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Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

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

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

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

Stichting Koers van Oers 

Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  

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

Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen, 

Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven. 

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 

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

Dorpscentrum d’Ouw School. 

Advertentie tarieven 

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

www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

AVG (Privacy verklaring) 

De privacy verklaring vindt u op de website:  

www.koersvanoers.nl/privacy 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 

Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 

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

Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03 

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

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

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

Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl 

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

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

gaande toestemming van de inzender. 

Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 

Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Colofon 

Verschijningsdata 2022 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

7 24-06-2022 Week 28 (13-07-2022) 

(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) 
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(K)oers met namen 

Wij willen Geert van Loon en Marly de Crom van 
Lovano feliciteren met hun verkiezing tot  
 

“Veelbelovend ondernemer  
van het jaar 2022” 

Proficiat! 

Poetshulp gezocht 

Wij zijn op zoek naar een poetshulp in 
onze huishouding. Ons gezin bestaat uit 
5 personen waaronder 3 kinderen en we 
wonen in Oerle. Tijden en vergoeding 
zijn in overleg.  
Graag bellen met Claudia 06-46600510. 

Geen wandel-3-daagse ... 

Nog even geen wandel-3-daagse..... 
 
Volgens ons zijn de agenda's van de Oerse kinderen 
en hun ouders goed gevuld, we hadden namelijk 
precies 0 aanmeldingen voor hulpouders en/of 
jongeren die mee wilden helpen.  
Omdat het toch een best wel grote organisatie is, 
hebben we daarom besloten te kijken om de wandel 
3 daagse naar een later tijdstip te verschuiven en/of 
een andere beweegactiviteit te bedenken. 
 
Alle tijd voor iedereen om 18 juni 
een Sint Janstros te komen maken 
en gezellig te picknicken. 
 
Hopelijk tot dan! 
 
Groet 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Geert en Marly ontvingen tijdens  
‘De Kracht van Veldhoven’ uit handen van 
burgemeester Marcel Delhez de prijs voor 
Veelbelovend Ondernemer Van Het Jaar.  
Foto door: Melvin van Liebergen  

Zoek de boeken 

In deze Koers hebben we weer een zoekopdracht 
verwerkt, namelijk zoek en vindt de verstopte 
boeken in deze Koers. Ook hier is een leuke prijs 
aan verbonden en zal in de volgende Koers bekend 
gemaakt gaan worden. De boeken die we zoeken 
zien er ongeveer als volgt uit: 
Succes met het vinden! 

 
De boeken in de flyer van de boekenmarkt en de 
foto bij de kinderboekbespreking zijn uitgesloten van 
de telling. 

http://www.henrikox.nl/
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

www.lovano.nl | info@lovano.nl  

040 - 205 12 18 

Dagje uit met de Zonnebloem 

En de gebeden werden afgesloten met een 
Marialiedje en een mooi gedicht, voorgedragen door 
Dory Spruit. 
 
En net als voorgaande jaren, kon de Oerse 
Zonnebloem, nadien bij het gastvrije en gezellige 
Lovano terecht, waar alle gasten onder het genot 
van een kopje koffie/thee met een stuk heerlijke 
appeltaart met slagroom, konden bijbuurten. 

Bij deze willen wij Stichting Nieuwe Levenskracht, 
hartelijk danken voor het sponsoren van deze 
activiteit. 
 
Zonnebloem Oerle  

Bezoek kapelletje Zandoerle en 
Lovano. 
 
Dit jaar zijn wij in de meimaand met enkele gasten 
van de Zonnebloem Oerle, een bezoek gaan brengen 
aan ‘t kapelletje van Zandoers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De weergoden hadden er die dag niet zo’n zin in; 
het waaide en regende erg hard; er kwam zelfs een 
zandstorm voorbij met op de achtergrond het geluid 
van onweer. 
Maar in het kapelletje heerste er rust en vrede. 
 
Ook al was het buiten wat 
donker en kil, in het 
kapelletje was het een 
mooi sfeervol samenzijn. 
Er waren wat kaarsjes 
aangestoken en 
Wim Peeters bad het 
rozenhoedje voor; 
waarvoor onze dank. 
Er werd door Mieke van de 
Hurk wat verteld over de 
geschiedenis van het 
kapelletje. 

http://www.loodgietersbedrijf-peelen.nl/
http://www.dehoeve.nu/
http://www.lovano.nl/
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

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 96 was:  
1. GoeD Bezig 
2. BoergOndisch 
3. OphaaLdagen 
4. KOM 
5. VrijmArkt 
6. ANna 
7. PaaSeitjes 
 
Familienaam: Dolmans 
 
Deze keer hadden alleen de volgende twee 
inzenders de juiste oplossing: 
Wendy Borgmans en Kees Hulshorst.  

Crypto Oers, puzzel 97 

Het merendeel van de inzenders had de oplossing 
van vraag 7 fout. Vraag 7 was: “Tess had vaders 
peulenschillen goed geteld (10)”. Een peulenschil is 
een EITJE. Het meervoud daarvan is EITJES. Dus de 
oplossing moest zijn: PAASEITJES en geen 
PAASEIEREN. 
 
Maar niet getreurd, hier is een nieuwe : 

1. Yosti rent anders voor speelgoed (9) 
2. Kom ik twee keer terug bij deze jonge 

dierenoppasser? (4) 
3. Na de Weijerseweg komt er nog een straat van 

0,804672 km  (4,3) 
4. Op 16 juli kun je reserveren voor een 

afzetgebied (11) 
5. Niet rijp en netjes bloeit achter de kerk (5,2,6) 
6. Het voorkomen van geklets via een app van 

wijkbewoners (14) 
7. Dit lid van de kinderredactie rijdt in een Austin of 

een Mini (6) 
8. Kom naar beneden en Egbert laad weer (4) 
9. Winnaar 19e prijs crypto is dubbel voornaam 

(4,6) 
10. Is deze straat van suiker gemaakt? (6) 

1                        

2                   

3                      

4                          

5                            

6                             

7                     

8                   

9                         

10                     

http://www.geitenboerke.nl/
http://www.vandermierden.nl/
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Uw bank dichtbij. 

Handass Financieel Advies 
Mr. de la Courtstraat 6a 
5512 AS VESSEM 
T 0497-592248 
E handass@handass.nl 
I www.handass.nl 

Onderscheidend vermogen 
Volgens Brian is zijn onderscheidend vermogen het 
aanbieden van maatwerk oplossingen, snel 
schakelen, persoonlijk contact en service. 
 
Corona 
Corona heeft geen negatieve impact gehad op de 
werkzaamheden van Brian. "Het eerste jaar van 
Corona was het veel drukker dan anders", zegt 
Brian.  
 
Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
PC Utilities  
Brian Reijnen 
Paleisstraat 17 
5507 LE  Veldhoven 
06 – 42659199 
 
Of per e-mail: sales@pc-utilities.nl 
Website: www.pc-utilities.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: 

PC-Utilities 

Geschiedenis 
Brian Reijnen is de directeur-eigenaar. Het betreft 
een eenmanszaak, Brian heeft geen personeel in 
dienst. Hij is in maart 2002 voor zichzelf begonnen. 
Er was in die tijd veel vraag naar ICT dus heeft hij 
de gok genomen om een eigen bedrijf te starten. 
Brian is begonnen in Zeelst en is in 2019 naar Oerle 
verhuisd, alwaar hij zijn werkzaamheden heeft 
voortgezet.  

Werkzaamheden 
Brian geeft aan dat hij zich met de volgende zaken 
bezighoudt: verkoop, advies, installatie voor 
netwerken, laptops, pc's, printers, WiFi, VOIP-
telefonie, camerasystemen, Office 365 omgevingen, 
onlinehulp, etc. Dus eigenlijk alles op ICT-gebied.  
 

Advertentie in de spotlight 

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  

Brian Reijen voor zijn bus van PC-Utilities 

http://www.handass.nl/
mailto:sales@pc-utilities.nl
http://www.pc-utilities.nl
http://www.pc-utilities.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 

Parijs-Dakar 

Toen ben ik met Gerard de Rooy in contact 
gekomen. In 2020 heb ik voor het Petronas Team de 
Rooy Iveco gereden en eindigde ik als 6e.’ 
In 2021 nam het team vanwege de coronacrisis niet 
deel aan de rally, maar dit jaar stond de Oerlenaar 
weer aan de start om met ruim 40 concurrenten de 
strijd aan te gaan. Hij heeft als bestuurder in de 
cabine gezelschap van navigator Marcel Snijders en 
de zeer ervaren monteur Darek Rodewald. Ervaring 
en een goede voorbereiding tellen in deze loodzware 
rally. ‘Je houdt je fit in de sportschool. De 4 wagens 
en 4 servicewagens testen we vooraf een week in 
Marokko op een oude Dakar-piste. Alles wordt daar 
goed afgesteld zodat we een worden met de truck.’ 
 
Topsnelheid 
De wagens zijn eind 2021 vanuit Marseille per boot 
naar de haven van Djedda gebracht. De 12 
wedstrijddagen beginnen steeds vanuit een bivak. 
‘Over de weg rijden we vanuit het bivak naar de 
start. Dat kan wel 300 tot 400 kilometer zijn. De 
starttijden gaan op de seconde. 10 Minuten voor de 
start wordt de route op een tablet ingeladen. De 
wedstrijd duurt gemiddeld zo’n 5 uur waarbij weer 
een afstand tussen 300 en 400 kilometer wordt 
afgelegd. Na de finish rijden we vaak nog eens 100 
kilometer naar het volgende bivak.’ De Iveco heeft 
een topsnelheid van zo’n 200 kilometer per uur, 
maar is voor de Dakar-rally begrensd op 140. Er zijn 
etappes waarop ze een gemiddelde snelheid van  
109 kilometer per uur halen. 
 

‘De grootste kick krijg ik van het 
passeren van een tegenstander’ 
 

Oerlenaar Janus van Kasteren (35) is al jaren 
gegrepen door de rallysport. In de rally Parijs-
Dakar eindigde hij afgelopen januari als beste 
Nederlander in het vrachtwagen-klassement 
op een vijfde plaats achter 4 oppermachtige 
Kamaz trucks. Een topprestatie in een veld van 
ruim 40 deelnemers. 
Door Ad Adriaans 
 
Met zijn bedrijf Boss Machinery houdt hij zich al  
10 jaar bezig met de in- en verkoop van nieuwe en 
gebruikte bouw- en grondverzetmachines. Op de 
locatie aan de Eindhovensebaan staan de meest 
imposante machines. Waar veel van deze 
mastodonten door het zand ‘kruipen’, houdt Janus er 
van om met snelheden tot boven de 100 kilometer 
per uur over hoge duinen te stuiven. ‘Ik race al van 
jongs af aan, van karten tot rallycross op het 
Eurocircuit. In 2012 reed ik mijn eerste rally met 
een buggy in Marokko. Vervolgens kocht ik een Daf 
waarmee al eens aan de Dakar rally was 
deelgenomen. Met die wagen heb ik 2 jaar aan 
rally’s in Spanje en Marokko meegedaan.’ 
 
Technische problemen 
Zijn kans om de Dakar-rally te rijden kwam toen hij 
werd gevraagd door het team van Renault Mammoet 
Rallysport. ‘De rally werd toen in Zuid-Amerika 
gehouden. 2 Keer heb ik deelgenomen, en 2 keer 
ben ik op de voorlaatste dag door technische 
problemen uitgevallen.  

Janus in actie tijdens de Dakar rally 2022 

http://www.eclips-uitvaart.nl/
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Duinen 
Elke nacht wordt de truck weer helemaal 
nagekeken. ‘Ik heb 3 monteurs voor mijn truck, die 
sleutelen de hele nacht door. Ze kijken alles na, 
trekken alle bouten na en voorzien de truck van 
nieuwe banden.’ Tijdens de wedstrijd houdt een 
monteur vanuit de cabine alles in de gaten. Als de 
duinen naderen, kan hij vanuit de cabine de 
bandenspanning verlagen. Halverwege de 
wedstrijddag is er altijd een verplichte stop. ‘Die 
duurt 20 minuten. Dan kunnen we even de benen 
strekken en iets drinken. We bekijken de auto, maar 
we mogen er niet aan sleutelen.’ Dag 10 was de 
zwaarste dag volgens Janus. ‘Die had de hoogste 
duinen en duurde het langst. Je moet continu 
geconcentreerd zijn. De organisatie probeert je te 
slopen, ook door de lange verbindingen tussen de 
etappes. Als het goed gaat, hebben we veel plezier 
maar er wordt ook gevloekt. Eén seconde na de 
finish is dat allemaal weer vergeten.’   

 
Kick 
De 5e plaats in de eindklassering was het maximaal 
haalbare. ‘Het vrachtwagenklassement wordt 
gedomineerd door Kamaz. Die hebben 120 man in 
dienst en zijn op dit moment onverslaanbaar. We 
zijn uiterst tevreden met de 5e plaats.’ Maar er was 
meer dat voldoening gaf. ‘Op sommige dagen 
hebben we tussen de Kamazzen gereden. Maar de 
grootste kick krijg ik van het passeren van een 
tegenstander.’ Bij de volgende editie zal de 
Oerlenaar weer aan de start staan. Alleen met welk 
voertuig is nog niet bekend. 
 
Foto’s: MCH Photography 

Schrijfwedstrijd  

Schrijfwedstrijd Bibliotheek 
Tot 1 augustus 2022 
 
De bibliotheek is 
een bijzondere 
plek. Je kan er 
van alles. Van 
boeken lenen en 
meedoen aan 
cursussen tot 
debatteren. Is de 
bibliotheek voor 
jou ook zo 
bijzonder? Doe mee aan de schrijfwedstrijd van 
Bibliotheekblad en vertel ons wat de bibliotheek voor 
jou betekent.  
 
Meedoen kan in allerlei vormen. Denk bijvoorbeeld 
aan een verhaal, gedicht, column, songtekst of rap. 
De maximale lengte is 1500 woorden.  
 
Voor wie? 
De schrijfwedstrijd is voor iedereen. Ook als je geen 
lid bent van de bibliotheek. Er zijn twee categorieën: 
t /m 16 jaar en 17 jaar en ouder. 
 
Prijzen 
De beste 15 inzendingen worden gebundeld in een 
boek. Van elke categorie ontvangt de winnaar een 
award en een prijs ter waarde van € 1.000,-. Ook 
voor de nummers 2 en 3 is er een mooie prijs. Alle 
inzendingen worden beoordeeld door een 
deskundige jury, met als voorzitter Gerdi Verbeet. 
 
Meedoen 
Stuur je inzending vóór 1 augustus 2022 naar 
schrijfwedstrijd@bibliotheekblad.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekveldhoven.nl/schrijfwedstrijd  

http://www.tegelwerkendekeersop.nl/
http://www.kappervanderlooy.nl/
mailto:schrijfwedstrijd@bibliotheekblad.nl
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/schrijfwedstrijd
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De parochie 

Patroonsfeest H. Johannes of St. Jan 
de Doper 
Naast Jezus en Maria is Johannes de Doper de enige 
heilige, van wie zowel de geboorte- als de 
sterfdatum bekend is: 24 juni en 29 augustus.  
Hij is de patroonheilige van onze kerk in Oerle, de 
basisschool, het gilde en de rijvereniging. 
Op 24 juni wordt in alle kerken waarvan hij de 
patroonheilige is, zijn geboortedag gevierd.  
 
Johannes de Doper is een Joodse profeet die leeft in 
de tijd van Jezus. Hij waarschuwt voor het komende 
oordeel van God, en hij roept de mensen op om zich 
te bekeren. Ook kondigt hij de komst van Jezus aan. 
Hij krijgt de bijnaam Johannes is ‘de Doper’, omdat 
hij veel mensen doopt die hun leven willen 
veranderen. Hij roept zijn toehoorders op om hun 
zonden te belijden en tot inkeer te komen. Johannes 
doopt zijn volgelingen in de rivier de Jordaan. Met 
de doop wassen de mensen hun zonden af en laten 
ze zien dat ze vanaf nu anders willen leven.   
 
In Oerle start het feest op vrijdag 24 juni om  
9.00 uur met een viering in de kerk, waarbij de 
gildebroeders met hun koning, vendeliers en 
tamboers met roerende trom de kerk binnenkomen: 
altijd weer kleurrijk en indrukwekkend aan geluid!  
Tijdens de H. Mis worden de St. Janstrossen 
gezegend, wordt er op de trom geofferd 
(gecollecteerd) en tijdens de consecratie worden de 
vaandels gepresenteerd.  
Na de viering is er voor de kerk een vendelhulde en 
wordt de St. Janstros bij ’t beeldje van de tamboer 
op het plein gehangen. Daarna gaat het gilde achter 
de kerk door via de velden naar het gildehuis.  
De St. Janstrossen van de parochianen worden na 
afloop van de H. Mis thuis naast de voordeur 
gehangen als bescherming tegen allerlei onheil.  
 

Op zaterdagavond 25 juni om 19.00 uur is er 
eveneens een H. Mis voor het gilde St. Jan Baptist 
en houden de gildebroeders en hun partners nadien 
een teeravond van de ingelegde contributie. 
Op maandag 29 augustus wordt de sterfdag van  
St. Jan herdacht. 
 
De St. Janstros 
Op de geboortedag van Johannes de Doper (24 juni) 
worden de huizen versierd met een bloementros, de 
St. Janstros. Het gebruik van de St. Janstrossen 
vloeit voort uit een legende. 
De heilige Johannes werd op last van koning 
Herodes door de Joden vervolgd en vluchtte op een 
avond voor zijn vijanden een huis in Jeruzalem in. In 
Jeruzalem gold de wet dat men tussen 
zonsondergang en zonsopgang niemand in een huis 
mocht lastigvallen. Daarom hingen zijn vijanden een 
tros bloemen aan de woning. Echter de volgende 
dag hingen aan alle huizen van de stad dezelfde 
bloemruiker en was de heilige ondertussen de stad 
ontvlucht. Er zijn nog veel verhalen en legendes 
rondom St. Jan en de St. Janstros. 
 
In een St. Janstros moeten de volgende 3 planten 
zeker voorkomen. 
- Notenblad voor de vruchtbaarheid 
- St. Janskruid als bescherming tegen blikseminslag                     
 en brand.  
  Dit weert ook toverij en werd daarom ook wel  
 ‘Jaag den duivel’ genoemd 
- Korenbloem, deze staat voor de onschuld. 
 
Verder kan men alle bloemen van het seizoen 
gebruiken. Veel worden Lievermannekes 
(duizendschonen), Steekneuzen (bolderik), gele lelie 
(St Jan of goudlelie) en het giftige vingerhoedskruid 
gebruikt. Ook rozen worden veelvuldig in de 
bloemtrossen verwerkt.  
De Sint Janstros moet blijven hangen tot hij vanzelf 
uit elkaar valt, meestal is dit als de nieuwe tros een 
jaar later weer wordt opgehangen. 

http://www.kolbouw.nl/
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Parochieberichten: 

 

Gedoopt: 

15 mei; Zinzi Mae Emers 
 

Bijzetting in het graf van de overleden 
echtgenoot: 

21 mei: Riek van de Weijst—Faassen 

 

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 

Vieringen 
In de Christus Koningkerk zijn de vieringen op: 
Maandag en vrijdag: 9.00 uur 
Dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag: 19.00 uur 
Zondag: 8.30 en 10.00 uur 
 
In de kapelkerken beginnen de maandelijkse 
vieringen om 9.30 uur:  
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag van de maand: 

5 juli, 2 augustus 
H. Caeciliakerk:  2e dinsdag van de maand: 

12 juli, 9 augustus 
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag van de maand: 

21 juni, 20 juli 
 
Nieuws uit India 
Van Pater Jozef ontving ik een Whatsapp-bericht dat 
hij per 31 mei is benoemd tot pastoor van de 
Kilambadi Parochie in het bisdom van Coimbatore.  
Hij groet tevens zijn bevriende parochianen; het 
gaat hem goed! 
 
 
Dit is mijn allerlaatste inzending van mijn 
Parochieberichten die ik bijna 25 jaar voor de 
Koers van Oers heb gemaakt. Ik bedank mijn 
trouwe lezers en de redactie van de Koers, die 
mijn stukjes fraai verwerkten en met foto’s 
omlijsten. Tot ziens in het dorp! 
 
Alexa 

Open dag zorgboerderij 

(Landelijke)  
open dag op de zorgboerderij  

Wanneer: Zaterdag 25 juni 2022  
 
Tijd:  11.00 – 15.00 uur  
 
Waar:  Zorgboerderij d’n Oerse Have  

Hoogeind 28  
Veldhoven (Oerle) 

 
Wat:  Een kijkje op onze dagbesteding 

met cliënten aan het werk  
 
Verkoop van onze producten  
 
Ponyritjes  
 
Ritje met paard en wagen  
 
Elkaar ontmoeten 

http://www.oersehave.nl/
https://www.zorginoktober.nl/
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
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 

Susans column 

 
 
 
 

Kordaat optreden 
 
door Susan Visser 
 
 
 
 
 
 
“Ik durf niet te zeggen of het om een betrouwbaar 
bedrijf gaat.” Ik laat de woorden even op mij 
inwerken. Hoe zijn we op dit punt gekomen? 
 
Eerder heb ik al geschreven over hoe er door de 
overheid (te snel?) zaken beloofd zijn aan 
Oekraïense vluchtelingen die vervolgens niet of 
maar langzaam geregeld zijn. Zo kwam het betalen 
van de per 1 april beloofde toelage pas per 1 juni op 
gang terwijl veel apotheken alleen tegen betaling 
medicijnen willen verstrekken. Gelukkig zijn er ook 
initiatieven die wel heel snel van de grond zijn 
gekomen. Zo organiseerde Cordaad al snel wekelijks 
een koffietafel. Hier kunnen Oekraïense 
vluchtelingen in een ontspannen, ongedwongen 
sfeer bij een kop koffie ervaringen uitwisselen.  

Onze logées gingen er ook naar toe en na elke 
bijeenkomst kwamen ze met nieuwe ideeën thuis. 
Dat de gemeente de toelage maar niet wil uitkeren 
is corruptie, hoorden we in week 1. Naar Microlab 
Eindhoven om daar werk te vragen werd actiepunt 
na de tweede bijeenkomst, hoewel Microlab vooral 
bedoeld is om woontruimte in de regio te vinden. 
Alsnog inschrijven bij Microlab om in Eindhoven 
woontruimte te vinden kwam op het doelijstje in 
week drie, omdat in Eindhoven makkelijker werk te 
vinden zou zijn (het gras is altijd groener bij de 
buren). Weer een week later kreeg ik na de 
koffieochtend een brief te zien van een bedrijf dat 
werk en woonruimte biedt. De tekst staat aan de 
ene kant van het A4-tje in het Oekraïens afgedrukt 
en aan de andere kant in Engels vol fouten. Een 
Oekraïense vlag prijkt bovenaan de pagina naast 
een Nederlandse vlag die op de kop is afgebeeld. De 
huur wordt van het salaris ingehouden.  
 
Oei.. denk ik bij mezelf. Heel professioneel ziet dit er 
niet uit, elke Nederlander had het beter gedaan. 
Verhalen over uitbuiting en overvolle vieze 
accomodaties schieten me te binnen, Oost-Europese 
arbeidskrachten die zelfs als ze corona hebben nog 
moeten werken of na een arbeidsongeval geen 
medische hulp krijgen. “Is dit een betrouwbaar 
bedrijf?” vraagt mijn logée. Ik heb er nog nooit van 
gehoord, dus ik weet het niet. Ik besluit Cordaad te 
bellen met de simpele vraag: “Hebben jullie dit 
bedrijf uitgenodigd?” Nee, dat hebben ze niet. “Ik 
zag het inderdaad gebeuren,” vertelt de mevrouw 
aan de telefoon, “u moet zelf het bedrijf maar 
bellen.” Eh, het bedrijf bellen met de vraag: “Bent u 
betrouwbaar?”  
 
Is het niet zo dat wanneer je een koffietafel 
organiseert waar vluchtelingen – toch een kwetsbare 
groep – zich veilig wanen, je even vraagt wie 
mensen zijn als ze ongevraagd komen recruteren? 
Ik verwachtte dan toch een kordater optreden. 

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.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 

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  

Het reept is deze keer van Linda Cuijlits—van Zon 
 

Zuurkoolschotel 

Ingrediënten (voor 4 personen) 

− Zakje zuurkool naturel van 500 gram 

− Gehakt 500 gram 

− Tomatenpuree blikje 140 gram 

− Geraspte kaas 

− Tijm 1 eetlepel 

− Boter/ Olie 

− Aardappelen 1,5 kg 

− Paneermeel 

− Melk  

− Nootmuskaat 

 
Bereidingswijze 
Vet een grote ovenschotel in. Verdeel de zuurkool 
over de bodem. Kruid het gehakt zoals je gewoonlijk 
doet. Voeg 1 eetlepel tijm toe. Bak het gehakt rul in 
een koekenpan en verdeel het gehakt daarna over 
de zuurkool. Verdeel de tomatenpuree over het 
gehakt.  

Bestrooi de tomatenpuree met de geraspte kaas.  
Kook de aardappelen gaar, voeg een klontje boter, 
wat melk en nootmuskaat toe en maak er 
aardappelpuree van. Doe dit naar eigen inzicht. 
Smeer de aardappelpuree uit over de ovenschotel en 
dek de puree af met paneermeel. Doe wat klontjes 
boter op het paneermeel en zet de schotel in de 
oven of onder de grill om alles warm te laten worden 
en een krokant laagje te krijgen. 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat: Toen ik 28 
jaar geleden in het kraambed lag van onze dochter 
Suzan, vroeg de kraamhulp “wat zal ik te eten voor 
jullie maken?” Ik zei daarop “maak maar iets wat je 
zelf goed klaar kunt maken”. Daarop kwam ze met 
zuurkoolschotel en ik zei “ik lust geen zuurkool” 
waarop de kraamhulp zei dat iedereen haar 
ovenschotel lekker vond dus haar wil geschiedde;  
wij eten nog steeds met enige regelmaat haar 
overheerlijke zuurkoolschotel. 
Nu ligt onze dochter Suzan zelf in het kraambed, 
daarom vind ik dit een mooi moment om dit recept 
met iedereen in Oerle te delen. 
Eet smakelijk allemaal! 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Amita Harmann, omdat ik verwacht dat 

Amita met een speciaal recept zal komen. 

Oersmakelijk 

https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
http://www.gbveldhoven.nl/
http://www.dietistevivian.nl/
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Zandoerle en haar kapel 

Hier vindt u het derde en tevens laatste deel 
van Zandoerle en haar kapel 
 
Door Jacq. Bijnen 
 
Instandhouding 

 
Meerdere malen zijn herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd. De bepleistering van de voorgevel in 
blokverband is zeer  
waarschijnlijk rond 
1900 aangebracht. 
Ter bestrijding van 
de kosten wordt er 
in 1925 van elk 
gezin een geldelijke 
bijdrage gevraagd. 
Omstreeks 1953 
worden er 
reparaties aan de 
achter-en 
rechterzijgevel 
uitgevoerd; tevens 
wordt      
het gebouwtje 
opnieuw 
wit gekalkt.  
Rond 1960 wordt het dak gerestaureerd en de oude, 
roodgele Utrechtse dakpannen worden vervangen 

door blauwe kruispannen; 
alleen de voorgevel wordt 
opnieuw gewit. 
Bij een volgende witschildering 
van de gevels, omstreeks 1963, 
verschijnt op de muur boven de 
deur de tekst ’O.L.Vr. in  
’t Zand’, met daaronder ’Bidt 
Voor Ons’. Tevens wordt er een 
sierlijk, draadstalen kruis 
geplaatst op de bekroning van 
de voorgevel.  

Circa 1975 wordt de tekst opnieuw aangebracht, 
waarbij het woord in is vervangen door van, dus 
’O.L.Vr. van ’t Zand, Bidt voor Ons’. In 1997 
verschijnen er nieuwe banken in de kapel en de 
voorgevel wordt overschilderd, waarbij in de tekst 
het woord Bidt wordt veranderd in BIDT. In 2004 
volgt een nieuwe kaarsentafel met offerblok en het 
interieur wordt verrijkt met een eikenhouten reliëf 
met daarop de voorstelling van een Rozenkrans-
meisje. Tevens wordt er een gedachtenisprentje 
uitgebracht met op de achterzijde een gebed, 
speciaal voor deze kapel opgesteld door de bisschop 
van Den Bosch Mgr. Hurkmans. 

          
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting Vrienden van de Mariakapel te 
Zandoerle 
22 april 2010 passeert de akte van oprichting van de 
’Stichting 
Vrienden van de 
Mariakapel van 
Zandoerle’. 
Deze stichting is 
opgericht met 
het nobele doel 
zich in te zetten 
voor het behoud 
van de kapel.  
                   
 
Grote onderhoudsbeurt 
In 2016 worden er grote restauratie- en 
onderhoudswerken aan de kapel uitgevoerd: zo 
worden de scheuren in de fundering en in de muren 
weggewerkt, de binnenmuren gestukadoord, de 
verflagen van de buitenmuren verwijderd (zodat het 

S tichting 

H istorisch 

E rfgoed 

V eldhoven 

Kapel omstreeks 1950. 

Kapel omstreeks 1960. 

Gezicht op de noordgevel in 1995. 

http://www.de-crom.nl/
http://www.vankasteren.nl/
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metselwerk weer in het zicht komt), het plafond 
vernieuwd en het stucwerk van de voorgevel 
gerepareerd en opnieuw geschilderd. Ook nu worden 
de restauratiewerken deels door zelfwerkzaamheid 
(en deels door een bouwbedrijf) uitgevoerd (en 
wordt alles uit eigen middelen bekostigd). Vanwege 
deze werkzaamheden verhuist het Maria-met-Kind 
beeldje naar een onderkomen naast de kapel. 
Vrijdag 22 juli 2016 is het karwei tot aller 
tevredenheid geklaard en kan de kapel feestelijk 
worden heropend. Ere-celebrant in de openluchtmis 
is de bisschop van Den Bosch, Mgr. G. de Korte. 
Onder de vele aanwezigen bevinden zich ook de 
gilden van Knegsel, Wintelre en Oerle en zij brengen 
na afloop een vendelgroet. Ter afsluiting trakteren 
de Vrienden op een consumptie. 

Van 4 juni t/m 28 augustus is in Museum  
’t Oude Slot te Veldhoven de expositie ‘DE KOE 
met Ruud Spil’ te bewonderen. Zijn 
schilderijen, tekeningen en grafisch werk 
wordt gepresenteerd  
in combinatie met museale objecten uit de 
veeteelt uit de eigen collectie van museum  

’t Oude Slot.                                         
 
Ruud Spil (1961 Zwaag) studeerde aan de Wackers 
Academie en aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij 
is een bevlogen schilder van vee en maakt veelal 
persoonlijke portretten van koeien. Geboren en 
getogen op een boerderij in West-Friesland zit 'de 
koe' hem als het ware in de genen. Zijn schilderijen 
zijn een ode aan het platteland. Tegelijkertijd 
documenteert Spil met het vastleggen van 
Oudhollandse koeienrassen en (grup-)stallen het 
Nederlands agrarisch erfgoed.  
 
De schilderijen van Ruud Spil bevinden zich in 
particuliere verzamelingen, bedrijven, musea en 

overheid in binnen- en buitenland. Hij maakt ook vrij 
werk in opdracht.  
"Ik wil dat je de koeien gaat horen en ruiken als je 
naar mijn schilderijen kijkt. Dat je de aanwezigheid 
van een koe bijna letterlijk gaat ervaren. Het liefst 
schilder ik ter plekke en zit ik de koeien zo dicht 
mogelijk op hun huid.", aldus Ruud Spil. 
 
Geen toeslag 
Het entreebewijs geeft zowel toegang tot deze 
expositie als het museum.  
Adres: Museum ’t Oude Slot, Hemelrijken 6  te 
Veldhoven. Reguliere openingstijden: woensdag tot 
en met zondag van 13.00 - 17.00 uur.   
Meer info: www.museumoudeslot.nl 

DE KOE met Ruud Spil 

Kapel aan het marktveld van Zandoerle anno 2021. 

Het liefst schildert Ruud Spil ter plekke en zit hij 
de koeien zo dicht mogelijk op hun huid.  

http://www.lindenaccountants.nl/
http://www.museumoudeslot.nl
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http://www.hoornparketvloeren.nl/
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Inschrijven vakantieprogramma 

Schrijf je vóór 30 juni 2022 in voor het 
Vakantieprogramma Oerle 

Van 28 augustus tot en met 2 september 2022 gaan 
we weer los met het Vakantieprogramma Oerle. En 
je kunt je vanaf NU inschrijven 

Wat gaan we doen? 
Heel veel leuke dingen! Zoals Olympische dag, naar 
Bobbejaanland, bivak en een spetterende afsluitdag. 
Je vindt het uitgebreide programma op 
www.vpoerle.nl. 

Voor wie? 

− Woon je in Oerle?  

− Of woon je buiten Oerle, maar ga je wel naar BS 

Sint Jan Baptist? 

− EN zit je nu in groep 3 t/m groep 8? 

− Of ga je na de zomervakantie naar groep 3? 

Dan mag je inschrijven! 

Wat kost het?  
Kosten: € 69,- 

Waar schrijf ik me in? 
Ga naar www.vpoerle.nl 

Goed om te weten  
Alleen samen kunnen we deze week realiseren. Om 
alle activiteiten mogelijk te maken, hebben we hulp 
nodig. Bij de inschrijving vragen we alle ouders 
daarom op 2 momenten te komen helpen. Dit 
varieert van opbouwen, activiteiten begeleiden tot 
opruimen.  

Heb je vragen?  
Stuur een mailtje naar secretaris@vpoerle.nl. 

 

Feestavond 60 jaar vakantieprogramma 
Het vakantieprogramma vindt dit jaar 
voor de 60e keer plaats. Daarom 
sluiten we de week af met een mooi 
feest. Iedereen die het 
vakantieprogramma een warm hart 
toedraagt is welkom. Schrijf je in: 
www.vpoerle.nl 

Kleinkijk academie 

KLEINKIJK ACADEMIE 
Inspiratiemiddag  
voor zorg- kunst- en ontwerpsector 
 
Maak op dinsdag 28 juni kennis met de 
kunstenaars, ontwerpers en betrokken 
zorgmedewerkers in filmpresentaties en talks over 
het proces. En ervaar zelf de resultaten in 
workshops.  
Bekijk het volledige programma en de uitnodiging 
voor meer informatie over de betrokken kunstenaars 
en ontwerpers en gastspreker Femmianne 
Bredewoldt, universitair hoofddocent en 
onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in 
Utrecht op onze website.  
 
Datum:  dinsdag 28 juni, van 15.00 – 18.30u 
Locatie:  Dorpscentrum d’Ouw School in 

Veldhoven 
Aanmelden:  tot uiterlijk 14 juni via 

kleinkijk.academie@severinus.nl  
 
Met vriendelijk groet, 
 
Team Kleinkijk Academie  
mede namens Sjaak Langenberg & Rosé de Beer, 
artistiek leiders Kleinkijk Academie,  
en alle betrokken kunstenaars en ontwerpers, 
Manon van Hoeckel, Cathalijne Smulders, Feiko 
Beckers, Cécile Espinasse, Joris van Midde en 
Tilburg Cowboys 
 
Kijk voor meer informatie over het project op 
https://www.severinus.nl/kleinkijkacademie  

http://www.eetcafedekers.nl/
http://www.vpoerle.nl
http://www.vpoerle.nl
mailto:secretaris@vpoerle.nl
http://www.vpoerle.nl
https://www.severinus.nl/zorgaanbod/vrije-tijd/programma_inspiratiemiddag_kleinkijkacademie.pdf
https://www.severinus.nl/zorgaanbod/vrije-tijd/uitnodiging_28_juni_2022.pdf
mailto:kleinkijk.academie@severinus.nl
https://www.severinus.nl/kleinkijkacademie
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Bent of kent u iemand die altijd pijn heeft en zich 
afvraagt of er misschien manieren zijn die u kunnen 
helpen hiermee beter te leren omgaan? Kom dan 
naar onze lezing over integrale revalidatie en nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van chronische pijn.  
  

Omgaan met chronische pijn 
woensdag 22 juni 19:30 – 21:30 uur  

 
Spreker: Prof. Dr. Rob J.E.M. Smeets, 
revalidatiearts CIR Eindhoven en hoogleraar 
Revalidatiegeneeskunde aan de universiteit 
Maastricht  
 
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook 
niet leden zijn van harte welkom. 
 
Aanmelden: bel vóór 15 juni met onze gastvrouw 
Greet: 06 83 40 78 50 
 
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot,  

Kastelenplein 167, Eindhoven 
 
Website: https://www.rveindhoven.nl/ 
Facebook: https://www.facebook.com/

reumaverenigingeindhoven/ 
Twitter @ReumaVereniging 

Omgaan met chron. pijn Reisverslagje SNL 

Eerst gingen we naar d'n Hemel, 
vervolgens naar d'n dokter en daarna 
rap weer terug naar Oers ! 

Na 2 jaar mochten ook wij eindelijk weer ons reisje 
organiseren. Woensdag 1 juni startten we met een 
lekker bakkie in d'Ouw School om vervolgens met de 
bus te vertrekken naar Hilvarenbeek. 

Onderweg vertelde chauffeur Ernie allerlei 
wetenswaardigheden over de Kempen. Natuurlijk 
hebben wij er voor gezorgd dat hij in het vervolg 
nog meer weet te vertellen over ons mooie Oerle. 

De eerste stop in Hilvarenbeek was bij herberg d'n 
Hemel waar we met zijn allen op de foto gingen en 
een heerlijke lunch nuttigden. Wat was het gezellig 
om met zijn allen samen te eten en weer eens goed 
bij te buurten. 

In museum de Dorpsdokter luisterden we naar de 
prachtige verhalen over hoe de gezondheidszorg 
eind 1800 begin 1900 was. Na een wandeling in de 
bijbehorende kruidentuin, zetten we weer koers naar 
Oers. Daar sloten we de dag af met een borreltje. 
We hebben geproost op een ieders gezondheid, 
want ondanks we hadden geleerd dat de dokters in 
de loop van de tijd wel heel veel bij hebben geleerd, 
kunnen we allemaal maar beter goed gezond 
blijven. 

Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle. 

Op de volgende pagina’s vindt u een foto impressie 
van deze reis. 

http://www.douwschool.nl/
http://www.artoli.nl/
https://www.rveindhoven.nl/
https://www.facebook.com/reumaverenigingeindhoven/
https://www.facebook.com/reumaverenigingeindhoven/
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Foto impressie uitje Stichting Nieuwe Levenskracht 
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Foto impressie uitje Stichting Nieuwe Levenskracht 
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Coachbureau Veldhoven 

Meer balans in je leven 

Gediplomeerd life-coach met een specialisatie in  

burn-out/burn-out preventie. 

Ook met vragen over zelfvertrouwen,  

grenzen bewaken, assertiviteit, planning en tot 

uitvoering kunnen komen, kun je terecht bij 

Coachbureau Veldhoven. 

Neem voor meer informatie contact op: 

info@coachbureauveldhoven.nl 

Altaarwijding 

Altaarwijding in de Christus 
Koningkerk 
 
Het huidige houten altaar en de bijbehorende ambo 
(lezenaar) worden in de Christus Koningkerk in 
Veldhoven vervangen door een altaar en een ambo 
van natuursteen. Aangezien het travertin-altaar uit 
de voormalige H. Jozefkerk al sinds de sluiting van 
deze kerk in de opslag staat, ontstond het idee om 
dit altaar te versnijden en te gebruiken voor een 
nieuw altaar. In augustus 2020 stond in de krant 
een artikel van het bedrijf Ridicule Design o.l.v. 
Martijn Wijngaards, dat gespecialiseerd is in het 
maken van meubels van marmer en graniet. Het 
parochiebestuur heeft Martijn Wijngaards benaderd 
met de vraag of hij ook in staat zou zijn een nieuw 
altaar te ontwerpen. De uitdaging was om van het 
voormalige Jozefaltaar een nieuw altaar te maken. 
Hij heeft diverse ontwerpen gemaakt van klassiek 
tot gewaagd en hypermodern waaruit het 
parochiebestuur een keuze heeft gemaakt.  
 
Het huidige altaar en de ambo zijn aan de voorzijde 
volledig dicht waardoor het zicht op de rest van het 
priesterkoor geheel aan het oog onttrokken wordt. 
Het nieuwe altaar en de nieuwe ambo moesten een 
open structuur krijgen waardoor er een ruimtelijk 
beeld op het priesterkoor ontstaat. Het moest ook 
bij het interieur van de kerk passen. De ontwerper is 
daar goed in geslaagd. 

Het ontwerp van het nieuwe altaar is ter 
goedkeuring aan het bisdom voorgelegd. Het bisdom 
was onder de indruk van het mooie altaar. 
Belangrijk argument voor het bisdom was dat het 
oude Jozefaltaar hergebruikt kon worden, dat het 
een stenen altaar zou zijn, en ook dat het nieuwe 
altaar niet meer verplaatst kan worden, omdat het 
altaar het hart is van het katholieke geloof dat niet 

zomaar bij diverse gelegenheden aan de kant gezet 
kan worden. Na de goedkeuring door het bisdom 
kon het parochiebestuur de opdracht tot het maken 
van het altaar en ambo geven. 
 
Eind mei waren de voorbereidingen gepland om het 
altaar te kunnen plaatsen in de Christus Koningkerk 
aan de Kapelstraat-Zuid, maar door logistieke 
problemen moet de altaarwijding helaas uitgesteld 
worden. De levering van het aanvullende materiaal 
dat nodig is om het altaar van de voormalige Sint-
Jozefkerk om te bouwen tot een nieuw altaar in de 
Christus Koningkerk, heeft ernstige vertraging 
opgelopen.  
Voor het oude altaar zoekt het bisdom een andere 
kerk, zodat het altaar niet aan de eredienst 
onttrokken hoeft te worden.  
 
Zondag 10 juli (onder voorbehoud) zal de bisschop 
van ’s-Hertogenbosch, Mgr. Gerard de Korte, in een 
pontificale Eucharistieviering het nieuwe altaar 
wijden en zal voor de eerste keer de heilige 
Eucharistie op het nieuwe altaar gevierd worden. De 
wijding van een altaar, behoort tot de hoogste 
wijdingen van de Kerk en is in deze tijd in onze 
streken een zeldzaamheid.  
 
Een altaarwijding zul je misschien maar één keer in 
je leven kunnen meemaken. Alle parochianen en 
belangstellenden zijn dan ook van harte uitgenodigd 
om deze bijzondere plechtigheid van de 
altaarwijding bij te wonen. De wijdingsplechtigheid 
zal rechtstreeks worden uitgezonden via de Lokale 
Omroep Veldhoven en via de Livestream op 
YouTube, ‘Parochie Christus Koning Veldhoven’. 

Ontwerp nieuw altaar en ambo in de kerk 

http://www.coachbureauveldhoven.nl/
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Werkgroepen gezocht 

Zij gaven aan dat er met name speeltuintjes zijn 
voor kleinere kinderen en zij zouden graag een plek 
hebben die ook voor de oudere jeugd is, bijv. een 
skate/pumptrackbaan. Daarnaast zijn een aantal 
speeltuintjes nogal verouderd. 
Wij willen met deze werkgroep samen met een 
aantal jeugdigen gaan kijken of we iets moois voor 
hen kunnen ontwikkelen. 
 
Werkgroep Bouw:  
Momenteel worden er meerdere bouwprojecten in 
ons dorp gepland. 
De Oerlenaar wil in een dorpse omgeving wonen en 
het zou mooi zijn als de bouwplannen hierbij 
aansluiten. Bijvoorbeeld door bij de demografie van 
Oerle te passen of rekening te houden met de in de 
enquête gewenste beperking van hoogbouw. 
De groep gaat zich bezighouden met het in een 
vroegtijdig stadium uitdragen van de dorpsvisie naar 
projectontwikkelaars en gemeente en houdt de 
Oerlenaren op de hoogte van alle ontwikkelingen. 
 
Wij hebben u hulp nodig, om samen de doelen uit de 
dorpsvisie tot een succes te maken. Mocht u zich 
aan willen melden voor een werkgroep of nog 
verdere vragen hebben kunt u dit doen middels een 
mailtje aan dorpsVereniging@oerle.info 

De dorpsvisie kunt u lezen op Oerle.info , mocht u 
graag een papieren versie willen hebben kunt u die 
een ophalen bij onze secretaris, Sint Janstraat 21a. 
 
Hartelijke groeten, 
Bestuur DorpsVereniging Oerle 

Beste Oerlenaren, 
 
Afgelopen maandag 23 mei vond de jaarvergadering 
van DorpsVereniging Oerle plaats. 
Na het officiële gedeelte werd de nieuwe dorpsvisie 
gepresenteerd. 
De dorpsvisie is opgesteld n.a.v. de gehouden 
enquête en inloopavonden en wordt uitgewerkt en 
vormgegeven in werkgroepen, bestaande uit 
Oerlenaren. 
 
Via deze weg nodigen wij u van harte uit om in een 
van de werkgroepen vorm te geven aan de 
dorpsvisie, zodat we samen kunnen werken aan ons 
mooie dorp. 
 
De dorpsvisie wordt vormgegeven middels de 
volgende werkgroepen. 
 
Werkgroep Groen:  
In de enquête werd aangegeven dat er veel groen 
uit het dorp is verdwenen nadat er gebouwd is en/of 
het groen in slechte staat is. De werkgroep groen 
zorgt ervoor dat dit in kaart wordt gebracht en 
communiceert met de gemeente. Daarnaast komt zij 
met ideeën en voorstellen over groen in het dorp. 
 
Werkgroep Verkeer:  
Deze groep maakt een overzicht met de meest 
verkeersonveilige situaties in Oerle en werkt 
hiervoor ideeën uit voor verbetering.  
Deze worden dan gecommuniceerd met de 
gemeente. 
 
Werkgroep speeltoestellen voor oudere jeugd: 
DorpsVereniging Oerle heeft in de uitwerking van de 
enquête gesproken met een groep jeugd uit Oerle. 

http://www.tecaplus.nl/
http://www.cda-veldhoven.nl/
https://www.cafetaria-de-kers.nl/
mailto:dorpsVereniging@oerle.info
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Severinus vacatures 

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 
 
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 
 

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)  

 
Kom jij tijdens de optredens de 
geluidsinstallatie opbouwen en het geluid 
verzorgen tijdens de optredens? 
 
CONFETTI is een bandje 
binnen Stichting Severinus in 
Veldhoven.  
CONFETTI treedt op voor 
mensen met een 
verstandelijke handicap; bewoners van Severinus. 
CONFETTI bestaat uit 4 of 5 mensen  
CONFETTI treedt tenminste 1 keer per maand op. 
Op Zaterdag overdag en  
verzorgt dan 2 voorstellingen. 
We zoeken een gezellig iemand die het leuk vindt 
om mee te helpen aan een goed verloop van de 
optredens.  
We zoeken een man of vrouw die in staat is om een 
mengpaneel in samenspraak met de bandleden met 
het juiste gevoel te bedienen.  
We zoeken iemand die onze luisteraars een prettig 
concert wil bezorgen. 
We zoeken iemand die past bij ons bandje. 
 
Chauffeur-vrijwilligers gevraagd 
 
Momenteel rijden er een aantal 
vrijwilligers onze cliënten naar 
activiteiten. Dit zouden we graag 
willen uitbreiden, door meer 
chauffeurs in te zetten. Onze 
vrijwilligers mogen geen 
rolstoelgebruikers vervoeren.  

http://www.daskeukens.nl/
http://www.sandersgraszoden.nl/
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 

  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Collecte MS Fonds 

Draag bij aan een toekomst zonder MS 
Collecte Nationaal MS Fonds  

van 27 juni t/m 2 juli 
 
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke 
huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS 
Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan 
langs de deuren of komen online in actie voor 
de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag 
bij aan onderzoek naar deze zenuwslopende 
ziekte en geef aan de collectant! 
 
MS is zenuwslopend 
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens 
én veel verschillende gezichten kent, maakt het MS 
Fonds momenteel duidelijk in de campagne ‘Face it. 
MS is zenuwslopend’. In de campagne zijn Benno, 
Gwen, Eric, Najat en Wil te zien. Zij verschillen in 
leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, 
maar hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf 
MS. 
 
De MS van Eric (27) brengt onzekerheid met zich 
mee. “Ben ik de rest van mijn leven patiënt? Hoe 
ziet de toekomst eruit? Kunnen we wel aan kinderen 
denken?” En Najat (43) liep voor haar diagnose vier 
keer per week hard. Momenteel is haar been zo 
verslechterd, dat het niet meer kan. “Ik probeer wel 
veel te wandelen met ondersteuning van een 
wandelstok of mijn man.”  
Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf 
op indringende wijze zien wat er met hen gebeurd is 
sinds ze de diagnose MS kregen. 
 
Opbrengst is hard nodig 
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. 
Onderzoekers weten nog niet waardoor MS 
veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. 
Met de opbrengst van de collecte investeert het MS 
Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om 
betere behandelmethoden te kunnen vinden. Maar 
ook coacht zij mensen om de kwaliteit van hun leven 
te kunnen verbeteren. Naar verwachting zullen zo’n 
10.000 collectanten in hun buurt langs de deuren 
gaan. Daarnaast zullen vele honderden online gaan 
collecteren. 
 
Collectant gemist? 
Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl of 
maak je donatie over op NL 92 INGB 000000 5057. 
Wil je zelf in actie komen? Maak dan een digitale 
collectebus aan op 
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en begin 
direct met online collecteren. 

Ga je met mij wandelen? Gezelligheid 
gegarandeerd. 

 
Ik ben een vrouw met een 
beperking en mijn passie is 
wandelen met mijn beer. Ik kan 
praten maar om mij te verstaan 
moet je wel wat moeite doen. 
Neem je mij mee voor een kopje 
koffie een keer in de maand? 
Neem contact op 
vrijwilligers@severinus.nl 
 
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 gaan.  
Voor meer informatie neem contact op met Hannah 
van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

http://www.babyfotootjes.nl/
http://www.autobedrijfdingen.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/faceit
http://www.nationaalmsfonds.nl
http://www.digicollect.nationaalmsfonds.nl


24 

Webinar ‘Daar gaan ze’ 

GGD Brabant-Zuidoost organiseert 
webinar ‘Daar gaan ze’ 

Voor als je kind van groep acht naar de 
middelbare school gaat. 

Op donderdag 7 juli van 20:00 tot 21.15 uur 
organiseert GGD Brabant-Zuidoost in 
samenwerking met Novadic-Kentron en Helder 
Theater een gratis webinar voor ouders als 
voorbereiding op de overgang van hun kind 
naar de middelbare school. 

“De stap van de basisschool naar de middelbare 
school is best een grote stap voor ouder en kind, 
zegt Rosa van den Nieuwenhof, consulent 
gezondheidsbevordering bij GGD Brabant-Zuidoost. 
“Een nieuwe levensfase breekt aan en het 
puberbrein treedt in werking. Dat doet wat met 
kinderen en hun ouders. Door daar bewust van te 
zijn, creëer je meer begrip en kun je beter met 
elkaar (blijven) communiceren. Dit webinar helpt je 
alvast op weg.” 

Het programma 
Tijdens deze interactieve en informatieve 
ouderavond gaan we in op thema’s als het 
puberbrein, social media, experimenteren, seksuele 
ontwikkeling en groepsdruk. Aan de orde komen 
onderwerpen zoals: Wat betekent deze tijd voor 
kinderen? Wat hebben ze nodig? Hoe kun je als 
ouder je kind ondersteunen? Sketches van Helder 
Theater bieden daarbij meer inzicht. Het programma 
wordt mede mogelijk gemaakt door Novadic-Kentron 
en Helder Theater. 

Aanmelden en meer informatie  
Ouders kunnen zich aanmelden en meer informatie 
vinden onder:  
https://www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-daar-
gaan-ze/ 

Tijdens het webinar kunnen ouders via de chat 
vragen stellen en ook na het webinar kunnen ouders 
bij de GGD terecht voor vragen, via  
secretariaat-gezondheidsbevordering@ggdbzo.nl. 

Na 7 juli is het webinar nog een tijdje terug te kijken 
door deelnemers. 

https://www.boscafemolenvelden.nl/
http://www.rijschoolstroosma.nl/
http://www.vandevenuitvaarten.nl/
https://www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-daar-gaan-ze/
https://www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-daar-gaan-ze/
mailto:secretariaat-gezondheidsbevordering@ggdbzo.nl
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Uitslag Pub Quiz Boergondisch Oers van 3 juni 2022 

          

   Foto- Oostenrijk Oerse Muziek Sport Actualiteiten Totaal 

    ronde   ronde   ronde   ronde   ronde   ronde   

    1  Daar zit potentie in !            20,0             12,5               8,0             15,0             18,0             20,0             93,5  

    2  Hup Oers             20,0             16,5               6,0             12,0             16,0             16,0             86,5  

    3  Mansus & Co            18,0               8,0             10,0             18,0             14,0             18,0             86,0  

    4  Jetzt gehts los !!            18,0             11,5               8,0             14,0             18,0             15,0             84,5  

    5  VPO-60             20,0             16,0             10,0               8,0             18,0             12,0             84,0  

    6  Die Oerse mädchen            16,0             15,5             10,0             11,0             16,0             12,0             80,5  

    7  Big Friend Squad            18,0             16,0               3,0             10,0             18,0             15,0             80,0  

    8  D'n Oerse Vreetclub            14,0             17,5             10,0               8,0             14,0             16,0             79,5  

    9  Rammstein            14,0             16,5               4,0             15,0             16,0             14,0             79,5  

  10  Niet Beantwoord            14,0             11,0               6,0             16,0             15,0             17,0             79,0  

  11  Die Schallplattenspielers            16,0             10,5               4,0             16,0             14,0             18,0             78,5  

  12  Fossa              12,0             20,0               4,0             13,0             14,0             15,0             78,0  

  13  J@nus Hagelaarsstraat            16,0             16,0               8,0             13,0             16,0               9,0             78,0  

  14  Toppers Oerle Zuid            16,0             16,5               8,0             10,0             14,0             13,0             77,5  

  15  Zootje ongeregeld            16,0             17,0             10,0             12,0               8,0             14,0             77,0  

  16  Oerse vrouwen & mannen            18,0             14,5               4,0             12,0             12,0             16,0             76,5  

  17  Nader overeen te komen            20,0             16,0               4,0             10,0             12,0             12,0             74,0  

  18  Team OG             12,0             12,0               6,0             13,0             18,0             13,0             74,0  

  19  Niet arrogant, gewoon 
weer de beste 

           14,0             13,0               8,0             12,0             12,0             14,0             73,0  

  20  Doktersroman            18,0             10,5               4,0             10,0             18,0             12,0             72,5  

  21  Afdeling import            20,0               8,0               2,0             12,0             16,0             13,0             71,0  

  22  Oershuaia            16,0             11,0               2,0               9,0             18,0             15,0             71,0  

  23  Vriendengroep de 
Alpenweide 

           18,0             16,5               2,0               7,0             14,0             12,0             69,5  

  24  Veld 1             14,0             10,5               4,0             12,0             16,0             10,0             66,5  

  25  De Wellekes            18,0               7,0               2,0             16,0             14,0               9,0             66,0  

  26  Oerse Bikers            12,0               7,0             10,0               9,0             16,0             12,0             66,0  

  27  Oude Kerkstraat            15,0             10,0               5,0             12,0             14,0             10,0             66,0  

  28  De Gummyberen            10,0             14,5               8,0             10,0               8,0             13,0             63,5  

  29  Ge-Flügel-de-Freunde            18,0             10,0               2,0             12,0             10,0             10,0             62,0  

  30  Milka             10,0             12,5               4,0               8,0             12,0             14,0             60,5  

  31  Volgende keer beter            10,0               8,0               4,0               3,0             16,0             14,0             55,0  

  32  Bogaerdboefkes            15,0             14,0               6,0               6,0               4,0               8,0             53,0  

  33  Bald and beautiful              8,0             10,0               2,0               7,0             10,0               9,0             46,0  

  34  Kweetniet            11,0             10,0               2,0               6,0               8,0               9,0             46,0  



26 

Foto impressie ‘Muziek bij de school’ 6 juni 2022 
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Huldiging van de jubilarissen Harrie van Beers, Alexa Peijnenborgh en Tilla Renders tijdens Muziek bij de school.  
Het was een leuke afwisselende middag vol met optredens van o.a. De Trom, Dédé danceballet en het orkest van 

Muziekvereniging Sint Cecilia Oerle. Gelukkig heeft het bijna niet geregend. 
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Beste Oerlenaren,  

Op 24 juni is het de geboortedag van Sint Jan den 
Doper. In Oerle de beschermheilige en naamgever 
van vele verenigingen en gebouwen. Traditiegetrouw 
worden er in Oerle ook vele activiteiten 
georganiseerd rond Sint Jan. Eén van deze tradities 
is het maken van een Sint Janstros. De Sint Janstros 
beschermt je huis tegen blikseminslag, ziekten en 
ander onheil.  

Het lijkt ons – KBO Oerle, DorpsVereninging Oerle 
en Stichting Jeugdbelangen Oerle, leuk om deze 
traditie levend te houden, maar ook om elkaar weer 
allemaal te ontmoeten.  
Daarom hebben wij de handen ineengeslagen en 
organiseren wij op zaterdag 18 juni van 11:00 u 
tot 14:00 u bij Blokhut d’n Bosbender een 
picknick met hierbij een workshop Sint Janstrossen 
maken. Je mag ook alleen komen picknicken en 
buurten zonder deel te nemen aan de workshop, 
gewoon gezellig samenzijn staat voorop. Wij zorgen 
voor koffie, thee en ranja en voor het maken van de 
trossen zorgen wij voor kartonnetjes, garen, 
roosjes, lievermennekes en deskundige begeleiding.  

Zelf graag een snoeischaar, een stevige naald en de 
overige bloemen en bladeren voor de trossen 
meebrengen (een Sint Janstros bestaat uit 
notenblad, korenbloemen, Sint Janskruid, vergeet-
mij-nietjes, lievermennekes (duizendschoon) en 
rozen, zie ook www.sjb-oerle.nl ). Voor de 
picknick mag je zelf de boterhammetjes meenemen 
maar je kan bij de blokhut ook een broodje kopen.  

Omdat wij een beetje voorbereid willen zijn met het 
doen van de inkopen graag aanmelden via 
onderstaande strook of via  
voorzitter@sjb-oerle.nl.  

Wij hopen jullie allen -van jong tot oud- te zien en 
dat straks heel Oerle weer vol hangt met fleurige 
Sint Janstrossen !  

Bestuur KBO-Oerle, DorpsVereniging Oerle en 
Stichting Jeugdbelangen Oerle  

St. Janstrossen maken 

Onderstaande strook inleveren bij Huub Stroeks, Oude Kerkstraat 8 te Oerle  

Naam:  ……………………………………………………………………………………….………….…………..  

Komt met (vul aantal personen in): ………………………………………….………….…………..  

Neemt deel aan workshop:  ja/nee  

http://www.fysiotherapieheikant.nl/
https://www.nieuwerwets.nl/
http://www.sjb-oerle.nl
mailto:voorzitter@sjb-oerle.nl
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Het programma ziet er als volgt uit:  

- ontvangst met koffie, thee en iets lekkers 

- een rondleiding over het opgravingsterrein en 
kennismaking met de eerstejaars studenten 

De opgraving is op 17 juni 2022 tussen 11 en 14 uur 
vrij te bezoeken. Aanmelding is niet nodig. 

Zie ook www.archeologiedagen.nl 

Open opgraving in Oerle 

Bezoek de open opgraving in Oerle 
 
Ben je altijd al geïnteresseerd geweest in het 
tastbare verleden en nieuwsgierig naar 
archeologie (uit je omgeving)? Benieuwd wat 
er achter de bergen stort aan de rondweg 
gebeurt? Heb je je altijd afgevraagd hoe 
archeologen een Romeinse boerderij 
opgraven? Kom dan langs bij de Open Dag van 
de ACASA veldcursus! 
 
Wanneer: vrijdag 17 juni 2022 van 11.00 tot 

14.00 uur, tijdens de Nationale 
Archeologiedagen 

Waar: Veldhoven – Oerle Noord West 

Route met de auto/fiets:  
Oersebaan, bushalte ‘Zoo Veldhoven’. Op deze 
rotonde de bouwweg oprijden, vanaf daar is de 
opgraving al te zien. 

Route met het OV:  
vanaf treinstation Eindhoven bus 403 richting ‘Oerle 
Zuid’ naar eindhalte ‘Zittardsestraat’. 
Daarna is het 15 minuten lopen over het fietspad 
van de Oersebaan. Bij de 2e rotonde rechtsaf slaan, 
de bouwweg op waar de opgraving aan ligt. 

Op deze dag, tijdens de Nationale Archeologiedagen, 
kan je een kijkje komen nemen bij de jaarlijkse 
veldcursus in Veldhoven. Hier zijn studenten en 
archeologen bezig met het opgraven van een 
Romeinse nederzetting. Zij laten zien hoe een 
opgraving in zijn werk gaat, wat het werk van een 
archeoloog inhoudt en hoe eerstejaars studenten 
worden opgeleid. Op de Open Dag krijg je een 
rondleiding over het opgravingsterrein en delen 
studenten hun ervaringen. 

Winnaars kleurwedstrijd 

Winnaars 

kleurwedstrijd 
Woezel & Pip 
18 mei 2022 

 
Ter promotie van de Sing-a-Long voorstelling van 
Woezel & Pip in Theater de Schalm, organiseerden 
De Schalm en de Bibliotheek Veldhoven een leuke 
kleurwedstrijd met mooie prijzen. 
 
Uit de tientallen ingeleverde kleurplaten werden 
diverse winnaars gekozen. Zij kwamen op woensdag 
18 mei in de bieb hun prijs ophalen. 

Op de foto (v.l.n.r.) Martje van De Schalm, prijswinnaars 
Tessa, Luz, Emma, Josh en Bram, Alinda van de bieb en 
Bente van De Schalm. 

http://www.archeologiedagen.nl
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Kinderboekbespreking 

Helden zonder Zee 

Schrijven over kinderboeken is geweldig, maar er 
over lezen ook. Voor de spreekbeurt van mijn 
zoontje zochten we boeken over de wereld achter de 
schippers van de Kameleon en zo kwamen we 
terecht bij een tweede handsje, Helden zonder Zee. 
Voor kinderen is dit boek van Paul Steenhuis te hoog 
gegrepen, maar het las zo lekker weg dat ik het in 
een vloek en een zucht uit had. Met gele post-itjes 
markeerde ik passages die interessant konden zijn 
voor de spreekbeurt en het boek is wel zo 
toegankelijk geschreven dat de 9-jarige er alsnog 
hele bladzijden uit las. Eigenlijk zou ik hier kunnen 
stoppen met mijn boekbespreking. Het boek is 
duidelijk informatief, interessant en toegankelijk. 
Maar waar gaat het precies over? 

In Helden zonder Zee schetst Steenhuis het leven 
van auteur Hotze de Roos met de historische 

achtergrond van de boekenserie over Hielke en 
Sietse Klinkhamer, de schippers van de Kameleon. 
De armoede en hoge werkeloosheid, socialisme en 
revolutionairen, vrijheid, gelijkheid en broederschap, 
een nostalgisch terugverlangen naar het eenvoudige 
leven op het platteland, het komt allemaal voorbij. 
Steenhuis legt uit dat de combinatie van avontuur, 
humor en een moraal in elk verhaal de 
succesformule vormden van de serie van meer dan 
60 boeken. Het warme nest van het gezin 
Klinkhamer en de kwajongenstreken zijn daar 
onderdeel van.  

Er zijn weinig afbeeldingen, maar hier en daar vind 
je een foto of een originele illustratie uit één van de 
kinderboeken. Mijn zoontje had meer plaatjes willen 
zien, maar het voordeel is wel dat de plaatjes die er 
zijn allemaal ook echt een doel hebben. Aan de 
klassieke Kameleon-illustraties is zelfs een apart 
hoofdstuk gewijd. Heerlijk, want iedereen die mijn 
boekbesprekingen kent, weet hoe ik er over denk: 
geen succesvol kinderboek zonder mooie illustraties.  

Het laatste hoofdstuk was voor mij nog wel het 
verrassendst. Het gaat over hoe de boeken van 
Hotze de Roos zelfs beter verkocht zijn dan het werk 
van Annie M.G. Schmidt. Desondanks heeft De Roos 
nooit een prijs gewonnen en de Kameleon werd zelfs 
keer op keer afgedaan als pulp, als slecht 
kinderboek. Bibliotheekadviezen en recensies waren 
negatief terwijl de verkoop steeg en kinderen van 
deze boeken smulden. Oei, dat is toch wel een 
spiegel die je wordt voorgehouden. Moet ik ook 
beter nadenken over hoe ik oordeel over 
kinderboeken? Want zeg nou eerlijk, leesplezier 
staat voorop en kinderen weten zelf het beste wat zij 
leuk vinden om te lezen. Wat volwassenen 
verantwoorde literatuur vinden voor kinderen sluit 
misschien helemaal niet aan bij wat kinderen graag 
lezen. Die kan ik in mijn zak steken. 

Maar wil je zelf meer weten over de serie de 
Kameleon en tot verrassende inzichten komen? Dan 
kan ik Helden zonder zee zeker aanraden. De 
redactie van de Koers van Oers kan je zeker aan dit 
boek helpen. 

https://www.verhoevenbakkerij.nl/
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 

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

(Veelal vergoed door zorgverzekeraars) 

 
Karin Wijnhoven - W-cair2 
Natuurgeneeskundig Therapeut 
Mobiel: 06-22 80 31 90 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Anna, Cis, Elin, Lars, Morris, Nuha, Rick, Saar. 

Hallo ik schrijf mijn stukje 
over de ELE Rally omdat die 
door mijn straat kwam. 
 

WAT IS DE ELE RALLY: 
De ELE Rally is een race op 
de normale weg door speciale auto's die door een 
afgezette route racen. 
Ze starten om de minuut. Hun tijd wordt 
opgenomen, ze rijden verschillende routes hun tijd 
wordt bij elkaar opgeteld. 
Wie de minste tijd heeft, heeft gewonnen. 

 
Weetjes ELE rally 
De eerste ELE rally is gereden in 1964. 
ELE staat voor Eindhoven - Luik - Eindhoven.  
In iedere auto zit iemand die stuurt en iemand die 
de weg wijst. Dat noem je een navigator.  
Ook op andere plekken in Nederland en het 
buitenland worden rally's gehouden.  
 
De ELE rally ging in onze straat door een bocht. 
De hele dag stonden er bij ons 2 mensen om te 
zorgen dat alles veilig verliep.  
Soms wilden mensen van het publiek oversteken. 
Dan moesten ze wachten tot er nog een auto 
geweest was en tot deze mensen zeiden dat het 
mocht.  
Eerst kwamen er elektrische auto's, die maakten 
niet zoveel lawaai. Daarna kwamen de echte rally 
auto's. Die gingen veel harder en maakten veel 
meer herrie. Maar waren ook leuker om te zien. Er 
zouden ook oude auto's komen, maar die kwamen 
niet omdat er een ongeluk was gebeurd. Er was 
iemand tegen een boom gebotst. Er moest een 
ambulance komen, maar gelukkig was 't niet heel 
ernstig.  
 
In de middag reden alle auto's nog een keer, maar 
toen kon ik niet kijken omdat ik een feestje had.  
 
Ik vond het heel leuk om te zien en 
om dit stukje te schrijven. Doei tot 
de volgende keer.  
 
Groetjes Elin 

ELE Rally 

Examen paardrijden 

Hallo daar ben ik weer, 
vandaag wil ik jullie iets 
vertellen over paardrijden. 
  
Sommige mensen denken 
dat paardrijden geen sport 
is, maar dat is het wel. 
Je moet er zelfs een examen 
voor halen, om op buitenrit 
te kunnen. 
Ik heb dat examen net voor de meivakantie 
gehaald. 
 
Als je op buitenrit wil, moet je zorgen dat alles goed 
zit. Bv. het zadel, of de singel goed zit. 
 
De singel is een sliert die je onder de buik van een 
paard doorhaalt zodat het zadel goed vast zit. 
Dit was het eerste onderdeel van het examen. 
Je moest ook nog over een boomstronk heen 
springen en langs een brommende tractor rijden. 
In het midden van de bak ( een omheind stuk zand 
waar je het paardrijden oefent) stond iemand die 
alles goed in de gaten hield. Als je iets fout deed 
dan schreef ze dat op. Gelukkig was ze heel aardig 
en hadden we het allemaal gehaald. 
 
Dit was mijn stukje, 
groetjes Anna 
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Buurman Joep Teurlincx 

Interview met mijn 
buurman Joep 
 

Dit stukje gaat over mijn 
buurman Joep Teurlincx. 
Hij heeft heel erg interessant 
en bijzonder werk 
namelijk Taxidermist 
Weten jullie al wat dat is? 
Ik heb hem een paar vragen 
gesteld voor in de koers. 
 
Natuurlijk wil ik eerst weten wat een 
Taxidermist is?  
Een ander woord voor Taxidermist is preparateur, 
iemand die dieren opzet. 
 
Hoe kom je er bij om dit werk te gaan doen en 
hoe oud was je toen je begon? 
Het was eerst de hobby van ons pap en hij is in de 
jaren 50 de zaak begonnen. Ik ben er op mijn 13e 
ook mee begonnen. Daarna heb ik met mijn broers 
de zaak overgenomen. Ik doe dit werk nu al 56 jaar. 
 
Hoe moet het werk? 
Bij vogels en/of zoogdieren gaat als eerste alles 
eruit. Daarna wordt de huid binnenstebuiten 
gedraaid en gaan ze in het loogbad.  
Hier gaan ze 5 tot 6 weken in. Dan gaan ze de huid 
voor bereiden en maken ze een ijzeren positie in het 
lijfje + poten.  
Daarna wordt het lijfje gevuld met een soort van wol 
zodat de huid weer past. Als laatste wordt het op 
zijn voetstuk gezet . 

Welke dagen werk je en wat doe je in je vrije 
tijd? 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werk ik en 
in mijn vrije tijd ben ik graag aan het tuinieren of ik 
rij op mijn Harley Davidson. Vvvvroem 
 
Wat is het meest bijzondere dier dat je ooit 
hebt opgezet? 
Dat zijn er meerdere, namelijk een neushoorn, een 
tijger, een leeuw en een mug.  
 
Dat lijkt me moeilijk! Is het ook moeilijk 
werk ? 
Alles is te leren, je moet veel oefenen. 
 
Wilde je dit altijd al worden? 
Nee, voor m’n 13de wilde ik internationaal 
vrachtwagenchauffeur worden. 
 
Dit was mijn stukje tot de volgende keer, bedankt 
voor het interview buurman Joep ! 
 
Houdoe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cis :) 

Hier ben ik bij buurman Joep op bezoek in de 
zaak in Eindhoven 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
http://www.fitenslank.nl/
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Oom bij de marine 

Hoi allemaal, ik vertel jullie 
deze keer over het leger. 
Hiervoor heb ik ome Leen 
geïnterviewd, hij werkt bij  
de marine. 

Hoi ome Leen, hoi Morris… 

Wat doet u precies bij de 
marine? 

Met de marine boten bestrijden wij piraterij en 
drugshandel samen met andere landen en 
ondersteunen wij de andere militairen waar nodig.  

Waarom wilde je graag bij de Marine?  

Ik wilde graag veel van de wereld zien, ik vaar 
graag. Mijn neef zat ook bij de marine en vertelde 
veel mooie verhalen, hij is kapitein.  

Waarom doet u nu iets anders dan varen op de 
marine boot?  

Elke 3 jaar wissel je van functie en moet je iets 
anders gaan doen. Die veranderingen vind ik ook 
heel leuk, je mag kiezen. Het leukste vind ik het 
varen maar dan ben je wel lang van huis (1 week tot 
soms wel 4 maanden) en dat vind ik nu met 
kinderen minder fijn.  

Is het zwaar werk bij de marine? 

Het is lichamelijk niet zwaar maar lange tijd met 
veel collega’s in een kleine omgeving (op de boot) is 
soms best lastig. Ook kun je last van heimwee 
krijgen, dat is wel vervelend.  

Wat moet je kunnen om in het leger te mogen?  

Je moet goed kunnen lezen en schrijven, je moet 
gezond zijn en een middelbare school diploma 
hebben. En natuurlijk je zwemdiploma.  

Heb je nog wat tips voor de mensen die graag 
bij defensie willen werken?  

Belangrijk dat je goed je best doet op school, 
sportief bent, gezond leeft en sociaal bent 
(makkelijk in de omgang zijn). Verder moet je goed 
kunnen luisteren en zorgen dat je de taken die je 
krijgt goed uitvoert.  

Dit was het interview, bedankt ome Leen!  

Na het interview heb ik nog een rondleiding 
gekregen op legerbasis Oirschot. Op de foto staan 
wij samen bij een tank en op de andere foto heb ik 
een kogelvrijvest aan.  

Met hemelvaart ben ik ook nog met mijn ouders en 
broers naar het Nationaal Militair Museum in Soest 
geweest. Daar stonden heel veel militaire voortuigen 
van alle verschillende onderdelen van defensie. Er 
stonden ook hele gave vliegtuigen van de 
Luchtmacht. Ook van vroeger en van nu. Ik vond 
het een heel leuk museum, je kon ook zelf rijden in 
een mini tank of meerijden op een rupsvoertuig of 
een half-rups uit de Tweede Wereldoorlog. Ik vond 
het erg leuk meer over het leger te weten te komen.  

Groetjes Morris 

Morris op bezoek bij Nationaal Militair Museum 

Morris (r.) draagt een kogelvrijvest 

Ome Leen en Morris bij een tank 
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Fietsexamen 

Hallo allemaal! 

Deze keer ga ik schrijven 
over het fietsexamen wat we 
pas geleden hebben gehad. 
Als je in groep 7 zit, dan 
krijg je het fietsexamen.  

Je hebt op school eerst het 
theorie examen. Dan moet 
je op papier een toets 
maken dat over verkeer gaat en veel verschillende 
verkeersregels. Je mag maar 9 fouten hebben (of 
minder), maar niet meer , en dan heb je het theorie 
examen gehaald. Maar dat is nog niet alles want in 
de eerste week na de meivakantie, hadden wij het 
praktijk fietsexamen. Je moet dan een route fietsen 
van 3 kilometer door een deel van Veldhoven.  

Het vertrekpunt was bij het CityCentrum. Overal 
langs de route staan bordjes van het 
verkeersexamen die je kan volgen. Zo weet je hoe 
je moet fietsen. Er staan ook mensen langs de kant 
van de weg om te kijken of je goed fietst en of je 
alles goed doet.  

Er ging steeds 1 persoon fietsen. Ik was heel 
zenuwachtig omdat ik als eerste moest. 
Maar toen ik eenmaal begon, ging het heel goed.  
Na afloop mocht je een chocolaatje uitkiezen. 
Iedereen van de klas was geslaagd!!  
Toen kregen we van juf Maria ons diploma. 

Dit was weer mijn stukje. Tot de volgende keer! 
Groetjes van Saar 

Hallo allemaal, 

Ik heb mijn tante geïnterviewd, 
Leyla Kweens van 
www.boetiektaartdesign.nl 

Mijn tante heeft al jaren een 
eigen winkel waar ze 
bruidstaarten, koekjes, 
cupcakes en dergelijke lekkernijen maakt. 
Ik vind haar werk zo mooi hoe zij al die taarten 
maakt en versiert en al die kleine poppetjes zo leuk. 

Voor mijn verjaardag hebben wij samen een taart 
gemaakt. Was super leuk maar ook een beetje 
zwaar want dan sta je de hele tijd.  

Zij was al een tijd thuis Barbie taarten maken. Ook 
voor familie maakte ze taarten. Om officieel te 
beginnen moest ze een opleiding doen. En om 
verschillende technieken te leren, moet je veel 
cursussen volgen. 

Wat zij wel leuk vindt aan haar werk is dat je heel 
veel verschillende taarten, koekjes en cupcakes 
maakt. En ook dat haar klanten heel erg blij worden 
wanneer ze de taart komen ophalen. Wat ze niet 
leuk vindt, is dat ze het vaak snel willen hebben. 

Het meeste maakt zij kindertaarten. Wij krijgen 
altijd voor onze verjaardag een hele leuke taart die 
we zelf graag willen. Zij heeft ook de bruidstaart van 
mama en papa gemaakt. Die was ook zo mooi. 

Doeiiiiii 

Groetjes Nuha 

Tante met taartenwinkel 

Nuha met haar verjaardagstaart die ze samen 

met haar tante heeft gemaakt 

 

Keuringsarts 

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

http://www.boetiektaartdesign.nl
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www.rendersmetaal.nl 

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

Hoi! 

Ik heb deze maand een 
interview gedaan met Harrie 
Renders , hij is de directeur 
van Renders Metaal in 
Eersel. Renders Metaal is in 
Oerle begonnen, en ik ben er 
al best vaak geweest. 

Hoe is Renders Metaal 
ontstaan? 
Mijn vader Ries is in 1967 begonnen in de boerderij 
van zijn vrouw Tilla Bierings aan de Oude 
Kerkstraat. Hij stond toen nog langs de koe te 
lassen. 
Hij maakte eerst stalinrichtingen, daarna onderdelen 
voor Daf trailers, en Philips. 
Daarna zijn er door Ries en zijn mannen 1,2 miljoen 
(1.200.000) bouwhekken gelast.  
Als je deze achter elkaar zet kun je 4200 kilometer 
hek zetten, dat is van Oers tot aan het midden van 
Afrika! 

Renders Metaal 

Hoe lang bestaat het bedrijf? 
Van 1967 tot 2022 is 55 jaar 

Hoeveel mensen werken er hier? 
15 mensen 

Welke machines hebben jullie hier staan? 
Zaagmachines, een laser voor het snijden van de 
stalen, aluminium en rvs platen, deze kunnen 
maximaal 2,5cm dik zijn en 4 meter lang en 2 meter 
breed. 
Een 320-tons kantbank om de gesneden producten 
die we snijden uit de platen, te zetten in een hoek. 
Bovenloopkranen, een knipschaar, boormachines en 
natuurlijk heel veel lasapparaten. 

Wat maken jullie hier? 
Spatbordkisten voor grondverzetmachines, 
afdekmachines voor graskuilen, watersproeiwagens 
voor de mijnbouw, productiebanen voor 
snoepfabrieken, liftkooien voor hele hoge gebouwen, 
en nog heeeel veel meer.. 

Vindt je het fijner om in Eersel te zitten of  
zoals vroeger in Oers? 
In Oers was het heel fijn en gemakkelijk, maar als ik 
nu de deur dicht trek in Eersel ben ik klaar. In Oers 
ging je vroeger nog altijd wel terug om nog iets te 
doen. 

Kon jij als klein jongetje ook al lassen net als 
ik? 
Ja, dat kon ik toen ook al, ik was bij ons pap ook 
altijd aan het hobbyen in de werkplaats. 

Hoe ken je mij? 
Via jullie pap, want die werkt bij Renders en dan 
kom jij wel eens kijken. 

Wat vind je het 
mooiste wat jullie 
ooit gemaakt 
hebben? 
Ik vind eigenlijk alle 
opdrachten die we bij 
Renders Metaal maken 
wel iets moois hebben! 

“Dank je wel Harrie 
voor dit fijne gesprek!” 

Tot volgende maand 
en de groeten van 
Lars 

Lars en Harrie Renders bij Renders Metaal 
in Eersel 

http://www.rendersmetaal.nl/
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Koning van ‘t Gilde  

Hoi hoi, 
hier ben ik weer, deze keer 
heb ik gekozen om de 
koning van het gilde Jarno 
Schoonen te interviewen. Ik 
heb vorig jaar de vogel 
mogen dragen, die tijdens 
het vogelschieten gebruikt 
wordt. Jarno werd toen voor 
de 2de keer Koning van het 
Gilde in Oerle. 

1. Hoe word je koning? 
Wie als eerste de hele vogel naar beneden schiet 
wordt koning 

2. Wat is daar leuk aan om Koning te zijn van 
de Gilde in Oerle? 
Het is een eer en dat je overal bij mag zijn. 

3. Wat is jouw taak bij het gilde? 
Ik vertegenwoordig het gilde van Oerle met de 
koningin en andere gilde broeders die lid zijn van 
het gilde in Oerle 

4. Is de Koning de baas van het gilde? 
Nee de koning is niet de baas van het gilde. De 
baas van het gilde dat is de hoofdman  

5. Hoe lang ben je al lid? 
24 Juni ben ik 25 jaar lid 

6. Kan iedereen koning worden? 
Als je 3 jaar lid bent van het gilde van Oerle en 
als je ouder bent dan 25 jaar kan je koning 
worden van het gilde van Oerle 

7. Van wie is het zilver wat op jouw mantel 
hangt? 
Iedereen die eerder koning is geweest bij het 
gilde van Oerle hangt een zilver plaatje aan de 
mantel. 

8. Hoelang ben je al koning? 
Ik zelf ben nu al 5 jaar koning. Een keer per 3 
jaar is het vogelschieten. Degene die dan koning 
wordt is dit voor de komende 3 jaar. Door de 
corona is dit een beetje opgeschoven. 

9. Wat is je droom / wens bij het gilde? 
Om keizer te worden, dit kan je pas worden als 
je 3x achter elkaar koning bent geweest bij het 
gilde in Oerle 

10. Zijn er nog jongere koningen in Oerle 
geweest? 
Zover de koning weet niet 

Jarno bedankt dat je tijd hebt vrij gemaakt voor 
mijn interview.. Heel veel plezier de komende jaren 
als koning en wie weet gaat je droom in vervulling.. 

Dit was mijn stukje weer voor deze keer… 

Gr Rick 

Ik draag hier de vogel voor het vogelschieten. 
Jarno is toen voor de 2de keer koning geworden 
van het Gilde van Oerle 
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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 

24 juni 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 

Juni  

17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

18 KVO, DVO & SJB: Workshop Sint Janstros 

19 OMTT (Oerse Motor Toer Tocht) 

22 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

23 Gilde St. Jan Baptist: 19.00u 
Leukenvogelschieten op het terrein van 
Gilde St. Jan Baptist Oerle 

24 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

24 Gilde St. Jan Baptist:  
09.00u H. Mis in de kerk van Oerle met 

zegening van de Sint Janstrossen 
10.00u D’n trek naar Zand Oers met het 

bidden van Rozenhoedje 
22.30u Ondervendelen van nieuwe 

Gildebroeders op het kerkplein 
25 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 

25 Ophalen oud papier 

25 Open dag zorgboerderij d’n Oerse Have 

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

28 Severinus: 15.00-19.00: Inspiratiemiddag 
voor zorg- kunst- en ontwerpsector 

  

Juli  

1 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

5 SWOVE: Dementiecafé: muziek en 
beweging 

8 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

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

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 

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 
3 + 4 Tentoonstelling Groen en Keurig in  

d’Ouw School 
6 SWOVE: Dementiecafé: het leven met 

dementie door Teun Toebes 
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 

  

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



