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Redactie 

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

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 2022 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

2 21-01-2022  Week  6 (09-02-2022) 

3 18-02-2022 Week 10 (09-03-2022) 

4 25-03-2022 Week 15 (13-04-2022) 

5 22-04-2022 Week 19 (11-05-2022) 

6 27-05-2022 Week 24 (15-06-2022) 

http://www.reprof.nl/
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Waar stond het Mariabeeldje 

In de vorige koers vroegen we waar het 
Mariabeeldje in de boom 
te vinden was. 
 
Kokkie van Aaken, Ineke 
Groenen-de Greef, Jo ten 
Have, Ellie Schippers, 
Sandra Verkuijlen en 
Harry van der Zanden 
wisten ons te vertellen 
waar deze te vinden is. 
 
Het Mariabeeldje staat 
inderdaad op het einde 
van de Scherpenering. 
Helaas is dit beeldje 
vermist en is het 
vervangen. 

Snelheid op de Heikantsebaan 

Beste inwoners van Oerle,  

Op de Heikantsebaan vanaf de Oude Kerkstraat 
richting het sportcomplex van RKVVO en BIO geldt 
een maximale snelheid van 30 
km per uur. Echter omdat dit niet 
bij iedereen bekend is en er door 
sommige bestuurders héél hard 
wordt gereden, willen we hier graag 
aandacht voor vragen. Er wandelen 
veel kinderen en volwassenen en er 
fietsen ook veel (jonge) sporters naar RKVVO en 
BIO. Graag willen we jullie vragen om hier rekening 
mee te houden zodat onveilige situaties of erger 
kunnen worden voorkomen, maar ook om  
geluidsoverlast door de klinkerweg tot een minimum 
te beperken.  

Bij voorbaat dank voor de medewerking.  

Bewoners Heikantsebaan Oerle  

Nieuwe leden gezocht 

Beste Koerslezer, 
 
Het enige zondag-team van BIO, 
dameskorfbalvereniging in Oerle, plaatst 
hierbij een oproep voor nieuwe teamgenoten.  
 
Ons senioren team bestaat op dit moment uit 
meiden tussen de 17 en 24 jaar en speelt 
wedstrijden op zondag. BIO is een sportieve 
korfbalvereniging die ook meerdere keren per jaar 
gezellige activiteiten organiseert om de teambanden 
te versterken. Onze vereniging is altijd 
geïnteresseerd in nieuwe leden. Daarom de vraag: 
ben jij, of ken jij iemand die het leuk vindt om een 
van onze jeugdteams of seniorenteams te 
versterken, of als trainer of coach bij BIO je 
sportieve kant te laten zien? Dan horen wij heel 
graag van je! Je kunt voor meer informatie terecht 
op onze website: www.biokorfbal.nl . 
 
Sportieve groet,  
BIO Senioren 1 

http://www.vandermierden.nl/
http://www.fitenslank.nl/
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Parochieberichten: 

 

Overleden: 
† Jan Sanders, 83 jaar 
 

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 

Valentijnsharten BIO 2022 

Ook dit jaar verkopen wij weer de bekende 
Valentijnsharten (Koekharten van ongeveer  
10 cm groot). 
 
Op zondag 13 februari gaan de meiden van onze 
korfbalvereniging langs de deuren in Oerle om deze  
heerlijke koeken te verkopen. We kunnen niet 
garanderen dat we elk huis in Oerle kunnen 
bezoeken.  
Dus wilt U er zeker van zijn om dit jaar weer te 
kunnen genieten van onze heerlijke koeken, dan is 
het ook mogelijk deze te bestellen via  
http://Valentijn-bio.myonline.store tussen 
donderdag 13 januari en donderdag 27 januari. De 
koeken kunnen dan zondag 13 februari tussen  
10.00 uur en 13.00 uur opgehaald worden bij  
d’ Ouw School. Bij vragen kun je mailen naar 
Valentijnbio@outlook.com.  Alleen voor de  
online bestelling is pinnen mogelijk. 
 
De kosten van de Valentijnsharten zijn:  
2 koeken voor €3 
4 koeken voor €5 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Het zal niemand hebben verbaasd dat rond de 
kerstdagen de klokken in Oerle niet hebben geluid. 
Uitsluitend in de Christus Koningkerk was een 
nachtmis zonder kerkgangers, maar wel te zien via 
de streaming en op de kerk-tv.  
Op 1e en 2e Kerstdag waren er 3 H. Missen met 
kerkgangers op ruime afstand van elkaar.   
 
In lijn met het besluit van bisdom worden er 
voorlopig geen vieringen na 17.00 uur gehouden. 
Daarom heeft het pastoraal team besloten om van 
maandag t/m zaterdag een om 9.00 uur een H. Mis 
te celebreren in de Christus Koning kerk.  
De Eucharistievieringen op zondag blijven zoals 
altijd om 8.30 en 10.00 uur, waarbij de 
Eucharistieviering van 10.00 uur wordt uitgezonden 
via de Lokale Omroep Veldhoven en de Livestream 
via YouTube kanaal Parochie Christus Koning.  
 
De maandelijkse vieringen in de kapelkerken 
beginnen om 9.30 uur.  
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag van de maand:  
1 februari, 1 maart, 5 april.  
H. Caeciliakerk:  2e dinsdag van de maand:  
8 februari, 8 maart, 12 april. 
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag van de maand: 
18 januari, 15 februari, 15 maart.  

http://www.dehoeve.nu/
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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  

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: 
 

Toon Luijkx Timmerwerken 

 
Geschiedenis 
Toon is vijf jaar geleden voor zichzelf begonnen 
nadat het bedrijf waar hij werkte ophield te bestaan. 
Toon heeft geen personeel in dienst, hij is zzp’er.  
 
Werkzaamheden 
Het werk van Toon bestaat merendeels uit allerlei 
voorkomend 
timmerwerk, 
daarnaast maakt 
hij en plaatst hij 
dakkappellen 
samen met Theo 
van Gestel uit 
Oerle. 
Ook geeft hij aan 
dat hij veel 
samenwerkt met 
andere 
ondernemers en 
zodoende kan hij 
kleine 
verbouwingen 
makkelijk en snel 
realiseren. Toon 
richt zich vooral op 
Oerle en omgeving.  
 
Toon geeft aan dat 
hij nog weinig 
merkt van de 

Advertentie in de spotlight 

huidige Corona-tijd in 
zijn werk, hooguit dat de 
levertijden van 
materialen toegenomen 
zijn en de prijzen zijn 
gestegen.  
 
 
 

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Toon Luijkx Timmerwerken,  
Janus Hagelaarsstraat 17,  
5507 LW  Veldhoven (Oerle) 
Telefoonnummer: 040-2052852 of  
mobiel: 06-14790384 
E-mail adres: toonluijkx@gmail.com  

 

http://www.sandersgraszoden.nl/
http://www.dietistevivian.nl/
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Samenwerking  

Belangrijke rol vrijwilligers Leergeld 
"Onze vrijwilligers komen bij gezinnen thuis en leren 
de thuissituatie kennen", vult Angela van Gerwen, 
voorzitter van Leergeld, aan. "Het is dus van belang 
dat zij het herkennen als ouders moeite hebben met 
taal of de digitale wereld. In de trainingen hebben ze 
geoefend om daarover het gesprek aan te gaan en 
het DigiTaalhuis onder de aandacht te brengen. Dat 
is belangrijk voor het hele gezin, want als je taal- en 
digitaal vaardig bent kun je jezelf beter redden en 
actiever meedoen in de maatschappij." 

Leergeld gaat samenwerken met 
Digitaalhuis 
 
Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen 
(Leergeld) en het DigiTaalhuis sloten 
woensdag 8 december een belangrijke 
overeenkomst in de Bibliotheek Veldhoven. De 
samenwerking is er op gericht dat vrijwilligers 
van Leergeld laaggeletterdheid herkennen bij 
de gezinnen die ze bezoeken. De vrijwilligers 
worden daarin getraind. Wat is het Digitaalhuis 
en waarom Leergeld? 
 
Bij benadering hebben ongeveer 3.400 
Veldhovenaren moeite met lezen en schrijven in het 
Nederlands. De meeste van hen hebben een 
Nederlandstalige achtergrond. Meestal hebben zij 
ook veel moeite met rekenen en de computer. Meer 
dan 6.600 Veldhovenaren hebben geen of 
onvoldoende digitale vaardigheden. In onze 
kennissamenleving kun je niet zonder lezen, 
schrijven en rekenen, maar ook niet zonder 
computer, bijvoorbeeld omdat over enkele jaren de 
overheid volledig digitaal gaat. 
 
DigiTaalhuis helpt mensen op weg 
Rob Smetsers is coördinator van het DigiTaalhuis, 
een samenwerkingsverband van de gemeente 
Veldhoven en een aantal organisaties. Zij zetten zich 
in om de taal-, reken- en digitale vaardigheden te 
verbeteren. Het DigiTaalhuis is een ontmoetingsplek 
in de Bibliotheek waar mensen geholpen worden 
met hun vragen of mee kunnen doen aan 
taalactiviteiten of trainingen. Rob: "Als je lezen en 
schrijven lastig vindt loop je daarmee liever niet te 
koop. Je gaat dan niet makkelijk uit jezelf naar het 
DigiTaalhuis. Hulpverleners kunnen dan een 
belangrijke rol spelen." 
 

Angela van Gerwen (Leergeld) en Rob Smetsers 
(DigiTaalhuis) ondertekenen de overeenkomst. 
Foto: Willem Binnendijk 

http://www.daskeukens.nl/
http://www.loodgietersbedrijf-peelen.nl/
http://www.henrikox.nl/
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 39, nummer 1, 
januari 2006. 

Oud onderwijzeres  
blijft jong van geest ! 

Ruim vijftig jaar heeft ze in Oerle gewoond. 
Alles heeft ze daar opgebouwd. Steen voor 
steen is hun huis gebouwd, zeven kinderen zijn 
er groot gebracht,  en de tuin was haar ziel en 
zaligheid. Ze kent bijna iedereen die in Oerle is 
opgegroeid want zij was jarenlang het gezicht 
van de eerste klas van basisschool St. Jan 
Baptist.  Juffrouw Louwers, wie kent haar niet. 
We gaan met haar weer terug in de tijd. 
Door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken. 
 
Annie Louwers – Janssen is geboren op 24 december 
1916 in Liessel. Ze was de oudste in een gezin met 
12 kinderen. Van jongs af aan wilde ze al 
onderwijzeres worden. Maar zij was de oudste in het 
gezin en moest eigenlijk meteen gaan werken. Toen 
haar tweede zus 
kenbaar maakte dat 
zij niet verder wilde 
leren en wel wilde 
gaan werken, zag 
Annie haar kans 
schoon. Zij ging 
verder studeren als 
onderwijzeres. In 
1935 was ze klaar 
met haar studie, maar ze kon toen niet meteen een 
baan krijgen. Ze is toen door haar ouders nog een 
jaar naar de huishoudschool gestuurd om te leren 
koken maar daarna heeft ze een kantoorbaantje 
gezocht bij de sigarenfabriek Jasneva. Later heeft ze 
ook nog bij Willem II gewerkt.  
 
Het onderwijs 
In 1940, ze was toen 23 jaar, kon ze voor 3 
maanden iemand vervangen op een school in 
Mariaheide. Ze liep daardoor wel het risico dat haar 
contract bij de sigarenfabriek niet verlengd werd, 
maar die kans nam ze graag. Ze heeft toen 3 
maanden intern gezeten bij de nonnen in 
Mariaheide.  

Ze betaalde daar 45 gulden in de maand voor kost 
en inwoning, dus van haar salaris van 76 gulden 
hield ze niet veel over. Maar ze kon in ieder geval 
ervaring opdoen en ze vond het erg leuk.  
Na Mariaheide heeft ze van september tot april in 
Heesch (bij Oss) gewerkt. Toen waren de 
schoolweken nog van maandag tot en met zaterdag 
maar in Heesch mocht ze de eerste zaterdag van de 
maand naar huis. De nonnen hadden dan Stille 
Zaterdag (om te bidden) en de kinderen (en leraren) 
hadden dan vrij.  
Via een van de nonnen uit Oss kreeg ze contacten 
met het klooster in Achel en via hen is ze weer in 
Meerveldhoven terecht gekomen als invalkracht. Ze 
kreeg daar een vriendin en zo heeft ze haar man 
Kees leren kennen. Dat was namelijk de broer van 
haar vriendin.  
 
’t Bloed kruipt… 
Na Meerveldhoven heeft ze nog 2½ jaar lesgegeven 
in Borkel en Schaft. Ze begon daar na de 
kolenvakantie. (Als in de winter de steenkolen op 
waren, kreeg men de school niet meer warm 
gestookt en werden de kinderen naar huis 
gestuurd.) Na een jaar kreeg ze een vaste 
aanstelling in Borkel.  Over haar tijd als 
onderwijzeres kan ze nog wel een leuke anekdote 
vertellen. Annie: “Op een gegeven moment moest er 
een jongen naar de WC. Maar die jongen praatte erg 
plat. Hij zei tegen mij: “Skète, skète, mesthoop!” Ik 
dacht hem wel te begrijpen en nam hem mee naar 
de wc. Maar die jongen was nog niet zoveel gewend 
en moest en zou naar de mesthoop die achter de 

http://www.tegelwerkendekeersop.nl/
http://www.geitenboerke.nl/
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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

school lag. Daar kon hij pas rustig zijn behoefte 
doen!” 
In Borkel en Schaft heeft ze tot aan haar trouwdag 
gewerkt. Op 8 augustus 1946 ging zij trouwen met 
haar Kees en op 7 augustus moest ze ontslag 
nemen. Dat was toen heel normaal, getrouwde 
vrouwen werkten toen niet. Intussen kreeg Annie 
kinderen en daaraan had ze haar handen vol. Maar 
het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Annie 
heeft tot 1956 nog regelmatig als invalkracht 
gediend. Zo is ze in Middelbeers geweest en weer 
terug in Meerveldhoven. Toen ze daar weer werkte 
bracht ze de baby naar haar schoonmoeder en drie 
andere kinderen werden opgevangen door haar 
tante Nel, die in de Sint Janstraat woonde. 
Tussendoor moest ze op en neer naar schoonmoeder 
om de baby te voeden, desondanks bleef ze het 
lesgeven leuk vinden. 
 

Wonen èn werken in Oerle 
In 1948 kocht Annie samen met Kees een stuk 
grond in Oerle aan de Sint Janstraat. In 1951 waren 
ze klaar met bouwen en konden ze hun huis 
betrekken. De grond van hun perceel was destijds 
150 meter breed. Dat was ongeveer vanaf het begin 
van de Sint Janstraat (bij de bocht) tot een meter of 
20 voorbij hun huis. Inmiddels staan daar 5 huizen!  
In 1956 hoorde ze dat er iemand weg moest bij het 
Voortgezet Lager onderwijs (VGLO), dat destijds 
gevestigd was in het klooster in Oerle. Op de 
jongensschool aan de Zandoerleseweg kon ze 
beginnen.  

Helaas werd ze in 1961 weer tijdelijk ontslagen 
vanwege te weinig leerlingen. Tussendoor heeft ze 
nog even in Steensel lesgegeven, maar in 1963 had 
ze haar vaste aanstelling in Oerle binnen. In 1968 
vond de fusie plaats tussen de jongens- en de 
meisjesschool. Ze kan zich nog wat namen van dat 
eerste gemengde schooljaar herinneren, Ineke de 
Jong, Wil van der Velden, Gert-Jan Verhoeven en 
een van Raaymakers, en nog veel meer … 
 
Hectisch bestaan 
Haar leerlingen betekenden natuurlijk heel veel voor 
haar. Maar het was natuurlijk wel belangrijk dat het 
thuis ook allemaal goed geregeld was. Er waren 
inmiddels 7 kinderen die opgevoed moesten worden 
en haar man Kees moest ook gewoon gaan werken. 
Gelukkig had ze een heel goede oppas (Maria van 
Doren) die tevens huishoudelijk werk verrichtte. Zij 
deed de boodschappen, zorgde voor het eten en 
voor de kinderen. Al met al een hectisch bestaan 
voor die tijd.  
 
Pensioen 
In 1973 kwam er jammer genoeg een einde aan 
haar periode als onderwijzeres. Ze had last van 
neusbloedingen die telkens terugkwamen en van de 
KNO-arts moest ze stoppen met werken. Op 57-
jarige leeftijd is ze toen met vervroegd pensioen 
gegaan. Dat betekende echter niet dat Annie stil 
ging zitten. Ze had allerlei hobby’s: kantklossen, 
spinnen, macramé, knopen, borduren, koken en heel 
veel wandelen, Vanalles heeft ze gedaan. Uren heeft 
ze in de tuin doorgebracht. Elk jaar weer stekte ze 
duizenden vlijtige liesjes om ze vervolgens buiten in 
“d’n hof” te zetten. En lezen is nog steeds haar lust 
en haar leven. Ook nu ze sinds een jaar haar 
vertrouwde huis heeft ingeruild voor een luxueuze 
woning aan de Rundgraaf. Het bevalt haar prima, ze 
zorgt er zelf voor dat ze iedere dag voldoende 
wandelt en geniet iedere dag van het uitzicht. Haar 
kinderen en kleinkinderen komen regelmatig een 
praatje met haar maken en ook haar medebewoners 
leert ze langzaamaan kennen. 
Nog steeds verslindt ze stapels 
boeken. “Want van lezen blijf je 
jong van geest” aldus juffrouw 
Louwers. 

Foto uit de jaren 60, v.l.n.r.: Chris Pennings,  
Ton Binnendijk, Toon van Boekel en Annie Louwers 
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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 91 was:  
1. Koers Van Oers 
2. ParkEt 
3. MonieK 
4. BridgE 
5. Maarten 
6. HeikAnt 
7. TekeNwerk 
8. DieSsen 
 
Familienaam: Vekemans 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen, Mieke van 
Campen, Annie Geven, Jo ten Have, Toon Hermens, 
Bets Hospel, Kees Hulshorst, Hans Jasper, Corrie 
Kampinga, Corné Kelders, Janus van Lieshout, Frans 
Loijen, Henriette Segers, Anja Steijnen, Jack van der 
Velden, Moniek van den Wildenberg. 

Crypto Oers, puzzel 92 

 
1. Maak dit Edellvarken weg (11) 
2. Gemoedstoestand van frans gras houdt het 

parochiebestuur bezig (13) 
3. Kan je bij Ellen en Fried je ladder laten 

fabriceren? (10) 
4. De eik maakt anders deel uit van de 

kinderredactie (5) 
5. Linda en Erwin zijn zonder veren niet jong meer 

(3) 
6. Het volgen van activiteiten van Ambrosius (8) 
7. Prachtige plaats in de Kempen die in 1195 het 

privilege van vrijheid kreeg (5) 
8. Een wortel om een oude lengtemaat brengt een 

loodgietersbedrijf (6) 
9. Het voorschieten van een frats op 12 en 13 maart 

(12) 
 
Succes met de oplossing! 

1                           

2                             

3                          

4                     

5                   

6                        

7                     

8                      

9                            

http://www.lindenaccountants.nl/
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Dementiecafé digitaal 

Het dementiecafé op 18 januari kan niet doorgaan 
binnen de beperkende maatregelen die er nu zijn. 
Daarom gaan we op 18 januari het dementiecafé 
uitzenden! Je kunt de uitzending vinden op 
Facebook en het youtubekanaal van Swove 
Veldhoven 
 
Houd onze pagina in de gaten voor meer info en de 
uitzending.  
 
Thema van 18 januari is Mantelzorg en 
ondersteuningsmogelijkheden. 
Het steunpunt mantelzorg is erop gericht om 
ondersteuning te bieden aan mantelzorgers, 
familieleden, buren, kennissen en anderen rondom 
degene voor wie ze zorgen. Tevens biedt het 
steunpunt mantelzorg allerlei activiteiten aan gericht 
op ontspanning, lotgenoten contact of gewoon een 
fijne middag samen met degene waar je voor zorgt. 
Ook in de corona periode biedt het steunpunt 
mantelzorg een luisterend oor.  

Oplossing anagram "Kerstpuzzel 
Zonder Mekoar 2021" 

In de kerstpuzzel van december 2021 waren namen 
van bekende Oerlenaren door elkaar gehusseld. 
Hieronder hun gehusselde namen: 

1. V E R A B A L C O N K O N T T  
erelid vereniging  

2. T IJ L L I E N E E L E  
ex onderneemster 

3. A N J A K N A A V E N  
lid muziekvereniging 

4. B O R I S N A M A C H E N  
 redactielid Koers van Oers 
5. M I R T E W E S P  
 raadslid 
6. A N I D R A A D A S  
 correspondent 
7. E R W I N K E N T P E N  
 medewerker ASML 
8. D R I E S A N A N A S T 
 lid Boergondisch Oers 
9. F E R D I E P E L P E N 
 lid KBO 
10. R O M Y M E R C A L D  
 onderneemster 
11. E R V E N T E V E N P A D  
 gepensioneerd 
12. T IJ N R A R E G E L D  
 eigenaar camping 
13. D R E H A N T L E E S S  
 bezorgster Koers van Oers 
 
Hieronder de antwoorden en de oplossing: 
1.  ANTOONVERBLACKT  
2.  ELLIELEYTEN  
3.  JANVANAAKEN  
4.  MARIANNEBOSCH  
5.  WIMPETERS  
6.  ADADRIAANS  
7.  PETERWENNINK  
8.  ANITASANDERS  
9.  F IENDELEPPER  
10.  MARLYDECROM  
11.  PETERVANDEVEN  
12.  GERARDLIJTEN  
13.  THEASNELDERS  
 
Oplossing: VEKEMANSFONDS 

Oplossing Kerstpuzzel 

Hulp gezocht 

Gezocht:  
Hulp in de huishouding 
voor 3 uur per week.  
Graag contact opnemen 
met  040-2051706 

http://www.rijschoolstroosma.nl/
https://www.facebook.com/swove.veldhoven
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Eerst melkboer, toen frietboer en nu 
koeienboer 

Door Jurre v.d. Velden 

Oerlenaar Adrie Ham was jaren melkboer. Toen 
besloot hij het roer om te gooien. Hij wilde graag de 
horeca in en besloot om een eigen friettent te 
beginnen. De nodige familieleden van Adrie zijn op 
dit moment ook werkzaam in het bedrijf dat hij 
begon. Voor hem is nu daarom het moment 
gekomen om van zijn pensioen te gaan genieten en 
meer tijd aan andere zaken te besteden, waaronder 
zijn 6 Hereford-runderen en zijn kleinkinderen. Een 
mooi moment om eens met Adrie door te nemen 
hoe hij de afgelopen jaren heeft beleefd en wat hij 
de komende jaren gaat doen.  

Adrie werd geboren in Rotterdam. Op jonge leeftijd 
verhuisde hij met zijn ouders naar Zeelst. Zijn 
ouders waren werkzaam in de melkhandel. Toen hij 
17 jaar was ging Adrie zelf ook aan de slag als 
melkboer. Dat hield in dat hij met zijn accuwagentje 
(waar je vanaf je 16e mee mag rijden) langs de 
deur ging om melk en melkproducten (zoals pudding 
en boter) aan de man te brengen. Door de jaren 
heen kwamen er nog wat meer producten bij 
waardoor hij niet alleen meer melk en 

!!!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

Het interview 

melkproducten verkocht. Dit bleef hij doen tot eind 
jaren 90. De supermarkten kwamen in die jaren op 
en dat ging ten koste van de business van de 
melkboer. Daarom wilde Adrie graag iets anders 
gaan doen. De horeca leek hem wel wat, al wist hij 
nog niet precies wat voor zaak hij dan precies wilde.  

Bij de keuze wat hij wilde gaan doen ging hij niet 
over 1 nacht ijs. Zo heeft Adrie onder meer een 
discotheek en een café bekeken. Toen er een 
friettent in Best op zijn pad kwam leek hem dat wel 
wat. Uiteindelijk besloot hij dit bedrijf over te 
nemen. Met de overname was Cafetaria de Smickel 
geboren. Dit was in 1998. In 2001 heeft hij het pand 
in Best grootschalig verbouwd. Enkele jaren later 
kwam hier de vestiging in Veldhoven bij. Er zijn 
volgens Adrie verschillende dingen die het concept 
van de Smickel typeren. Zo wordt er 
gebruikgemaakt van verse friet. Verder is de 
satésaus van de Smickel gemaakt naar een eigen 
recept. Dit geldt ook voor het stoofvlees.  

De kinderen van Adrie werden al op jonge leeftijd 
met het zogeheten cafetaria-virus besmet. Zo 
hielpen ze mee met slaatjes maken of gaven ze de 

Adrie Ham en zijn Hereford-runderen.  

http://www.debakkeraanhuis.nl/
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Uw bank dichtbij. 

Handass Financieel Advies 
Mr. de la Courtstraat 6a 
5512 AS VESSEM 

T 0497-592248 
E handass@handass.nl 
I www.handass.nl 

 

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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L
 

Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

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 

klanten een blikje drinken mee voor bij het eten. 
Dat maakte de keuze voor zijn kinderen om ook bij 
het bedrijf te gaan werken op het eerste gezicht 
logisch. Zijn oudste dochter Jorine koos er in eerste 
instantie echter voor om wiskundelerares te worden. 
Na enkele jaren voor de klas wilde ze toch graag 
weer bij de friettent werken. Nu is ze eigenaar bij de 
vestigingen van de Smickel in Vessem en in 
Veldhoven. Dochter Emmelie is sinds 2017 eigenaar 
van de vestiging van de Smickel in Beek en Donk. 
Haar vriend Thijs, die ze overigens heeft leren 
kennen bij de Smickel, is eigenaar van de vestiging 
in Son en Breugel.  

Nu Adrie met pensioen is heeft hij met ingang van 
het nieuwe jaar heel wat meer vrije tijd gekregen. 
Adrie heeft er alle vertrouwen in dat hij zich in zijn 
vrije tijd niet gaat vervelen. Zo heeft hij achter zijn 
huis een stukje grond ter grootte van 1.5 hectare. In 
zijn tuin zijn onder meer geiten en kippen te vinden. 
Ook heeft Adrie 6 Hereford-runderen waar hij zorg 
voor draagt. Daar komt heel wat werk bij kijken. Zo 
waren op het moment van het interview 3 van de 6 
koeien drachtig. De koeien moeten uiteraard goed 
gevoerd worden. Daarom heeft Adrie een tractor 
aangeschaft. Die gebruikt hij om de ruif van de 
koeien vol te scheppen, maar kan hij ook gebruiken 
om het land mee te frezen of als het nodig is te 
maaien.  

Al met al heeft Adrie er alle vertrouwen in dat de 
Smickel ook na zijn afscheid in goede handen is. Zelf 
heeft hij in ieder geval genoeg te doen. Eerst als 
melkboer, toen als frietboer en nu als koeienboer.  

http://www.handass.nl/
http://www.oersehave.nl/
http://www.babyfotootjes.nl/
http://www.autobedrijfdingen.nl/
http://www.gbveldhoven.nl/
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Rust en ruimte 
Door Susan Visser 

Met een kopje thee zit ik op 
de bank, ogen dicht. 
Heerlijk. De klok tikt de tijd 
weg en buiten hoor ik het 
gehamer van mijn zoon. Gister heeft hij met de 
bodem van een hete pan het ijs van de vijver 
ontdooit zodat een wak ontstond. Vandaag is hij met 
een hamer aan de slag gegaan om de dikke ijslaag 
op zijn plastic emmer er uit te bikken. We zitten in 
de week voor kerst en ik heb nog veel te doen. 
Dingen die ik normaal zou doen als hij op school zit. 
Maar dat zit er nu niet in. Ik frummel mijn 
bezigheden een beetje om mijn zoon heen of hij 
gaat mee op stap. Heel gezellig, maar zo ben ik 
nooit alleen met mijn gedachten. Daarom zit ik nu 
met mijn ogen dicht dat kopje thee vast te houden 
terwijl er in de vrieskou in de tuin gespeeld wordt 
met ijs. Even alleen zijn nu. Alleen ademen. En niet 
die vijf dingen tegelijk denken terwijl mijn kind ook 
aandacht wil want dan heb ik niet de rust en ruimte 
om een column te schrijven.  

De kamerdeur gaat open. Mijn man komt binnen 
omdat hij naar de wc moet. Tja, thuiswerkers 
moeten ook naar de wc kunnen. Maar nu komt mij 
niet uit. Ik zat hier lekker met mijn ogen dicht en nu 
komt er toch weer de vraag wat ik zit te doen en of 
alles wel goed is. Ja, alles goed, maar ik wil alleen 
zijn. Oeps, dat klinkt niet erg aardig. De deur naar 
de hal gaat dicht, ik doe mijn ogen dicht, maar weet 
ook dat de wc-ganger straks nog een keer zal 
langskomen, terug naar de studeerkamer waar hij 
kan thuiswerken. Daarna heeft het pas zin om die 
ogen weer dicht te doen, gewoon te zijn, en 
langzaam door al die lagen heen te gaan van het 
doelijstje in mijn hoofd en uit te komen bij die plek 
waar ik een column kan schrijven.  

Susans column 

De bel gaat. Vriend staat voor de deur. Of mijn zoon 
kan spelen. Dat kan tot het middageten, loop maar 
door naar de achtertuin. Ik weet dat ik nu mijn oren 
open moet houden. Als vriend er is loopt het 
experimenteren van de jongens nogal eens uit de 
hand en zitten we ineens met kapotte spullen. 
Intussen tikt de klok nog altijd de tijd weg. Met elke 
seconde komen de deadlines dichterbij. En zo tikt de 
klok door tot het middageten terwijl ik mijn oren 
gespitst houd en de thuiswerker besluit soep te gaan 
koken. Vriend blijft toch maar eten en als ik de 
jongens roep zie ik dat er deze ochtend veel is 
geleerd. Bijvoorbeeld dat een plastic emmer 
makkelijk kapot gaat als hij bevroren is. Vol 
enthousiaste verhalen stormen de jongens binnen 
en ik denk bij mezelf, na het middageten maak ik 
wel weer een nieuw kopje thee. 

http://www.kappervanderlooy.nl/
http://www.kolbouw.nl/
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(Advertentie) 

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

Oerse bedrijvengids 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Expositie Kunstuitleen verzet 

https://www.boscafemolenvelden.nl/
https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
http://www.cda-veldhoven.nl/
https://www.kunstuitleenveldhoveneo.nl/
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Nieuwsbrief BVM2 

In deze nieuwsbrief leest u meer over: 
• Knegselbijeenkomst 29 januari 2022  
• Staf Depla nieuwe voorzitter LEO – opvolger Van 

Geel 
• BVM2 inzet voor raadsverkiezingen 2022 

(samenvatting in herhaling) 
• Stikstof en luchthavens 

Knegselbijeenkomst 29 januari 2022  
Op zaterdag 29 januari 2022, van 11.00 – ongeveer 
13.00 uur, vindt de volgende Knegselbijeenkomst 
plaats. Dan zal allereerst de nieuwe voorzitter van 
het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) zich aan U 
voorstellen en zal er gelegenheid zijn om met hem 
van gedachten te wisselen. Daarnaast zal dieper 
worden ingegaan op de door BVM2 aangereikte lijst 
van aandachtspunten voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De lijst 
wordt verderop in deze nieuwsbrief nog een keer 
samengevat. 

De precieze agenda volgt medio januari 2022. 
Reserveer deze datum alvast in Uw agenda!! 

Uiteraard gaat deze bijeenkomst alleen door 
als het Coronavirus het toestaat. 

Staf Depla nieuwe voorzitter van LEO  
Staf Depla volgt Pieter van Geel op als voorzitter 
van het Luchthaven Eindhoven Overleg. Staf Depla 
is onder andere Tweede Kamerlid geweest voor de 
PvdA en wethouder van Financiën, Dienstverlening & 
Organisatie in zijn geboorteplaats Eindhoven.  
Op 29 januari zal Staf Depla in Knegsel aanwezig 
zijn, als de coronaregels het mogelijk maken. 

Aandachtspunten voor 
gemeenteraadsverkiezingen 
In de Nieuwsbrief van BVM2 van november zijn door 
BVM2 aandachtspunten aangereikt , om mee te 
nemen in de verkiezingsprogramma’s en in de 
debatten voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

De volledige tekst van deze aanbevelingen en de 
toelichting op elk van de punten is te vinden op 
https://bvm2.nl/bvm2-publiceert-
eisenoverzicht-t-b-v-programma-en-campagne
-gemeenteraadsverkiezingen-maart-2022/ . 

Hier volgt nog een keer de samenvatting.  
Op 29 januari zal hierop dieper worden ingegaan: 

1. In het huidige luchthavenbesluit is de 
geluidsbelasting wettelijk begrensd door een 35 
KE contour met een oppervlakte van 10,3 km2.  
Dit is de grondslag voor de 30% geluidsreductie 
die moet worden bereikt in 2030, zoals vastgelegd 
in het advies Van Geel. 

2. Deze 35 KE contour met een oppervlakte van 
maximaal 10,3 km2 moet het maximum blijven in 
het nieuwe luchthavenbesluit van 2023. In dit 
nieuwe besluit moet ook de jaarlijkse verkleining 
worden vastgelegd van (de oppervlakte van) de 
contour met als resultaat 30% geluidsreductie in 
2030. 

3. De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil 
een evaluatie van het Van Geel advies in 2026. 
Dit mag niet leiden tot oprekken of uitstellen van 
de geluidsreductie van 30% in 2030 

4. In het weekend worden vluchten vóór 08.00 niet 
meer toegestaan, waardoor omwonenden één uur 
meer nachtrust wordt gegund 

5. De ingangstijd van de boeteregeling voor 
vertraagde vluchten wordt vervroegd van 0.00 
naar 23.30 uur. 

6. De handhaving van de grenzen die zijn 
vastgelegd in het huidige en nieuwe 
luchthavenbesluit en de medegebruiksvergunning 
moet voortaan stringenter. De resultaten van de 
waarnemingen, het eventuele optreden van 
handhavingsdiensten en toegepaste sancties 
worden elk kwartaal openbaar gemaakt. 

7. Bij de tussenevaluatie in 2026 wordt een 
taakstelling voor de luchthaven geformuleerd voor 
de daling van de CO2 uitstoot door vliegverkeer 
op Eindhoven Airport. 

8. Het huidige aantal vliegbewegingen van 40.500 
per jaar is het maximum. Daling is om allerlei 
redenen aan de orde, stijging absoluut niet. Korte 
afstandsvluchten voor funshoppen en dagtripjes 
worden ontmoedigd in plaats van aangemoedigd. 

http://www.vankasteren.nl/
https://bvm2.nl/bvm2-publiceert-eisenoverzicht-t-b-v-programma-en-campagne-gemeenteraadsverkiezingen-maart-2022/
https://bvm2.nl/bvm2-publiceert-eisenoverzicht-t-b-v-programma-en-campagne-gemeenteraadsverkiezingen-maart-2022/
https://bvm2.nl/bvm2-publiceert-eisenoverzicht-t-b-v-programma-en-campagne-gemeenteraadsverkiezingen-maart-2022/
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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 

9. Eindhoven Airport behaalt al jaren behoorlijke 
rendementen, de Corona periode niet 
meegerekend. Deze rendementen moeten in 
sterkere mate ten goede te komen aan de 
omliggende gemeenten 

Motie aangenomen in Sonse gemeenteraad 
over vliegveld  
De gemeenteraad van Son en Breugel heeft 
unaniem onderstaande motie aangenomen: 

Raad van de gemeente De Son en Breugel, in 
openbare vergadering bijeen op 25 november 2021; 

Overwegende 

• dat in april 2019 brede steun was voor het advies 
van Pieter van Geel inzake de geluidsruimte van 
Eindhoven AirPort, dat voor 43.000 
vliegbewegingen werd gemaximeerd op 35 KE 
binnen de zone van 10,3 km2 van het vliegveld; 

• Dat afgesproken is dat de vergunde geluidruimte 
binnen 10 jaar nog zou worden teruggebracht met 
30% 

• Dat in de praktijk is gebleken dat er weliswaar 
minder vliegbewegingen zijn geweest, maar dat 
het aantal kleine vliegtuigen minder was dan in de 
MER was voorzien, dat dit mindere aantal in geluid 
nog negatief werd gecompenseerd door grotere en 
zwaardere vliegtuigen, waarbij ook de 
startprocedures nog eens werden aangepast; 

• dat het gevolg daarvan is dat de afgesproken 
geluidruimte van 10,3 km2 is toegenomen tot  
12,7 km2 

• dat het aantal klachten over geluidsoverlast in de 
gemeente Son en Breugel in het afgelopen jaar 
substantieel is toegenomen; 

BESLUIT 

1. Het College van burgemeester en wethouders op 
te dragen om onze zorgen ten aanzien van het 
welzijn van onze inwoners bij het Luchtvaart 
Eindhoven Overleg (LEO) aan te kaarten en met 
klem aan te dringen op nakoming van alle 
oorspronkelijke afspraken, genoemd in het advies 
van Pieter van Geel; 

2. Deze motie ter kennisname voor te leggen aan 
de andere gemeenten, die op enigerlei wijze 
betrokken waren bij de totstandkoming van het 
Van Geeladvies, alsmede aan het Ministerie voor 
Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie 
Leefomgeving en Transport 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Son, 21 november 2021. 

Fractie Dorpsbelang, fractie VVD, fractie Voor U, 
fractie Dorpsvisie, fractie D66. 

Stikstofprobleem ook in Eindhoven?  
In de pers werd veel aandacht besteed aan de 
stikstofproblematiek van Schiphol. Schiphol zou 
misschien zelfs wel moeten krimpen omdat het 
kabinet er niet uitkwam met de Natuurvergunning. 
Aldus bronnen in Den Haag, die zich baseren op een 
door de minister aangevraagde mondelinge 
informatiebijeenkomst. Dat de minister uit zichzelf 
informatie aan de Tweede Kamer geeft over dit 
onderwerp, geeft overigens aan dat de nood hoog is. 

De vraag in onze achterban rees al snel of er ook in 
Eindhoven een stikstofprobleem was. 

Inderdaad moet ook Eindhoven een 
Natuurvergunning hebben. BVM2 heeft een 
zienswijze ingediend op het concept en dat is te 
vinden op https://bvm2.nl/bvm2-levert-
zienswijze-in-over-natuurvergunning-
eindhoven-airport/ . Er staan ook andere 
artikelen over stikstof en het vliegveld op de BVM2-
site. De vergunning is in procedure en die procedure 
is in nood, bleek uit de informatiebijeenkomst. 

De gelekte informatie ging alleen over Schiphol. En 
omdat er geen officieel document beschikbaar is dat 
ten grondslag ligt aan de berichten, is het niet 
mogelijk op te zoeken hoe het er op dit moment met 
de afwikkeling van de Natuurvergunning van 
Eindhoven Airport voor staat. Mogelijk bestaat de 
nood ook voor Eindhoven Airport, maar het is bij de 
beschikbare gegevens speculatief om dat te stellen. 
Als er meer bekend is, zullen wij U daarover 
uiteraard informeren. 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
https://bvm2.nl/bvm2-levert-zienswijze-in-over-natuurvergunning-eindhoven-airport/
https://bvm2.nl/bvm2-levert-zienswijze-in-over-natuurvergunning-eindhoven-airport/
https://bvm2.nl/bvm2-levert-zienswijze-in-over-natuurvergunning-eindhoven-airport/
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(Uit het rapport-Remkes over stikstof en de luchtvaart dd jan 2020. Daarvoor en voor uitleg hoe het zit, 
zie https://bvm2.nl/stikstofadvies-remkes-bemoeilijkt-groei-luchtvaart-geen-onmiddellijke-
consequenties-voor-eindhoven/ .) 

http://www.vandevenuitvaarten.nl/
https://bvm2.nl/stikstofadvies-remkes-bemoeilijkt-groei-luchtvaart-geen-onmiddellijke-consequenties-voor-eindhoven/
https://bvm2.nl/stikstofadvies-remkes-bemoeilijkt-groei-luchtvaart-geen-onmiddellijke-consequenties-voor-eindhoven/
http://www.fysiotherapieheikant.nl/
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Severinus vacatures 

Allereerst wil ik iedereen bedanken die in het 
afgelopen jaar gereageerd heeft op onze 
vacatures! Er zijn mooie matches gemaakt en 
daarmee zijn vele bewoners van Severinus erg 
blij. Ook in 2022 staan er weer leuke, originele 
vragen open. Zit er niet iets bij wat bij u past? 
Kom gerust een keer een kopje koffie drinken, 
dan kijken we wat er past.  
Hannah van Duivenbode (06 52 40 16 79)  
 
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? Overdag werk ik in de 
garage, daarna ben je van harte welkom. 
Neem 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! 
 
Ik kom graag bij de Zweedse meubelgigant 
voor een kopje koffie, jij ook? 
Ik ben een zeer gemoedelijke man van eind 60 en 
praat weinig. Ik geniet des te meer, vooral van een 
kopje koffie bij IKEA of een rondje door de 
Kringloopwinkel. 
Een keer in de 6 weken vind ik heel fijn. Kom je 
kennismaken met mij? 
Meer informatie? Mail naar vrijwilligers@severinus.nl 

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 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 
 

Ga je mee zwemmen? 
Met de kinderen van het kinderdag centrum 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. 
 
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 slecht 
horend. Maar kan me 
goed redden. Ik hou 
van lekker eten en 
naar de kringloop te 
gaan.  

http://www.bmbouw.nl/
http://www.eclips-uitvaart.nl/
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Snerttocht 2022 

Beste Oerlenaren, 
 
Wie had dat voor mogelijk gehouden dat we weer in 
een lockdown zouden zitten ?! 
Om er toch samen wat van te maken hebben we 
onze jaarlijkse snerttocht weer in de Koers van Oers 
laten zetten. Wandelen en puzzelen jullie ook mee ? 
We hebben weer een lange en een kortere route 
waarbij je weer leuke en lekkere prijzen kunt 
winnen ! 
Stuur alle antwoorden en foto's voor 29-1-2022 
naar: voorzitter@sjb-oerle.nl en wie weet val je in 
de prijzen. 
 
Heel veel wandelplezier en tot heel gauw ! 
 
Groeten Stichting Jeugdbelangen Oerle 
 
Als je gaat wandelen op zondagmiddag 16 of 23 
januari zou je zomaar onderweg de dames van de 
Doe commissie tegen kunnen komen! 

Snerttocht 2022 korte route  
(ongeveer 5,5 km) 
 

1. Vanuit d’Ouw School rechtsaf richting Wintelre) 

 Vraag 1: Los de rebus op (onderaan de pagina) 

2. Na ong. 500 m: Ga rechtdoor en tweede weg 
rechts (= Scherpenering) 

 Vraag 2: Hoe diep is de rioolbuis die aan de 
linkerkant van het fietspad staat ? 

3. Rotonde rechtdoor 

4. Eerste weg rechts 

5. Weg links aanhouden, einde verharding 
rechtdoor 

 Vraag 3: Wat is het oude nummer van 
straatlantaarn nummer 100 ? 

6. Eerste weg rechts (na weer zo’n 500 m = een 
zandpad) 

7. Oersebaan oversteken (door het slootje. Links 
van de lantaarnpaal met nummer 416) 

 Doe opdracht 1: Maak een selfie of foto van de 
groep waarmee je wandelt ! 

8. Rechtdoor zandpad inlopen 

9. Als je bij de verharde weg komt, rechtsaf 

 Vraag 4: Hoeveel jaar bestond Stichting 
Jeugdbelangen Oerle in 2021 ? 

10. Voor fabrieksgebouw linksaf 

11. Heikantsebaan oversteken 

12. Door hekje gaan en pad vervolgen 

13. Einde pad links (slootkant) 

 Doe opdracht 2: Kun jij slootje springen ? Maak 
er een foto van en zorg ervoor dat je geen nat 
pak haalt !!! 

 Vraag 5: Als de sloot heel diep of breed is kun 
je er met een stok overheen springen, hoe heet 
dit in het Fries ? 

14. Net voorbij de schuur rechtsaf (smal paadje) 

15. Op verharde weg rechtsaf 

 Vraag 6: Naar welke voetbalclub vertrok Lionel 
Messi dit jaar ? 

16. Weg volgen tot fietspad 

17. Hier rechts 

18. Na de tennisbaan links 

19. Einde weg rechts 

 Vraag 7: Welke karakters deden er mee met 
“the Masked Singer” en wie was de winnaar van 
deze show ? 

20. Einde weg links 

21. Bij d’Ouw School Einde tocht 

 Vraag 8: Welk nummer is het meest geluisterd 
door Nederlanders op Spotify in 2021 ? 

En dan nu lekker thuis opwarmen met een kopje 
snert of een beker warme chocomel ! 
 
Stuur alle antwoorden en foto's voor 29-1-2022 
naar: voorzitter@sjb-oerle.nl 

http://www.de-crom.nl/
mailto:voorzitter@sjb-oerle.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 

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 

Snerttocht 2022 lange route  
(ongeveer 7,5 km) 
 

1. Vanuit d’Ouw School rechtsaf richting Wintelre 

 Vraag 1: Los de rebus op (onderaan de pagina) 

2. Na ong. 500 m: Linksaf (Hoogeind) 

3. Rechtdoor kinderkopjesweg oplopen 

4. Rechtdoor zandpad in 

5. Oersebaan na hekje oversteken en rechtdoor 
lopen 

 Vraag 2: Welk nummer van welke artiest stond  
op nummer 937 van de top 2000 editie 2021 

6. Na ong. 500 m rechtsaf langs afsluitboom 

7. Oude Kerkstraat oversteken 

8. Links van bruggetje langs afsluitboom rechtdoor 

9. Bij verharde weg rechtsaf 

 Vraag 3: Hoe heet het containerschip dat in 
maart 2021 vastliep in het Suezkanaal ? 

10. Na de bocht linksaf (Strijpsebaan) 

11. Weg links aanhouden, einde verharding 
rechtdoor 

 Vraag 4: Wat is het oude nummer van 
straatlantaarn nummer 100 ? 

12. Eerste weg rechts (na weer zo’n 500 m) 

13. Oersebaan oversteken (door slootje. Links van 
de lantaarnpaal nummer 416) 

 Doe opdracht 1: Maak een selfie of foto van de 
groep waarmee je wandelt ! 

14. Rechtdoor zandpad inlopen 

15. Als je bij de verharde weg komt, rechtsaf 

 Vraag 5: Hoeveel jaar bestond Stichting 
Jeugdbelangen Oerle in 2021 ? 

16. Voor fabrieksgebouw linksaf 

17. Heikantsebaan oversteken 

18. Door hekje gaan en pad vervolgen 

19. Einde pad links (slootkant) 

 Doe opdracht 2: Kun jij slootje springen ? Maak 
er een foto van en zorg ervoor dat je geen nat 
pak haalt !!! 

20. Net voorbij de schuur rechtsaf (smal paadje) 

21. Op verharde weg rechtsaf 

22. Weg volgen tot fietspad 

 Vraag 6: Welke Oerse fotograaf stopte in 2021 
nadat hij 10 seizoenen van RKVVO heeft 
vastgelegd ? 

23. Hier rechts 

24. Na tennisbaan links 

25. Einde weg rechts 

 Vraag 7: De politieke partijen Veldhoven Samen 
Anders, Lokaal Liberaal en de Burgerpartij 
Veldhoven gaan dit jaar op in een nieuwe partij. 
Wat wordt de nieuwe naam ? 

26. Einde weg links 

27. Bij d’Ouw School einde tocht 

 Vraag 8: Wie was de Oerlenaar van het jaar 
2021 ? 

En dan nu lekker thuis opwarmen met een kopje 
snert of een beker warme chocomel ! 
 
Stuur alle antwoorden en foto's voor 29-1-2022 
naar: voorzitter@sjb-oerle.nl 

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
mailto:voorzitter@sjb-oerle.nl
http://www.sjb-oerle.nl/
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Asperges uit de oven 

Asperges uit de oven met tahinsaus 

Ingrediënten (6 personen) 

• 2 kilo witte asperges 

• 2 handjes amandelschaafsel 

• 4 knoflooktenen 

• 1 bosje peterselie 

• 200 gram chorizoworst, in plakjes gesneden en 
uitgebakken 

• olijfolie 

• zoutvlokken 

• peper uit de molen  
 
Tahinsaus: 

• 3 eetl tahin (pasta) 

• 1 citroen (alleen sap) 

• 1 teentje knoflook 

• 1 snufje chilipoeder 

• Zout en peper 

Bereiden 
1. Rooster het amandelschaafsel goudbruin in een 

droge koekenpan.  
2. Doe de uitgebakken chorizoplakken in een 

hakmolentje en maal tot grove korrels. 
3. Schil de asperges met een dunschiller en 

verwijder de houtige uiteindes.  
4. Doe asperges in een grote braadslee of op een 

met bakpapier beklede bakplaat.  
5. Meng de uitgeperste knoflook, zout, peper, 

chilipoeder en een ferme scheut olijfolie goed door 
elkaar en giet dit over de asperges.  

6. Hussel grondig om.  
7. Rooster ± 20-30 minuten in de oven tot de 

asperges gaar zijn. Hussel de boel halverwege een 
keertje voorzichtig om.  

 
Saus: Meng de tahin-pasta met een ferme kneep 
citroensap, knoflook, chilipoeder, zout en peper. 
Voeg al kloppend met een garde zoveel scheutjes 
water toe tot het een mooi lichtbeige, soepele saus 
is.  
 
Erbij: gestoomde couscous met radijs en rode ui 
(volgende recept). 
 
Serveren: Leg op ieder bord een schep couscous. 
Drapeer daarop steeds 6 – 8 asperges en ‘zwiebel’ 
er een sliert saus over, bestrooi met het 
amandelschaafsel, peterselie en het chorizokruim. 
Leg dan op dan ieder bord een paar blaadjes van het 
resterende loof en serveer. Doe het restant van de 
saus in een kommetje en serveer er los bij.  

https://www.verhoevenbakkerij.nl/
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Gestoomde couscous 
 
Ingrediënten (6 personen) 

• 300 gram couscous 

• 2 kleine rode uien 

• 1 bos (langwerpige) radijs 
 
Bereiding gestoomde couscous 
1. Doe de couscous in een schaal of kom en strooi 

er naar smaak wat zout bij. 
2. Sprenkel er lekker wat olijfolie en koud water 

overheen en gebruik je vingers om het zout, de 
olie en het water goed door de couscous te 
mengen en het door het graan te laten 
opnemen. De couscous komt er (net als bij het 
bereiden van risotto) wat glaziger uit te zien. 

3. Sprenkel er indien nodig nog wat water overheen 
en meng weer goed door elkaar. Belangrijk: 
meng de couscous voorzichtig met je handen 
door elkaar en druk de korrels niet plat. 

4. Giet de couscous over in een couscoussière of 
stoompan (kitchen hack: je kunt ook een vergiet 
gebruiken) en stoom de couscous voor ongeveer 
10 minuten boven een pan met kokende 
bouillon. 

5. Haal nadat de couscous goed is gestoomd de 
pan van het vuur.  

6. Giet de couscous over in de schaal of kom en 
roer voorzichtig door met een garde, terwijl je de 
couscous licht opschudt, zodat alle couscous los 
van elkaar komt. 

7. Je zult zien dat de schaal nu een stuk voller is en 
de couscous erg fluffy is geworden. Dat is het 
effect wat je wilt hebben! Voor een nog 
smaakvollere couscous herhaal je het 
stoomproces een tweede keer. 

8. Snijd 1 rode ui in dunne halve ringen en smoor 
deze in een beetje boter zacht en glazig. 

9. Snijd de langwerpige radijs in dunne plakken, 
was het loof goed en hak de helft fijn en zet de 
andere helft even opzij voor het opmaken van de 
borden. 

10. Meng in een schaal de gesmoorde ui, de radijs 
door de couscous en verwarm dit in de 
magnetron. Meng daarna het loof van de radijs 
er door en maak de borden op. 

 
 
Eet smakelijk! 

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 

Aanmeldingen publicatiebord 

http://www.tecaplus.nl/
http://www.eetcafedekers.nl/
https://www.zorginoktober.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 

Kinderboekbespreking 

Tot kijk, Vos en Haas 

In de dozen van de Koers van Oers zitten 
boeken die er uit zien als nieuw. Je vraagt je 
dan af of iemand ze alleen voor de mooiigheid 
heeft gekocht en ze op de plank heeft laten 
staan om naar te kijken, beide handjes op de 
rug. Zo ook Tot kijk, Vos en Haas van Sylvia 
Vanden Heede. De illustraties in kleur zijn 
gemaakt door Thé Tjong-Khing en maken me al 
hebberig. En dan heb ik het nog niet eens over 
het verhaal.  

Voor wie dit tweetal nog niet kent, is een kleine 
introductie op zijn plaats. De bourgondische Vos en 
de verstandige Haas wonen samen in een hol in het 
bos. Hun buurman is Uil, die vanuit zijn boom 
uitkijkt over de tuin van Vos en Haas. Piep, het 
kuiken dat in een eerder boek bij Uil kwam wonen 
en waar Uil voor zorgde, is inmiddels volwassen en 
de wijde wereld ingetrokken.  

Hij heeft nog wel een ei opgestuurd dat Uil 
hartstochtelijk bebroedt. Als Uil een brief aan Piep 
wil gaan bezorgen, moet iemand anders op het ei 
passen. Maar kan een haas of een te dikke vos wel 
broeden? En gaat dat wel goed als die vos constant 
honger heeft omdat hij op een dieet van 
bietjespuree is gezet om af te vallen? Als de kip die 
het ei gelegd heeft dan ook nog eens plotseling 
verschijnt en haar ei terug eist (terwijl Uil er geen 
afstand van wil doen) is de chaos natuurlijk 
compleet. Het is aan Haas om met haar 
vindingrijkheid een oplossing te bedenken en de 
vrede in het bos te herstellen. 

Het leesniveau dat voor dit boek gebruikt wordt, 
loopt geleidelijk op. Een leerling uit groep 3 kan het 
begin van het boek al zelf lezen. Het is voor een 
kinderboek gericht op die leeftijd wel een erg lang 
boek, dus je ontsnapt er niet aan om over te 
stappen op (al dan niet af en toe) voorlezen. Maar 
ach, wat is er nou gezelliger dan samen op de bank 
of in bed voor het slapen gaan nog een stukje lezen? 
Je krijgt er een mooi afgerond verhaal voor terug, 
waarin de tijd waarin eieren uitgebroed worden 
overgaat in de koudere tijd van het jaar waar Haas 
maar somber van wordt. Dan is het de beurt aan 
Vos om een oplossing te vinden. Ze vertrekken net 
als de overvliegende ganzen naar het zuiden en 
komen in de lente wel weer terug. Tot kijk, Vos en 
Haas!  

Hebt u interesse in dit boek, neem gerust contact op 
met de redactie van de Koers van Oers.  

http://www.douwschool.nl/
http://www.lovano.nl/
http://www.artoli.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 

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. 

Oma Petra 

Hallo ik ben Dieke en ik heb 
mijn oma Petra geïnterviewd. 
Ik ga een keer per week naar 
oma. Je zou haar kunnen 
kennen want ze zit bij de 
Nieuwe Levenskracht. 
 
Vraag 1: Vind je oppassen 
leuk zo ja wat vind je zo leuk 
aan oppassen? 
 
Ik vind oppassen super leuk. Omdat ik het gezellig 
vindt en je maakt meer mee als je aan het oppassen 
bent. 
 
Vraag 2: Wat is de Nieuwe Levenskracht? 
 
De Nieuw Levenskracht zet zich in voor zieken en 
oude mensen. 
 
Vraag 3: Wat doe je voor de Nieuwe Levenskracht? 
 
Zieken bezoeken en allemaal activiteiten doen. Zoals 
bij de kermis enveloppen verkopen. en met dat geld 
kopen we bloemen en pakketjes voor de mensen die 
ziek zijn. 
 
Vraag 4: Wat voor een spelletje speel je het liefst 
met ons? 
 
Eigenlijk alle spelletjes wel. 
 

Vraag 5: Wat doe je graag in je vrije tijd behalve 
wandelen? 
 
Fietsen, puzzelen en kleuren doe ik graag 
 
Vraag 6: Wat is je lievelingseten? 
 
Lekkere biefstuk vind ik lekker en frietjes en 
groenten. Maar ik vind het restaurant iets lekkerder 
en dan hoef ik niet te koken want daar heb ik een 
hekel aan. 
 
Vraag 7: Wat drink je graag? 
 
Koffie en water en een wijntje af een toe. 
 
Vraag 8: Wat vindt je leuker oppassen of wandelen? 
 
Ik kan niet kiezen. Ik vind het allebei heel leuk. 
 
Vraag 9: Wat vindt je leuker puzzelen of lezen? 
 
Legpuzzels en kruiswoordpuzzels vind ik leuk. Dus ik 
kies voor de puzzels. 
 
Vraag 10: Wat doe je liever oppassen op mijn 
cavia’s of op ons? 
 
Op jullie want met jullie kan je leuke dingen doen. 
 
 
Dat was het 
dan doei doei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieke met 
oma Petra. 

https://www.cafetaria-de-kers.nl/
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Hallo allenmaal,  

Ik ga mijn stukje doen over 
de verbouwing van mijn 
huis. In 2017 ben ik verhuist 
naar de Oude Kerkstraat 31 
in Oerle eerst hebben we er 
even gewoond toen zijn we 
in de woonunit gaan wonen. 
Na een jaar verbouwen was 
het huis eindelijk klaar. Het 
huis is namelijk in 1908 gebout. Toen het huis klaar 
was en ingericht werd de woonunit weg gehaald uit 
onze tuin. We hebben veel huisdieren een hond, kat, 
kippen en vissen. Dus met zoveel dieren kun je wel 
een groot huis gebruiken. We woonden eerst op de 
Twijnder 101 in Veldhoven dorp. Ik was 5 toen we 
naar Oerle verhuisde. Ik vond dat niet leuk maar nu 
ben ik toch blij dat ik ben verhuist.  

Dit was mijn stukje doei. 

Groetjes Bliss. 

Verbouwing 

The Masked Singer 

Hallo allemaal. Mijn stukje 
gaat over the Masked 
Singer. Dit programma is 
bedacht in Zuid-Korea en wordt nu in 9 landen 
uitgezonden.  
 
The Masked Singer is 1 week voor de herfstvakantie 
begonnen en eindigde 17 december. Dit was het 
derde seizoen. Beroemde mensen zijn gemaskerd en 
zingen liedjes en de jury moet raden wie het zijn. In 
de jury zitten: Loretta Schrijver, Carlo Boszhard,  
Gerard Joling en Buddy Vedder. 
 
Dit jaar deden er 15 mensen mee. Ik vond Cupido, 
de krododil, het biggetje en het Elfje de leukste. En 
de grappigste was de giraffe.  
Ik wist snel dat Emma Heesters de krokodil was. Dit 
wist ik door de hint ‘waar ga je heen’. Dat is een 
liedje van Emma Heesters. 
Dit jaar hadden ze ook gastoptredens met 
gastjuryleden. 
 
De winnaars van het programma zijn: Tania Kross, 
Jan Dulles, Jamai Loman. 
Vorig jaar was er ook een Oud-en-nieuwspecial. 
Edsilia Rombley heeft deze gewonnen. Zij was de 
champagnefles. Op 31 december ga ik samen met 
papa, mama en Esmée weer naar de Oud-en-
nieuwspecial kijken! 
 
Groetjes, Liza. 

Interview Hans de Jong 

Hallo allemaal  
Dit keer heb ik een interview 
gedaan met Hans de Jong, 
onze overbuurman. 
Hij is manueel/
fysiotherapeut. 
Ik heb ook nog een paar 
vragen voor Hans 
 
1. Hoe lang heb je je bedrijf al? 
Juli 2019 dus 2,5 jaar zit ik op de Brandrood met 
mijn praktijk. 
 
2. Hoeveel mensen krijg je ongeveer per dag? 
17 tot 18 mensen 
 
3. Waarom ben je gestart met aan huis werken? 
Ik werkte eerst in een maatschap en de 
samenwerking was niet meer zo fijn. En in die tijd 
waren wij ons huis aan het bouwen en met een 
kleine aanpassing aan ons huis kon ik er deze fijne 
werkplek van maken. 
 
4. Wat vind je het leukst aan dit werk?  
Het is leuk om met mensen te werken en mensen zo 
goed mogelijk te helpen met hun klachten. 
 
5. Wat is je lievelingseten? 
Gewokte kip-saté 
 
6. Wat doe je graag in je vrije tijd? 
Windsurfen 
 
7. Wat vind je het leukst om te behandelen? 
Mensen die al heel lang met hun klacht rondlopen. 
En die geen vertrouwen meer hebben dat het beter 
wordt. En dat je die dan toch nog kan helpen. 
 
8. Wat is je lievelingsvakantieland/provincie? 
Zeeland wat betreft surfen en zeilen en een 
Alpenland om te skiën. 
 
Hans bedankt voor het interview. 
Tot de volgende keer! 
 
Groetjes, Benthe. 

Benthe met Hans de Jong in de praktijk. 
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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  

www.rendersmetaal.nl 

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

Interview met m’n moeder 

Hallo allemaal ik ga vandaag 
mijn moeder interviewen. 
 
Hallo mama zou je je zelf 
eerst willen voorstellen? 
Ik ben Corine Goossens 
Ik ben moeder van Tim en 
Juul en mijn man heet Dirk 
Ik ben 41 jaar  
En ik werk bij de Smickel in Veldhoven 
 
“maar jij hebt sinds kort een nieuwe hobby en daar 
zou ik je iets over willen vragen” 
 
Wat is dat precies? 
Het in en verkopen van poetsproducten. Het bedrijf 
heet proWIN. 
  
Doe je dit alleen of met anderen? 
Ik heb een coach en bij haar mag ik dan alles 
vragen als ik dingen niet weet, en ik hoor bij een 
structuur waar allenmaal consulentes in zitten 
En samen zorgen we dat iedereen proWIN leert 
kennen. 
 
Wat moet je doen? 
Ik ga bij mensen thuis langs om te vertellen over de 
producten en vraag dan ook waar mensen tegen aan 
lopen wat mensen moeilijk vinden om schoon te 
maken, misschien kan ik hen dan helpen. 
Ook kun je mij uitnodigen voor een gezellige avond 
met andere gasten en dat noemen ze dan een party. 
 
Hoe zit het dan nu met corona? 
Met corona kun je de party online geven of via Zoom 
of Messenger. 

Links Corine Goossens met dochter Juul. 

Wat is je lievelings product? 
Mijn lievelings producten zijn de window wonder 
raam doeken en de oven en grill reiniger  
 
Wat was je eerste product? 
De window wonder raam doeken  
 
Waar staat de officiele winkel? 
In Duitsland 
 
Wat is het leukste van wat je moet doen? 
Naar de klanten toegaan de bestellingen maken en 
de tasjes inpakken  
 
Heel erg bedankt ik hoop dat jullie het leuk vonden. 
 
Groetjes, Juul. 

http://www.pc-utilities.nl/
http://www.rendersmetaal.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. 

De volgende kopijdatum is 

21 januari 2022 

2022 

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

  

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 

 

Keuringsarts 

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

Januari 

14 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

18 SWOVE: Dementiecafé: Mantelzorg en 
ondersteuningsmogelijkheden (digitaal) 

21 Ophalen PMD-zak 

22 Ophalen oud papier 

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

28 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

  

Februari 

4 Ophalen grijze kliko + PMD-zak 

11 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

18 Ophalen PDM-zak 

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

21 DVO: verkiezingsdebat in d'Ouw School 

25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen oud papier 

  

Maart  

4 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

8 SWOVE: Dementiecafé: Dementie in de 
praktijk 

11 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

12 Expositie van Kunstuitleen Veldhoven e.o.  
in d’Ouw School, 13.00u - 18.00u  
(onder voorbehoud) 

13 Expositie van Kunstuitleen Veldhoven e.o.  
in d’Ouw School, 10.00u - 17.00u 
(onder voorbehoud) 

18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen oud papier 

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

  

April  

1 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

8 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

23 Ophalen oud papier 

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

  

Mei  

7 Klein Chemisch Afval 9u-11.30u Gerard 
Vekemansplein 

10 SWOVE: Dementiecafé: Welke vormen van 
ondersteuning zijn er mogelijk 

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

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


 

 



 

 

http://www.doormalen.nl/vacatures

