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Redactie 

Bart van den Boogaard, Marianne Bosch, Milja de Jong – Du Puy, 

Marieke Harks, Arlette Hoppenbrouwers, Jan Kampinga,  

Ine Loijen, Wim Luijkx, Jurre van der Velden,  

Miranda van Vlerken - van Iersel, Werner Tornij, Els Vorstenbosch, 

Marlein van de Wiel, Maikel Willemsen.  

Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  

Op de volgende plaats ligt de Koers: Dorpscentrum d’Ouw School 

(Oude Kerkstraat 18) en Gasterij ‘t Dorpsgenot (Toterfout 13A). 

Stichting Koers van Oers 

Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  

St. Janstraat 50, 5507 ND, e-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 

Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen, 

Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven. 

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 

Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 

Dorpscentrum d’Ouw School. 

Advertentie tarieven 

De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website: 

www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

AVG (Privacy verklaring) 

De privacy verklaring vindt u op de website:  

www.koersvanoers.nl/privacy 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 

Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 

Geen spoed, toch politie   0900-8844 (Lokaal tarief)  

Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03 

Brandweer kazerne Veldhoven-De Run:  040 - 260 86 08 

Iets te melden m.b.t. gemeente Veldhoven: 

Klachten t.a.v. gemeente, op telefoonnummer:  14 040 

Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 

aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-

gaande toestemming van de inzender. 

Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 

Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Colofon 

Verschijningsdata 2023 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 23-12-2022 Week  2  (11-01-2023) 

2 27-01-2023 Week  7  (15-02-2023) 

3 24-02-2023 Week 11 (15-03-2023) 

4 24-03-2023 Week 15 (12-04-2023) 

5 28-04-2023 Week 20 (17-05-2023) 

http://www.reprof.nl/


2 

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

Kerststal Zandoerle 

De kerststal op Zandoerle is weer te bezoeken van 
12 december tot 6 januari, van 9.00 uur tot 
21.00 uur. 

Sint Comité 

Beste Oerlenaren,  
 
Op zondag 13 november bracht Sinterklaas een 
bezoek aan het mooie Oerle. De vele kinderen langs 
de kant van de weg zorgden voor een warm welkom 
voor de Sint en pieten. Het feest kon daarna als 
vanouds weer plaatsvinden in d'Ouw School met 
muziek en optredens. In deze Koers vind je een 
mooi fotoverslag.  
 

Het Sint Comité wil volgend jaar weer graag een 
intocht organiseren. Hiervoor zijn wij afhankelijk van 
giften. Wilt u het Sint Comité ondersteunen?  
Maak uw bijdrage over naar  
NL92 RABO 0317 153285 t.n.v. St. Jeugdbelangen 
Oerle o.v.v. Sint Comité of scan de bijgevoegde  
QR-code met uw telefoon. Alvast bedankt namens 
de kinderen in Oerle! 
 
 

Sinterklaas tijdens het feest in d’Ouw School 

http://www.kappervanderlooy.nl/
https://www.nieuwerwets.nl/
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Parochieberichten 

Eucharistievieringen met Kerstmis 
 
Gelegenheid tot biechten op: 

• Donderdag 22 december na de Eucharistieviering 

van 19.00 uur 

• Vrijdag 23 december na de Eucharistieviering van 

9.00 uur 

• Zaterdag 24 december na de Eucharistieviering 

van 9.00 uur 
 
Vieringen  

• 24 december 18.00 uur gezinsviering in de 

Christus Koningkerk, orgelmuziek met samenzang 
(wordt uitgezonden via de livestream en mogelijk 
de Lokale Omroep Veldhoven) 

• 24 december 19.00 uur Eucharistieviering in de  

H. Caeciliakerk, samenzang met de slagwerkgroep 
van Veldhovens Muziekkorps 

• 24 december 20.00 uur Eucharistieviering in de  

H. Willibrorduskerk, zang door Con Brio 

• 24 december 21.00 uur Eucharistieviering in de 

St. Jan de Doperkerk, zang door Convocamus 

• 24 december 22.00 uur Eucharistieviering in de 

Christus Koningkerk, samenzang met 
koperensemble van Sub Umbra 

• 25 december 8.30 uur Eucharistieviering 

• 25 december 10.00 uur Eucharistieviering in de 

Christus Koningkerk, zang door het Broekwegkoor 

• 26 december 10.00 uur Eucharistieviering 

• 31 december 19.00 uur Eucharistieviering 

• 1 januari 8.30 uur Eucharistieviering 

• 1 januari 10.00 uur Eucharistieviering 

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  

jbeekman@christuskoning.nl 
 

Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 

18, 5503 CW;  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.  
 
 

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 

http://www.rijschoolstroosma.nl/
http://www.vandermierden.nl/
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Nieuwe Kerkstraat 5
a
 

5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 

 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

Kerst benefietconcert Veldhovens 
Mannenkoor en Chant’Oers – “Heel 
Veldhoven Zingt” 

Op zondag 18 december van 13.30-15.30 uur 
geven de Veldhovense koren Chant’Oers en 
Veldhovens Mannenkoor gezamenlijk een Kerst 
benefietconcert in de Sint-Willibrorduskerk, 
Blaarthemseweg te Veldhoven. 

Het Veldhovens Mannenkoor organiseert jaarlijks 
een benefietconcert rond Kerst. Dit jaar wordt dit 
concert samen met Chant’Oers gebracht, een groot 
gemengd koor uit Oerle, Veldhoven. In totaal zullen 
zo’n 130 mannen en vrouwen dit concert geven, 
waarbij ook het publiek bij enkele kerstliederen mee 
mag zingen. Bij een volle kerk is er dan sprake van 
“Heel Veldhoven zingt”. 
De koren hebben veel binding met Veldhoven en dit 
jaar is als goede doel gekozen voor een mooi 
Veldhovens project: Zwemclub ’t Zeepaardje.  
Zij zijn er voor iedereen die niet kan of mag 
deelnemen aan gewoon recreatief zwemmen. Het 
mooiste is dat ze ervoor zorgen dat de zwemmers 
zichzelf kunnen redden. Waar mogelijk wordt 
gekeken of een diploma haalbaar is! 
Het concert is gratis toegankelijk, een bijdrage 
is natuurlijk welkom!  
Er worden drankjes en hapjes verkocht en na afloop 
wordt een kerkdeurcollecte gehouden. 
Chant’Oers wordt begeleid door piano en combo en 
staat onder leiding van Peter van Beijnum, het 
Veldhovens Mannenkoor heeft Rob Jacobs als 
dirigent en wordt op piano begeleid door pianiste 
Mari Somhkhieva. 

Kijk voor meer informatie op 
www.veldhovensmannenkoor.nl of op de 
Facebookpagina’s.  

Kerst benefietconcert 

http://www.de-crom.nl/
http://www.daskeukens.nl/
http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
http://www.veldhovensmannenkoor.nl
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Kerststal in Veldhoven 

Beste lezer, 
 
Sinds lange tijd verzorgt onze scoutinggroep  
Sint Aloysius uit Veldhoven jaarlijks een levende 
kerststal.  
De afgelopen 2 jaar heeft dit helaas door Corona 
geen doorgang kunnen vinden. 
Op dit moment zijn we volop in voorbereiding om dit 
jaar weer een kerststal op te bouwen. 
 
Wat kunnen de mensen verwachten van onze 
levende kerststal: 
Onze blokhut is van binnen omgebouwd tot een 
herberg met allerlei dieren, een levende kerstgroep 
met de drie wijzen en herders, en natuurlijk zijn 
Jozef en Maria aanwezig met de belangrijkste 
persoon, een écht kindje Jezus (op moment van 
schrijven zijn we nog op zoek naar baby's). 
Aan de inwendige mens is in deze herberg ook 
gedacht. 
 
Buiten hebben we nog meer levende dieren, zoals 
kippen, konijnen, eenden, schapen en een paard. Er 
is een heus kampvuur en een draaimolen. 
Ook hebben sommige leden van onze scouting 
knutselwerkjes gemaakt die ter plaatse verkocht 
worden. 
 
Kortom er is voor ieder wat wils en de entree is 
gratis, net als een warm kopje koffie, thee en 
chocomel. Ook is het terrein rolstoelvriendelijk.  
Elk jaar kwamen er ruim 2000 bezoekers om van de 
gezellige kerstsfeer te genieten. En natuurlijk hopen 
we ook dit jaar weer dit aantal te halen. 
 
U bent meer dan welkom om een bezoekje te 
brengen aan onze Levende Kerststal! 
Wanneer: 25 en 26 december (1e en 2e kerstdag) 

van 13.00u tot 17.00u 
Waar: Blaarthemseweg 90, 5502 JW, Veldhoven 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
http://www.autobedrijfdingen.nl/
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 

www.dineecafedekempen.nl -  

info@dineecafedekempen.nl 

 

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft -  

T 040 206 83 25  

www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl 

Heeft u 

ons eigen 

likeurtje al 

geproefd? 

info@nipperke.nl 

www.nipperke.nl 

Crypto Oers, puzzel 102 

 
1. Tess van de kinderredactie heet anders landsom 

(7) 
2. Onderwijsinstelling waar je een berisping krijgt? 

(1,3,6) 
3. De KBO organiseert danspartijen in een bepaalde 

richting (11) 
4. Vier Hovense vrouwen zoeken 

mannenoprispingen met 20 ha grond (11) 
5. Aan de Molenvelden is de zuivel nog wel in de 

mode (11) 
6. Kan je bij deze kinderboerderij geen konijnen 

kopen? (2, 10) 
7. Kan je bij dit schema er niet een weg in zien? (5) 
8. Zien Joz en Gerrit het voordeel van een dubbele 

compagnon? (7) 
 
Succes! 

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 101 was:  
 
1 DeVeny 
2 TecAplus 
3 DiNgbank 
4 GilDe 
5 MeemEkoar 
6 VaN Hoorn 
7 RooDbont 
8 VoOrzitter 
9 ZaNdoers 
10 StroeKs 
 
Familienaam: Van den Donk 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Mieke van Campen, Theo Edenburg, Annie Geven,  
Jo ten Have, Hans Jasper, Corrie Kampinga,  
Jan Lammers, Janus van Lieshout, Henriette Segers, 
Anja Steijnen, Annie Stemerdink,  
Daphne Verstegen, Moniek van den Wildenberg 

1 

                     

2 

                        

3 

                         

4 

                         

5 

                         

6 

                          

7 

                   

8 

                     

mailto:redactie@koersvanoers.nl
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Vekemansfonds 2022 

We willen u graag meenemen in de 
ontwikkelingen van het Vekemansfonds dit 
jaar.  

 
Ondanks dat Corona nog niet verdwenen is, hebben 
ook de kinderen in India het afgelopen jaar weer 
allemaal klassikaal les gehad. En net als de kinderen 
hier, vinden zij het ook fijn hun vriendjes op school 
te ontmoeten. 
 
In 2022 hebben weer heel veel mensen hun 
overbodige textiel in de blauwe Vekemanscontainers 
gedaan. Goed voor het milieu en ook goed voor het 
Vekemansfonds. 
 
Onverwacht kreeg het Vekemansfonds diverse grote 
donaties, zoals een legaat, een bedrag uit de 
Wereldwinkel en niet te vergeten een mooi bedrag 
dat is bijeengelopen met de sponsorloop van de 
Oerlese basisschool. 
 
Het Vekemansfonds heeft dit jaar voor 175 kinderen 
het hostel, het schoolgeld en de medische zorg 
kunnen betalen. Daarnaast vinden we het ook leuk 
om te vermelden dat alle kinderen door onze steun 
met Kerst een cadeautje krijgen zoals een lekkere 
warme sjaal, een trui of een boek. 
 
Qua nieuwe projecten hebben we ook weer mooie 
ontwikkelingen te melden. In het hostel in 
Vishunpur, in Bihar, kregen de meisjes nieuwe 
bedden en werd er een muur gebouwd om de 
moestuin te beschermen tegen olifanten en andere 
wilde dieren. 
 
En in Sonabheel, in de provincie Assam, is gestart 
met de bouw van een meisjeshostel bij het Medium 
College (een school voor de wat oudere kinderen). 
Hier staat al een hostel voor jongens en dankzij het 
Vekemansfonds komt er daar nu ook een hostel voor 
de meisjes bij.  

We kregen van de zusters wat foto’s van de start 
van de bouw.  

 
Mede dankzij jullie hulp gaat het goed met het 
Vekemansfonds en kunnen wij de kinderen in India 
een betere kans op een goede toekomst geven.  
 
Toch willen we jullie aandacht vragen. Zoals al vaker 
gemeld, zoeken wij nog steeds ouders die een kind 
willen steunen. Dit kan al vanaf € 100,- per jaar. 
Mocht u hier meer over willen weten of u willen 
aanmelden als sponsor voor een kind, dan kunt u 
altijd even bellen met Corrie Kampinga 
(telefoonnummer 06-21253574, of mailen naar 
sponsorkinderen@vekemansfonds.nl).  
 
Wij wensen u fijne feestdagen en misschien tot ziens 
bij “Kerst Meemekoar” waar we vanuit het 
Vekemansfonds aanwezig zullen zijn. 

Inzegening van de bouw 

De eerste fundamenten worden geplaatst 

http://www.tegelwerkendekeersop.nl/
http://www.dehoeve.nu/
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Beste allemaal,  
 
Op 10 januari 2023 organiseert Stichting 
LOEK@YOU een thema-avond voor professionals en 
ouders. Het thema is GROEIMINDSET.  
De avond is gratis te bezoeken maar het is wel 
nodig uzelf op te geven. SKJ punten zijn in 
aanvraag. U kunt zich opgeven via:  
www.eventbrite.nl/e/449602672697 
 
Komt u ook? Het wordt een gezellige en waardevolle 
avond met verschillende sprekers zoals:  
Lonneke Snijder van Platform mindset.  
Nieuwsgierig geworden? Via de link kunt u verdere 
informatie vinden.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team voorlichting en preventie 
Stichting LOEK@YOU 
www.lerenopeigenkracht.nl  

Stil staan 
door Susan Visser 
 
 
 
 
Zo rond kerst en Oud en 
Nieuw gaat het vaak over 
hoe je goed kunt zijn 
voor de medemens en 
wat je goede voornemens 
zijn. Maar soms is het 
fijner om stil te staan bij 
wat voor lieve dingen anderen voor jou hebben 
gedaan. Gewoon in het voorbijgaan, spontaan. 
 
Zelf ben ik niet erg goed in stilstaan en doe ik 
dingen liever snel snel snel. Zoals snel nog even die 
column typen terwijl de deadline gister was. Of, hop, 
op de fiets, snel rond vijf uur ‘s middags nog even 
met een envelop in mijn handen een ritje maken. En 
dan hop, om bij de brievenbus te komen snel met 
fiets en al het schuine stoeprandje op om – voordat 
de bus geleegd wordt – een kaartje te posten.  
 
Maar blijkbaar kom ik op een leeftijd waarop mijn lijf 
gaat protesteren dat ik af en toe teveel te snel wil. 
En dan word je gedwongen bij dingen stil te staan. 
Of stil te liggen, bijvoorbeeld bij een manueel 
therapeut op de behandeltafel, om te voelen waar 
het nou eigenlijk pijn doet. Volgens de therapeut is 
daar namelijk iets gebeurd. Of ik weet wat. Dat ik er 
maar eens over moet nadenken. En dat als ik weet 
wat de oorzaak is, ik misschien ook zo van mijn 
pijnklachten af ben. Het klinkt bijna te mooi om 
waar te zijn. Al helemaal omdat ik werkelijk geen 
idee heb wat er dan is gebeurd.  
 

Eenmaal thuis probeer ik die 
plek te voelen en vraag ik me 
af wat het kan zijn. Eureka! 
Als een bliksemschicht wordt 
er licht op de zaak geworpen. 
Een paar jaar geleden ging ik 
niet hop met fiets en al het 
stoeprandje op. Er lagen 
namelijk herfstbladeren en 
het randje was glad. Ik ging 
languit en landde met het 
stuur in mijn buik. Ik hapte 
naar adem en kon niet 

overeind komen. Hoe kan het dat ik me dat nu pas 
herinner?  
 
Wat ik me al die tijd wèl kon herinneren was dat de 
buurvrouw van nummer 2 langsfietste, onmiddellijk 
afstapte en hulp bood. Ze postte het kaartje en liet 
me rustig zitten totdat ik weer genoeg lucht had om 
op te staan. Ik was het helemaal vergeten. “Maar je 
lichaam vergeet zulke dingen niet,” antwoordt de 
therapeut. Nou, dan ben ik toch blij dat mijn hoofd 
zich de lieve buurvrouw herinnert die mij te hulp 
schoot. Want als ik zelf tussen die twee kon kiezen, 
zou dat ook zijn waar ik bij stil wil blijven staan. 

Susans column Thema-avond LOEK@YOU 

https://www.eventbrite.nl/e/449602672697
http://www.eclips-uitvaart.nl/
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Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Met louter Toppers naar Weesp 
 
In het weekend van 18 t/m 20 november zijn we in 
het kader van Boergondisch Oers Travel met zijn 
twaalven naar Weesp-Amsterdam gegaan. Na 
eerdere uitstapjes naar Dublin in 2016 en Edinburgh 
in 2018 (door de corona zijn we in 2020 niet 
weggeweest) was het hoog tijd om weer eens iets 
aan teambuilding te doen. Zoals bekend ook dit 
weer geheel op eigen kosten. 
 

Op vrijdag hebben we afgetrapt bij Lovano en via de 
Stapelbakker in Beesd (lunch, wandeling) naar 
Weesp gereden. Daar aangekomen werd de 
kamerindeling in het hotel bekend gemaakt, waarna 
eenieder zijn/haar toevlucht zocht in snacks, 
Affligems en fris. De trein bracht ons naar de Johan 
Cruijff Arena, waar de trappen nog kletsnat – en dus 
glad – waren van de uitslag Ajax – PSV van enkele 
weken eerder. Wat een supportersleed moet dat 
geweest zijn. 
 

Met zo’n 55.000 toeschouwers werd er genoten, 
gezongen en gedanst op de muziek van de heren 
Froger (vreemd genoeg zonder zijn vrouw), de 
Boom, Jan de Smid en Gerard Rioling. Supergezellig 
was het, maar ook goed dat wij er waren om de 
zang enigszins acceptabel en verstaanbaar te 
houden. Naarmate de avond vorderde – en de halve 
liters gestaag bleven komen – steeg de stemming. 
Duidelijk articuleren valt dan niet altijd mee, zullen 
we maar zeggen. 
 

Na een voedzaam 
ontbijt bij de 
Eendracht, hebben 
we op zaterdag op 
ons gemak en goed 
uitgerust een 
wandeling door 
Weesp gemaakt, 
alwaar we rond het 
middaguur 
aankwamen bij een 

boot met een huisje daarop: De Vuurlinie. 
Kapitein Ronald en zijn vriendin vertelden ons 
tijdens een boottocht op de Vecht wat 
wetenswaardigheden over Weesp, Muiden en 
omgeving. Gelukkig was Marja ook in ons 
gezelschap en zij kon de kapitein nog wat souffleren 
over o.a. de waterlinies, de kringenwet en de 
keerkom. 
 
Na een voortreffelijke lunch bij Fort Uitermeer 
(tweede burger gratis, dan doe ons er maar zes) 
wandelden wij terug naar Weesp. Het was zonnig 
maar wel koud, zodat we genoodzaakt waren om in 
Weesp een kerk te bezoeken.  

Boergondisch Oers op pad 

Tot onze verbazing (?) was er in die kerk 
bierbrouwerij ’t Wispe gevestigd, een typisch geval 
van overmacht. Helaas smaakte dat bier nergens 
naar en zijn we rap weer de Affligems op gaan 
zoeken, wat een heilzame dronk na dat bocht. 
 
Bij restaurant het Weesperplein lieten wij ons het 
avondmaal heerlijk smaken en waren wij om 22.30 
uur de laatste gasten. De uitbaatster was zeer 
geïnteresseerd in ons gezelschap (wat zouden dat 
voor gasten zijn?) en vond die Brabanders best wel 
bijzonder. Na wat uitleg over het dorpsfeest met 
Boergondisch Oers bleken we toch wel mee te 
vallen. Dat vonden ze bij de Eendracht ook en dus 
tapten ze nog wat pinten voordat we gingen pitten. 
 
Een uitsmijter blijkt op zondagmorgen ook goed 
binnen te houden en dus vonden die gretig aftrek. 
Daarna koffers inpakken, veelvuldig toiletbezoek en 
terug naar het beloofde land: Brabant. Onderweg 
hadden de dames van de organisatie nog een 
autopuzzeltocht langs de Vecht op het program 
staan. Prachtige omgeving, mooie plaatjes en best 
wel ingewikkelde puzzelvragen. 
Het regende, maar daar hadden wij in de auto geen 
last van. Goed gepland dames, die regen op zondag 
en de zon op zaterdag! 
 
Op zondagavond 
hebben we bij 
Eetcafé De Kers de 
uitspattingen van het 
weekend nog eens 
de revue laten 
passeren, deze keer 
met de aanhang 
erbij. Een mooie 
afsluiting van een 
schitterend weekend. 
Dank aan de 
organisatie voor een 
cultureel hoogstaand 
en zeer afwisselend 
programma. Niet alle 
gebeurtenissen zijn 
daarbij vermeld, want jullie weten: What happens in 
Weesp, stays in Weesp. Had ik al vermeld dat alles 
op eigen kosten was …? 

http://www.lovano.nl/
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www.rendersmetaal.nl 

Meerheide 6 | 5521 DZ  EERSEL 
Tel.: 0497-519999 

Nieuwe Levenskracht Oerle 

financieel steunt. Mocht u donateur willen 
worden, stuur dan een mailtje naar onze 
secretaris: oerle@nieuwelevenskracht.nl. 
Eenmalig steunen kan natuurlijk ook, ons 
rekeningnummer is: 
rek.nr: NL07 RABO 0138 5061 32 ten gunste van 
Stichting Nieuwe Levenskracht afdeling Oerle 

 
Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers om ons team aan te vullen, mocht u hier 
interesse in hebben laat het dan ook aan ons horen. 
 
Namens het team van Stichting Nieuwe 
Levenskracht Oerle 
 

− Theo Snelders (voorzitter) 

− Anke Vierling (penningmeester) 

− Moniek van den Wildenberg (secretaris) 

− Dory Spruit 

− Marlies van Kollenburg 

− Petra Tops 

− Majorie Peters 

− Mia van den Wildenberg  

Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle.... 
 

 VOOR ELKAAR… 
 

Velen van jullie zullen ons kennen van de 
lootjesverkoop op de Oerse kermis of van een 
bezoekje wat wij hebben gebracht, maar voor 
meerdere mensen is het niet zo bekend wat 
Nieuwe Levenskracht nu precies doet.  
Dit leggen wij graag aan u uit. 
 
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle zet zich 
belangeloos in voor iedereen in Oerle die door ziekte 
en/of andere omstandigheden wel een steuntje in de 
rug kan gebruiken. 
Weliswaar niet voor een klein griepje, maar voor 
diegene die wat langer uit de running is. Daarnaast 
bezoeken wij nabestaanden, maar ook diegenen die 
een jubileum vieren. 
 
Wij bezoeken (op afspraak) diegene met een kleine 
attentie en bieden een luisterend oor. Wanneer hier 
behoefte aan is zijn wij altijd bereid om nog eens 
terug op bezoek te komen. 
In 2022 hebben we al 160 bezoeken gebracht aan 
Oerlenaren van alle leeftijden. 
Naast onze bezoeken organiseren wij nog meerdere 
activiteiten per jaar, zoals een uitje, de kerstviering 
tezamen met de KBO Oerle en Zonnebloem, en de 
Valentijns actie waarbij wij de bij ons bekende 
mantelzorgers uit Oerle in het zonnetje zetten. 
 
Dit mooie werk kunnen wij op 2 manieren blijven 
doen: 
 
1. We moeten het horen, wij werken via de “mond 

tot mond” boodschappen, dus als u iemand weet 
die wij zeker een keer zouden moeten bezoeken, 
geef dit dan door aan een van onze vrijwilligers 
of stuur een mailtje aan: 
oerle@nieuwelevenskracht.nl 

2. Dankzij onze donateurs en iedereen die ons 

http://www.eetcafedekers.nl/
http://www.rendersmetaal.nl/
https://www.zorginoktober.nl/
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 

 
Politieke vragen?  

Neem contact met onze raadsfractie op! 
 

Meer weten?  

Kijk op www.gbveldhoven.nl 
 

Of bel:  06 – 587 551 43 

Severinus vacatures 

Dank voor alle enthousiaste reacties op onze 
vacatures dit afgelopen jaar! Zit de vacature die u 
zoekt hier niet bij? Bel of mail gerust en kom een 
kopje koffie of thee drinken om te kijken waar u blij 
van wordt om binnen Severinus te doen. Fijne 
feestdagen, Hannah van Duivenbode, coördinator 
Vrijwilligers 
 

Dansgroep Danserinoos is op zoek naar 
een instructeur (met kleine vergoeding) 

 
Binnen Severinus 
wordt er door twee 
groepen cliënten van 
verschillende 
niveaus gedanst. Dit 
is wekelijks op 
dinsdagavond tussen 
19.00 en 20.45 uur. 
Naast een zeer 
enthousiast team 

van ervaren vrijwilligers zijn wij op zoek naar een 
nieuwe instructeur die verstand van zaken heeft van 
(volks)dansen, nieuwe elementen en dansen kan 
inbrengen en kan helpen deze op muziek te zetten. 
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging 
zijn! Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Word maatje 

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

Techneuten en presentatoren gezocht 
voor ons interne TV kanaal 

 
Sinds de eerste lockdown 
maken we interne televisie voor 
de bewoners. Dit gebeurt op 
maandag- en woensdagavond 
tussen 19.30u en 21.00u. 
Bewoners kunnen inbellen en 
een plaatje aanvragen, 
tekeningen via Whatsapp sturen 
en zelfs als medepresentator en 
medetechnicus aanschuiven. Wij 
zijn op zoek naar meer mensen 
achter de knoppen en als 
presentator. We werken met 
een rooster. Voor meer informatie neem contact op 
met Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Chauffeur-vrijwilligers gevraagd 

 
Momenteel rijden er een aantal vrijwilligers onze 
cliënten naar activiteiten. Dit zouden we graag willen 
uitbreiden, door meer chauffeurs in te zetten. Onze 
vrijwilligers mogen geen rolstoelgebruikers 
vervoeren. De chauffeurs maken gebruik van de 
busjes van Severinus. Voordat je op een busje mag 
rijden, wordt er een ANWB rijvaardigheidstest 
afgelegd. Deze wordt betaald door Severinus. Voor 
meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
 

Ik ben een echte festivalgangster, jij ook? 

 
Ik ben een 
enthousiaste jonge 
meid die van muziek 
houdt. Ga je met mij 
mee naar festivals en 
andere leuke 
muzikale uitjes? Ik 
woon zelfstandig bij 

Severinus. Voor meer informatie neem contact op 
met Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

http://www.gbveldhoven.nl/
http://www.henrikox.nl/
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Bron: Koers van Oers,  
jaargang 41,  
nr 4, april 2008  
 
 
 

TCO dagje uit naar Landgraaf  
 
Op zondag 23 maart (eerste Paasdag) zijn wij met 
het TCO naar Snowworld Landgraaf geweest om een 
avondje lekker te gaan skiën en snowboarden. We 
moesten om kwart over 4 klaar zijn voor vertrek op 
het kerkplein, en vertrokken dan ook om kwart voor 
5 naar het verre Limburg. Rond 6 uur kwamen we 
aan, en na het omkleden enzo kwam dan om kwart 
voor 7 toch het verlossende woord, we mochten de 
piste op.  
De meer ervaren skiërs en snowboarders mochten 
zo de baan op, maar de tieners die zich ervoor 
hadden opgegeven kregen eerst nog een uurtje les 
van o.a. Gijs van Sambeek.  
Na dit uur mochten ook zij de piste onveilig maken, 
wat sommige ook een beetje te letterlijk namen. Zo 
kwam op een gegeven moment Lynn op één ski naar 
beneden en zagen we vanuit de stoeltjeslift nog snel 
even Nelly onderuit gaan (met permissie Nelly, maar 
je zei zelf dat we het erin mochten zetten). Ook is 
een zekere J. van Dooren van de baan gehaald, vast 
en zeker omdat hij eigenlijk te  
goed was en alle andere mensen op de piste in de 
weg stond.  

Je mocht tot 11 uur ’s avonds de piste op, maar wie 
er eerder de brui aan gaven konden in het café 
boven zichzelf weer even opwarmen en wat 
bijkomen van het avontuur. Er waren gelukkig geen 
mensen geweest die nog snel even hun  
benen hebben gebroken op eerste Paasdag, en 
behalve Ido Okkerse is verder iedereen heel 
gebleven. Ido moest naar het ziekenhuis om na een 
ongeluk op de piste zijn been te laten hechten, maar 
was naderhand ook dapper genoeg om  
gewoon weer te gaan skiën.  
Na het omkleden en het inleveren van het materiaal 
begon dan weer de terugtocht naar Oers, en zo 
kwam om 1 uur ’s nachts weer een 
eind aan een leuk 
dagje in de sneeuw.  
 
Wij willen het TCO 
bij deze ook 
bedanken voor de 
leuke avond!  

 
Groetjes,  
 
Jurre & Bob 

Ouw (k)oers 

http://www.vankasteren.nl/
http://www.cda-veldhoven.nl/
file:///D:/Documenten/Koers van Oers/april 2008/ìmages/snowworld 1.jpg
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Nominatieformulier Oerlenaar van het jaar 

Het bestuur van DorpsVereniging Oerle kent bijna alle inwoners van Oerle die de 
afgelopen jaren op vrijwilligersgebied van betekenis zijn geweest voor de Oerse 
gemeenschap.  
Maar graag horen wij van u (onze dorpsgenoten zelf, ouder dan 12 jaar) wie er 
genomineerd moet worden voor de Oerlenaar van het jaar 2022. 

Hoe werkt het? 
Vul onderstaand formulier in, voorzien van uw naam en adres en van degene die u wilt  
nomineren. Daarnaast geeft u een (uitgebreide) omschrijving van zijn of haar activiteiten 
en de argumentatie waarom zij of hij in aanmerking komt voor ‘Oerlenaar van het jaar’. 

Uit deze aanmeldingen en mogelijke eigen kandidaten kiest het bestuur van 
DorpsVereniging Oerle “De Oerlenaar van het jaar” 2022.  
 
Dit wordt bekendgemaakt rond half januari 2023. I.v.m. corona weten we nog niet in 
welke vorm. 

De aanmeldingen kunnen vóór 6 januari 2023 in een gesloten enveloppe afgeleverd 
worden bij de secretaris van DorpsVereniging Oerle, St. Janstraat 21a, 5507 NA Oerle . 

Ik nomineer als Oerlenaar van het jaar 2022:  

Naam en adres (genomineerde) ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Uitgebreide omschrijving van zijn/haar activiteiten en argumentatie waarom hij/zij in aan-
merking komt als Oerlenaar van het jaar: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uw naam en adres: ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

(inleveren vóór 6 januari 2023 bij Secretaris DorpsVereniging Oerle, St. Janstraat 21a, 5507 NA, Oerle) 

 

 

OPROEP:  

nomineer de  

Oerlenaar van het jaar! 
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Het recept is deze keer van Franca Jansen 
 

DUVELTJESPOT 
 
Ingrediënten (voor 6 personen) 

 
500 gr nasivlees of 
kipfilet, in stukjes 
gesneden 
1 zakje nasikruiden 
2 uien fijngesneden 
500 gr champignons 
gesneden 
1literblik perziken of 
ananas-stukjes 
6 eetlepels azijn  
8 eetlepels ketjap manis 
8 eetlepels 
tomatenketchup 
2 eetlepels pindakaas 
Zout, peper naar smaak 

 
Bereidingswijze: 

• Vlees en uien aanbraden 

• Alle ingrediënten toevoegen 

• Ook het sap (3/4) deel 

• Alles 2 uur zachtjes laten sudderen 

 
Serveren met rijst en rauwkost salade 
en uiteraard met een stevige neut. 
 
              Eet smakelijk 
 
 
Ik wil de pollepel door geven aan 
Marianne Bosch. Succes. 

Oersmakelijk  Reflectionday 

Reflectionday 
 
Basisschool St. Jan Baptist doet dit jaar weer mee 
aan Reflectionday. Verkeersveiligheid vinden we erg 
belangrijk. 
Het doel van Reflectionday is om kinderen bewust te 
maken dat het belangrijk is om in de donkere 
wintermaanden goed op te vallen! 
 
Vanaf 1 december krijgen alle kinderen een geel 
hesje van Reflectionday. Sommige ouders hebben 
aan de leerkracht doorgegeven dat ze nog een hesje 
van vorig jaar hebben. De kinderen krijgen dan geen 
nieuw hesje mee naar huis. Ze mogen het hesje van 
vorig jaar gebruiken 

http://www.lindenaccountants.nl/
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In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 

Van Doormalen  

Deze maand geven we in deze rubriek aandacht aan 
Van Doormalen.  

Geschiedenis 
Het supermarktbedrijf is ontstaan in 1964 in Waalre/
Aalst. De oma van John is samen met zijn vader en 
twee broers gestart met het supermarktbedrijf. Het 
supermarktbedrijf bestaat over twee jaar 60 jaar. 
John van Doormalen is de tweede generatie.  

In Waalre hadden de ouders van John een boerderij 
van waaruit ze huis aan huis groenten en fruit 
venten met een paardenwagen. In maart 1964 zijn 
ze daarmee gestopt en zijn ze in een hal in het 
centrum van Aalst een winkel gestart waar ze ook 
andere levensmiddelen gingen verkopen zoals koffie, 
thee en conserven.  

Werkzaamheden 
Het betreft een retailbedrijf met diverse Albert Heijn 
supermarkten en nog andere winkels in Zuid-Oost 
Brabant. Ze exploiteren 11 supermarkten en nog 
een tiental andere winkels zoals AH, Etos, Gall en 
Gall en AH To Go.  

John geeft nog aan: "Ons bedrijf heeft op dit 
moment circa 1400 medewerkers. Op dit moment is 
het lastig om nieuwe medewerkers te vinden, ik 
denk dat we wel 200 werkplekken te kort komen."  

Advertentie in de spotlight 

Specialisatie 
John geeft aan dat zij een retailbedrijf zijn dat zich 
vooral richt op dagelijkse/convenience producten en 
diensten.  

Onderscheidend 
vermogen 
John antwoordt het 
volgende: "Ons 
onderscheidend 
vermogen is oprecht 
aandacht voor 
elkaar. Wij vinden 
het fijn om klanten 
te helpen en zullen 
altijd proberen er 
alles aan te doen 
om klanten van 
dienst te zijn. Wij 
willen ook een 
organisatie zijn 
waar onze 
medewerkers 
zichzelf kunnen zijn 
en waar je met 
plezier wilt werken 
omdat je vrijheid en 
vertrouwen krijgt." 

Corona 
John zegt dat de Coronatijd hen veel gebracht heeft 
omdat supermarkten onder de essentiële winkels 
vielen. "Veel parttimers wilden ook graag werken 
omdat de scholen dicht waren. Daarnaast heeft het 
ook veel zorgen gebracht hoe nu goed om te gaan 

De supermarkt hal in 1964 in Waalre 

Medewerkers van de AH 
hebben er weer zin in 

Het kantoorgebouw op de Michiel de Ruyterstraat  
in Waalre 

Ook de groenten en fruit worden netjes aangevuld 
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met medewerkers in relatie tot klanten in de winkel, 
met alle richtlijnen van de overheid. Medewerkers 
kregen extra taken en we hebben samen als team 
ons daar doorheen geslagen en dat was echt niet 
altijd even makkelijk." 

Even nog dit 
Op de website www.doormalen.nl onder het kopje 
"over ons" kun je een boek downloaden mocht je 
meer van het bedrijf en haar geschiedenis willen 
lezen.  
 
Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Van Doormalen Retail Groep B.V. 
Michiel de Ruyterstraat 71a 
5582 JL  Waalre 
Telefoonnummer: 040 - 2213107 

Mooi vormgegeven voorgevel van de Albert Hein 
winkel aan Den Hof in Waalre 

Nieuwjaarsconcert  

Nieuwjaarsconcert door  
Blaaskapel Die Stallfreunde  
  
Op zaterdagavond 14 januari a.s. verzorgt 
blaaskapel Die Stallfreunde hun eerste concert 
in het nieuwe jaar van 2023. 

Het belooft weer een gezellige muzikale avond te 
worden met afwisselende muziek en vele nieuwe 
muzieknummers, waaronder ook de 
solistische nummers zeker niet zullen ontbreken. 
 
Het optreden vindt plaats bij Gasterij ‘t Dorpsgenot, 
ook wel bekend onder de naam ‘t Geitenboerke,  
Toterfout 13A, 5507 RD te Veldhoven. 
 
Het optreden vindt plaats van 19.30 tot 22.30 uur.  
De toegang is gratis. Graag tot dan. 
 
www.facebook.com/blaaskapeldiestallfreunde 

http://www.geitenboerke.nl/
http://www.doormalen.nl
http://www.facebook.com/blaaskapeldiestallfreunde
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Kerst Fancy Fair 

Op zondag 18 december is de eerste Oerse 
Kerst Fancy Fair in blokhut d'n Bosbender.  
Dit gezellige festijn vindt plaats van 14:00 uur 
tot 18:00 uur. 

In de blokhut kunnen de kinderen mooie 
kerstfiguren knutselen en zijn er tal van gezellige 
kraampjes. 

Zo komt o.a. Sanne van Studio Kluts, zij maakt de 
gaafste gebruiksvoorwerpen van leer en is Carla van 
de Oerse Have ook aanwezig met haar mooie 
spullen die ze maken op de zorgboerderij. 

Cor Spruit maakt het vrolijkste kinderspeelgoed van 
hout en ook de Kunstuitleen Veldhoven brengt haar 
mooie werk mee. Caroline Adriaans presenteert haar 
werk op een hele bijzondere manier en looft 
daarnaast ook nog eens 2 vette prijzen uit.  

Dit is nog maar een kleine greep uit alle kraampjes. 
Natuurlijk wordt er ook gedacht aan de innerlijke 
mens. Kortom een heerlijke en gezellige middag die 
je helemaal in kerstsfeer brengt. 

Dus kom allemaal op 18 december naar 
d'n Bosbender toe.  

Groeten, 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Snerttocht 15 januari 2023 

Beste Oerse wandelaars, 
 
Na een aantal jaren van creatieve snerttochten door 
de welbekende pandemie, gaan we in 2023 weer 
een oude vertrouwde Snerttocht organiseren. 

Dit gaan we doen op zondag 15 januari. 
We beloven er weer een gezellige tocht van te gaan 
maken. 
 
Inschrijven kan tussen 13:00 en 14:00 u bij 
d'Ouw School. 
 
De tocht is voor jong en oud, dus trek die stevige 
stappers aan en loop gezellig mee! 
Wij hopen weer veel wandelaars te mogen 
begroeten. 
 
Groeten 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

https://www.verhoevenbakkerij.nl/
http://www.oersehave.nl/
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DementieCafé 2023 

Voor iemand met dementie (of het vermoeden 
daarvan) en betrokken omgeving is het krijgen van 
de juiste informatie, praktische hulp en begeleiding 
erg noodzakelijk. Daarom organiseert het Dementie 
Ondersteuningsnetwerk Veldhoven (DOV) het 
Dementiecafé. 

Het Dementiecafé is bedoeld voor u, met het 
ziektebeeld dementie, uw omgeving, mantelzorgers, 
vrijwilligers, professionals en andere 
geïnteresseerden. 

Bij elke thema-avond is een deskundige aanwezig 
die gespecialiseerd is in het onderwerp. Door middel 
van een interview wordt deze deskundige vragen 
gesteld. Aansluitend worden alle aanwezigen in de 
gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Bovendien 
ontmoet u bij het Dementiecafé mensen die in een 
soortgelijke situatie zitten. 

Thema-avonden 2023 

Dinsdag 10 januari: Notaris 
Op deze avond gaan we samen met de notaris in op 
het belang van het vroegtijdig regelen van zaken 
zoals: erfenis, levenstestament en andere zaken. 
Hoe regel je dat je belangen goed beschermd 
worden? Hoe voorkom je ruzie of misbruik? 

Dinsdag 7 maart: Hoe om te gaan met 
gedragsveranderingen 
Bij dementie kunnen gedragsveranderingen 
voorkomen. Voor de persoon zelf en zijn naaste 
omgeving kan het moeilijk zijn hiermee om te gaan. 

Dinsdag 9 mei: Dementie op jonge leeftijd 
Dementie is een aandoening die geassocieerd wordt 
met oudere leeftijd. Verschillende aandoeningen die 
met dementie gepaard gaan kunnen ook voor 
komen bij jongere mensen. Tijdens deze avond gaan 
we in op wat dit betekent in het dagelijkse leven. 

Dinsdag 4 juli: Financiën en veiligheid 
Deze avond staat in het teken van voorlichting en 
advies om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig uw 
bankzaken te blijven regelen. Maar ook over de 
mogelijkheden als dit niet meer vanzelfsprekend is, 
en wat we samen kunnen doen om misbruik te 
voorkomen. 

Dinsdag 5 september: Mantelzorg en 
ondersteuningsmogelijkheden 
Hannie Bergmans, medewerker steunpunt 
Mantelzorg, beantwoordt vragen over de 
mogelijkheden die het steunpunt mantelzorg kan 
bieden. 

Dinsdag 7 november: Wat is dementie? 
Vergeetachtigheid en dementie zijn bekende 
begrippen. Wanneer spreken we nu van 
vergeetachtigheid en wanneer van dementie? Welke 
vormen van ziektebeelden onderscheiden we en hoe 
verlopen de verschillende processen? Wat betekent 
het krijgen van de ziekte dementie voor de patiënt 
en zijn naaste omgeving? 

Dementie: je staat er niet alleen voor! 
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 
21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Er is voldoende parkeergelegenheid. Toegang is 
gratis. 

Waar? 
Restaurant De Berkt 
Wilgeman 1 
5507 LG Veldhoven 

Inlichtingen? 
Voor informatie kunt u op werkdagen tussen 
9.00 uur - 12.00 uur contact opnemen met SWOVE 
040-254 00 66:  
Hannie Bergmans of Patricia Kohlen of per e-mail 
h.bergmans@swove.nl / p.kohlen@swove.nl 

http://www.douwschool.nl/
http://www.kolbouw.nl/
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Foto impressie intocht Sinterklaas in Oerle 
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Foto impressie Sinterklaas bij basisschool St. Jan Baptist 
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Coachbureau Veldhoven 

Meer balans in je leven 

Gediplomeerd life-coach met een specialisatie in  

burn-out/burn-out preventie. 

Ook met vragen over zelfvertrouwen,  

grenzen bewaken, assertiviteit, planning en tot 

uitvoering kunnen komen, kun je terecht bij 

Coachbureau Veldhoven. 

Neem voor meer informatie contact op: 

info@coachbureauveldhoven.nl 

Notulen vergadering DVO 

Notulen vergadering met verenigingen 
14 november 2022 

Aanwezig: Miranda van Vlerken, Harry van der 
Zanden, Fried van Beers (voorzitter), Miriam 
Baltussen en Vincent van den Donk.  
Afwezig met bericht van verhindering: Moniek van 
den Wildenberg en Rini Roosen. 

Agenda: 

1. Opening 

Fried van Beers heet iedereen welkom en opent de 
vergadering om 20.00u. 

2. Kennismakingsronde met aanwezige 
verenigingen en mededelingen 

Na korte introductie van nieuwe bestuursleden en 
toelichting op de afwezigheid van Moniek stellen de 
vertegenwoordigers van aanwezige verenigingen 
zich voor. Voor een overzicht van aanwezige 
verenigingen zie presentielijst in de bijlage. 

Nieuw emailadres van DorpsVereniging Oerle is 
dorpsverenigingoerle@gmail.com . 

Publicatieborden: Miriam licht de aangepaste 
tarieven en facturatiewijze toe. Niet-commerciële 
organisaties gaan per publicatie 20 euro in plaats 
van 10 euro betalen. De onderlinge facturatie tussen 
verenigingen komt gezien de geringe bedragen en 
de administratieve last te vervallen. 

3. Notulen 04-11-2019 

Pagina 1, 2 geen opmerkingen. De notulen worden 
bij deze vastgesteld. 

4. Organisatie Rabobank Club Support 

De Oerse verenigingen hebben samen €11.298,- 
opgehaald. Dorian Geerts overhandigt de cheque 
aan Miriam. De Rabobank ziet Club Support als 
voornaamste middel om lokaal te sponsoren en 
initiatieven te steunen. Het is daarom belangrijk dat 
zoveel mogelijk Rabo leden stemmen. Iedere stem 
heeft een waarde van 9 euro! Een oproep tot 
stemmen in de Koers van Oers kan het belang voor 
de verenigingen benadrukken en onder de aandacht 
van haar lezers brengen. Tenslotte heeft Dorian een 
minder leuke mededeling voor de verenigingen, zij 
kunnen een brief verwachten dat de Rabo 
kortingsregeling voor betalingen komt te vervallen. 

Voorstel om de avond met de verenigingen zo dicht 
mogelijk te houden bij de bekendmaking van de 
opbrengst van Rabo Club Support. 

5. Hoe houden we het Verenigingsleven in 
Oerle gezond? 

Een inventarisatie onder de verenigingen laat de 
volgende zorgen en knelpunten zien: 

➢ Beschikbaarheid van (nieuwe) bestuursleden en 

vrijwilligers blijft een uitdaging. 

➢ Boergondisch Oers ziet dat de medewerking van 

de Gemeente te wensen overlaat. Vooral de 
traagheid bij het verlenen van vergunningen en 
controles, de juridische haarkloveríj (festival of 
dorpsactiviteit), de veelheid aan regels en 
procedures met aansprakelijkheidsrisico en 
gebrek aan één aanspreekpunt wekt spanning en 
irritatie op bij de organisatie. Dit wordt door 
meerdere verenigingen onderschreven. 
Er is behoefte aan duidelijkheid vooraf, denk aan 
een checklist van acties en draaiboek voor events. 
Na afloop een evaluatie met Gemeente houden 
(ACTIE??). 

➢ Met het oog op de toekomst is de aanwas van 

nieuwe en het behoud van leden van groot belang 
voor een gezond verenigingsleven. Wellicht 
kunnen nieuwe vormen van samen activiteiten 
ondernemen hierin de gewenste verandering 
brengen, denk aan korte project activiteiten met 
wisselende samenstelling. 

➢ Zichtbaarheid van verenigingen vergroten.  

Wie zijn we en wat doen we voor de bewoners 

https://www.cafetaria-de-kers.nl/
http://www.coachbureauveldhoven.nl/
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Kievit 37 

5508 KZ Veldhoven 

T: 06-24655102  

E: info@dietistevivian.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 

* Diabetes 

* Verhoogd cholesterol 

* Hoge bloeddruk 

* Gezonde voeding 

www.dietist-veldhoven.nl  

van Oerle? Een vrijwilligersmarkt organiseren is 
als suggestie genoemd. 

➢ Communicatie aanpassen aan doelgroep die we 

willen bereiken. Denk aan meer filmpjes en 
minder tekst. Mobiele communicatie voor snelle 
en korte informatie-uitwisseling over activiteiten. 
Opzetten van een verenigingen whatsapp. 
(ACTIE: DVO) Doorgeven van telefoonnummers 
t.b.v. vereniging WhatsApp. aan DVO (ACTIE: 
Verenigingen). 

➢ In onze aanpak kunnen we ook: Ouders meer bij 

activiteiten betrekken en medeverantwoordelijk 
maken. Demonstraties geven zoals het Gilde heeft 
gedaan, tennis clinic op school,.. Met het oog op 
de jeugd, de school meer betrekken bij het 
verenigingsleven en benutten als bron voor 
aanwas. 

➢ Meer kruisbestuiving en samenwerking tussen 

verenigingen. Welke expertise en kennis (logo’s, 
affiches, digitaal) is beschikbaar in vereniging 
waar de ander gebruik van kan maken. Dit kan 
leiden tot een vrijwilligers “expertise bank”. De 
aanvraag kan via de verenigingen app. uitgezet 
worden. 

Samenvattend: De vrijwilligersbasis is dun, trage en 
onduidelijke rol van gemeente is de belangrijkste 
zorg. DorpsVereniging neemt initiatief in genoemde 
vereniging overstijgende acties waarbij rollen, taken 
en spelregels duurzaam vastgelegd worden. 

6. Toelichting op de nieuwe Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor 
verenigingen 

Het belang voor verenigingen om de huidige 
statuten goed tegen het licht te houden en na te 
gaan of deze voldoen aan de nieuwe WBTR. Deze 
nieuwe wet is sinds 1 juli 2021 van kracht. 

In deze wet staan een vijftal maatregelen voor 
verenigingen centraal (zie presentatie). De statuten 
moeten aangepast worden indien: 

- geen regeling is opgenomen voor vertrek 
(ontstentenis) of tijdelijke afwezigheid (belet) van 
bestuurders; en 

- in het geval één bestuurder meer stemmen kan 
uitbrengen dan andere bestuurders samen. 

Besluitvormingsprocessen binnen verenigingen 
moeten zorgvuldig vastgelegd en bewaard worden. 

In de presentatie is een link opgenomen van een 
webinar over de WBTR in samenwerking met 
Notarishuys Veldhoven. Volgende afspraken zijn 
gemaakt: 

- Offerte aanvragen bij Notarishuys voor 
statutenaanpassing voor meerdere verenigingen. 
(ACTIE DVO). 

- Verenigingen laten DVO weten of ze mee willen 
doen aan de “collectieve” statutenaanpassing 
(ACTIE: VERENIGINGEN). 

- Naar aanleiding van aansprakelijkheid voor 
verenigingen informeren of vrijwilligers verzekerd 
zijn tijdens hun activiteiten voor de vereniging 
(ACTIE: DVO). 

7. Rondvraag 

➢ Braderie wordt gehouden op 2 april 2023, naar 

verwachting zullen er ongeveer 200 kramen 
staan. 

➢ Stichting Jeugdbelangen Oerle organiseert samen 

met Kerst Meemekoar het Kerst weekend. 
Kerst Meemekoar is op 17 december en de 
fancyfair op 18 december. 

➢ Wat gaan we met de Kerstboom doen? Vorig jaar 

hebben vandalen (het was beslist geen 
steenmarter!) enkele malen de verlichting 
vernield. Moeten we zwaardere bedrading voor de 
verlichting van de boom aanschaffen of geen 
boom meer zetten? 

➢ Wat is de status van de twee zorgcentra die in 

Oerle komen? Die komen er. DVO is in gesprek 
gegaan met de gemeente en kan in dit proces 
geen rol meer spelen. 

8. Sluiting 

Fried dankt de aanwezigen en sluit de vergadering 
om 22.00u. 

http://www.sandersgraszoden.nl/
http://www.dietistevivian.nl/
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GGD BZO start vrije inloop  
 
Bij GGD Brabant-Zuidoost kunnen inwoners 
van 12 jaar en ouder voortaan ook zonder 
afspraak terecht voor de herhaalprik, zowel op 
de locatie Helmond als Eindhoven. Bovendien 
openen we vanaf maandag 21 november 
meerdere pop-uplocaties in de regio. Ook hier 
kunnen inwoners zonder afspraak terecht voor 
de herhaalprik. 
 
Vrije inloop Helmond en Eindhoven 
Inwoners vanaf 12 jaar kunnen in Helmond en 
Eindhoven nu ook zonder afspraak terecht voor de 
basisserie en de herhaalprik. De vrije inloop is van 
maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 16.30 uur, 
zowel voor de basisserie als de herhaalprik. 
 
Je komt in aanmerking voor de herhaalprik als je 12 
jaar of ouder bent, de basisserie hebt afgerond én 
als je laatste coronaprik of -besmetting meer dan 
3 maanden geleden was. 
 
Praktische informatie over de vrije inloop 

• Locatie Helmond (Haverdijk 11) en Eindhoven 

(Parking Antoon Coolenlaan 5): basisserie en 
herhaalprik 

• Voor iedereen vanaf 12 jaar 

• Neem je ID en mondkapje mee (het dragen van 

een mondkapje is verplicht) 

• Kijk voor actuele openingstijden op 

www.ggdbzo.nl 

• De vaccinatielocaties zijn gesloten tijdens de 

feestdagen, net als het klantcontactcentrum van 
GGD BZO. 

 
Vragen over vaccineren? 
Wil jij meer weten over vaccineren of heb je 
twijfels? Kijk ook eens op 
www.vragenovercorona.nl. Of bel met een 
onafhankelijke zorgprofessional via telefoonnummer 
0800 - 770 770 7. 
 
Angst voor de prik? 
Voor inwoners met angst voor de prik neemt GGD 
BZO extra de tijd. Onze medewerkers zijn hiermee 
bekend en nemen extra tijd voor mensen met 
prikangst om ze op hun gemak te stellen. 

Vrije inloop vaccineren Informatie WBTR 

Informatie over de nieuwe Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) 

Tijdens de vergadering voor de verenigingen 
van DorpsVereniging Oerle is een toelichting 
gegeven op de de nieuwe Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor 
verenigingen. Hieronder zullen we nogmaals 
kort uiteenzetten welke informatie wij via 
Cordaad hebben ontvangen. 

Alle vrijwilligers binnen de Gemeente Veldhoven zijn 
verzekerd via de Gemeente. De Gemeente 
Veldhoven is aangesloten bij Vrijwilligersnet 
Nederland. In deelnemende gemeentes van 
Vrijwilligersnet Nederland zijn alle 
vrijwilligersorganisaties met hun vrijwilligers 
automatisch verzekerd. Voor alle verzekeringen 
geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is 
dus een aanvullende verzekering, de eigen 
verzekering gaat voor. Niemand hoeft aangemeld te 
worden, vroeger was dit wel zo. Je kunt contact 
opnemen met Vrijwilligersnet Nederland (of met mij) 
als er iets speelt verzekeringstechnisch. 

De vrijwilligerspolis bestaat uit: 

• 1A collectieve ongevallenverzekering  

1B persoonlijke eigendommen 

• Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers 

• Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/

organisaties 

• Bestuurdersaansprakelijkheid 

• Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers 

• Rechtsbijstand 

 
Via de volgende link kom je uit bij de website van 
Vrijwilligersnet Nederland vrijwilligerspolis. De 
poliswaarden staan hier ook vermeld:  

www.vrijwilligersnetnederland.nl/vrijwilligerspolis 

Wil je nog meer informatie? Neem dan contact op 
met DorpsVereniging Oerle 
(dorpsverenigingoerle@gmail.com) of met Cordaad.  

https://www.vrijwilligersnetnederland.nl/vrijwilligerspolis
mailto:dorpsverenigingoerle@gmail.com


27 

Steun de Koers van Oers! Word donateur! 
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Wedstrijdprogramma 
Dameskorfbalvereniging BIO 1 
 
15 jan.  BIO 1 - Eurogirls 2 sporthal de Kempen 

Campus Veldhoven om 10.45u 
 
22 jan.  Springfield 2 – BIO 1 in Hoeven om 12.30u 
 
29 jan.  BIO 1 - Rosolo 5 sporthal de Kempen 

Campus Veldhoven om 10.45u  
 
5 febr.  Stormvogels 3 - BIO 1 in Luyksgestel  

om 11.25u 
 
12 febr.  BIO 1-Tuldania 2 sporthal de Kempen 

Campus Veldhoven om 10.45u 
  
5 mrt Kraanvogels 2 - BIO 1 in Maarheeze  

om 10.30u 
  
19 mrt   Eurogirls 2 – BIO 1 in Riethoven om 

12.40u 
 
26 mrt  BIO 1 - Springfield 2 in sporthal de 

Kempen Campus Veldhoven om 10.45u 

Wedstrijdprogramma BIO 1 Gratis leesservice 

De bibliotheek heeft een gratis leesservice voor 
leerlingen met een leesbeperking < 18 jaar. 

Ouders van leerlingen met een leesbeperking 
kunnen lid worden via: www.passendlezen.nl. 

Het geeft de leerlingen de mogelijkheid om ook thuis 
in aanraking te komen met veel verschillende 
gesproken boeken. 

Passend Lezen heeft een collectie voor jeugd en 
jongeren. Deze vind je via Superboek! 
De leukste en nieuwste boeken in audio, braille of 
Jumboletter. Handig ingedeeld op leeftijd. Zo duik je 
in een collectie van ruim 15.000 gesproken boeken, 
100 hoorspelen, 20 tijdschriften en meer dan 3.700 
boeken in braille. Van Jip en Janneke, Mees Kees tot 
aan Dummie de Mummie, Divergent, Julius Zebra en 
Kidsweek. Het is allemaal te vinden in een leesvorm 
naar keuze. 

http://www.artoli.nl/
http://www.fitenslank.nl/
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 

U kunt bij mij terecht voor: 
- Reflexzone behandelingen (ook preventief) 
- Massages 
- Coaching 
- Voedingsadvies 
- Ademhalingstherapie 

(Veelal vergoed door zorgverzekeraars) 

 
Karin Wijnhoven - W-cair2 
Natuurgeneeskundig Therapeut 

Mobiel: 06-22 80 31 90 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 

Nieuwe cursusreeks 

Nieuwe cursusreeks Klik & Tik  
Gratis cursus om te leren omgaan met de computer 
en internet  
 
Handig zijn met de computer en je weg vinden op 
internet wordt steeds belangrijker in ons leven. 
Bankzaken regelen, een reis boeken, woonruimte 
zoeken, informatie vinden van de overheid of 
belastingaangifte doen, dat gaat tegenwoordig 
steeds vaker digitaal. Maar wat als je dat moeilijk 
vindt? 
 
Het DigiTaalhuis in de Bibliotheek Veldhoven helpt 
mensen op weg met de cursus Klik & Tik. In deze 
cursus leren deelnemers omgaan met de computer 
en het internet. Typen, e-mailen, informatie zoeken, 
downloaden, het komt allemaal aan bod. En als ze 
willen kunnen deelnemers ook aan de slag met 
social media. Dat gaat stap voor stap en er zijn 
deskundige vrijwilligers die daarbij helpen. De 
training kan ook gevolgd worden op de eigen laptop 
of tablet. 

Veldhovenaren die de cursus al hebben gevolgd zijn 
enthousiast. “Ik heb mijn angst voor het internet 
overwonnen en ben meer wegwijs geworden”, 
schrijft de één in een terugblik. Een ander zegt: “Ik 
had zelfs een hekel aan de computer, maar heb er 
nu beter mee om leren gaan en voel me zekerder.” 
Ze beoordelen de cursus en de begeleiding 
gemiddeld met een 9! 
 
In januari begint de nieuwe cursusreeks van Klik & 
Tik. De cursus is gratis en bestaat uit zes lessen op 
donderdagmiddag in de bibliotheek. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tijdens het 
spreekuur van het DigiTaalhuis: op dinsdag van 
14.00-16.00 uur of op vrijdag van 10.30-12.30 uur 
in de Bibliotheek Veldhoven. Bellen kan ook:  
06-24136467. Zijn er meer aanmeldingen dan 
beschikbare plaatsen? Dan kunt u zich inschrijven 
voor de wachtlijst. 
 
Meer informatie: www.digitaalhuisveldhoven.nl 

DigiTaalhuis helpt deelnemers omgaan met de 
computer en het internet met de cursus Klik & Tik 
in Bibliotheek Veldhoven 

http://www.vandevenuitvaarten.nl/
http://www.digitaalhuisveldhoven.nl
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Het interview 

Flipperkasten in alle soorten en maten 

Door Jurre van der Velden 
 
Bart Volman raakte al op jonge leeftijd 
verslingerd aan flipperen op een flipperkast. In 
2011 kocht hij zijn eerste Indiana Jones-
flipperkast. Door de jaren heen heeft hij zijn 
verzameling uitgebouwd tot het huidige aantal 
van 14. Deze verzameling staat opgesteld in de 
kelder van zijn huis in Schippershof in Oerle. 
Bart brengt daar heel wat tijd in door en 
beoefent zijn hobby inmiddels op het hoogste 
niveau van Nederland. Recent deed hij 
namelijk mee aan het NK flipperen (Dutch 
Pinball Open) in Rotterdam. Een mooi moment 
om met Bart te praten over de flipperkast in 
het algemeen en zijn hobby in het bijzonder. 

Bart kocht zijn 1e flipperkast van iemand in Tilburg. 
Toen deze in zijn vorige woning op zolder eenmaal 
stond opgesteld bracht hij daar meteen veel tijd 
mee door. De kast werkte helaas niet altijd even 
goed en Bart ging er zelf wat aan sleutelen. 
Uiteindelijk gaf hij de flipperkast een grondige 
opknapbeurt en moest hem daarvoor helemaal uit 
elkaar halen. Hierdoor kon Bart tijdelijk niet 
flipperen en daarop besloot hij een tweede 
flipperkast aan te schaffen. De persoon van wie hij 
de 1e kast kocht had hem al voorspeld dat hij 
binnen no time een 2e flipperkast zou kopen als hij 
het flipperen leuk zou vinden en deze persoon bleek 
dus inderdaad een vooruitziende blik te hebben.  

Uiteindelijk heeft Bart in zijn eerste woning 7 
flipperkasten aangeschaft en opgesteld op zolder. 

Hij flipperde er aardig wat op los maar nodigde ook 
vaak vrienden uit om dit bij hem thuis te komen 
doen. In die tijd kwam hij er ook achter dat er een 
Nederlandse Flippervereniging (NFV) bestaat. Een 
vereniging met ongeveer 1500 leden die is gevestigd 
in Veenendaal. Hij heeft het clubhuis, waar ongeveer 
110 flipperkasten staan, toen verschillende keren 
bezocht waarna hij werd gevraagd om 
verantwoordelijk te worden voor het onderhoud en 
reparatie van de collectie. Dat doet Bart nog steeds 
met veel plezier.  

Volgens Bart is het flipperen met een revival bezig. 
Tot begin jaren 90 stonden er vaak flipperkasten in 
sportclubs en kroegen. Deze zijn toen vrij abrupt 
vervangen door gokkasten. Deze nemen immers 
minder ruimte in en leveren ook meer inkomsten op 
voor de uitbater. In de Verenigde Staten zijn er de 
afgelopen periode echter weer meer kasten in 
openbare gelegenheden bijgekomen. Ook in 
Nederland zijn er tegenwoordig weer veel plekken 
waar je kunt flipperen, al is dat hier vaak in een 
gamehall. In Eindhoven zijn dit er bijvoorbeeld 2. 
Bart heeft op één van deze locaties iedere 2 weken 
een zogeheten league-avond. Bart organiseert ook 
geregeld toernooitjes voor vrienden en collega’s bij 
hem in de kelder. Verschillende vrienden en 
collega’s zijn daardoor ook met het flippervirus 
besmet en hebben zelf een flipperkast aangeschaft. 

Een flipperkast bestaat (de naam zegt het al) uit een 
aantal flippers. Deze kunnen zich op verschillende 
plekken op het speelveld bevinden. Iedere kast 
heeft verder vaak zijn eigen thema en dus ook zijn 
eigen speelwijze. In de collectie van Bart kun je 
deze verschillende thema’s (vooral films en 
rockbands) goed zien. Verder zie je daarin de 
technologische ontwikkeling die de kasten door de 

Bart tussen de flipperkasten in zijn kelder 
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jaren heen hebben doorgemaakt. De eerste 
elektronische flipperkasten hadden een numerieke 
display, volgende generaties een dot-matrix display 
en de huidige generatie beschikt over LCD-schermen 
en allerlei software die geregeld geüpdatet moet 
worden. Het verschil is dat je bij een oudere kast 
binnen 2 minuten alle opties hebt gezien en bij de 
nieuwste kast kan dit wel 1.5 uur duren.  

Bart is zich door de jaren heen meer op het 
toernooiflipperen gaan richten. Er zijn toernooien in 
allerlei soorten en maten. Zo zijn er de 
classicstoernooien die vooral op de oudere kasten 
plaatsvinden, toernooien waarbij op modernere 
kasten gespeeld wordt en allround toernooien. Qua 
spelvormen zijn er zowel één-tegen-één als 
wedstrijden in groepsverband en wedstrijden wie het 
eerst een bepaald puntenaantal heeft behaald. 
Toernooien vinden over de hele wereld plaats: niet 
alleen in Nederland maar ook in Duitsland en de 
Verenigde Staten. Bart probeert ook geregeld 
toernooien in die landen te bezoeken.  

Recent heeft Bart dus meegedaan aan de Dutch 
Pinball Open. Dat is een toernooi dat normaal gezien 
jaarlijks plaatsvindt. Op het toernooi heeft Bart een 
mooie prestatie neergezet. Zo heeft hij met zijn 
team het teamtoernooi gewonnen. Bij het 
classicstoernooi behaalde hij een 3e plaats op een 
totaal van 160 deelnemers. In het hoofdtoernooi is 
hij gedeeld 7e geworden op een totaal van eveneens 
160 deelnemers.  

Bart in actie tijdens het flipperen 

Bumpers in een flipperkast 

Agenda Postzegel- en muntenbeurs 2023/2024 
 
Postzegel- en muntenbeurs Veldhoven - Oerle 
organiseert op elke 4e zondag van de maand een 
postzegel- en muntenbeurs. 
 
Aanvang: 09:00 uur  

Einde: 12:30 uur 

Locatie: Dorpscentrum d’Ouw School  
(zie ook: www.douwschool.nl) 

Adres: Oude Kerkstraat 18,  
5507 LC  Veldhoven (Oerle) 

Telefoon locatie: 040-2052490 

Organisatie: Erik, Leo en Giel Tournoy 
(06-41479425 / 040-2431184) 

Email:  postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl 

 
 

   
-   

 

Postzegel– en muntenbeurzen  
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Keuringsarts 

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

Kinderboekbespreking 

De grotten van de Duivelsketel 
 
Toen ik begon met deze boekbesprekingen kreeg ik 
een stapeltje kinderboeken mee uit de voorraad van 
de Koers van Oers. Het leukste daarvan is dat als je 
boeken krijgt van iemand anders, je boeken ontdekt 
die je zelf nooit gekozen zou hebben. Ik pak zelf 
bijvoorbeeld niet zo snel een eng verhaal om te 
lezen. Maar nu ligt daar zomaar De grotten van de 
Duivelsketel, een boek uit een serie die Griezel 
Boekenclub heet.  
 
De grotten van de Duivelsketel opent met een scène 
op het strand. Een meisje wordt aangesproken door 
een jongen die vraagt of ze mee wil zwemmen. 
Meteen word ik verrast. Het meisje blijkt blind te 
zijn. Dat wordt helemaal niet vermeld op de 
flaptekst. De auteur, David Wiseman, maakt zo dat 
je meteen nieuwsgierig wordt.  

Want hoe is het eigenlijk om blind te zijn? Je wordt 
meteen meegezogen in haar perspectief.  
 
In het tweede hoofdstuk ontmoet het meisje een 
oude man die haar vertelt over smokkelaars en 
geestverschijningen in grotten die alleen te bereiken 
zijn bij eb. Als je vaker avonturenverhalen hebt 
gelezen weet je wel wat er nu gaat gebeuren. De 
jongen en het meisje gaan samen de grotten in en 
komen daar vanwege het opkomende tij vast te 
zitten. Toch blijft het verhaal verrassen. De zaklamp 
valt kapot waardoor de jongen niets meer ziet en 
moet vertrouwen op de zintuigen van het blinde 
meisje. De rollen worden volledig omgedraaid. 
 
Als je van spanning houdt kan ik dit boek echt 
aanraden. Dus hoe de kinderen uiteindelijk weten te 
ontsnappen uit de duisternis ga ik niet vertellen 
want dan verklap ik teveel. Het boek zou voor 
kinderen vanaf een jaar of 10 geschikt zijn. Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik denk dat je dan wel een 
aardige boekenwurm moet zijn. De vertaling is in de 
jaren negentig gemaakt en het boek leest daardoor 
bepaald niet als een hedendaagse Paul van Loon. 
Ook bevat het boek geen plaatjes. Maar kinderen die 
iets ouder zijn, zullen dit boek waarschijnlijk ook 
leuk vinden. De ondernemende kinderen kunnen 
namelijk net zo goed middelbare scholieren zijn die 
in hun zomervakantie op avontuur gaan. 
 
Wil je dit boek lezen of zoek je voor een tiener nog 
een leuk kado voor onder de boom? Neem dan snel 
contact op met de redactie. 

http://www.tecaplus.nl/
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Tess Dolmans, Bliss Smulders, Lisanne Tornij,  
Liza Vorstenbosch, Deveny Zwijgers. 

Happy Stones zijn keitof! 

Happy Stones zijn stenen die 
mooi beschilderd zijn, maar 
het zijn niet zomaar stenen. 
Op de achterkant staat wie 
de steen heeft gemaakt en 
de postcode van de maker. 
Hierdoor kun je zien hoe ver 
de steen al heeft gereisd. 

Je maakt ze met watervaste 
stift of verf, omdat ze soms 
in de regen liggen. Een mislukte tekening vind 
niemand mooi. Op de achterkant schrijf je: Keitof, 
delen is lief, een Facebook teken en de cijfers van je 
postcode. Op de stenen die ik maak schrijf ik altijd 
de letter T van Tess. Als laatste lak je de steen af 
met blanke lak. Hierdoor kan de tekening en tekst 
niet uitlopen. 

Als je de steen hebt gevonden dan kun je een foto 
van de steen maken en deze delen op facebook in 
de groep: Keitof. In de tekst zet je dan een # en de 
nummers van de postcode die op de steen staan. De 
maker van de steen kan dan zien dat de steen 
gevonden is. Je kunt er dan voor kiezen om de steen 
te houden, of je kunt hem verder laten zwerven. 
Dan geef je hem een nieuwe plek ergens in de 
natuur.  

Als je deze koers hebt ontvangen kun je 26 Happy 
Stones die ik heb gemaakt vinden in Oerle. Deel je 
de gevonden steen even via de facebookgroep 
Keitof?  

Groetjes Tess 

Sinterklaas 

Hallo, ik ben Lisanne en ik ga 
een stukje vertellen over 
Sinterklaas in d’Ouw School 
en thuis. 

Ik ben het Sinterklaas feest 
wezen vieren in d’Ouw 
School en misschien jullie 
ook. Het was super leuk en 
natuurlijk ook veel 
pepernoten verzameld en 
lekker opgegeten. Ik heb ook met een paar kinderen 
en een piet tikkertje en wedstrijdje langste 
handstand gedaan en het was super leuk!  

Ik heb ook zaterdag mijn schoen gezet en er kwam 
iets heel leuks in en dat is ‘diamond painting’ en ik 
heb een kwart af. Ik en jij hebben misschien zin in 
pakjesavond. Ik ben heel benieuwd wat ik krijg. 

Tot de volgende keer weer doei. 

Tess beschildert de stenen zelf 

Een greep uit de verzameling Happy Stones 

https://www.boscafemolenvelden.nl/
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Interview met DJ Graat 

Hallo allemaal  

Hier ben ik weer, deze keer 
met een interview.  
Het interview is met Dominic 
Graat, eigenaar van DJ Graat 
verhuur en ook DJ Dominic, 
samen met Inge Carte Blanq 

➢ Wie ben je? 

Ik ben Dominic Graat en ben 31 jaar oud en ik ben 
jouw buurman 

➢ Waarom ben je begonnen met dj? 

Ik kom uit een familie waar al heel veel mensen zijn 
dus ik kwam er al vroeg achter dat ik muziek erg 
leuk vond en daarnaast vond ik het leuk ook leuk 
om mensen blij te maken. Ooit ben ik begonnen met 
fuifjes te draaien dus feestje van klasgenootjes de 
draaien. Zo is het bij mij dus allemaal begonnen met 
draaien. 

➢ Wat moet je kunnen om dj te worden? 

Verstand hebben van muziek en muziek leuk vinden 
en je met het leuk vinden om in het middelpunt te 
staan want iedereen kijkt naar jou als je dj bent en 
niet bang bent. Want al die mensen staan naar jouw 
te kijken Je moet ook heel veel oefenen maar je 
moet weten hoe de apparatuur werkt want je werkt 
met dvd dus moet je wel goed weten hoe het werkt 
zoals de knopjes, liedjes in starten 

➢ Hoe lang ben je al dj? 

Al 16 jaar, dus dat is al best een lange tijd 

➢ Wat vind je het leukst aan dj zijn? 

Je mensen blij maakt het vrolijk op een feestje en 
dat ik zelf de muziek kan bepalen. Ik let wel op wat 
mensen willen horen maar ik bepaal wel welke 
liedjes worden gedraaid worden en welke niet dus ik 
ben wel degene die het een beetje bepaalt tijdens 
een feestje. Zo kom je op heel veel plekken. Zoals 
feestjes van vrienden en familie maar ook grote 
podiums in zowel binnen- en buitenland 

➢ Wat vind je het leukst aan om in Oerle te 

wonen? 

De wijk waar we in wonen vind ik gezellig, iedereen 
kent elkaar een beetje en een mooie omgeving maar 
ook nog een echt dorps gevoel. 

➢ Heb je broers en zussen? 

Ik heb zeker broers en zussen oftewel 1 broer en 1 
zus. Mijn broer word over 2 weken 35 jaar en mijn 
zusje is 28 jaar ze wonen alle bij in Veldhoven. Ik 
ben de middelste van de 3 kinderen 

➢ Wat doe je in je vrije tijd? 

Lezen vind ik heel leuk om te doen maar ook 
sporten, auto serie kijken. Maar ook dingen zoals 
naar pretpark en dierentuin of andere uitjes. 

➢ Hoe heb je Inge leren kennen? 

Nou dat is nog een leuk verhaal. We hebben elkaar 
in de kroeg in Veldhoven want ik was aan het 
draaien en Inge kwam naar mij toe. Ze was op stap 
met haar zus toen dacht ik dat is een leuke meid en 
toen heb ik er voor gezorgd dat we in gesprek 
kwamen. Diezelfde avond heb ik haar samen met 
haar zus naar huis gebracht. Zo hebben we contact 
gekregen en allemaal weer te maken omdat ik dj 
was 

➢ Wat is je favoriete vakantieland? 

Spanje en Oostenrijk zijn mijn favoriete 
bestemmingen. Waarom Spanje vanwege het mooie 
weer, het lekkere eten maar ook cultuur en de 
muziek. Oostenrijk vanwege de bergen voornamen 
in de zomer want dan is alles lekker groen en hele 
mooie natuur 

➢ Waarom wilde je een hond  

Omdat er altijd iemand thuis op je wacht. Noa is een 
labrador dus is een hele slime hond en ze kan dus 
van alles doen. Noa die kan truckjes zoals de post 
halen en laait de boodschapen mee uit. Ze is een 
soort familielid in huis dus als je vaak alleen bent is 
het vaak gezelig  

➢ Kijk je vaak tv? 

Niet zo heel vaak want dan is het meer sport, Max 
Verstappen, voetbal PSV. Ik vind de programma’s 
niet meer zo spannend. 

Dit was mijn 
interview met mijn 
buurman Dominic 
en hopelijk zijn 
jullie weer iets 
meer te weten 
gekomen over 
hem. We hebben 
lekker geklets en 
wat gedronken 
maar zeker ook 
een leuke selfie 
gemaakt. 

Dominic Graat (links) met Deveny 

http://www.babyfotootjes.nl/
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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  

Regenboogcake 

Ingrediënten:  

• 200 g ongezouten roomboter (op 

kamertemperatuur)  

• 200 g zelfrijzend bakmeel  

• 200 g suiker  

• 8 g vanillesuiker (is één zakje)  

• 4 eieren  

• Snufje zout  

• 6 Kleurstoffen (in de kleuren van de regenboog)  
 

Benodigdheden: 

• 6 kommetjes 

• 6 theelepels 

• 2 eetlepels 

• Cakevorm (van 24 cm) 

• Mixer 

• Beslagkom 
 

Voorbereiding oven: 
175 graden (boven-onder warmte)  
 

Beslag:  

• Meng de boter, vanillesuiker, suiker en het snufje 

zout tot een romig mengsel.  

• Voeg de eieren één voor één toe en mix tot een 

glad mengsel.  

• Voeg het zelfrijzend bakmeel beetje bij beetje toe 

aan het beslag.  

• Blijf mixen tot je een glad beslag hebt.  

• Verdeel het beslag in de zes kommetjes.  

• Doe in elk kommetje een kleur en meng dit goed 

met de theelepeltjes.  

• Vet de cakevorm in en verdeel je het beslag met 

de eetlepels in de cakevorm (in de kleur volgorde 
van de regenboog).  

• Bak de cake 60 minuten gaar (check elk kwartier 

of de cake al gaar is).  
 

Na het bakken leg je de cake op een plaat en laat je 
hem afkoelen.  
 

Eet smakelijk! Dit was ons stukje.  
 

Groetjes Liza en Bliss  

http://www.pc-utilities.nl/
http://www.fysiotherapieheikant.nl/
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Ophaaldagen kliko 
Kijk voor actuele ophaaldagen ook op de 
Afvalkalender van gemeente Veldhoven  
(www.veldhoven.nl/afvalkalender).  

Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende 
ophaaldagen ontstaan. 2022 

In geval van reanimatie,  
bel altijd eerst 112! 

Waar vind je een AED in Oerle? 
Verspreid over Oerle hangen er verschillende AED's,  
de volgende zijn 24 uur per dag bereikbaar: 

Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die 

zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar: 

Bij tennisvereniging De Korrel, in de hal bereikbaar door 
op de bel links van de deur te drukken en de deur open te 
duwen. Vanaf 0.00u tot ongeveer 8.00u zit de deur in het 

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

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

Platanenlaan 28  Severinus (Entree hal) 

A.P. de Bontstraat 2 (Buiten links bij de voordeur) 

Brandrood 39 (Buitenzijde naast entree) 

Heikantsebaan 17-19 Voetbalvereniging RKVVO 

Appartementencomplex Mansus (zijgevel straatkant) 

Oude Kerkstraat 18  Dorpscentrum d’Ouw School 

Smidsvuurke 3 Tennisvereniging De Korrel 

Banstraat 25  Vakantiepark Molenvelden 

Wintelresedijk 51 ZOO Veldhoven 

Habraken 2601-2605  SchippersStop 

Berkt 18 Dr. Elings, indien thuis 

Eindhovensebaan 29  Crematorium de Hoge Boght 

2023 

December  

12 t/m 
6 jan 

Kerststal op Zandoerle 

16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

16 KBO: Kerstviering i.s.m. de Zonnebloem en 
Nieuwe Levenskracht 

17 Kerst Meemekoar (Oerlenaren samen op pad) 

18 St. Jeugdbelangen Oerle: Kerst fancy fair in 
blokhut d'n Bosbender 

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

18 Kerst benefietconcert, 13.30u - 15.30u,  
Sint-Willibrorduskerk, Blaarthemseweg  

23 Ophalen PMD-zak 

23 Oerle-Zuid: Ophalen grijze kliko + PMD-zak 

24 Ophalen oud-papier 

24 Nachtmis m.m.v. Convocamus, 21.00u, in  
St. Jan de Doperkerk 

30 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 t/m 
6 jan 

Basisschool St. Jan Baptist: Kerstvakantie 

Januari 

10 Dementiecafé: Notaris, 19.30u, Restaurant 
De Berkt, Wilgeman 1, 5507 LG, Veldhoven 

14 Nieuwjaarsconcert Blaaskapel  
Die Stall-Freunde, 19.30u - 22.30u,  
Gasterij ‘t Dorpsgenot 

15 St. Jeugdbelangen Oerle: Snerttocht 

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

23 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 
  

Februari 

11+12 BIO: Valentijnsactie 

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

  

Maart 

7 Dementiecafé: Hoe om te gaan met 
gedragsveranderingen, 19.30u, Restaurant 
De Berkt, Wilgeman 1, 5507 LG, Veldhoven 

22 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

25 Rijvereniging St. Jan: ophalen oud ijzer 

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

  
April  

2 TCO: Braderie 

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

De volgende kopijdatum is 

23 december 2022 

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


 

 

http://www.hoornparketvloeren.nl/


 

 

http://werk.ah.nl/

