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Redactie 

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

Arlette Hoppenbrouwers, Marieke Harks, 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.  

Foto’s voorkant & collage binnenkant kaft: Willem Binnendijk. 

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 

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

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

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

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

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

http://www.reprof.nl/


2 

Bijzonder verrast was 
ik met de uitverkiezing 
van Oerlenaar van het 
Jaar 2021 en de 
kennelijk daarbij 
behorende aandacht, 
bloemen en fles Oerse 
Hoop. 
Graag wil ik de DorpsVerenigingOerle en de vele 
bekenden en onbekenden die reageerden op het 
bericht via Oerle.info bedanken voor hun lieve en 
spontane reacties! 
 
Alexa Peijnenborgh 

(K)oers met name(n) Willie wint 3 awards 

Fotografe uit Veldhoven/Oers wint  
3 prestigieuze awards met Newborn 
fotografie 
In december 2021 en januari 2022 zijn de winnaars 
van de Birth & Beyond Photography en de Babies & 
Photographers awards (BPA) bekend gemaakt.  
Fotografen over de hele wereld konden hierbij hun 
mooiste foto inzenden in diverse categorieën 
waaronder: zwangerschap, geboorte, newborn en 
kinderfotografie, waarbij de jury keek naar 
compositie, gebruik van licht en originaliteit. 
 
De winnende beelden voor beide wedstrijden zijn 
gekozen uit meer dan 2000 inzendingen. In de jury 
namen meerdere bekende fotografen uit de hele 
wereld plaats, waaronder Captured by Claudia uit 
Amerika en Martha Ponsko uit Polen. 
Buiten de 1e, 2e en 3e plaats ontvingen een aantal 
foto’s ook een eervolle vermelding. 

Bij beide wedstrijden heeft de in Veldhoven 
woonachtige Willie Winthagen van Baby Fotootjes 
Fotografie voor dezelfde foto een eervolle 
vermelding ontvangen. 
Bij de Birth & Beyond Photography Awards heeft ze 
ook met deze foto de publieksprijs over 2021 
gewonnen. 
 
Willie legt uit dat de foto is ontstaan met het idee 
alsof de baby nog veilig in de baarmoeder zit en de 
navelstreng ervoor zorgt dat ze mooi blijft zitten. 
De donkere ondergrond zorgt ervoor dat de baby 
contrasterend is en het zwart-wit is tijdloos. Het 
moment dat je kindje zo klein is komt nooit meer 
terug, ik ben er om dat vast te leggen.  
Zo’n foto is later een mooie herinnering aan de 
babytijd. 

De foto van Willie Winthagen die de publieksprijs 
2021 kreeg. 

Huishoudelijke hulp gevraagd 

Voor mijn 89-jarige moeder, 
woonachtig in Oerle, ben ik 
op zoek naar een 
huishoudelijke hulp voor 
drie tot vier uur per week. 
Voor meer informatie ben ik 
bereikbaar op 06-40399039 
 
Annie Timmers-Schippers 

http://www.lindenaccountants.nl/
http://www.babyfotootjes.nl/
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Dank je wel…. Geen Oerse Braderie 2022 

Stichting

Vanuit korfbalvereniging BIO willen wij iedereen 
hartelijk danken voor de leuke reacties en de vele 
aankopen van onze Valentijns koeken. Onze meiden 
hebben er mede dankzij Uw fantastische steun 
enorm van genoten en hopelijk kunnen we er 
volgend jaar weer zo ’n geslaagde dag van maken!! 

Beste tieners, Oerlenaren en trouwe 
bezoekers, 
 
Ook dit jaar hebben we, na grondig overleg, moeten 
besluiten om de jaarlijkse Oerse Braderie niet door 
te laten gaan. 
 
De huidige regelgeving omtrent het organiseren van 
een evenement maakt het voor ons niet mogelijk 
om dit op een verantwoorde manier te organiseren. 
 
We hebben lang gewacht om dit besluit te nemen, in 
de hoop dat de aangekondigde versoepelingen 
voldoende handvatten zouden geven om toch een 
braderie te organiseren. Na de laatste 
persconferentie zien wij echter te weinig 
aanknopingspunten om dit op een verantwoorde 
manier te kunnen organiseren. 
 
De geplande datum van 3 april komt wat dat betreft 
te vroeg. 
 
Nooit meer ? 
 
Natuurlijk maken we ons zorgen dat de braderie 
wederom niet door kan gaan. Vanuit verschillende 
hoeken was ons al medewerking toegezegd. Dank 
daarvoor. 
 
Voor de volgende editie zijn wij echter positief 
gestemd om wederom een geweldig evenement neer 
te kunnen zetten. Hiervoor vragen wij wel jullie 
hulp! Dus zijn er mensen die voor 2023 mee willen 
helpen met de organisatie hiervan?  
 
Wij zijn tevens dringend op zoek naar mensen die 
het bestuur van TCO willen ondersteunen om alle 
activiteiten voor de tieners van TCO ook voor de 
toekomst te kunnen garanderen. Neem vrijblijvend 
contact op om je te laten informeren! 
 
Voor meer info: www.tcoerle.nl of 
mail@tcoerle.nl 
 
Wij gaan voor nu in ieder geval verder met het 
organiseren van de activiteiten die wel mogelijk zijn. 
Samen met de tieners komen er nog een aantal 
mooie momenten aan. Voor de laatste update, zie 
www.tcoerle.nl 
 
Hopend iedereen voldoende geïnformeerd te 
hebben, 
 
Het bestuur van Tiener Comité Oerle.  

https://www.nieuwerwets.nl/
https://www.boscafemolenvelden.nl/
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Warme dekens, truien en bedden 
 
Dankzij een gift van een particuliere sponsor, die het 
Vekemansfonds al langere tijd steunt, kregen vele 
kinderen die in de verschillende hostels van de 
zusters Ursulinen 
wonen, een 
warme deken 
voor de koude 
winter en een 
nieuwe 
schoolsweater. 
Er is geen 
verwarming in 
deze gebieden 
waar het licht 
kan vriezen. De kinderen dragen er 
schooluniformen, maar arme gezinnen kunnen dit 
niet betalen. "De kinderen kunnen niet geloven dat 
ze dit kregen van iemand die hen niet kent", schreef 
zuster Philomina. Ook zullen er nog bedden worden 
aangeschaft voor het hostel van Ambikapur. 

Wij zijn onze sponsor natuurlijk enorm dankbaar 
voor dit prachtige gebaar. 

Warme dekens en truien... 

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  

CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Maniac By US 

Hi, wij zijn Mana en Robi en wij zijn 
samen met onze passie voor kleding 
en stille liefde voor social media het 
bedrijf Maniac By Us gestart.  
 
We hebben beiden 
een andere stijl, juist 
daarom bieden wij de 
leukste kleding, voor 
ieder wat wils voor 
een leuke prijs!  
 
Met de kortingscode 
“koersvanoers” krijg 
jij als lezer van de 
Koers van Oers 10% 
korting op jouw 
bestelling; neem dus 
zeker even een kijkje 
op de website 
www.maniacbyus.com 
 
Wil je op de hoogte blijven van leuke acties en 
nieuwe collecties? Volg ons dan op social media, 
@maniacbyus.  
 
Hopelijk zien we jullie snel op de website!  
Groetjes, Maniac By Us 

Mana en Robi 

http://www.dehoeve.nu/
http://www.dietistevivian.nl/
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(Advertentie) 

http://www.hoornparketvloeren.nl/


6 

ALLE PERSONEN OP DE FOTO STAAN KLAAR OM DE BELANGEN VAN DE VELDHOVENAREN 
OPTIMAAL TE BEHARTIGEN!  
 
EEN AANTAL VAN HEN KENNEN OERLE ALS GEEN ANDER EN WETEN HOE FIJN HET IS OM IN 
DEZE GEMEENSCHAP TE LEVEN! 
 
EEN ERVARING DIE WE ALLE INWONERS VAN VELDHOVEN TOEWENSEN! 
 
DAAROM WILLEN WE GRAAG EEN STEVIGE POSITIE KRIJGEN IN DE GEMEENTERAAD! 

“De goede dingen uit Oers bepalen mede onze Koers!” 
“We doen het niet alleen, samen met U zijn we sterker!” 
“We staan naast U en niet boven U”! 
“De Oerse kerk is voor het welzijn van de inwoners van Oerle” 

 STEM OP LIJST 7 

 

GA OP 16 MAART STEMMEN 

WANT ELKE STEM TELT!! 

Kijk voor ons programma op: 
 
www.hartvoorveldhoven.nl 
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Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Chiel Sap. 
 

Rendang 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
- 800 gram runder sukadelappen 
- 200 gram schoongemaakte ui 
- 4 tenen knoflook 
- 1 chilipeper 
- 50 gram geschilde gember 
- 2 eetlepels kerriepoeder 
- 1 eetlepel kurkuma 
- 100 gram zonnebloemolie 
- 800 gram kokosmelk 
- 50 gram sojasaus 
- 2 stelen citroengras 
- 2 blokjes runderbouillon 
 

Bereidingswijze: 
1. Snijd de vliezen van de sukadelappen en bak de 

stukken aan in een braadpan 
2. Draai de ui, knoflook, chilipeper, gember, kerrie, 

kurkuma en zonnebloemolie tot een ‘boemboe’ in 
een blender of keukenmachine 

3. Fruit de ‘boemboe’ aan in een pan en blus af met 
kokosmelk 

4. Voeg hier de blokjes runderbouillon, de sojasaus 
en de stelen citroengras aan toe  

5. Stoof de stukken gebraden sukade gaar in de 
saus totdat het uit elkaar valt (dit kan 6 tot 8 uur 
duren). Voeg telkens een scheut water toe als de 
saus verdampt en het vlees niet meer onder 
staat. 

6. Voeg naar smaak nog peper en/of zout toe 
7. Serveer de rendang met rijst en atjar 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat we regelmatig 
met het team de rendang eten bij Restaurant Le 
Sable. Het duurt even voordat het klaar is, maar 
uiteindelijk geniet iedereen ervan. Het is ook 
makkelijk om in één keer een grotere hoeveelheid 
rendang te maken en in kleinere hoeveelheden in te 
vriezen! 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan Henriëtte  

van der Velden omdat ik op een vrije dag  
heel graag bij mijn schoonmoeder ga eten die 
heerlijk kan koken!  

http://www.kappervanderlooy.nl/
http://www.loodgietersbedrijf-peelen.nl/
http://www.oersehave.nl/
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Gevelsteen St. Cecilia verhuist naar 
Museum ’t Oude Slot  
 
Een bijzonder stukje Veldhovense 
geschiedenis, dat is de gevelsteen van St. 
Cecilia zonder meer. De ruim honderd jaar 
oude steen, die afkomstig is uit het voormalig 
Veldhovens gemeentehuis, had een vaste plek 
in de Bibliotheek Veldhoven. In februari is de 
gevelsteen overgedragen aan Museum ’t Oude 
Slot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

‘Bibliotheekdirecteur Dorine Prinsen (rechts) draagt 
de gevelsteen over aan museumdirecteur Hans 
Sonnemans.’  
Foto: L-Mount Media 
 
De gevelsteen stamt uit 1910 en sierde jarenlang 
het voormalig gemeentehuis van Veldhoven aan de 
Heerscheweg-Locht. Op de steen is de heilige  
St. Cecilia te zien, zittend achter een orgel. 
Aangezien zij de patrones van muzikanten is, 
werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares 
en orkesten naar haar vernoemd. Ook de Ceciliakerk 

van Veldhoven-Dorp, die zich op loopafstand van het 
voormalig gemeentehuis bevond, draagt haar naam.  
 
Hans Sonnemans, directeur van Museum ’t Oude 
Slot, is verguld met de overdracht. ‘Het is een mooi 
stukje Veldhovense geschiedenis, dat perfect in onze 
Collectie Veldhoven past.’ Deze collectie wordt 
momenteel tentoongesteld en bestaat uit een 
veelvoud aan typisch Veldhovense verhalen en 
voorwerpen.  
 
De gevelsteen kreeg bij de inrichting van de 
bibliotheek een plek in de muziekhoek; een 
toepasselijke plek voor deze patroonheilige. ‘Na de 
herinrichting was ze daar minder op haar plaats’, 
aldus bibliotheekdirecteur Dorine Prinsen. ‘Een 
toevoeging aan de Collectie Veldhoven in Museum  
’t Oude Slot leek ons daarom een mooie oplossing.’ 

Gevelsteen is verhuisd... Lunch met de Zonnebloem 

De Zonnebloem gaat lunchen bij het 
Dorpsgenot 
 
Na een hele periode waarin er niets of bijna niets 
mocht, konden we eindelijk weer eens een activiteit 
organiseren. We hebben natuurlijk wel contact 
gehad via thuisbezoekjes maar het is lang geleden 
dat we met de hele groep bij elkaar waren. Fijn dus 
dat het weer kan, de gasten hebben er zin in!  
 
Het is wel even een gedoe bij de ingang voor alle 
mensen hun CoronaCheck hadden gevonden maar 
uiteindelijk mochten we allemaal naar binnen. 
 
Daar wachtte ons een heerlijke lunch met een 
soepje, tosti, salade en frietjes. Kopje koffie of thee 
erbij en smakelijk eten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behalve van de goed verzorgde lunch genoten de 
gasten ervan om elkaar weer eens te zien en 
gezellig bij te kletsen. 
 
Kortom, een fijne middag na een lange stille periode 
wat betreft de Zonnebloemactiviteiten. Laten we 
hopen dat er nog veel gezellige bijeenkomsten 
volgen! 

http://www.vandermierden.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 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

www.lovano.nl | info@lovano.nl  

040 - 205 12 18 

Crypto Oers, puzzel 94 

 
1. Wietmotief bestellen bij de muziekvereniging?(8) 
2. Een boezem mist 'r in de weg (4) 
3. Lichtbeelden van Kim, Willem of Annemarie (10) 
4. Bel 14040 en je krijgt de laag overdreven (6) 
5. Twee mannelijke secretarissen bij BVM2? (7,6) 

6. Deze straat ligt niet in een kleine natuur (5,4) 
7. Was hij vroeger een soort van vlugge bakker? 

(3) 
8. Van een apeschil kun je een horeca-ondernemer 

maken (5,3) 

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 93 was:  
 
1. VerhoeVen 
2. MArja 
3. DiNgen 
4. Daalseweg 
5. KOers 
6. DOper 
7. HooRn 
8. BelEvingstuin 
9. Nipperke 
 

Familienaam: Van Dooren 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn:  
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, 
Mieke van Campen, Marlies en Theo Edenburg,  
Jo ten Have, Bets Hospel, Corrie Kampinga,  
Maria de Kort, Janus van Lieshout, Frans Loijen, 
Anita Sanders, Henriette Segers, Anja Steijnen, 
Annie Stemerdink-Heijnen, Jack van der Velden, 
Martien van der Wijst, Moniek van den Wildenberg. 

1                      

2                  

3                        

4                      

5                           

6                       

7                 

8                      

http://www.autobedrijfdingen.nl/
http://www.henrikox.nl/
http://www.lovano.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 

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 

Voorleeskampioen 

Julan Davids is Veldhovens 
voorleeskampioen 2022  
 
Julan Davids is de nieuwe Veldhovense 
voorleeskampioen. Acht schoolkampioenen 
streden onder aanmoediging van hun 
klasgenoten op maandag 21 februari om deze 
titel.  
 

De schoolkampioenen uit groep 7 en 8 lazen in de 
grote zaal van Theater de Schalm voor uit hun 
favoriete boek. De jury bestond uit Jean-Paul van 
den Tillaar van Boekhandel Bruna, wethouder 
Vivianne van Wieren en bibliotheekdirecteur Dorine 
Prinsen. Mark van der Linden verzorgde de 
presentatie.  
 
De jury moest na de optredens van de acht 
schoolkampioenen in beraad en stond voor een 
lastige klus. ‘Het niveau lag dit jaar namelijk erg 
hoog’, aldus Dorine Prinsen.  

Uiteindelijk viel de keuze toch unaniem op Julan 
Davids uit groep 8b van Basisschool Zeelsterhof. Hij 
las voor uit het boek ‘De ergste juffen en meesters 
van de wereld’ van David Walliams. Volgens 
juryvoorzitter Vivianne van Wieren deed hij dat 
beheerst, vol humor en met een uitstekende timing. 
‘Hij nam ons hierdoor helemaal mee het verhaal in’, 
aldus van Wieren. 
 
Julan gaat door naar de halve provinciale finale op 
12 maart in Goirle. Voor de winnaar van deze ronde 
volgt de provinciale finale op 2 april. Vervolgens 
strijden op 25 mei in Utrecht alle provinciale 
kampioenen om de titel Nationale Voorleeskampioen 
2022.  
 
De overige schoolkampioenen, die allen ook veel lof 
voor hun optreden kregen, zijn Raylinn van den 
Biggelaar van De Berckacker, Sam van der Weerden 
van B.S. Eigenwijs, Anna Bastiaans van St. Jan 
Baptist, Renee En-Chia Chang van Dick Bruna, 
Jeffrey Peters van Aan ’t Heike, Ian Arentsen van  
De Rank en Lotte Waaijer van Op Dreef.  
 
Over de Nationale Voorleeswedstrijd 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een 
voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van 
de basisschool en wordt dit schooljaar voor de 28e 
keer georganiseerd. De Nationale Voorleeswedstrijd 
wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en 
georganiseerd in samenwerking met de bibliotheken. 
(Meer informatie: 
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl).  

Julan Davids is de Veldhovense 
voorleeskampioen 2022.  
Fotograaf: Willem Binnendijk  

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
http://www.coachbureauveldhoven.nl/
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
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Verkiezingsdebat DVO 

Maandag 21 februari waren alle politieke partijen 
aanwezig in d'Ouw School voor het verkiezingsdebat 
dat werd georganiseerd door DorpsVereniging Oerle.  

 
Driek van de Vondervoort legde de politici een 
aantal stellingen voor die vooral waren toegespitst 
op Oerle. Zij mochten daar om beurten een reactie 
op geven en het publiek mocht vervolgens kiezen 
welke partij het beste antwoord gaf. 
 
Bedankt voor jullie deelname! 
 
CDA Veldhoven; D66 Veldhoven; GBV - Gemeente 
Belangen Veldhoven; GroenLinks & PvdA Veldhoven; 
Hart voor Veldhoven; SENIOREN VELDHOVEN;  
De Veldhovense VVD 
 
Geluid: Illumination AV 

Driek van de Vondervoort 
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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

Het interview 

Jan Leijten en zijn fotoboek over Oerle 
en de 8 gehuchten 
Door Jurre van der Velden 

Jan Leijten en zijn vrouw Ellie zijn 24 jaar lang 
eigenaar geweest van de winkel Tijdloos 
interieur en decoratie aan de Kromstraat in 
Veldhoven. In deze winkel konden zij hun 
passie voor het interieur van woningen goed 
kwijt. Jan heeft hiernaast ook nog een andere 
passie: fotografie. Zo maakte hij in 1992 al 
eens een film van 3 uur lang over Oerle en 
legde hij verschillende interieurprojecten vast 
in een fotoboek. Tijdens de verschillende 
wandel- en fietstochten die Jan door Oerle 
maakte kwam hij op het idee om ook een 
fotoboek over Oerle en de 8 gehuchten te 
maken.  

Het boek, dat 120 pagina’s kent van foto’s met een 
afmeting van 30 bij 40 centimeter (de grootste zijn 
70x30 centimeter), speelt zich af van januari tot en 
met december in het jaar 2021. Een jaar dat, zoals 
we ons ongetwijfeld nog wel kunnen herinneren, 
vooral werd gekenmerkt door de coronacrisis. In het 
boek neemt Jan de lezer mee door de verschillende 
maanden van dat jaar. Het boek bestaat namelijk uit 
een overzicht van foto’s van de verschillende 
maanden van 2021. Daarmee volgt Jan dezelfde 
volgorde als in de film van 1992, waarvoor d’Ouw 
School destijds maar liefst 5 keer was uitverkocht. 
Daarbij heeft Jan allerlei soorten plekken in het 
kerkdorp Oerle en de gehuchten Berkt, Hoogeind, 
Scherpenering, Zittard, Vliet, Toterfout, Halfmijl en 
Zandoerle vastgelegd.  

Alle foto’s zijn buiten gemaakt. De kerk en de kapel 
zijn de enige plekken waar hij binnen heeft 
gefotografeerd. Door de maanden heen ziet de lezer 
van het boek 
op die manier 
de natuur in 
Oerle en de 
gehuchten 
veranderen 
en zich 
aanpassen 
aan de tijd 
van het jaar. 
Zo zie je in 
het voorjaar 
de blaadjes 
aan de 
bomen komen 
en in de herfst worden de bladeren steeds 
donkerder, waarna ze weer van de bomen vallen. 
Ook heeft Jan de koude periode in februari 2021, de 
temperatuur daalde in die maand in Eindhoven naar 
ruim -11 graden Celsius, op een mooie manier vast 
weten te leggen in de nodige winterplaatjes.  

In het boek zijn 
verschillende foto’s 
op dezelfde 
plekken gemaakt. 
Door de 
verschillende 
jaargetijden en 
daarmee 
samenhangende 
veranderde 
omgeving lijkt het 
echter net of deze 
op verschillende 
plekken zijn 
gemaakt. Jan heeft 
de foto’s overigens 
allemaal zelf 
gemaakt met 
behulp van zijn 
mobiele telefoon 
en ongeveer 30% 

met zijn compact 
camera. Daarnaast 

heeft hij zelf de plaatjes en de composities in het 
uiteindelijke boek bewerkt.  

Boekcover ‘Oerle en de 8 gehuchten’ 

Jan Leijten 

Foto vanuit de kerk 
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Daarbij heeft hij rekening gehouden met de kleuren 
die op de foto te zien zijn en de achtergrond op de 
pagina. Op die manier matchen de kleuren die op de 
afbeelding naar voren komen en de kleur van de 
bladzijde bij elkaar.  

Iets anders dat op de foto’s naar voren komt is de 
serene rust die op straat heerste door de toenmalige 
situatie in de coronacrisis. Zo zaten we onder meer 
in de maanden januari, februari en maart van 2021 
nog in een lockdown. Jan heeft de pagina’s voorzien 
van bijbehorende teksten en gedichten die de sfeer 
die toen heerste goed weergeven. Ook heeft Jan 
opgeschreven wat het weer in die periode deed en 
als er qua nieuws iets opmerkelijks gebeurde dan 
lees je dat ook terug. Zo viel in januari 2021 
bijvoorbeeld het kabinet. Al met al ontstaat hierdoor 
een goed tijdsbeeld. 

Het boek dat Jan heeft gemaakt is inmiddels 
opgenomen in de collectie van Tilburg University. 
Deze universiteit heeft de zogeheten Brabant-
Collectie in beheer waarin onder meer boeken, 
tijdschriften en foto’s uit het heden en verleden van 
Brabant zijn opgenomen. Het boek is vindbaar via 
de catalogus-zoekmachine van Tilburg University via 
www.worldcat.org. 

Jan heeft het boek in een beperkte oplage laten 
drukken. Het boek, dat is afgedrukt op een hoge 
kwaliteit papier en volledig in kleur, is bij hem te 
bestellen voor de kostprijs van 190 euro. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jan 
via jan.leijten@live.nl  

(foto’s: Jan Leijten) 

Een greep van een aantal foto’s uit het boek: 

Doorgang bij Schippershof op de Blauwe Kei 

http://www.artoli.nl/
http://www.worldcat.org
mailto:jan.leijten@live.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 

Severinus vacatures 

Koor Severinoos is op zoek naar een 
instructeur (met kleine vergoeding) 
Binnen Severinus wordt er ook gezongen. Dit is 
wekelijks op maandagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren 
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand heeft van zingen, dit 
muzikaal kan begeleiden en nieuwe liedjes kan 
inbrengen. 
Voor meer informatie neem contact op met Hannah 
van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Ik ben Volkswagen-gek, jij ook? 
Op mijn kamer vind je alles terug wat te maken 
heeft met auto's. Van miniaturen tot posters. Hier 
praat ik dan ook heel graag over. Heb jij zin om met 
mij te kletsen over onder andere auto's? Overdag 
werk ik in de garage, daarna ben je van harte 
welkom. 
Neem contact op met de coördinator Vrijwilligers  
(06-52 401 679 of vrijwilligers@severinus.nl), 
dan gaan we snel samen fietsen of drinken we een 
kopje koffie! 
 
Ik kom graag bij de Zweedse meubelgigant 
voor een kopje koffie, jij ook? 
Ik ben een zeer gemoedelijke 
man van eind 60 en praat 
weinig. Ik geniet des te meer, 
vooral van een kopje koffie bij 
IKEA of een rondje door de 
Kringloopwinkel. 
Een keer in de 6 weken vind ik 
heel fijn. Kom je kennismaken 
met mij? 
Meer informatie? Mail naar 
vrijwilligers@severinus.nl 
 
Ga je met mij wandelen? 
Ik ben een vrouw met een beperking en mijn passie 
is wandelen. Ik kan praten maar om mij te verstaan 
moet je wel wat moeite doen. Neem je mij mee voor 
een kopje koffie een keer in de maand? Neem 
contact op vrijwilligers@severinus.nl 

Techneuten en presentatoren gezocht 
voor ons interne TV kanaal 
Sinds de eerste lockdown 
maken we interne televisie 
voor de bewoners. Dit gebeurt 
op maandag- en 
woensdagavond tussen 19.30u 
en 21.00u. Bewoners kunnen 
inbellen en een plaatje 
aanvragen, tekeningen via Whatsapp sturen en zelfs 
als medepresentator en medetechnicus aanschuiven. 
Wij zijn op zoek naar meer mensen achter de 
knoppen en als presentator. We werken met een 
rooster. Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Dansgroep Danserinoos is op zoek naar een 
instructeur (met kleine vergoeding) 
Binnen Severinus wordt er door twee groepen 
cliënten van verschillende niveaus gedanst. Dit is 
wekelijks op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren 
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand heeft van (volks)dansen, 
nieuwe elementen en dansen kan inbrengen en kan 
helpen deze op muziek te zetten. 
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging 
zijn! Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Word maatje 
Ook binnen Severinus zijn wij altijd op zoek naar 
maatjes. Dit neemt maar weinig van je tijd in 
beslag. Er zijn cliënten die al heel blij zijn met een 
bezoekje van een half uur, iedere 6 weken. Zo 
makkelijk kan het zijn. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl) 

https://www.zorginoktober.nl/
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Ouw (K)oers 

Verder waren er meningsvragen “noem de namen 
van de drie bekendste huidige dorpsbewoners”  
(=1. Pastoor, 2. De Witte en 3. Hendrik Schippers) 
en de keuze-vragen over zegswijzen uit de Oerse 
toal, zoals die eertijds door A.P. de Bont is 
beschreven. 
De meest opmerkelijke uitspraken volgden op de 
zogenaamde open vragen. Deelnemers werden 
verzocht een aantal zinnen af te maken. 
Hieronder volgen ze. 
 
Na de (……) puntjes, volgen dan een paar van de 
meest karakteristieke antwoorden. 
 
1. Oers is een schon durp omdat wij vinden 
 dat…… 
 - er een rooie en een witte kerst is. 

2. Een Oerse mens kun je gemakkelijk 
 herkennen, want hij…… 
 - komt overal een kwartier te laat; 
 - hij is overal vur te veine; 
 - bestelt al het volgende rondje, lang vur ’t   
    veurige op is; 
 - weet alles (ook van een ander); 
 - ze lijken allemaal op Jan de Crom.  

3. Het vreemdste dat wij ooit in Oers hebben 
 meegemaakt, is……. 
 - dat ons bed nog is ingezegend door pastoor 
   Bless; 
 - dat het paard van Sinterklaas er een keer een 
   week te vroeg stond;  
 - een bestuurslid van de harmonie dat in de  
    maat loopt. 

4. Een schon plekje in Zandoers is de Brink, 
 omdat…… 
 - er de tijd is stil blijven staan; 
 - het ’t enige plekje ter wereld is, waar Maria 
   achter ’t kanon staat. 
 
Weet u trouwens wie de bekendste muzikanten uit 
de harmonie zijn? 
Volgens de snerttochtdeelnemers:   
 
 1. Henk Coppens 
 2. Albert van Boekel  
 3. “D’n Bolle”. 
 
 
Het vakantiekomitee.  

Bron: Koers van Oers, maart 1984 nr. 2 
 

SNERT 
 
Snertkwis brengt deelnemers tot opmerkelijke 
uitspraken. 
 
De op 28 januari j.l. georganiseerde snerttocht werd 
opgeluisterd met een 25-tal kwisvragen die alle als 
thema “Wa witte van Oers” droegen. 
Even opmerkelijk als het aantal krachtige 
uitspraken, was de hoeveelheid deelnemers, die er 
blijk van gaven een forse opfrisser best te kunnen 
gebruiken. 
 
De vragen, samengesteld door leden van het 
vakantiekomitee, bestreken de belangrijkste Oerse 
wetenswaardige terreinen. Statistische, zoals 
“hoeveel inwoners telde Oers op 1 januari van dit 
jaar”, (excl. Berkt 1587) maar ook in min of 
meerdere mate culturele, zoals “noem 3 kruiden die 
je vrijwel altijd in een St. Janstros vindt” en “wat is 
de belangrijkste aktiviteit van het Oerse Guld” (is 
zeer geregeld de gilde kamer bezoeken). 

http://www.rijschoolstroosma.nl/
http://www.fysiotherapieheikant.nl/
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Versoepelingen  

Corona-regels 

 
Inmiddels zijn door de 
regering en het bisdom 
vrijwel alle regels wat 
losgelaten.  
Dat betekent dat de avond- en weekendvieringen 
weer gewoon doorgang hebben.  
Bij uitvaarten kan het zijn dat het aantal personen 
nog beperkt is.  
Wel wordt gevraagd de 1½ meter afstand tot 
anderen te respecteren! 
Bij binnenkomst of vertrek uit de kerk zijn 
mondkapjes niet meer verplicht. Voelt u zich veiliger 
met een mondkapje dan draagt u dat gewoon.  
 

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 
 
De maandelijkse vieringen in de kapelkerken 
beginnen om 9.30 uur.  
St. Jan de Doperkerk: 
1e dinsdag van de maand: 5 april en 3 mei.  
H. Caeciliakerk:   
2e dinsdag van de maand: 12 april en 10 mei. 
H. Willibrorduskerk:  
3e dinsdag van de maand: 15 maart, 19 april en  
17 mei.  
 

Digitaal Collecteren  

  
Steeds meer mensen hebben tegenwoordig geen 
contant geld meer op zak. De parochie is daarom al 
begonnen met het faciliteren van digitaal betalen 
met de donatiezuil voor onder andere kaarsen, waar 
parochianen met hun pinpas kunnen betalen. Nu 
wordt hier een uitbreiding aan gegeven door te 
starten met Givt. Dit is een smartphone app die het 
makkelijk maakt om te doneren. In de app kan het 
gewenste collectebedrag worden ingevoerd, en 
vervolgens kan de telefoon naast de draadloze 
bluetooth zender in de collectezak of -bus worden 
gehouden. De donatie wordt dan via automatische 
incasso afgeschreven van uw bankrekening, die u 
enkel eenmalig hoeft in te stellen. Hier zitten verder 
geen extra kosten voor u aan verbonden. Bij 
meerdere collectes zoals een deurcollecte, kunnen 

De parochie 

Givt 

direct de bedragen voor de verschillende collectes 
worden ingegeven en hoeft maar eenmalig de 
telefoon gescand te worden. 
  
Ook is er nog de optie om de parochie direct in de 
lijst met doelen te selecteren onder de naam 
“Christus Koning Veldhoven”, voor als u bijvoorbeeld 
de uitzending thuis via televisie volgt. Ook kan de 
parochie QR-codes genereren voor giften voor 
specifieke doelen, die u dan enkel met de app hoeft 
te scannen. Bijvoorbeeld simpel de QR-code scannen 
voor het aanvragen voor een misintentie of het 
aanschaffen van kaarsen. 
  
Er is geen internetverbinding nodig tijdens het 
doneren zelf; wanneer uw telefoon weer (thuis) 
internetverbinding heeft, zullen de giften verzonden 
worden. Ook is in de app een direct overzicht te 
vinden van uw gegeven giften. 
  
Scan de bijgevoegde QR-codes om de Givt app te 
downloaden voor Android of iOS apparaten. De 
installatie loopt u dan door het koppelen van uw 
bankgegevens heen, en vervolgens kunt u direct 
beginnen met doneren.  
 
Heeft u nog verdere vragen over de 
app? Ga dan naar de website van 
Givt op https://givtapp.net/  
  
 
 
 
 
 
Android: https://play.google.com/
store/apps/details?
id=net.givtapp.droid2 
 
 
 
 
 
IOS: https://apps.apple.com/nl/
app/givt/id1181435988 
  
 
 
 
De bedoeling is dat we hiermee starten met ingang 
van 1 maart. Hebt u problemen om de app te 
installeren dan kunt u altijd assistentie vragen in het 
parochiecentrum.  
 
 
 

Alexanderband 
Sinds 2 februari zijn de repetities van de 
Alexanderband weer hervat. Iedereen is blij dat zij 
kunnen repeteren in de St. Jan de Doperkerk, die 
voor alle bandleden en hun vele begeleiders zo 
vertrouwd is van de kerstconcerten. Helaas konden 
de concerten in 2020 en 2021 door Corona niet 
plaatsvinden. Iedereen vindt het fijn om weer met 
elkaar muziek te kunnen maken en het wachten is 
op het eerstvolgend concert! 

https://givtapp.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.givtapp.droid2
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.givtapp.droid2
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.givtapp.droid2
https://apps.apple.com/nl/app/givt/id1181435988
https://apps.apple.com/nl/app/givt/id1181435988
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

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

Parochieberichten: 

 
 

Overleden: 

† Jan Bertens, 91 jaar 

 

Pastoraal team: 
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA 

 040 - 282 70 68   fas@christuskoning.nl 
Kapelaan J.W.M. Beekman, Oude Kerkstraat 3, 

5507 LA ,  040 – 205 13 50  
jbeekman@christuskoning.nl 
 

Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 

18, 5503 CW;  040 - 253 22 31  
Open van maandag t/m vrijdag van  
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl 
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.  
 
 

Noodnummer = Melding van bediening of 

overlijden:  06 – 10 47 52 26 

 

Opgeven van misintenties: 
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de 
afzender met telefoonnummer  
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van 

de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat 
Zuid 18, 5503 CW. € 12,- per intentie. 

2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur 

op parochiecentrum:  040 – 253 22 31 
3) na de viering in de sacristie van de Christus 

Koningkerk 
 

Website: http://www.christuskoning.nl 

Informatieavond gemeente 

Informatieavond met burgemeester 
Marcel Delhez  
 
Wat doet een gemeente precies, hoe worden 
besluiten genomen en wat kan zij voor ons, de 
inwoners, betekenen? Op donderdag 10 maart 
gaat burgemeester Marcel Delhez in op de 
taken, bevoegdheden en structuur van de 
gemeente. Ook is er voldoende ruimte voor 
vragen aan de burgemeester. De avond begint 
om 19.30 uur, in de Bibliotheek Veldhoven.  
 
Taken en structuur van de gemeente 
De regering in Den Haag (Het Rijk), heeft veel taken 
bij gemeentes 
neergelegd. Denk 
bijvoorbeeld aan 
veiligheid, zorg, 
paspoorten en 
rijbewijzen, 
vergunningen etc. 
Naast deze 
wettelijke taken 
heeft de gemeente 
ook niet-wettelijke 
taken zoals 
parkeerbeleid, 
economische 
promotie, onderhoud 
van groen, en nog 
veel meer. De 
burgemeester legt 
uit welke taken en 
bevoegdheden tot 
het gemeentelijk 
bestuur behoren. 
Ook gaat hij in op de 
structuur van de 
gemeente en de 
betrokkenheid en 
inspraak van inwoners. 
 
Burgemeester Marcel Delhez 
Marcel Delhez is sinds 2018 burgemeester van 
Veldhoven. Hij deelt tijdens deze avond zijn kennis 
en ervaringen met belangstellenden en er is 
voldoende ruimte voor vragen.  
 
Praktische informatie en aanmelden 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 maart, 
van 19.30 tot 20.30 uur in de Bibliotheek 
Veldhoven. Deelname is gratis, geïnteresseerden 
dienen zich van tevoren aan te melden: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/marcel-delhez.  

Burgemeester Marcel Delhez 
vertelt in de bibliotheek over 
de gemeentelijke democratie. 
(Fotograaf: Gemeente 
Veldhoven) 

http://www.eetcafedekers.nl/
http://www.koersvanoers.nl/
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/marcel-delhez
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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 

Carnavalsoptocht Oerle 

In Oers ging de optocht wel door ! 
 
Een stralende zon, een heuse prinsenwagen met 
daarop ZDH Prins Joris d'n Opschepper en zijn 
gevolg en stralende gezichtjes van prachtig verklede 
kinderen. 
Onder begeleiding van de vrolijke noten van de 
Verrekesbloas trok de optocht door het dorp heen. 
Daarna was het lekker hossen en springen in d'Ouw 
School, waar ook iedere deelnemer een heerlijke zak 
snoep kreeg. 
Daarnaast vielen de volgende deelnemers in de 
prijzen en kregen ze ook nog een echte 
prinsenonderscheiding: 
 
Deelnemers van 0 t/m 4 jaar: 
1. Emma van Berkel - Lieveheersbeestje 
2. Abel Haneveer - Gecko 
3. Yinthe Adriaans - Prinses 
 
Deelnemers van 5 t/m 8 jaar: 
1. Bliss van Breugel - Kikker 
2. Lars van Berkel - Brandweerman 
3. Cis Willems - Mee Carnaval gaan we helemaol 

naor de haoien 
 
Deelnemers van 9 t/m 12 jaar: 
1. Bliss Smulders - Lady Bug 
2. Tess Dolmans - Bij 
3. Siem Hermans - Indiaan 
 
Groepen en Wagens: 
1. Thomas en Mathijs Tops - Wij redden Carnaval 
2. Lars en Mijke Waarma - Piratenboot 
3. Benthe van Diessen en Saar Kater - Oerle schoon 
 

Wij bedanken de medewerkers van d' Ouw School 
voor alle goede zorgen. De Verrekesbloas voor een 
skon stukske muziek, onze verkeersregelaars die 
ervoor zorgden dat we veilig door de straten heen 
konden lopen, de deskundige jury, Intertoys 
Veldhoven, Frans de Crom voor de prinsenwagen, 
Willem Binnendijk voor de prachtige foto's en 
natuurlijk Prins Joris voor zijn bezoekje aan Oers. 
 
Alaaf en tot volgend jaar ! 
Doe Commissie 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Enkele dames van de Doe Commissie van  
Stichting Jeugdbelangen Oerle.  
(Meer foto’s zijn te vinden op de binnenzijden van 
de kaft.) 

http://www.handass.nl/
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Keuringsarts 

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

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 

De lucht in 
 
Door Susan Visser 
 
Er staat een camper op 
onze oprit. Krijg je al een 
vakantiegevoel nu ik dit 
schrijf? Ik niet echt. Want 
op het moment dat ik dit 
schrijf stormt het. Eunice 
raast over het land. En nu 
maak ik me zorgen. Niet 
om die camper hoor. Maar wel om de eigenaar.  
 
Dat de camper er staat heeft overigens wel degelijk 
met vakantie te maken. Mijn zus wil op vakantie 
naar Spanje. Niet met de camper, maar wel met het 
vliegtuig. Alleen, die camper is de enige auto die ze 
heeft. Of de camper een weekje bij ons op de oprit 
mocht staan. Met een woonplaats naast het 
vliegveld en vrienden en familie verspreid over het 
land komt die vraag wel vaker voorbij. Normaal zeg 
ik dan: als je een vliegticket kunt betalen kun je ook 
een parkeerplaats bij het vliegveld betalen. Maar het 
gaat in dit geval wel over mijn lieve zus die net jarig 
is geweest en dit weekend haar trouwdag gaat 
vieren. Wat is er leuker dan als cadeautje die 
parkeerplaats aan te bieden? En zo kan het dat er 
ineens een camper voor de deur staat van iemand 
die op vakantie gaat, maar niet met die camper. 

Susans column 

Waarom ik mij dan toch zorgen maak? Omdat ik na 
mijn ritje naar Eindhoven Airport om mijn zus af te 
zetten werd gebeld door mijn schoonzus. Eigenlijk 
wilde ze haar broer spreken, want ik kon toch niets 
doen. Het dak was er namelijk bij haar afgewaaid. 
Nee, inderdaad, daar kon ik niets meer aan doen. 
Maar terwijl we 
aan de telefoon 
zaten en zij 
haar verhaal 
deed, moest ik 
aan mijn eigen 
zus denken. 
Die zat vrolijk 
op het 
vliegveld te 
wachten op 
haar vlucht 
naar zonnigere 
oorden. Bij de één gaat het dak de lucht in en de 
ander wil zelf de lucht in. Vrijwillig nog wel. Ineens 
lijkt het heel raar dat mensen die maanden geleden 
een vlucht geboekt hebben helemaal niet nadenken 
over of ze het wel veilig genoeg vinden om te 
vliegen. Ze hopen alleen heel hard dat het hun 
vliegtuig lukt om midden in de storm te landen 
zodat zij kunnen proberen om midden in diezelfde 
storm met het hele gezin op te stijgen. Wat zou ik 
zelf eigenlijk doen in die situatie? Ik besluit mijn zus 
een berichtje te sturen of ze me wil appen zodra ze 
veilig geland is. Maar dat doe ik wel nadat ze 
opgestegen is. Dan gaat ze zich niet onnodig zorgen 
maken. Want weet je, dat doe ik wel voor haar. 

http://www.tegelwerkendekeersop.nl/
http://www.gbveldhoven.nl/
http://www.kolbouw.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 Opschonen en paasbos 

Bij SJB zitten we niet stil! 
 
Zwerfvuilactie 
Nadat het carnavalsgedruis is verdwenen gaan wij 
ons weer richten op de volgende activiteiten. 
Op vrijdag 18 maart gaan we in samenwerking 
met de basisschool meedoen aan de landelijke 
opschoondag. 
Omdat we houden van een superschoon dorp vragen 
wij alle buurtverenigingen en andere Oerse 
supporters van schoon om ons mee te helpen met 
het opruimen van al het zwerfafval (aanmelden via 
voorzitter@sjb-oerle.nl). 
We starten om 10:30 uur en om 12:00 uur meten 
we op het grasveld naast de basisschool hoe hoog 
de afvalberg is geworden. 
 
Paasbos 
Daarnaast heeft de Paashaas ons laten weten dat hij 
dit jaar ook weer naar Oerle toe komt gehuppeld. 
Op Tweede Paasdag verzamelen om 10.30 uur bij 
de Oerse Hoop waarna we gezamenlijk naar het 
paasbos toe lopen waar de paashaas weer heel wat 
eitjes heeft verstopt. 
 
We hopen natuurlijk dat er geen nieuwe golf van 
Corona komt, maar mochten er onverhoopt nieuwe 
maatregelen komen zullen wij de activiteiten weer 
aanpassen. 
 
Groeten 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

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

https://www.verhoevenbakkerij.nl/
mailto:voorzitter@sjb-oerle.nl
http://www.koersvanoers.nl/
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Eindhoven Airport 

Eindhoven, 09 februari 2022  
    
     

Betreft: De wereld is veranderd. Nu 
Eindhoven Airport nog. 
 
Aan de CEO van Eindhoven Airport 
 
Geachte heer Roel Hellemons, 
 
Het klimaat vraagt nu om actie. De tijd van 
vrijblijvendheid is voorbij. Voor de wereld, voor 
Nederland, en ook voor uw onderneming. Een 
gezond bedrijf heeft een klimaatplan. Daarom willen 
wij van u horen wat u gaat doen om gevaarlijke 
klimaatverandering te helpen voorkomen. Ook 
Eindhoven Airport kan en moet bijdragen aan de 
systeemverandering die noodzakelijk is om 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. 
 
U ontvangt deze brief, omdat 51% van de aandelen 
van Eindhoven Airport in handen is van Schiphol 
Group NV. Daarmee behoort Eindhoven Airport, als 
filiaal, tot de waardeketen van Schiphol Group NV en 
zal uw onderneming betrokken moeten worden bij 
het plan dat wij van Schiphol Group verwachten.  
De Schiphol Group NV is op het niveau van de 
hoofddirectie met hetzelfde doel aangeschreven.  
 
Mogelijk heeft deze discussie u ook al via interne 
kanalen bereikt. We hopen dat u via deze interne 
kanalen uw invloed doet gelden om de gewenste 
systeemverandering tot stand te brengen.  
 
In deze brief leggen we uit hoe we dat gaan doen en 
wat we van u verwachten. 
 
Actie is niet langer een keuze 
Uit het VN-Klimaatverdrag en het Klimaatakkoord 
van Parijs volgt dat de opwarming van de aarde 
moet worden beperkt tot 1,5 °C. Alle landen van de 
wereld zijn het daarover eens en die politieke 
consensus is gebaseerd op de best beschikbare 
klimaatwetenschap, zoals vastgelegd in de 
rapporten van het VN-Klimaatpanel (IPCC). Het IPCC 
heeft in 2018 berekend dat er in 2030 mondiaal 
gemiddeld 45 procent minder CO2 moet worden 
uitgestoten (ten opzichte van 2010) om een reële 
kans te houden om die noodzakelijke doelstelling te 
verwezenlijken en een existentiële crisis te 
voorkomen. In 2021 is de urgentie van die opgave 
nogmaals bevestigd in het meest recente rapport 
van het IPCC, dat de noodzaak van onmiddellijke, 
vergaande en bestendige emissiereducties verder 
onderstreept. Zonder die maatregelen is het 
resterende koolstofbudget om gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen binnen 10 jaar op. 

Een doelstelling om in 2050 uit te komen op nul 
emissies is daarom ook betekenisloos als die niet 
gepaard gaat met absolute emissiereducties tussen 
nu en 2030. 
 
De energietransitie die noodzakelijk is om de  
1,5 °C-doelstelling te behalen vraagt om een 
systeemverandering. Zonder de proportionele 
bijdrage van belangrijke systeemspelers wordt het 
behalen van deze opgave onmogelijk. 
 
Het vonnis in de rechtszaak tussen Milieudefensie en 
Royal Dutch Shell bevestigt dat niet alleen landen, 
maar ook bedrijven een deelverantwoordelijkheid 
hebben om gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen. 
 
De rechtbank oordeelde dat Royal Dutch Shell zijn 
activiteiten in lijn moet brengen met een 
reductiepad behorend bij het 1,5°C-doel van Parijs 
door haar controle en invloed te gebruiken om de 
wereldwijde uitstoot die wordt veroorzaakt door de 
Shell-groep in de komende 9 jaar bijna te halveren. 
Dit geldt voor alle uitstoot, inclusief de uitstoot die 
samenhangt met het gebruik van de door Shell 
verkochte producten (scope 1, 2 en 3). 
 

De conclusie is onafwendbaar: er moet nú worden 
gehandeld, zonder aarzeling en met alle mogelijke 
middelen, om achterstanden in te lopen en de ergste 
gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Er 
is geen sprake van vrijblijvendheid. Actie is een 
verplichting. En systeemspelers hebben daarbij een 

http://www.eclips-uitvaart.nl/
http://www.geitenboerke.nl/
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bijzondere verantwoordelijkheid. De samenleving 
verlangt actie, de wereldgemeenschap verwacht dat, 
en het recht eist dat. 
 
Wat wij van u vragen 
Een gezond bedrijf heeft een klimaatplan. Uit het 
vonnis in de zaak tegen Royal Dutch Shell volgt 
volgens Milieudefensie dat iedere grote uitstoter 
minstens een verplichting heeft om zijn emissies te 
reduceren in lijn met de mondiale opgave die volgt 
uit het Klimaatakkoord van Parijs. En dat is wat wij 
vragen van u en van de Schiphol Group als geheel. 
Hoe geeft uw onderneming concreet en verifieerbaar 
invulling aan de vereiste veranderingen tussen nu en 
2030? Door uitvoering van dit plan, vermindert de 
CO2-uitstoot (scope 1, 2 en 3) van de activiteiten, 
verbonden aan het civiele vliegen op Eindhoven 
Airport in zijn totaliteit in 2030 met minimaal 45% 
ten opzichte van 2019. Wij verwachten van u dat uw 
plan klimaatrechtvaardig is.  
De deadline voor dit klimaatplan is 15 april 2022. 
 
Wat u van ons kunt verwachten 
De Schiphol Group NV en uw onderneming als 
onderdeel daarvan zijn niet de enige die zijn 
aangeschreven. In totaal 29 Nederlandse 
ondernemingen ontvingen deze brief. Het gaat om 
bedrijven actief in diverse sectoren. Bedrijven die, 
direct of indirect, een grote bijdrage leveren aan het 
veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering 
door substantiële uitstoot van broeikasgassen in hun 
hele keten. De inzet van deze ondernemingen 
bepaalt in belangrijke mate of we de strijd tegen 
gevaarlijke klimaatverandering gaan winnen of 
verliezen. 
Voor de beoordeling van de klimaatplannen is 
Milieudefensie een samenwerking aangegaan met 
het gerenommeerde internationale New Climate 
Institute. New Climate Institute rekent de plannen 
van de aangeschreven 29 bedrijven door en 
beoordeelt ze op hun kwaliteit en uitvoerbaarheid.  
Eindhoven Airport zal als onderdeel van Schiphol 
Group worden beoordeeld.  
 
Bent u een koploper of een achterblijver? 
Deze brief is naast een aankondiging vooral een 
uitnodiging. Want het is niet ons doel noch onze 
wens om een juridische strijd aan te gaan met alle 
grote uitstoters van Nederland. Veel liever gaan wij 
met u het gesprek aan over de invulling van een 
rechtvaardige klimaattransitie. Ons doel is dat alle 
systeemspelers, zoals uw onderneming, hun 
bijdrage leveren. Koplopers zullen wij erkennen en 
indien nodig zelfs steunen, achterblijvers kunnen 
rekenen op onze niet aflatende druk. 
 
Het is mogelijk dat wij geen kennis hebben genomen 
van uw meest recente klimaatplan. Zoek dan vooral 
contact met ons. 
 
Wij kijken hoe dan ook uit naar uw spoedige reactie. 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeanne Adriaans, Milieudefensie De Kempen 
Bernard Gerard, Milieudefensie Eindhoven 
 
Correspondentie: bjmgerard@gmail.com 

Gemeente Belangen Veldhoven 

Beste Oerlenaren, 
 
Gemeente Belangen Veldhoven (GBV) heeft 
twee geboren en getogen Oerlenaren op de 
kieslijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart 2022: Eric van Doren op plek 4 en 
Jurre van der Velden op plek 5. 
 
GBV is een betrouwbare en solide lokale politieke 
partij die al 55 jaar onafgebroken actief is in de 
gemeenteraad. Niet aan landelijke partijen en 
programma’s gebonden maken wij lokale keuzes 
die, volgens ons natuurlijk, het beste voor 
Veldhoven zijn. 
 
Enkele van onze speerpunten voor de komende 
periode zijn: 
 
- GBV wil in een kerkenvisie bekijken of we de 

leegstaande kerkgebouwen kunnen inzetten voor 
andere doeleinden, zoals seniorenhuisvesting. 

- Meer aandacht voor de kleine ongemakken in de 
wijk: zoals verrommeling van de openbare ruimte, 
te weinig prullenbakken, overlast van hondenpoep. 

- Inzetten op de woningbouwversnelling met oog 
voor de buurten en wijken. 

 
Natuurlijk zou het mooi zijn als er op de Oerse 
GBV’ers gestemd gaat worden door de Oerlenaren. 
Maar wat het allerbelangrijkste is dat er gestemd 
gaat worden. Dus laat je stem niet verloren gaan! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eric van Doren 
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SUPER………………KIEN 
 
In december 2021 waren we als bestuur aan het 
nadenken over hoe we het jaarprogramma 2022 
zouden moeten invullen. Toen nog met de 
onzekerheid van alle corona beperkingen. Rekening 
houdend met dat laatste kwamen we op het idee om 
als eerste activiteit in 2022 een ouderwetse 
kienmiddag te organiseren. Niet zomaar een 
kienmiddag maar een SUPERKIEN. Wat is dan het 
verschil zult u zich afvragen? Nou heel eenvoudig, 
de deelnemers aan deze superkien worden verwend 
met allerlei lekkers (koffie, thee, vlaai, 
worstenbrood, kaas, worst, zoutjes, lekkere borrel) 
waar ze niets voor hoeven te betalen! En ook de 
kienkaart werd gratis aangeboden.  
 
104 enthousiaste leden van de senioren 
belangenvereniging Oerle verzamelden zich op  
15 februari om 10.30 uur in d’Ouw School. Alle 
stoelen en tafels stonden al keurig klaar. Op deze 
dag werd ook duidelijk dat bijna alle 
coronabeperkingen zouden verdwijnen. Dus 
iedereen voelde zich wat vrijer en was vol 
verwachting op wat er ging komen.   
Bij de deur ontvingen alle deelnemers hun kienkaart 
uit handen van Marijke en Joke. Na een kop koffie 
met een stukske vlaai werd door de heren van het 
kiencomité uitleg gegeven over de spelregels en 
andere zaken die van belang zijn bij het kienen. We 
konden gaan beginnen!! 

 
Na het afroepen van het eerste nummer werd het 
muisstil in de zaal en werd zorgvuldig gekeken of 
men in het bezit was van het omgeroepen nummer. 
 
Na het ‘draaien’ van 6 kaarten werd het kienen rond 
12 uur beëindigd en werd er weer koffie 
geschonken, ditmaal voorzien van een lekker 
worstenbroodje. Rond 13.00 uur had iedereen een 
lekker drankje voor zich staan en konden we gezellig 
napraten over het kienen maar vooral ook dat men 
elkaar lang niet gesproken had, dus er moest 
worden ‘bijgebuurt’. Maar we hadden nog zo veel 
prijsjes beschikbaar dat we ook nog een loterij 
konden houden. Iedereen ontving een lotje en via 
het trekken van de nummers werden alle 
beschikbare prijzen uitgedeeld.  
 
De beschrijving van hiervoor zal bij sommigen van u 
een gevoel oproepen van: “Wat een oubollig gedoe”. 
En die mensen geef ik ook een beetje gelijk. Want 

Kienmiddag KBO 

zo spannend is het niet om een kienmiddag te 
organiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar ik kom nu ook pas bij het bijzondere van deze 
bijeenkomst. Ik had namelijk bij bekenden uit mijn 
relatienetwerk gevraagd of zij een bijdrage wilden 
leveren aan deze bijeenkomst. En daarin zit nou de 
grote verrassing van dit verhaal. Stomverbaasd was 
ik over de reacties die ik kreeg. Ik zal hierna 
opsommen wat de reacties en cadeaus waren maar 
ik noem niet de namen van de personen of bedrijven 
zodat ze niet door iedereen lastig worden gevallen. 
 
“Ik betaal de vlaai” 
“Ik betaal de worstenbroodjes, koffie en thee” 
“Ik stort € 50,00” 
“Ik zorg voor 20 bakjes met kaas, worst en zoutjes” 
100 Italiaanse mooi verpakte cakejes  
20 cadeaupakketten 
6 cadeaubonnen van € 25,00 
1 cadeaubon van € 30,00 
1 cadeaubon voor een lunch voor twee personen 
Een doos wijn  
Pastapakket 
Een blender 
Een grill 
20 wildhamburgers 
Verdeelschalen voor lekkere hapjes 
10 kunststof bloembakken 
2 pannenlappen 
1 prachtige plaid  
 
Toch geweldig dat dit in deze tijd gewoon kan. 
Graag wil ik namens het bestuur en leden van de 
seniorenbelangen vereniging Oerle de royale gevers 
enorm bedanken voor hun bijdrage die 
er mede voor heeft gezorgd dat  
104 senioren een topdag hebben gehad!  
Samengevat ……….SUPERKIEN!! 
 
Blijf gezond! 

Huub Stroeks 

http://www.sandersgraszoden.nl/
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Begin maart valt de stempas voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 weer bij alle 
inwoners van Veldhoven op de deurmat. Met 
deze stempas kan de kiezer in elk stembureau 
binnen de gemeente stemmen. De kiezer 
neemt deze pas op 14, 15 of 16 maart mee 
naar het stembureau, samen met een 
identiteitsbewijs. Dit jaar zijn de verkiezingen 
over drie dagen verspreid, hierdoor worden 
wachtrijen voorkomen en kunt u veilig gaan 
stemmen.  

‘Sander Antonis, raadslid Veldhovense VVD 
 
Wie is Sander Antonis? 
Hij is 27 jaar oud en geboren en getogen in het 
mooie Oers. Daar heeft hij op Basisschool Sint Jan 
Baptist gezeten, heeft hij genoten van het 
Vakantieprogramma en Tienercomité Oerle en geniet 
hij nog steeds van de Oerse Braderie, Boergondisch 
Oers en alle andere mooie evenementen die dit dorp 
kent. Jarenlang heeft Sander op de voetbalvelden 
van R.K.V.V.O. rondgelopen, getennist bij t.v. de 
Korrel en zat hij bij de Guld. Een echte bezige bij! 
Zijn energie en aandacht gaan de laatste jaren naar 
de Veldhovense politiek, en dan in het bijzonder de 
lokale Veldhovense VVD. “Een hele fijne club met 
variatie in leeftijd, achtergrond, kennis, ervaring en 
interesses”.  
 

Raadslid voor de Veldhovense VVD 
Vier jaar geleden in 2018 stond Sander voor het 
eerst op de kieslijst. Vanaf plek 16 is hij campagne 
gaan voeren. “Het was een drukke, spannende maar 
zeer leuke tijd”. Met een voorkeurszetel is hij in de 
gemeenteraad van Veldhoven terechtgekomen.  

Oers praatje 

In het begin is het nog even zoeken naar de manier 
van werken, maar gelukkig had hij al gauw de 
smaak te pakken. Nu vier jaar later is Sander de 
fractievoorzitter van de Veldhovense partij. “Een 
raadslid krijgt wat onderwerpen, ook wel 
portefeuilles genoemd, maar de fractievoorzitter 
heeft de controle en verantwoordelijkheid voor alles 
wat er binnen de partij gebeurt, dat is toch even 
schakelen”.  
 
Veldhoven blijft goed, wordt beter 
“Veldhoven is een fijne, veilige, groene en groeiende 
gemeente, waar het goed wonen, werken en leren 
is. Er zijn heel wat ambities gerealiseerd met elkaar: 
het invoeren van het gratis parkeren, het realiseren 
van een nieuw zwembad, de startersleningen, de 
nieuwe school in Zilverackers en het aanpakken van 
de Kempenbaan West”. Voor de komende jaren zijn 
er genoeg nieuwe plannen, de grootste drie zijn; 
- 1000 woningen toevoegen aan het centrumgebied 

van Veldhoven. 
- Tweede kunstgrasveld voor de sportverenigingen 

zodat er het hele jaar door gesport kan worden.  
- Hondenbelasting afschaffen, faciliteren van 
prullenbakken en zakjes en wildpoepers harder 
aanpakken.  

 
Voor meer informatie 
Bekijk https://veldhoven.vvd.nl voor het 
programma of kijk eens op de Facebookpagina  
“De Veldhovense VVD” 

https://veldhoven.vvd.nl
https://www.facebook.com/DeVeldhovenseVVD
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Op zaterdag 12 februari is na een spannende 
strijd een nieuwe Prins voor de Rinussen van 
Severinus gekozen. Mike den Urste van Oers 
mag zich niet alleen dit jaar maar ook volgend 
jaar Prins noemen! 
 
De Prinsenverkiezing was in het bijzijn van Joris den 
Opschepper en zijn gevolg. Ook hadden zij hun 
eigen muzikanten bij zich, dus er werd al flink 
polonaise gelopen. Dit jaar was het extra speciaal, 
omdat een aantal vrijwilligers van Severinus nieuwe 
outfits hebben gemaakt voor de Raad van 11 en de 
Prins en zijn gevolg. Met nieuwe gilets, capes en 
steken kunnen ze weer als vanouds de polonaise 
lopen.  
 
Dit jaar was een opwarmertje voor het grootste 
feest dat Carnaval heet voor 2023! 
We hebben er nu al zin in! 

Mike den Urste 

http://www.vankasteren.nl/
http://www.vandevenuitvaarten.nl/
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Boekenscheurder slaat toe 

Boekenscheurder Bonita Avenue slaat weer toe  

 

Alweer elf jaar geleden verscheurde een 

onbekende dader tientallen exemplaren van 

het boek ‘Bonita Avenue’ in boekhandels. Het 

boek, de debuutroman van schrijver Peter 

Buwalda, werd in winkels door heel Nederland 

in stukken aangetroffen. De dader bood zijn 

excuses aan, maar het lijkt erop dat hij 

inmiddels weer actief is. Vorige week werd er 

een verscheurd boek in de Bibliotheek 

Veldhoven gevonden. 

 
Verscheurde achterflap 
Ook dit keer moest een exemplaar van Bonita 
Avenue het ontgelden. In de bibliotheek vonden ze 
echter alleen de verscheurde achterflap en wat losse 
bladzijdes van het boek. ‘De rest bevindt zich nog 
ergens in ons gebouw’ aldus Mark van der Linden, 
adviseur Marketing & Communicatie bij de 
bibliotheek. ‘De dader gaf ons dat namelijk letterlijk 
op een briefje.’ 

Beloning voor de vinder 
Wat er precies op dat bewuste briefje stond is niet 
helemaal duidelijk, maar de boodschap is dat wel: 
het boek is in tien verschillende stukken gescheurd, 
die vervolgens ergens in de bibliotheek verstopt zijn. 
‘Wie deze stukken bij onze balie inlevert, willen we 
graag belonen’, aldus Van der Linden.  
 
Als beloning wordt er een nieuw exemplaar van het 
boek Bonita Avenue beschikbaar gesteld, net als 
twee tickets voor de toneelbewerking van het boek 
in Theater de Schalm. ‘Volkomen toevallig is deze 
voorstelling op dinsdag 8 maart namelijk bij ons in 
het theater te bewonderen’, licht Bente Aalbers, 
adviseur Marketing & Communicatie van De Schalm, 
toe. ‘Het blijft natuurlijk een rare actie van deze 
boekenscheurder, maar zijn timing kon wat dat 
betreft niet beter.’  
 
Over de theatervoorstelling 
In het spannende familiedrama Bonita Avenue staan 
het gevaar van geheimen en de vraag hoe goed je 
anderen echt kunt kennen centraal. Siem Sigerius, 
wiskundige, oud-judoka en Rector Magnificus van de 
universiteit Tubantia heeft een indrukwekkende 
staat van dienst en dito gezin. De vuurwerkramp in 
Enschede is de voorbode voor een explosie binnen 
het gezin. Terwijl zijn carrière tot grote hoogte 
stijgt, zakt Sien privé steeds verder weg in een 
modderpoel van leugens en bedrog.  

In de Bibliotheek Veldhoven werd een verscheurd 
exemplaar van Bonita Avenue aangetroffen.  
Fotograaf: Martje Moeskops  

http://www.daskeukens.nl/
http://www.fitenslank.nl/
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Als oppositiepartij hebben we er de afgelopen vier 
jaar op gehamerd dat de gemeente zelfstandig, 
zelfbewust en zelfverzekerd moet zijn. In onze ogen 
lette het huidige college vooral op de financiën, en 
bestuurde het op basis van resultaten uit het 
verleden. Toch hebben we als fractie op een flink 
aantal gebieden onze stempel weten te drukken.  
 
Hier zijn we (extra) trots op: 

− We hebben voortdurend aandacht gevraagd voor 

een toekomstvisie, zowel voor de inrichting van 
Veldhoven als voor maatschappelijke doelen, 
doelgroepen en organisaties. De gezondheid en 
het welzijn van álle huidige en toekomstige 
inwoners stonden daarbij voorop. 

 

− Onder het motto #inbeweging hebben we steeds 

gepleit voor: 

• Een rattenvanger  

• Zorg voor monumenten 

• Een cluster voor kunst, cultuur en educatie 

• Beweging in de woningmarkt en 

volkshuisvesting 
 

− Dankzij onze inbreng heeft het college toegezegd 

dat er ten minste 1.250 nieuwbouwwoningen 
komen in Huysackers. (Dit hadden er ook maar 
1.000 kunnen zijn.) 

 
We hebben gestreden voor noodlokalen voor de 
basisschool in Oerle, en voor het onmiddellijk 
huisvesten van een school in Huysackers. Veel 
basisschoolleerlingen kunnen nu (toch!) in hun 
buurt naar school. We zijn ontzettend blij dat dit is 
gelukt en zien dit als ons belangrijkste succes. 

Een verstandig bestuur  
met visie en lef, voor nu en later 
 
Veldhoven groeit en bloeit. Daardoor krijgt onze 
gemeente te maken met nieuwe vraagstukken, op 
een grotere schaal. Een gemeente met 50.000 
inwoners telt bovendien mee in het stedelijk gebied. 
Voor het CDA is Brede Welvaart voor iedereen 
daarbij de norm. We moeten zorgen voor 
uitstekende voorzieningen op het gebied van 
bereikbaarheid, scholen, zorg, sport en cultuur.  
 
Hoe we dat willen doen? Door anders te durven 
denken, verder vooruit te kijken en te kiezen voor 
kwaliteit. Daar vraagt deze tijd om!  
 
Team CDA Veldhoven staat voor kwaliteit, 
betrouwbaarheid en samenwerking. Voor een 
verstandig bestuur met visie en lef. Voor nu én 
later. Voor een groeiend en bloeiend Veldhoven. 
 
Onze prioriteiten: 

− Jouw gezondheid: haalbaar en betaalbaar  

We pakken zwerfafval en rattenbestrijding stevig 
aan. 

− Jouw thuis: haalbaar, aantrekkelijk en 

betaalbaar  
We zorgen voor nieuwe woningen, met name 
voor senioren en starters. 

− Jouw talent: ruimte voor ontwikkeling 

We bieden alle ruimte aan ondernemerschap, 
onderwijs en vrije tijd. 

− Jouw route: vlot, veilig en duurzaam 

We stimuleren fietsgebruik, betere OV-
verbindingen, 30 km-zones en autoluwe zones. 

− Jouw gemeente: menselijk en benaderbaar 

We zorgen ervoor dat er altijd iemand naar je 
luistert, ook zonder afspraak.  

Waar we trots op zijn 
Een gemeente moet de vragen van haar inwoners 
beantwoorden, en actief aan de slag gaan met 
vraagstukken voor de korte én lange termijn.  

CDA Veldhoven 

CDA Veldhoven. Oog en Oor voor alle generaties 

http://www.cda-veldhoven.nl/
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Pelgrimeren langs kapelletjes 

Pelgrimeren langs ruim 40 Brabantse 
kapelletjes 
De eeuwenoude kapel Onze Lieve Vrouw van ’t 
Zand in Zandoerle is opgenomen in de Camino 
Brabant. De wandelroute bestaat uit dertien 
routes door het Brabantse landschap en telt in 
totaal driehonderd kilometer. 

Door Ad Adriaans 

Initiatiefnemer van de Camino Brabant is 
Veldhovenaar Jan Groenen. Samen met zijn 
wandelmaten Jacco van der Net en Marco Paulussen 

vormt hij het bestuur van de stichting. Enkele jaren 
geleden liep Groenen een deel van de Camino naar 
Santiago de Compostella. Daar ontstond het idee om 
zoiets ook in onze provincie te doen. “Ik wilde wel 
dezelfde beleving hebben, dus met bewegwijzering, 
stempels en kapelletjes.”  

Natuur 
Momenteel legt het drietal de laatste hand aan de 
laatste routes. Daarvan zijn er in totaal dertien die 
de wandelaars langs de steden Den Bosch, 
Eindhoven, Tilburg en Breda voeren. Elke route is 
zo’n 23 kilometer lang. Het uitzetten van de routes 
had letterlijk en figuurlijk heel wat voeten in de 
aarde.  

Groenen: “We zijn de routes via een routeplanner 
gaan lopen. Gemiddeld hebben we een route vijf 
keer gelopen voordat deze zijn definitieve vorm 
heeft. Het moeten mooie en niet te drukke 
wandelroutes zijn, en zoveel mogelijk in de natuur. 
In de steden proberen we door parken te lopen.” 

Sint Jacobsschelp 
Elke route heeft een begin- en 
eindpunt waar een gelegenheid 
is om iets te eten, te drinken en 
eventueel te overnachten. 
Halverwege is steeds een 
rustpunt. De routes zijn 
bestickerd en voorzien van 
paaltjes. Met een pijl en Sint 
Jacobsschelp in wit op een rode 
achtergrond komen de 
provinciekleuren in de 
bewegwijzering terug. Route 
R01 begint bij de St. Jan in Den 
Bosch die ook het eindpunt is 
van Route R13. Groenen schat 
dat de helft van de routes over 
onverharde wegen en paden 
gaat. De mooiste routes zijn 
volgens de bestuursleden die 
van Wintelre naar Oisterwijk, 
van Eindhoven naar Veldhoven 
via het Dommeldal en van Den 
Bosch naar Nuland.  

Mariakapelletjes 
In totaal liggen er ruim veertig 
kapelletjes op de dertien routes. 
Het zijn bijna allemaal 
Mariakapelletjes. Elke kapel is 
voorzien van een stempel, net 
als een aantal 
horecagelegenheden langs de 
routes. De stempel bevat een 
afbeelding van het Mariabeeldje 
of de kapel. Behalve in 
Zandoerle. Daar komt een 
stempel met het wapen van 
Zandoerle.  

Donatie 
Met de totstandkoming van de Camino Brabant zijn 
nogal wat kosten gemoeid, zoals voor de stempels, 
paaltjes, stickers, stempelboekjes en de website. In 
Veldhoven komen ook nog vijf betonnen palen op de 
route te staan, identiek aan de palen van de Camino 
naar Santiago de Compostella. Via de website is het 
mogelijk om een donatie te doen aan de stichting. 
Op de site caminobrabant.nl is al een aantal routes 
te zien met daarbij de nodige suggesties om 
onderweg te overnachten. Hier zijn vanaf 1 april ook 
de stempelboekjes te bestellen. Die kosten 20 euro, 
inclusief een gpx-bestand van de routes en een 
embleem van de Camino Brabant om op een rugzak 
of jas te bevestigen.  

Jan Groenen en Jacco van der Net voor het OLV 
van ‘t Zand-kapelletje 

Routepaaltje met 
Sint Jacobsschelp 

https://www.uitgaanscentrumdekers.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  

Om ervoor te zorgen dat de 
leerlingen veilig kunnen oversteken 
staan er in ‘weer en wind’ 2x per dag  
brigadiers bij de oversteekplaats 
voor de school.  
Zij vragen uw aandacht voor de 
algemene afspraken. 

• De brigadier loopt naar het midden van de 

rijbaan en geeft een fluitsignaal. 

• Het tweede fluitsignaal geeft aan dat er 

overgestoken mag worden.  

• Fietsers lopen met de fiets aan de hand. 

 
Naast de aandacht die we op school besteden aan 
het oversteken, vragen we u om de afspraken ook  
met uw kind te bespreken 

Veilig oversteken! Aanmelden leerlingen 

Aanmelden nieuwe 
leerlingen basisschool  
Sint Jan Baptist 
 
Beste nieuwe leerlingen en ouders, 
 
In verband met corona hebben we 
besloten om de peuterkijkochtend te 
annuleren.  

U bent natuurlijk altijd welkom op school voor een 
rondleiding. U kunt uw zoon of dochter via de 
website aanmelden of u kunt een mail sturen naar 
sintjanbaptist@veldvest.nl. Als u hierin uw 
telefoonnummer en de leeftijd van uw zoon of 
dochter aangeeft, dan nemen wij contact met u op 
voor het maken van een afspraak.  

Ook een extra herinnering voor de broertjes en 
zusjes die nog niet op school zitten. Willen jullie 
eraan denken om ze vanaf 2.5 - 3 jaar in te 
schrijven? Dan kunnen wij hier rekening mee 
houden met de telling voor de komende jaren. Je 
kunt een aanmeldingsformulier invullen op de 
website of een mail sturen naar 
sintjanbaptist@veldvest.nl. Dan sturen wij een 
inschrijfformulier naar jullie toe.  

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
http://www.pc-utilities.nl/
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GGD informatie bij (op)groeien 

http://www.groeigids.nl/
http://www.opvoeden.nl/
http://www.positiefopvoeden.nl/
http://www.steunpuntcoronazorgen.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
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www.rendersmetaal.nl 

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

Kinderboekbespreking 

Prinsessen van de Dageraad: Sybil 

Wie de Fantasia-reeks kent, denkt Geronimo Stilton. 
Deze boeken zijn zogenaamd geschreven door de 
intellectuele muis Geronimo. In werkelijkheid zijn de 
boeken geschreven door een heel team auteurs en 
de illustraties worden gemaakt in een studio gevuld 
met medewerkers. Het resultaat mag er wezen. Stuk 
voor stuk zijn het gelikt uitziende boeken zo vol met 
plaatjes dat het lekker opschiet. Voor de beginnende 
lezer is dat het paradijs. Als extra trekkertje zijn er 
geurpagina’s, zoekplaatjes, doolhoven en allerlei 
ander vermaak om ook de kinderen die moeite 
hebben met lezen te blijven boeien. 

De Fantasia-reeks sloeg zo aan dat ook Geronimo’s 
zus, Thea Stilton, ten tonele is gevoerd als auteur 
van boeken die zich afspelen in de magische wereld 
van Fantasia, onder andere de trilogie Prinsessen 
van de Dageraad.  

Ook dit zijn weer prachtig uitgevoerde boeken 
waarin de strijd tussen goed en kwaad centraal 
staat, als sprookjes in een modern jasje. Net als in 
de boeken van Geronimo zijn vriendschap, 
samenwerken en zuiverheid van hart noodzakelijk 
om te overwinnen. Maar je kunt je niet langer 
gedachtenloos mee laten voeren in het avontuur. 
Deze boeken zijn gericht op een meer gevorderde 
lezer die met minder plaatjes tevreden is en een 
ingewikkelder plot aankan. Je moet je hoofd er goed 
bij houden om alles te kunnen begrijpen.  

In het eerste deel van de trilogie (Elin) gaat prinses 
Elin op zoek naar vijf andere prinsessen om samen 
een vuist te maken tegen de duistere tovenaar Ivarr 
die de vijf rijken aan de rand van Fantasia bedreigt. 
In het tweede deel (Nemis) gaat de groep meiden 
samen op pad, op weg naar Ivarrs kasteel. Het vergt 
wat doorzettingsvermogen om tot Sybil te komen, 
het derde deel van de reeks, maar het is zeker de 
moeite waard. De groep valt uit elkaar en je moet 
nu goed weten wie wie is om de verschillende 
verhaallijnen uit elkaar te houden. Want alle 
prinsessen worden gevolgd op hun reis naar de plek 
waar volgens een oude profetie de eindstrijd 
uitgevochten zal worden. Sybil is vanwege de 
verschillende verhaallijnen het spannendste boek 
van de drie en na alle tegenslagen wil je de 
prinsessen ook echt de eindstreep zien halen.  

Dat de boeken zo duidelijk in de markt gezet zijn 
voor meisjes is een beetje jammer. Er zullen genoeg 
jongens zijn die willen lezen hoe deze stoere meiden 
zich door allerlei ontberingen heenslaan en hun 
vindingrijkheid op de proef gesteld wordt. En wie in 
een boek iets terug hoopt te vinden van een 
inclusieve wereld komt ook bedrogen uit. De 
prinsessen worden in de illustraties neergezet als 
blank en slank (met zulke lange benen dat ze op 
elfjes lijken) en hebben stuk voor stuk romantische 
dromen van een jongen in hun leven. Ze dromen 
uiteindelijk allemaal van niet meer dan het 
traditionele sprookje. 

http://www.douwschool.nl/
http://www.rendersmetaal.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. 

Hallo ik ben Anna en ik ga een stukje schrijven over 
mezelf. Ik ben elf jaar en heb best wel veel hobby’s. 
Een paar voorbeelden zijn: paardrijden, hockey, 
knutselen en haken.  

Ik heb al veel 
dingen gehaakt. 
Maar het 
moeilijkste was 
een slang. Daar 
heeft oma me bij 
geholpen. Ik heb 
drie opa’s en oma’s 
omdat de ouders 
van mijn moeder 
gescheiden zijn.  

Ons gezin heeft 
een hond en een 
kat. Phoebe (je 
zegt: Fibie) is onze 
kat. Maar ze gaat 
waarschijnlijk weg 
omdat ze het niet 
goed kan vinden 
met onze hond 
Floor. Phoebe is 4 jaar en Floor is 1. We hebben 
Phoebe een paar jaar geleden van onze oom Ruud 
gekregen. Daar gaat Phoebe waarschijnlijk naar 
terug. Floor hebben we al sinds ze acht weken was. 
Verder heb ik nog een kip Spikkel die helemaal van 
mij is. Spikkel verblijft bij mijn opa en oma. Opa is 
voor zijn hobby in een 
dierenweide gaan 
werken en daar is 
Spikkel nu. Samen met 
nog meer andere 
kippen, dwerggeitjes, 
ganzen, eenden en in 
de zomer ook nog een 
pony. Die pony heet 
Donder en als zij er is 
rijd ik vaak op haar. 
Ook doe ik met Donder 
longeren. Dan zit 
Donder aan een lang 
touw en loopt ze 
rondjes om me heen.  

Dit was mijn stukje, Bedankt voor het lezen!  

Anna stelt zich voor 

Cis stelt zich voor 

Hallo allemaal  
 
Ik heet Cis.  
Ik ben 8 jaar en zit 
in groep 5.  
Ik woon in Oerle 
met mijn papa en 
mama. 
Mijn hobby’s zijn 
judo, zwemmen en 
waterpolo. 
Verder hou ik van 
skateboarden en 
stunten. 
Ik hou ook heel veel 
van bouwen met 
Lego met name 
Lego Technic.  
Ik vind het erg leuk 
om de stukjes van de Koers voor Kids te lezen, 
daarom wil ik graag zelf proberen  
stukjes te schrijven. 
 
Tot de volgende keer ! 
 
Groetjes Cis  

Morris stelt zich voor 

Mijn naam is Morris!  
Ik ben 8 jaar en zit in 
groep 5. Samen met 
papa, mama en mijn 
twee broers woon ik in 
Oerle. Bij ons wonen 
ook Guus (de hond) en 
Pip & Julia (de cavia's). 
 
Mijn hobby's zijn 
tennissen (bij De 
Korrel) en hockey (bij 
Basko). Ik vind het leuk 
om mijn avonturen met 
jullie te gaan delen. 
 
Groetjes Morris 

https://www.cafetaria-de-kers.nl/
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Rick stelt zich voor 

Hoi ik ben Rick. 
Ik ben een van de schrijvers, die jullie heel veel 
nieuws gaat vertellen 
Ik zal me voorstellen. 
 
Ik ben Rick, 10 jaar 
en zit op de Sint Jan 
Baptist in groep 6. 
Ik woon in Oerle 
met mijn mama en 
papa en mijn 2 
zusjes Femke en 
Kim. 
Wij hebben thuis 
een hond Senna, 
pauw, ganzen, 
kippen. 
Mijn hobby’s zijn 
voetballen, spelen 
met mijn Matties. 
 
Dit was mijn 
voorstelling en hoop nog veel te vertellen. 
 
Groet Rick 

Hallo allemaal 
 
Ik heet Saar. Ik ben 
10 jaar oud en ik 
woon in de wijk 
Schippershof in Oerle. 
 
Mijn hobby’s zijn 
hockeyen, tennissen, 
tekenen, TikTok kijken 
en maken, 
buitenspelen met mijn 
vriendinnen, op mijn 
telefoon zitten en voor 
Sinterklaas heb ik een 
naaimachine gekregen 
en ik vind het super 
leuk om daar op te 
werken.  
Ik woon in mijn huis met mijn vader Michael, 
moeder Fieke en mijn twee zusjes Jasmijn en Roos 
en ik heb geen huisdier. 
Ik zit op de school St. Jan Baptist in Oerle. 
Ik zit in groep 7 en ik heb twee hele lieve juffen Juf 
Nancy en Juf Meerle. 
Ik tennis bij Tennisvereniging De Korrel in Oerle al 
ongeveer een jaar. 
Ik wide graag een keer schrijven voor de Koers voor 
Kids omdat het mij super leuk lijkt om ergens in te 
staan en dat mensen mijn stukje lezen. 
 
Dit was mijn eerste stukje ik hoop dat jullie het leuk 
vonden. 
Tot de volgende keer. 
 
Saar  

Saar stelt zich voor Nuha stelt zich voor 

Hoi allemaal,   
 
Ik ben Nuha en ik ben  
8 jaar. 
Ik zit in groep 5A.  
Onze familie bestaat uit: 
papa, mama, broertje en 
zusje. En een hele lieve 
konijntje als huisdier. 
 
Mijn papa is Turkse en 
mama is Afghaans. 
 
Ik lees altijd Koers voor 
Kids. Daarom lijk me 
leuk om mee te doen. 
Ik denk dat mijn verhaal 
zou iets anders zijn. 
Dus wil ik me graag 
voorstellen. 
 
Mij hobby's zijn :  
- Ik vind het leuk om buiten te spelen met mijn 

vriendinnen. 
- Tekenen  
- mijn nagels lakken  
- met papa quad rijden 
En ik heb een roze scooter. 
 
groetjes Nuha  

http://www.de-crom.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 

Elin stelt zich voor Lars stelt zich voor 

Hallo ik ben Elin,  
9 jaar en ik zit in groep 
6. Ik wil graag 
meedoen, omdat het 
mij leuk lijkt om te 
doen en omdat mijn 
broer ook heeft mee 
gedaan.  
Mijn hobby's zijn 
tekenen, knutselen en 
schilderen.  
Ik doe aan 3 sporten: 
- waterpolo, dat is een 

soort van handbal 
maar dan in het 
water  

- Jiu-jitsu dat is een 
vecht en 
verdedigingssport en  

- scouting daar speel ik 
veel buiten met de andere kinderen en we gaan 
soms op weekend en dan blijven we slapen.  

 
Ik heb een oudere broer van 10 een hele lieve 
vader en moeder en een poes Lilly. 
 
Groetjes Elin 

Hoi! 
 
Ik ben Lars en 
ben 8 jaar oud. 
Ik woon op Sint 
Janstraat 21, 
samen met 
mijn zusje 
Mijke, mama 
Mellanie en 
papa Bart. 
Wij hebben 2 
hondjes, Balou 
en Beertje en  
12 kippen. 
Ik zit in groep 5 
van de Sint Jan 
Baptist. 
 
Mijn hobby's zijn graven, gamen, hutten bouwen en 
papa helpen met allerlei dingen. 
 
En ik heb pas mijn huis verbouwd.  
 
Ik hoop jullie het komende half jaar veel leuke 
verhaaltjes te laten lezen hier in de Koers. 
 
Houdoe!!  
Lars 

http://www.tecaplus.nl/
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Ophaaldagen kliko 
Kijk voor actuele ophaaldagen ook op de 
Afvalkalender van gemeente Veldhoven  

(www.veldhoven.nl/afvalkalender).  
Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende 

ophaaldagen ontstaan. 

De volgende kopijdatum is 

25 maart 2022 

2022 

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

  

In geval van reanimatie,  
bel altijd eerst 112! 

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

Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die 
zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar: 

Bij tennisvereniging De Korrel, in de hal bereikbaar door 
op de bel links van de deur te drukken en de deur open te 
duwen. Vanaf 0.00u tot ongeveer 8.00u zit de deur in het 
nachtslot. 
Overige AED’s Oerle, zie www.oerle.info/Page.aspx?id=23 

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

Platanenlaan 28  Severinus (Entree hal) 

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

Brandrood 39 (Buitenzijde naast entree) 

Heikantsebaan 17-19 Voetbalvereniging RKVVO 

Appartementencomplex Mansus (zijgevel straatkant) 

Oude Kerkstraat 18  Dorpscentrum d’Ouw School 

Smidsvuurke 3 Tennisvereniging De Korrel 

Banstraat 25  Vakantiepark Molenvelden 

Wintelresedijk 51 ZOO Veldhoven 

Habraken 2601-2605  SchippersStop 

Berkt 18 Dr. Elings, indien thuis 

Eindhovensebaan 29  Crematorium de Hoge Boght 

Maart  

11 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

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

12 en 13 Geitenkijkdagen: 't Geitenboerke  
13.30-17.00u 

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

18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

18 SJB + Basisschool st. Jan Baptist: 
Landelijke opschoondag 

19 en 20 Geitenkijkdagen: 't Geitenboerke  
13.30-17.00u 

25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen oud papier 

26 en 27 Geitenkijkdagen: 't Geitenboerke  
13.30-17.00u 

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

30  Basisschool st. Jan Baptist: studiedag 
  

April  

1 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

8 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

15 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

18 SJB: 10.30u vertrek v.a. Oerse Hoop naar 
het paasbos 

22 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

23 Ophalen oud papier 

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

25 t/m   
9 mei 

Basisschool st. Jan Baptist: meivakantie 

29 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

  

Mei  

5 Bevrijdingsdag 
7 Klein Chemisch Afval 9u-11.30u Gerard 

Vekemansplein 
10 SWOVE: Dementiecafé: Welke vormen van 

ondersteuning zijn er mogelijk 
20 t/m   
6 juni 

Asperges op de Velden bij Aspergekwekerij 
John Kelders in Veldhoven 

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

26 t/m 
29 

Basisschool st. Jan Baptist: 
hemelvaartvakantie 

Juni  

5 Boergodisch Oers 

22 Basisschool st. Jan Baptist: studiedag 

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

  

Juli  

5 SWOVE: Dementiecafé: muziek en beweging 

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

25 t/m  
4 sept 

Basisschool st. Jan Baptist: zomervakantie 

  
Augustus  

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

  
September  
6 SWOVE: Dementiecafé: het leven met 

dementie door Teun Toebes 

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

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


 

 

Foto impressie Carnavalsoptocht in Oerle 
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http://werk.ah.nl/

