pollepel doorgeven aan Ombretta de
Bruyne omdat deze gezellige Bourgondiër nog
niet zo lang geleden in Oers is komen wonen met
haar man en kinderen. Ze houdt enorm van koken
en zet heerlijke creaties op tafel. Een recept van
haar willen we de Oerlenaren natuurlijk niet
onthouden!
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CITY PASSAGE
VELDHOVEN

100 jaar Veldhoven
Met oog voor Oers!

Expositie 100 jaar Veldhoven verlengd
tot 10 januari 2022

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten?

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  06 – 587 551 43

mensen buiten Veldhoven en internationals die bij
ASML werken en hier wonen is het interessant om
meer te weten te komen over de geschiedenis van
onze ‘Stad van dorpen’, zoals we de expositie
hebben genoemd.”

Rondom het 100-jarig bestaan van de gemeente
Veldhoven is in Museum ’t Oude Slot een expositie
ingericht met verhalen, foto’s en historische
voorwerpen. Sinds de opening op 24 september trok
de tentoonstelling veel bezoekers en het animo blijft
hoog. De expositie, die oorspronkelijk gepland stond
tot 5 december 2021, is daarom verlengd tot 10
januari 2022.
Succesnummer
“Tijdens de voorbereidingen en de inrichting van de
expositie hadden we al het gevoel dat we een
succesnummer te pakken hadden”, zegt
museumdirecteur Hans Sonnemans mede namens
de werkgroep, die bestaat uit vrijwilligers van het
museum en Erfgoedhuis Veldhoven. “Naarmate de
opening dichterbij kwam, kregen we ook steeds
meer voorwerpen van Veldhovenaren aangeleverd.
Van een hartjeshoorn, de stethoscoop van een
Veldhovense vroedvrouw, tot het ‘karreke’ van de
familie van der Meeren. Bij die voorwerpen horen
prachtige verhalen en familiegeschiedenissen die je
meteen terugvoeren naar het leven in de vorige
eeuw. Zo is het echt een tentoonstelling voor én
door alle Veldhovenaren geworden. Maar ook voor

Vijf thema’s
De tentoonstelling is opgebouwd rondom vijf
thema’s: industrialisatie (denk aan sigaren,
schoenen, textiel, wasserij, het KI-station in Oerle),
religie (bedevaartsplaats Meerveldhoven, Sint
Janstros en -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). Elke bezoeker
begint met het bekijken van een korte
introductiefilm waarin historische foto’s overvloeien
in het huidige tijdsbeeld. Daarna kunnen bezoekers
op eigen tempo de expositie en de rest van het
museum ontdekken. Enthousiaste en deskundige
vrijwilligers zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden en toelichting te geven.
Praktische informatie
Museum ’t Oude Slot is gelegen aan Hemelrijken 6
in Veldhoven en is woensdag t/m zondag geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 4,50
voor volwassenen en € 2,50 tot 18 jaar.
Voor het museumbezoek is geen
coronatoegangsbewijs of reservering noodzakelijk.
Alleen bij gebruik van een drankje in het
museumcafé is een coronatoegangsbewijs nodig.

Meer informatie: www.museumoudeslot.nl
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Afscheid bestuursleden DVO

Afscheid bestuursleden DVO
Tijdens onze jaarvergadering traden Dré, Frans
en Wim af als bestuurslid van DorpsVereniging
Oerle.
We onderstrepen hierbij bestuurslid want
alledrie de heren benadrukken dat ze nog heel
graag in een werkgroep van DorpsVereniging
Oerle willen zitten/anticiperen. Het helemaal
loslaten kunnen ze dus niet, want daarvoor is
het werk van DVO eigenlijk veel te belangrijk,
maar ook zeker heel leuk. Tijd dus om met
deze oud gedienden eens een borrel te drinken
en te horen wat er dan zo van belang is.

Vlnr: Wim Luijkx, Frans Loijen en Dré Jonkers

Om de lange staat van dienst van deze heren beter
te kunnen begrijpen moeten we even terug in de
tijd. In 1997 werd Oerle Wordt Weer Oers (OWWO)
opgericht. Deze werkgroep was een platform voor
alle Oerse verenigingen om zodoende samen
bestaande activiteiten uit te blijven voeren en
nieuwe te bedenken. Frans zegt dat hij lid werd van
OWWO om de verenigingen te vertegenwoordigen
en hun belangen te behartigen. OWWO leidde in
2000 via een prijsvraag tot de oprichting van
Boergondisch Oers.
Via Boergondisch Oers kwam ook Wim bij OWWO
terecht, daarnaast is hij vanaf 2007 betrokken
geweest bij het wijkplatform.

Dré is betrokken geweest bij de belangengroep
Oerle en toen in 2013 OWWO en het wijkplatform
Oerle samen opgingen in DorpsVereniging Oerle zijn
ze alledrie aangebleven als bestuurslid,
penningmeester en secretaris. Toen de functie van
voorzitter vacant kwam, heeft Dré de taak van
secretaris ingeruild voor de voorzittershamer.
Als de koffie en thee ingeruild worden voor de eerste
biertjes kom ik terug op de hamvraag: Waarom het
zo van belang is dat DorpsVereniging Oerle er is en
blijft bestaan? Dré trapt hier af; De toekomst van
het dorp Oerle moet geborgd blijven. We moeten
zorgen dat het dorp mooie woningen voor jong en
oud blijft houden, maar het moet niet helemaal vol
gebouwd gaan worden.
Frans vult hierop aan dat het van belang is voor de
toekomst van de huidige (jonge) generatie en hun
kinderen om zich via DVO te laten horen. Er is een
solide basis gelegd en nu moet men door zetten en
het niet laten verslonzen. “Blijven werken aan de
saamhorigheid en het dorpse karakter”, vat Wim
samen. “Ik heb hier in het dorp zoveel capabele
mensen ontmoet en roep die dan ook echt op om
een bestuursfunctie te komen vervullen of deel te
nemen aan een van onze werkgroepen.” Met zijn
drieën vullen ze lachend aan dat ze daar op het
gemeentehuis blijven weten waar Oerle ligt.

We kijken ook terug op de lange lijst van zaken die
DorpsVereniging Oerle heeft bereikt, we noemen
een paar recente grote projecten zoals het
zorgcentrum aan de Sint Janstraat/Brandrood, de
uitbreiding van de basisschool, de ontwikkeling van
de nieuwe dorpsvisie, maar ook het feit dat DVO
meer leden heeft dan welke politieke partij in
Veldhoven ook.
Terwijl de laatste biertjes en bitterballen op tafel
komen kunnen we eigenlijk wel concluderen dat we
heel veel serieuze zaken hebben besproken maar
ook heel veel hebben gelachen. Eigenlijk precies
zoals een vergadering van het bestuur van DVO
verloopt, zegt Wim. Serieus bezig zijn voor je eigen
omgeving met een leuke club waarbij het ook
gezellig is.
Herken jij jezelf in dit profiel, stuur dan een
berichtje naar: dorpsvereniging@oerle.info.
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Boek een kinderboek

Dorus Seuntiens
Oerle

Tiril en de Toverdrank

Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

De Kinderboekenweek is voorbij, de boekenmarkt
geweest. Je zou denken dat er daarom geen leuke
kinderboeken meer zijn in de voorraad van de Koers
van Oers. Maar niets is minder waar! Zo is er het
kinderboekenweekgeschenk van 2021 te vinden.
Nou zul je je afvragen, waarom zou ik betalen voor
iets dat een ander gratis heeft gekregen en heeft
doorgegeven als tweedehands boek? Dat zal ik
uitleggen.
Het Boekenweekgeschenk is dit jaar geschreven
door meesterverteller Bette Westera en heet Tiril en
de Toverdrank. In dit boek wordt het bestaan van
een Noors dorpje bedreigd door een koning die het
hele noorden wil veroveren. Het meisje Tiril wil er
voor zorgen dat haar thuis niet verwoest wordt en
zij in vrede kan blijven wonen op de plek waar ze
geboren is en waar zij en haar maatje Thialfi
gelukkig zijn. Zo sleept ze Thialfi en de lezer mee
een groot avontuur in dat zich afspeelt tegen de
achtergrond van de Noorse mythen.

Hoofdstukken die verhalen over het avontuur dat de
kinderen beleven, worden afgewisseld met kortere
stukjes vanuit het oogpunt van goden, reuzen en
dwergen. Deze mythische wezens stellen zich voor,
delen hun diepste gedachten en zetten hun plannen
uiteen. Zo leer je heel wat nieuws over de Noorse
mythologie maar kom je er als lezer ook steeds net
iets eerder dan de personages in het boek achter
wat er nou precies aan de hand is. Wat is dat voor
bijzondere gave die Tiril heeft? Wie is haar vader?
En hoe kan dit haar helpen een bloedige strijd in
haar dorp te voorkomen? De mythische wezens,
dichters, een toverdrank, gedaantewisselingen en
een reis vol ontberingen zorgen voor een intrigerend
verhaal. Maar je blijft je het hele boek afvragen:
gaat het Tiril wel lukken het onmogelijke te
bereiken?
Illustraties van Pyhai met alle personages en
mythische wezens uit het verhaal en een kaart
waarop je de reis kunt volgen, zorgen dat je echt in
een sfeer blijft die past bij de noorse mythologie. En
als bonus besluit het boek verrassend met een
boodschap over de band tussen ouder en kind.
Benieuwd wat die boodschap is? Koop dan vooral dit
boek en ontdek het zelf.
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Advertentie in de spotlight

In deze rubriek willen we een adverteerder van
de kleine vaste advertenties uit de Koers van
Oers wat nader belichten. Op deze manier
willen we iets meer te weten komen over onze
adverteerders.

Deze maand geven we in deze rubriek aandacht aan
Twan Leemans Tegelwerken.

Twan Leemans is een moderne en professionele
tegelzetter die met de tijd mee blijft gaan en een
warm hart heeft voor het oude ambacht. Met ruim
30 jaar ervaring in uiteenlopende tegelklussen heeft
Twan Leemans al heel wat vierkante meters gelegd,
naar volle tevredenheid van zijn klanten.
Twan geeft aan dat hij, na 20 jaar voor een baas te
hebben gewerkt, de keuze heeft gemaakt om voor
zichzelf te beginnen. “Renovatie en nieuwbouw gaf
mij geen voldoening meer. Het werk was altijd
hetzelfde, alles vlug en recht toe recht aan. Ik was
toe aan een nieuwe uitdaging en wil vooral mee
blijven gaan in de tijd van nieuwe materialen.”
Werkzaamheden
De werkzaamheden van
Twan zijn: tegels lijmen
en in specie zetten, Ytong
blokken metselen,
stucadoren in badkamer
of toilet, egaliseren van
vloeren en waterdicht
maken door middel van
kit of Kerapoxy. Kerapoxy
is tevens ook
onderhoudsarm en
voegen blijven mooi van
kleur. Ook levert hij
tegels en eventueel
sanitair via een vaste loodgieter waarmee hij
samenwerkt.
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Specialisatie
Twan heeft zich de laatste twee jaar verdiept en
gespecialiseerd in groot formaat tegels. “Hierin heb
je ook tegels die op echt marmer lijken in vele
kleuren. Door het groot formaat is het haast niet
van echt te onderscheiden. Doordat je veel minder
voegen krijgt, lijkt de ruimte groter en is het
onderhoud van deze tegel vele malen makkelijker.
Je kan hiermee ook mooie nisjes maken voor in de
douche. Het is zelfs mogelijk om een wastafel in
dezelfde lijn te laten maken.”
Twan vult nog
aan dat hij na
al die jaren
veel kennis
heeft opgedaan
hoe je een
badkamer vaak
beter kan gaan
indelen. “Ik wil
meedenken in
oplossingen en
zoek ook graag
hierin de
uitdaging op.
Ik werk met
een vaste
loodgieter en
weet hierom de
planning ook
strak te
houden. We
kunnen de gehele badkamer van A tot Z aanpakken.
Hierdoor zitten de mensen zo kort mogelijk in de
rotzooi. Vooral een badkamer vernieuwen is iets
waar veel mensen tegenop kijken en het hierdoor
juist vaak blijven uitstellen. Ik hoor dan ook vaak na
afloop dat de hele planning soepel verliep en
uiteraard de klant tevreden is over het resultaat.”

Ook Twan Leemans heeft
te maken gehad met de
corona-problematiek. “In
het begin van de corona
was het voor mij en de
klant een beetje zoeken
naar een veilige
verbouwing voor ons
beiden. Gelukkig viel dit
al snel mee. Ik heb juist
heel goed kunnen
doorwerken in deze tijd.
Materialen konden goed
geleverd worden en
mensen gingen nu juist
verbouwen in huis omdat
een vakantie haast niet
mogelijk was.”

Kerst Meemekoar 2021

Twan Leemans

Twan Leemans is een zelfstandige zonder personeel.
Hij is gevestigd aan de Nieuwe Kerkstraat 2,
5507 LS Veldhoven.
Telefoonnummer: 040 – 2530053 of 06 – 21284995.
Het e-mail adres is:
info@leemanstegelwerken.nl of u kunt het
contactformulier invullen op de website
www.leemanstegelwerken.nl. Op de website
kunt u nog meer achtergrondinformatie vinden over
Twan Leemans en wat hij u zoal kan bieden. Ook
vindt u daar foto’s van door hem uitgevoerde
werken en referenties van klanten.

It giet oan! Tenminste, als de
coronamaatregelen die op dat moment gelden
dit samenzijn nog toelaten…..
Iedereen die Oerle een warm hart toedraagt kan op
zaterdag 18 december a.s. genieten van een
gezellig samenzijn tijdens KERST MEEMEKOAR.
Om deze avond mogelijk te maken zijn we op zoek
naar dorpsgenoten die komen helpen bij de op- en
afbouw van tenten en andere zaken (aanmelden via
info@prfactor.nl).
Op dit moment zijn we nog volop bezig de avond
vorm te geven maar we willen jullie wel alvast op de
hoogte brengen van de programmaonderdelen die
we al wél hebben vastgelegd.
We trappen de avond af tussen 17.30 en 18.15 uur
(vrij te kiezen starttijd) met een wandeling vanuit
Oerle naar het Gildehuis van St. Jan Baptist
(eindpunt aan de Wintelresedijk) met een
tussenstop op de Brink in Zandoerle. Onderweg is er
een aantal activiteiten voor kinderen en kunnen alle
deelnemers genieten van muziek.
Bij het Gildehuis eindigt de wandeling en is er tijd
voor een gezellig samenzijn met Oerlenaren vóór de
drukte van de feestdagen. Uiteraard is daar een
drankje beschikbaar en kunnen de kinderen op jacht
om alle verrassingen van hun knipkaart te
bemachtigen. Ook zorgen dorpsgenoten weer voor
muzikale omlijsting van de pré-feestdagenavond.
Kinderen van basisschool St. Jan Baptist krijgen na
6 december informatie mee over KERST
MEEMEKOAR. Zo kunnen zij zich via school
aanmelden voor de knipkaart en gaan ze op school
een speciale knutsel maken voor deze avond.
Houd de Facebookpagina van de Koers en de
website www.koersvanoers.nl in de gaten voor het
laatste nieuws. Ook worden na 6 december posters
geplakt op veel bezochte plekken in Oerle.
Werkgroep KERST MEEMEKOAR,
René vd Mierden,
Twanny Verdonschot,
Dirk Goossens,
Baukje Sweegers,
Ine Loijen,
Milja Du Puy.
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Wie weet waar?

Radio Veldhoven app

Wie-o-wie weet waar onderstaande boom staat?
Mail je antwoord naar redactie@koersvanoers.nl

Radio Veldhoven nu ook op je
smartphone
Omroep Veldhoven heeft nu een eigen app waarmee
je moeiteloos overal waar je internetbereik hebt
Radio Veldhoven kunt beluisteren en onze website
kunt bekijken.
De app “Omroep Veldhoven” kun je downloaden en
installeren op elke smartphone, dus zowel op de
iphone als op andere merken smartphones.

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?
Blijf er niet langer mee lopen!
U kunt bij mij terecht voor:
- Reflexzone behandelingen (ook preventief)
- Massages
- Coaching
- Voedingsadvies
- Ademhalingstherapie
(Veelal vergoed door zorgverzekeraars)

Karin Wijnhoven - W-cair2
Natuurgeneeskundig Therapeut
Mobiel: 06-22 80 31 90
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl
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Voor IOS (Apple) zoek je in de App Store.
Op de meeste andere smartphones draait het
besturingssysteem Android, en daar kun je onze app
vinden in de Play Store.
Zorg ervoor dat je smartphone niet vanzelf na enige
tijd inactief wordt, dan kun je urenlang genieten van
muziek en informatie op Radio Veldhoven. Met één
klik kun je rondkijken in onze website met lokaal
nieuws en informatie over Veldhoven.
Natuurlijk blijft omroep Veldhoven ook te beluisteren
en te bekijken op de kabel, en Radio Veldhoven op
onze etherfrequentie 107.7 FM.
Omroep Veldhoven: ALTIJD IN JOUW BUURT!

Interview met de Kers

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

Hallo allemaal ik en Benthe hebben Maarten
van de Kers geïnterviewd.

Hallo Maarten we hebben een paar vraagjes voor u.

Boekenmarkt
Hallo allemaal ik ga een
stukje schrijven over de
boekenmarkt.
De boekenmarkt was in de
d’Ouw School, Oude
Kerkstraat 18, op 30 en 31
oktober. Daar kon je boeken,
strips, spelletjes, platen, CD
en DVD kopen. Toen mocht
ik helpen, ik ging allerlei dingen doen zoals: rond
gaan met de snoepjes, mandjes uitdelen, mee
helpen bij de ingang en natuurlijk zelf ook boeken
uit kiezen.
Ook kreeg iedere 25e bezoeker een prijs. Er zijn 400
bezoekers geweest!
Ik heb een boek uitgekozen, het boek heet: het
geheim van de gouden hockeystick. Ik was er met
alle andere kinderen van de Koers Voor Kids, het
was heel gezellig.
Tot de volgende keer. Dan ga ik samen met Dieke
iemand interviewen!

Groetjes Liza

1. Hoe lang bestaat het restaurant al?
In augustus 2007 zijn we het eetcafé begonnen.
2. Waarom wilde u kok woorden?
Ik had eigenlijk gestudeerd voor elektricien.
En wou eigenlijk geen kok worden. Ik stond te
serveren bij de bar maar toen werd het in de keuken
heel druk en besloot mee te helpen in de keuken en
zo werd ik kok.
3. Wat wordt het meest verkocht?
Tomaten soep en spareribs.
4. Waarom bent u gestart met dit restaurant?
Ik had eerst een discotheek maar die ging niet goed
en toen hebben we er een restaurant van gemaakt.

Van de parkeerplaats van de discotheek maakte ik
een terras, en we hebben het ook nog een stukje
vergroot.
5. Wat vind u het lekkerst van het menu?
De spareribs
6. Gaat u zelf ook wel eens uit eten bij een
ander restaurant?
Ja best veel dan kun je inspiratie op doen en
misschien verbeteren aan mijn restaurant wat leuke
ideeën zijn.
En ik ga wel eens naar Lovano en de Hut in
Wintelre.
7. Heeft u dingen verandert in uw restaurant?
Zeker je blijft dingen veranderen zoals, andere
toetjes, parasols als die stuk zijn of de decoratie.
8. Heeft u plannen voor de toekomst?
Als ik het aan het draaiend kan houden zoals het nu
is dan niet het is nu al perfect, en als ik plezier kan
houden zoals nu.
Nou bedankt Maarten voor uw tijd en we zullen er
een mooi stukje van maken.
Juul en Benthe.

Bliss Smulders, Liza Vorstenbosch en Dieke Coset

Maarten Keeris.
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Bliss versus Wim
Hallo daar ben ik weer,
Mijn stukje gaat over:
interview met Wim Luijkx
over de ervaring van ‘100
op een hoop’.
Maar waarom interview ik
Wim over 100 op een hoop?
Ik heb zelf namelijk ook in 100 op een hoop
gespeeld. Dat was het jaar van mijn leven. Want we
zijn in oktober 2020 namelijk begonnen en Wim was
er later bij gekomen.
Begin oktober 2021 hadden wij de 9 voorstellingen.
Door corona moesten we lang digitaal repeteren,
maar gelukkig konden we al snel weer live gaan
repeteren. En wat ook heel fijn was is dat de
voorstellingen gewoon konden doorgaan en daar
was iedereen heel blij mee.

En Wim interviewt Bliss
Wat vond je de mooiste scène van de
voorstelling?
Dat ik mocht meelopen als kind van de
burgemeester (Lex) en zijn vrouw (Sylvia) bij Que
Sera

En nu op naar de vragen voor
Wim.
Wat vond je van 100 op een
hoop?
Ik vond het geweldig om mee
te doen.
Wat vond je als de rol van
pastoor?
Leuk, en vooral omdat ik de
pastoor van Oerle was.
Wim Luijkx in zijn
Vind je het jammer dat het
rol als pastoor.
voorbij is?
Ja, want het was een hele leuke ervaring.
Hoe ben je in 100 op een hoop terecht
gekomen?
Een van de pastoors viel uit en toen mocht ik
invallen.
Hoe was het om met je dochter in een
toneelstuk te zitten?
Heel leuk.
Dit was mijn
stukje, doei

In het midden Bliss in de rol van de dochter van
de burgemeester en zijn vrouw.
Welke rol had je willen spelen?
De rol van kleindochter Lotte
Wat heb je het meest geleerd?
Toneelspelen, ik heb pas een paar optredens gehad
Wat wil je later worden?
Kapper en ober
Welke toi toi toi had je gemaakt?
Chocolade cakejes
Wat ga je hierna met toneel doen?
Ik ga misschien weer terug bij Ratatouille op
donderdagavond met Elke
Als jij de regisseur was geweest, wat zou je
dan anders doen?
Vaker een warming-up met dansen op muziek,
verder helemaal niets
Wat vond je van de kleding die je aan mocht?
Heel mooi en ik ben blij dat ik het paillettentopje
mocht houden. Ik had ook graag het jurkje van de
schoolmeisjes willen houden, dat was ook prachtig

Links: Bliss
Smulders en
rechts Wim
Luijkx.
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Wat vond je het leukste liedje?
Meester, meester moet u horen wat wij toch hebben
gezien
Van wie heb jij je toneeltalent verworven?
Van mijn tante Angela

I love korfbal
Hallo ik ben Dieke en ik
zit op korfbal bij BIO.
Wat is korfbal ?
Korfbal is een sport waar je
een bal en twee korven hebt.
Die korven bestaan uit een
paal en een pin en een korf (een geel rondje op de
paal). Je hebt ook teams. Ik zit in de D maar er zijn
ook nog andere teams voor andere leeftijden. In
twee vakken tegenover elkaar staan de korven. Je
hebt acht spelers nodig. Maar ook een of twee
wissels. Met die spelers speel je over met de bal. En
als het lukt mag je in de korf schieten. Tenminste
als je niet verdedigd wordt. Verdedigen is dat je je
handen omhoog doet tussen de korf en het meisje.
Zodat ze niet kan schieten.
Niet alleen korfballen
Bij BIO doe je niet alleen korfballen. Je doet ook
andere dingen zoals laatst een kamp met z’n allen in
een tentje slapen. Kletsen, gedropt worden, maar
ook een filmavond met z'n allen lekker in de
zitzakken zitten. En onder de dekens met chips
ranja cola en fanta en dubbelfris lekkere snoepjes bij
de film. En met z’n allen buiten spelen. En zelfs voor
de kleinere kinderen vanaf drie jaar mag je al mee
leuke spelletjes doen. en voor het eerst gooien met
een bal. Als je het leuk vind kan je een training mee
doen met korfbal club BIO.
Dit was het dan tot de volgende keer.
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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.

2022

November

Januari

19
26

Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Ophalen groene kliko + PMD-zak

22

DVO: Vergadering met verenigingen om
20.00u in d'Ouw School
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

7
14
21

Ophalen PMD-zak
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Ophalen PMD-zak

22
20

Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Ophalen groene kliko + PMD-zak

27
28

28

December

Februari

3
10
12

4
11
18
25
26

17
18
18
24
26
31

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen PMD-zak
Kerstconcert PWA-band in St. Jan de
Doperkerk
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Kerst Meemekoar
Ophalen PMD-zak
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Ophalen groene kliko + PMD-zak

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord
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

De volgende kopijdatum is

26 november 2021
32

Maart
27

Ophalen
Ophalen
Ophalen
Ophalen
Ophalen

PMD-zak
grijze en groene kliko + PMD-zak
oud papier
groene kliko + PMD-zak
PMD-zak

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

In geval van reanimatie,
bel altijd eerst 112!
Waar vind je een AED in Oerle?
Verspreid over Oerle hangen er verschillende AED's,
de volgende zijn 24 uur per dag bereikbaar:

Kapel O.L.V. in het Zand Buurtvereniging Zandoerle
Platanenlaan 28

Severinus (Entree hal)

A.P. de Bontstraat 2

(Buiten links bij de voordeur)

Brandrood 39

(Buitenzijde naast entree)

Heikantsebaan 17-19

Voetbalvereniging RKVVO

Appartementencomplex Mansus (zijgevel straatkant)
Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die
zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar:

Oude Kerkstraat 18

Dorpscentrum d’Ouw School

Smidsvuurke 3

Tennisvereniging De Korrel

Banstraat 25

Vakantiepark Molenvelden

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.
Overige AED’s Oerle, zie www.oerle.info/Page.aspx?id=23

Foto’s: Marianne Bosch

Foto impressie Boekenmarkt Koers van Oers

