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Redactie 

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

Marieke Harks, Arlette Hoppenbrouwers, Jan Kampinga,  

Ine Loijen, Wim Luijkx, Jurre van der Velden,  

Miranda van Vlerken - van Iersel, Werner Tornij, Els Vorstenbosch, 

Marlein van de Wiel, Maikel Willemsen.  

Fotocollages Boekenmarkt en Halloween: Marianne Bosch. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

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

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

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

Stichting Koers van Oers 

Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  

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

Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen, 

Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven. 

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 

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

Dorpscentrum d’Ouw School. 

Advertentie tarieven 

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

www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

AVG (Privacy verklaring) 

De privacy verklaring vindt u op de website:  

www.koersvanoers.nl/privacy 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 

Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 

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

Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03 

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

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

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

Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl 

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

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

gaande toestemming van de inzender. 

Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 

Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Colofon 

Verschijningsdata 2022 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

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

Verschijningsdata 2023 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 23-12-2022 Week  2  (11-01-2023) 

2 27-01-2023 Week  7  (15-02-2023) 

http://www.reprof.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

(K)Oers met name(n) 

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, 
berichtjes en alle andere blijken van medeleven, die 
wij mochten ontvangen na het overlijden van onze 
lieve man, (schoon)vader en opa:   

Hans Manders  

Het heeft ons goed gedaan.  
 
José Manders, kinderen en kleinkinderen  

-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=- 

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, 
bloemen, berichtjes en alle andere blijken van 
medeleven en hulp die wij mochten ontvangen na 
het overlijden- en bij het afscheid van 
mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma: 

Marietje van der Mierden van den Bosch. 

☆20-10-1943   ✝ 25-09-2022 

Wij hebben hier veel steun aan gehad. 
Wim van der Mierden, kinderen en kleinkinderen  

-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=- 

GEVONDEN 
Een van de leden van de 
Schoffelploeg heeft onder 
de heg van het kerkhof 
een blauwe kinderbril met 
+glazen gevonden.  
Mist iemand die, dan kan 
men contact opnemen met 
Alexa Peijnenborgh  
040 - 205 22 81  

-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=- 

Aankondiging 
Kerstconcert Alexanderband 
Datum: 11 december 
Tijd: 14.30 - 16.00 uur 
Locatie: St. Jan de Doperkerk in Oerle 
 
Toegang is gratis. 

BIO E2 kampioen 

De kampioenen van BIO E2, van links naar rechts;  
de trainsters Maaike en Silvie (bovenste rij) 
Daaronder Neva, Jula en Malou. En op de voorgrond 
Noa en Sofie. 
Van harte gefeliciteerd! 

Oproep brigadiers 

St. Jan Baptist basisschool is nog 
dringend op zoek naar brigadiers! 
 
Wilt u zich opgeven? 
Dan kunt u zich aanmelden bij  
Moniek van den Wildenberg en/of via 
sintjanbaptist@veldvest.nl 

mailto:sintjanbaptist@veldvest.nl
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Hovense Herenboeren 

Coöperatie de Hovense Herenboeren 
zoekt grond en 500 monden! 
  
De Hovense Herenboeren is een initiatief van  
4 inwoners uit Veldhoven en Meerhoven:  
Katrien Verberne, Inge Kapteijns, Marieke Gisberts 
en Ingrid Steger. Zij hebben met een groepje 
kartrekkers een coöperatie opgericht en willen 
samen een zogenaamde Herenboerderij starten in 
de regio Eindhoven/Veldhoven. Op een 
Herenboerderij wordt voedsel geproduceerd voor de 
leden van de coöperatie op zo’n manier dat de 
gezondheid van bodem en natuur wordt 
gerespecteerd en zelfs verbeterd. In heel Nederland 
zijn al 14 werkende Herenboerderijen, waarvan 4 in 
Noord-Brabant en ruim 30 zijn in oprichting. De 
coöperatie Hovense Herenboeren is één van die 
Herenboerderijen in oprichting.  
  
Het idee van een 
Herenboerderij is 
eenvoudig:  
200-250 mensen/
gezinnen leggen 
ieder eenmalig 
2000 euro in. 
Daarmee starten 
ze een boerderij. 
Ze gaan op zoek 
naar 10-20 hectare grond en nemen een boer in 
loondienst die de boerderij runt. De oogstopbrengst 
verdelen ze onder elkaar. De leden betalen 
daarnaast rond de 10 euro per gezinslid per week 
als contributie voor de producten die ze afnemen. 
De leden werken niet verplicht mee op de boerderij. 
Maar dat mag wel. Sterker nog, de mogelijkheid om 
met elkaar allerlei activiteiten te ondernemen 
rondom voeding en natuur is vaak juist een 
stimulans voor mensen om mee te doen. 

Ledenactiviteiten variëren van het organiseren van 
de wekelijkse oogst-uitgifte tot het doen van 
bodemonderzoek en van het monitoren van vlinders 
tot het organiseren van kookworkshops.  
  
De grootste opgave voor een nieuwe Herenboerderij 
is het vinden van 10-20 ha geschikte grond, liefst 
niet te ver van de woonkernen af zodat de leden ook 
echt betrokken kunnen zijn. Dat is lastig in onze 
dichtbevolkte regio waar woningbouw, infrastructuur 
en bedrijvigheid ook claims leggen op beschikbare 
grond. Maar we zijn optimistisch gestemd. De 
provincie en steeds meer gemeenten zien het belang 
van natuur-inclusieve landbouw in de buurt van 
woon- en/of natuurgebieden. Een Herenboerderij 
vervult daarnaast een sociale functie en draagt bij 
aan de doelen van "Veldhoven gezond" op het 
gebied van voeding, beweging, ontspanning en 
ontmoeting. De Hovense Herenboeren worden 
gesteund door de landelijke organisatie Herenboeren 
Nederland en kunnen zo expertise mobiliseren als 
het gaat om bodemonderzoek of de financiële kant 
van het pachten van grond.  
  
Spreekt je dit aan? Sluit je dan aan bij de beweging 
van De Hovense Herenboeren en help mee onze 
droom te realiseren: een plek waar we samen 
gezond en natuurlijk eten produceren en met elkaar 
activiteiten kunnen organiseren. Onze ledenteller 
staat intussen op 35. Hoe meer mensen zich bij ons 
aansluiten hoe groter onze kans om grond te 
vinden.  
Je vindt alvast veel informatie op 
www.hovenseherenboeren.nl en 
www.herenboeren.nl.  
Op dinsdag 22 november houden we een 
informatieavond bij de IVN, Ariëspad 5, 5503 EZ in 
Veldhoven. De inloop is vanaf 19:15, start 19:30, 
duur ca een uur. Aanmelden kan via 
info@hovenseherenboeren.nl  

http://www.tegelwerkendekeersop.nl/
http://www.vandermierden.nl/
mailto:info@hovenseherenboeren.nl
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Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Activiteiten in Oerle 

Ontspannen en ontmoeten in Oerle 
Een flinke lijst met activiteiten die vooral gericht zijn 
op ouderen. Natuurlijk zijn jongeren vaak ook 
welkom. Als je wilt kun je de hele week actief bezig 
zijn.  
In ieder geval van maandag t/m zaterdag: 
 
Maandagochtend van 8.45 tot 10 uur 
gemengd tennis voor dames en heren bij 
De Korrel. Dit is alleen voor leden van De 
Korrel. Aansluitend samen koffie drinken. 
 
Maandagochtend van 11 tot 12 uur bewegen 
voor ouderen in d’Ouw School. Onder leiding van 
een deskundige trainer van Oktober (voorheen 
RSZK). Aanmelden kan telefonisch via  
06-22521464, Ellen Keulen van Oktober. Dit is ook 
voor mensen die niet zo mobiel zijn. Je mag altijd 

2 keer gratis meedoen om 
uit te proberen. Daarna 
bedragen de kosten € 10 
per maand. Na afloop 
wordt er samen koffie 
gedronken. 
 

Maandagavond 
van 19 tot 21 uur 
Koersballen in 
d’Ouw School voor 
leden van de KBO. 
 
Dinsdagochtend 
van 8.45 tot 10 uur tennis voor dames en heren bij 
De Korrel. Deze keer niet gemengd. Dit is alleen 
voor leden van De Korrel. Aansluitend samen koffie 
drinken. 
 
Dinsdagmiddag fietsen voor 
leden van de KBO. Vertrek om 
13.00 uur vanaf het kerkplein. 
De routes zijn ongeveer 25 
kilometer lang en je komt op de 
mooiste plekjes. Je hoeft je 
vooraf niet aan te melden. 
 
Woensdagochtend om 9.30 uur wandelen, vanaf 
d’Ouw School. Hiervoor hoef je je niet aan te 
melden, wie komt wandelt mee, vertrek om  
9.30 uur. Iedereen is welkom. De wandeling duurt 
ongeveer 1 uur. Onderweg wordt gestopt voor een 
kop koffie bij een horecagelegenheid. 
 

Woensdagochtend van 10.30 tot 
11.30 uur Koffie met de 
wijkzuster in d’Ouw School. 
Gezellig even bijpraten onder het 
genot van een kop koffie. Je hoeft 
je niet aan te melden en kunt 
gewoon binnenlopen. Iedereen is 

welkom. Het 2e kopje koffie is gratis. De wijkzuster 
is aanwezig en de wijkagent loopt ook wel eens 
binnen. 
 
Woensdagmiddag vanaf 13.00 uur kaarten, 
biljarten en sjoelen in d’Ouw School. Vrije inloop 
voor leden van KBO-Oerle. 
 
Donderdagmorgen vanaf 9.30 uur Koersballen in 
d’Ouw School. Iedereen is welkom. 
 
Donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
handwerken in d’Ouw School o.l.v. Rikie van 
Lieshout. Voor informatie kun je het beste even 
binnenlopen. 
 

http://www.kappervanderlooy.nl/
http://www.lovano.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  

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  

Herfst in Oerle 

 

Paddenstoelen. Foto Ton Vorstenbosch 

Vrijdagochtend van 8.45 tot 10 uur tennis voor 
dames en heren bij De Korrel. Er wordt niet 
gemengd getennist. Dit is alleen voor leden van De 
Korrel. Aansluitend samen koffie drinken. 
 
Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur 
Kringkampioenschappen biljarten Libre, van 
oktober tot april. 
 
Contactpersonen: Wil 
Meulenbroek en Peter 
van Lieshout. Dit is 
voor leden van KBO-
Oerle. Voor informatie 
even binnenlopen in 
d’Ouw School op 
vrijdagmiddag. 
 
Zaterdagochtend van 10 tot 11 uur een boeket 
dahlia’s halen bij Bloemenvereniging ‘Groen en 
Keurig’. Op de dahliatuin achter de kerk. Voor 
donateurs iedere zaterdag van medio augustus tot 
medio oktober. Je kunt je daar ook aanmelden als 
donateur. 
 
Deze inventarisatie is met zorg tot stand gekomen, 
maar ik zal best iemand vergeten zijn. Kijk ook eens 
op www.oerle.info onder ‘verenigingen’. Daar vind 
je nog meer activiteiten.  
 
Veel plezier! 
Harry van der Zanden hvdz@freeler.nl  

http://www.pc-utilities.nl/
https://www.verhoevenbakkerij.nl/
http://www.dietistevivian.nl/
http://www.de-crom.nl/
http://www.oerle.info


6 

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 

Metamorfose Keldershoeve 

Metamorfose van de Keldershoeve is 
meer dan geslaagd  
  
Zorgboerderij De Keldershoeve van Severinus 
heeft een metamorfose ondergaan. Er zijn een 
nieuwe kas en riante dierenverblijven gebouwd 
en er is nu een inloopweide en belevingstuin. 
Door Ad Adriaans 

5 jaar geleden moet een kas op de zorgboerderij 
aan de Eegwortel in Oerle plaatsmaken voor 
woonhuis De Wilgeman. De kas waarin zomergoed 
wordt gekweekt, wordt al snel door de cliënten erg 
gemist. Dus er moet een nieuwe komen. “Ook als 
zorgboerderij misten we de kas om er activiteiten in 
aan te bieden. Het is een onderdeel om de 
zorgboerderij te runnen. We kweken er plantjes in 
die daarna de grond in gaan. Uiteindelijk worden in 
het winkeltje op de Keldershoeve de producten 
verkocht”, vertelt Heidi Berkvens die begleider van 
Groen en Dier is.  
 

Inloopweide 
Berkvens en haar collega’s gaan op zoek naar een 
creatieve oplossing om een kas terug te krijgen en 
meteen de Keldershoeve te herinrichten. Contact 
met het middelbaar onderwijs resulteert in een 
samenwerking met Summa Bouw en het Sondervick 
College. Studenten bouwen vervolgens tijdens hun 
praktijklessen 3 nieuwe dierenverblijven. De stallen 
zijn ruimer dan de vorige en voorzien van een 
gestorte vloer, water en elektriciteit. Er is ook een 
nieuwe inloopweide, gericht op beleving en sfeer. 
Deze is vooral voor cliënten die geen 
werkzaamheden op de boerderij kunnen verrichten. 
 
Dagbesteding 
De nieuwe Keldershoeve beantwoordt ook aan de 
huidige cliëntenpopulatie. Berkvens: “Vroeger 
hadden we veel boerenzonen die gewend waren om 
de hele dag op het land te werken.  
Nu zien we meer cliënten die het fijn vinden om 
buiten te zijn en met dieren bezig te zijn. Ze krijgen 
nu afgebakende taken en niet meer de hele dag 
schoffelen.” 60 cliënten krijgen er op 5 dagen per 
week gedurende een of meer dagdelen onder 
begeleiding dagbesteding. Ze voeren de dieren, 
rapen poepjes in de wei en mesten stallen uit.  
“Ze hebben er veel lol in en gaan elke dag 
enthousiast aan de slag”, weet Berkvens.   
 
Belevingstuin 
Aan de kant van de Roost is de nieuwe belevingstuin 
D’n Hof te vinden. Hoewel de tuin in eerste instantie 
is ontwikkeld voor de ernstig meervoudig beperkten, 

Feestelijke opening van de nieuwe kas 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
http://www.coachbureauveldhoven.nl/
http://www.kolbouw.nl/
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

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

is deze voor alle bewoners van Severinus 
toegankelijk. Een rolstoeltoegankelijk pad voert de 
bezoekers door de belevingstuin. Onderweg 
passeren ze hangende bamboestokken, een kast 
waarin ze stro en schapenwol kunnen voelen, 
kleurrijke vlinders, vogelhuisjes en een stellage met 
bekkens. De realisatie van de belevingstuin is 
mogelijk gemaakt dank zij een bijdrage uit het 
Vernieuwingsfonds van Severinus en een royale 
schenking van Geer van Dinther. Hij nam in 2017 na 
een dienstverband van meer dan 40 jaar afscheid 
van de zorgorganisatie. Bij zijn afscheid vroeg hij 
donaties die ten goede moesten komen aan de 
bewoners van Severinus.  

Voor de nieuwe kas ligt een ruim terras dat voorzien 
is van meubilair. De Keldershoeve is namelijk ook 
een ontmoetingsplek. “Hier kunnen opa’s en oma’s 
met de kleinkinderen en wijkbewoners terecht voor 
een kopje koffie. Er gaat geen dag voorbij dat er 
niemand over de boerderij komt gewandeld. En de 
cliënten weten van alles te vertellen over de dieren 
en planten”, besluit Berkvens. 

De nieuwe kas met ruim terras om te zitten 

Kerstweekend 

Beste Oerlenaren, 

De werkgroep van Kerst Meemekoar en 
Stichting Jeugdbelangen Oerle hebben dit jaar 
de handen ineengeslagen om u een fantastisch 
weekend te bezorgen in kerstsfeer. 

Op zaterdag 17 december organiseert Kerst 
Meemekoar hun altijd sfeervolle wandeling door het 
dorp met aansluitend een gezellig samenzijn. 
Hierbij wordt de werkgroep ondersteund door 
verschillende verenigingen en ondernemers uit Oers. 

Op zondag 18 december organiseert Stichting 
Jeugdbelangen Oerle de allereerste "Oerse kerst 
fancy fair" in d'n Bosbender. Hier kunnen de 
kinderen komen knutselen en voor de volwassenen 
zijn er diverse kraampjes. Voor de kraampjes 
zoeken wij nog creatieve Oerlenaren die hun 
gemaakte producten willen verkopen. Mocht je 
hierin interesse hebben mail dan naar: 
voorzitter@sjb-oerle.nl.  

Daarnaast nodigen wij iedereen uit om te komen 
proeven, genieten, bewonderen en beleven tijdens 
dit fantastische kerstweekend. 

Groeten namens  
Kerst Meemekoar en Stichting Jeugdbelangen Oerle 

http://www.rijschoolstroosma.nl/
http://www.koersvanoers.nl/
mailto:voorzitter@sjb-oerle.nl
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 

www.dineecafedekempen.nl -  

info@dineecafedekempen.nl 

 

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft -  

T 040 206 83 25  

www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl 

Heeft u 

ons eigen 

likeurtje al 

geproefd? 

info@nipperke.nl 

www.nipperke.nl 

1. Eén van de Zwijgers is toch lid van de 
kinderredactie (6) 

2. Sander realiseert als scalpeut anders al uw 
woonwensen (8) 

3. Vlakbij het kanon kon je vroeger terecht voor 
een objectmeubel (8) 

4. Schreeuwde Jarno het uit toen hij koning van 
St. Jan Baptist werd? (5) 

5. Samen naar de Kerst lopen op 17 december 
(3,6) 

6. Komen de vloeren van Ana en Michael uit Noord 
Holland? (3,5) 

7. Dit rundveeras is weg in Oerle-Zuid (8) 
8. De muziekvereniging zoekt geen achterstaander 

(10) 
9. Hier kan je gezever horen in verwisselde 

dasrozen op 19 november (8)  
10. Wil je uit dit orkest 's een wethouder halen? (7) 
 
Succes! 

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 100 was:  
 
1 SWOVE 
2 TekentAal 
3 A.P. de BoNt 
4 De Kers 
5 HazEnberg 
6 VooRaard 
7 De Horizon 
8 Grote Aard 
9 WaarMa 
10 D'n BoSbender 
11 VeldVest 
12 MoOs 
13 Oers 
14 TeeRavond 
15 HonDerd 
 
Familienaam: Van der Hamsvoord 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
 
Nettie Bijnen, Marlon Hulshorst, Frans Loijen,  
Anja Steijnen, Annie Stemerdink, Moniek van den 
Wildenberg. 
 
Heel veel inzenders hadden bij het antwoord van 
vraag 10 “De Bosbender”. Maar dit is fout, want dit 
is namelijk niet de oplossing van het anagram 
“bronsbedden” uit die vraag. 

Crypto Oers, puzzel 101 

1 
                   

2 
                     

3 
                     

4 
                 

5 
                      

6 
                     

7 
                     

8 
                       

9 
                     

10 
                    

mailto:redactie@koersvanoers.nl
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

De winnaar na de 100e Crypto Oers 
is………Anja Steijnen!  
 
Wat was ze verrast toen haar verteld werd dat 
zij de 20e prijswinnaar is van de Crypto Oers-
prijs. Tijdens de Boekenmarkt Oerle ontving 
Anja haar prijs, een cadeaubon van één van 
onze Oerse ondernemers.  
Laat het je smaken, Anja! 
 
De bijzondere woordpuzzel Crypto Oers wordt voor 
iedere uitgave van de Koers van Oers uitgedacht 
door onze penningmeester en taalkunstenaar 
Wim Luijkx. Je verdient een dikke pluim Wim!  
Dank voor het leveren van zoveel puzzelplezier.  
We hopen dat er nog vele Crypto’s mogen volgen. 

Winnaar boeken zoeken 

We hebben weer een winnaar!  
Pien Wouters heeft het goede aantal boeken 
geraden die stonden in de vorige Koers.  
Het waren maar liefst 24 boeken. 
Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier met je 
bon van Intertoys! 

En de winnaar is... 

Crypto winnaar 

Anja Steijnen (rechts) krijgt een cadeaubon van 
Gasterij ‘t Dorpsgenot uitgereikt door 
Milja de Jong van de Koers van Oers 
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Severinus vacatures 

Dansgroep Danserinoos is op zoek naar 
een instructeur (met kleine vergoeding) 

Binnen Severinus wordt er door twee groepen 
cliënten van verschillende niveaus gedanst. Dit is 
wekelijks op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren 
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand van zaken heeft van (volks)
dansen, nieuwe elementen en dansen kan inbrengen 
en kan helpen deze op muziek te zetten. 
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging 
zijn! Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Word maatje 

Ook binnen Severinus zijn wij altijd op zoek naar 
maatjes. Dit neemt maar weinig van je tijd in 
beslag. Er zijn cliënten die al heel blij zijn met een 
bezoekje van een half uur, iedere 6 weken. Zo 
makkelijk kan het zijn. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl) 
 

Koor Severinoos is op zoek naar een 
instructeur (met kleine vergoeding) 

Binnen Severinus wordt er ook gezongen. Dit is 
wekelijks op maandagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast 
team van ervaren vrijwilligers zijn 
wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand van zaken 
heeft van zingen, dit muzikaal kan 
begeleiden en nieuwe liedjes kan 
inbrengen. 
Voor meer informatie neem contact 
op met Hannah van Duivenbode, 
06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

 
Schuilt er een verkooptalent in jou?  

Pronk, onze winkel in het City-centrum, is op zoek 
naar vrijwilligers die zelfstandig in onze winkel willen 
staan op de zaterdag en koopzondagen. Prijs jij onze 
mooie spullen aan bij het winkelend publiek? Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
 
Kom de dieren voeren in de weekenden op de 
Keldershoeve 

Voor onze 
zorgboerderij op 
de Berkt zoeken 
wij mensen die de 
dieren in de 
weekenden eten 
willen geven. Je 
werkt met een 
rooster. Zo doe je 
indirect iets voor 
onze cliënten, 
omdat zij niet 
aanwezig zijn in de weekenden op hun werklocatie. 
Voor meer informatie neem contact op met Hannah 
van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Hallo 

Kennen jullie restaurant High Chaparral in 
Veldhoven?  
Wil je een leuk baantje als vrijwilliger met de leukste 
werknemers? 
Draai dan een dagje met ons mee. Wij zouden dat 
heel tof vinden. 
 
Met heel veel groetjes Sanne. 
 
(Voor meer informatie neem contact op met Hannah 
van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl) 

https://www.boscafemolenvelden.nl/
https://www.zorginoktober.nl/
mailto:hannah.van.duivenbode@severinus.nl
mailto:vrijwilligers@severinus.nl
mailto:hannah.van.duivenbode@severinus.nl
mailto:vrijwilligers@severinus.nl
mailto:hannah.van.duivenbode@severinus.nl
mailto:hannah.van.duivenbode@severinus.nl
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Wijziging in bestuur DVO 

Vincent van den Donk 

Als geboren Eindhovenaar vroeger de weekenden 
aan de Grote Vliet doorgebracht. In ‘68 bij Adriaan 
van der Velden met Jan en Peer naar de Tour 
gekeken met Jan Janssen als winnaar!  
 
Na enkele omzwervingen in ‘92 in de Heikant 
neergestreken en sinds vier jaar woon ik samen met 
Wayke met veel plezier in Ter Lijnden. Onze drie 
kinderen en vijf kleinkinderen wonen ook in Oerle.  
 
Mijn werkzame leven heb ik met plezier en 
afwisseling in het bedrijfsleven doorgebracht, de 
laatste 12 jaar als zelfstandige. 
 
In mijn vrije tijd ben ik graag in beweging, fietsen, 
skaten en zwemmen. Naast de ouderraad en 
elftalbegeleider bij RKVVO heb ik in verschillende 
verenigingen een bestuursrol gehad. Via Moniek ben 
ik in het bestuur van de DorpsVereniging Oerle 
gekomen en nu ik meer tijd krijg wil ik me graag 
inzetten voor dit prachtige dorp met een rijk sociaal 
leven. 
 
 
Emailadres: dorpsverenigingoerle@gmail.com 

Nieuwe bestuurssamenstelling 
DorpsVereniging Oerle. 
 
Sinds dit najaar is de samenstelling gewijzigd. We 
stellen het bestuur hierbij aan u voor. 
 
Voorzitter:  Fried van Beers 

Secretariaat: Vincent van den Donk 

Penningmeester:  Miriam Baltussen 

Overige bestuursleden:  Rini Roosen,  
Miranda van Vlerken, 
Moniek van den Wildenberg 
en Harry van der Zanden 

 
In dit bestuur zijn Fried en Vincent nieuw. Vandaar 
dat zij zich even voorstellen. 
 

Fried van Beers 

Ik ben een echte Oerse jongen; 65 jaar geleden in 
Oers geboren en nooit ergens anders gewoond. Ik 
woon samen met Ellen in de Janus Hagelaarsstraat 
en heb 2 dochters.  
 
Ik denk dat ik me een echte verenigingsman kan 
noemen: Bestuur Jong Nederland Oerle, Stichting 
Jeugdbelangen en Tennisvereniging De Korrel en als 
speciale vrijwilliger bij het Sint Nicolaas Comité. 
Verder hou ik van theater. Ik heb verschillende 
keren meegespeeld bij de Veldhovense Revue en 
heb ook verschillende regie klussen gedaan. 
 
Ondertussen werk ik ook alweer 43 jaar in het 
onderwijs. Eerst als leerkracht in het basisonderwijs, 
via de school op het asielzoekerscentrum nu in het 
voortgezet Onderwijs als expert Creatieve Vakken. 
 

http://www.eetcafedekers.nl/
http://www.fitenslank.nl/
mailto:dorpsverenigingoerle@gmail.com
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Bron: Koers van Oers, 

Jaargang 2, 
nummer 5, febr. 1969 

 
 
 

Dorpsherinneringen  
 
Maart 1948. 
 
Onze pastoor schrijft 
We vieren vandaag, 28 maart, het hoogfeest van 
Pasen. Een stralende lentedag, en overal stralende 
gezichten; Oerle is op zijn paasbest! 
Ook de kerk van Oerle, met de bescheiden 
middelen, welke wij bezitten. Er moet nog héél wat 
gedaan worden, voordat onze kerk een waardig 
tempelgebouw is. Op vele plaatsen lekt het nog, en 
de muurvlakken verkeren nog steeds in een 
toestand, welke aan het geheel een grauwe aanblik 
geeft. 
De priesterlijke gewaden hebben véél geleden, en 
vragen nodig om herstel en hernieuwing. 
In de afgelopen weken is de elektrische installatie, 
welke voor ’n groot gedeelte versleten was, weer 
hersteld. Schijnwerpers werden in het priesterkoor 
aangebracht en er zijn lampen gekomen in de 
doopkapel, de Mariakapel en in het kerkportaal. 
Vandaag werd ook een nieuwe wijwateremmer met 
kwast in gebruik genomen. 
Op Passie-zondag hebben 17 jongens en 26 meisjes 
de plechtige communie gedaan, en hun doopbeloften 
hernieuwd. Op Palmzondag hebben 17 kinderen hun 
eerste H. Communie gedaan. 
Wegens drukke werkzaamheden heeft Herman 
Spaan als koster bedankt. 
In zijn plaats werd Adriaan van Dooren tot koster 
aangesteld. 
Henricus van Utregt werd door de Bisschop 
herbenoemd tot kerkmeester.  
 
Nog een paar weken, en het sportseizoen behoort 
weer tot het verleden, Rood-Wit heeft in onze 
afdeling het kampioenschap veroverd, terwijl 
Bladella en Reusel Sport onderaan hangen, met een 

Ouw (k)oers 

gelijk aantal punten, Reusel moest echter nog één 
wedstrijd spelen, en had aan een gelijk spel 
voldoende om niet te degraderen. Die wedstrijd 
moest ze uit spelen tegen V.V.O. 
Het verloop was zéér spannend, met rust wisten zij 
een 2-0 voorsprong te bereiken, maar toen kwam 
V.V.O. los! Een omzetting in ons elftal betekende 
een grote verbetering, en zo wist Wim van der Looy 
uit een strafschop het eerste doelpunt te maken. 
Nog 10 minuten waren er te spelen; en weer 
scoorde Wim! Bert Gepkens nam ook nog een 
doelpunt voor zijn rekening, en Goossens maakte er 
4-2 van in het voordeel van onze jongens. 
Twee minuten vóór het einde scoorde Reusel nog 
een tegenpunt, en zo kwam de eindstand 4-3 voor 
V.V.O.  
 
We lezen verder in het journaal van die maand  
De alleluja is gezongen, en de vasten is gesprongen! 
Voor het eerst sinds Vastenavond grijpt Jan naar 
een sigaret, en met een flinke trek van een old mac 
zucht hij…….het is volbracht!! 
En voor de vastenwet is men nog steeds 
gedispenseerd! 
volgens de tuchtrechter eten de mensen in Oerle 
veel te veel eieren! Dat heeft Jan de Post wel 
ondervonden, toen hij enige dagen geleden 
verschillende mensen met de kennisgeving: “dat 
moet naar den Bosch toe” deed sidderen! 
 
Het vliegveld is belangrijk verkleind, ze zijn druk 
bezig met het slopingswerk. Hangars worden 
verwijderd, de harde wegen zijn merendeel 
verdwenen, nog wat puin hier en daar enige 
bomkuilen herinneren nog aan de bezettingstijd. 
Sjef van der Looy is dan ook de laatste weken zéér 
actief geweest, en Tinus van Selst heeft dan ook 
gezorgd, dat er een grote partij van deze stenen bij 
hem aan het huis liggen. Als de kapper gaat trouwen 
moet er voor ruimte gezorgd worden! Arbeid adelt, 
denkt papa van der Looy, en daarom maakt hij de 
stenen zelf schoon. 
Waar eens op de Scherpenering het 8.8 cm geschut 
van de duitsers stond, staat nu de prachtige 
boerderij van Nico de Lepper. 
Al wordt de wederopbouw door gebrek aan 
materialen nog zéér getremd toch heeft Willem de 
kolenboer (een mooie naam voor een Edelachtbare), 
nog kans gezien zijn woonhuis te verbouwen. Ook 
de kolenloods is aan de beurt geweest. 

http://www.daskeukens.nl/
http://www.vankasteren.nl/
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Was het eerst de bedoeling geweest om in 
Veldhoven een nieuwe raadhuis te bouwen, op de 
laatste raadsvergadering heeft men besloten, de 
villa van van Nuenen-Vissers in de Kapelstraat te 
Meerveldhoven te kopen. 
 
Bij de zusters zijn ze bezig een nieuwe speelplaats in 
de voortuin aan te leggen.  
Woensdag jl. hield meester van der Zanden uit 
Eersel in café Hagelaars een spreekbeurt voor de 
K.V.P van Oerle over ‘regeringsbeleid”. De zaal was 
zeer goed bezet. 
Deze winter is er in Oerle ook een vereniging 
opgericht van de kath. Arbeiders (K.A.B.). Toon van 
Spreeuwel is hiervan de voorzitter. 
 
Ook de N.C.B. hield dezer dagen haar algemene 
vergadering, met als belangrijk punt van de agenda: 
verloting van de werkpakken! 
De belangstelling was groot. Het aanpassen nam 
natuurlijk véél tijd in beslag, maar toch wist 
iedereen het zijne te vinden. Wat de grote Harry de 
kort is, past de kleine precies. 
Met hun plunje zonder punten koerden de boeren 
huiswaarts. 
Leve de minister, die gooit alle van de bon!!!.  
 
Tot de volgende keer, A.B. 
 
Noot redactie:  
A.B. staat voor Antonius (Ton) Binnendijk  

http://www.vandevenuitvaarten.nl/
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Digitale overheid 

Spreekuren digitale overheid 
Elke dinsdag, 14.00-16.00 uur &  
elke vrijdag, 10.30-12.30 uur  
Entree gratis, aanmelden niet nodig 
 
Tegenwoordig is van alles te regelen via internet. 
Ook contact met de overheid gaat steeds vaker 
digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Iedereen die 
hulp kan gebruiken, kan terecht in de Bibliotheek 
Veldhoven. De 
Bibliotheek is namelijk 
ook een Informatiepunt 
Digitale Overheid (IDO). 
 
Tijdens de openingsuren 
van de Bibliotheek 
kunnen de vragen 
gesteld worden aan één 
van de medewerkers. Zij maken mensen wegwijs op 
de websites van de overheidsinstanties of verwijzen 
door naar de juiste organisaties voor hulp.  
 
Bovendien zijn er twee keer per week speciale 
spreekuren voor vragen over onder meer de digitale 
overheid. Dan zijn deskundige en hiervoor getrainde 
vrijwilligers aanwezig die uitgebreid de tijd kunnen 
nemen voor vragen over bijvoorbeeld het online 
regelen van belastingen, toeslagen, AOW, uitkering, 
inburgering, rijbewijs, zorg, studiefinanciering of 
verkeersboetes. De spreekuren zijn ook bedoeld 
voor mensen die Nederlands willen leren, beter 
willen leren lezen, schrijven of rekenen of handiger 
willen worden met de computer en internet. 
 
De inloopspreekuren zijn elke dinsdag van 14.00 tot 
16.00 uur en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur in de 
Bibliotheek Veldhoven. Entree is gratis, aanmelden 
niet nodig.  
 
Meer informatie:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/ido of  
tel: 040-2532901. 

Rijbewijskeuringen CBR 

Rijbewijskeuringen CBR in Veldhoven 
 
Een medische keuring voor het verlengen van uw 
rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of 
wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat 
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische 
reden een arts moet bezoeken van het CBR. 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen in Dorpshuis D'n Bond op 
maandag 12 december medisch laten keuren voor 
de verlenging van hun rijbewijs.  
 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen  
€ 50,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 
jaar is de prijs € 55,00. 
 
Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend 
maken via RegelZorg. Gemakkelijk en snel via onze 
website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 
via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 
 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat 
u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 
 
De Procedure 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten 
en begin 5 maanden voor deze datum met het 
verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch 
gekeurd moet worden. 
 
De eerste stap is het kopen en invullen van een 
Gezondheidsverklaring. Dat kan online op  
www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/
gezondheidsverklaring/uw-
gezondheidsverklaring.htm, via DigiD met SMS- 
of App-verificatie. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste 
gemeenten of via RegelZorg op 
www.regelzorg.nl/aanvragen/
gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg. 
 
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u 
eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als 
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. 
Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor 
de keuring. 
 
De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn 
aangesloten bij ZorgDomein. 
Zij vullen de formulieren 
digitaal voor u in en 
versturen deze direct naar 
het CBR. Meer informatie 
over de procedure leest u op 
de website van RegelZorg. 

http://www.lindenaccountants.nl/
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/ido
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
https://www.regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
https://www.regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Susans column 

Buiten spelen 
door Susan Visser 
 
 
 
Het is zo’n zonnige 
doordeweekse middag 
waarop je nog heerlijk in 
het zonnetje kunt zitten. 
De lucht is strakblauw, de 
vogels fluiten. Jij zit 
buiten in de achtertuin, 
maar je kind...? Ho, maar. 
Die wil binnen blijven, vraagt of hij mag gamen 
(nee, ga maar buiten spelen) of televisie mag kijken 
(nee, ga maar buiten spelen) en dan gaat zitten 
lezen (heb je wel door dat de buurkinderen buiten 
aan het spelen zijn?) 
 
We wonen in een groene wijk en in een veilige 
omgeving. Er mag maar 30 km per uur worden 
gereden (ook al lijkt de pakketbezorger dat niet door 
te hebben) en menig stadsbewoner zou jaloers zijn 
op het park dat wij naast de deur hebben liggen en 
het speeltuintje aan het andere einde van de straat. 
Niet mijn kind. Hij rekt zich nog eens demonstratief 
uit als een luie leeuw. Hij heeft het binnen prima 
naar zijn zin. 
 
Ik ga wel naar buiten, hij zoekt het maar even uit. 
Een scherm kan hij vanmiddag wel vergeten. Over 
schermen gesproken, mijn telefoon gaat over. Het is 
de moeder van een klasgenootje. Of haar zoon met 
zijn speelafspraak bij ons zit. Ze zijn namelijk 
spoorloos en ze moet het vriendje weer naar huis 
brengen. Ze heeft inmiddels geen idee meer waar ze 
moet zoeken. Ze zijn niet in het park bij ons of in 
het bosje aan het eind van de straat, niet op het 
veldje of in de speeltuin. Ze zijn toch niet alleen de 
Heerbaan overgestoken naar de Hazewinkel, vraagt 
ze zich hardop af. Ik voel haar stress door de 
telefoon en vraag me af of ik niet gewoon op de fiets 
zal stappen om te helpen zoeken.  
 
Nog voordat ik op de fiets kan stappen belt de 
medemoeder alweer. De jongens zijn terecht. De 
opluchting klinkt door in haar stem. Tja, ik mopper 
wat af als mijn eigen kind niet naar buiten wil. Maar 
als ik naar die lome leeuw kijk die superontspannen 
ligt te genieten van zijn boek, dan denk ik stiekem 
bij mezelf: “dat heeft toch ook wel wat.” Hoewel je 
mij dat natuurlijk niet hardop zult horen zeggen. 

Lezen op de bank. Tekening door Susan Visser 

http://www.fysiotherapieheikant.nl/
https://www.nieuwerwets.nl/
http://www.loodgietersbedrijf-peelen.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. 

Uitgesproken Erfgoed 

Nieuw radioprogramma over 
Veldhovens Erfgoed 

Lokale Omroep Veldhoven is onlangs gestart met 
een tweewekelijks radioprogramma onder de titel 
’Uitgesproken Erfgoed’. De uitzendingen zijn 
ondergebracht in het programma ’Herman aan de 
Ketting’, en zijn op donderdagmiddag tussen 17.30 
en 18.00 uur in de ether te ontvangen op 107,7 FM 
(Regionaal), op de Veldhovense Kabel (lokaal) en 
via omroepveldhoven.nl (wereldwijd). 

De reeks uitzendingen is een samenwerkingsproject 
van Lokale Omroep Veldhoven (SLOV) en Stichting 
Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV). 
Programmamaker-presentator Herman Schoemaker 
(SLOV) interviewt lokaal historicus Jacques Bijnen 
(SHEV).  
Wetenswaardigheden en achtergronden van het 
Veldhovens erfgoed en zijn cultuurhistorie passeren 
de revue. Besproken worden onder meer prehistorie, 
molens, godsdienst, onderwijs, volksdevoties, 
landschapselementen, ambachten en industrieën, 
gebouwd erfgoed, straatnamen en de tram. Deze 
thema’s kunnen worden aangevuld met vragen en 
verzoeken van luisteraars; inzendingen naar: 
radio@omroepveldhoven.nl. 

De eerstvolgende uitzending is donderdag  
17 november tussen 17.30-18.00 uur.  
Reeds uitgezonden onderwerpen kunnen op Radio 
gemist – Omroep Veldhoven worden her-
beluisterd. 

De stemmen zijn geteld 

Mede dankzij uw stem heeft de Rabobank stichtingen 
en verenigingen bij u in de buurt kunnen 
ondersteunen. Hieronder ziet u welk bedrag zij 
hebben opgehaald. 

Uitslag Rabobank Clubkascampagne 2022  
Oerse stichtingen en verenigingen 

Naam Stichting/vereniging  

RKVVO € 2.150,15 

Korfbalvereniging BIO € 1.065,30 

Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius € 908,93 

Tennisvereniging De Korrel € 908,93 

Bloemenvereniging Groen en Keurig € 830,74 

Koers van Oers € 772,10 

KBO Oerle € 674,36 

Boergondisch Oers € 635,27 

Dorpsvereniging Oerle € 625,50 

Chant' Oers € 517,99 

Gilde St Jan Baptist € 371,39 

Vakantieprogramma Oerle € 332,30 

Muziekvereniging St Cecilia € 322,52 

Rijvereniging Sint Jan € 234,56 

Tiener Comite Oerle € 185,69 

Stichting Jeugdbelangen € 175,92 

Vrouwen Komen Samen € 146,60 

https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
mailto:radio@omroepveldhoven.nl
https://omroepveldhoven.nl/uitzending-gemist-radio
https://omroepveldhoven.nl/uitzending-gemist-radio


17 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Grootste zonnebloem 

Afgelopen maand is de prijs uitgereikt 
aan de familie Teeuwen  
 

Zij hadden op de Koningsmarkt 
bij d’n Bosbender drie 
zonnebloemen gekocht waarvan 
er eentje ruim 3 meter hoog was 
geworden.  
 
We werden hartelijk ontvangen 
met een kopje koffie en direct 
werd de net gewonnen taart 

aangesneden. Ook kregen we een kijkje in hun 
mooie groene tuin. Daar werd wel duidelijk dat ze 
groene vingers hebben! Er staan wel 65 potten met 
speciale planten. Tijdens vakanties en uitjes worden 
zaadjes en stekjes meegenomen om ze vervolgens 
in hun tuin tot iets moois te laten bloeien.  
 
Wanneer we vragen naar ‘de Gouden Tip’ voor het 
kweken van zo’n grote zonnebloem krijgen we te 
horen dat de zonnebloem niet droog mag staan, dus 
genoeg water geven is belangrijk. Verder stond de 
bloem redelijk 
beschut tegen een 
muur en werd er met 
enige regelmaat 
vloeibare mest 
toegevoegd. En heel 
belangrijk, elke dag 
wat TLC! Oftewel 
Tender, Love & Care!  
 
Met de rest van de 
prijs ging het wel 
goedkomen, hun 
kleinzoon Joep van 5 
kwam nog op bezoek 
en die houdt ook wel 
van een stukje taart! 

Bij sommige vormen van reuma komen de 
ontstekingen in de gewrichten voor, samen met 
ontstekingen in andere organen van het lichaam, 
zoals de huid, de darmen en de ogen. Deze 
ontstekingen kunnen in een persoon voorkomen of 
binnen een familie, waarbij iedereen ergens anders 
last van heeft. Hoe deze familie van aandoeningen 
eruit ziet, hoe je deze herkent en hoe je deze 
behandelt, wordt besproken tijdens de  
 

Lezing Gewrichtsklachten met huid-, darm- en 
oogklachten 

woensdag 23 november 
19:00-21:30 uur 

 
Spreker: mw. dr. M.J.H. Boumans, reumatoloog in 
het Regionaal ReumaCentrum in het Máxima 
Medisch Centrum, Eindhoven 
 
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook 
niet leden zijn van harte welkom. 
 
Aanmelden: vóór woensdag 16 november bij 
onze gastvrouw Greet: 06 83 40 78 50  
 
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, 
Eindhoven 

Lezing Gewrichtsklachten 

http://www.eclips-uitvaart.nl/
http://www.oersehave.nl/
http://www.dehoeve.nu/
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Foto impressie boekenmarkt Oerle 5 & 6 november 2022 
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Foto impressie boekenmarkt Oerle 5 & 6 november 2022 
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http://www.hoornparketvloeren.nl/
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Nederland leest 

Nederland Leest ‘Mevrouw mijn 
moeder’ 1 t/m 30 november 
 
Een goed boek brengt gesprekken op gang en 
verbindt lezers met elkaar. In november leest heel 
Nederland daarom één boek. Bibliotheekleden 
krijgen in het kader van de campagne Nederland 
Leest het boek 'Mevrouw mijn moeder' van Yvonne 
Keuls cadeau. 
 
Mevrouw mijn moeder 
Met 'Mevrouw mijn 
moeder' richtte Yvonne 
Keuls een liefdevol 
monument op voor 
haar bijzondere 
moeder: het is een 
meeslepend en 
ontroerend verhaal 
over ouder worden met 
veerkracht en zelfbeschikking. Maar ook over het 
aanpassingsvermogen van een Indische oude dame 
aan Nederland. 
 
Bibliotheekleden kunnen het geschenkboek vanaf 
dinsdag 1 november gratis ophalen op vertoon van 
de Bibliotheekpas, zolang de voorraad strekt.  
 
Schrijfworkshop  
In het kader van Nederland Leest geeft (schrijf)
coach Carolijn van Gorkum een schrijfworkshop. 
Tijdens de schrijfworkshop halen de deelnemers 
herinneringen op aan hun jeugd, maar schuwen ze 
ook de ouderdom niet. Schrijfervaring is niet nodig, 
het schrijfplezier staat voorop. De workshop is op 
vrijdag 18 november van 14.00 tot 15.45 uur, 
deelname kost € 10,-, graag vooraf aanmelden: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/schrijfworkshop  
 
Nederland Leest Junior 
Sinds 2016 heeft Nederland Leest ook een 
Junioreditie. Deze editie is speciaal voor jongeren 
van 10 tot 14 jaar. Het geschenkboek van Nederland 
Leest Junior is dit jaar 'De regels van drie' van 
Marjolijn Hof. Diverse Veldhovense scholen hebben 
via de Bibliotheek lespakketten voor hun leerlingen 
aangevraagd om met de leesbevorderingscampagne 
in de klas aan de slag te gaan. 
 
De geschenkboeken van Nederland Leest en 
Nederland Leest Junior zijn ook te leen als e-book en 
luisterboek via de online Bibliotheek. 
 
Meer informatie:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/nll  

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.bibliotheekveldhoven.nl/schrijfworkshop
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/nll
mailto:keuringen@m-elings.net
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www.rendersmetaal.nl 

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

Twitch, de hoofdpersoon van het boek, flink gepest 
wordt. Nee, het was allesbehalve gezellig in dat 
boek. Desalniettemin redt Twitch de duif die op 
bladzijde 1 met de dood bedreigd wordt van de 
pestkoppen die hem vervolgens het leven zuur 
blijven maken.  
 
Dit keer liet ik mij niet terugschrikken door al het 
vreselijks dat gebeurde, las door en werd hier voor 
beloond. Een wonderlijk en mooi verhaal ontvouwde 
zich over liefde voor vogels, vriendschap en (al dan 
niet beschaamd) vertrouwen. De wereld die 
beschreven wordt is vooral die van een natuurgebied 
in de zomervakantie. Het is een bubbel waarin je je 
kunt voorstellen dat de meest onwaarschijnlijke 
dingen mogelijk zijn. Een voortvluchtige bankrover 
die maar niet gevonden wordt, een hut die zo goed 
gecamoufleerd is dat zelfs de politie hem niet ziet, 
de grootste pestkop die vriendschap probeert te 
sluiten met de hoofdpersoon (of zit hier een addertje 
onder het gras?). Je gaat je afvragen of het zelfs 
mogelijk is dat een groep kinderen het klusje voor 
de politie zal klaren en de bankrover te grazen zal 
nemen. Je hoopt constant dat het allemaal goed zal 
komen, maar het blijft tot aan het eind spannend 
hoe het uit gaat pakken. 
 
Laurissa Jones tekende een kaart die voorin het 
boek is afgedrukt en die van pas komt als je even de 
weg kwijt bent geraakt in het verhaal. Paddy Jones 
maakt de illustratie voor de voorpagina die prachtig 
de mysterieuze sfeer van een bos vol vogels en 
vlinders weergeeft. Uiteindelijk bleek het verhaal net 
zo mooi als de kaft en ben ik blij dat ik het een 
tweede kans heb gegeven! Op naar het volgende 
boek dat een tweede kans verdient. 
 

Mocht u interesse in dit boek hebben, kunt u contact 
met de redactie opnemen, redactie@koersvanoers.nl 

Twitch en de vlucht van de ijsvogel 
 
Ik moet toegeven dat als ik het eerste hoofdstuk (of 
de eerste bladzijde...) niet leuk vind, ik een boek 
zonder pardon wegleg. Nou werd er door het 
Jeugdjournaal tijdens de Kinderboekenweek aan 
kinderen gevraagd wat zij vinden van lezen. Één 
meisje dat werd geïnterviewd vertelde dat ze als zij 
een boek niet meteen leuk vindt toch doorgaat met 
lezen. Want als je eenmaal in het verhaal zit, kun je 
niet meer stoppen, zei ze. Aangespoord door dat 
meisje op tv ben ik de afgelopen twee maanden 
boeken een tweede kans aan het geven. Zo pakte ik 
ook Twitch en de vlucht van de ijsvogel van  
M.G. Leonard er weer bij.  
 
Eerder was ik al snel in dit boek vastgelopen. De 
openingszin “Sla hem dood!” schrok al wat af en 
werd gevolgd door twee hoofdstukken waarin 

Kinderboekbespreking 

http://www.rendersmetaal.nl/
mailto:redactie@koersvanoers.nl
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

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 

Gordelroos 

Je kunt je laten vaccineren tegen gordelroos. Vanaf 
november 2022 kun je bij GGD Brabant-Zuidoost op 
locatie de Callenburgh in Helmond terecht voor de 
vaccinatie tegen gordelroos. Deze vaccinatie is niet 
gratis. 
 
Wist je dat… 

• 1 op de 4 personen gordelroos krijgt in zijn leven 

• Een verlaagde weerstand door ziekte en/of 

medicatie een verhoogd risico geeft op het 
krijgen van gordelroos 

• 88.000 mensen jaarlijks de huisarts bezoeken 

vanwege gordelroos 

• 5-30% van de personen langdurig pijnklachten 

(zenuwpijn) houdt op de plek waar gordelroos 
optrad 

• Je ooit waterpokken moet hebben doorgemaakt 

om gordelroos te kunnen krijgen 

• Ongeveer 95% van de volwassenen in Nederland 

als kind waterpokken heeft doorgemaakt 

• Op 85 jarige leeftijd ongeveer 1 op de 2 mensen 

gordelroos heeft doorgemaakt 
 
Maak een afspraak voor de vaccinatie tegen 
gordelroos 
Voor deze vaccinatie, tegen betaling, maak je 
telefonisch een afspraak. Bel 088 0031 500. 
 
Meer informatie vind je op  
www.ggdbzo.nl/vaccinopmaat of op de website 
van het RIVM: www.rivm.nl/gordelroos. 

Gordelroos. Je wilt het liever niet 
krijgen. Laat je vaccineren! 
 
Eén op de vier mensen krijgt in zijn leven 
gordelroos. Een hele vervelende, jeukende en 
pijnlijke huiduitslag. Mensen die ouder zijn dan 
60 of mensen die minder weerstand hebben 
lopen vooral risico om gordelroos te krijgen. Je 
kunt jezelf beschermen door een vaccinatie 
tegen gordelroos. 
 
Wat is gordelroos? 
Gordelroos is een jeukende, pijnlijke huiduitslag met 
blaasjes die wordt veroorzaakt door het opnieuw 
actief worden van het waterpokkenvirus. 
 
Gordelroos begint met jeuk, tintelingen of een 
hevige, brandende of stekende pijn. Na enkele 
dagen verschijnen blaasjes in groepjes op het 
lichaam, meestal rond de buik of taille. Na 10 tot 14 
dagen drogen de blaasjes in tot korstjes. Soms kan 
gordelroos ernstige complicaties geven (bijv. 
ontsteking van de aangezichtszenuw). Nadat de 
symptomen zijn verdwenen, kan iemand last houden 
van (zenuw)pijn en tintelingen op de aangedane 
plek. 
 
Gordelroos is besmettelijk 
Iemand kan gordelroos krijgen als hij eerder 
waterpokken heeft gehad. Dan blijft er altijd wat van 
het virus in het lichaam achter. Als de afweer 
minder is, kan het virus weer actief worden. Dan 
kan iemand gordelroos krijgen. 
 
Bij gordelroos zit het virus alleen in het vocht van de 
blaasjes. Het vocht uit de blaasjes is 1 tot 2 weken 
besmettelijk. De korstjes zijn niet meer 
besmettelijk. 
 

http://www.cda-veldhoven.nl/
http://www.gbveldhoven.nl/
http://www.henrikox.nl/
http://www.ggdbzo.nl/vaccinopmaat
http://www.rivm.nl/gordelroos
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In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 

Coconut Geluidsverzorging 
50 JAAR! 

(geschreven door Gerrit van der Sangen en  
Joz Stockfisch) 
 
We zijn op weg naar huis en hoewel de herfst al 
begonnen is genieten we van een prachtige avond. 
Het beloofde al een mooie dag te worden met mist 
over de velden en de zon die er doorheen probeerde 
te prikken. Nu na het werk zit al het materiaal weer 
in de bussen en rijden we op de snelweg terug naar 
huis. Ongeveer 50 meter verderop rijdt onze andere 
bus. Het geeft altijd een voldaan gevoel als na een 
weekend geluid verzorgen alles weer aan boord is. 
Zeker ook als je net te horen hebt gekregen: “Het 
geluid was hartstikke goed, volgend jaar weer 
jongens, in hetzelfde weekend”.  
 

Advertentie in de spotlight 

Deze keer was het motorrace in Nieuwkuijk, classics 
om precies te zijn.  
Prachtig gerestaureerde oude motoren en veelal 
grijze mannen die er jarenlang aan gewerkt hebben. 
Hier heeft de emancipatie toegeslagen want tussen 
deze mannen zitten opvallend veel vrouwen op de 
motoren. In de zijspanklasse is er van de 10 
spannen maar eentje compleet mannelijk. Toen we 
gingen opbouwen was het niet zo’n mooie dag. Het 
regende van de morgen tot de avond. Mijn jas heeft 
thuis over een stoel gehangen zodat ik die vandaag 
weer droog kon meenemen. 
 
Op de dagen dat we met geluid bezig zijn worden we 
een beetje lid van de organiserende club of 
vereniging. Deze keer was het motorrace, volgende 
week is het autorally. Zo komen we overal mensen 
tegen die gedreven bezig zijn voor zichzelf en voor 
anderen. En als die dan een geluidsinstallatie nodig 
hebben mogen wij meedoen. 

Zo hebben we de kermis mogen openen met alle 
kinderen uit Oerle en 3 weken daarvoor is de 
vakantie afgesloten met het vakantieprogramma. Op 
de Olympische dag bij blokhut d’n Bosbender waren 
wij er ook. 
 
Het is nooit druk op de weg als we naar een klus 
rijden of als we zoals nu op weg zijn naar huis. 
Meestal is dit in het weekend en zeker op de 
zondagochtend zijn de snelwegen heerlijk rustig. 

De Coconut bus wordt in de garage gereden 

Geluidsverzorging bij opening van de kermis 

Ook het geluid tijdens de motorrace in 
Nieuwkuijk werd verzorgd door Coconut 
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Dan kom je de vroege vogels tegen die in het 
weekend ‘iets sjouwen’ zoals wij dat noemen. Die 
hebben dan een aanhanger met bijvoorbeeld een 
paard erin. Dit jaar waren we van de partij in Eersel 
bij de paardendagen. Dat zijn wedstrijden in mennen 
waarbij je met een kar getrokken door paarden zo 
snel mogelijk een aantal hindernissen moet nemen. 
Ook zagen we veel paarden en paardenliefhebbers 
bij de fokdagen voor het Friese paard in Schijndel.  

We rijden op de A50, de regen van gisteren is al 
lang weer vergeten, en vaak denk je terug aan alles 
wat we in al de jaren hebben meegemaakt. 
 
Hoe we vroeger met de discotheek rondtoerden en 
op allerlei plaatsen terecht kwamen. We zagen alle 
zalen in de Kempen. Maar ook de opblaashal van 
volleybalvereniging Nuvoc waar we met 500 
jongeren carnaval vierden of een luxe bungalow 
waar de vrouw des huizes een verjaardagsfeestje 
gaf. Er stond een enorme hoeveelheid drank 
opgesteld maar toen wij om een biertje vroegen 
hadden ze dat niet in huis. 
 
Maar van het een kwam het ander, de discotheek 
verdween en wij zijn met ons geluid nu toch vooral 
te vinden op evenementen. Daar bouwen we 
omroepinstallaties waarbij met lange kabels het 
geluid over meerdere kleine luidsprekers wordt 
verdeeld. Vandaar dat je ons ook regelmatig in een 
lantaarnpaal of in een boom kunt zien hangen. 
 
Even opletten want hier is de afslag N2, we zijn 
alweer bijna thuis en dat het allemaal goed verlopen 
is geeft een prettig gevoel. Dat laten we niet aan het 
toeval over. Als we ergens voor de eerste keer 
uitgenodigd worden gaan we altijd van tevoren 
kijken. We spreken dan af met iemand van de 
organisatie die ons rondleidt en uitleg geeft over het 
evenement en wat ze van ons verwachten.  
 
Zo hebben we in augustus voor de eerste keer het 
geluid verzorgd in Valkenswaard bij de aankomst 
van Diekirch-Valkenswaard. Daar komen de 
wielrijders aan die ‘s morgens in Luxemburg zijn 
vertrokken voor de tocht van 260 km naar 
Valkenswaard. We maken dan een plan voor het 
neerhangen en neerzetten van de speakers en op de 
dag zorgen we dat we er op tijd zijn om alles op te 
stellen.  

Afslag Eindhoven Airport brengt ons naar de Oerse 
baan en dat klinkt alweer bekend. 
 
Op woensdagavond zijn we op onze thuisbasis in 
Wintelre in de weer om het volgende evenement 
voor te bereiden. Alle installaties worden getest en 
de bussen geladen met het materiaal dat we denken 
nodig te hebben.  
 
Op zaterdagavond zijn we daar ook want er is altijd 
wat te doen. Alle defecten die we tijdens het gebruik 
tegenkomen lossen we zo snel mogelijk op. Verder 
zijn we steeds bezig met het beter of efficiënter 
maken van het materiaal dat we gebruiken. 
In een van de bussen is een ruimte gebouwd waar 
de apparatuur al thuis kan worden opgesteld en 
aangesloten. Tijdens een evenement is hier het 
crisiscentrum van het geluid. Hier kunnen we 
comfortabel zitten en in de gaten houden dat alles 
goed blijft gaan.  
De groene zuiltjes die in de lantaarnpalen hangen 
zorgen dat iedereen de mededelingen kan horen. Ze 
zijn door onszelf ontworpen en we hebben er al 75 
gebouwd. 
 
Tijdens de dag van een evenement lopen we rond 
om te horen of het goed klinkt en om te kijken of we 
het de volgende keer anders gaan doen. We maken 
een tekening van de situatie zodat we volgend jaar 
nog weten hoe het was. Hierop noteren we ook 
veranderingen en tips voor de volgende keer.  
En zo zijn we de ene keer te gast bij een 
voetbalclub, een gildefeest of een zeskamp en de 
andere keer bij een processie, een markt of het 
volleyballen bij Boergondisch Oers. Maar overal waar 
we komen staan we ervoor in dat het geluid zo goed 
mogelijk verzorgd wordt. 

En dat doen we met veel plezier al 50 jaar. En met 
die gedachte draaien we de oprit op, fijn om weer 
thuis te zijn. 
 
Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
V.O.F. Coconut Geluidsverzorging 
Akkerweg 9 
5513 AR  Wintelre 
telnr.: 040 - 2052199 
Gerrit van der Sangen: tel.nr.: 06 - 55113558 
Joz Stockfisch: tel.nr.: 06 - 50814905 

Friezen fokdag Schijndel 

De drijvende kracht van Coconut, Joz Stockfisch 
(links) en Gerrit van der Sangen (rechts) 
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Het recept is deze keer van Thea Das. 
 

Wild gebraden konijn  

Ingrediënten (voor 4 personen) 
- 1 heel konijn 
- 1 pakje blue band boter 
- 175ml bessen jenever (coebergh classic) 
- 1 jonagold appel 
- 1 ui 
- 3 laurierblaadjes  
- 5 jeneverbessen  
- 5 kruidnagels 
- 100 gr spekblokjes  
- 3 plakjes peperkoek 
- 2 el honing  
 
Bereidingswijze 
1. Snij het konijn in 4 à 5 stukken, zodat het in de 

braadpan past.  
2. Dep het vlees met keukenpapier droog en kruid 

het met zout en peper. 
3. Snij de appel en de ui in stukjes.  

Oersmakelijk 

4. Bak in een koekenpan de spekjes aan zodat het 
meeste vocht eruit is. (het vocht heb je niet 
nodig)  

5. Smelt 1/3 van de boter in de braadpan en bak 
het vlees bruin.  

6. Blus het vlees af met de bessenjenever.  
7. Voeg vervolgens: de rest van de boter, 

laurierblaadjes, kruidnagels, jeneverbessen, ui, 
appel en spekjes toe.  

8. Laat dit vervolgens +/- 2 uur pruttelen (totdat 
het vlees van het bot valt) 

9. Is het vlees gaar, dan mag er de peperkoek en 
de honing bij. 

10. Laat dit nog even 10 min sudderen zodat het een 
bindende jus wordt.  

 
Ik heb voor dit recept gekozen, omdat het goed in 
de smaak valt bij de Oerse jagers.  
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan Franca Jansen, 
omdat Franca ook van koken houdt en ik benieuwd 

ben naar haar recept ☺.  

http://www.geitenboerke.nl/
https://www.cafetaria-de-kers.nl/
http://www.artoli.nl/
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BIO Senioren 1 kampioen 

BIO Senioren 1 is kampioen! 
 
Een spannende wedstrijd was het. Na in 
de eerste 10 minuten nog achter te 
hebben gestaan, kwamen we sterk terug door er als 
team voor te gaan en wonnen we uiteindelijk in 
Hoeven met 5-13.  

Ook in de zaalcompetitie gaan we weer knallen. 
Echter zouden we daarvoor graag ons team 
aanvullen met nieuwe, enthousiaste BIO-leden. 
Dames vanaf 16 jaar zijn van harte welkom om in 
ons jonge, gezellige seniorenteam te komen 
korfballen! 
 
Ben je geïnteresseerd of gewoon nieuwsgierig? 
Kom naar onze open trainingen op 
28 november en 12 december, van 20.00 uur 
tot 21.00 uur in Sporthal de Kempen Campus in 
Veldhoven.  
 
Wij hopen je te zien! 
 
Sportieve groet, 
BIO Senioren 1 

BIO Senioren 1 
(v.l.n.r.) Kim, Ghislaine, Kim, Sanne, Manon, 
Marleen, Sjannie, Martine, Nanne, Ivana, Anouk en 
Sabine 

BIO D1 kampioen 

De D1 van BIO is tijdens de 1e helft van de 
veldcompetitie erin geslaagd om het 
Kampioenschap in de wacht te slepen!  
Ongeslagen zijn zij kampioen geworden 
met 61 gescoorde doelpunten en slechts 
4 tegen.  
Wat een fantastische prestatie.  

Een jaar spelend D team versterkt met een nieuw lid 
en 2 doorstromers van de E.  

Cynthia en Joyce zijn trotse coaches! Proficiat 
meiden!!  

Coaches Joyce (links) en Cynthia houden het 
spandoek vast. Het team vlnr: Beau, Imke, Nina, 
Emme, Floor, Lynn, Liselot, Fleur, Olivia, Indy en 
op de voorgrond Dieke 

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 

http://www.babyfotootjes.nl/
http://www.handass.nl/
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Steun de Koers van Oers! Word donateur! 
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Het interview 

Dorpscentrum d’Ouw School is op 
zoek naar personeel 

Iedereen in Oerle kent wel Dorpscentrum 
d’Ouw School aan de Oude Kerkstraat. 
Bestuurslid Gidi van Riet is al bijna 30 jaar 
betrokken bij het dorpscentrum en is als lid 
van het vaste personeel erg vaak in het 
gebouw te vinden. Dit kost hem heel wat tijd 
aangezien het gebouw (op verzoek) dagelijks 
geopend is en ook nog een hoge 
bezettingsgraad kent qua bezoekende mensen 
en organisaties. Daarom staat het 
dorpscentrum te springen om wat helpende 
handjes. Een mooi moment om eens met Gidi 
te bekijken wat daar allemaal bij komt kijken.  

In de vroege jaren van de 20e eeuw was er in 
Nederland nog sprake van gescheiden onderwijs. 
Jongens gingen naar de jongensschool en meisjes 
gingen naar de meisjesschool. In Oerle werd in 1914 
het pand van de jongensschool gevestigd aan de 
Oude Kerkstraat. Dit is hetzelfde gebouw als waar 
nu het dorpscentrum in gevestigd zit. Stichting 
Dorpscentrum is in 1961 opgericht en heeft als doel 
om het dorpscentrum te beheren en uit te baten 
voor alle lokale verenigingen die actief zijn op 
maatschappelijk, geestelijk, recreatief en cultureel 
gebied. Destijds is het pand door de Oerse 
gemeenschap gekocht van de kerk. 

En er zijn heel wat lokale verenigingen die op dit 
moment gebruik maken van het dorpscentrum. Zo 
zijn onder meer de KBO, VKS, beoefenaars van het 
spel koersbal, de vliegvisvereniging, de Philips 
Visvereniging, Muziekvereniging Sint Cecilia,  

Groen en Keurig en Chant’Oers geregeld in 
d’Ouw School te vinden. Ook zijn er op dit moment 
maar liefst 5 biljartverenigingen die er periodiek een 
balletje stoten en zijn er in d’Ouw School allerlei 
evenementen zoals de maandelijkse postzegel- en 
muntenbeurs en de jaarlijkse boekenmarkt van de 
Koers van Oers (die bij het verschijnen van deze 
uitgave net geweest is). Tenslotte is het ook 
mogelijk om een feest of een partij te organiseren in 
het dorpscentrum. 

Dit alles moeten de vaste krachten Gidi en 
Jacqueline samen met de vrijwilligers in goede 
banen leiden. Deze vrijwilligers krijgen daar 
uiteraard wel een vrijwilligersvergoeding voor. Gidi 
doet het werk in d’Ouw School altijd met veel 
plezier. Hij vindt het erg leuk om onder de mensen 
te zijn en geniet van de gezelligheid en de 
gesprekken die hij met de bezoekers heeft. Volgens 
Gidi is de onderlinge sfeer gemoedelijk en dat vindt 
hij prettig. 
 
Bij het werk dat Gidi doet komt heel wat kijken. Zo 
doet hij bijvoorbeeld de inkoop, wie er goed achter 
de bar heeft gekeken zal het vast opvallen dat er 
veel verschillende soorten bieren te krijgen zijn, 
maar regelt ook het organiseren van feesten en 
partijen, iets dat hij overigens leuk vindt om te 
doen. Daarnaast gebeurt het onderhoud van het 
pand ook in eigen beheer. In de coronatijd is het 
pand bijv. geschilderd en is er een nieuwe vloer 
gelegd. Gidi omschrijft het als een hobby die een 
beetje uit de hand gelopen is. Tijdens zijn werkzame 
leven combineerde hij dit nog met zijn baan in de 
autobranche.  

Al met al verzetten Gidi en Jacqueline dus heel wat 
werk op dit moment. Daarbij zijn de nodige extra 
handjes welkom die ze goed kunnen gebruiken. Op 
bijvoorbeeld de maandagavond is er nog hulp nodig 
maar ook op de andere dagen is alle hulp welkom. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via  
040-2052490 of even binnenlopen tijdens de 
openingstijden.  

http://www.douwschool.nl/
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Foto impressie Halloween Oerle-Zuid 
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Foto impressie Halloween Oerle-Zuid 
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Progrestaart 

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 

 

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 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Tess Dolmans, Bliss Smulders, Lisanne Tornij,  
Liza Vorstenbosch, Deveny Zwijgers. 

Beste mensen en kinderen, 
ik heb hier een lekker recept 
namelijk progrestaart. Het is 
een schuimtaart, echt lekker! 
 
Dit heb je nodig: 

• 6 eiwitten  

• 360 g suiker 

• 1½ liter slagroom  

• 6 eetlepels suiker (voor de 

slagroom) 

• slagroomversteviger of gelatine 

• bakpapier 

• 100 g pure chocolade of melkchocolade 

• Nougatine 

 
Extra nodig: 

• dinerbord 

• viltstift of potlood 

• mixer 

 
Bereidingstijd is 3 à 4 uren, baktijd 1 uur. 
 
Bereiding: 

• Teken op het vetvrije bakpapier 2 grote cirkels, 

gebruikt hiervoor een omgekeerd diner bord. 
Draai het bakpapier om zodat de cirkel nog wel te 
zien is, maar de inkt straks niet in het schuim kan 
trekken.  

• Klop de eiwitten stijf met de mixer en voeg 

halverwege 360 gram suiker toe.  

Mix door tot dat het eiwit niet meer uit de kom 
valt als je die op zijn kop houdt.  

• Verdeel dit mengsels over de cirkels op het vet 

vrije bak papier. 

• Bak deze droog in de voorverwarmde oven op 

125 °C gedurende twee uur, indien het daarna 
nog nat is deze voorzichtig omdraaien, de oven 
uit zetten en wachten tot ze droog is. 

• Klop de slagroom stijf met de slagroomversteviger 

of gelatine.  

• Smelt de chocolade au bain-marie en breng dit 

aan op de schuimplakken (koek). Heb je dan nog 
gesmolten chocolade over dan kun je die op het 
laatst over de taart besprenkelen.  

• Breng een dikke laag slagroom aan de buitenkant 

van de schuimplakken (koeken) aan. De 
buitenzijde bedek je met de slagroom met 
nougatine. Op de bovenste schuimplak (koek) 
breng je ook een dikke laag slagroom aan en 
versier je die aan de buitenrand met mooie 
toefjes. 

 
Wil je iets extra's aan je taart toe voegen schep dan 
door het stijfgeklopte eiwit stukjes hazelnoot of 
beetje mokka oploskoffie er doorheen. 
   
Laat de taart een dag in de koelkast staan, het liefst 
in een taartdoos of vries hem paar een uurtjes in. 
 
Eet hem lekker op als hij bijna helemaal ontdooid is. 
 
Groetjes Deveny 

http://www.tecaplus.nl/
http://www.autobedrijfdingen.nl/
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Halloween 

Hallo, hier ben ik weer. Ik 
ben Lisanne en ik ga een 
stukje over Halloween 
vertellen. 
Halloween bestaat al heel 
lang. wat is Halloween? 
Halloween is een avond in 
het jaar dat je deuren langs 
kan gaan en snoep op kan 
halen. Ik vind Halloween 
heel leuk elk jaar weer lekker veel snoep op halen. 

En ik liep langs een blauwe tent en er was een 
mevrouw die met de kliko ging klepperen en daar 
schrok ik erg van. Bij ons thuis op de oprit kon je 
drinken halen en wat kaas chips eten. En bij ons kon 
je ook tatoeages laten zetten. 
 
Hopelijk tot de volgende keer.  
 
Lisanne 

Even voorstellen 
Hoi ik ben Tess. Ik ben 
9 jaar oud en zit in groep 6.  
Ik woon samen met mijn 
mama Eva, papa Coen en 
zusje Vaya. We hebben ook 
een poes en 3 kippen. 
Mijn hobby’s zijn judo, 
turnen, zwemmen, piano 
spelen, buitenspelen, 
knutselen en tekenen.  
 

Boodschappen doen in Oers  
In Oerle hebben we 
geen supermarkt, 
maar er zijn genoeg 
plekken om 
ingrediënten voor een 
lekkere lunch te 
halen. Zo ben ik naar 
Piet en Rian gegaan. 
Daar heb ik samen 
met Piet wortels van het land af gehaald. Ook heb ik 
wat uien meegenomen. Natuurlijk moest ik ook even 
hun ezel Iejoor aaien en knuffelen met de hondjes. 

Iets verderop bij de Molenbakker haalde ik een 
heerlijk brood. Op de Zandoerleseweg kocht ik een 
mooie pompoen. Nu hebben we alles verzameld om 
een lekkere pompoensoep te maken. Mama en ik 
hebben samen de soep gemaakt, deze was heerlijk. 
Zie je, ook zonder supermarkt vind je hier alles om 
een heerlijke lunch maken.  
 
Groetjes Tess 

Boodschappen doen in Oers 

Genieten van eigengemaakte pompoenensoep 
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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 

Woordzoeker 

Voor deze Koers heb ik een woordzoeker gemaakt. 
De woorden staan kriskras door elkaar heen.  
Veel plezier met het zoeken. 
Groetjes Liza 

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
http://www.sandersgraszoden.nl/
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Kleurplaten 

Ik heb kleurplaten in een paar thema’s gemaakt 
zodat jullie lekker kunnen kleuren.  
Dit zijn de thema’s:  

• Halloween  

• Sinterklaas  

• Herfst  

 
Veel kleur plezier doei, Bliss  
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Ophaaldagen kliko 
Kijk voor actuele ophaaldagen ook op de 
Afvalkalender van gemeente Veldhoven  
(www.veldhoven.nl/afvalkalender).  

Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende 
ophaaldagen ontstaan. 

De volgende kopijdatum is 

25 november 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 

2022 

November  

17 KBO: Bloembollenmanden maken bij  
Groen en Keurig 

18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

19 Boscafé Molenvelden: Zwetsen in Zandoers 

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

25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen oud papier  

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

28 Open training BIO1: 20.00u—21.00u 
Kempen Campus 

  
December  

2 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

6 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

7 KBO: Kerststukjes maken d'Ouw School 

9 Ophalen grijze kliko + PMD-zak 

9 Oerle-Zuid: PMD-zak 

11 Kerstconcert Alexanderband in St. Jan de 
Doperkerk 14.30u - 16.00u 

12 Open training BIO1: 20.00u—21.00u 
Kempen Campus 

16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

16 KBO: Kerstviering i.s.m. de Zonnebloem en 
Nieuwe Levenskracht 

17 Kerst Meemekoar 

18 St. Jeugdbelangen Oerle: fancyfair in blokhut 
d'n Bosbender 

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

23 Oerle-Zuid: Ophalen grijze PMD-zak 

24 Nachtmis m.m.v. Convocamus, 21.00u, in  
St. Jan de Doperkerk 

30 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 t/m 
6 jan 

Basisschool St. Jan Baptist: Kerstvakantie 

  

Januari 

23 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 
  

Maart 

22 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

25 Rijvereniging St. Jan: ophalen oud ijzer 
 

Juni  

21 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

  

Juli  

14 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

2023 

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