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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 
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KOM! Kunst om Molen 

Actie voor kinderen India 

ACTIE BASISSCHOOL SINT JAN 
BAPTIST VOOR HET VEKEMANSFONDS 
 
Begin juni zullen de kinderen van de basisschool in 
Oerle een actie houden ter ondersteuning van de 
kansarme kinderen in India. Het geld dat opgehaald 
wordt met deze actie komt rechtstreeks ten goede 
aan deze kinderen. 
 
 
Voorafgaand aan de actie zal het Vekemansfonds 
een presentatie verzorgen aan alle groepen van de 
school. In deze presentatie kunnen de kinderen zien 
hoe hun leeftijdsgenootjes in India naar school gaan 
en wat de overeenkomsten en de verschillen zijn 
met hun school in Oerle. 
 
 
Het Vekemansfonds is hartstikke blij dat de 
basisschool mee wil werken aan de doelstelling van 
het Vekemansfonds: onderwijs voor de kansarme 
kinderen in India. 

(K)oers met namen 

Na 2 jaar afwezigheid ( ivm corona) van de KOM! 
(Kunst om molen) expositie in Oerle/ Wintelre gaan 
we de KOM! weer opstarten. 
 
Datum expositie  : 4 t/m 6 juni 2022 
Tijd : 11.00-17.00u  
 
Deelnemers:  
 
Atelier Hoogeind Keramiek (Jeske Snoeren) 

Hoogeind 24, Oerle 
Atelier Le vent des forets (Riek, Guus Wouters)

Kerkheide 4, Wintelre 

We willen Ria Tholen-Appels, 
Cees van Doren en Tiny 
Saris feliciteren met hun 
Koninklijke onderscheiding  

“Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau”. 
 

-xXx- 

Inzameling voor Oekraïense 
vluchtelingen 

Een maand geleden zijn twee Oekraïense dames bij 
ons komen logeren. Doodmoe kwamen ze aan, in 
dikke winterkleren om zich warm te houden tijdens 
de reis en met slechts één rugtasje per persoon. Het 
was meteen al duidelijk dat hun kleren volledig 
ongeschikt waren voor het weer in Nederland en dat 
ze in dat ene tasje onmogelijk alles bij zich konden 
hebben wat een mens nodig heeft. Om ze snel van 
wat schone kleren te voorzien dook ik mijn eigen 
kast in, maar ze hadden veel meer nodig.  

Een groep ASML-ers heeft een inzamelpunt 
georganiseerd waar Oekraïense vluchtelingen gratis 
spullen kunnen halen en daar gingen we samen naar 
toe. Hier realiseerde ik me pas wat een mens op de 
vlucht allemaal nodig heeft. Hoewel ik had gedacht 
aan een schone broek en een comfortabele trui, zag 
ik nu dat er ook behoefte is aan schoenen, 
handdoeken, T-shirts, sokken, maandverband, luiers 
en andere toiletartikelen. De vrijwilliger die ons 
rondleidde, vertelde dat er ook dingen zoals 
meubeltjes nodig zijn, want mensen zullen een 
woonruimte moeten gaan inrichten. Met andere 
woorden, er is behoefte aan alles. 

Heb jij spullen over die er nog netjes uitzien en die 
je niet meer gebruikt, kleren die te klein zijn 
geworden door coronakilootjes of wil je jouw 
voorraad tandpasta wel met iemand delen? Dan kun 
je een ander mens hier ontzettend blij mee maken. 
Je kunt alles op weekdagen van 16.00 – 18.00 uur 
inleveren op ASML parkeerplaats De Gender, hal C. 
Dit is de hal vrijwel naast Ballorig (De Run 5205).  

Bedankt! 

Inzameling voor vluchtelingen 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

O.M.T.T. toertocht Donateursactie 

Negentiende Oerse Motortoertocht: 
“de Midden Brabant route” 
 
Ook dit jaar organiseert OMTT weer de bekende 
motor toertocht voor alle motorrijders uit Oerle en 
andere bikers die verbonden zijn met Oerle. 
 
Dit jaar rijden we een mooie ronde door onze eigen 
provincie via Baarle Nassau, Zundert en het 
buitengebied van Breda en Tilburg. 
 
Onderweg zal er uiteraard voldoende gelegenheid 
zijn om gezellig samen te pauzeren onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
 
We vertrekken weer vanaf Gasterij ’t Dorpsgenot te 
Zandoerle (’t Geitenboerke). 
We verwachten iedereen op zondag 19 juni a.s. 
tussen 8.30u en 9.30u. 
Jullie worden natuurlijk met koffie en gebak 
ontvangen. 
 
’s Avonds sluiten we dan traditioneel weer af met de 
bekende barbecue bij ‘t Geitenboerke. 
 
Meld je vast aan (online via http://omtt.oerle.net) 
en tot binnenkort bij onze 19e rit, de Midden 
Brabant route! 
 
O.M.T.T. 
Martijn van Balen, 
Egbert Daal 

Beste Bloemenvrienden 
 
Elk jaar ligt er achter de kerk in Oerle weer een 
schitterend kleurenpalet van, met zorg gekweekte, 
dahlia’s. Om dit te kunnen doen en de tuin in 
conditie te houden zijn geldelijke middelen 
noodzakelijk. Omdat onze vereniging geen subsidie 
ontvangt, zijn wij geheel aangewezen op giften en  
donaties. Daarom houden wij jaarlijks een 
donateursactie. U kunt ons steunen door 
overschrijving naar onze bankrekening of 
rechtstreekse betaling in het clubgebouw op het 
bloemenveld.  
 
Dit jaar is het een speciaal jaar. Onze 
bloemenvereniging bestaat 60 jaar en nog steeds 
zorgen onze leden ervoor dat wij onze donateurs 
wekelijks van een mooi boeket kunnen voorzien. 
Binnen afzienbare tijd zal er een flyer in uw 
brievenbus vallen waarin de mogelijkheden om ons 
te steunen staan vermeld.  
 
Als de omstandigheden het toelaten zal begin 
augustus de tuin weer voor u geopend zijn en kunt u 
weer genieten van een prachtig boeket.  
De exacte datum en tijden zullen tijdig in de Koers 
van Oers worden gepubliceerd.  
 
Een goede gezondheid en tot ziens op de tuin.  
Jullie vrienden van Groen & Keurig 

http://www.loodgietersbedrijf-peelen.nl/
http://www.dehoeve.nu/
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Ria Tholen-Appels  
Ria is vrijwilliger en bestuurslid van Stichting 
Vrienden van de Mariakapel in Zandoerle. Ook is zij 
actief binnen de parochie Christus Koning. Samen 
met een groep vrijwilligers maakt zij het interieur 
van de Sint Jan de Doperkerk in Oerle schoon. 
Daarnaast is ze vrijwilliger bij De Zonnebloem. Ze 
bezoekt zieke en eenzame mensen en is 
medeorganisator van plaatselijke 
Zonnebloemactiviteiten. Ook is Ria vrijwilliger bij 
buurtvereniging Zandoerle. Zij is 20 jaar geleden 
gestart met het oprichten van een werkgroep, waar 
het idee is ontstaan om levensgrote kerstfiguren te 
maken. Het ontwerp van de kleding en het 
onderhoud ligt in handen van deze werkgroep. Ook 
draagt zij zorg voor het plaatsen van de kerststal in 
Zandoerle.  

Cees van Doren  
Cees is een zeer betrokken vrijwilliger in Veldhoven 
en vooral in Oerle. Hij heeft zich lange tijd ingezet 
voor de jeugd van Oerle: bij Jong Nederland en later 
bij Stichting Jeugdbelangen Oerle. Naast zijn taak 
als penningmeester en bestuurslid was Cees ook 
altijd bereid om andere klussen voor de stichting uit 
te voeren. Hij is al jarenlang de klusjesman bij 
Stichting Dorpscentrum Oerle, maar hij doet veel 
meer dan alleen maar klusjes. Met zijn technische 
knobbel weet hij oplossingen te bedenken voor 
technische problemen of uitdagingen. Hij werd bij de 
laatste verbouwing bestuurslid bij Stichting 

Drie Oerlenaren kregen 
een welverdiend lintje 
 
Dinsdag 26 april kregen 9 Veldhovenaren van 
burgemeester Marcel Delhez te horen dat ze 
voor hun grote verdiensten voor de 
Veldhovense gemeenschap zijn bevorderd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder hen 
zijn de Oerlenaren Ria Tholen-Appels,  
Cees van Doren en Tiny Saris. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Ieder jaar ontvangen ongeveer 3000 burgers een 
Koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen. 
Vorig jaar werden tijdens de lintjesregen in totaal 
2828 lintjes uitgereikt. In verhouding worden meer 
lintjes uitgereikt in de zuidelijke provincies. Dat is 
omdat de lintjescultuur er intensiever wordt beleefd 
en er daardoor meer voordrachten worden gedaan. 
Zo werden vorig jaar in Zuid-Holland met 503 de 
meeste lintjes uitgereikt met Noord Brabant op een 
goede tweede plaats met 481 lintjes. In Veldhoven 
werden vorig jaar 13 inwoners verblijd met een 
Koninklijke onderscheiding. 
 
Dynamischer 
Net als vorig jaar ging de burgemeester ook deze 
keer weer met een open touringcar op pad. Dit keer 
stapten ook het college, een aantal raadsleden, de 
dames van het bestuurssecretariaat en twee 
vloggers in. Enkele muzikanten van het Veldhovens 
Muziekkorps zorgden achter in de bus voor de 
muzikale omlijsting. De tour langs de gedecoreerden 
was de burgemeester vorig jaar goed bevallen. ‘We 
kregen er leuke verhalen van de mensen en de 
buurt over terug. Dit is wat dynamischer en meer 
van deze tijd, daarom gaan er ook vloggers en 
muziek mee. Door er een moderne touch aan te 
geven, willen we jongeren ervan bewust maken dat 
er heel veel mensen iets voor de gemeenschap doen 
en dat de Koning hen daarvoor bedankt.’ 

Gedecoreerden in Oerle 

Rechts: Ria Tholen-Appels met links twee van 
haar kleinkinderen 

http://www.kolbouw.nl/
http://www.vandermierden.nl/
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van de stichting en zorgt er voor dat elk kwartaal de 
bijdragen van de donateurs worden doorbetaald aan 
de ontvangers in de landen in de derde wereld waar 
de stichting actief is. Ook is hij als vrijwilliger actief 
voor Omroep Veldhoven waar hij de taak van 
penningmeester op zich neemt. Hij verzorgt de 
financiële administratie, van het versturen van 
facturen tot en met het verzorgen van de 
jaarrekeningen en het opstellen van de balans. Ook 
verzorgt hij de aanvraag en verantwoording van de 
subsidie bij de gemeente Veldhoven en de jaarlijkse 
financiële verantwoording bij het Commissariaat 
voor de Media, in overleg met de voorzitter en leden 
van het bestuur. Tiny is als penningmeester en lid 
van het dagelijks bestuur aanwezig bij de 
bestuursvergaderingen. ‘Zonder mensen als Tiny 
kan Omroep Veldhoven zijn werk niet verrichten”, 
stelde voorzitter Ton Bazelmans. 
 
De burgemeester speldde de onderscheidingen op. 
Er was een cadeautje, de Nederlandse vlag en een 
bloemetje. Aansluitend klonk het Wilhelmus gevolgd 
door een Lang-zal-hij-leven.  
 
En zo toerde de opvallende bus dwars door 
Veldhoven, onderweg gadegeslagen door verbaasde 
en vrolijke passanten. Burgemeester Marcel Delhez 
keek met veel voldoening terug op de uitreiking van 
dit jaar. ‘Bijna iedereen was in tranen. Daaruit blijkt 
ook wel dat het gewaardeerd wordt. We doen het 
volgend jaar weer op deze manier.’  
 
De 9 onderscheidingen zijn uitgereikt aan Jos 
Bierens, Tiny Saris, Gerry van Tuijl-Engelen, Sjack 
van der Linden, Sophia Eliëns-van Rhee, Ria Tholen-
Appels, Cees van Doren en Wim van den Oever. 
Yvonne Gerrist-Willemsen was op vakantie en kreeg 
een telefoontje van de burgemeester. Zij krijgt op 
een later tijdstip haar lintje uitgereikt. 
 
Foto’s zijn gemaakt door Ad Adriaans. 

Dorpscentrum Oerle. Deze verbouwing betrof met 
name de aanbouw van een ontmoetingscentrum 
voor de jeugd van Oerle en de (ver)bouw van een 
gymzaal. Cees heeft de hele bouw begeleid en input 
gegeven aan diverse partijen zoals aannemers en 
dergelijke. Ook heeft het bestuur veel 
werkzaamheden zelf gedaan om kosten te besparen. 
Hierdoor kent Cees het gebouw van binnen en 
buiten en zorgt er voor dat de juiste 
onderhoudswerkzaamheden op tijd gebeuren. Hij 
adviseert het bestuur hierover en bereidt 
beslissingen voor. Het grootste deel van de 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden doet hij 
zelfstandig en de grotere klussen samen met de 
andere bestuursleden van het dorpscentrum. Door 
vrijwel alles zelf te doen besparen ze veel onkosten 
en kunnen ze het dorpscentrum onderhouden en 
steeds verder verbeteren en zo het voortbestaan 
garanderen zonder subsidie. Cees heeft ook 
mantelzorg verleend aan onder andere zijn ouders. 
  
Tiny Saris 
Tiny Saris werd in een goed gevulde kantine van 
RKVVO verrast. Hij was erheen gelokt voor een 
gesprek over de huur van de sportaccommodatie. 
Hij heeft verschillende functies vervuld bij RKVVO: 
penningmeester, lid dagelijks bestuur, lid 
hoofdbestuur, jeugdleider en lid clubhuiscommissie. 
Ook is hij barvrijwilliger en lid van de klussenploeg. 
Tiny is als bestuurslid verbonden aan de Stichting 
Salvatoriaanse Gezinsadoptie. Hij is penningmeester 

Tweede van rechts: Cees van Doren met het 
gezin 

Tiny Saris met zijn vrouw Ineke 

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  
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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 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 

Dierenoppas Kiki 

Hoi,  
 
Mijn naam is Kiki. Ik zal mijzelf 
even voorstellen:  
Ik ben 10 jaar en ik heb 
ervaring met het verzorgen van 
de volgende dieren: konijnen, 
een hond, een kat, een 
kameleon en een paard. 
 
Honden zijn mijn 
lievelingsdieren. Als ik ouder ben 
zou ik heel graag een eigen 
hond willen hebben. Daarom 
ben ik daar nu al voor aan het 
sparen. Daarom zou ik graag op 
een van jullie dieren willen passen en verzorgen. 
 
De volgende dieren kan ik allemaal verzorgen: een 
hond, een kat, knaagdieren, vogel(tjes) en vee.  
 
De verzorging die ik kan doen is: 
eten en drinken geven, met ze spelen, mest 
scheppen, gras sproeien, medicijnen geven en 
uitlaten.  
 
Ik moet nog naar school dus ik kan alleen in het 
weekend of in de schoolvakanties komen.  
 
Ik hoop snel iets van u te horen. Wilt u een afspraak 
maken of heeft u nog vragen of dergelijke, bel dan 
dit nummer: 040-2542449. 
 
Groetjes Kiki Bos  
 
Belangrijk: 
Voordat ik op jullie dieren kom passen wil ik graag 
eerst kennismaken met u en uw dier(en).  
We bespreken dan eventuele bijzonderheden en 
maken we afspraken over de kosten. Als het nodig is 
kan mijn moeder mij altijd helpen.  

Santiago de Compostella... 

Op zaterdag 30 april stapte de penningmeester 
van het Bijna Thuis Huis Oirschot Tiny Renders, 
samen met zijn oudste broer Albert op de fiets 
voor een reis van ca 2.800 km naar Santiago 
de Compostella… Een hele prestatie! 
 
Zij wilden daarbij aandacht vragen voor het Bijna 
Thuis Huis Oirschot en hieraan een inzamelingsactie 
koppelen. Alle mensen die het BTHO en dit initiatief 
een warm hart toedragen kunnen de fietstocht 
ondersteunen middels een financiële bijdrage. Dat 
kan op rekeningnummer NL27 RABO 0304 6451 41 
ten name van het Bijna Thuis Huis Oirschot onder 
vermelding van 'Santiago'. 
 
De mannen zijn op zaterdagmorgen 30 april 
vertrokken vanaf de Heilige Eik. Tussen 8.30 en 
8.45 uur zijn ze door Pastoor Leendert Spijkers 
gezegend voor een behouden fietstocht, maar niet 
nadat hij op de nog blanco Pelgrimspas (Credencial) 
de eerste stempel heeft gezet. 
 
Wij wensen Tiny en zijn broer heel veel succes. 

Tiny Renders en zijn oudste broer Albert zijn klaar 
voor de fietsrit naar Santiago de Compostella… 
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Crypto Oers, puzzel 96 

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 95 was:  
 
1. KoLBouw 
2. BrandRood 
3. DE Bont 
4. KerKstraat 
5. SevErinus 
6. ALexa 
7. OersMakelijk 
8. DAs 
9. LeoNie 
10. PaaSbos 
 
Familienaam: Brekelmans 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn:  
Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, Mieke van Campen, 
Jo ten Have, Bets Hospel, Kees Hulshorst,  
Hans Jasper, Corné Kelders, Janus van Lieshout, 
Frans Loijen, Anja Steijnen, Annie Stemerdink-
Heijnen, Jack van der Velden, Moniek van den 
Wildenberg 

1. Positieve woorden van DVO om nieuwe 
activiteiten te stimuleren (4,5) 

2. Oers is anders Schoorbeding op 3 en 4 juni (12) 
3. Vind je op de afvalkalender wanneer je je neus 

juist niet moet snuiten? (11) 
4. Bevel om rond de molen kunst te bezichtigen (3) 

(Vragen 5 t/m 7 zie hiernaast) 

1                       

2                          

3                         

4                 

5                      

6                  

7                        

5. Organiseerde SJB op 27 april jl. een liefdesbeurs? 
(8) 

6. Zij schrijft ook terug voor de Koers voor Kids (4) 
7. Tess had vaders peulenschillen goed geteld (10) 
 
 Succes met de oplossing 

Hans Jaspers ontvangt 19e prijs 
Crypto Oers! 

 
Onlangs heeft onze 
voorzitter alweer voor de 
19e maal een prijs aan een 
Oerse puzzelaar mogen 
uitreiken. De gelukkige 
winnaar is Hans Jaspers, 
die sinds ongeveer 2 jaar 
de Crypto’s maakt en de 
oplossing instuurt naar 
redactie@koersvanoers.nl.  
 
Aan Hans is een fles 
heerlijke Oerse Hoop 
uitgereikt als beloning voor 
het hersenkraken. Hij gaf 
wel eerlijk toe dat zo af en 
toe er overlegt moet 
worden met de 
overbuurman. Dit is vooral 
als er namen van oud-
Oerlenaren of oude Oerse 
families gevraagd worden. 
Maar Hans, de prijs is daarom niet minder verdiend 
hoor. Geniet van een lekker borreltje en blijf vooral 
puzzelen! 
 
Voor iedereen die nog nooit de Crypto Oers heeft 
opgelost: ga het vooral eens proberen! Overleg met 
je buurman, -vrouw, wandelvriend(in) en/of 
tennismaat en laat die hersens kraken. Wie weet 
ben jij dan de volgende die een leuke waardebon of 
leuk product ontvangt van één van de Oerse 
ondernemers. 

19e Prijs Crypto 

http://www.douwschool.nl/
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Zandoerle en haar kapel 

1 mei 1798 treedt er een wettelijke regeling in 
werking, die aan het grootste godsdienstige 
genootschap in een plaats de gelegenheid biedt de 
parochiekerk en de pastorie - onder uitkering van 
een evenredige vergoeding aan de minderheid - te 
naasten (= in bezit nemen). Nadat de Oerlese 
bestuurders in sneltreinvaart de procedure hebben 
doorlopen, komen de parochianen voor het eerst na 
150 jaar, te weten op 6 juli 1798, weer in het bezit 
van hun oude parochiekerk. In december 1803 
wenst de pastoor dat de Zandoerlenaren hun 
rechten op een eigen kerk en eigen kerkgoederen 
opgeven. Zij weigeren dit, maar ze zijn wel bereid 
de kerkgoederen over te dragen, op voorwaarde dat 
de pastoor de H. Missen komt opdragen in hun 
schuurkerk. De tegenstellingen in deze zaak lopen 
hoog op. Pastoor Godefridus van Herck start een 
onderzoek naar de tenaamstelling van het 
kerkperceel op Zandoerle en hij vraagt een afschrift 
van de koopakte bij de plaatselijke schepenbank. 
Vervolgens gaat hij bij de vicaris van het bisdom te 
rade hoe te handelen in deze zaak. (De 
Zandoerlenaren laten zich intussen adviseren door 
een advocaat.) Van Herck schrijft aan het bisdom 
dat de Zandoerlenaren in de mening verkeren dat de 
schuurkerk alleen aan hen toekomt. Na onderzoek 
van de kwestie komt de vicaris tot de conclusie dat 
de Zandoerlenaren hun kerk ’wettelijk hebben 
verkregen’, omdat het stuk erf met huis is 
getransporteerd ten behoeve van den Roomsche 
Kerckmeester van Zand-Oerle en zulks ten behoeve 
van de Roomsche gemeente van Zand-Oerle. Voorts 
is hij van mening dat men niet veel goeds kan 
verwachten van een gerechtelijke procedure om een 
nagenoeg onbeduidend strooikerkje met enige 
meubelen. Onze gezworen vijanden (de 
protestanten-JB) zullen, aldus de vicaris, niets liever 
doen dan geschillen tussen roomsen en roomsen 
aankweken. Tot slot geeft hij de pastoor in 
overweging om de onderhorigen van Zandoerle voor 
te stellen om - met behoud van hun recht - de 
kerkgoederen naar de hoofdkerk over te brengen en 
zijnerzijds het afbreken van de schuurkerk te laten 
rusten. 
Wanneer de pastoor op de preekstoel meedeelt niet 
meer te zullen spreken over afbraak van de 
schuurkerk zijn de Zandoerlenaren bereid na 
inventarisatie hun kerkgoederen (altaarvaten, 
kazuifels, linnen en kandelaren) aan de parochiekerk 
over te dragen, wat op 23 april 1803 geschiedt.6  

S tichting 

H istorisch 

E rfgoed 

V eldhoven 

Hier vindt u het tweede deel van de drie delen van 
Zandoerle en haar kapel. 
 
Door Jacq. Bijnen 
 

Sluiting ’schuurkerk’ van Zandoerle 
Het beleid van de overheid staat het bestaan van 
schuilkerken oogluikend toe (gedoogbeleid zouden 
wij tegenwoordig zeggen). Dit gedogen is echter niet 
vrijblijvend. Voor het gebruik van een schuurkerk 
worden de katholieken aangeslagen met een 
speciale belasting, recognitie genoemd (= een 
bedrag dat op gezette tijden moet worden betaald 
voor erkenning en het recht op gebruik). Omdat 
Oerle over twee schuurkerken beschikt krijgt de 
parochie een dubbele aanslag opgelegd. Oerle heeft 
in die tijd een pastoor die door de overheid wordt 
gedoogd. De pastoor weigert echter de tweevoudige 
aanslag te betalen en hij vindt dat de 
Zandoerlenaren maar naar ’zijn’ kerk in Kerkoerle 
moeten komen. Na hevig verzet tegen de mening 
van de pastoor en niet bereid zijnde hun deel te 
betalen, zien de Zandoerlenaren zich genoodzaakt 
hun kerk te sluiten, wat op 23 november 1734 ook 
gebeurt.  
 

Onderzoek naar de eigenaar van de kapel 
In 1768 overlijdt de weduwe Sledde, eigenaresse 
van het huis, waarin de Zandoerlenaren nog steeds 
heimelijk hun erediensten houden, en de 
erfgenamen zijn bereid de woning met erf te 
verkopen. In de akte van overdracht treedt Fransis 
Haaglars op als ’roomsche kerckmeester van 
Santoerle’ en hij ondertekent de koopakte ten 
behoeve van ’de roomsche gemeente van 
Santoerle’.5 
Ten gevolge van de Franse Revolutie (1794/1795) 
verschijnen er nieuwe wetten op allerlei terreinen. 
Zo komt er onder meer een einde aan de 
discriminatie van de rooms-katholieken, die al snel 
hun vroegere kerkgebouwen opeisen.  

http://www.tegelwerkendekeersop.nl/
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Herstart bedevaart 

Bouw buurtkapel 
Na een periode van ’rust’ verzoeken de ingezetenen 
van Zandoerle op 21 augustus 1817 de vicaris van 
het bisdom of zij het restant van de schuurkerk af 
mogen breken om op die plaats - met hergebruik 
van het afbraakmateriaal - een kapel te bouwen, 
waar zij volgens oud 
gebruik bij sterfgevallen 
kunnen bidden voor de 
zielenrust van de 
overledenen en om er 
van tijd tot tijd tegen de 
avond gezamenlijk de 
rozenkrans te kunnen 
bidden. Dit wordt 
toegestaan, op 
voorwaarde dat de 
pastoor er voor moet 
waken dat er nooit of te 
nimmer een  
H. Mis in de kapel zal 
worden gelezen. 
 

Bijzondere situatie 
Voor het beheer van de buurtkapel is geen op papier 
bestuurs- of beheerstatuut opgesteld: alles berust 
op gewoontes en mondelinge afspraken. Dit roept 
een heel bijzondere situatie op: verhuist een 
omwonende, dan raakt hij of zij het 
medezeggenschap en mede-eigenaarschap van de 
kapel kwijt; bij vestiging op Zandoerle wordt de 
nieuwkomer automatisch mede-eigenaar. Het 
onderhoud van de kapel geschiedt door de 
omwonenden in de vorm van zelfwerkzaamheid en 
met behulp van eigen middelen (bouwmaterialen en 
betalingen): inkomsten worden verkregen uit de 
opbrengst van de verkoop van kaarsen. 
De overheid, de overheidsinstanties en de 
toeleveringsbedrijven adresseren hun 
correspondentie, rekeningen en bestellingen aan het 
adres van een omwonende aan het marktveld 
(doorgaans het adres waar ook de sleutel van de 
kapel wordt bewaard en van waaruit het onderhoud 
wordt geregeld). 
 

-= Wordt vervolgd =- 
 

Noten: 
 
5. Streekarchief Regio Eindhoven, Oud Rechterlijk 

Archief Oerle-Meerveldhoven, R 281, fol. 31-
31vo. Franciscus Haegelaers, in de koopacte 
geschreven als Fransis Haaglars, is gedoopt te 
Oerle op 11 februari 1740 als zoon van 
Theodorus Haegelaers en Anna Rooijaekers, hij 
huwt met Joanna Schippers en wordt begraven te 
Oerle op 30 april 1799.  

6. Bijnen, J., Veldhoven, 4000 jaar geschiedenis van 
Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst. 
Veldhoven 2005), p. 167. 

Herstart bedevaart naar Werbeek 
 
Na een ’corona’-stop van twee jaar is het comité 
Bedevaart Veldhoven-Werbeek weer met de nodige 
voorbereidingen gestart. 
Dit jaar valt de bedevaart op zaterdag 27 augustus. 
Gaarne (voor) aanmelden bij: Kapelstraat-Zuid 18; 
secretariaat@christuskoning.nl of  
tel. 040 2532231. 

Schets Kapel 

Gekroonde staakmadonna 
van O.-L.-Vr. van ’t Zand 

http://www.eclips-uitvaart.nl/
https://www.nieuwerwets.nl/
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ELE rally 

deelnemende rallyauto’s.  
Dit is tevens de ideale gelegenheid voor bezoekers 
om de rallyauto’s eens van dichtbij te bewonderen. 
 
Dit jaar zal voor de vierde keer een 
klassementsproef van de ELE Rally gedeeltelijk in 
Oerle (en Wintelre) verreden worden. Omdat een 
klassementsproef op een voor het overige verkeer 
afgesloten parcours verreden wordt, worden op 
zaterdag 21 mei tussen ±10.30 en ±18.00 uur de 
volgende wegen in Oerle geheel of gedeeltelijk 
afgesloten voor het doorgaande verkeer: Grote 
Vliet, Kleine Vliet, Klein Half Mijl, 
Vessemsedijk, Toterfout, Grote Aard, 
Paddevenweg en Hoogeloonsedijk. Voor 
bezoekers van de klassementsproeven zal 10 euro 
entree geheven worden ten goede aan de 
organisatie van de rally. Bij Gasterij ’t Dorpsgenot is 
een speciaal publiekspunt met vrije entree en extra 
parkeergelegenheid ingericht. 
Om de veiligheid van het publiek, de deelnemers en 
aanwonenden te garanderen, wordt de rally begeleid 
door ruim 700 vrijwillige officials. Wij vragen 
bezoekers daarom vriendelijk om alle aanwijzingen 
van deze officials strikt op te volgen. 
 
Indien u voorafgaand aan het evenement vragen 
heeft of meer informatie over de klassementsproef 
of ELE rally wilt hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Max Jacobs: wintelre@elerally.nl . 
In dringende gevallen kunt u zich tijdens de 
wedstrijd wenden tot de officials, herkenbaar aan 
hesjes, die met portofoons in verbinding staan met 
de wedstrijdleiding.  
Mocht u na de rally opmerkingen of klachten 
hebben, dan horen we dit graag, zodat we hiermee 
bij een volgende editie rekening kunnen houden. 
 
Namens de organisatie van de ELE rally, 
Max Jacobs, coördinator KP Wintelre-Oerle. 

Op zaterdag 21 mei zal de ELE rally Oerle weer 
aandoen. Helaas kon de editie in 2020 
vanwege Covid-19 niet doorgaan en vond de 
2021 editie in oktober plaats. Dit jaar zal het 
evenement weer rond de oorspronkelijke 
datum plaatsvinden, en wel op 21 mei. 
In dit artikel willen we u wat meer informatie 
geven en uitleggen hoe zo’n wedstrijd in elkaar 
zit. 
 
Rallysport is net als autoracen een snelheidsport 
met auto’s. Bij rallysport heb je een rijder (piloot) 
en een navigator (co-piloot) die samen in de 
rallyauto zitten. Het wedstrijdterrein bij de rallysport 
bestaat niet uit een circuit, maar uit verschillende 
parcoursen die door de organisatie uitgezet worden 
op openbare wegen. Uiteraard heeft de organisatie 
een vergunning van de gemeente en politie om dit 
parcours uit te zetten. De deelnemende rallyauto’s 
starten afzonderlijk ‘om de minuut’ en rijden dan 
een individuele tijdrit. Een dergelijke tijdrit wordt 
Klassementsproef genoemd. Wie aan het einde van 
de rally in totaal de minste tijd nodig heeft gehad 
om alle klassementsproeven te rijden, is algemeen 
winnaar.  
 
Van de totale lengte van de ELE Rally – circa 500 km 
– bestaat ruim 130 km uit klassementsproeven (zo’n 
11 stuks). Om van de ene naar de andere 
klassementsproef te komen, rijden de deelnemers 
als gewone verkeersdeelnemers op de openbare weg 
en dienen zich dan uiteraard aan alle verkeersregels 
te houden. Naast de zware veiligheidseisen vanuit 
de wedstrijdorganisatie, moeten de rallyauto’s dus 
ook aan alle wettelijke eisen voldoen en zijn normaal 
verzekerd en APK gekeurd.  
 
De route keert diverse malen terug naar het centrale 
serviceterrein op industrieterrein de Habraken, nabij 
Schipperstop. Hier kunnen de monteurs diverse 
reparaties uitvoeren en onderhoud plegen aan de 

https://www.zorginoktober.nl/
http://www.kappervanderlooy.nl/
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Foto impressie Koningsspelen 2022 
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Bloeddruk meten in de bieb Klik & Tik …. 

Gratis bloeddruk meten in de 
Bibliotheek 
Mei 2022 | Deelname gratis 
 
Tijdens de Mei 
Meet Maand 
van de 
Hartstichting 
kan iedereen 
gratis de 
bloeddruk 
laten meten in 
de Bibliotheek 
Veldhoven. 
 
Veel Nederlanders weten niet dat ze een hoge 
bloeddruk, en daarmee een verhoogde kans op hart- 
en vaatziekten, hebben. Uit onderzoek van de 
Hartstichting blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders van 
30 tot 70 jaar met een hoge bloeddruk rondloopt. 
Van hen weet 40% niet dat zij een verhoogde 
bloeddruk hebben. Dit zijn zo’n 1,2 miljoen 
Nederlanders. Meten is daarom belangrijk. Om het 
meten van de bloeddruk voor iedereen toegankelijk 
te maken, richt de Hartstichting in de maand mei 
openbare meetpunten in door het hele land. De 
Bibliotheek Veldhoven is één van de locaties. 
 
De hele maand mei kunnen mensen elke donderdag 
en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 11.00 uur tot 15.30 uur (m.u.v. donderdag  
5 mei/Bevrijdingsdag en donderdag 26 mei/
Hemelvaartsdag) hun bloeddruk meten in de 
Bibliotheek Veldhoven. De gemeten bloeddruk is 
persoonlijk en wordt met niemand gedeeld. Mensen 
krijgen ook concrete tips en adviezen over wat zij 
zelf kunnen doen om de bloeddruk op een gezond 
niveau te brengen of te houden.  
 
Meer informatie:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/bloeddruk  

Klik & Tik in DigiTaalhuis Veldhoven 
 
Handig zijn met de computer en je weg vinden op 
internet wordt steeds belangrijker in ons leven. 
Bankzaken regelen, een reis boeken, woonruimte 
zoeken, informatie vinden van de overheid of 
belastingaangifte doen, dat gaat tegenwoordig 
steeds vaker digitaal. Maar wat als je dat moeilijk 
vindt? 
 
Het DigiTaalhuis in de bibliotheek helpt je op weg 
met de cursus Klik & Tik. In deze cursus leer je 
omgaan met de computer en het internet. Typen, e-
mailen, informatie zoeken, downloaden, het komt 
allemaal aan bod. En als je wilt kun je ook aan de 
slag met social media. Dat gaat stap voor stap en er 
zijn deskundige vrijwilligers die je daarbij helpen. 
Ook kan je de training volgen op je eigen tablet of 
laptop. 
 
Veldhovenaren die de cursus al hebben gevolgd zijn 
enthousiast. ‘Ik heb nu méér zelfvertrouwen op de 
computer en ben iets zelfstandiger geworden,’ 
schrijft de één in een terugblik. Een ander zegt: 'Ik 
had zelfs een hekel aan de computer, maar heb er 
nu beter mee om leren gaan en voel me zekerder.' 
Ze beoordelen de cursus en de begeleiding 
gemiddeld met een 8.5! 
 
In juni begint de volgende cursus van Klik & Tik. De 
cursus is gratis en bestaat uit zes lessen op 
donderdag van 13.00 tot 14.30 uur in de 
bibliotheek. Wil je graag meedoen? Meld je dan aan 
tijdens het spreekuur van het DigiTaalhuis: op 
dinsdag van 14.00-16.00 uur of op vrijdag van 
10.30-12.30 uur. Bellen kan ook: 06 - 24 13 64 67. 
Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare 
plaatsen? Dan kun je je inschrijven voor de 
wachtlijst. Mensen uit Veldhoven krijgen voorrang 
op de wachtlijst.  
 
Wil je meer van de cursus weten? Bezoek het 
spreekuur of kijk op de website van DigiTaalhuis 
Veldhoven. Hier vind je extra informatie: 
www.digitaalhuisveldhoven.nl. 

Foto: L-Mount Media 

http://www.geitenboerke.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 

Parochieberichten: 

 

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

 040 - 282 70 68   fas@christuskoning.nl 

Kapelaan J.W.M. Beekman, Oude Kerkstraat 3, 

5507 LA ,  040 – 205 13 50  

jbeekman@christuskoning.nl 
 

Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 

18, 5503 CW;  040 - 253 22 31  

Open van maandag t/m vrijdag van  
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl 
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.  
 
 

Noodnummer = Melding van bediening of 

overlijden:  06 – 10 47 52 26 

 

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

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

2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur 

op parochiecentrum:  040 – 253 22 31 

3) na de viering in de sacristie van de Christus 
Koningkerk 

 

Website: http://www.christuskoning.nl 

De parochie 

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 
Donderdag 26 mei is het Hemelvaart en zijn de 
vieringen om 8.30 en 10.00 uur. 
Zondag 29 mei om 15.00 uur Marialof. 
 
De maandelijkse vieringen in de kapelkerken 
beginnen om 9.30 uur:  
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag van de maand:  
7 juni, 5 juli.  
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag van de maand:  
14 juni, 12 juli. 
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag van de maand:  
17 mei, 21 juni.  
 
Op zondag 29 mei doen ook Oerse kinderen hun 
Eerste Communie: proficiat!  
 
Alexa Peijnenborgh 

Onze Lieve Vrouw ter Eik in 
Meerveldhoven 
 
Volgens een legende uit 1264 ontdekte een man in 
Meerveldhoven een Mariabeeldje tussen de takken 
van een eikenboom. Hij nam het beeldje mee naar 
huis om het daar te bewaren en te vereren. De 
volgende dag was het beeldje echter uit zijn huis 
verdwenen, maar vond hij het weer terug waar hij 
het had gevonden: tussen de takken van de 
eikenboom. Hij nam het beeldje opnieuw mee naar 
huis en zocht er een beter plekje voor, maar de 
volgende ochtend was het weer verdwenen. Tot drie 
keer toe werd het beeldje op onverklaarbare wijze in 
de boom teruggevonden en vanaf die tijd werd Maria 
in de eikenboom aanbeden. Men had een groot 
vertrouwen in Maria en op haar voorspraak zouden 
er wonderbaarlijke 
genezingen zijn 
gebeurd. Men bouwde 
een kapel rond het 
Mariabeeld in de eik en 
jaarlijks trokken in de 
meimaand veel 
bedevaartgangers 
zingend en biddend te 
voet vanuit de hele 
omgeving naar 
Meerveldhoven. De 
Christus Koningkerk 
herbergt Onze Lieve 
Vrouw ter Eik die 
dagelijks te bezoeken 
is, waar kan worden 
gebeden en een kaarsje 
voor eigen intentie kan 
worden aangestoken. 
 

Ex-voto's; als dank voor een verhoord gebed 
werden zilveren plaatjes geschonken, 
uitbeeldende het genezen lichaamsdeel, een 
verkregen gunst of gebedsverhoring. (foto's: 
Frans Feijen, SHEV) 
 
Uit het boek: “In de kruin van de eikenboom” van 
J. Bijnen 

Onze Lieve Vrouw ter Eik 
in Meerveldhoven. 

http://www.gbveldhoven.nl/
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Veldhovense Jeugdraad 

Hoe anders is het nu. Een jeugd die in een heel 
andere tijdgeest en andere omstandigheden wordt 
opgevoed dan in mijn tijd en veelal op zichzelf wordt 
teruggewezen bij het oplossen van eenvoudige maar 
vaak ook moeilijke onderwerpen. Daarbij moet onze 
jeugd veel informatie digitaal verwerken met behulp 
van sociale media. Het uitstippelen van het eigen 
leertraject is merendeel ook hun eigen 
verantwoordelijkheid. Ook worden ze bijna continu 
verplicht om te voldoen aan een ideaalbeeld met 
betrekking tot kleding, uiterlijk en prestaties. 
 
Dat in een tijd waarbij de samenhang en 
samenwerking met scholen en opvoeders onder druk 
staat. Mede ingegeven door opvoeders die vaak 
allebei werken en beperkt tijd hebben om hun 
kinderen optimaal te begeleiden. Deze druk is soms 
zodanig dat jeugdigen en hun opvoeders uit balans 
raken en een beroep moeten doen op jeugdzorg. De 
druk op de jeugdzorg is de laatste jaren zo hoog dat 
gemeenten samen afspraken hebben moeten maken 
over de inhoud van jeugdzorg, de kwaliteit ervan en 
de kosten. In de Norm van Opdrachtgeverschap ‘Een 
tien voor de jeugd’ is dit allemaal vastgelegd 
inclusief een actieve controle op gemaakte 
afspraken.  
 
Bij het doorlezen van de bijgevoegde documenten 
viel mij de volgende zinsnede op: “We merken wel 
dat we de laatste tijd weinig jeugdigen kunnen 
vinden om met ons te spreken over hun ervaringen. 
We blijven zoeken om ze te blijven betrekken”.  
 
We begrijpen hoe moeilijk het is om als jeugdige je 
kwetsbaar op te stellen door je ervaringen te delen 
met aanbieders van jeugdzorg en de gemeente. Het 
legt een nog grotere druk op de jonge schouders.  
 
Ik pleit daarom voor de op- en inrichting van een 
jeugdraad die gevraagd en ongevraagd vragen en 
advies kan en mag geven over zaken die de jeugd 
betreffen. Een raad die is samengesteld uit kinderen 
van 12 tot 18 jaar en ons meeneemt in hun 
belevingswereld waardoor wij beter snappen hoe en 
waarom de jeugd in de problemen komt of dreigt te 
ontsporen.  
 
Door een open gesprek hierover kunnen we samen 
werken aan het voorkomen en oplossen van deze 
problemen. Preventie is mijns inziens de enige 

De meesten van u weten misschien dat 
ik in maart 2022 in de gemeenteraad 
van Veldhoven ben gekozen. Samen 
met andere collega’s willen wij ons 
actief inzetten om onder andere de 
belangen van de jeugd in Veldhoven op 
een hoger niveau te tillen. Daarvoor 
willen we een Veldhovense Jeugdraad 
op- en inrichten. Op 19 april jongstleden mocht ik, 
tijdens mijn eerste officiële optreden in de 
gemeenteraad, hierover een inleiding verzorgen. U 
treft deze hierna aan.  
 
Voorzitter, dames en heren van de 
gemeenteraad Veldhoven,  
 
Als jonge jongen groef ik samen met mijn vriendjes 
grote kuilen die we met takken afdekten en waarin 
we ons dan verstopten. We klommen in bomen, 
zomaar voor de lol of om er lekkere kersen te 
‘lenen’. We bouwden samen met elkaar skelters 
gemaakt van oude planken met daaronder wielen 
van oude kinderwagens. Met gevaar voor eigen 
leven reden we dan van hellingen af en hadden 
samen de grootste lol.  
 
We werden opgevoed door een samenspel tussen de 
school, onze ouders, de kerk en de verenigingen 
waar we bij waren. De naaste buren in onze straat 
hielden ons ook in de gaten en traden zo nodig 
corrigerend op als we te ver gingen in het uithalen 
van kattenkwaad. Een heerlijke tijd waarin we aan 
het einde van de middag, meestal vuil maar 
tevreden, aan de tafel thuis aanschoven waar een 
combinatie van aardappelen, vlees en groenten op 
tafel stond te dampen.  
 
’s Avonds als je met zijn drieën op één kamer in bed 
lag hoorde je je ouders soms plezier hebben met het 
kattenkwaad dat we weer uitgehaald hadden. In hun 
betoog hoorde je de liefde en bezorgdheid voor hun 
kinderen. Maar het was niet altijd even zachtaardig. 
Soms kregen we ook een oorvijg als we het te bont 
hadden gemaakt en……ik heb er veel gehad omdat ik 
altijd de randjes opzocht. Iets wat ik nog steeds doe 
en waarom ik hier, 71 jaar jong, ook zit! 
 

http://www.vankasteren.nl/
http://www.lindenaccountants.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. 

manier om op termijn de druk op de jeugdzorg te 
verminderen. Ook zou deze jeugdraad een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het 
ontwikkelen van betekenisvolle relaties tussen 
kinderen, jeugdigen, werkenden en senioren. Deze 
jeugdraad moet snel worden opgericht! 
 
Het was hartverwarmend om na mijn inleiding te 
mogen constateren dat alle Veldhovense politieke 
partijen het voorstel steunen en uitkijken naar het 
concrete voorstel daarvoor. Kortom, nu aan het 
werk om de opzet, inrichting en werkvorm van de 
jeugdraad aan te pakken!  
 
Met deze bijdrage wil ik nog een keer benadrukken 
dat samenwerking tussen de jeugd en senioren voor 
beide partijen veel toegevoegde waarde kan bieden. 
En in Oerle hebben we al een jeugdraad. Dus daar 
kunnen we snel beginnen en misschien een 
voorbeeld zijn voor Veldhoven! 
 
Blijf gezond. 
Huub Stroeks 

Rijbewijskeuringen ook in uw eigen 
Oerle! 
 
Automobilisten die vanuit het CBR een keuring nodig 
hebben kunnen terecht op Berkt 18. 
Afspraken, telefonisch gemaakt (liefst ’s avonds 
tussen 19.00 en 20.00 uur zodat ik alle tijd heb om 
u te woord te staan), kunnen meestal binnen een 
week plaatshebben. 
Een keuring kost nooit meer dan € 40,-. 
Leden van de ouderenbond (KBO, PvGE, ANBO) 
krijgen 25% korting op vertoon van hun ledenpas en 
betalen dus € 30,-. Lezers van de Koers van Oers 
krijgen met het tonen van dit artikel dezelfde 
korting! 
Voor jonge aspirant automobilisten die naar 
aanleiding van hun vragenlijst tijdens de rijles 
gekeurd moeten worden geldt een speciaal 
jongerentarief van € 20,-. 
 
De procedure: 
U vult op mijn.cbr.nl een gezondheidsvragenlijst in. 
Hiervoor hebt u digiD nodig. Beschikt u niet over 
een computer dan kunt u, na afspraak, op het 
gemeentehuis of bij het CBR ook een vragenlijst 
kopen. U vult de vragen in en verstuurt de lijst naar 
het CBR. 
Na enige tijd krijgt u een of meerdere 
keuringsformulieren die passen bij de antwoorden 
die u hebt gegeven. 
Dan maakt u de afspraak. 
Ik vul na de keuring de uitslag rechtstreeks in op de 
computer van het CBR. Dit kan dan niet meer fout 
gaan en de afhandeling gaat daarna doorgaans 
bijzonder snel. 
Ook geef ik u altijd aan wat ik verwacht als er 
eventueel vervolgonderzoeken nodig zouden zijn. U 
staat dan nooit voor verrassingen. 
Overigens kunt u ook nog voor heel veel andere 
soorten keuringen bij mij terecht. 
Hebt u nog vragen bel mij dan gerust! 
 
  
Margot Elings 
Praktijk voor Rijbewijskeuringen 
 
Berkt 18 
5507 LN Veldhoven  
040-2301452 
keuringen@m-elings.net 
BIG nr: 29039711301 

Rijbewijskeuringen in Oerle 

http://www.henrikox.nl/
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Werkzaamheden 
Hoorn Parketvloeren is een bedrijf dat houten, PVC 
en laminaat vloeren legt, vloeren (stofvrij) schuurt 
en behandelt (lak/olie) en onderhoud pleegt aan 
oude vloeren. Ook bekleden zij trappen.  

Specialisatie 
Hoorn Parket vloeren is gespecialiseerd in het 
herstellen/repareren van traditionele parketvloeren.  

Onderscheidend vermogen 
Vakmanschap en persoonlijke aandacht. Ana geeft 
aan dat zij 24/7 klaar staan voor hun klanten. 
“Eerlijk advies staat bij ons op nummer 1.” 

Corona 
Gelukkig hebben Michael en Ana zakelijk gezien 
geen last van Corona gehad. “Wij hebben het toen 
erg druk gehad omdat mensen juist thuis veel 
gingen verbouwen i.p.v. bijvoorbeeld op vakantie. 
Gelukkig bleven ook alle materialen leverbaar.”  

Even nog dit 
Ana: “Wij verkopen Frans eiken houten vloeren in 
verschillende breedtes, diktes, sorteringen en 
motieven. Deze zijn geschikt voor vloerverwarming/
koeling en mogelijk in verschillende bewerkingen en 
afwerkingen.” 
“PVC zowel klik als de gelijmde versie, geen 
contactgeluid en onderhoudsvriendelijk. Laminaat 
toepasbaar in ieder interieur, vele kleuren, printen, 
breedtes, lengtes en behoudt altijd zijn kleur. Indien 
gewenst worden alle vloeren nog strak afgewerkt 
met plinten. Wij werken samen met verschillende 
aannemers, interieurarchitecten en verzekeraars. 
Kortom: van alle markten thuis!” 
Ana vult nog aan dat Hoorn Parketvloeren nooit 
echte acties heeft. “Wij doen graag iets extra’s voor 
onze klanten zonder daar meteen een prijskaartje 
aan te hangen. Wij gaan na de zomervakantie een 
openingsfeestje houden van onze showroom, datum 
volgt nog.” 

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Hoorn Parketvloeren,  
Michael van Hoorn en Ana Romero. 
Het bezoekadres is:  
Oude Kerkstraat 14, 5507 LC  Veldhoven 
Telefoonnummer: 06 - 51125953 of 06 - 21227990 
E-mail adres: info@hoornparketvloeren.nl  
 

Kijk ook eens even op de website 
www.hoornparketvloeren.nl.  
Daar vindt u de portfolio van het bedrijf alsmede 
foto’s van projecten die door het bedrijf zijn 
gerealiseerd.  

In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de 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: 

Hoorn Parketvloeren 
 

Geschiedenis 
Het bedrijf is ontstaan in juli 2014. Het bedrijf is in 
Oerle gevestigd sinds 2020 nadat de werkplaats in 
het vorige huis te klein werd. Ana en Michael zijn 
eigenaar en werknemer(s). Michael op de vloer en 
Ana er als een duizendpoot omheen.  
De passie voor het ambacht en gedrevenheid om 
iets eigen te hebben en helemaal in te vullen zoals 
men het zelf ook graag wil. Ana vertelt: “Michael liep 
al heel lang met het idee om zelfstandig te worden. 
Doordat Michael en ik een relatie kregen en ik voor 
de volle 100% achter dit besluit stond, hebben we 
samen de grote stap gemaakt. Wij vinden het 
heerlijk om samen ons bedrijf te leiden. Mensen 
gelukkig te maken met een nieuwe vloer. Je koopt 
immers een vloer voor een zeer lange tijd. Ook moet 
de vloer passen bij de leefomstandigheden en 
binnen het budget van onze klanten.” 

Advertentie in de spotlight 

mailto:info@hoornparketvloeren.nl
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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 

Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met 
MS. Vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar 
worden door deze ziekte getroffen. Zij zijn in de 
bloei van hun leven en gaan een onzekere toekomst 
tegemoet.  
 
MS 
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De 
laag om de zenuwen (myeline) wordt door het eigen 
afweersysteem aangevallen en beschadigd. De 
zenuwen komen bloot te liggen, waardoor ze 
signalen van en naar de hersenen minder goed of 
zelfs helemaal niet meer doorgeven. Mensen met MS 
kunnen hierdoor plotseling 
verlammingsverschijnselen of uitval van 
lichaamsfuncties krijgen. Er ontstaan allerlei 
klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten. 
  
Word collectant  
Met de opbrengst van de collecte maakt het 
Nationaal MS Fonds onder andere wetenschappelijk 
onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de 
oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor het 
continu verbeteren van de kwaliteit van leven van 
mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer 
informatie hierover op onze website: 
www.nationaalmsfonds.nl . 
 
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan 
bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe lang u 
collecteert. Voor iedereen is er een passende manier 
van collecteren. Dat kan met een collectebus langs 
de deuren in uw buurt. Maar ook thuis op de bank 
met uw mobiele telefoon kunt u via een 
betaalverzoek geld ophalen bij vrienden en familie.  
 
Hoe werkt het? 
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS 
Collecteweek of wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.  
 
Nu al in actie komen kan natuurlijk ook. Maak dan 
een digitale collectebus aan op 
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u 
het hele jaar door collecteren! 

Gezocht: collectanten in de week van 
27 juni tot en met 2 juli!  

Steun de strijd tegen de meest 
invaliderende ziekte onder jonge 
mensen 

Multiple Sclerose (MS) is een progressieve 
ziekte van het zenuwstelsel en de meest 
invaliderende ziekte onder jonge mensen. De 
oorzaak is nog steeds niet bekend en er is nog 
geen genezing mogelijk. De droom van het 
Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder 
MS. Daarom zijn wij op zoek naar collectanten 
die in de week van 27 juni tot en met 2 juli 
langs de deuren willen gaan om geld in te 
zamelen. Maar er zijn meer manieren om geld 
op te halen: collecteren met je mobiele 
telefoon door een betaalverzoek met vrienden 
en familie te delen bijvoorbeeld. Helpt u ons 
mee?  

Collectanten voor MS fonds 

http://www.sandersgraszoden.nl/
http://www.coachbureauveldhoven.nl/
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Hieronder staan weer leuke vragen voor 
vrijwilligerswerk met onze cliënten, waarvan wij 
hopen dat u echt weer energie krijgt! 
Zit er niet iets bij wat bij u past? Kom gerust een 
keer een kopje koffie drinken, dan kijken we wat er 
past. Hannah van Duivenbode (06 52 40 16 79). 
 
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 weggaan. 
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 
 
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 
 

Severinus vacatures 

Ga je mee spetteren in het water met de 
kinderen van het Kinderdagcentrum? 
Met de kinderen van het kinderdag- 
centrum gaan we op maandag een 
uurtje zwemmen. Ga je mee? We 
gaan elke maandagmiddag met 
uitzondering van de vakanties. 
Tussen 13.30 u en 15.00 uur. 
Voor meer informatie neem contact 
op met Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@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 slechthorend. 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.fysiotherapieheikant.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  

Veldhoven in beeld 

Veldhoven in Beeld: Gilden  
Mei t/m augustus 2022 | Deelname gratis 
 
Onder de naam ‘Veldhoven in Beeld’ presenteert de 
Bibliotheek Veldhoven elke vier maanden nieuw 
beeldmateriaal op het grote aanraakscherm en 
bijpassende activiteiten rondom een wisselend 
thema. De maanden mei t/m augustus staan in het 
teken van de rijke historie van de gildeverenigingen 
in Veldhoven. 

 
De Veldhoven in Beeld-tafel is een groot, interactief 
aanraakscherm, ook wel ‘multitouchtable’ genoemd, 
dat door het comité Veldhoven 100 aan de 
Bibliotheek Veldhoven is geschonken ter ere van het 
eeuwfeest van de gemeente. De tafel bevat 
historische foto’s en filmpjes van en bijbehorende 
informatie over Veldhoven. Voor de samenstelling en 
inhoud werken de medewerkers van de Bibliotheek 
samen met de medewerkers en vrijwilligers van 
Museum ’t Oude Slot en Erfgoedhuis Veldhoven. In 
het museum is eenzelfde soort scherm te vinden, 
waardoor de presentaties uitgewisseld kunnen 
worden. Ook andere lokale organisaties, bedrijven 
en verenigingen zijn betrokken bij de samenstelling 
van de wisselende thema’s. Bibliotheekbezoekers 
krijgen zo een mooi beeld van de geschiedenis, het 
heden en de toekomst van Veldhoven.  
 
In de maanden mei, juni, juli en augustus maken 
Bibliotheekbezoekers via Veldhoven in Beeld kennis 
met de Veldhovense gilden, ook wel schutterijen of 
schuttersgilden genoemd. In Veldhoven zijn maar 
liefst vijf verschillende gilden actief waarvan de 
oudste stamt uit 1269. Deze vijf verenigingen 
presenteren zich op de Veldhoven in Beeld-tafel met 
foto’s en filmpjes die onder meer de rijke historie, 
de gebruiken en gewoonten, de attributen en 
wedstrijden van het gilde tonen. Bovendien zijn in 

de Bibliotheek gildeattributen te zien zoals een 
kruisboog en een vendel. Verder organiseren de 
leden van diverse gildeverenigingen een lezing over 
het gilde, een trommelworkshop voor de jeugd en 
een demonstratie vendelzwaaien. Kijk voor meer 
informatie op: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/gilden  
 
Beschermen van de burgers  
De meeste gilden zijn in de 13e eeuw opgericht met 
als hoofdtaken het beschermen van de burgers en 
het handhaven van de orde. Hedendaagse orde- en 
hulpdiensten zoals de politie en brandweer 
bestonden in die tijd nog niet en daarom moesten 
inwoners van een stad of dorp zelf zorgen voor de 
orde, rust en veiligheid. Het woord ‘schut’ in de 
benamingen ‘schutterijen’ en ‘schuttersgilden’ staat 
dan ook niet voor schutter maar voor beschutting, 
oftewel bescherming.  
 
De verdediging van de steden is tegenwoordig geen 
taak meer van de gilden. Maar de traditioneel 
uitgedoste schutterslieden nemen hun wapens, 
trommen en vendels graag ter hand om via 
wedstrijden te bepalen wie de beste is. Binnen een 
gilde gebeurt dit door middel van het 
‘Koningsschieten’. Gilden houden ook onderling 
wedstrijden en op al deze ontmoetingen worden de 
prijzen als zilveren schilden uitgereikt. Elk gilde is 
trots op zijn zilver en bewaart het met de grootste 
zorg. 
 
Omdat gilden meestal rondom een kerk ontstonden 
zijn ze veelal aan een kerk verbonden. Veldhoven is 
hiervan een mooi voorbeeld: Veldhoven is 
samengevoegd uit diverse kerkdorpen met hun 
eigen gilden. Zodoende telt Veldhoven nog steeds 
vijf gilden: het Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst uit 
1269, het St. Jan Baptist Gilde Oerle uit 1321, het 
St. Joris Gilde Zeelst uit 1639 en het St. Lambertus 
Gilde Meerveldhoven uit 1886. De ouderdom van het 
St. Caecilia Gilde Veldhoven is helaas niet vast te 
stellen, bij een grote brand in 1845 is een groot deel 
van de bezittingen van het gilde verloren gegaan. 

Lieve Vrouwe Gilde Zeelst stamt al uit 1269 en is 
één van de vijf gildeverenigingen die zich in de 
Bibliotheek Veldhoven presenteren. 

http://www.pc-utilities.nl/
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Muziek bij de school 

Traditioneel is ons Pinksterconcert in de 
Zittardse bossen MAAR…..na 2 jaar van Corona 
en lockdowns gaat de wereld weer open en 
komen wij met ons muziekspektakel, onder 
een nieuwe naam, naar het terrein naast de 
basisschool in Oerle. 

 
Op 2e Pinksterdag maandagmiddag 6 juni, geven wij 
daar ons openluchtconcert “MuziekBijDeSchool”. Dit 
jaar staat de jeugd centraal omdat je met muziek 
niet vroeg genoeg kunt beginnen. 
 
We gaan een mooie muziekmiddag beleven m.m.v. 
De Trom; DeDe Dans; Jonge muzikanten in 
Beginners- en Leerlingenorkesten; het 
Harmonieorkest; een bar; jubilarissen; Foodtrucks; 
suikerspin; schminkhoek; springkussen; speeltuin 
en …… een echte “Kinder Muziek Tuin”.  
 
Speciaal voor de kinderen is er een Kinderkaart te 
koop, waarbij ze kunnen eten, drinken, snoepen, 
een suikerspin krijgen en actief in de “Kinder Muziek 
Tuin” kunnen zijn. 
 
Iedereen die van muziek en gezelligheid houdt is 
van harte welkom op deze Pinkstermiddag die om 
ca. 13.30 uur begint. 
 
Muziekvereniging Sint Cecilia Oerle 

https://www.cafetaria-de-kers.nl/
http://www.vandevenuitvaarten.nl/


22 

Het recept is deze keer van Margriet van Beers. 
 

Gebonden aspergesoep met zalm 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
- 1 kg asperges ongeschild of geschild 
- 1,5 liter water 
- 40 gr boter 
- 40 gr bloem 
- 1dl room naar keuze, wel heel lekker 
- beetje foelie, mespunt 
- 2 kippenbouillon blokken 
- zalm snippers 
- zout en peper, peterselie 
 
Bereidingswijze 
1. Schil de asperges en snij in stukken. 
2. Kook de asperges, evt. met schillen erbij, met de 

foelie en het bouillontablet 25 min. 
3. Zeef het kookvocht, bewaar een paar stukjes 

asperge apart. 
4. Maak een roux met de boter en bloem, laat heel 

zachtjes garen. 
5. Langzaam al roerend de bouillon erbij, goed 

roeren. 
6. Breng zachtjes aan de kook. 
7. Doe daar de gare asperges bij, niet allemaal. 
8. Met staafmixer pureren. 
9. Room, zalm en de laatste aspergestukjes erbij 

doen. 
10. Op smaak afmaken met zout en peper evt. wat 

peterselie. 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat mij heel vaak 
om dit recept gevraagd wordt bij John Kelders. 
En natuurlijk omdat ik het zelf ook heel lekker vind. 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan Linda Cuijlits, 
omdat Linda ook van koken houdt en ik stiekem 
heel benieuwd ben of ze een geheim recept heeft 
dat ze met ons wil delen. 

Uitslag ‘Zoek en win!’ 

In de vorige koers hadden we paaseieren verstopt 
en dat die niet allemaal makkelijk te vinden waren 
bleek wel uit de antwoorden die we ontvingen. Het 
waren er 30 en Tess Dolmans is de enige die ze 
allemaal gevonden heeft. Gefeliciteerd Tess en heel 
veel plezier met de cadeaus!  

En hier zaten de eieren verstopt:  
1. Voorkant kaft 
2. Pagina 1 bij Klachtenlijn 
3.4.5. Pagina 2 (3 stuks in het mandje) 
6. Pagina 3 bij Zoek en Win! kopje 
7. Pagina 3 bij artikel BIO 
8. Pagina 4, rechtsonder 
9. Pagina 7, rechtsmidden (boven 

Rijksvaccinatieprogramma) 
10. Pagina 8, rechtsmidden 
11. Pagina 9, in foto wallaby 
12. Pagina 10, in advertentie Das Keukens 
13. Pagina 13, in advertentie d'n Oerse Have 
14. Pagina 13, middenonder 
15. Pagina 14, rechtsmidden 
16. Pagina 15, in de pollepel 
17. Pagina 16, middenonder 
18. Pagina 17, rechtsonder boven Eclips 

advertentie 
19. Pagina 19, middenonder tussen Coconut en 

De Crom advertentie 
20. Pagina 21, linksonder het artikel 
21. Pagina 21, rechtsboven naast logo St. 

Jeugdbelangen 
22. Pagina 24, in de foto bij het kanon 
23. Pagina 25, linksboven in de advertentie van 

Handass Financieel Advies 
24. Pagina 28, midden in de pagina 
25. Pagina 29, rechtsboven als de letter O van 

Open 
26. Pagina 30, linksboven onder de zandloper 
27. Pagina 32, rechtsonder logo Koers Voor Kids 
28. Pagina 34, rechtsmidden in artikel 
29. Pagina 36, linksboven in de kop van '2022' 
30. Binnenkant achterkant kaft, tweede foto van 

onderen rechts, linksboven in de foto  

Oersmakelijk 
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Susans column 

toelage laat nog altijd op zich wachten. Dan moet u 
naar een andere apotheek, was het antwoord. 
Gelukkig kunnen wij het ons veroorloven om iets als 
medicijnen te betalen en zo was het snel geregeld. 
Alleen, de medicijnen die de apotheek had gekozen 
als alternatief voor de Oekraïense medicijnen bleken 
niet goed. Na een paar weken zaten we bij de 
huisarts zodat die zelf kon zien wat het probleem 
was en de juiste medicijnen kon voorschrijven. Met 
dat recept gingen we meteen maar naar een andere 
apotheek. Maar opnieuw kregen we te horen dat wij 
konden kiezen tussen betalen of vertrekken. 
Opnieuw trok ik de pinpas, maar met de nodige 
tegenzin. Niet omdat ik de medicijnen van onze 
huisgenoot niet wil betalen, maar omdat de meeste 
vluchtelingen niet in een gastgezin zitten dat hun 
naar verschillende apotheken in Veldhoven kan 
rijden. De (per 1 april door de overheid) beloofde 
toelage kunnen ze pas in mei aanvragen bij de 
gemeente Veldhoven en hopelijk wordt die dan per 1 
juni uitgekeerd, dus geld hebben ze ook niet. Toch 
vragen apothekers nu zieke mensen die geen geld 
en geen vervoer hebben in een nieuwe woonplaats 
waar ze de weg nog niet (goed) weten van apotheek 
naar apotheek te hoppen op zoek naar iemand die 
wel medicijnen wil verstrekken zonder daar geld 
voor te vragen, zoals het volgens de Nederlandse 
regelgeving zou moeten gebeuren. 
 
“Hebt u wel door dat u mensen op deze manier 
onthoudt van medische zorg?” vraag ik de apotheker 
die er door de assistente bij geroepen is. Nee, dat 
zie ik helemaal verkeerd volgens de apotheker, want 

vluchtelingen kunnen 
gewoon naar een 
arts. Naar een arts 
wel ja. Maar als het 
noodzakelijk blijkt om 
medicijnen voor te 
schrijven, kunnen 
vluchtelingen daar 
vervolgens maar 
moeilijk of zelfs 
helemaal niet 
aankomen. Als dat 
niet het onthouden is 
van medische zorg, 
hoe wil je het dan 
noemen? 

 
 
 
 
 
 
 
Medische zorg 
 
door Susan Visser 
 
Sinds wij Oekraïense logees in huis hebben, leren 
we de maatschappij van een heel andere kant 
kennen. Wij zijn duidelijk mensen met aardig wat 
van de vinkjes die Joris Luyendijk beschrijft, zoals 
‘hoogopgeleid’ en ‘spreken ABN’. Onze gasten 
hebben die vinkjes niet. En ineens merk je dat er 
dan hele basale rechten lijken te verdwijnen. 

 

Iedereen heeft wel eens gehoord van de universele 
rechten van de mens. Het gaat bijvoorbeeld om het 
recht op medische zorg en een bepaalde 
levensstandaard. Na de inval van het Russische 
leger in Oekraïne beloofde de Nederlandse regering 
al snel een toelage aan Oekraïense vluchtelingen. 
Ook hebben zij recht op een volledige vergoeding 
van medische kosten, inclusief medicijnen. 
 
Wij gingen er dan ook van uit dat het geen probleem 
zou zijn toen één van onze gasten medicijnen nodig 
bleek te hebben. Via de huisarts werd een recept 
geregeld dat we meenamen naar de apotheek. Maar 
nee, die verstrekten alleen medicijnen tegen 
betaling. Geld had onze logee niet, want de beloofde 

http://www.babyfotootjes.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 

Hallo allemaal  
 
Op 27 april jl. vierden we de verjaardag van de 
koning met een knusse mini vrijmarkt bij onze 
blokhut. We hadden kinderen met kleedjes en 
kraampjes vol met spulletjes, schminken, 
koekhappen, wat lekkers te eten en drinken en een 
heuse zonnebloemenwedstrijd. 

Wat blijkt?! Oerlenaren zijn dol op een wedstrijd 
want bijna alle zonnebloemetjes zijn verkocht. 
Binnenkort ontvangen alle deelnemers een mailtje 
en in september komt de zonnebloemenjury van 
Jeugdbelangen Oerle meten wie de hoogste 
zonnebloem heeft. Diegene wint een heerlijke taart 
en de titel "beste zonnebloemkweker van Oers". Wij 
hebben erg genoten van de vrijmarkt, de vele 
bezoekers en de gezellige praatjes. Het bestuur gaat 
zich beraden of we volgend jaar weer een vrijmarkt 
gaan houden bij d'n Bosbender. 
 

Vrijmarkt & geen Pinksterfietstocht 

Omdat we natuurlijk allemaal naar Boergondisch 
Oers gaan en dit net met Pinksteren valt hebben wij 
besloten dit jaar geen pinksterfietstocht te houden. 
Maar omdat wij bewegen wel heel erg belangrijk 
vinden en omdat het heel erg gezellig is om met je 
vriendjes en vriendinnetjes samen te bewegen 
organiseren wij op woensdag 29 juni, donderdag 30 
juni en vrijdag 1 juli de wandel-3-daagse. We gaan 
wandelen vroeg in de avond en vrijdag sluiten we 
spetterend af. We kondigen de wandel-3-daagse nu 
al aan omdat we hiervoor op zoek zijn naar een 
aantal hulpjongeren en/of ouders. Mocht je hiervoor 
interesse hebben dan kun je je aanmelden via: 
voorzitter@sjb-oerle.nl. 
 
Dus reserveer de datum alvast in de agenda van de 
kinderen en van jezelf! In de volgende koers weer 
meer informatie. 
 
Groeten 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Schminken op de vrijmarkt 

Kleedjes met spulletjes uitgestald 

http://www.tecaplus.nl/
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Kom kijken bij  
Ponyclub de Hinnikers  
 
Op dinsdag 31 mei houden we 
een open lesavond.  
Tijd: 19.15-20.30 uur op ons 
ponyclub terrein Zittard (vanaf 
Oerle centrum rechtdoor naar 
Zandoerle. Na de Brink ga je 
linksaf en vind je ons terrein aan 
de rechterzijde). 
 
Wij zijn een vereniging van ouders en kinderen met 
een eigen pony.  Onze ruiters oefenen iedere 
dinsdagavond op het ponyclub terrein in Zandoerle. 
In de winterperiode oefenen we binnen.  
 
Wanneer je lid bent van onze ponyclub dan kun je 
ook aan wedstrijden deelnemen. Denk 
aan  dressuur, springen,  en afdelingsdressuur (vier- 
of zestal). 
 
Interesse om bij onze ponyclub te komen? Ben je 
tussen de 6 en 18 jaar? Dan moet je deze avond 
zeker vrijblijvend komen kijken! 
 
Volg ons via Facebook en Instagram en blijf op de 
hoogte. 

Gezellig paasbos 

Op tweede paasdag kwam de paashaas gezellig 
aangehuppeld op de blokhut en had daar heel veel 
eitjes verstopt. 
 
Gelukkig waren er ook veel kindjes naar d'n 
Bosbender gekomen en liet het zonnetje zich van de 
beste kant zien. Terwijl de papa's, mama's, opa's en 
oma's genoten van een lekker bakkie, gingen de 
kinderen op zoek naar eitjes of maakten ze een 
dansje met de paashaas. 
 
De paashaas bleek ook nog een paar gouden eieren 
verstopt te hebben. Deze werden gevonden door 
Pepijn en Sophie Slaats en door Julian en Sara 
van Gelder. Zij wonnen daarmee  een heerlijke 
paashaas van chocolade. 
 
Lieve kinderen, ouders en opa's en oma's, super 
bedankt dat jullie er waren! 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 
 
Foto’s zijn te vinden op de binnenkanten van de kaft 

Beste Oerlenaren, 
 
In verband met Corona hebben we vorig jaar pas in 
oktober onze jaarvergadering kunnen houden. Nu 
alles weer terug is naar "normaal" willen wij ook 
weer terug naar ons oude vergaderschema. 
Daarom nodigen wij u van harte uit op 
maandag 23 mei om 20.00 uur in d'Ouw School 
voor de jaarvergadering. 
 
Hierbij sturen wij alvast de agenda voor de komende 
jaarvergadering: 
 
Agenda:  
1. Opening en Mededelingen 
2. Notulen Jaarvergadering van 2021 
3. Jaarverslag Secretaris 2021 
4. Jaarverslag Financiën 2021 
5. Verslag Kascommissie 
6. Benoeming Kascommissie 
7. Begroting 2022 
8. Verkiezing Bestuur 
9. Presentatie nieuwe dorpsvisie 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
Aantredend in het bestuur is Rob Smulders. 
Aftredend volgens rooster is Moniek van den 
Wildenberg, zij is tevens ook herkiesbaar. 
Daarnaast zou Miranda van Vlerken graag een 
stapje terug doen, echter kan dit alleen als er ook 
een vervanger voor haar is. 
Wij zijn ook nog op zoek naar een nieuwe voorzitter 
en vanuit de nieuwe dorpsvisie naar enthousiaste 
mensen die deel willen nemen in een werkgroep. 
Dus komt allen naar de jaarvergadering of denk je 
nu meteen al zo'n bestuurstaak en/of werkgroep ligt 
mij wel, meld je aan via 
dorpsvereniging@oerle.info 
 
Wij hopen u allen weer te ontmoeten op maandag 
23 mei. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur DorpsVereniging Oerle 

Uitnodiging jaarvergadering 

Open lesavond ponyclub 

https://www.facebook.com/Ponyclub-de-Hinnikers-Oerle-104254021973916
https://www.instagram.com/ponyclubdehinnikers/
mailto:dorpsvereniging@oerle.info
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Nieuwe Kerkstraat 5
a
 

5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 

 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Tiroler Sommer Fest 

Boergondisch Oers 
Tiroler Sommer Fest 

3 en 4 juni 2022 
Schrijf je in voor 20 mei! 

Lieve Boergondiërs, 
 
Eindelijk goed nieuws! Boergondisch Oers gaat door! 
Op vrijdagavond 3 en zaterdag 4 juni organiseren 
we het prachtige feest zoals jullie dat kennen. Wat 
hebben we elkaar gemist. Na een intermezzo van  
2 jaar gaan we weer het glas heffen. Op Oers, het 
weerzien, het leven en op de liefde!  
 
Programma Boergondisch Oers 2022 
 
Vrijdag 3 juni 19.30 inloop Pubquiz en  

Tiroler Feestavond 
Zaterdag 4 juni  11.00 KBO-activiteiten 

13.45-16.00 Kinderactiviteiten 
16.00-19.00 Foodplein  
18.00 presentatie Volleybal 

teams 
21.00 Afterparty, 

Prijsuitreiking 
 
Dress code: Tirol Sommer Fest 
 
Eetbonnen en Kindermiddagkaart ophalen  
dinsdag 31 mei en donderdag 2 juni tussen 
19.00-20.00 d’Ouw School (pinnen of contant). 
 

Pubquiz/Feestavond 
Zoals voorgaande jaren gaan we het tweedaagse 
festijn beginnen 
met een 
zinderende 
pubquiz met 
allerlei leuke 
vragen en 
natuurlijk zijn er 
ook weer drie 
mooie prijzen te 
winnen die je 
kunt besteden bij 
de Oerse Horeca! 
(Inschrijfkosten per team € 10). Samen met DJ 
Harald gaat het na zo’n lange tijd een onvergetelijke 
avond worden. 
 
KBO-activiteit 
Op zaterdag 4 juni starten we de dag vroeg door de 
KBO-leden te verwelkomen. Ze gaan genieten van 
een mooi door de KBO samengesteld programma 
waaronder een quiz. Alle informatie hierover is door 
de KBO aan de leden gestuurd.  
 
Kindermiddag Magic Mike 
Zaterdagmiddag is het dan de Magische 
Kindermiddag van 
Boergondisch Oers 
met als hoofdact 
Magic Mike. 
Verder zijn er 
leuke 
kinderspelletjes 
voor alle kinderen 
van St. Jan 
Baptist* en een 
frietje met snack 
als afsluiter.  
(*en voor alle in Oerle woonachtige kinderen in de 
basisschoolleeftijd). Kosten € 5 per kind, onder 
begeleiding van eigen ouders (of opa/oma). 
 
 

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
http://www.lovano.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLu50NfDLmPSgTHNqyaYIOElEtLUKbdIIJsTqRCY4u8U1q8g/viewform
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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 

www.rendersmetaal.nl 

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

CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Tiroler Foodplein 
Boergondisch Oers doet zijn naam 
eer aan door het fantastische 
foodplein dat verzorgd wordt door 
Eetcafé de Kers. Maar liefst 5 
heerlijke gerechtjes worden er 
geserveerd! Kosten deelname 
foodplein € 12,50 p/p. 
 
Volleybaltoernooi 
Het volleybaltoernooi is een populair onderdeel bij 
de jongere generatie en dus is er een tiener en 
volwassen poule. Op het zonovergoten veld worden 
om 18.00 de teams gepresenteerd waarna het 
toernooi van start gaat. Dan wordt er gestreden om 
de felbegeerde Mart de Graaf wisselbokaal. 
 
Afterparty met Two for You 
Na de finale van het volley gaan we de winnaars 
eren en de overwinning vieren (of het verdriet 
verdrinken…) en dat doen we samen met de 
gezellige band Two for You! 
 
Vrijwilligers 
Al deze leuke activiteiten worden mogelijk gemaakt 
door alle vrijwilligers die ieder jaar weer klaarstaan 
voor ons. Boergondisch Oers is een feest dat we 
samen maken. Daarvoor hebben we jullie dus nodig. 
Je kunt je via de QR code aanmelden voor hulp bij 
opbouw, techniek, horeca, kindermiddag, 
volleybaltoernooi, foodplein én opruimen.... Alvast 
duizendmaal dank. 
 
Meld je snel aan voor al dit leuks via bijgaande QR-
code! 

Inschrijven tot 20 mei, op het inschrijfformulier 
staan nog meer programma-details. 
 
Jetzt Gehts Los!  
Stichting Boergondisch Oers  
Volg onze vorderingen op Facebook of Instagram. 
 
Verkorte link van de QR-CODE is:  
https://tinyurl.com/InschrijvenBO2022 

https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
http://www.rijschoolstroosma.nl/
http://www.autobedrijfdingen.nl/
http://www.rendersmetaal.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLu50NfDLmPSgTHNqyaYIOElEtLUKbdIIJsTqRCY4u8U1q8g/viewform
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Column Jurre vd Velden 

Vrijwilligerswerk 

Door Jurre van der Velden 

Als je het nieuws een beetje in de 
gaten houdt dan kom je al snel tot 
de conclusie dat er op veel plaatsen een tekort aan 
vrijwilligers moet zijn. Alleen al de afgelopen paar 
weken lees je in de Limburger dat het 
Zomerparkfeest in Venlo heeft moeten inkrimpen 
omdat er te weinig vrijwilligers zijn, in de Stentor 
staat dat het voortbestaan van Sportclub Deventer 
in gevaar is omdat er niemand meer achter de bar 
wil staan en in de PZC zien we dat ook verschillende 
voetbalclubs in Breda tegen dit probleem aanlopen. 
Deze bloemlezing geldt voor heel veel plekken in 
Nederland. In deze column zoom ik wat verder op 
vrijwilligerswerk in. 

Allereerst is het wel interessant om te weten 
wanneer iemand nu precies een vrijwilliger is. Want 
wanneer ben je officieel gezien een vrijwilliger? Dat 
ben je allereerst als je bepaald werk uitvoert dat 
onbetaald en onverplicht is. Dit geldt dus niet voor 
alle soorten werk die je kunt doen. De rijksoverheid 
verbindt namelijk bepaalde voorwaarden aan 
vrijwilligerswerk: je doet het werk voor anderen of 
voor de samenleving, het werk dat je doet heeft 
geen winstoogmerk én het kost de arbeidsmarkt 
geen banen. Zolang het aan deze voorwaarden 
voldoet kan iemand dus op allerlei soorten manieren 
vrijwilligerswerk doen.  

Zo kun je je inzetten voor de dorpsvereniging, de 
bloemenclub of meehelpen bij het inschenken van 
koffie voor de bewoners van een zorginstelling. Er 
zijn in Eersel zelfs vrijwilligers actief bij een 
klankbordgroep die metingen uitvoert van 
geluidsniveaus en luchtverontreiniging die wordt 
veroorzaakt door zaken als Eindhoven Airport, de 
A67 en de N397. Als je je wil inzetten als vrijwilliger 
is er ongetwijfeld altijd wel wat bij dat je 
vrijwilligershart begeert.  

Dat er veel verschillende soorten vrijwilligerswerk 
zijn wil niet zeggen dat er op alle plekken waar het 
nodig is genoeg vrijwilligers zijn. De voorbeelden die 
in de inleiding stonden zijn er slechts een paar van 
waar dit niet het geval is. Waar liggen de 
uitdagingen op dit gebied? Het is niet alleen 
belangrijk om vrijwilligers te werven maar ook dat 
deze daarna behouden blijven, dat het 
vrijwilligerswerk na de coronacrisis weer opgestart 
wordt en vooral dat dat óók jonge vrijwilligers actief 
worden. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat eind 
vorig jaar verscheen.1 

Het betrekken van jongeren bij vrijwilligerswerk is 
nog niet zo makkelijk. Een nog niet zo oud 
voorbeeld van waar het niet lukt om deze groep mee 
te laten doen speelde in Noord-Holland2. Daar zijn er 
rond Koningsdag maar weinig jeugdigen die actief 
zijn in de Oranjecomités die activiteiten rondom 
Koningsdag organiseren. Een van de grootste 
problemen is daar dat als ouders vroeger bij een 
vereniging zaten de kinderen daar vaak ook actief 
bij werden. Dat is tegenwoordig helaas voor de 
Oranjeverenigingen niet meer het geval. Bij één 
vereniging is om het tij te keren dit jaar een proef 
gestart waarbij jongeren van rond de 16 jaar 
worden betaald om actief te worden bij de 
organisatie van Koningsdag. Ook leest deze 
doelgroep tegenwoordig niet altijd meer de krant. 
Daarom kan het lonen om jongeren via sociale 
media als Instagram, Facebook en TikTok te 
bereiken.  

Er zijn uiteraard altijd nog wel mensen die zich 
inzetten als vrijwilliger. In 2020 gaf 43,8% van de 
mensen aan dat ze in dat jaar actief waren geweest 
als vrijwilliger bij een organisatie. Dat was een 
daling van bijna 3% ten opzichte van het jaar 
ervoor. Het grootste deel van deze mensen was 
actief bij een sportvereniging. Gemiddeld 
besteedden vrijwilligers in dat jaar iets meer dan  
4 uur per week aan het vrijwilligerswerk blijkt uit 
onderzoek van het CBS.  

Al met al is het heel belangrijk dat er genoeg 
vrijwilligers zijn. Vaak zijn zij het kloppend hart van 
een vereniging. Ook in Oerle zijn er voldoende 
organisaties waar je als vrijwilliger aan de slag kunt. 
Als je benieuwd bent welk soort vrijwilligerswerk bij 
jou past dan kun je via de website van 
Vrijwilligerswerk verschillende testen doen om dit uit 
te vinden3.  

Notities: 

1) ‘Het grondmotief is liefde’ van de vereniging NOV. 

2) https://www.nhnieuws.nl/nieuws/302971/oplossing-
vrijwilligerstekort-betrek-jongeren-meer-bij-de-
organisatie-van-koningsdag 

3) https://vrijwilligerswerk.nl/zoekvrijwilligerswerk/

vrijwilligerstesten/default.aspx 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/302971/oplossing-vrijwilligerstekort-betrek-jongeren-meer-bij-de-organisatie-van-koningsdag
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/302971/oplossing-vrijwilligerstekort-betrek-jongeren-meer-bij-de-organisatie-van-koningsdag
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/302971/oplossing-vrijwilligerstekort-betrek-jongeren-meer-bij-de-organisatie-van-koningsdag
https://vrijwilligerswerk.nl/zoekvrijwilligerswerk/vrijwilligerstesten/default.aspx
https://vrijwilligerswerk.nl/zoekvrijwilligerswerk/vrijwilligerstesten/default.aspx
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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 

Kinderboekbespreking 
spot als een populistische leider. Wat dergelijke 
traditionele sprookjes gemeen hebben, is dat er 
altijd een waarschuwende ondertoon is of dat er een 
moraal in het verhaal zit. Maar Vriens gebruikt 
genoeg humor om niet moralistisch over te komen. 
  
De sprookjes in Beestenboel zijn eerder verschenen 
in Grootmoeders grote oren..., een boek met nog 
meer sprookjes die Jacques Vriens op geheel eigen 
wijze opnieuw heeft opgeschreven en met 
tekeningen van Philip Hopman (bekend van onder 
andere Boer Boris). Je kunt je afvragen waarom je 
een boek zou willen kopen met maar een beperkte 
selectie sprookjes terwijl er in Grootmoeders grote 
oren... in totaal 30 sprookjes staan. Daar heeft de 
uitgever duidelijk ook goed over nagedacht. Op 
Beestenboel heeft de uitgever namelijk maar liefst 
drie bekende illustratoren losgelaten, Thé Tjong-
Khing, Alex de Wolf en Klaas Verplancke. Elke 
illustrator geeft met een volledig eigen stijl een heel 
eigen sfeer mee aan de sprookjes. Mijn favoriet is 
De Bremer Stadsmuzikanten waarin Klaas 
Verplancke een groep rovers heeft afgebeeld als 
grofgebouwde reuzen die worden verjaagd door een 
groepje dieren. Het bier spat van de tafel af, de 
worst vliegt door de lucht en zelfs de schaduwen van 
de rovers lijken in paniek er vandoor te gaan. Het 
feit dat er ook één thema is gekozen, dieren, maakt 
dat de sprookjes toch als een eenheid overkomen. 
Ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. Beestenboel is 
heerlijk voorleesvoer. 
 
Mocht u interesse in dit boek hebben dan kunt u 
contact opnemen met de redactie. 

Beestenboel 

Door Susan Visser 
 

Toen ik de vrolijke kaft zag van Beestenboel: 
Sprookjes over dieren, vroeg ik me even af of dit 
een boek met fabels was. Maar op de voorkant prijkt 
toch echt een wolf die in de spiegel kijkt terwijl hij 
zijn kanten slaapmutsje rechttrekt. Dat moest de 
grote boze wolf uit Roodkapje zijn. De foto van 
Roodkapje staat zelfs op de kaptafel. 
 

En inderdaad, in Beestenboel gaat het om negen 
klassieke sprookjes van de gebroeders Grimm en 
Hans Christian Andersen die opnieuw verteld zijn 
door Jacques Vriens. Met zijn vlotte schrijfstijl is het 
hem gelukt een volledig eigen draai te geven aan de 
bekende sprookjes waar generaties kinderen mee 
zijn opgegroeid. Hij geeft bijvoorbeeld namen aan 
personages zoals het lelijke jonge eendje en de 
burgemeester van Hamelen beschrijft hij met veel 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
http://www.handass.nl/
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Gipsjuf 

Hoi allemaal, ik vertel 
jullie deze keer over 
mijn gipsjuf.  
 
Tijdens het steppen ben ik in de bocht gevallen en 
kwam ik op mijn hand terecht. In de middag ging ik 
naar het Maxima ziekenhuis om een röntgenfoto te 
laten maken. Dit is een foto waarop je je botten 
kunt zien. De dokter vertelde dat ik mijn 
middenhandsbeentje had gebroken en dat er gips 
omheen moest.  
Toen moest ik naar de gipsmeester maar dit was 
eigenlijk geen meester maar een juf. Ze heet Laura 
en was heel lief. Zij vindt net als ik cavia’s heel erg 
lief en ik heb haar verteld over Julia en Pip, onze 
cavia’s. Gipsmeesters behandelen mensen met 
bijvoorbeeld botbreuken door daar gips omheen te 
doen zodat het niet kan bewegen en kan genezen. 
Je hebt verschillende soorten gips, het harde zware 
gips (mag niet nat worden) en het lichtere, zachtere 
gips (gips om mee te zwemmen). Dit heet een 
softcast en die heb ik nu om mijn pols. Het gips 
moet er 3 weken omheen blijven zitten en dan 
knippen ze het 
er weer af. Het 
harde gips 
halen ze er af 
met een 
trilzaag. 
Gelukkig heb ik 
dat niet en kan 
ik alles doen 
met mijn gips 
maar helaas 
mag ik niet 
sporten.  
 
Groetjes Morris 

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. 

Gummibeertjes 

Hallo, 
Dit keer schrijf ik een stukje 
over gummibeertjes. Ik schrijf 
daar over omdat het mijn 
favoriete snoep is. 
 
Een gummibeertje is een 
gelatine snoepje in de vorm 
van een beertje. 

Het gummibeertje werd in 1922 voor het eerst 
gemaakt door Hans Riegel sr., oprichter van 
snoepfabrikant Haribo. 
Haribo is een Duitse snoepproducent.  
 
Sommige kleuren horen niet bij het fruit. Mijn zusje 
en probeerden altijd de smaken te raden. Nu weet ik 
waarom het ons nooit gelukt is.  
 
Wat wij dachten: 
Rood: Aardbei (deze vind ik het lekkerst) 
Oranje: Manderijn 
Geel: Mango 
Groen: Peer 
Wit:  Citroen 
 
Wat het is: 
Rood: Framboos 
Oranje: Sinasappel 
Geel: Limoen 
Groen: Aardbei  
Wit: Ananas  
 
Dit was mijn stukje, bedankt voor het lezen :) 
 
Groetjes, Anna. 

Morris met z’n linkerhand in het gips 

http://www.de-crom.nl/
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Zo is het steeds verder uitgebreid en nu geef ik 
ongeveer 5 dagen per week training. Laatst heb ik 
officieel mijn trainersdiploma voor judo gehaald. 
 
5. Judo of Jiujitsu en waarom? 
Judo ! Judo is simpeler als Jiujitsu. 
Bij Jiujitsu moest je veel handelingen achter elkaar 
kennen. Dat hoeft judo niet en daardoor vind ik dat 
fijner. 
 
6. Wat is jouw favoriete worp ? 
Een schouderworp op zijn Justins. 
Ik doe dan een rechtse pakking en links werpen en 
op 2 knieën. Mmmmmmm, ik denk dat je dit een 
keer moet zien om te kunnen begrijpen. 
 
7.Je was Clubkampioen ben je dit vaker 
geweest ? 
Ja vroeger had ik altijd een dezelfde, supersterke 
tegenstander dus daar kon ik niet van winnen, maar 
nu win ik voortaan ook van hem. 
 
Bedankt voor het interview Justin !  
Wil je een proefles judo meld je aan bij Shizen 
Hontai en misschien zie je Justin en mij dan wel op 
de training. 
 
Groeten van Cis ! 

Hoi!!!!!!!!!!!!!! 
 
Op 10 april waren de 
Clubkampioenschappen van 
Shizen Hontai. 
Shizen Hontai is de judo en 
jiujitsu vereniging waar ik bij 
ben . 
Ik doe aan judo, het woord 
judo betekent “zachte weg” 
maar zo zachtjes gaat het er meestal niet aan toe. 
Tijdens de Clubkampioenschappen moet je telkens 
tegen een andere tegenstander judoën. Je wint de 
wedstrijd door de andere op zijn rug te leggen of 2x 
op zijn zij. Op zijn rug is Ippon en op zijn zij is 
Wazari. 

 
Ik heb bij de 
Clubkampioenschappen 
een zilveren beker 
gewonnen. 
 
Mijn trainer Justin haalde 
goud en versloeg twee 
zwarte banders . 
Dat vond ik heel erg 
cool!!!!!!! Daarom heb ik 
Justin een paar vragen 
gesteld  
 

1. Hoe oud was je toen je begon met judo ? 
Justin: Ik was 5 jaar toen ik met judo begon.  
Ik ben ook op mijn 5e begonnen. 
 
2. Wie is jouw grootste voorbeeld met judo en 
waarom? 
Meester Antoon (Verblackt) omdat hij er altijd was, 
mij heel veel heeft geleerd over judo en speciaal 
voor mij altijd extra moeilijke en grappige dingen 
bedacht. 
Net als jij, Justin nu voor mij doet dus.  
 
Justin zegt, ik vind het nu heel belangrijk om het 
ideaalbeeld van judo na te leven. Netjes zijn en 
respect hebben hoort hier bij. 
 
3. Wil je ooit naar de Olympische spelen? 
Hahaha lacht Justin, ja dat zou ik best wel willen, 
maar ik ben nu 19 jaar dus ik denk dat ik te oud ben 
om nog in de topsport terecht te komen. Maar als 
coach zou ik het wel heel erg cool vinden. Ik heb 
toen maar meteen gevraagd of Justin mijn coach wil 
worden dan, want ik zou heel graag naar de 
Olympische spelen toe willen. 
 
4.Hoe wordt je judo trainer? 
Door meester Antoon ben ik trainer geworden. 
Ik heb ooit een mini stage gelopen met lesgeven bij 
meester Antoon. Daarna ben ik gevraagd om samen 
met iemand de maandag trainingen te gaan geven. 

Kampioenschappen Judo 

Justin en ik op strandtraining 

Jippie een zilveren beker op de 
clubkampioenschappen 

http://www.cda-veldhoven.nl/
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Texel 

Wij zijn een weekje naar 
Texel geweest  
 
De eerste dag gingen we naar 
een hotel in Noord-Holland. En 
zijn we naar het Marine 
museum geweest dat was heel 
leuk en ik heb heel veel 
geleerd. Je kunt er in een echte 
onderzeeër kijken, dat was heel cool.  

De tweede dag waren we naar Texel gevaren. Op 
Texel zijn we naar de schapen boerderij gegaan. 
Daar heb ik gezien hoe een lammetje wordt 
geboren. En ik heb een demonstratie 
schapenhoeden gezien. In de middag konden we 
naar het vakantiehuisje.  
De volgende dag gingen we lopen naar Ecomare. 
Daar heb ik zeehondjes gezien. Ze hadden er eentje 
die pas net gered was. Die was heel schattig.  

Ook zijn we naar het strand geweest. We wilden 
garnalen vangen, maar dat lukte niet. De vierde dag 
was het Koningsdag en zijn we naar een 
Koningsmarkt geweest.  

In de middag gingen we nog wandelen naar het 
juttersmuseum. Daar verzamelen ze alles dat op 
Texel op het strand gejut (gevonden) wordt.  
 
De vijfde dag zijn we 
naar een krabbensteiger 
geweest. Daar kon je met 
een speciale hengel en 
spek heel veel krabben 
vangen en ook weer vrij 
laten natuurlijk. In de 
middag hebben we e-
bikes gehuurd en rond 
getoerd. De laatste dag  
gingen we weer met de 
boot naar huis.  
 
Het was een hele leuke 
week. 
 
Nog een weetje: op Texel 
wonen meer schapen dan 
mensen.  
 
Dit was mijn stukje over Texel tot de volgende keer 

 .  

 
Groetjes Elin. 

In het juttersmuseum 

Op de veerboot naar Texel 

In het Marine museum in Den Helder 

http://www.daskeukens.nl/
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Interview Carla ten Have 

Hoi hoi 
 
Hier ben ik weer, deze keer 
heb ik gekozen om Carla ten 
Have te interviewen.  
Carla heeft een mooie 
zorgboerderij aan de rand 
van het buitengebied in 
Oerle. 
 
 
1.  Wie is er de baas van de Oerse Have? 
Carla is de enigste baas bij de Oerse Have, verder 
zijn er nog verschillende medewerkers en 
vrijwilligers die bij Carla werken. 
 
2.  Hoelang bestaat de Oerse Have? 
De Oerse Have bestaat al weer 7 jaar 
 
3.  Wat is eigenlijk de Oerse Have? 
Een zorgboerderij 
 
4.  Hoeveel dagen is de Oerse Have open? 
Op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 
 
5.  Welke deelnemers komen naar de Oerse 
Have? 
Deelnemers met een Niet Aangeboren 
Hersenafwijking, denk aan deelnemers die een auto- 
ongeluk, een hersenbloeding of een halfzijdige 
verlamming hebben gehad. Maar ook zijn er 
deelnemers met lichte dementie zoals vasculaire 
dementie, die het leuk vind om met hout te werken 
(b.v. die vroeger timmerman waren). 
 
6.  Hoeveel deelnemers kunnen er per dag 
komen? 
Maximaal 10 tot 15 deelnemers per dag. 
 
7.  Wat maken jullie bij de Oerse Have? 
Alles van en met hout, denk hierbij aan kip met 
bloembakje, tuinbank, molen, vogelhuisje, tafel etc. 
 
8.  Wie bedenkt wat er gemaakt gaat worden? 
Iedereen zowel het personeel als de deelnemers 
komen met ideeën. Ze kijken op internet, Pinterest 
en maken er een kleine eigen draai aan. 

Maar ook kunnen mensen een bestelling plaatsen bij 
Carla. Het duurt wel langer voordat het af is omdat 
het door de deelnemers wordt gemaakt. 
 
9.  Wat doen jullie met de dingen die jullie 
maken? 
Deze verkopen ze door het kraampje aan huis, op 
markten en via de website www.oersehave.nl . 
 
10. Zijn er nog dieren bij de Oerse Have? 
Jazeker er zijn paarden, deze worden verzorgd door 
de deelnemers. 1 Deelnemer zorgt ervoor dat alle 
stallen schoon zijn. Een andere deelnemer kan als ze 
een goede dag heeft paardrijden. Hierbij wordt altijd 
gekeken vanuit de deelnemer wat op dat moment 
kan. 
Maar ook de honden vinden de deelnemers leuk, 
met de honden wandelen ze vaak bij goed weer. 
 
11. Is de Oerse Have een droom van jou? 
Ja 
 
12. Heb je nog dromen voor de Oerse Have? 
Wat een moeilijke vraag, nee Carla heeft geen 
dromen. Ze hoopt dat de Oerse Have kan blijven 
zoals het nu is. Genieten met de deelnemers bij alles 
wat ze maken, maar ook dat ze nog lekker lang mag 
genieten van de lekkere verse soep die ze voor de 
lunch maakt. 
 
 
Carla super bedankt voor de tijd die je vrij hebt 
gemaakt voor het interview. Ik vond het erg 
leerzaam. 
 
Dit was mijn interview voor deze keer, en tot de 
volgende keer…  
 
Groetjes Rick 

https://www.verhoevenbakkerij.nl/
http://www.oersehave.nl/
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Koningsdag 

Mijn stukje gaat dit keer over Koningsdag. 
 
Wij hebben namelijk woensdag 
27 april met Koningsdag op de 
Oranjemarkt in Veldhoven 
gestaan met een kraam om 
spulletjes te verkopen. 
 
Afgelopen week hebben wij 
allemaal spullen bij elkaar 
gezocht om te verkopen.  
Ik was om 06.00u al wakker. Om 7.30 waren wij bij 
de kraam, toen heb ik samen met papa en mama de 
aanhanger leeg gemaakt om alles op de kraam te 
kunnen zetten.  
 
De eerste mensen waren er al om 08.00u, maar het 
begon pas om 10.00u. Ik heb zelf ook nog 
rondgelopen en heb van papa € 5,- gekregen om 
iets te kopen. Hiervan heb ik een vrachtwagen 
gekocht.  Ook heb ik een blusdiploma gekregen 
omdat ik een brandweerwagen vooruit mocht 
spuiten. 
 
Om 17.00u was het afgelopen en moeste we hup 
weer alles opruimen. We hebben best wel wat 
verkocht maar ook nog veel mee naar huis moeten 
nemen. 
 
Groeten Lars 

Hallo allemaal 
Deze keer kunnen jullie lezen 
over een interview die ik heb 
gehouden. Ik heb namelijk Tim 
van Herk geïnterviewd. Hij is 
lifestyle coach en werkt in 
Oerle en Veldhoven. Ik heb zelf 
een keer boksles van hem 
gehad. En omdat het nu de 
Veldhoven gezond weken zijn leek het me leuk om 
daarover te schrijven. 

Wat doe je precies voor werk 
Ik help mensen met hun gezondheid en dan doe ik 
dat op het gebied van voeding, leefstijl en sport. 
Ik geef ook sportlessen. 

Hoelang doe je dit werk al? 
Ik doe dit werk al 6 jaar waarvan nu 3 jaar fulltime. 

Hoe vaak sport jij zelf per week? 
Ik sport zelf minimaal 5 dagen in de week. Maar 
daarnaast beweeg ik minimaal 30 minuten per dag. 

Welke tip heb je voor kinderen om gezonder te 
leven? 
Zorg dat je iedere dag lekker veel water drinkt én 
zorg dat je plezier hebt in sport! 

Wat vind je het meest leuke aan je werk en 
wat het minst leuke? 
Het leukste aan mijn werk vind ik alle resultaten die 
we samen behalen, bijvoorbeeld gewichtsafname, 
meer fitheid, meer positiviteit en de blije mensen!  
En het minst leuke om te doen, vind ik de 
administratie. Maarja, dat hoort er ook bij. 

Dankjewel Tim voor dit interview! 
 
Ik vond het leuk om Tim te interviewen.  
Wat ik zelf nog een goede tip vond: drink lekker veel 
water en kies een sport die je leuk vindt! 
 
Ik zie jullie volgende maand weer, dus tot dan! 
 
Groetjes Saar  

Interview Tim van Herk 

Saar tijdens een boksles met Tim van Herk 

http://www.artoli.nl/
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Ramadan 

Hoi, ik ga een stukje schrijven 
over Ramadan. 
 
In het kort 
Ramadan is de negende maand 
binnen de islamitische 
kalender. 
 
Het vasten tijdens de ramadan 
duurt van zonsopgang tot zonsondergang. Na 
zonsondergang is er de Iftar, Arabisch voor maaltijd.  
 
Moslims mogen niet eten, niet drinken, niet roddelen 
en veel goed doen voor andere vooral voor arme en 
zieke mensen tijdens de vastenperiode. 
 
Welke regels en rituelen kent de islam? 
De belangrijkste (leef)regels voor moslims zijn de 
vijf zuilen: 
- In het openbaar geloofsbelijdenis doen, shahada 
- Vijf keer per dag bidden, salaat 
- Eén keer per jaar een maand lang vasten,  

ramadan 
- Aan de armen geld geven, zakaat 
- Eén keer in je leven op bedevaart naar Mekka 

gaan, hadj 
 
Moslims bidden extra veel tijdens de ramadan. Zij 
lezen de Koran en sommige gaan op bedevaart naar 
Mekka. 
Als je ziek, zwanger of ongesteld bent, hoef je niet 
te vasten en ook als je jong bent. 
 
Hoe sluiten moslims het vasten af? 
De laatste dag van de ramadan breekt 'Eid el-Fitr' 
aan (‘het feest van het vasten verbreken’).  
In het Nederlands wordt de feestdag ook wel 
Suikerfeest genoemd, omdat moslims vaak koekjes 
eten om Eid te vieren.  
Dit vieren ze met vrienden, familie en een bezoek 
aan de moskee voor het speciale Eid-gebed. Eid is 
het Arabisch woord voor feest.  
 
Voor de Ramadan hebben we onze huis versierd en 
we hebben zo een leuke mamazan aftelkalender met 
sticker die we elke avond erop gaan plakken.  
Dit doen we op onze beurt.  

In de weekenden doe ik ook mee het is wel moeilijk 
maar heel leuk. 
 
Voor de (Iftar) avondeten, bereid ik met mama 
lekkere maaltijden en gebakjes.  
Om de beurt gaan we bij familie eten en uiteten.  
We hebben 2 keer samen met de hele grote groep 
samen gegeten er waren ook veel kinderen super 
gezellig!  
Iedereen neemt een soort gerecht mee dan hebben 
we zoveel verschillende soorten.  
 
Wij zijn bijna aan het einde van ramadan en dat 
vind ik jammer.  
Maar ik ben ook heel blij, want dan komt het 
Suikerfeest die is echt leuk, We gaan bij familie en 
we krijgen cadeautjes, geld, nieuwe kleren en doe ik 
henna op onze handen, dat hoort ook erbij. 
 
Misschien ga ik de volgende stuk over Suikerfeest 
schrijven.  
 
Groetjes, Nuha. 

http://www.eetcafedekers.nl/
http://www.fitenslank.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 

27 mei 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 

Mei  

13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

20 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

20 t/m  
6 juni 

Asperges op de Velden bij Aspergekwekerij 
John Kelders in Veldhoven 

21 ELE rally 

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

26 t/m 
29 

Basisschool st. Jan Baptist: 
hemelvaartvakantie 

27 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

28 Ophalen oud papier 

  

Juni  

3 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

3 + 4 Boergondisch Oers: Tiroler Sommer Fest 

4 t/m 6 KOM (Kunst om Molen) 

6 Muziekvereniging st Cecilia:  
Muziek bij de school 

10 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

19 OMTT (Oerse Motor Toer Tocht) 

22 Basisschool st. Jan Baptist: studiedag 

24 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

25 Ophalen oud papier 

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

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

29 t/m  
1 juli 

SJB:  wandel-3-daagse 

  

Juli  

1 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

5 SWOVE: Dementiecafé: muziek en 
beweging 

8 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

16 Koers van Oers: zomer boekenmarkt 

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 

28 t/m  
2 sept 

Vakantieprogramma Oerle 

  

September  
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 

  

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

