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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 

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers)  

8 26-08-2022 Week 37 (14-09-2022) 

9 23-09-2022 Week 41 (12-10-2022) 

10 28-10-2022 Week 46 (16-11-2022) 

11 25-11-2022 Week 50 (14-12-2022) 

http://www.reprof.nl/
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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 continu 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 

Vanaf 1 juni staan we elke 
donderdag van 12.00 tot 

19.30 uur op het Kerkplein 
in Oerle met heerlijke 
Engelse pies, scones, 

Yorkies en diverse 
zoetigheden.  

 
Kom gezellig  

een keer langs!  
 

Bij inlevering van deze 
advertentie een gratis kopje 

thee met Engelse cake. 
 

Meer info op  
www.coltonsfood.nl of volg 

 ons op  

Poetshulp gezocht 

Mijn man en ik zijn op zoek naar een 
hulp in de huishouding voor +/- 3 uur  
in de 14 dagen. We wonen in Oerle.  
Als je geïnteresseerd bent, gelieve 
contact op te nemen met 06-21840562 

Winnaar ‘Zoek de boeken’ 

In de vorige koers hadden 
we in totaal 28 boeken 
verstopt. Deze waren correct 
gevonden door  
Ineke Groenen - de Greef.  
 
Ze wint hiermee toegang tot 
de zomereditie van de 
boekenmarkt van de Koers 
van Oers op 16 juli en mag 
ook nog eens 4 boeken naar keuze uitzoeken. 
 
Gefeliciteerd Ineke, tot 16 juli en heel veel 
leesplezier deze zomer! 

http://www.oerle.info
http://www.coltonsfood.nl/
http://www.coltonsfood.nl
https://www.facebook.com/Coltonsdelights
https://www.instagram.com/coltons_food/
http://www.coltonsfood.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 

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 97 was:  
1. InterToys 
2. KIki 
3. HalfMijl 
4. BoekenMarkt 
5. Groen En Keurig 
6. BuurtpReventie 
7. Morris 
8. DAal 
9. HaNs Jasper 
10. RuiSke 
 
 
Familienaam: Timmermans 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Wendy Borgmans, Mieke van Campen, Bets Hospel, 
Hans Jasper, Corrie Kampinga, Corné Kelders,  
Frans Loijen, Henriette Segers, Anja Steijnen,  
Annie Stemerdink en Jack van der Velden. 

Crypto Oers, puzzel 98 

1. Geert mist 'n horecazaak (6) 
2. In Zandoers vind je een prachtige dagvlinder (5)  
3. Trad muziekgezelschap Sint Cecilia eerst in 

aangename samenwerking op? (8) 
4. Een smalle straat en meer straat om de vormen 

zelf ook een straat (11) 
5. Zij is zo'n 69 cm binnen de kinderredactie (4) 
6. Schitterend dorp in Veldhoven met 4.555 

inwoners in 2021 (5) 
7. Dit chocoladeteam eindigde 30e in de pubquiz 

van Boergondisch Oers (5) 
8. Jubilaris van BIO is een duivenhok met een noot 

(5) 
 
Succes! 

1 
                   

2 
                  

3 
                     

4 
                        

5 
                 

6 
                  

7 
                  

8 
                  

http://www.babyfotootjes.nl/
http://www.autobedrijfdingen.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 

De parochie 

Vieringen in de Sint Jan de Doperkerk 
 
Dinsdag 2 augustus 9.30 uur 
Maandag 29 augustus 19.00 uur Hoogfeest van 
Sint Jan onthoofding. Gildemis 
Dinsdag 6 september 9.30 uur. 
 

15 augustus: Maria Tenhemelopneming 
 
Op deze feestdag vieren we dat Maria, als eerste 
verloste mens, door haar Zoon Jezus ten hemel is 
opgenomen. Zij kon niet in de dood blijven maar 
werd meteen met lichaam en ziel door de Heer in de 
hemel opgenomen. Zij is onze hoop want ook wij 
mogen op een dag met lichaam en ziel opgenomen 
worden in de Eeuwige Liefde van de Vader. 
Dit jaar valt deze feestdag op een maandag. In de 
parochie Christus Koning is het een hele bijzondere 
dag omdat de kerk een bedevaartkerk is voor Maria.  
Op 15 augustus is er een viering en een 
lichtprocessie door de wijk. Dit begint om 20.00 
uur.  
 

Bruidjes gezocht 
 
Voor de processie op 15 augustus zoeken we 
vrouwen en meisjes die als bruid(je) mee willen 
lopen in de processie. Als je zelf een mooie witte 
jurk hebt kan je die aantrekken maar er zijn bij de 
parochie voldoende bruidsjurken om uit te kiezen. 
Als je wil meedoen geef je dan op via 
secretariaat@christuskoning.nl of in de sacristie 
of het parochiecentrum. Geef dan ook je 
telefoonnummer of e-mailadres zodat we je kunnen 
laten weten wanneer je jurken kan komen passen. 
 

Informatieavonden 1e communie en 
Vormsel 
 
Woensdag 21 september is er om 20.00 uur een 
informatieavond over de voorbereiding op de  
1e communie.  
Donderdag 22 september is om 20.00 uur een 
informatieavond over de voorbereiding op het 
sacrament van het Vormsel. Deze avond is bestemd 
voor zowel de ouders als de kinderen die zich willen 
voorbereiden op dit sacrament.  
 
Voor beide avonden kan er aangemeld worden via 
secretariaat@christuskoning.nl of 040-2532231 
Beide avonden worden gehouden in het 
parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 18. 

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.daskeukens.nl/
http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
mailto:secretariaat@christuskoning.nl
mailto:secretariaat@christuskoning.nl
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Iedereen bedankt! 
 
Wat was de open dag zaterdag 25 juni een geweldig 
mooie, drukke en vooral sfeervolle dag!  
We hebben mooie complimenten mogen ontvangen. 
Van familie tot dorpsgenoten en van wethouder 
sociaal domein, collega zorgorganisaties tot mensen 
die op zoek waren naar dagbesteding. Iedereen 
zocht elkaar op onder de oude notenboom welke 
mooi dienst deed als ontmoetingsplek voor een 
hapje, drankje en nog even wat livemuziek. 
Iedereen hartelijk dank voor de komst, de interesse 
en de betrokkenheid! 
 
De dag hebben we heerlijk afgesloten met een 
barbecue samen met onze cliënten en partner/
mantelzorger en/of familielid. 

Sfeervolle open dag 

http://www.oersehave.nl/


6 

Reanimatiecursussen 

Nieuwe reanimatiecursussen 
 
Voor geïnteresseerden wordt 
er een nieuwe 
reanimatiecursus aangeboden. 
Een cursus bestaat uit twee bij 
elkaar behorende 
lesmomenten van 2 uur die 
worden gegeven in 
Dorpscentrum d’Ouw School.  
 
De cursus wordt gegeven door Bob Groenenveld, hij 
is aanbevolen door Cordaad en is een bevoegd 
opleider. Het is mogelijk een certificaat te behalen.  
De cursus kost €20 en is voor eigen rekening. 
Misschien is het mogelijk om bij je eigen verzekering 
of vereniging deze kosten terug te vragen. 
Betaling graag contant bij de eerste cursusdag.  
 
De eerstvolgende cursus data zijn: 
- 14 september  
- 21 september 
Beide aanvang 19.30u. 
 
Een aantal mensen had zich al gemeld voor Corona 
tijd, zij dienen zich opnieuw aan te melden maar 
hebben voorrang op nieuwe aanmeldingen. 
 
Ook willen we een cursus aanbieden op 
dinsdagmiddag hiervoor zijn de data: 
-  4 oktober 
- 11 oktober 
De aanvangstijd is dan 14.00u. 
 
Aanmelden via e-mail:  
g.denkleef@chello.nl  
Graag met vermelding van:  
Naam, adres, telefoonnummer en cursusdagen. 
U ontvangt bericht als u voor de cursus geplaatst 
bent. 
 
Groetjes van Aly van der Weerden,  
Angelique Antonis & Marian van den Boomen 

Onthulling cheque sponsorloop 

Onthulling cheque sponsorloop  
BS Sint Jan Baptist Oerle 
 
Afgelopen vrijdag 24 juni werd het bedrag onthuld, 
dat de kinderen van Basisschool Sint Jan Baptist in 
Oerle bij elkaar hadden gelopen tijdens de 
sponsorloop op 15 juni jl. 
Onze bestuursleden Aad, Riet en Diane waren op het 
schoolplein aanwezig om de cheque in ontvangst te 
nemen en Aad sprak mooie woorden om iedereen te 
bedanken. 

Het was een spannend moment toen het bedrag 
onthuld werd. Een bedrag van maar liefst € 5.780 is 
door de kinderen opgehaald. We waren er stil van. 
Wat een enorm bedrag! Hier kunnen we heel veel 
kinderen in India blij mee maken. 
We willen iedereen enorm bedanken die 
meegeholpen heeft om deze sponsorloop tot dit 
grote succes te maken. 
 
Vanuit het Vekemansfonds willen we in het bijzonder 
Corrie Kampinga en haar man Jan bedanken voor 
het geweldige werk dat zij hieraan gehad hebben. 

Riet (l.), Diane en Aad met de cheque van € 5.780 

https://www.zorginoktober.nl/
http://www.vandermierden.nl/
mailto:g.denkleef@chello.nl


7 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Open dag ‘de Nieuwe Band’ 

Open dag activiteitencentrum de Nieuwe Band 
 
Activiteitencentrum “de Nieuwe Band” is een 
stichting die zich richt op alle mensen die overdag 
tijd hebben en graag hun hobby willen beoefenen of 
die iets nieuws willen leren. De stichting doet dit 
door het aanbieden en begeleiden van verschillende 
activiteiten in groepsverband, waardoor onderlinge 
contacten ontstaan en kunnen groeien. 
Stichting de Nieuwe Band werkt hiervoor samen met 
tientallen vrijwilligers, die deze activiteiten op 
deskundige wijze begeleiden. Deze vrijwilligers 
hebben doorgaans een specifieke kennis, die zij, 
geheel belangeloos, tijdens een of meerdere 
dagdelen, graag met u delen. Zij zijn geen docent, 
maar begeleider. Zij vormen het fundament van de 
stichting.  
 
Zaterdag 27 augustus houdt de Nieuwe Band een 
open dag van 10.00 tot 15.00 uur. Hier zijn dan de 
begeleiders van de activiteiten aanwezig om uitleg 
te geven over hun activiteit.  
Er zijn diverse sportactiviteiten zoals gym, biljart, 
jeu-de-boules en beweging en ontspanning. 
Sommige van deze activiteiten worden buiten het 
gebouw van de Nieuwe Band gegeven. De 
computerbegeleiders begeleiden tal van groepen 
variërend van beginners tot gevorderden.  
Er worden diverse workshops verzorgd zoals; 
Android smartphones: basisinstellingen, foto’s 
maken, WhatsApp, email, Google Maps, apps 
installeren en verwijderen, basis internet. 
Voor het komende seizoen staan er nieuwe 
workshops op de agenda, onder andere: Fotoboeken 
maken en foto’s bewerken, Microsoft Word 
basisfuncties, email basisfuncties en veilig en 
bewust online. 

De goed uitgeruste werkplaats wordt voor tal van 
activiteiten gebruikt. Er zijn machines voor het 
bewerken van hout en metaal, er kan worden gelast. 
Er is een oven die bij diverse activiteiten met glas 
worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld glasfusen. Ook 
wordt er werkstukken met Tiffany en glas in lood 
gemaakt. Daarnaast zijn er nog groepen die 
speksteen bewerken. De twee overige lokalen 
worden gebruikt voor de talen (Spaans, Frans en 
Engels) zowel voor beginners als gevorderden, 
verschillende schildertechnieken, bloemschikken, 
kleding maken, kaarten maken, kalligrafie en 
fotografie. 
 
Naast het uitoefenen van een hobby is de Nieuwe 
Band ook een ontmoetingscentrum. De sociale 
contacten voor de deelnemers zijn net zo belangrijk 
als het opdoen van vaardigheden voor hun hobby.  
 
Stichting de Nieuwe Band doet mee met de 
meedoenregeling van de gemeente Veldhoven.  
 
U vindt het gebouw van de Nieuwe Band aan de Van 
Aelstlaan 14 in Veldhoven. 
 
www.de-nieuwe-band.nl 
https://www.facebook.com/stichtingdNB 

http://www.geitenboerke.nl/
http://www.lovano.nl/
http://www.de-nieuwe-band.nl/
https://www.facebook.com/stichtingdNB
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 5 nr 4 juli 1972 
 
Schoolverlatersdagen 
 
Op 26, 27 en 28 juni zijn in de kantine van “’t 
Vlutterke” voor de zesde klassers van de Lagere 
School de schoolverlatersdagen (Jeugddriedaagse) 
gehouden. Een der onderdelen hiervan was een 
oriëntatietocht per fiets door onze gemeente. 
De klas was gesplist in zes groepen en elke groep 
kreeg tijdens de tocht de opdracht een instelling te 
bezoeken, daar een interview af te nemen en 
hiervan een verslag te maken. 
 
Groep I.  (Piet van Ampting, Gerda de Crom, Mieke 

v.d. Velden en Gertjan Verhoeven) 
bezocht het gemeentehuis (zie I)   

Groep II.  (Henriëtte Baselmans, Helma Denissen, 
Kees Olislagers en Peter Roosen) bezocht 
de pastorie van Zonderwijk. ( zie II) 

Groep III. (Gerard van Beers, Arian Claassen, Ria 
van Doren, Victor de Kort en Karien v.d. 
Sande) bezocht de brandweer. (zie III)  

Groep IV. (Rob Boerekamps, Maria Krabben, Els 
Lijten en Willy Gepkens) bezocht “de 
Schalm”. (zie IV)  

Groep V. (Kees Cattenstart, Wim Sanders, Tonnie 
Toonders, Marjo v.d. Ven en Ellie 
Verblackt) bezocht de C.H.V. (zie V) 

Groep VI. (Peter Eliëns, Frans de Crom, Erna 
Raymakers, Walthera de Lepper en Maria 
Sanders) bezocht het politiebureau. (zie 
VI)  

 
I. Gemeentehuis 
Het schooljaar liep ten einde. We kregen de 
driedaagse. Dinsdag 27 juni kregen we een 
fietstocht. ’s Middags aten we op Koningshof. We 
hadden een 1e deel en een 2e deel. We begonnen 
aan het 2e deel. We moesten in het 2e deel een 
interview afnemen. We kregen een brief mee. Die 
mochten we op een gegeven moment openen.  

Het werd door de post gecontroleerd. We waren 
voorbij de post en mochten de brief openen. Er 
stond in dat we naar het gemeentehuis moesten. We 
gingen naar binnen en vroegen naar de heer 
Renders. Ze zeiden waar we hem konden vinden. 
We klopten aan en gingen naar binnen. We moesten 
gaan zitten, zei hij. (We begonnen met de vragen). 
Raadsleden worden gekozen. Je moet 21 jaar zijn 
om te mogen kiezen. Uit de gemeenteraad kiezen ze 
3 of 4 wethouders. Aangegeven op het 
gemeentehuis wordt: het geboren worden, het 
trouwen, het verloven, het dood gaan. Er zijn een 
heleboel verschillende afdelingen: bevolking, 
bijstand, militaire zaken, en Verkiezingen. Interne 
zaken: Post bijhouden, huishoudelijke dienst. 
Financiën: Personeelszaken, belastingen en 
boekhouden. Onderwijs en Cultuur: zorgt dat de 
scholen geld krijgen. Grondzaken: Wat voor gronden 
de gemeente heeft. Maatschappelijk werk: mensen 
helpen die in moeilijkheden zitten. Ontwikkeling en 
Algemene zaken: Uitbreiding-ontwikkeling. Dienst 
Gemeentewerken: voor straten, vuilnis, zwembad. 
Sport: Recreatie en sportvelden. 
Veldhoven heeft nu ongeveer 27.500 inwoners en 
omvat 7 kerkdorpen: Meerveldhoven, Zeelst, Oerle, 
Zonderwijk, Veldhoven t Look en d’Ekkker. 
De gemeente krijgt het geld van het Rijk en van de 
gemeentebelastingen. De oppervlakte van 
Veldhoven is ± 44 km². 
We hadden in een boek gekeken naar onze geboorte 
aangifte. We wisten niets meer te vragen en gingen 
maar weer verder met de fietstocht.  

Groep I 
 
II. Verslag van het interview met Pastoor 
Henselmans, pastor van Zonderwijk  
Wij werden binnengelaten door de pastoor zelf. 
We vroegen hem waarom hij priester geworden was; 
het antwoord van Meneer Pastoor luidde: “Om 
anderen te helpen en om een beetje gelukkig te 
kunnen leven.” 
De mensen die hij als voorbeeld had genomen 
waren: op de eerste plaats Jezus Christus en verder 
Paulus, paus Johannes XXIII, Mgr. Bekkers, Mgr. 
Bluijssen. Hij voelde zich enthousiast als andere 
mensen zich gelukkig voelen door z’n hulp. 
Hij had een kleine vergoeding maar geen loon. Die 
vergoeding kreeg hij van wat de mensen hem gaven 
en daar moest ook nog een hele boel van af voor het 
licht en de verwarming. 
 
We vroegen hem ook of hij op een andere manier 
niet meer geld zou kunnen verdienen. Hij zei: “Ja, 
maar daar geef ik niks om”. Hij zou toch het werk 
doen als hij er geen geld mee verdiende. 
 
De hosties die hij uitreikt in de kerk worden 
gemaakt door doofstommen in het 
Doofstommeninstituut in St. Michielsgestel bij Den 
Bosch. 
De pastoor gaat op huisbezoek als de mensen hem 
nodig hebben. En er zijn 10 dames en heren die op 
bezoek gaan bij de nieuwe mensen die er zijn 
komen wonen.  
 
Dit was het verslag van  Groep II 
Henriëtte, Helma, Kees en Peter 

http://www.kappervanderlooy.nl/


9 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

III. De brandweer  
We maakten een fietstocht. We bezichtigden de 
brandweerkazerne en moesten een interview 
afnemen bij de brandweer. 
We moesten een paar vragen stellen. 
We vroegen: Zijn de brandweermannen vrijwilligers 
of beroeps? 
Ze waren vrijwilligers. Ze verdienen 4 gulden als er 
brand is, per uur, en als ze thuis moeten blijven  
ƒ 5,- zondags.  
Als men brandweerman wil worden gaan de andere 
brandweermannen kijken of er vrijwilligers zijn die 
dicht bij Gemeentewerken wonen en gezond zijn en 
bijna altijd thuis zijn en als ze dat willen moeten ze 
cursussen gaan volgen. Er zijn nu 35 
brandweerlieden. Er zijn 3 brandweerwagens. 
Ze zijn in het jaar 1971 81 keer uitgerukt waarvan 
15 maal vals alarm, 6 maal hulpverlening, 60 maal 
voorbranden. 
Uitruktijden ’s nachts 2½ minuut, overdag  
2 minuten ongeveer.  
Oefeningen: Volgens het verslag werd in het jaar 
1971 17 keer geoefend b.v. in kloosters en 
fabrieken.  
 
De schade in 1971 was een bedrag van ƒ375.975,-. 
in 1970 bedroeg de schade ƒ198.330,-. Het verschil 
in één jaar bedraagt dus ƒ177.645,-.de 
voornaamste brand in 1971 was “t Silveren 
Seepaerd” en de Karel I fabrieken.  
We hebben ook gehoord dat er twee soorten schuim 
zijn: chemisch schuim en luchtschuim. Er zijn 
verschillende rangen bij de brandweer, b.v. 
bevelhebber, 4 onderbrandmeesters.  
3 hoofdbrandwachten, 6 brandwachten eerste klas, 
6 brandwachten tweede klas. De aspirant-
brandwacht samen 5 leden. 
Zoals ik al gezegd heb er zijn drie brandweerwagens 
die leeg 3000 kg. wegen en vol met lieden 3500 kg.  

Groep III 
 
IV. de Schalm  
De schalm is een klein soort schouwburg, waar de 
mensen een keer kunnen komen kijken als er een 
film is of een toneelstuk opgevoerd wordt. De 
toegangsprijs is bij een film meestal hetzelfde. Maar 
bij een toneelstuk is het heel verschillend. 
Er werken niet zoveel mensen als het lijkt. De 
directeur; Meneer Willems en zijn secretaresse, de 
film-geluids-en lichttechnicus; Meneer Klein.  

De toneelmeester Meneer Vermeulen en nog een 
andere secretaresse zijn in vaste dienst. 
De snoepjuffrouw en de vergaderjuffrouw en het 
personeel, dat plaatsen aanwijst bij een film of 
toneelstuk, zijn niet in vaste dienst. Zij worden 
gewaarschuwd als ze moeten komen. 
Nu iets over de film-geluid- en lichttechnicus en zijn 
apparatuur. Op de eerste plaats heeft hij in zijn 
kamertje 2 grote professionele 35-mm 
filmprojectoren staan. Op die projectoren kunnen  
3 soorten beeld worden gedraaid n.l. normaal, 
widescreenbeeld en cinemascope-beeld.  
Op zo’n projector zitten 2 enorme rollen film, 
waarvan op één zo’n rol 1500 m film. Dan heeft hij 
nog aan de andere kant van zijn cabine in een héél 
groot schakelbord. Hij kan daarmee de 6 versterkers 
en de lampen op het toneel bedienen. Ook kan hij 
het geluid van de bandrecorder zuiver op het toneel 
brengen. Ze hebben ook nog 2 dia-projectors 
waarmee ze b.v. in de pauze reclamedia’s achter het 
doek draaien. 
Nu iets over het toneel. Er zijn ongeveer  
15 toneelgroepen per jaar geweest. Die groepen 
doen dan wel eens 3 of 3 voorstellingen per dag. Het 
is wel eens voorgekomen, dat ze om 9 uur 
begonnen en dat ze pas om 2 uur in de nacht naar 
huis konden, maar dat was dan wel in het 
theaterseizoen. 
Die toneelgroepen doen alles zelf, zoals het decor 
zelf maken en opbouwen, zichzelf sminken en de 
muziek bij het toneelstuk zelf componeren. De 
beroepstoneelgroepen hebben dikwijls zelf een 
schminker een zogenaamde grimeur.  
Er zijn 4 grote kleedkamers waar de toneelspelers 
zich omkleden. 
Nu iets over het gebouw zelf. 
Het heeft een oppervlakte van ongeveer 1000m². 
De zaal biedt plaats aan 460 mensen. In het gebouw 
is een foyer, een kantoortje, een garderobe, 
toiletten, 4 kleedkamers en de zaal en een ruimte, 
om het doek en het filmscherm op te bergen. 
De Schalm bestaat nu ongeveer 7 jaar. Hij is 
helemaal door de gemeente gebouwd. 
Nu iets over de film-geluids-en lichttechnicus: 
George Klein, die ons dit allemaal zo mooi heeft 
uitgelegd. Hij werkte eerst bij de radio, en werkt nu 
2½ jaar bij de Schalm. Hij werkt gemiddeld wel  
10 uur per dag, en moet alles aangeven op het 
toneel door een microfoontje, b.v. wanneer ze 
moeten beginnen. Voor dit beroep heeft hij 9 jaar 
moeten leren. 
Onze groep heeft aan hem te danken, dat ze dit 
verslag konden uitbrengen. Ik hoop, dat jullie nu 
iets meer weten over de Schalm. 
 
V. de C.H.V. 
Met de 3-daagse kregen wij 27 juni een 
oriëntatietocht. Onder die tocht moesten alle 
groepen ergens gaan interviewen. Er waren  
6 groepen. Wij mochten bij de C.H.V. gaan. 
De afkorting C.H.V. betekent Coöperatieve 
Handelsvereniging Veghel. 
De functie van de C.H.V. is de in- en verkoop van 
land- en tuinbouwproducten. Het verschil is, tussen 
een gewone zaak en de C.H.V., dat ’n zaak werkt 
voor de winst, en de coöperatie werkt voor de leden. 
De omzet van de C.H.V. dit jaar is al meer dan  

http://www.dehoeve.nu/
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1 miljoen ton mengvoeders. Er werken 25 personen. 
De kantoren zijn boven, om de bonnen van de 
winkel na te tellen. Verder is er nog een 
administratie, een directie-kamer, een vergaderzaal 
en een groot kantoor. 
Er zijn 3 brandvrije kamers, een voor de verf en een 
ander voor de bestrijdingsmiddelen. Ook is er nog 
een consumptiekamer, dat is een kamer waar koffie, 
pudding, thee enz. in staat. Verder is er nog een 
loods voor mengvoeders. Die gaan over een lopende 
band naar buiten in de wagen en dan kunnen ze 
weggebracht worden. 
In Limburg is een L.L.T.B. een Limburgse land- en 
tuinbouwbond. In Arnhem een L.T.B. dat is een Land
- en tuinbouwbond, in Haarlem een A.B.T.B. een 
Algemene Boeren en Tuindersbond. 
De mengvoeders komen uit heel de wereld. 
Wij bedanken mijnheer van Boekel voor de 
rondleiding en we gingen weer verder met de 
fietstocht. 
We hadden weer een heerlijke tocht gehad. 
 
VI. het Politie-bureau. 
Met de driedaagse kregen we op dinsdag 27 juni een 
oriëntatietocht. We hadden een brief meegekregen, 
waarin stond, dat we op het politie-bureau een 
interview af mochten nemen. 
Toen we daar aankwamen moesten we even 
wachten, en daarna liet een agent ons boven een 
kamer zien, waar ze beschuldigde vragen moesten 
stellen en uitzoeken of hij wel of niet schuldig is. 
We gingen mee naar de kamer, waar de agenten 
aten en naar de T.V. konden kijken. Beneden liet hij 
een politieauto zien, en we gingen er een eindje mee 
rijden. Hij nam ook in de politieauto contakt op met 
andere stations. Toen we terug kwamen, testte hij 
de radarauto. De radarauto straalde stralen uit van 
60 meter. Zo werd de snelheid opgenomen. Er 
waren knopjes van 50-60-70-80-90 km. Als je een 
knopje indrukte b.v. van 50, dan begon het te 
zoemen als iemand harder reed dan 50. Hij telde de 
auto’s die voorbij kwamen en de auto’s die in 
overtreding waren. 
Toen gingen we met de adjudant naar een andere 
politieauto. Daar liet hij het zwaailicht en de sirene 
werken: wat schel!! Toen liet hij ons 2 nieuwe 
motoren zien, ze waren nog niet ingereden. Hij 
startte er een voor ons. Hij liet het knipperlicht en 
het zwaailicht zien en de sirene horen. De een was 
785 en de ander 787 cc. Als ze ingereden waren, 

dan zouden ze op de wegen verschijnen. Ze hadden 
nog geen politie te paard, nee daarvoor hadden ze 
een “landrover”.  
Het verschil tussen de kleine witte wagens en de 
grote blauwe was, dat in de blauwe alleen maar 
arrestanten vervoerd werden. 
Toen liet de adjudant ons de afgekeurde wagens 
zien. Er werd er net een met de takelwagen 
vervoerd.  
We gingen nu naar de gevangenis. Het was niet veel 
“soeps”! een bed, een w.c. en een stoel, anders 
niets. Als de gevangene iets wenste, drukte hij of zij 
op een knopje. Ze werden daar goed verzorgd. Ze 
komen daar niets te kort. 
Hij liet ons een portofoon zien. Die kostte twee jaar 
geleden al ƒ2000,-. 
Als je er geen antennetje op draaide, dan deed hij 
het niet. Hoe langer de antenne, hoe verder men 
elkaar kon horen. 
We vroegen, of we de handboeien mochten zien, dat 
kon. We kregen ze zelf om, die konden strak. De 
gummistok kregen we ook te zien. Hij was van 
rubber, het woord zegt het al. We kregen er 
allemaal een tikje mee, en dat striemde door. 
We hadden ook gevraagd naar een revolver, daar 
gingen 12 kogels in. We kregen ook een kaart te 
zien van de gemeente Veldhoven. Er zaten overal 
knopspelden in: groene, gele, blauwe, rode en 
zwarte. Groen betekende totale aanrijding, blauw 
licht letsel, rood ernstig letsel, zwart betekende 
dood, geel betekende materiële schade. 
Daarna gingen we weer verder, met de 
oriëntatietocht. 

http://www.loodgietersbedrijf-peelen.nl/
http://www.vandevenuitvaarten.nl/
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Severinus vacatures 

Hieronder staan weer leuke vragen voor 
vrijwilligerswerk met onze cliënten, waarvan 
wij hopen dat u echt weer energie krijgt! 
Zit er niet bij wat bij u past? Kom gerust een 
keer een kopje koffie drinken, dan kijken we 
wat er bij u past.  
Hannah van Duivenbode (06 52 40 16 79)  
 
Chauffeur-vrijwilligers gevraagd 
Momenteel rijden er een aantal 
vrijwilligers onze cliënten naar 
activiteiten in de vroege avonduren. 
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).  
 
Ga je mee met mij met de trein en een kopje 
koffie drinken met mij? 

Ik ben een hele lieve 
gemoedelijke man van 53 jaar 
oud. Ik geniet van een 
praatje, samen koffie drinken, 
een wandeling, of samen met 
de bus of trein weg gaan. 
Voor mij staat gezelligheid 
hoog in het vaandel. 
Voor meer informatie neem 
contact op met  

Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

Ben jij de nieuwe Robert ten Brink? 
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 

Zorg jij dat het tussen twaalf en twee 
vlekkeloos verloopt? 
In onze mooie recent geopende Lunchroom High 
Chaparral in Zeelst, zoeken we ogen en oren die 
onze cliënten willen ondersteunen in de 
piekmomenten. Deze zijn tussen 12 u en 14 u iedere 
werkdag. Je hoeft niet meteen alle dagen te komen, 
we kunnen kijken of we de diensten met meerderen 
kunnen invullen. 
Horeca ervaring is gewenst maar geen must, onze 
cliënten leren jou dat zo. 
Voor meer informatie neem contact op met Hannah 
van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

Festivals zijn mijn lust en mijn leven, van jou 
ook? 
Ik woon op mij zelf 
binnen Severinus en 
ben op zoek naar 
een festivalvriendin 
die net als ik rond 
35 jaar oud is. 
Lekker feesten en 
genieten. Ga je met me mee? 
Voor meer informatie neem contact op met Hannah 
van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

http://www.eclips-uitvaart.nl/
https://www.nieuwerwets.nl/
mailto:vrijwilligers@severinus.nl
mailto:hannah.van.duivenbode@severinus.nl
mailto:hannah.van.duivenbode@severinus.nl
mailto:hannah.van.duivenbode@severinus.nl
mailto:hannah.van.duivenbode@severinus.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 

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 mee fietsen en ergens koffie drinken? Ik 
trakteer! 
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 
kringloopwinkel te gaan. Voor meer informatie neem 
contact op met Hannah van Duivenbode,  
06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

Stunten 
door Susan Visser 

Al maanden stijgen de 
prijzen en of je nou de 
krant openslaat of de tv 
aan zet, het is overal ach 
en wee vanwege oorlog 
en inflatie. Ik voel me dan 
ook bijna schuldig als ik 
schrijf dat wij hier in huis 
de afgelopen maand heel 
wat te vieren hebben 
gehad. Het vinden van werk door een van onze 
Oekraïense logees, het vinden van eigen 
woonruimte en uiteindelijk het daadwerkelijk 
verhuizen. De tweede logee volgde al snel. Keer op 
keer kwam de vraag: “Wat wil je eten?” Want wat is 
een betere manier om iets te vieren met mensen 
met wie je de taal niet deelt, dan samen de maaltijd 
delen?  

Vooral afhaal Chinees 
was erg in trek en ook 
Domino’s pizza. Elke 
keer verbaasde ik me 
erover dat ik alweer 
was vergeten hoeveel 
verpakkingsmateriaal 
we overhouden als we 
afhalen of laten 
bezorgen. Dat druist 
behoorlijk in tegen al 
die groene idealen, 
maar het eten ging wel op. Niet in één keer, maar 
als tussendoortje ’s avonds, want onze logees 
nuttigden elke avond om 20.30 nog een maaltijd. Er 
was daardoor in ieder geval geen voedselverspilling. 
Totdat we ontdekten wat de aanbiedingen waren bij 
Domino’s als we lieten bezorgen.  

Het is bijzonder om te zien hoe een 
pizzabezorgservice ondanks alle prijsstijgingen nog 
steeds kan stunten met 3 voor de prijs van 2 of met 
een lagere prijs voor de pizza’s als je er extra 
kaneelbrood bij bestelt. Huh? Daadwerkelijk minder 
betalen als je meer koopt?  
Jazeker. Maar een hele pizza extra bleek voor onze 
logees toch teveel en ook het kaneelbrood bleef 
liggen. De volgende dag was het vooral heel erg 
hard en taai. Zo eindigde het extra eten toch in de 
kliko en dat zal in andere huishoudens niet anders 
zijn. 

Voor Brabantse pizzabakkers die op hun website 
aangeven goed te willen zijn én goed te willen doen 
met oog voor mens, dier en milieu en die naar eigen 
zeggen iedere dag zichzelf uitdagen om het beste uit 
zichzelf te halen voor een betere wereld, is hier nog 
een wereld te winnen. In plaats van korting bij 
gratis extraatjes die mensen helemaal niet opeten is 
het misschien een idee om structureel lagere prijzen 
te hanteren. Zeg maar als de Hornbach van de 
maaltijdbezorgers. Dat is nog eens stunten met oog 
voor mens en milieu. 

Susans column 

http://www.tegelwerkendekeersop.nl/
mailto:vrijwilligers@severinus.nl
mailto:hannah.van.duivenbode@severinus.nl
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TCO Bivak 2022 

TCO Bivak 2022: Laatste weekend 
zomervakantie 

Dit jaar gaat het Bivak van Tiener Comité Oerle 
gelukkig door! 

Het bleek dat veel TCO-leden, vrijwilligers en 
bestuur dit jaar in het laatste deel van de 
zomervakantie nog op reis zijn. Daarom hebben we 
besloten het Bivak naar het laatste weekend van de 
zomervakantie 2022 te verplaatsen. We zorgen er 
voor dat iedereen zondag weer op tijd naar huis kan 
en fit is voor het nieuwe schooljaar. 

Reserveer vrijdag 2 t/m zondag 4 september 
2022 in je agenda!! 

We gaan dit jaar inzetten op een prachtige Bivak. 
We hebben wat in te halen en dat willen we graag 
doen samen met jullie op de locatie Camping Het 
Groene Eiland aan de Maasplassen bij Appeltern. Het 
programma bestaat uit sport en spel, zowel op het 
land als op/in het water. Maar ook ontspanning en 
momenten dat er even helemaal niets moet met 
lekker eten en gezelligheid. 

We hebben een aantal grote tenten van TCO (tipi 
tenten), maar je mag ook in je eigen tent slapen. 
Dat laatste is wat rustiger :-) We zitten op een 
terrein van de camping. Deze locatie heeft goede 
sanitaire voorzieningen. Op de website van het TCO 
vind je een lijst met zaken die je mee moet nemen. 

We verwachten alle deelnemende tieners (ook de 
oudste groep) vrijdag 26 augustus om 10.00 uur op 
het kerkplein in Oerle.  

StichtingStichtingStichtingStichting

Vervoer 

We hopen dat er een aantal ouders zijn die willen 
halen en brengen of tijdens de bivak één of meer 
dagen willen helpen als vrijwilliger. Geef dat s.v.p 
aan bij de inschrijving. Het is ongeveer een uurtje 
rijden naar Appeltern. Het adres en contactgegevens 
van de locatie laten we nog weten via de website en 
de socials. 

En dan nog dit….. 

TCO zoekt dringend bestuursleden 

We zijn als TCO dringend op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. We verwachten volgend jaar veel 
nieuwe aanmeldingen van tieners en dat is mooi. 
Maar het TCO kan niet zonder voldoende 
bestuursleden om alle leuke activiteiten voor onze 
tieners te organiseren. 

Als bestuur komen we ongeveer 8 keer per jaar bij 
elkaar en dat proberen we effectief maar ook met 
gezelligheid te doen. Voor de Braderie hebben we 
wel enkele extra vergaderingen nodig. Indien je 
belangstelling hebt of eerst eens gewoon wat meer 
wil weten stuur dan een mail naar mail@tcoerle.nl 
of een appje naar 06 – 30658706. Ook via Facebook 
en Insta kun je ons vinden. 

Tot dan, 

Het TCO-bestuur 

http://www.henrikox.nl/
http://www.kolbouw.nl/
mailto:mail@tcoerle.nl


16 

Overzicht automatische incasso Koers 
van Oers juni 2022 
 
Eind juni hebben we weer de automatische 
bijdragen van de Oerse bevolking ten behoeve 
van de Koers geïncasseerd. Dankzij 313 aan 
ons verstrekte machtigingen konden wij 
€ 4.019,65 op onze bankrekening laten 
bijschrijven, waar we erg blij mee zijn.  
 
De Koers wordt in heel Oers verspreid (met dank 
aan de vrijwilligers die dit verzorgen). Dit betekent 
dat er één keer per maand in ca. 1400 huizen een 
Koers op de deurmat valt. Om het blad in deze 
oplage en in deze vorm financieel mogelijk te maken 
zijn er naast onze zeer gewaardeerde adverteerders, 
ca. 380 huishoudens in Oerle die via een machtiging 
(automatische incasso) of via een jaarlijkse eigen 
overboeking de Koers financieel ondersteunen. Dat 
is krap 25% van de huishoudens, en dat vinden wij 
aan de tamelijk lage kant. 
 
Met de nieuwe machtigingen erbij komen we op een 
totaal van 313 huishoudens die de Koers jaarlijks 
ondersteunen met een automatische incasso. In de 
tabel hiernaast zie je de resultaten van deze 
incasso’s die dus het fraaie bedrag van € 4.019,65 
opleveren. De bedragen lopen uiteen van 3,40 euro 
(het equivalent van Hfl. 7,50 vroeger) tot 50,00 
euro per huishouden en gemiddeld bedraagt de 
bijdrage dan bijna € 13 per huishouden. 
 
Driehonderddertien machtigingen is mooi, maar dat 
aantal mag gerust nog hoger komen te liggen. 
Daarom willen wij nogmaals een beroep doen op alle 
Oerlenaren (waaronder de nieuwe bewoners) om 
ook een financiële bijdrage aan ons mooie dorpsblad 
te doen, dan wel om hun huidige bijdrage – die vaak 
nog uit de guldenstijd stamt – te verhogen naar een 
mooi rond getal in euro’s. 
 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Eindhoven-Veldhoven 

Overzicht incasso’s 

Als u de Koers van Oers ook een warm hart 
toedraagt en vindt dat Oerle een eigen dorpsblad 
moet houden, vul dan de machtiging hiernaast in. 
Stop de ingevulde machtiging vervolgens in de gele 
brievenbus bij Dorpscentrum d’Ouw School aan de 
Oude Kerkstraat 18, of in de brievenbus bij één van 
redactieleden. Mocht u ons dorpsblad al financieel 
steunen dan daarvoor onze dank. 
 
Alvast bedankt, Stichting Koers van Oers 

Aantal   Bedrag Totaal 

1  machtigingen  €    3,40   €         3,40  

13  machtigingen  €    4,54   €       59,02  

19  machtigingen  €    5,00   €       95,00  

1  machtigingen  €    5,67   €         5,67  

35  machtigingen  €    6,81   €     238,35  

3  machtigingen  €    7,50   €       22,50  

2  machtigingen  €    9,08   €       18,16  

60  machtigingen  €  10,00   €     600,00  

15  machtigingen  €  11,00   €     165,00  

34  machtigingen  €  11,34   €     385,56  

19  machtigingen  €  12,00   €     228,00  

2  machtigingen  €  12,50   €       25,00  

1  machtigingen  €  13,61   €       13,61  

53  machtigingen  €  15,00   €     795,00  

22  machtigingen  €  20,00   €     440,00  

1  machtigingen  €  22,00   €       22,00  

2  machtigingen  €  22,69   €       45,38  

2  machtigingen  €  24,00   €       48,00  

22  machtigingen  €  25,00   €     550,00  

2  machtigingen  €  30,00   €       60,00  

4  machtigingen  €  50,00   €     200,00  

313     €  4.019,65  

Tabel met de resultaten van de automatische 
incasso’s 

http://www.koersvanoers.nl/
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Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Amita Hartmann. 
 

Spaghetti met gebakken zalm en 
tomatensaus 

 
Ingrediënten (voor 4 personen) 

• 400 gram spaghetti (of minder als je koolhydraat 

arm wilt eten) 

• 4 stukken zalm filet, het liefst met de huid er nog 

op 

• Een gemengde sla, gewoon kant-en-klaar uit een 

zakje  

• 8 grote tomaten 

• Verse basilicum of Italiaanse kruiden, peper en 

zout, knoflook 

• Slasaus, honing, gedroogde rozemarijn en venkel 

• Zonnebloem olie, extra vierge olijfolie en olijfolie 

om te bakken 
 

Bereidingswijze 
1. Begin met het maken van de tomatensaus. Saus 

van verse tomaten is VEEL lekkerder dan uit een 
blik en is gemakkelijk te maken:  

• Snijd de tomaten in grote stukken. 

• Doe een beetje olijfolie (om te bakken, geen 

extra vierge olijfolie) in een pan en bak een 
teentje in dunne plakjes gesneden knoflook 
lichtbruin.  

• Voeg 1/4 bouillonblokje en een stuk of 8 

blaadjes verse basilicum hieraan toe en bak dit 
even mee. Een alternatief voor basilicum is 
een mix van gedroogde Italiaanse kruiden. 

• Voeg de stukken tomaat toe en laat ongeveer 

15 minuten (in)koken. De saus voor dit recept 
hoeft niet heel dik ingekookt te zijn.  

2. Kook de spaghetti zoals je gewend bent, maar 
niet te gaar. Laat de spaghetti kort in een vergiet 
uitlekken en doe het terug in de pan. Doe er een 
beetje (extra vierge) olijfolie overheen en roer 
het door elkaar. Vervolgens weer het deksel erop. 

3. Strooi peper en zout over de stukken zalmfilet. 
Bak de stukken zalm in hete zonnebloem olie 
bruin in een minuut of 5, waarbij de binnenkant 
nog een beetje roze van kleur is en de buitenkant 
knapperig. Het lekkerst is het als het op de huid 
gebakken is, dan blijft de zalm malser van 
binnen. 

4. Een eenvoudige salade past er goed bij. Wij 
kopen meestal een zakje gemengde salade en 
doen daar een eenvoudige dressing bij van 1 
lepel slasaus, 2 lepels extra vierge olijfolie, 
(gedroogde) rozemarijn en kervel, peper en zout 
en een lepel (Oerse) honing. 

5. Serveer het gerecht met pasta op het bord. 
Tomatensaus erover heen en de zalm ernaast. 
(Wij in Zandoers zetten gewoon de pannen op 
tafel). 

 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een 
recept is dat ik gedeeltelijk zelf heb verzonnen en 
benieuwd ben wat anderen er van vinden. 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Mireille Hoffman, omdat zij vaak in Italië komt 
en ik benieuwd ben wat ze daar heeft opgepikt.  

http://www.sandersgraszoden.nl/
https://www.verhoevenbakkerij.nl/
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Foto impressie Gilde St. Jan Baptist 
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Foto impressie Gilde St. Jan Baptist 
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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 

Voorlichtingsavond ‘t Stoom 

AED en reanimatie 

Bij Brandrood 39 hangt al enkele jaren een 
AED defibrillator. Uit navraag bleek, dat maar 
weinig bewoners van het plein wisten hoe om 
te gaan met een AED defibrillator. Buurtgroep 
’t Stoom nam daarom het initiatief tot het 
organiseren van een voorlichtingsavond over 
het gebruik hiervan en 15 juni was het zover. 

Diverse bewoners van Brandrood en ‘t Stoom 
meldden zich aan en Riny van de Pol, 
veiligheidsdeskundige van Severinus, was bereid de 
avond in te vullen. 
Naast het gebruik van de AED kwamen ook andere 
onderwerpen aan bod: 

− Hoe constateer ik of iemand een ernstig 

hartprobleem heeft?  

− Hoe en wanneer moet ik beginnen met 

reanimeren?  

− Hoe om te gaan met een AED defibrillator in een 

noodsituatie? 

Riny besteedde veel aandacht aan “hoe benader je 
een persoon met mogelijke hartstilstand” en wat de 
eerste stappen zijn die je “MOET” doorlopen, zoals 
112 bellen en trachten op een zo rustig mogelijke 
wijze uit te leggen aan de deskundige hoe het 
slachtoffer eraan toe is en waar deze zich bevindt.  

Ook benadrukte hij, dat direct reanimeren zeker 
levens kan redden. Aan de aanwezige deelnemers 
werd uitgebreid stap voor stap uitgelegd hoe op een 
juiste wijze gereanimeerd dient te worden, waarbij 
het oefenen op een “pop” ook tot de mogelijkheden 
behoorde.  

Als laatste legde Riny uit hoe een AED apparaat 
werkt en waarom een AED defibrillator zo belangrijk 
kan zijn bij een reanimatie.  
De deelnemers vonden zijn instructies erg zinvol en 
leerzaam. 

Mede met dit schrijven wil ik aandacht besteden aan 
het nut van reanimeren en het gebruik maken van 
een AED defibrillator. In Oerle hangen meerdere 
AED defibrillators en er zijn veel inwoners die niet 
weten hoe om te gaan met reanimatie en AED. 
Daarom benadruk ik het belang ervan dat meer 
inwoners van Oerle weten, hoe ze moeten handelen 
bij een hartstilstand.  

Huub Cox  
Buurtgroep ‘t Stoom 

https://www.boscafemolenvelden.nl/
http://www.handass.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 

Wonka Podia gaat theater cadeau 
geven aan 10.000 basisschoolkinderen 
in de Brainportregio  

Wonka Podia – een intensief 
samenwerkingsverband tussen zes podia in de 
Brainportregio – gaat in het voorjaar van 2023 
gezamenlijk een theatervoorstelling aanbieden 
aan alle basisschoolkinderen van groep 5 en 6 
in hun gemeentes. De intentie van Wonka 
Podia is deze educatieve theateractiviteit 
jaarlijks aan te gaan bieden, in de podia of 
daarbuiten. Voor deze eerste editie is de keus 
gevallen op de prachtige, fantasierijke 
buitenvoorstelling De Monteur en Het Meisje 
van Jeugdtheater Wildpark. Het feestelijke 
project wordt opgezet in samenwerking met 
Wildpark en de cultuurcoaches van alle 
betrokken gemeentes. 

Theater voor iedereen 
Wonka Podia heeft als missie om theater zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.. Op 
verfrissende en eigentijdse wijze, en – waar 
mogelijk - met gebruik van de nieuwste 
technologieën wil Wonka Podia ervoor zorgen, dat 
zoveel mogelijk inwoners uit de Brainportregio 
kunnen genieten van theater. Kinderen hebben 
hierbij speciale aandacht, ze zijn immers de 
bezoekers van de toekomst. Een fantastische 
theaterervaring brengt een kind veel meer dan 
alleen een leuke middag. Theater ontroert, ontspant, 
zet aan het denken, confronteert, zorgt voor anders 
leren kijken. Zij gunnen dit elk kind. 

Educatief project 
De buitenvoorstelling De Monteur en Het Meisje van 
Jeugdtheater Wildpark kan op het schoolplein 
gespeeld worden en steeds voor circa 170 
leerlingen. Er zullen zo’n 60 buitenvoorstellingen 
georganiseerd worden, waarmee ruim 10.000 

kinderen theater cadeau krijgen van Wonka Podia. 
Het is daarbij belangrijk dat het geen ‘losse’ 
voorstelling wordt, maar dat er een voortraject aan 
gekoppeld is. Zo komt er een speciale videolesbrief 
voor de deelnemende basisscholen en in 
samenwerking met de cultuurcoaches wordt 
bekeken wat er nog meer mogelijk is. Denk 
bijvoorbeeld aan verbinding met de muziekles op 
school of een theaterdocent voor de klas.  

Wonka podia  
Wonka Podia is een samenwerking van zes podia in 
de Brainportregio (red. De Schalm, De Hofnar, De 
Kattendans, De Cacaofabriek, Het Speelhuis en Het 
Parktheater) waarbinnen kennis en ervaringen 
worden gedeeld op het gebied van onder meer 
techniek, marketing en programmering. Wonka 
Podia streeft ernaar om podia toegankelijker te 
maken voor iedereen die dat wil. Thema’s als 
inclusiviteit, internationalisering en educatie staan 
dan ook centraal.  
Wonka Podia is één van de 26 Regio Deals Brainport 
Eindhoven. Regio Deal investeert samen met de 
regio in het bevorderen van de brede welvaart: 
leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische 
kracht. 

Wonka Podia geeft theater cadeau 

Scene uit de buitenvoorstelling De Monteur en 
Het Meisje  

http://www.gbveldhoven.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  

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 

Hobby: postcrossing 

“Ik vind het zo leuk om post te 
ontvangen” 

De afgelopen twintig jaar maken we steeds 
minder de gang naar de brievenbus. Maar er 
zijn mensen die elke dag opnieuw weer post 
ontvangen. Bianca Verberk is er daar een van. 

Door Ad Adriaans 

Als Bianca thuiskomt van haar werk bij 
zorgorganisatie Severinus, stort ze zich op haar 
hobby. Ze doet namelijk aan postcrossing. 
Eenvoudig uitgelegd betekent dit dat je voor elke 
ansichtkaart die je verstuurt, er een terugkrijgt van 
een willekeurige postcrosser ergens ter wereld. In 
2016 hoort ze voor het eerst over deze hobby. “Ik 
dacht: dat ga ik ook doen. Ik wil ook veel post 
ontvangen.” 

Mappen 

Ze meldt zich aan bij een aantal besloten 
Facebookgroepen waarin postcrossers zich 
verenigen. Elke week verstuurt ze twintig of meer 
ansichtkaarten naar postcrossers. En elke dag dat 
de postbode op pad gaat, heeft hij een aantal 
kaarten voor Bianca.  

Ze spaart kaarten met daarop afbeeldingen van 
koffers, ramen en deuren en dieren zoals apen, 
ezels en panda’s. “Ik bewaar ze allemaal in mappen. 
Intussen heb ik er al duizenden. Elke dag ben ik er 
mee bezig.”  

Dagelijks plaatst ze foto’s van soms wel vijf kaarten 
in een van de tien Facebookgroepen waarin ze zit. 
Iemand in de Facebookgroep kan vervolgens 
aangeven de kaart te willen ontvangen. “Elk lid van 
de groep heeft een lijst met adressen van de 
groepsleden. Zo verstuur ik meer dan duizend 
kaarten per jaar.” De kaarten die ze daarvoor koopt, 
komen in een brievenbusdoosje naar haar toe. 
“Vaak zit daar dan nog een extraatje in. Dat is ook 
leuk om te ontvangen.”  

Tikspel 

Er wordt ook geswapt in de Facebookgroepen. 
“Iemand die aangeeft een kaart van mij te willen 
ontvangen, stuurt er dan een terug.” En dan lopen 
er in de groepen nog allerlei spelletjes. Een ervan is 
het tikspel. “Ik tik een aangeboden kaart. Die 
ontvang ik dan. Vervolgens plaats ik zelf een kaart 
die weer door iemand anders getikt kan worden. En 
zo gaat dat verder.”  

Eén van de tien Facebookgroepen waar ze in zit, 
beheert ze zelf. Afgelopen maand organiseerde ze 
een bijeenkomst in Eindhoven met leden van die 
groep. “We hebben zes winkels bezocht om kaarten 
te kopen. Van tevoren heb ik onze komst 
aangekondigd. Soms maakt een winkel dan een 
leuke aanbieding voor ons. Nadat we de kaarten 
gekocht hadden, hebben we ze tijdens een lunch 
beschreven waarna ze op de post gingen.”  

Fles wijn 

Soms pakt ze thuis een van de mappen om nog 
eens te lezen wat er op de kaart geschreven is. “Als 
ik voor de eerste keer iemand een kaart stuur, stel 
ik mezelf voor. De tweede en volgende keer schrijf 
ik bijvoorbeeld over iets wat ik meegemaakt heb.” 
Ze wil er niet bij stil staan wat deze hobby haar 
kost. “Gemiddeld kost een ansichtkaart van 
bijvoorbeeld Incognito een euro. Daar komen de 
postzegels nog bij. Ik praat niet over wat het me 
kost. Ik vind het zo leuk om post te ontvangen dat 
ik het er voor over heb.” Haar postbode kan dan ook 
jaarlijks tegen de kerstdagen een fles wijn met een 
kaart tegemoet zien als dank. 

Bianca Verberk toont een aantal mappen uit haar 
collectie 

http://www.pc-utilities.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  

Traditie in ere gehouden 

‘Zo mooi dat de traditie in ere wordt gehouden’ 
(workshop Sint Janstrossen maken) 
 
Al sinds mensenheugenis worden in Oerle in 
aanloop naar de geboortedag van Johannes de 
Doper Sint Janstrossen gemaakt. Op 24 juni is 
het zover. Dan wordt de kleurrijke tros in de 
kerk gezegend om daarna naast de voordeur 
van de woning een plaatsje te krijgen. 
Op zaterdag 18 juni is het een drukte van belang bij 
blokhut d’n Bosbender. Jong en oud heeft zich 
verzameld rondom lange tafels. Daarop liggen 
bloemen, kruiden en bladeren in alle kleuren van de 
regenboog. Om de traditie in ere te houden, 
besloten de KBO, DorpsVereniging Oerle en Stichting 
Jeugdbelangen Oerle voor het eerst een workshop te 
houden. Zo’n 60 deelnemers luisteren onder het 
genot van een lekker bakje koffie of glaasje ranja 
naar de deskundige uitleg van Michel, Toos en 
Majorie. Onder een stralend zonnetje gaat de groep 
vervolgens aan de slag. 
 
Bloementros 
De bloementros wordt van origine samengesteld uit 
drie verschillende planten: de bladeren van de 
notenboom (symbool van de vruchtbaarheid), 
blauwe korenbloemen en St. Janskruid. De 
laatstgenoemde bloem mag in geen geval 
ontbreken, want het beschermt het huis tegen 
inslaan van de bliksem en weert tovenarij. Vandaag 
let men bij het samenstellen van de tros niet meer 
zo erg op de gestelde eisen. Allerlei bloemen komen 
er voor in aanmerking zoals lievemannekes 
(=duizendschoon), steekneuzen (= bolderik), gele 
leliën ( = st. janslelie of goudlelie) en het giftige 
vingerhoedskruid. Maar voor de ware Sint-Janstros 
blijven de eerstgenoemde planten een noodzakelijk 
vereiste. 

Welkom 
Martin en Loes wonen bijna 3 jaar in Oerle. De 
afgelopen jaren vroegen zij zich regelmatig af wat 
de betekenis is van die bosjes bloemen naast de 
voordeuren. Toen de uitnodiging dan ook op de mat 
viel hebben ze zich meteen aangemeld.  
Loes (80 jaar) geeft aan het leuk te vinden om te 
leren over tradities en daarnaast is het ook nog 
supergezellig. Dit wordt meteen beaamd door de 
andere deelnemers. Zo is Mieke met een groepje 
vriendinnen gekomen. “Wij vinden de traditie 
allemaal erg mooi. Maar in je eentje begin je er niet 
zo snel aan, dus is de workshop erg welkom.” 
Jens (7 jaar) is samen met zijn broer Bas (9 jaar) en 
moeder naar de blokhut gekomen en zit vlijtig te 
werken. “Een Sint Janstros beschermt tegen 
overstromingen en bliksemstralen”, weet Jens. “Dat 
kunnen we goed gebruiken in Oerle want laatst 
hadden we een wolkbreuk en stond heel de straat 
vol met water.” Siem (8 jaar) vult aan: “Het 
beschermt ook tegen boze geesten en andere nare 
dingen.” 
 
Picknick 
Terwijl er aan de kindertafel hard wordt gewerkt aan 
de trossen voor thuis merkt Cis (8 jaar) op dat de 
blokhut ook in Oerle is en beschermd moet worden. 
De rest van de groep is het roerend met hem eens. 
Benthe (12 jaar) die samen met de hele familie is 
gekomen, voegt meteen de daad bij het woord. Ze 
maakt een prachtige tros voor de blokhut! De 
workshop wordt afgesloten met een gezellige 
picknick. De meest gehoorde opmerking is dat het 
zo mooi is dat de traditie in ere wordt gehouden. 
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http://www.tecaplus.nl/
https://www.cafetaria-de-kers.nl/
http://www.dietistevivian.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 

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: 

De Crom Aannemingsbedrijf B.V. 

 
 

Geschiedenis 
Alweer meer dan 100 jaar geleden is opa Frans de 
Crom (eerste generatie) vanuit de Weebosch naar 
Oerle gekomen. De familie is hier gestart met het 
verhuren van dekstieren, beren en hengsten, 
verrichtte landbouw 
in eigen beheer en 
met onder andere 
de eerste 
stationaire motor 
met dorskast in 
Oerle werden er 
loonwerken voor 
andere boeren in de 
omgeving verricht. 
Later kwamen Theo 
en Jan (tweede 
generatie) in het 
bedrijf. Met een 
drietal Lanz Bulldog 
tractoren werden er 
landbouw- en loonwerkzaamheden verricht. In 1988 
is Frans de Crom (derde generatie) gestart met 
aannemingen in wegenbouw, grond- en sloopwerken 
waarna het bedrijf zich door de jaren heen verder is 
gaan ontwikkelen tot wat het nu is.  
 
De Crom is dus duidelijk een familiebedrijf, het 
bedrijf wordt momenteel gerund door Frans en Teun 
de Crom (derde en vierde generatie). Evie de Crom 
(ook vierde generatie) is werkzaam in het bedrijf als 
administratief medewerker.  
 

Advertentie in de spotlight 

Het bedrijf is gevestigd op twee locaties (Oude 
Kerkstraat 35 en 
Grote Aard 31) 
welke beide van 
oudsher in het 
bezit zijn van 
familie de Crom. 
De meeste 
bedrijvigheid vindt 
plaats aan de 
Oude Kerkstraat. 
Teun de Crom 
geeft aan: "Recent 
is er een nieuw 
bestemmingsplan 
voor beide locaties 
opgesteld waardoor 
we de komende tijd een flinke stap kunnen zetten 
met ons bedrijf door uit te breiden aan de Grote 
Aard. Het bestemmingsplan is een lang proces 
geweest maar we kijken ontzettend uit naar de 
realisatie van de uitbreiding en het gebruik van ons 
vernieuwde terrein. De locatie aan de Oude 
Kerkstraat blijft in gebruik maar hier zullen de 
(milieubelastende) activiteiten logischerwijs 
verminderen." 
 
Directie en personeel 
De directie van het bedrijf bestaat uit 2 
(meewerkend) leidinggevenden (Frans en Teun de 
Crom), verder zijn er 6 medewerkers op de 
projecten (fulltime en parttime) en 1 medewerker 
administratief. Daarnaast hebben zij een vaste schil 
aan zzp-ers en collega-bedrijven waar ze mee 
samenwerken. 
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden 
bestaan uit het 
aannemen van 
projecten en 
dienstverlening in 
grond- en 
sloopwerken, 
cultuurtechniek en 
infra. Erg breed 
dus. De Crom 
werkt veel voor 
(vaste) 
opdrachtgevers 

Frans de Crom 

Teun de Crom 

Sloopwerkzaamheden... 

http://www.de-crom.nl/
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zoals bouwbedrijven, projectontwikkelaars, 
overheden, de recreatiebranche, diverse bedrijven 
maar ook gewoon voor particulieren.  
 
Specialisatie 
De Crom is 
gespecialiseerd in 
grondwerk voor 
nieuwbouw, 
sloopwerk en het 
aannemen van 
complete 
projecten. Teun 
geeft aan dat ze 
hierbij graag 
meedenken met 
hun 
opdrachtgevers 
vanaf het ontwerp 
tot de uitvoering 
en indien van 
toepassing de 
nazorg/onderhoud. 
"Voor zowel onze 
eigen projecten als 
voor derden 
beschikken wij 
over onze eigen 
handel in bouw- en 
grondstoffen zoals 
zand, grond, 
granulaten en 
dergelijke".  
 
Onderscheidend vermogen 
Teun geeft het volgende aan: "We zijn flexibel en 
hebben veel ervaring op ons vakgebied. We zijn 
daarom een geschikte partner voor veel (diverse) 
opdrachten. Hierbij kunnen we onze kennis inzetten; 
met opdrachtgevers meedenken en deze ontzorgen. 
Daarnaast kunnen en willen we ook nog steeds 
graag de minder grote klussen mee aanpakken voor 
bijvoorbeeld particuliere klanten. Zeker de mensen 
uit Oerle helpen we graag mee vooruit." 
 
Corona 
In het begin van de eerste lockdown was er even 
wat onzekerheid voor het bedrijf, maar ze hebben 
qua werkgelegenheid geen tot weinig last gehad van 
corona. De laatste jaren hebben ze een groei gehad 
van de hoeveelheid opdrachten in het bedrijf.  
 
Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
De Crom Aannemingsbedrijf B.V. 
Grote Aard 31 
5507 RP  Veldhoven (Oerle) 
Tel.nr.: 040 - 2052121 
e-mail: info@de-crom.nl 
website: www.de-crom.nl 
 
Ook zijn zij actief op Facebook, LinkedIn en 
Instagram.  

Grondwerkzaamheden... 

http://www.fysiotherapieheikant.nl/
http://www.fitenslank.nl/
mailto:info@de-crom.nl
http://www.de-crom.nl/
https://www.facebook.com/decromaannemingsbedrijf
https://www.linkedin.com/company/de-crom-aannemingsbedrijf/
https://www.instagram.com/decromaannemingsbedrijf/
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DVO: Liever koopwoningen... 

DorpsVereniging Oerle zet zich in voor de 
dorpsvisie van Oerle en heeft daarom tijdens 
de raadsvergadering van 21-6-2022 
aangegeven dat zij liever koopwoningen voor 
senioren en starters zien op de twee nog te 
ontwikkelen bouwlocaties, aan de 
Zandoerleseweg en St. Janstraat. 
De DorpsVereniging heeft de gemeente 
gevraagd om de ontwikkelaars van de plannen 
te ‘ondersteunen’ bij het herzien van de 
plannen. Dit omdat de huidige 
nieuwbouwplannen niet passen bij de 
demografie van Oerle. Want de twee nieuwe 
zorgvilla's bieden volgens de plannen geen 
woonruimte voor Oerlenaren of Veldhovenaren 
die willen blijven of komen wonen in Oerle. 

Lees hieronder de hele brief die is voorgelezen 
tijdens de raadsvergadering. 

Inspraak DorpsVereniging Oerle bij 
gemeenteraadsvergadering van de gemeente 
Veldhoven 21-06-2022  

Wij contacteren u namens de DorpsVereniging Oerle 
en daarmee namens de inwoners van Oerle.  

Uit een enquête onder de Oerlenaren is sterk naar 
voren gekomen dat de Oerlenaar behoefte heeft aan 
een dorps karakter. 
In de Dorpsvisie is deze samengevat: Een dorpse 
omgeving met een gemengde demografische 
samenstelling van jong en oud die samenleven, 
met grote sociale cohesie en elkaar kennen, steunen 
en waar nodig helpen. Met bijbehorende beperking 
van hoogbouw en een duidelijke wens voor 
starterswoningen en seniorenwoningen.  

Op 12-1-2021 onderschrijft het krantenartikel uit 
het Eindhovens Dagblad, dat ook de gemeente 
Veldhoven het dorpse karakter van Oerle wil 
bewaren. 

Ad de Koning schrijft namens de gemeente 
Veldhoven dat bebouwing alleen mogelijk is als het 
bij het karakter van de wijk past. 
Want het dorpse karakter van de wijken Zeelst en 
Oerle moet behouden blijven.  

De Oerlenaren zijn er dan ook blij mee dat Oerle 
door de gemeente Veldhoven in de omgevingsvisie 
is aangewezen als dorpse omgeving binnen 
Veldhoven.  

Tijdens het verkiezingsdebat in Oerle gaven de 
lijsttrekkers aan dat woningbouw belangrijk is en dat 
het schandalig is dat jongeren naar Bladel, Reusel of 
Lommel moeten omdat ze niet meer in Oerle kunnen 
wonen. De Oerlenaar geeft aan dat starters- en 
seniorenwoningen zeer gewenst zijn, passend bij de 
demografie van het dorp en behoudend aan het 
dorpse karakter.  

Helaas is dit niet terug te zien in het gevoerde beleid 
van de gemeente want dit lijkt vooral door gemak 
en geld gedreven waarbij burgers niet gehoord 
worden (particuliere kleine plannen worden niet 
eens in behandeling genomen), projectontwikkelaars 
in de lead zijn en de resultaten voor alle partijen 
onwenselijk zijn.  

Voor Oerle betekent dit beleid dat er twee eenzelfde 
projecten opgestart mogen worden binnen Oerle en 
binnen een straal van 500 meter. Te weten 
zorgvilla’s voor dementerende en gefortuneerde 
senioren op indicatie. Deze villa’s bieden samen 86 
plaatsen. Samen met de 7 al bestaande plaatsen 
zijn er 93 plaatsen voor dementerenden in Oerle. Er 
ontstaat een concentratie van zorg die 
disproportioneel is ten opzichte van de demografie 
van Oerle: Nederland kent 290.000 dementerende 
waarvan 80.000 in verpleeghuizen wonen. Gemeten 
op 17.440.000 inwoners van Nederland is dat 
0.46%. Op basis van deze cijfers zijn er binnen de 
demografie van Oerle 18 plaatsen nodig en binnen 
Veldhoven 206.  

In 2019 vraagt en krijgt bouwbedrijf Moeskops een 
principeakkoord van de gemeente Veldhoven voor 
de bouw van een zorgvilla aan de Zandoerleseweg 
(particuliere zorg a €2.500 euro per maand met 
zorgzwaarte pakket 4-5). Onlangs nodigde 
bouwbedrijf Moeskops ons uit voor een 
omgevingsvisie en kreeg DorpsVereniging Oerle info 
over hun zorgvilla met 36 plaatsen.  

http://www.vankasteren.nl/
https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
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In oktober 2021 werd DorpsVereniging Oerle in het 
kader van de omgevingsvisie genodigd door 
bouwbedrijf T.H. van Kasteren voor de presentatie 
van een grote zorgvilla voor dementerenden 
(particuliere zorg à €3.500 per maand met 
zorgzwaarte pakket 6) aan St. Janstraat 66. Deze 
zorgvilla heeft 50 plaatsen en valt onder hoogbouw 
door het aantal woonlagen.  

Om een inwoner van Oerle te citeren: “Beide 
projecten klinken liefelijk en aaibaar”. Ze voegen 
echter niets toe aan de dorpse omgeving van Oerle, 
sluiten niet aan bij de opdracht van de overheid om 
meer woningen te bouwen in Veldhoven, de wens 
van de gemeente Veldhoven om betaalbare 
woningen te bouwen, de druk op de prijzen te 
verminderen of de wens van de Oerlenaren om in 
Oerle te kunnen komen of blijven wonen. Want de 
zorgzwaarte en prijzen zijn dusdanig hoog dat het 
aanbod een enorm verzorgingsgebied, buiten 
Veldhoven omvat. 
Op 14 juni jl. geeft Marion van Zoom van 
zorginstelling Oktober in de Kempen in het 
Eindhovens Dagblad aan dat zij afzien van de bouw 
voor een revalidatiecentrum voor ouderen: Als we 
bouwen, dan bouwen we voor leegstand. De 
tekorten aan personeel in de zorg zijn groot en 
worden alleen groter".  

Onlangs nam DorpsVereniging Oerle actief deel aan 
de woonvisiemiddag georganiseerd door het CDA 
Veldhoven. Hier sprak Minister Hugo de Jonge en hij 
benoemde het belang van het bouwen van 
seniorenwoningen. “Eén verhuisbeweging van een 
senior leidt tot 5 verhuisbewegingen”, aldus minister 
de Jonge.  

Dit is wat wij u vragen voor het dorp Oerle:  
Ondersteun de beide projectontwikkelaars bij 
herziening van hun plannen van de zorgvilla’s naar 
het bouwen van koopwoningen voor senioren en 
starters, ga in gesprek met de Oerlenaren over de 
invulling en heropen het loket voor particuliere 
kleine inbreidings-initiatieven zodat er doorstroming 
ontstaat in Oerle met behoud van een gemengde 
demografische samenstelling van jong en oud die 
samenleven, met grote sociale cohesie in een dorpse 
omgeving.  

Dit voorkomt onnodige langdurige en kostbare 
processen waar niemand mee vooruit kan en 
niemand op zit te wachten.  

Wij danken u voor uw aandacht.  

Met vriendelijke groet,  

DorpsVereniging Oerle 

Terugblik inspiratiemiddag 

Project Kleinkijk academie van Severinus 
genomineerd voor Dutch Design Awards 
2022  

Het project Kleinkijk academie is genomineerd in 
de categorie Design Research voor de Dutch 
Design Awards 2022. Social designers Sjaak 
Langenberg & Rosé de Beer ontwikkelden in 
opdracht van Severinus het concept voor de 
Kleinkijkacademie. Zij deden dit vanuit het 
perspectief van, en in samenwerking met, de 
begeleiders op die woningen. De begeleiders kregen 
nieuwe tools in handen die niet meer tijd vragen, 
maar wel meer beleving opleveren voor de cliënt én 
de begeleider. Zo werd de kunstenaarsblik 
geïntegreerd in het palet van vaardigheden van 
zorgmedewerkers. 

Ervaren en beleven op de Kleinkijkacademie 
inspiratiemiddag van Severinus  
Op dinsdag 28 juni organiseerde Severinus de 
Kleinkijkacademie inspiratiemiddag voor de zorg-, 
kunst- en ontwerpsector in d’Ouw School in Oerle. 
Een mooie manier om de opgedane kennis te delen 
met andere cultuurmakers en zorgmedewerkers. En 
bovenal de resultaten zelf te laten ervaren in de 
workshops van Tilburg Cowboys, Joris van Midde, 
Cathalijne Smulders, Feiko Beckers, Cécile Espinasse 
en Manon van Hoeckel.  

Bezoekers werden bijvoorbeeld uitgedaagd om zelf 
te ervaren hoe ramen wassen een wachtmoment 
van een bewoner in een belevenis kan veranderen. 
Of hoe je een dagelijkse zorghandeling zoals het 
dekken van de tafel kunt ondersteunen met muziek. 
De workshops richtten zich niet alleen op de 
cliënten, maar ook op de zorgmedewerkers. 
Deelnemers konden koffiedrinken uit speciale 
mokken. De mokken worden gebruikt om het 
gesprek aan te gaan over geduld, tijd nemen voor 
jezelf, en het effect van haast op het gedrag van 
bewoners. De uiteindelijke werkvormen en 
prototypes zijn opgenomen in het Leerplein en de 
beroepsopleiding van Severinus. Kijk voor meer 
informatie over het project op https://
www.severinus.nl/kleinkijkacademie. 

https://www.dutchdesignawards.nl/gallery/
kleinkijkacademie/ 

https://www.severinus.nl/kleinkijkacademie
https://www.severinus.nl/kleinkijkacademie
https://www.dutchdesignawards.nl/gallery/kleinkijkacademie/
https://www.dutchdesignawards.nl/gallery/kleinkijkacademie/
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www.rendersmetaal.nl 

Meerheide 6 | 5521 DZ  EERSEL 
Tel.: 0497-519999 Opgravingen in Oerle door 

Amsterdamse studenten. 

Door Jurre v.d. Velden 

Wie de afgelopen tijd langs de rotonde ter 
hoogte van de Oerse molen over de Oersebaan 
heeft gereden en richting de bebouwde kom 
van Oerle keek vroeg zich waarschijnlijk af wat 
de grote hopen zand daar deden. Worden er 
huizen gebouwd? Of komt er een nieuwe weg? 
Nee, dat was allemaal niet het geval. Op deze 
plek deden studenten archeologie van de Vrije 
Universiteit (VU) en de Universiteit van 
Amsterdam namelijk opgravingen. Op de 
Nationale Archeologiedag vertelden deze 
studenten wat er bij een opgraving komt 
kijken en wat ze allemaal aantroffen tijdens 
hun werkzaamheden. 

Bij archeologie (oudheidkunde) komt heel wat 
kijken. Op welke manier de studenten hun 
opgravingen doen heeft vooral te maken met welke 
resten ze zoeken, uit welke periode deze resten 
komen, op welke plaats dit gebeurt en wat ze over 
de resten te weten willen komen. Iedere ondergrond 
heeft een andere hardheid: in zand is het anders 
graven dan in klei. Ook staat het grondwater op 
sommige plekken in Nederland een stuk hoger dan 
op andere plekken. Dat zijn allemaal zaken waar de 
archeologen in spe rekening mee moeten houden. 
Als je minder diep kunt graven heeft dit nu eenmaal 
gevolgen voor de zaken die je als archeoloog aan 
gaat treffen. 

Op het stuk grond aan de Oersebaan waren er voor 
de studenten, die voor de periode van de 

opgravingen voor 4-5 weken in de Biestheuvel in 
Hoogeloon verbleven, verschillende putten gegraven 
waarin ze aan het werk konden. De locatie werd 
gekozen omdat op andere plekken in de buurt 
(onder meer aan de Zittardsestraat) al in 2008 
archeologisch onderzoek is gedaan.  

Bij dat onderzoek vonden de archeologen 
overblijfselen van een nederzetting uit de Romeinse 
tijd. Deze duurde van 753 voor Christus tot 476 na 
Christus. Bij opgravingen in 2012 kwamen de oudste 
resten uit de jonge steentijd die begon in 11.000 
voor Christus. Ook toen werden er op plekken in de 
buurt resten uit de Romeinse tijd gevonden, waaruit 
blijkt dat het gebied rond Zilverackers voor die tijd 
relatief dichtbevolkt was.  
 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
Amsterdamse studenten ook bij deze opgravingen in 
Oerle weer allerlei vondsten hebben gedaan. Bij de 
blootgelegde opgravingen in de put zagen we onder 
meer afdrukken van palen die duiden op het bestaan 
van een grote boerderij uit de Romeinse tijd. Ook 
was er een grafveldje te vinden dat stamt uit de 
IJzertijd, die grofweg liep van 800-50 voor Christus. 
In die tijd werden de overledenen vaak gecremeerd 
waarna de as werd begraven in een lapje stof. Een 
duidelijk zichtbare zwarte vlek op de grond liet zien 
dat op die plek houtskool is verbrand; waarschijnlijk 
voor de productie van ijzer. De erg hete oven die 
daarvoor is gebruikt heeft een kuiltje in de grond 
achtergelaten dat vandaag de dag nog steeds 
zichtbaar is. Overigens was het niet van alle 
vondsten duidelijk uit welk deel van de geschiedenis 
deze precies komen.  
 

Het interview 

http://www.rendersmetaal.nl/
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Het was een topweekend! 

Boergondisch Oers 
bedankt iedereen! 

Lieve mensen uit Oerle, het lijkt 
alweer lang geleden maar wat 
was het weer een topweekend  
3 en 4 juni tijdens Boergondisch 
Oers. Wat hebben we een 
geweldig dorpsfeest mogen 
vieren na twee jaar! Na een week van bouwen aan 
ons Tiroler Sommer Fest konden we op vrijdagavond 
eindelijk beginnen met de Pubquiz. Ook dit jaar 
weer een overweldigend succes, er deden 34 teams 
mee! De Pubquiz werd gewonnen door het team van 
Daar zit potentie in ! (en dat bleek ook wel). De 
extra punten die te verdienen waren door deelname 
aan de ‘Feesten voor Punten’ zorgden voor een dolle 
boel in de tent! Samen zingen is altijd leuk en zeker 

als er iets te verdienen valt ☺. Samen met Wil van 

de Vorst en DJ Harald schudde de tent op haar 
grondvesten. Het was een prachtige avond waar 
men nog lang plezier van heeft gehad. 

Op zaterdagochtend genoten de KBO-leden van een 
leuke quiz door Tiny Leijten en muziek van ’t Kumt 
Vaneiges. Op zaterdagmiddag verzamelden zich alle 
Oerse kinderen voor de Magische kindermiddag die 
werd gestart door goochelaar Magic Mike! Zo is 
Boergondisch Oers weer een feest voor jong en oud! 
Rond 16.00 uur werden de kraampjes op het 
Foodplein geopend met heerlijke gerechtjes die door 
Eetcafé de Kers verzorgd waren. Het was weer een 
heerlijk Boergondisch Tiroler menu. Het terras zit 
dan vol met eters en volleyers en als je jong en oud 
door elkaar ziet zitten te genieten…. dat is pas 
heerlijk.  

Iedereen kijkt met spanning naar de 
finalewedstrijden van tieners en volwassenen. De 
wisseltrofee voor de tieners is gewonnen door het 
team van Net Ninjas en de Mart de Graaf 
wisseltrofee is gewonnen door het team van de 
Bokjes. De prijs voor het mooiste team ging naar de 
Volleydots. Verder dient nog vermeld te worden dat 
door een kleine organisatorische omissie het team 
van Swing ‘m erover na de poulewedstrijden helaas 
moest afhaken. Deze malheur is met enkele pinten 
weer goedgemaakt. 

Om het weekend af te sluiten heeft Two For You de 
tent op z’n kop gezet. Het werd een heerlijke 
afterparty, een prachtige afsluiting van een 
schitterend weekend.  

Het waren twee fantastische dagen. Waar moeten 
we beginnen met bedanken. Het was één grote co-
productie, zonder jullie hulp is Boergondisch Oers 
niet mogelijk. We hebben vele nieuwe vrijwilligers 
mogen ontmoeten, ook uit nieuwe delen van het 
dorp. Echt super dat iedereen mee wil helpen. Oerle 
bedankt, tot volgend jaar! Applaus voor jezelf! 

Stichting Boergondisch Oers 

(foto’s zie: Facebookpagina Boergondisch Oers) 

De bodem van de opgraving van de Oersebaan 
bestaat uit zand. Dat is een erg droge ondergrond. 
Tussen de zandkorrels zit veel lucht. Deze zuurstof 
zorgt ervoor dat natuurlijke materialen door de jaren 
heen vergaan. Hierdoor zijn bijv. de palen waar de 
Romeinse boerderij op stond verdwenen, maar kun 
je nog wel de omtrek zien vanwaar deze palen ooit 
hebben gestaan. Overigens is de grond niet overal in 
de omgeving even droog. Volgens de archeologen 
ligt ‘Kerkoerle’ wat hoger en is de ondergrond daar 
ook natter.  
 
Al met al is zijn er dus uit verschillende tijden resten 
gevonden in Oerle. Van de steentijd tot aan de 
Middeleeuwen. Het doen van de opgravingen is een 
leerzame ervaring die de archeologen in opleiding in 
hun latere werkzame leven mee kunnen nemen. Als 
Oerlenaren hebben we geleerd dat de omgeving van 
ons dorp al in de vroege oudheid bewoond was. 
Door de vondst van de verschillende grafheuvels in 
de buurt was dit natuurlijk al bekend, maar het is 
altijd interessant om nog meer over de geschiedenis 
van je dorp te weten te komen.  

 

Keuringsarts 

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

https://www.facebook.com/boergondischoers


32 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Vakantieprogramma Oerle 

Vakantieprogramma Oerle 2022 
 
Dit jaar is de 60e editie van het 
Vakantieprogramma Oerle! 
Welkom in het Wilde Westen, in 
El Reo ! 
 
Onderbouw: kinderen die na de 
zomervakantie naar groep 3 
gaan en kinderen die afgelopen 
schooljaar in groep 3, 4 en 5 zaten 
Bovenbouw: kinderen die afgelopen schooljaar in 
groep 6 t/m 8 zaten 
 
Zondag 28 augustus – Olympische dag 

• 9.00 uur – 12.30 uur (excl. lunch): bovenbouw 

• 13.00 uur – 17.00 uur (excl. lunch): onderbouw 

• 17.00 uur: finalespel boven- en onderbouw + 

prijsuitreiking 

• Locatie: Blokhut d’n Bosbender, Oerle 

 
Maandag 29 augustus - Bobbejaanland 

• 8.30 uur verzamelen voor vertrek 

• Circa 19.15 uur zijn we terug 

• Locatie verzamelen en ophalen: grasveld naast 

Basisschool Sint Jan Baptist  

• Goed om te weten: zelf lunch/versnapering/

drinken en geld voor het avondeten (circa €7,50) 
meenemen 

 
Dinsdag 30 augustus + woensdag 31 augustus 
– Bivak Oerle onderbouw 

• 30 augustus: 11.00 uur verzamelen bij de d'n 

Bosbender 

• 30 augustus: 18.30 uur ophalen kinderen die na 

de zomervakantie naar groep 3 gaan en kinderen 
die afgelopen schooljaar in groep 3 zaten. Zij 
slapen thuis. De kinderen die afgelopen schooljaar 
in groep 4 en 5 zaten, blijven overnachten 

• 31 augustus: 8.30 uur ontbijt voor de gehele 

onderbouw 

• 31 augustus: 12.00 uur einde Bivak Oerle voor 

iedereen  

• Locatie: Blokhut d’n Bosbender, Oerle 

Dinsdag 30 augustus t/m donderdag 1 
september – Bivak Riethoven bovenbouw 

• 30 augustus: 12.30 uur verzamelen bij  

d’n Bosbender, met je fiets 

• 1 september: 12.00 uur einde bivak en arriveren 

de kinderen bij d’n Bosbender 

• Locatie overnachting: Polvo, Riethoven 

 
Vrijdag 2 september – Afsluitdag 

• 12.00 uur bovenbouw: vertrekt op de fiets naar 

outdooractiviteit 

• 12.30 uur onderbouw: vertrekt naar de Hooiberg 

in Bladel 

 
Kijk voor het uitgebreide informatie en aanmelden 
voor de feestavond op vpoerle.nl! 

 
Het vakantieprogramma is voor iedereen. 
Mocht je als ouder of verzorger moeite hebben om 
het inschrijfbedrag te betalen, laat het ons dan 
weten.  
We hebben namelijk een aanbod gekregen om voor 
alle kinderen die willen deelnemen aan het 
vakantieprogramma, maar moeite hebben om het 
inschrijfbedrag op te brengen, deze kosten te 
vergoeden. 
 
We zijn ontzettend blij met dit aanbod omdat we het 
van groot belang vinden dat alle kinderen in Oerle 
mee kunnen doen aan ons vakantieprogramma. 
Wil je meer weten of gebruik maken van dit aanbod 
dan kun je contact opnemen met onze 
penningmeester Wil van de Aalst. Zijn gegevens 
zijn: penningmeester@vpoerle.nl 
Uiteraard zal er in alle zorgvuldigheid met uw 
gegevens omgaan worden. 

Vanaf 17.00 uur: Feestavond 60 jaar 
vakantieprogramma met bbq bij  

d’n Bosbender voor alle ouders, oud-leden, 
kinderen en familie.  

http://www.douwschool.nl/
http://www.cda-veldhoven.nl/
http://www.vpoerle.nl
mailto:penningmeester@vpoerle.nl
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Jaren ‘70 bij de Zonnebloem 

Jaren ‘70 bij de 
Zonnebloem Oerle 

Op 17 juni kwamen de 
gasten van De Zonnebloem 
bij d’Ouw School bij elkaar 
om zich te verdiepen in de jaren 70. Na een lekker 
kopje koffie/thee met MonChou taart werden de 
vragenlijsten uitgedeeld en werd er in kleine 
groepjes gewerkt. Terug in de tijd…maar dat is al 
wel vijftig jaar geleden. 

Wat kostte bijvoorbeeld een pakje boter in de 
zeventiger jaren? En wat was het modaal inkomen in 
die tijd? 

Ook waren er foto’s van zangers, filmsterren en 
politici uit die jaren met de vraag: Wie is dit?  

En oude liedjes met natuurlijk de vraag: Wie zong 
dit? Ook waren er foto’s van bekende tv-
programma’s die vele herinneringen opriepen maar 
hoe heette dat programma ook alweer? De hersenen 
werden zwaar gepijnigd! 

Tussendoor waren er hapjes uit die tijd: een 
augurkje verpakt in een plakje cervelaat, gevulde 
eitjes en kaasblokjes met een uitje erop geprikt, 
kortom helemaal in de stijl van toen. 

Er werd afscheid genomen van Joop Sloot van de 
Veldhovense Afdelingen van de Zonnebloem; hij legt 
zijn bestuurlijke taken neer, maar blijft gelukkig wel 
actief als vrijwilliger. Omdat hij een fervent fietser is 
kreeg hij een fietsje aangeboden in de 
Zonnebloemkleuren, gemaakt door onze 
duizendpoot Cor Spruit! 

Op het einde van de gezellige middag nam Dory de 
vragen door en de antwoorden lokten bij velen de 
opmerking op: “O ja, die was het!” 

Het was leuk om een middag terug in de tijd te 
gaan, er werd hard gewerkt en er werden veel 
herinneringen opgehaald. 

En wat ook heel leuk was: deze middag werd ons 
aangeboden door Stichting Vrienden van de 
Mariakapel van Zandoerle!  

Namens alle gasten:  
Heel hartelijk bedankt daarvoor! 

Joop Sloot legt zijn bestuurlijke taken neer 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
http://www.rijschoolstroosma.nl/
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

De grootste zonnebloem 

Wie heeft de grootste Zonnebloem van 
Oers?  

Tijdens onze Oerse vrijmarkt 
verkochten wij Zonnebloemetjes 
waarbij de kopers zich in konden 
schrijven voor de wedstijd: “Wie 
heeft de grootste zonnebloem 
van Oers?” Tijd om onze 
deelnemers eens te benaderen 
hoe het ervoor staat en wie er 
richting de prijzen gaan of nog even hun 
zonnebloem moeten voorzien van extra aandacht. 
Wat blijkt we moeten het wedstrijdgebied een heel 
stuk uitbreiden want onze Zonnebloemetjes zijn 
zelfs in Dommelen te vinden.  

Anita Teeuwen laat weten: Bij ons in de tuin voelen 
ze zich erg thuis, ze zijn groter dan ik, alle drie rond 
de 2 meter en ze zijn nog niet uitgegroeid!  
Mijn man heeft echte "groene vingers" en ik doe 
ijverig mee dus alles wat groen is groeit in onze 
tuin. We zijn benieuwd hoe de andere zonnebloemen 
erbij staan! 

De zonnebloem van Marga Luiijf in Dommelen doet 
het ook goed! Zij zegt: Onze zonnebloem heeft nog 
geen bloem maar de hoogte is 2 meter, er is wel al 
een bloem op komst.  

Janine Zwerink laat weten dat de bloem behoorlijk 
gegroeid is, zo’n 80 cm. Ze vertelt dat Evert (haar 
zoontje van 7 jaar) de zonnebloem goed water geeft 
en hij heeft er nog meer zonnebloemen bij gezet. 
‘We hopen dat de zonnebloem een mooie bloem 
geeft en onze zoon Evert wil er dan zonnebloemolie 
van maken of de zaden met zout bestrooien zodat je 
ze kunt eten’.  

Helaas groeien de bloemen niet overal zo goed…  
Lientje Simoens had twee zonnebloemen gekocht, 
maar eentje is er geknakt en de andere is een heel 
iel plantje van ong. 30 cm hoog.  

Ook Fieke Allewelt had een zonnebloem gekocht, 
maar helaas heeft die het niet overleefd... oeps..! 
Fieke wenst iedereen nog succes met de wedstrijd! 

Dan hebben we ook deelnemers die al een mooie 
foto hebben ingestuurd van hun zonnebloem. Mocht 
jij nu ook een zonnebloem hebben gekocht bij ons, 
stuur gerust een foto en verslagje naar 
secretaris@sjb-oerle.nl.  

Zonnige groeten van Stichting Jeugdbelangen Oerle. 

De foto’s zijn van: 
Gijs en Evie Vernooij, de bloem is 190 cm hoog. 
Mathijs Tops, de bloem is 134 cm hoog  
Thomas Tops, de bloem is 100 cm hoog  
Pim Jansen, de bloem is 217 cm hoog  
Hannah Verhoef, deze bloemen zijn in Veldhoven 
Dorp neergestreken en zijn zo’n 100 cm hoog 

Mathijs Tops, 134 cm Gijs en Evie Vernooij, 190cm 

Thomas Tops, 100 cm 

Pim Jansen, 217 cm 

Hannah Verhoef, 100 cm 

mailto:secretaris@sjb-oerle.nl
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Kinderboekbespreking 

Boer Boris en de Maaier 

‘Boer Boris, Boer Boris, de maaier is kapot! 
Dit is wat er van over is. Dit is het overschot.’ 
 
Zo begint Boer Boris en de Maaier. Op de prachtige 
illustratie van Philip Hopman is te zien wat er van de 
maaimachine over is. Losse onderdelen liggen 
verspreid in het gras. De hele boerderij staat er vol 
verbazing naar te kijken. Boer Boris vraagt wat er 
gebeurd is en op de plaat is te zien dat Berend zijn 
schouders ophaalt als hij zegt: “Ik weet het niet, 
maar zeker is: ík heb niks fout gedaan.”  
 
De illustratie op de volgende bladzijde laat een 
ander verhaal zien. Berend is tijdens het grasmaaien 
tegen de quadbike gebotst. Op de achtergrond zie je 
de buurman toekijken. Boer Boris gaat met de losse 
onderdelen aan de slag en maakt naar eigen zeggen 
de maaier nog beter dan-ie was.  

Kortom, hij gebruikt zowel de onderdelen van de 
quadbike als die van de maaier. En zo is de toon 
gezet voor de rest van het boek.  
 
Elke keer is er een toeschouwer – zoals die buurman 
– die de maaier wil uitproberen en vervolgens total 
loss rijdt. Steeds is er volgens de dader één ding 
zeker: “ík heb niks fout gedaan.” Boer Boris doet 
geen moment moeilijk, repareert de maaier gewoon 
waarbij hij steeds nieuwe onderdelen toevoegt en 
een nieuwe naam aan de maaimachine geeft totdat 
hij aan het eind van het boek een 
multimegamaaimachine heeft. 
 
De tekst van Ted van Lieshout is grappig en 
duidelijk, waardoor de paar moeilijke woorden die er 
in staan uit de context duidelijk worden. Hoewel dit 
boek leest als een trein, wil je na elke bladzijde even 
pauze nemen om ook goed te kijken welk verhaal de 
illustraties vertellen. Want het is duidelijk dat de 
betrokkenen allemaal een eigen draai geven aan de 
gebeurtenissen. Door het samenspel van de tekst en 
de illustraties word je aan het denken gezet over 
wat mensen zeggen en wat ze werkelijk doen. Zo 
wordt het heel leuk om met je peuter of kleuter te 
praten over wat er nou precies aan de hand is. 
Daarnaast zie je als je goed kijkt – net als in alle 
andere Boer Boris boeken – in elke illustratie de 
muis en de merel en kun je daarmee elke bladzijde 
gebruiken als zoekplaat. 
 
Voor de mensen in het verhaal eindigt het boek met 
“We gaan slapen. Weltrusten. Ogen dicht!” Het is 
dan ook een heerlijk boek om de dag samen mee af 
te sluiten. Maar de boerderijdieren? Die houden nog 
een feestje bij de multimegamaaimachine. 
 
Wil je dit boek ook lezen? De Koers van Oers heeft 
het zaterdag 16 juli voor je klaarliggen bij de 
boekmarkt op het schoolplein. 

http://www.lindenaccountants.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:  
Anna, Cis, Elin, Lars, Morris, Nuha, Rick, Saar. 

Schoolreisje 

Hoi allemaal,  
 
Deze keer schrijf ik een 
stukje over het schoolreisje.  

 
Ik ben dinsdag naar Hullie Speelboerderij geweest. 
Dat was super leuk.  
Je kon er zoveel doen ook Zwemmen en voetballen.  
Bij binnenkomst hebben we een koek gekregen en 
voor lunch frietjes als laatste kregen we een ijsje 
want het was warm. 
 
Ik en Tess zaten we samen in de treintjes te 
trappen. Er waren vier treintjes achter ons dus we 
moesten heel hard trappen anders werden we 
gebotst van achteren.  
 
Ik zat naast Tess in de bus. En ik heb veel met Lynn 
gespeeld. Hullie was super leuk omdat ik samen met 
Tess en Lynn was. 
 
Het is niet te klein en niet te groot.  
Als ik een cijfer mag kiezen dan zal het een 10 zijn, 
dus zoals je hoort is het heel leuk.  
 
Ik vond het heel leuk om mijn verhaaltje met jullie 
te delen! 
 
Ik wil iedereen bedanken die mijn verhaaltjes heeft 
gelezen en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. 
 
Ik wens iedereen alvast een hele fijne zomvakantie!  
 
Groetjes,  
Nuha  

Typetuin 

Hallo allemaal! 
Ik schrijf nu alweer mijn 
laatste stukje voor de Koers 
van Oers. Dit keer wil ik 
jullie iets vertellen over de 
Typetuin.  

De Typetuin is een typcursus die ik heb gevolgd. Het 
is een programma waar je blind leert typen. Je gaat 
er ook voor naar les, die werd bij ons op school 
gegeven op maandagmiddag na schooltijd. 
We kregen daar een soort typmachientje en een 
boekje. Uit dit boekje gingen we dan de tekst 
overtypen, maar dan zonder te kijken naar de 
toetsen, dus blind typen. 
Meteen bij de eerste les waren de toetsen al 
afgeplakt met stickertjes. Mijn toetsenbord was dus 
helemaal met gele, groene, rode en blauwe 
stickertjes. 

Thuis moesten we 2 keer per dag 15 minuten 
oefenen. Dat kon ik inloggen in het programma de 
Typetuin. Hierin waren 9 levels, een proefexamen en 
het examen wat we dan moesten maken.  
In het begin vond ik het erg leuk want het was 
eigenlijk een soort computerspelletje. Maar het werd 
wel steeds saaier vond ik. Toen ik alle levels had 
gedaan wilde ik heel graag examen doen zodat ik 
klaar was, maar ik kon toen nog geen examen doen 
omdat het programma toen nog niet open stond.  
Ik moest toen een week wachten en toen kon ik wel 
het examen doen en toen ben ik geslaagd! 
Ik vond de cursus na een tijdje wel wat saaier maar 
nu is het wel heel erg fijn dat ik blind kan typen en 
ook snel kan typen. 
 
Dit was mijn laatste stukje. Een fijne vakantie voor 
iedereen! Groetjes van Saar 

http://www.artoli.nl/
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Hallo allemaal, dit is het 
laatste stukje dat ik schrijf 
en deze laatste keer schrijf 
ik over verschillende soorten 
dieren. De reden dat ik dit 
onderwerp kies is dat ik van 
de natuur houd.  

Jullie weten vast dat er heel 
veel dieren zijn; groot, klein, 
giftig, niet giftig en nog vele anderen. Ze hebben 
allemaal een verschillende leefomgeving en 
kenmerken, bijvoorbeeld een vis die leeft in het 
water (de zee bijvoorbeeld) en heeft geen longen 
maar kieuwen. Of neem een olifant, dat is een 
landdier, die heeft wel longen. Wist je dat een olifant 
heel goed problemen kan oplossen. Je hebt ook nog 
zoogdieren die hun kinderen bij zich houden na de 
geboorte. Wist je dat bijna alle zoogdieren haar 
hebben (met uitzondering van de walvis dan…). 

Cool he en ik ga natuurlijk ook iets over spinnen 
vertellen spinnen zijn geen insecten, wist je dat? 
Insecten hebben 6 poten en een spin heeft er 8. 
Wist je dat er wel 40.000 tot 50.000 spinnen 
soorten op de wereld zijn? Wist je dat spinnen 
vrouwtjes meestal veel groter zijn dan de 
mannetjes? Het komt weleens voor dat de 
vrouwtjesspinnen een mannetje opeten als ze trek 
hebben. Wist je dat niet ieder dier tanden heeft? Een 
regenworm heeft ook geen tanden en daarnaast 
heeft een regenworm geen longen maar kan hij 
gewoon door zijn dunne huid ademen. Wist je dat er 
wel 7,7 miljoen verschillende dierensoorten zijn op 
aarde? veel he?! En elk dier is anders. Interessant 
toch?!  

Wat ik ook leuk 
vind is vissen 
(met papa). We 
vangen dan soms 
wel meerdere 
vissen (of iedere 
keer dezelfde en 
zijn vissen 
gewoon niet zo 
slim). Ik vind het 
wel moeilijk om 
dan heel stil te 
zijn of stil te 
staan zodat de 
vissen niet 
schrikken. Denk 
dat de vissen 
ondertussen wel 
gewend zijn aan 
mij. Op de foto 
zie je mijn laatste 
vangst.  

Dit was mijn laatste stukje. Bedankt voor het lezen, 
ik vond het heel leuk om de stukjes te schrijven.  

Groetjes Morris 

hallo, 
deze keer ga ik jullie iets 
vertellen over het 
trouwfeestje van mijn oma. 
 
Toen mijn moeder nog klein 
was zijn haar ouders 
gescheiden. 
Achttien jaar geleden is mijn 
oma weer verliefd geworden. 
Ze werd verliefd op Jos. Nu is het dus zo ver...  
Ze gaan trouwen! 
 
Op 21 juni is het gebeurd. Ik was er niet bij, want 
het was maar een klein feestje. 
Bij het grotere feest op 26 juni was ik er wel bij. 
Het was bij de Mispelhoef en heel erg leuk. 
Toen mijn moeder en vader getrouwd waren was het 
feest ook bij de Mispelhoef. 
Ik was toen 1 jaar en herinner me er niks meer van. 
Mijn moeder heeft me 26 juni het huisje waar ik 
toen sliep laten zien. 
Mama vertelde ook wat er in het huisje stond. 
Er was een jacuzzi! 
 
Bij de Mispelhoef was ook een klein weitje. 
In dat weitje waren kippen, geiten en varkens. 
Maar het meest verbaasde me de kangoeroes. 
Ja, je leest het goed er waren kangoeroes! 
Verder was er bij de Mispelhoef ook een speeltuin. 
Mijn broertjes zusje en ik speelden daar bijna de 
hele tijd. 
 
Voor het feest van oma en opa Jos had mama een 
bruidstaart gemaakt. Het was niet een hele grote 
taart met 6 verdiepingen en heel veel versieringen, 
maar hij was wel heel lekker! 
 
Dit was mijn laatste stukje dit jaar :( 
DOEI! en bedankt voor het lezen :) 

Vissen en andere dieren.. Trouwfeestje van mijn oma 

Vissen bij de Kempen Campus 
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Interview juf Willeke 

Hallo ik heb juf Willeke 
geïnterviewd omdat ze naar 
een andere school gaat 
 
1. Waar ga je naartoe? 
Ik ga werken op speciaal 
voortgezetonderwijs met 
kinderen die een geestelijke 
beperking hebben en 
daardoor niet goed kunnen 
leren. 
 
2. Wat ga je daar doen? 
Ik ga daar ook juf zijn alleen dan voor kinderen van 
12 t/m 18 jaar. 
 
3. Wat vond je van de proefdag? 
Superspannend en heel leuk en ook fijn om iedereen 
te leren kennen. 
 
4. Wat ga je het meeste missen en wat niet? 
Wat ik ga missen zijn vooral de kinderen en mijn 
collega's. Wat ik niet ga missen is met de bus naar 
de gym gaan. Dat vind ik namelijk zonde van de tijd 
en ik word in de bus soms een beetje misselijk. 
 
5. Waar heb je het meeste zin in? 
Het lijkt me vooral leuk om eens te werken met 
oudere kinderen omdat dat wel anders is.  

 

Elin (links) met juf Willeke 

6. Wat vond je van onze klas? 
Jullie kunnen goed werken en zijn lief voor elkaar en 
voor mij. En jullie kunnen ook goed kletsen.  
 
7. Wat is je leukste herinnering aan onze klas 

en aan de school?  
De leukste herinnering aan deze klas is het 
dansoptreden en het eendenproject. De leukste 
herinnering aan de school zijn de koningsspelen.  
 
8. Waar zie je het meest tegen op?  
Ik vind het wel een beetje spannend dat alles nieuw 
is, de kinderen, de lesstof, de collega's en het 
gebouw en dat ik weer veel moet leren.  
 
9. Weet je al welke groep je krijgt en of je 

samen of alleen juf bent? 
Ja, dat weet ik al. Ik krijg de oudste groep, deze 
kinderen zijn tussen de 16 en de 18. We zijn met  
3 leerkrachten en een onderwijsassistent voor  
2 groepen. Samen zijn dat 33 leerlingen. Maar 
alleen op donderdag zijn alle drie de leerkrachten 
aanwezig. Zelf ga ik op woensdag donderdag en 
vrijdag werken.  
 
Ik ga de juf heel erg missen  
 
Dit was mijn allerlaatste stukje. Hopelijk vonden 
jullie mijn stukjes leuk. 
 
Groetjes Elin. 

De band Speedmobile 

Hallo allemaal, 
 
Dit is alweer mijn laatste 
stukje voor de koers en 
daarom ga ik er met een 
harde knal uit. 
Dit stukje gaat over de band 
Speedmobile! Zij maken heel 
harde rockmuziek, dat vind 
ik supervet. 
 
In de band Speedmobile spelen 3 muzikanten. De 
drummer en bassist speelden ook in Peter Pan 
Speedrock, een hele bekende band uit Eindhoven 
Rockcity. De zanger van Speedmobile speelt ook 
gitaar en speelt in de band Batmobile. De naam 
Speedmobile is dus van allebei de bands wat. 
 
Op zondag 19 juni was het in Wintelre Welons 
festival. Daar stonden allemaal coole Amerikaanse 
auto's en vrachtwagens en speelden er bandjes. 
Speedmobile was een van die bandjes. 
Voor het optreden ben ik op de foto geweest met 
heel de band en heb ik ook een aantal vragen 
gesteld aan de bandleden. Ik ken namelijk de 
drummer Bart Nederhand, want ik heb bij hem op 
drumles gezeten. 
 
Bart heeft een drumschool die "drumles 040" heet. 
Bij Bart leer je niet alleen supersnel drummen maar 
ook vette trucjes, zoals met je stokjes draaien en ze 
omhoog gooien. Bart is een hele goede drummer, hij 
is de beste drummer van Nederland geweest. 

http://www.eetcafedekers.nl/
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Interview John Kelders 

Helaas het laatste stukje 
voor de Koers voor Kids. 
Deze keer heb ik gekozen 
om John Kelders te 
interviewen. John staat in 
Oerle bekend om zijn 
Asperges. 

1. Hoelang ben je al 
aspergekweker? 
Vanaf 1995. 

2. Hoeveel soorten asperges heb je? 
4 verschillende soorten rassen. 

3. Vind je asperges lekker zo ja welke? 
John vind alle aspergerassen lekker, John heeft 
geen voorkeur hierin. 

4. Wat is er leuk aan asperges kweken? 
Het heerlijk buiten werken, maar ook het 
verkopen vindt John wel leuk. 

5. Hoeveel asperges steek je per jaar? 
5000 kilo van 1 hectare, John heeft 5 hectare. 

6. Op welke datum heb je de eerste asperge 
bij normaal weer? 
Vanaf 10 april. 

7. Doe je ook andere werkzaamheden naast 
asperge kweken? 
John is ZZP’er, in de bloemen maar ook in het 
grondverzet. 

8. Is het ook al eens een keertje mislukt? 
Ja, helaas wel. 

9. Doe je alles alleen of heb je ook nog 
personeel? 
John heeft in het seizoen 4 man personeel. 

10. Hoelang kan je van een aspergeplant 
steken? 
10 Jaar. 

John bedankt voor de gastvrijheid. Ik hoop dat 
iedereen het leuk heeft gevonden om mijn stukjes te 
lezen. 

Groetjes Rick 

Rick is een kijkje gaan nemen bij John Kelders 

Voor het optreden vroeg ik aan de band wie er het 
allerhardste spelen? Motörhead, Peter Pan 
Speedrock of Speedmobile. Hierom moeten ze 
allerdrie lachen en ze zeggen dat het een moeilijke 
vraag is, want iedereen zou wel zo hard willen 
spelen als Motörhead. 
 
Daarna heb ik naar het optreden gekeken. Dit vond 
ik erg cool, snel en hard. Bijna net zo hard als 
Motörhead !!!!!!! 
 
BAM! Groeten Cis. 

Cis tussen de bandleden van Speedmobile 

Cis geniet tijdens het optreden van Speedmobile 
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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 

26 augustus 2022 

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 

Juli  
15 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
16 Koers van Oers: 11.00u: 

zomerboekenmarkt op ‘t schoolplein 
22 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
22 Ophalen oud papier 
24 Postzegel- en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
25 t/m  
4 sept 

Basisschool St. Jan Baptist: zomervakantie 

29 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

Augustus 
5 Oerle-Zuid: ophalen grijze & groene kliko 

en PMD-zak 
5 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
12 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
18 KBO: Barbecue en spelletjes 
19 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 
28 Postzegel- en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
29 Gilde St. Jan Baptist:  

19.00u H. Mis in de kerk van Oerle. Voor 
de levende en overleden leden van 
het Gilde Sint Jan Baptist Oerle 

28 t/m  
2 sept 

Vakantieprogramma Oerle 

  

September  
2 Oerle-Zuid: Ophalen grijze & groene kliko + 

PMD-zak 
2 t/m 4 TCO: Bivak 

3 + 4 Tentoonstelling Groen en Keurig in  
d’Ouw School 

6 SWOVE: Dementiecafé: het leven met 
dementie door Teun Toebes 

13 KBO: bezoek aan te tuinen van Appeltern  
25 Postzegel- en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
30 Oerle-Zuid: Ophalen grijze & groene kliko + 

PMD-zak 
  

Oktober  
15 Klein Chemisch Afval 9u-11.30u  

Gerard Vekemansplein 
23 Postzegel- en muntenbeurs in d'Ouw School 

9.00u - 12.30u 
24 t/m 
28 

Basisschool St. Jan Baptist: herfstvakantie 

28 Oerle-Zuid: Ophalen grijze & groene kliko + 
PMD-zak 

  

November  
8 SWOVE: Dementiecafé: Wat is dementie? 
27 Postzegel- en muntenbeurs in d'Ouw School 

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

9.00u - 12.30u 
26 t/m 6 
jan 2023 

Basisschool st. Jan Baptist: Kerstvakantie 

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


 

 

Foto impressie TCO bij Klimrijk 



 

 

http://werk.ah.nl/

