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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 binnenkanten kaft: Marianne Bosch. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

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

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

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

Stichting Koers van Oers 

Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  

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

Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen, 

Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven. 

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 

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

Dorpscentrum d’Ouw School. 

Advertentie tarieven 

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

www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

AVG (Privacy verklaring) 

De privacy verklaring vindt u op de website:  

www.koersvanoers.nl/privacy 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 

Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 

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

Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03 

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

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

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

Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl 

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

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

gaande toestemming van de inzender. 

Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 

Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Colofon 

Verschijningsdata 2022 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

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

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

http://www.reprof.nl/
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Ton Vorstenbosch stuurde ons deze foto.  
Ze was geïnspireerd door de tentoonstelling van 
Groen en Keurig. 
 

— == ** == — 
Gespot! 
 
In de vorige Koers bij de 
rubriek “Wie weet waar?” 
was een foto te zien van 
twee vogeltjes op een 
nesthokje. Dit nesthokje is 
bevestigd aan een boom 
naast de zandweg tussen de 
Oude Kerkstraat en 
Hoogeind en was gespot 
door Ton Vorstenbosch. 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Uitslag loterij VP Oerle 

Trekking loterij VP Oerle 
Uitslag loterij Vakantieprogramma Oerle 
 
Van 28 augustus t/m 2 september hebben wij 
weer met veel plezier ons jaarlijks 
vakantieprogramma voor de basisschool 
kinderen uit Oerle gehouden. Een nieuw 
onderdeel was de loterij. Dankzij gulle gevers 
aan de deur hebben we een mooi bedrag 
opgehaald voor het Vakantieprogramma. 

De trekking was op dinsdag 6 september. Deze is 
geheel kosteloos bij Notarishuys Veldhoven 
gehouden, zie de uitslag hieronder. 
Uiteraard zal de gehele opbrengst van deze loterij 
ten goede komen aan de activiteiten voor de 
kinderen van ons Vakantieprogramma. 
 
Dank aan Lovano, Eetcafé de Kers, de Oerse 
Molenbakker, Intertoys en Notarishuys Veldhoven 
voor jullie bijdragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur VP Oerle 
 
Uitslag loterij: 
 
Nr Kleur Prijs 
616 groen Kadobon 50 euro Lovano 
829 groen Kadobon 50 euro de Kers 
223 oranje Kadobon 50 euro Oerse Molenbakker 
14 groen  Kadobon 50 euro Intertoys 
 
Prijzen kunnen worden opgehaald bij  
Wil van der Aalst, Lakenvelder 18 Oerle. 

Notaris mr. Henk van Kruijsdijk (links) en  
Wil van der Aalst verzorgen de trekking bij 
NotarisHuys Veldhoven 

(K)Oers met name(n) 

http://www.lovano.nl/
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Kinderboekenweek 

Ik ben Charlot van der Linden, wonende in 
Veldhoven (Oerle). Samen met mijn studiegenoten 
zijn wij Kick Ass branding gestart. Hét bedrijf dat 
u kan helpen bij bijvoorbeeld uw huisstijl met daarin 
een logo, kleurstelling, visitekaartje maar ook bij het 
vormgeven van een nieuwsbrief, poster, boek of 
social media post. Kick Ass staat voor directe 
communicatie met een informele sfeer en heeft als 
doel jouw onderneming een kick te geven.   
 
Wij zijn dan ook op zoek naar klanten met 
opdrachten! Met ons team staan wij klaar om visuele 
uitingen te maken die echt aansluiten bij je 
doelgroep. Dat doen we niet voor jou, maar mét jou. 
U kunt meer informatie over ons vinden op:  
https://a-kickasbranding.vev.site/kick-ass-branding/ 
 
Kunnen wij iets voor u of uw kennissen betekenen? 
Dan komen wij graag in contact. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Charlot van der Linden 
charlotvanderlinden@gmail.com 

Kinderboekenweek in de bieb 
woensdag 5 t/m zondag 16 oktober 
 
De Kinderboekenweek 2022 heeft als thema Gi-ga-
groen! en duurt van woensdag 5 t/m zondag 16 
oktober. Andy Griffiths en Terry Denton, auteur en 
illustrator van de populaire reeks 'De waanzinnige 
boomhut', maken het Kinderboekenweekgeschenk. 
Illustrator Marije Tolman maakt het Prentenboek 
van de Kinderboekenweek.  
 
In de Bibliotheek Veldhoven kun je tijdens de 
Kinderboekenweek meedoen aan leuke activiteiten. 
Ook kun je in de bieb terecht voor de 
Kinderboekenweek-krant vol leestips, een mooie 
kleurplaat en boekenlegger. 

Kick Ass branding 

Zoek de boeken 

Net als in de Koers van juni van dit jaar, hebben we 
weer een zoekopdracht verwerkt, namelijk zoek en 
vind de verstopte boeken in deze Koers. Ook hier is 
een leuke prijs aan verbonden die in de volgende 
Koers bekend gemaakt wordt. De boeken die we 
zoeken zien er ongeveer als volgt uit: 
Succes met het vinden! 

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

https://www.cafetaria-de-kers.nl/
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Lezingen budgetcoach 

Lezingenreeks ‘Gek van geld’ 
Diverse data en locaties vanaf  
donderdag 22 september  
Entree € 2,50 per lezing | Online deelname gratis 
 
Steeds meer mensen krijgen in deze tijden van 
inflatie te maken met geldstress. Budgetcoach 
Eef van Opdorp, bekend van het tv-programma 
‘Uitstel van Executie’, helpt mensen op weg 
naar een financieel gezond leven.  
Vanaf 22 september geeft zij de  lezingenreeks 
‘Gek van geld’ in vier verschillende Brabantse 
bibliotheken. De lezingen zijn ook gratis via 
livestream te volgen en online terug te kijken.  
 
Volgens Eef van Opdorp 
heeft een financieel 
gezond leven alles te 
maken met psychologie: 
“Geldkeuzes maken is 
gedrag. Als je inzicht 
krijgt in je gedrag, kun 
je gerichtere keuzes 
maken. Een financieel 
gezond leven begint en 
eindigt immers met 
zelfkennis.” Uit de 
verhalen uit Eefs 
moneycoach praktijk blijkt welke enorme impact 
geld heeft op ons leven. De mensen die bij haar 
aankloppen zijn het overzicht helemaal kwijt, maar 
zodra ze hun relatie met geld verbeteren, groeit hun 
(financiële) vrijheid.  
 
De reeks lezingen is mede mogelijk gemaakt door 
Rabobank en diverse bibliotheken in Oost-Brabant: 
Bibliotheek Dommeldal, BiblioPlus, Bibliotheek De 
Lage Beemden, BiblioNu en Bibliotheek Veldhoven. 
 
Praktische informatie 
Lezing 1: Wat is jouw relatie met geld? 
Deze lezing is inmiddels geweest 
 
Lezing 2: Welke geldtype ben jij? 
13 oktober, BiblioPlus (Cuijk) 
 
Lezing 3: Aan de slag met je geldzaken 
30 oktober, Bibliotheek De Lage Beemden (Gemert) 
 
Lezing 4: Maak jouw geldplan 
16 november, Bibliotheek Eindhoven 
 
Tickets op locatie kosten € 2,50, livestream 
(inclusief terugkijken) is gratis. 
 
Meer informatie en aanmelden via 
www.bibliotheekveldhoven.nl/gek-van-geld  

Natte en frisse kermis! 

Eef van Opdorp 

Beste Oerlenaren, 
 
Wat was het een natte en frisse kermis! 
Gelukkig wisten jullie toch onze gezellige 
kraam weer goed te vinden. De enveloppen 
vonden weer gretig aftrek en vol spanning 
werd er gezocht naar de witte briefjes in de 
enveloppen. 
 
We hadden dit jaar een heel speciale prijs in de 
categorie "Oerle". Jan Leijten schonk ons namelijk 
een exemplaar van zijn prachtige fotoboek: " Oerle 
en de 8 gehuchten". Het laat zich raden dat deze 
fantastische prijs zo weg was. 
Jan heel veel dank voor deze geste. 
 
Wij bedanken alle vrijwilligers die mee hebben 
geholpen met de 
verkoop van de 
enveloppen en 
het uitreiken van 
de prijzen. Maar 
bovenal 
bedanken wij u 
allen weer 
hartelijk, want 
alleen met uw 
steun kunnen wij 
ons werk blijven 
doen. 
 
Groeten en blijf 
allen gezond! 
 
Stichting Nieuwe 
Levenskracht 
afdeling Oerle 

http://www.vandermierden.nl/
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http://www.hoornparketvloeren.nl/
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Crypto Oers, puzzel 100 

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 99 was:  
 
1 Koers Van Oers 
2 As 
3 TholeN 
4 HabraKen 
5 OpgrAving 
6 AMfora 
7 KoePeltje 
8 d'n OErse Have 
9 AntoNis 
 
Familienaam: Van Kampen 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Wendy Borgmans, Mieke van Campen, Gerard 
Groenen, Jo Ten Have, Bets Hospel, Kees Hulshorst, 
Hans Jasper, Corné Kelders, Jan Lammers,  
Henriette Segers, Mellanie Senders, Anja Steijnen  

 
1. Stichting Wenst Ouderen Vers Eetpunt 

(1,1,1,1,1) 
2. Caroline gebruikt woorden van parasieten (9) 
3. Beschreef deze man topbaden anders in  

d' Oerse Taol? (1,1,2,4) 
4. Horecazaak is hoogtepunt op de taart (2,4) 
5. Tina en Rinus zijn juist niet van het konijnendal 

(9) 
6. Deze straat is ten behoeve van een jongen 

aangelegd (8) 
7. Is van Dinie of Kim van de Einder (2,7) 
8. Straat met geen kleine natuur (5,4) 
9. Jeugdtamboer vraagt aan zijn moeder op welke 

plaats het ligt (6) 
10. Aan de Nieuwe Kerkstraat kun je gemengde 

bronsbedden vinden (2,9) 
11. Stichting gaat naar school in buitenkleding (8) 
12. Bekend van Moppen Over Onze Sam en deze 3 

jarige kleinzoon van Mansus 32 (4) 
13. In een paarlemoerschelp vind je een 

schitterende plaats in de Kempen (4) 
14. Gaat het Gilde na de middag asfalteren? (9)  
15. Peerke van Roij werd het en Crypto Oers nu ook 

(7) 
 
 
Succes! 

1 
                  

2 
                      

3 
                     

4 
                   

5 
                      

6 
                     

7 
                      

8 
                      

9 
                   

10 
                        

11 
                     

12 
                 

13 
                 

14 
                      

15 
                    

http://www.oersehave.nl/
mailto:redactie@koersvanoers.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

 

Keuringsarts 

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

Veldhovense Cultuurprijs  

Over de prijs 
 
De Veldhovense Cultuurprijs is op initiatief van 
Museum ’t Oude Slot in 2014 in het leven geroepen. 
In aanmerking komen personen, organisaties of 
instellingen die van belang zijn voor het 
Veldhovense culturele veld. Dit kunnen zowel 
gevestigde namen zijn als aanstormend talent. De 
prijs bestaat uit een bronzen penning en een 
presentatiemogelijkheid bij één of meerdere 
culturele instellingen van Veldhoven. Vanaf deze 
editie is ook een bedrag van € 1.000,- aan de 
Cultuurprijs verbonden, bedoeld voor verdere 
ontwikkeling van de prijswinnaar. 
 
De jury bestaat uit Jack Gooyaers (Art4U), Sjoert 
Bossers (Theater de Schalm), Hans Sonnemans 
(Museum ’t Oude Slot) en Dorine Prinsen (de 
Bibliotheek Veldhoven).  
Eerdere winnaars zijn Bertus Borgers (2014), Studio 
Giftig (2015),  Norbert van Onna (2016), Henrieke 
Goorhuis (2017), Hanneke Hielkema (2018), Johan 
Sanders (2019), Lisette Oosterbosch (2020) en 
(postuum) Arie den Braber (2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: (v.l.n.r.) Jeroen Rooijakkers, Elise van 
Agthoven, Hans Sonnemans, Dorine Prinsen en 
Sjoert Bossers.  Fotograaf: L-Mount media. 

                                                                                            

Juryrapport  Veldhovense Cultuurprijs  
2022  
 
Algemeen 
 
De Veldhovense Cultuurprijs is op initiatief van 
Museum ’t Oude Slot in 2014 in het leven geroepen. 
De prijs is bestemd voor professionele kunstenaars, 

Elise van Agthoven wint Veldhovense 
Cultuurprijs 2022 
 
De winnaar van de Veldhovense Cultuurprijs 2022 is 
weliswaar nog jong maar timmert al stevig aan de 
weg in de muziekwereld. Ze is enthousiast, 
veelzijdig en speelt met passie op hoog niveau 
piano. De jury was unaniem in het uitroepen van de 
15-jarige Elise van Agthoven als winnaar en noemen 
haar een bijzondere, veelbelovende 
cultuurambassadrice.  
 
Over de winnaar 
 
Op 6-jarige leeftijd begon Elise van Agthoven haar 
pianolessen aan muziekschool Art4U in Veldhoven. 
Na een auditie werd zij toegelaten tot de talentklas 
van Art4U. Haar ontwikkeling ging dusdanig snel dat 
zij als één van de weinigen al op 15-jarige leeftijd 
cum laude slaagde voor het examen van de 
muziekschool. Als ambassadrice voor klassieke 
muziek verlaagt Elise ook de drempel voor 
concertbezoek voor jongeren. Tijdens het examen in 
het Muziekgebouw Eindhoven waren veel 
leeftijdgenoten aanwezig. Elise besloot verder te 
gaan in de muziek en is onlangs toegelaten tot het 
Fontys Conservatorium in Tilburg.   
 
In het juryrapport is te lezen over het pianospel van 
Elise: “Haar spel is te typeren als meeslepend en 
expressief. Met haar persoonlijke benadering van de 
muziek neemt zij de luisteraar mee in haar eigen, 
boeiende klankwereld; ingetogen, gracieus of 
sprankelend en temperamentvol. Melodische lijnen 
weet zij altijd smaakvol vorm te geven waardoor het 
lijkt alsof zij de piano laat zingen. Haar uitstekende 
techniek stelt haar in staat tot zowel indrukwekkend 
virtuoos spel als intiem, ingetogen spel, maar staat 
altijd in dienst van de expressie.” 
 
Elise van Agthoven kreeg de prijs op zondag 25 
september uitgereikt op het hoofdpodium van het 
Veldhovense festival CityFest door wethouder Jeroen 
Rooijakkers. 
 

muziek dans theater educatie
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groepen of kunst- en cultuurinstellingen. Maar ook 
veelbelovende jonge talenten en bekende 
kunstenaars uit de regio komen in aanmerking. De 
gedachte achter de prijs is dat cultuur niet alleen je 
eigen particuliere hobby is, maar dat de invloed op 
het culturele klimaat veel verder reikt en serieus 
bijdraagt aan een goed woon/werkklimaat voor de 
samenleving.  Daarmee is deze prijswinnende 
cultuurdrager een voorbeeld voor het ontwikkelen 
van je eigen unieke talent en een culturele promotor 
van Veldhoven en De Kempen.   
 
De prijs bestaat uit een bronzen penning, ontworpen 
door de Veldhovense kunstenaar Jan Dams en sinds 
deze editie een geldbedrag van €1.000,-. Daarnaast 
krijgt de winnaar een presentatiemogelijkheid 
aangeboden bij één of meerdere van de 
professionele culturele instellingen van Veldhoven. 
Eerdere winnaars zijn: Bertus Borgers (2014), 
Studio Giftig (2015),  Norbert van Onna (2016), 
Henrieke Goorhuis (2017), Hanneke Hielkema 
(2018), Johan Sanders (2019), Lisette Oosterbosch 
(2020) en (Postuum) Arie den Braber (2021). 
 
Jury 
 
De jury bestaat uit: Jack Gooyaers (Art4U), Sjoert 
Bossers (Theater De Schalm), Hans Sonnemans 
(Museum ’t Oude Slot) en Dorine Prinsen (de 
Bibliotheek Veldhoven). Naast de artistieke context 
is de binding met Veldhoven een criterium dat sterk 
wordt meegewogen.  
 
Verantwoording 
 
De jury heeft een unanieme voordracht gedaan voor 
de negende winnaar van de Veldhovense 
Cultuurprijs. De leden houden in hun afwegingen 
rekening met diverse aspecten en zoeken naar 
diversiteit onder de prijswinnaars. En die 
verscheidenheid is verrassend groot in Veldhoven! 
 
Dit keer is gekozen voor iemand die weliswaar nog 
jong is maar al stevig aan de weg timmert in de 
muziek. Zij is enthousiast, veelzijdig en speelt met 
passie op hoog niveau piano. Op 6-jarige leeftijd 
begon zij haar pianolessen aan muziekschool Art4U 
Veldhoven. Na een auditie werd zij toegelaten tot de 
talentklas van Art4U, bedoeld voor leerlingen met 
bovengemiddeld talent, meer dan gemiddelde 
ambitie, een groot doorzettingsvermogen en een 
grote inzet. Haar ontwikkeling verliep dusdanig snel 
dat zij als een van de weinigen al op 15-jarige 
leeftijd het hoogste examenniveau van de 
muziekschool cum laude afsloot. 
 
Ondanks haar jonge leeftijd heeft zij al behoorlijk 
veel podiumervaring, zowel in Veldhoven als 
daarbuiten. Zo speelde zij onder meer in Het Oude 
Slot, De Schalm, de Muziekschool, de 
Immanuelkerk, de kapel van het Elkerliek 
Ziekenhuis Helmond, het Parktheater Eindhoven, het 
Muziekgebouw Eindhoven en in het openluchttheater 
De Hunnebergen in Luyksgestel. Bij deze laatste 
voorstelling speelde zij onder andere een stuk van 
Chopin synchroon aan een animatiefilm. 
 

Haar veelzijdigheid is te zien in haar passie voor 
samenspel. Zo speelde zij quatre-mains bij de 
voorstelling Magic Flutes tijdens City Fest 2019 en 
speelde zij mee in een groot ensemble bij de 
voorstelling De Vliegende Hollander in 2021. 
Daarnaast begeleidt zij graag solisten waaronder 
haar zus (viool), moeder (viool) en oma (zang). Ook 
speelt zij mee in diverse ensembles op haar school 
en in een rock band.  
 
Al voordat zij begint te spelen wordt de zaal stil en 
gaat op het puntje van de stoel zitten. Haar spel is 
te typeren als meeslepend en expressief. Met haar 
persoonlijke benadering van de muziek neemt zij de 
luisteraar mee in haar eigen, boeiende klankwereld; 
ingetogen, gracieus of sprankelend en 
temperamentvol. Melodische lijnen weet zij altijd 
smaakvol vorm te geven waardoor het lijkt alsof zij 
de piano laat zingen. Haar uitstekende techniek stelt 
haar in staat tot zowel indrukwekkend virtuoos spel 
als  intiem, ingetogen spel, maar staat altijd in 
dienst van de expressie. 
 
In juli van dit jaar speelde zij haar eerder genoemde 
examen in Het Muziekgebouw Eindhoven. Omdat de 
pers dit niet was ontgaan stond er een mooi 
interview in het Eindhovens Dagblad en op de site 
van het Algemeen Dagblad. Met solorepertoire van 
onder meer Debussy, Scarlatti, Chopin en Mozart 
wist zij de vrijwel volle zaal letterlijk te bespelen. 
Ook speelde zij een deel uit een pianoconcert van 
Mozart met een compleet orkest en begeleidde zij 
haar oma (zang) bij een lied van Vivaldi. Na de 
slotnoot kreeg zij een welverdiende staande ovatie. 
Het publiek bestond voor een belangrijk deel uit 
leeftijdgenoten waarmee zij, als ambassadrice voor 
klassieke muziek, de drempel voor concertbezoek 
voor een jongere generatie verlaagt. 
 
Het hebben van talent staat niet garant voor succes. 
Ambitie, een grote inzet en discipline zoals die van 
een topsporter zijn minstens even belangrijk. En ook 
dat heeft zij de afgelopen jaren overtuigend laten 
zien. Volkomen begrijpelijk is zij daarom recent 
toegelaten tot de Young Musicians Academy van het 
Fontys Conservatorium, Tilburg.  
 
De Veldhovense Cultuurprijs 2022 wordt dan ook 
uitgereikt aan een bijzondere, veelbelovende, jonge 
cultuurambassadrice van Veldhoven: Elise van 
Agthoven! Chapeau! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penning Veldhovense Cultuurprijs.  
 Ontwerp: Jan Dams 
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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 

Computerproblemen?  

Online hulp nodig?  

Nieuwe pc? 

Netwerk installatie-WIFI? 

 

PC-Utilities 

Paleisstraat 17 

5507 LE Veldhoven 

06-42659199 

www.pc-utilities.nl  

sales@pc-utilities.nl  

Coachbureau Veldhoven 

Meer balans in je leven 

Gediplomeerd life-coach met een specialisatie in  

burn-out/burn-out preventie. 

Ook met vragen over zelfvertrouwen,  

grenzen bewaken, assertiviteit, planning en tot 

uitvoering kunnen komen, kun je terecht bij 

Coachbureau Veldhoven. 

Neem voor meer informatie contact op: 

info@coachbureauveldhoven.nl 

Halloween Oerle-Zuid 

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
https://www.boscafemolenvelden.nl/
http://www.pc-utilities.nl/
http://www.coachbureauveldhoven.nl/
https://www.facebook.com/groups/117749172231655
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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: 

TECA+ 

Geschiedenis 
Het bedrijf is ontstaan tijdens de studie 
bouwtechnische bedrijfskunde van de eigenaar 
Sander van Loon. In zijn vrije tijd verzorgde hij voor 
de particulieren hun bouwtekening met daarop hun 
bouwplannen/wensen vertaald in een concreet 
uitvoeringsplan. Later is dat uitgegroeid tot het 
bedrijf TECA+. De naam TECA+ staat dan ook voor 
TEkenen, CAlculeren + nog veel meer.  
 
De werkzaamheden van TECA+ worden veelal vanuit 
thuis uitgevoerd. Dit is in de Zittardsestraat in Oerle.  
 

Advertentie in de spotlight 

Werkzaamheden 
Sander vertelt: "De particulieren help ik graag met 
hun woonwensen concreet te maken. Dit doe ik door 
middel van hun woonwensen uit te werken naar een 
bouwtekening, constructietekening, technische 
omschrijving en bouwvergunningsaanvraag. Daarbij 
kan ik hen ook adviseren in de juiste partij voor de 
realisatie.  
 
Specialisatie 
Sander verzorgt vanaf het ontwerp tot en met het 
uitvoeringsplan voor de particulieren. Daarnaast 
ondersteunt hij enkele bouwbedrijven met de 
calculatie, werkvoorbereiding en projectbegeleiding 
van bouwprojecten.  
 
Onderscheidend vermogen 
Sander geeft het volgende aan: "Doordat ik vanaf 
het begin de woonwensen van de particulier omzet 
naar concrete bouwplannen en bij de uitvoering en 
oplevering betrokken mag zijn, wordt dit vaak als 
zeer prettig ervaren. Hierbij kan ik de particulier 
ontzorgen vanaf het begin tot het eindresultaat". 
"Bouwkundig ontzorgd worden".  
 
Corona 
Tijdens de corona moesten veel mensen thuis gaan 
werken. Hierdoor is het in de branche van Sander 
erg druk geworden. "Dit heeft te maken met het feit 
dat veel mensen in die tijd hun huis wilden gaan 
verbouwen/uitbreiden/renoveren. Dit heeft ertoe 
geleid dat het in plaats van rustiger juist drukker 
werd bij mij".  
 
Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
TECA+ 
Sander van Loon 
tel.nr.: 040 - 3046213 
e-mail: info@tecaplus.nl   
ook te vinden op Facebook en Instagram.  
 
Ook kunt u natuurlijk op de website kijken, 
www.tecaplus.nl, daar vindt u meer informatie en 
vindt u voorbeelden van projecten die door Sander 
van Loon zijn gerealiseerd.  Gerealiseerd project aan de Vijverstraat 2 

Gerealiseerd project aan de Zittardsestraat 69 

http://www.tecaplus.nl/
mailto:info@tecaplus.nl
http://www.tecaplus.nl


12 

Sounds of Harmony Winnaars Bonte Kermis 

EN DE WINNAARS ZIJN...   
 
Voor de Bonte Kermis hadden we een prachtige 
actie opgezet, waarmee er een flinke geldprijs te 
winnen viel voor lokale (sport)clubs. De prijs was te 
winnen door met zoveel mogelijk clubleden 
aanwezig te zijn tijdens de Derde Helft op zondag 
met de Bonte Kermis. Alle leden moesten daarbij het 

shirt van de club dragen!     
 

DE PRIJSUITREIKING    
De eerste prijs (€ 1.000) is gewonnen door 
Korfbalvereniging BIO! De tweede prijs (€500) is 
gewonnen door: Voetbalvereniging RKVVO.  
Een mooie opsteker voor beide clubkassen! 
 
Namens Lovano feliciteren we jullie van harte met 

deze mooie prijs!    

Sounds of Harmony 
 
Op zondagmiddag 16 oktober vindt in de 
Schalm een muziekspektakel plaats, waarbij de 
toehoorder gewoon in en uit kan lopen naar 
believen. Deze middag wordt muzikaal gevuld 
door 4 muziekgezelschappen die elk een kort 
maar heel verschillend programma hebben. 
 
Om 13.00 uur begint Boxtels Harmonie, wat 
vervolgd wordt door het Gerwens Muziekkorps. 
Daarna is het de beurt aan de Heineken Fanfare uit 
Den Bosch om het daarna over te dragen aan 
Muziekvereniging Sint Cecilia uit Oerle, die deze zeer 
gevarieerde muziekmiddag om ca. 16.00 uur afsluit. 
 
Het leuke is echter dat u zelf uitmaakt wat u wilt 
horen en alleen daarnaartoe gaat wat u aanstaat; 
vandaar deze laagdrempelige muzikale 
muziektombola. Wij zien u graag verschijnen. 

Eerste prijs (€ 1000) voor BIO 

Tweede prijs (€ 500) voor RKVVO 
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Ben jij onze nieuwe techneut? 
 
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. 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 
 
Ga je mee wandelen en een kopje koffie 
drinken? 

Ik ben een geweldige flapuit en 
hou van een beetje aandacht 
alleen voor mij. Gewoon een 
kopje koffie drinken in het 
restaurant van Severinus zou 
mij al een groot plezier doen! 
Maken we er samen een mooi 
dames uitje van. Voor meer 
informatie neem contact op met 

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

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 hoor ik 
graag wat u leuk lijkt om te doen bij Severinus. 
Hannah van Duivenbode (06 52 40 16 79)  
 
Kom ondersteunen in de mooiste lunchroom 
van Veldhoven 
 
Bij High Chaparral (Zeelst) willen 
de cliënten graag ondersteund 
worden in hun werk in de 
bediening en in de keuken. Voor 
meer informatie neem contact op 
met Hannah van Duivenbode,  
06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Ik ben een echte festivalgangster, jij ook? 
 
Ik ben een enthousiaste jonge meid die van muziek 
houdt. Ga je met 
mij mee naar 
festivals en 
andere leuke 
muzikale uitjes? 
Voor meer 
informatie neem 
contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Chauffeur-vrijwilligers gevraagd 
 
Momenteel rijdt er een aantal vrijwilligers onze 
cliënten naar activiteiten. Dit zouden we graag willen 
uitbreiden, door meer chauffeurs in te zetten. Onze 
vrijwilligers mogen geen rolstoelgebruikers 
vervoeren. De chauffeurs maken gebruik van de 

busjes van Severinus. 
Voordat je op een busje 
mag rijden, wordt er een 
ANWB rijvaardigheidstest 
afgelegd. Deze wordt 
betaald door Severinus. 
Voor meer informatie kun 
je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers  

(06-52 401 679 of vrijwilligers@severinus.nl).  

Severinus vacatures 

http://www.eclips-uitvaart.nl/
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Vacature St. Cecilia 

Sint Cecilia is een dynamische 
muziekvereniging uit Oerle 
(Veldhoven) die al meer dan honderd 
jaar bestaat maar met de tijd 
meegaat. Wekelijks maken ruim  
80 leden van alle leeftijden muziek 
met elkaar. 
 
De vereniging bestaat op dit moment uit 3 orkesten. 
Het beginnersorkest waarbij leerlingen kunnen 
doorgroeien via ons opleidingsorkest naar het grote 
orkest. Het grote orkest speelt in de 1ste divisie. 
Alle orkesten staan onder leiding van professionele 
dirigenten. Onze kernwaarden zijn:  
muziek, plezier & met elkaar. 
 
Onze muziekvereniging organiseert door het jaar 
heen verschillende muzikale optredens zoals 
theaterconcerten met artiesten maar ook enkele 
optredens die jaarlijks terugkomen zoals het 
Nieuwjaars-/Kerstconcert en Muziek bij de School. 
Hierbij komen vele muziekgenres aan bod, van 
klassieke muziek tot popmuziek en van marsmuziek 
tot filmmuziek. De vereniging streeft er steeds naar 
om toehoorders en muzikanten een diversiteit aan 
muziek te bieden. 
Met deze diversiteit aan muziek en muzieksoorten 
tracht de vereniging enerzijds haar toehoorders 
steeds te verrassen en anderzijds tracht de 
vereniging haar muzikanten te boeien, te prikkelen 
en te binden. De Muziekcommissie stelt hiervoor 
zorgvuldig een meerjarenplan samen. 
 
Binnen het relatief jong en goed functionerend 
bestuur, is vanwege het verlopen van de 
bestuurstermijn de vacature van voorzitter ontstaan. 
 

VOORZITTER (m/v)  
 
Wij zoeken: 
Een enthousiast en gedreven persoon die over een 
gezonde dosis werklust beschikt en affiniteit 
heeft met muziek én jeugd. Een woordvoerder en 
boegbeeld voor de vereniging, iemand die het 
aandurft om een gepassioneerde groep muzikanten 
voor te gaan. De persoon hoeft zelf géén muzikant 
te zijn of over een muzikale achtergrond te 
beschikken. Tijdsbesteding is ongeveer 2-4 uurtjes 
per week. 
 
Taken: 
• Heeft de algehele coördinatie en 
 vertegenwoordigt de vereniging naar buiten 
• Het constructief leiden van de maandelijkse 
 bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen 
• Heeft regelmatig overleg met de dirigenten 
• Samen met bestuur en leden doelen bepalen 
 voor de korte en lange termijn 
 
Vaardigheden: 
• Beschikt over leidinggevende capaciteiten 
• Beschikt over de capaciteit om mensen te 
 motiveren en passioneren 
• Beschikt over enthousiasme en een dosis 
 gezonde humor 
• Beschikt over regionale/ gemeentelijke binding 
• Bestuurlijke kennis is een pré 
 
Wij bieden: 
Een mooie vereniging die het durft tradities los te 
laten en telkens opnieuw probeert muzikale 
uitdagingen aan te gaan. Bestuursfuncties binnen 
onze vereniging zijn op vrijwillige basis. 
 
Sollicitaties: 
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? 
Stuur uw reactie naar ons secretariaat:  
secretariaat@sintceciliaoerle.nl 

http://www.tegelwerkendekeersop.nl/
http://www.dehoeve.nu/
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Ook wat betreft het genre is er genoeg afwisseling. 
Er zijn fabelachtige verhaaltjes over dieren, 
sprookjesachtige verhalen over kabouters, reuzen of 
elfjes maar ook verhaaltjes die spelen in de 
moderne mensenwereld. Daar klagen bijvoorbeeld 
de inbrekers over dubbel glas en alarminstallaties. 
Voor elk kind en elke situatie is er wel een 
verhaaltje te vinden in dit boek.  
 
De auteurs, Linda van Mieghem en Hetty van Vught, 
houden duidelijk van een moraal in het verhaal. De 
inbrekers worden gepakt en de reus die niet samen 
wil spelen leert dat het samen veel leuker is dan in 
zijn eentje. Als gevolg hiervan zijn het allemaal heel 
lieve verhaaltjes.  
 
Het enige echte minpunt aan dit boek is dat de 
auteurs wel heel hard hun best hebben gedaan om 
alle personages bij naam te noemen. In één 
kabouterverhaaltje lees ik over meester Azuur, 
Punk, Gibbeltje, Roefel, Kwint, Kristal, schoenmaker 
Klops, Prik, Narcis, Bakker Krent... Soms is het 
moeilijk om iedereen uit elkaar te houden. Maar dit 
zal niemand uit zijn slaap houden. 
  
Al met al is het een gezellig boek om samen te lezen 
en ben ik het eens met de flaptekst: “Elk verhaaltje 
is ... het begin van een nacht vol mooie dromen!” 
Maar denk niet dat je er werkelijk 101 krijgt. Ik tel 
er echt maar 35. 
 

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

Mijn leuk 1-Minuut Verhalenboek 

Af en toe is het fijn om een echt voorleesboek te 
hebben. Zo’n boek waar niet al te lange verhaaltjes 
in staan om met je peuter of kleuter te lezen als het 
bedtijd is. Dat denk je gevonden te hebben als je 
een boek ziet dat Mijn Leuk 1-Minuut Verhalenboek: 
101 korte verhaaltjes voor het slapengaan heet. Als 
je de volledige titel leest, vraag je je tegelijkertijd af 
of de auteurs de belofte van korte verhaaltjes wel 
kunnen waarmaken als ze in de titel al zo lang van 
stof zijn.  
 
De term 1-Minuut is inderdaad gekozen omdat het 
lekker bekt. De verhaaltjes zijn allemaal langer dan 
een minuut. Er zijn zelfs verhalen van 12 tot 14 
bladzijden. Beslis dus van te voren hoeveel tijd je 
wilt besteden aan het lezen en zoek daar een 
verhaaltje op uit. Maar eigenlijk is het juist het 
sterkste punt van dit boek dat er zo’n grote variatie 
zit in de lengte van de verhalen.  

Kinderboekbespreking 

http://www.sandersgraszoden.nl/
http://www.loodgietersbedrijf-peelen.nl/
https://www.zorginoktober.nl/
mailto:redactie@koersvanoers.nl
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Veldhoven in Beeld: Oorlog 
t/m december 2022 | Entree gratis 
 
Onder de naam ‘Veldhoven in Beeld’ presenteert de 
Bibliotheek Veldhoven elke vier maanden een 
nieuwe presentatie op het grote aanraakscherm 
rondom een wisselend thema. De maanden 
september t/m december staan in het teken van de 
Tweede Wereldoorlog in Veldhoven. 
 
Bombardement en dwangarbeid 
Vanaf september t/m december komen 
Bibliotheekbezoekers via Veldhoven in Beeld meer te 
weten over de Tweede Wereldoorlog in Veldhoven. 
Speciale aandacht is er voor de slachtoffers van het 
bombardement in Zeelst op 17 september 1944, de 
eerste dag van operatie Market Garden. Hierbij 
kwamen 19 mensen om het leven. Op de plaquette 
bij het monument ‘Donderslag Bij Heldere Hemel’ 
staan de namen van deze slachtoffers. De 
presentatie op de Veldhoven in Beeld-tafel laat ook 
de gezichten zien van deze mensen. 
 
Verder is er onder meer aandacht voor de 
Veldhovenaren die gedwongen werden te werken in 
de Mauser wapenfabriek in Oberndorf tussen 1942 
en 1945. Dit waren voornamelijk vrijgezelle jonge 
mannen die werkten als sigarenmaker bij Duc 
George en Velasques. De kerk schatte het gevaar op 
zedelijk verval hoog in. Daarom ging er een priester 
mee en werd voor vertrek een retraite in de (oude) 
kerk van Meerveldhoven gehouden.  
 
Veldhoven in Beeld 
De Veldhoven in Beeld-tafel is een groot, interactief 
aanraakscherm, ook wel ‘multitouchtable’ genoemd. 
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 nauw samen met de 

Veldhoven in Beeld: Oorlog 

medewerkers en vrijwilligers van Museum ’t Oude 
Slot en Erfgoedhuis Veldhoven. Bibliotheekbezoekers 
krijgen zo een mooi beeld van de geschiedenis, het 
heden en de toekomst van Veldhoven.  
 
Praktische informatie 
De presentatie op de Veldhoven in Beeld-tafel is 
tijdens de openingsuren van de Bibliotheek 
Veldhoven doorlopend te bekijken. Entree is gratis 
en aanmelden niet nodig.  
 
Meer informatie:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/oorlog 

Dwangarbeiders uit Veldhoven kregen voor hun 
vertrek naar Duitsland een retraite in de (oude) 
kerk van Meerveldhoven. Foto: Erfgoedhuis 
Veldhoven. 

http://www.daskeukens.nl/
http://www.lindenaccountants.nl/
https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Kermismunten gevonden! Dementiecafé 

De actie ‘zoek de 
kermismunt’ waar 
DorpsVereniging Oerle 
tien dagen voor de 
opening van de kermis 
mee begint, is weer 
succesvol verlopen. Veel 
ouders en kinderen zaten 
iedere dag vol spanning 
te wachten op de hint die 
via de sociale media en 
www.oerle.info verspreid werd. 
 
Uiteindelijk hebben de winnaars van deze 
muntenactie tijdens de opening van de kermis hun 
welverdiende prijzen overhandigd gekregen. De 
uitslag was als volgt: 
 
Munt 1:   gevonden door: Teun Kersmakers 
Munt 2:   gevonden door: Owen Smulders 
Munt 3:   gevonden door: Bliss Smulders 
Munt 4:   gevonden door: Gijs Vernooij 
Munt 5:   gevonden door: Juul Goossens 
Munt 6:   gevonden door: Jeanneke 
Munt 7:   gevonden door: Elin Uitdenbogaard 
Munt 8:   gevonden door: Guus Kemp 
Munt 9:   gevonden door: Cheyenne Jaspers 
Munt 10: gevonden door: Floor Kersmakers 
 
We willen onze sponsors (Gebroeders Regter, 
Boscafé De Molenvelden, de Oerse Molenbakker, 
Lovano, Eetcafé De Kers, Bodrum, Friettent de Kers, 
Gasterij Dorpsgenot) hartelijk bedanken voor het 
beschikbaar stellen van de prijzen. 
 
Oerse activiteiten 
Vind jij het belangrijk dat deze Oerse activiteiten in 
ons dorp gewaarborgd blijven voor onze jeugd en 
volwassenen? Er zijn in het verenigingsleven veel 
vrijwilligers nodig. Ook DorpsVereniging Oerle zoekt 
versterking. Heb je interesse? Meld je dan aan via: 
dorpsverenigingoerle@gmail.com. 

Dementiecafé Veldhoven 
 
Voor iemand met dementie (of het vermoeden 
daarvan) en betrokken familieleden is het 
krijgen van de juiste informatie, praktische 
hulp en begeleiding erg belangrijk. Daarom 
hebben de partners vanuit het Dementie 
Ondersteunings-netwerk Veldhoven (DOV) 
samen het Dementiecafé opgericht.  
 
Het Dementiecafé is bedoeld voor u, met het 
ziektebeeld dementie, uw familieleden, 
mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en andere 
geïnteresseerden.  
 
Bij elke thema-avond is een deskundige aanwezig 
die gespecialiseerd is in het onderwerp. Door middel 
van een interview wordt deze deskundige vragen 
gesteld. Aansluitend worden alle aanwezigen in de 
gelegenheid gesteld om ook vragen te stellen. 
Bovendien ontmoet u bij het Dementiecafé andere 
mensen die in een soortgelijke situatie zitten. U kunt 
de thema-avonden onafhankelijk van elkaar 
bezoeken. 
 
Dinsdag 8 november:  
MMC Veldhoven - Neurologie 
Vergeetachtigheid en dementie zijn bekende 
begrippen. Wanneer spreken we nu van 
vergeetachtigheid en wanneer van dementie? Welke 
vormen van ziektebeelden onderscheiden we en hoe 
verlopen de verschillende processen? Wat betekent 
het krijgen van de ziekte dementie voor de patiënt 
en zijn naaste omgeving? 
 
Hoe laat? 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma 
start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Er is 
voldoende parkeergelegenheid. Toegang is gratis. 
 
Waar? 
Restaurant de Berkt, 
Wilgeman 1 
5507 LG Veldhoven 
 
Inlichtingen? 
Voor meer informatie kunt 
u op werkdagen tussen 
9.00 - 12.00 uur contact 
opnemen met SWOVE: 
Hannie Bergmans of 
Patricia Kohlen  
040-2540066 of per  
e-mail info@swove.nl 

http://www.cda-veldhoven.nl/
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De K.P.J. op bezoek bij de politie  
 
Op dinsdag 12 november mocht de K.P.J. Oerle op 
bezoek komen bij het politiebureau te Eindhoven. 
 
Een klein Brabants kwartiertje later dan afgesproken 
was, arriveerden wij op het bureau. Na ons gemeld 
te hebben bij de portier kwam de Heer Van Lieshout 
ons tegemoet, die ons meenam door een lange gang 
en op het einde daarvan naar de op de derde etage 
gelegen kantine. ‘n Grote gezellige ruimte, opgesierd 
met een bloempje, grote prijzenkasten met grote en 
kleine bekers, gewonnen door leden van het 
politiekorps op allerlei soorten van sport.  
 
Na welkom geheten te zijn en een kop koffie 
gedronken te hebben, kwam de Heer Vrooms die 
zich bij het gezelschap aansloot, en werd precies om 
8 uur de groep in tweeën gesplist en de rondleiding 
nam een aanvang. 
 
’t Eerst kwamen we in de registratiekamer. Daar 
worden allerlei gegevens van mensen, die op de een 
of andere kwaadaardige manier met de politie in 
aanraking geweest zijn, gesorteerd en in 
verschillende laden bewaard. Vervolgens gingen we 
naar de kamer van de technische opsporingsdienst. 
Hier mochten we zien hoe men vingerafdrukken 
opnam. Deze worden heel precies nagekeken en er 
moeten 12 punten inzitten, die aan elkaar gelijk zijn 
en verder geen verschil. Dit is een enorme puzzel, 
wat soms dagen duurt. 
Daarna demonstreerde hij met een infralamp met 
rode stralen, waarmee men op vernuftige wijze 
oneerlijke mensen met geld kan achterhalen. Toen 
gingen we weer terug naar de derde verdieping, 
naar een leslokaal, waar nieuwe agenten met de 
natuur en met de attributen van de onderwereld 
gekonfronteerd worden. Het is eigenlijk een klein 
museum, de politie en de rechercheurs te dienste. 
 
Na daar rond gekeken te hebben (er werden door 
ons ook nog enkele vragen gesteld) werd er van de 
ekskursieleider gewisseld en kwamen we in de 
verkeersregelkamer. Hier vertelde ons een agent de 
manier waarop het verkeer in de binnenstad van 
Eindhoven geregeld wordt. Dit deed hij m.b.v. 
televisiekamera’s, op verschillende punten in de stad 
opgesteld, die het straatbeeld bij hem binnen op de 
televisieschermen brachten. Dit is werkelijk 
fantastisch om te zien. Ook vertelde hij, dat hij 56 
verschillende mogelijkheden had om het verkeer 
sneller of langzamer de binnenstad te laten 
passeren. Zijn taak was alleen regelend en niet om 
procesverbaal op te maken voor iemand die een 
verkeersfout maakte of door het rode stoplicht reed. 

Ouw (K)oers 

Vervolgens gingen we naar de begane grond, naar 
het ontvangen zendstation voor het hele 
politieapparaat in Eindhoven en de omliggende 
gemeenten, die alarminstallaties van juweliers en 
banken, de oproepdienst van de G.G.G.D. en de 
brandweer. 
 
Op de afdeling verkeersongevallen liet men ons de 
plaatsen zien, waar de meeste ongevallen 
voorkwamen. Aan de kleur van de knop was te zien, 
welke ernstig, minder ernstig of lichte 
beschadigingen hadden. 
 
Toen de celafdeling. Hier mochten we niet praten. 
We zagen een lege cel, ook van binnen, en verder 
ook de luchtplaats voor de celgasten. 
 
Nu opnieuw de trappen af, naar de ondergrondse 
cellen voor dronken mannen en vrouwen. Die 
kunnen hier hun roes uitslapen en als ze weer 
ontnuchterd waren en niemand meer op straat, 
mochten ze naar huis. Eerst moesten ze dan wel 
hun cel zuiver maken…. 
 
’n Eindje verder was de vriesruimte voor doden, met 
daarnaast de sectiekamer. Na de griezelige verhalen 
die hier verteld werden, ging het de trappen op, 
terug naar de kantine. ’n Ogenblik later kwam ook 
de andere groep binnen. 
 
De Heer van Lieshout dante de gasten voor het 
aandachtig gehoor en hoopte, nu wij “achter de 
schermen van de politie gekeken hadden”, dat wij 
een andere kijk en gedachte hadden gekregen over 
de politie. Hierop volgde een luid applaus. Na een 
dankwoord voor de gastvrijheid en de gezellige 
manier van rondleiding, werd de beide 
excursieleiders een kleine attentie aangeboden. 
 
Na ruim drie uur op het bureau geweest te zijn ging 
de K.P.J. als een zeer voldane groep terug naar 
Oerle, waar sommigen misschien ’s nachts toch nog 
wel gedroomd hebben, van wat hen daar verteld is. 
 
 
 
Noot v.d. redactie: artikelen uit de oude Koersen 
worden niet op spelling en grammatica gecorrigeerd 

http://www.kolbouw.nl/
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Geheimen van Veldhoven 

Geheimen van Veldhoven verbindt oud 
met nieuw 
 
Vanaf 9 september verschijnt in Veldhoven tijdelijke 
krijtgraffiti bij verschillende kenmerkende locaties in 
Veldhoven. Op die manier brengt Erfgoedhuis 
Veldhoven de website geheimenvanveldhoven.nl 
onder de aandacht door oud met nieuw te 
verbinden. De graffiti verwijst naar monumenten en 
andere voor Veldhoven bepalende gebouwen.  
 
Informatie ter plekke raadplegen 
Met de telefoon bij de hand kunnen mensen direct 
informatie vinden over de locaties die ze bezoeken, 
ook als deze niet open zijn. Op de laptop en pc zijn 
foto’s groter te bekijken en zijn routekaarten te 
downloaden en printen voor wie langs verschillende 
geheimen wil lopen of fietsen. 
 
Meer activiteiten 
Met de graffiti wil Erfgoedhuis Veldhoven het oude 
met het nieuwe verbinden. Op onder meer 
verschillende Facebookgroepen wekt de stichting de 
komende tijd de nieuwsgierigheid met 
‘geheimzinnige’ gesproken tekstfragmenten. 
 
Op vrijdagmiddag 14 oktober om 14.00 uur is er een 
lezing in de bibliotheek waarin enkele geheimen 
worden ontrafeld. 
 
Meer informatie over de activiteiten: 
www.geheimenvanveldhoven.nl. 

Intocht Sinterklaas 

SAVE THE DATE: 
 
Beste Oerlenaren, de herfst is pas net begonnen 
maar over een paar weken komt Sinterklaas weer in 
het land. 
Sinterklaas en zijn pieten zullen op 13 november  
's middags een bezoek brengen aan Oerle. Nadere 
informatie volgt nog, maar zet de datum vast in 
jullie agenda! 

http://www.fysiotherapieheikant.nl/
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Susans column 

Al snel moesten we er weer naartoe omdat het 
zonneklepje dat tegen het dak hangt bij de 
passagiersstoel afbrak. We kregen een nieuw klepje 
mee. De factuur zou nagestuurd worden.  
 
Een paar weken later vroegen we elkaar: Heb je dat 
klepje al betaald? Welk klepje? Je weet wel, bij 
Dingen? Oh! Dat klepje... Bij Dingen! Wij begrepen 
elkaar, maar ons kind dacht dat we weer een 
vervelend woordspelletje zaten te spelen. “Waar 
hebben jullie het over? Waar moeten jullie heen 
dan?” “Nou, naar garage Dingen.” “Maar hoe heet 
die garage dan?” En bijna begon ik weer te zingen: 
“Je weet het, maar hoe heet het, het is Dingen!” 

Je weet wel,  
het is... uh 
door Susan Visser 
 
 
 
Sinds vorig jaar gaan we 
voor ons auto-onderhoud 
helemaal lokaal. Van een 
garage in Eindhoven zijn 
we overgestapt naar de 
garage in Oerle. We 
kwamen er meteen achter dat we daar op korte 
termijn een afspraak kunnen maken voor een 
onderhoudsbeurt of voor de winterbanden en dat is 
toch wel wat waard. Bij onze vorige garage lukte 
een afspraak maken met het online 
boekingssysteem (dat geadviseerd werd) helemaal 
niet meer en een telefonisch gemaakte afspraak zou 
pas over een week of acht kunnen. “Is dat beetje 
winter dat we hier nog hebben dan niet al voorbij?” 
vroegen we ons af. 
 
Alsof het ging om het proberen van badwater – waar 
je dan eerst voorzichtig een dikke teen in steekt om 
te voelen of het niet te heet is – zo probeerden we 
eerst met iets kleins langs te gaan. Een kleine beurt 
voor de auto dus. Daarna het opslaan van onze 
winterbanden. En we waren het er toen over eens. 
Hier willen we blijven komen. Maar de naam van de 
garage, daar konden we het maar niet eens over 
worden. Van Dinges? Dinges? Van Dingen? Onze 
zoon keek ons meewarig aan terwijl wij ons hardop 
probeerden te herinneren wat ook alweer precies de 
naam was. Toen ik “Je weet het, maar hoe heet het, 
het is dinges,” zong, het liedje dat ergens in de 
vorige eeuw bij een tv-programma hoorde, was hij 
er het liefst bij weggelopen. Helaas voor hem zaten 
we middenin het avondeten en kon hij geen kant op. 
“Kunnen jullie er nou alsjeblieft over ophouden?” 
vroeg hij smekend. We besloten om gewoon eens 
langs te wandelen om te kijken welke naam boven 
de garage hangt. Autobedrijf Dingen. Dat konden we 
wel onthouden, dachten we.  
 

http://www.geitenboerke.nl/
http://www.autobedrijfdingen.nl/
http://www.henrikox.nl/
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http://www.boscafemolenvelden.nl/
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Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid 
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse 
ondernemers om hun contactgegevens tegen een 
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar op de 
site te plaatsen.  
 
In de menubalk op de homepage staat een kopje 
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw 
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link 
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle 
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de 
homepage van www.oerle.info.  
 
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site 
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan 
blijven en continu up-to-date gehouden wordt.  
We betalen hier onder andere de hosting en het 
onderhoud van de website van. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
info@oerle.info of redactie@koersvanoers.nl. 

Oerse bedrijvengids 

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 

 

http://www.babyfotootjes.nl/
http://www.gbveldhoven.nl/
http://www.fitenslank.nl/
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www.rendersmetaal.nl 

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

Oers zoekt vrijwilligers!! 

Oerle is een bruisend dorp waar gedurende het 
jaar tal van leuke activiteiten georganiseerd 
worden voor jong en oud. Vind jij het 
belangrijk dat dit zo blijft? Sluit je dan aan bij 
een van de vele verenigingen.  
 
Onze verenigingen hebben een schreeuwend tekort 
aan vrijwilligers. De kans bestaat dat er hierdoor in 
de toekomst veel minder activiteiten georganiseerd 
kunnen worden. Dat heeft natuurlijk grote gevolgen 
voor ons dorpse karakter. Daarom roepen wij 
iedereen die zich betrokken voelt op om contact op 
te nemen met een van de Oerse verenigingen. 
 
Werkgroepen 
Ook DorpsVereniging Oerle zoekt nog mensen voor 
de diverse werkgroepen die zijn ontstaan uit de 
DorpsVisie, onlangs gepresenteerd tijdens de 
jaarvergadering. Het gaat om de volgende 
werkgroepen: 
- Werkgroep Groen 
- Werkgroep Verkeer 
- Werkgroep Bouw 
- Werkgroep Speeltoestellen 
Daarnaast zoeken we nog mensen voor de reeds 
bestaande werkgroepen: 
- Werkgroep Kerst Meemekoar 
- Werkgroep Kermis (contact met gemeente, 

kermisuitbaters en SJB) 
- Werkgroep Wandelpaden  
- Werkgroep Herbestemming Kerkgebouw 
- Werkgroep Zorg in het dorp 
 
Oerse verenigingen 
Wil je iets betekenen in het verenigingsleven? Op 
www.oerle.info kun je de contactgegevens vinden 
van alle Oerse verenigingen en zie je tevens wat 
deze verenigingen allemaal doen. 
 

Jaarlijkse vergadering voor verenigingen 

DorpsVereniging Oerle organiseert maandag  
14 november de jaarlijkse vergadering voor alle 
verenigingen. Dat is voor iedereen een goede 
gelegenheid om kennis te maken met de 
verenigingen en activiteiten in Oerle. 
De vergadering begint om 20 uur in d’Ouw School. 
Iedereen is welkom maar aanmelden is fijn. 
Aanmelden kan via: 
dorpsverenigingoerle@gmail.com. 

Vereniging: Contactgegevens: 

DorpsVereniging Oerle 

Imkervereniging  
St. Ambrosius 

Koers van Oers 

Sinterklaascomité 

Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Vakantieprogramma Oerle 

Tiener Comité Oerle 

Chant’Oers 

Muziekvereniging St. Cecilia 

Biljartclub Oerle 

Bloemenvereniging  
Groen en Keurig 

Boergondisch Oers 

Gilde St. Jan Baptist 

KBO 

VKS 

BIO 

Ponyclub de Hinnikers 

Motorclub de Oerse tochten 

Rijvereniging St. Jan 

Tennisvereniging De Korrel 

Voetbalvereniging RKVVO 

De Zonnebloem Oerle 

Stichting Nieuwe Levenskracht 

Stichting Pastoor 
Vekemansfonds 

dorpsverenigingoerle@gmail.com 

bijenberkt@gmail.com 
 

secretariaat@koersvanoers.nl 

sinterklaasoerle@gmail.com 

secretaris@sjb-oerle.nl 

voorzitter@vpoerle.nl 

tienercomite@gmail.com 

info@chantoers.nl 

secretariaat@sintceciliaoerle.nl  

R.Hazenberg@live.nl 

ljgmbogaerts@onsbrabantnet.nl 
 

mail@boergondischoers.nl 

gilde.sint.jan.baptist.oerle@hotmail.nl 

hmvanbeers@onsbrabantnet.nl 

to.have@planet.nl 

secretariaat@biokorfbal.nl 

dehinnikers@live.nl 

martijn@oerle.net 

jvanoorschot@onsmail.nl 

algemeen@tvdekorrel.nl 

secretaris@rkvvo.nl 

m.silkens@chello.nl 

oerle@nieuwelevenskracht.nl 

info@vekemansfonds.nl 

http://www.douwschool.nl/
http://www.rendersmetaal.nl/
http://www.oerle.info
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Knallende opening kermis 

Hallo allemaal, 
 
Met een Awabbabaloelaaa Awabbengboem en een 
flinke knal werd dit jaar de kermis geopend in 
Grease/rock-'n-roll stijl. Het team van Kapper van 
der Looy voorzag ieder kind van een prachtige kuif. 
Als dat nog geen feest was, kwamen de echte Danny 
Zuko en Sandy uit de film Grease ook nog naar 
Oerle toe, natuurlijk met passend vervoer een heuse 
Cadillac. Daarna volgde de optocht door het dorp 
waarbij heel het dorp onze rock-’n-rollertjes kon 
bewonderen. Nadat we met Sandy en Danny een 
dansje hadden gedaan, werden de prijzen uitgereikt. 
De rock-’n-roll koning was natuurlijk de King zelf en 
Gus nam hierbij trots de beker in ontvangst, 
daarnaast werd een stralende Jonne gekroond tot 
rock-'n-roll koningin.  
 
Tijdens de opening riepen wij jullie op om jullie 
leukste rock-'n-roll foto in te sturen waarbij ook 
mooie prijzen mee te winnen zijn. En de winnaars 
zijn: 
 

• Janiek van der Velden en Ties Rutgers:  

bon voor 4 x één frietje van cafetaria de Smickel 

• Lars en Mijke Waarma: bon voor 4 x één slush 

puppie van eetcafé de Kers 

• Femke Schippers: bon voor 4 x één appelflap 

van de Oerse Molenbakker 

• Luc Hoeks: bon voor  4 x één ijsje bij cafetaria 

de Kers 

• Luus Gielissen: bon voor 4 x één warme 

chocomel met slagroom bij 't Dorpsgenot. 
 
Jullie mogen een mailtje sturen naar 
voorzitter@sjb-oerle.nl om een afspraak te 
maken om jullie prijs op te komen halen. 

Deze spetterende opening kon niet doorgaan zonder 
de hulp van DorpsVereniging Oerle, het team van 
Kapper van der Looy, Coconut voor het spetterende 
geluid, onze verkeersregelaars die alles weer in 
veilige banen leidden, Tim, Adri en Coen voor het 
vervoer en alle kinderen die mee hebben gelopen 
met de optocht. Allemaal heel veel dank en tot 
volgend jaar! 
 
Keep on rockin' 
 
Doe Commissie Stichting Jeugdbelangen Oerle  

In het midden Ties Rutgers 
& Janiek van der Velden 

Luc Hoeks 

Luus Gielissen 

Femke Schippers 
(midden) met 
Sandy en Danny 

Lars en Mijke Waarma 

http://www.kappervanderlooy.nl/
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Uw bank dichtbij. 

Handass Financieel Advies 
Mr. de la Courtstraat 6a 
5512 AS VESSEM 

T 0497-592248 
E handass@handass.nl 
I www.handass.nl 

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 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
http://www.handass.nl/
https://www.verhoevenbakkerij.nl/
http://www.vandevenuitvaarten.nl/
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8
e

 editie Kerst Meemekoar 

Kerst Meemekoar editie 8 is 
aanstaande! 

Noteer zaterdag 17 december alvast met dikke 
stift en onderstreping in de agenda! Want dan 
is het tijd voor éindelijk een nieuwe editie van 
Kerst Meemekoar - het ontmoetingsmoment 
vóór de feestdagen door en voor iedereen die 
ons dorp een warm hart toedraagt.  

We zijn deze keer samen met de Doe-commissie van 
Stichting Jeugdbelangen druk doende om een 
heerlijk kerstweekend te organiseren. Dit betekent 
waarschijnlijk dat er wat vaste onderdelen van Kerst 
Meemekoar komen te vervallen en er geweldige 
nieuwe activiteiten ontstaan. 

We houden de spanning er nog even in en maken 
nog geen programma bekend. In de komende 
periode zal natuurlijk wel o.a. via school, de Koers 
en digitaal meer informatie volgen. 

Een aantal verenigingen zullen we persoonlijk 
benaderen om hun eerder toegezegde bijdrage te 
bespreken. Hiermee komt deze keer het 
gebruikelijke overlegmoment met alle verenigingen 
te vervallen. Mochten er individuen of verenigingen 
zijn die ook een bijdrage kunnen leveren aan dit 
ontmoetingsmoment voor de feestdagen, dan 
kunnen zij contact opnemen met één van de 
onderstaande vrijwilligers. 

We hebben er enorm veel zin in en hopen dat u allen 
dat ook heeft! 

Namens de werkgroep Kerst Meemekoar, 
 
Ine Loijen René van der Mierden 
Daphne Verstegen Dirk Goossens 
Baukje Sweegers Joost Vierling 
Milja Du Puy 

Het recept is deze keer van Benthe van Diessen. 
 

Apple crumble  

Ingrediënten (voor 4 personen) 
- 4 appels bijv. Jonagold of Goudreinetten 
- Kaneel naar eigen smaak 
- 2 eetlepels echte honing van de imker (uit de 

supermarkt is een NO GO) 
- 200 gr bloem 
- 100 gr roomboter 
- 75 gr lichte basterdsuiker (als je dit niet hebt,  

kan kristalsuiker ook) 
- vanille-ijs 
- slagroom 
 
Bereidingswijze 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Schil en snij de appels in stukjes. 
3. Voeg de honing en kaneel toe aan de stukjes 

appel en roer dit door elkaar. 
4. Doe de appels in een met boter ingevette 

ovenschaal. 
5.  Snij de boter in stukjes in een kom en voeg de 

bloem en suiker toe.  
6. Kneed dit met de hand tot een kruimelig geheel.  
7. Bedek de appels met de kruimels (kruimels niet te 

klein ☺). 

8. Zet de ovenschaal in de oven ongeveer  
30 – 45 min, tot de crumble goudbruin is.  

9. Serveer dit warm met een bolletje vanille-ijs en 
slagroom.  

Geniet ervan!! 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een 
superlekker recept is!!  
Ik wil de pollepel doorgeven aan Thea Das, 
omdat oma lekker kan kokkerellen.  
Vooral wild en lekkere stoofpotjes! 

Oersmakelijk 

http://www.rijschoolstroosma.nl/
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Meezingconc’Oers Veldhoven 

http://www.veldhovensmannenkoor.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 

Winnaars zonnebloemen 

Beste Oerlenaren, 
 
In de Koers van juli 2022 gaven wij jullie een 
update van hoe het ging met de zonnebloemen 
in de tuinen van onze deelnemers. 
We zouden in september ook een winnaar 
aanwijzen. De winnaar krijgt van Stichting 
Jeugdbelangen namelijk een heerlijke taart ! 
 
Hannah Verhoef, haar 
zonnebloem kreeg van 
Hannah heel veel liefde en 
aandacht en werd zelfs 
groter dan Hannah zelf, 
maar liefst 1.40 meter. 
Knap gedaan Hannah. 
 
 
 
 

Zaten Gijs en Evi 
Vernooij in de vorige 
Koers nog in de race 
om bij de prijswinnaars 
te eindigen met een 
mooie 1.90 meter, door 
de warmte liet de 
bloem zijn koppie wat 
hangen en strandde hij 
op 1.80 meter. Toch 
een hele knappe 
prestatie Gijs en Evi. 
 

Martin Dingen houdt ervan 
om lekker te tuinieren, zijn 
tuintje ziet er daardoor ook 
altijd spic en span uit. Van 
zijn buren kreeg hij een 
SJB zonnebloemetje en 
Martin wist hem met al zijn 
goede zorgen tot een 
mooie 2.70 meter te laten 
groeien. 
 
 
 
 

 
 

Pim Jansen stond in de vorige 
koers al met zijn zonnebloem 
van 2.17 meter op de foto. 
Slim als Pim is riep hij de hulp 
van zijn grote zus Sophie in 
die hem hielp de zonnebloem 
nog hoger te laten groeien. 
Uiteindelijk moest er zelfs een 
trapje aan te pas komen om 
hem op te kunnen meten: 
2.90 meter, een schitterend 
resultaat. Super gedaan Pim 
en Sophie. 
 
Thomas en Mathijs Tops 
stonden in de vorige koers  
ook te stralen bij hun mooie 
zonnebloemen.  

De zonnebloem van  
Hannah Verhoef 

De zonnebloem van  
Gijs en Evi Vernooij 

De zonnebloem 
van Martin Dingen 

De zonnebloem van 
Pim Jansen 

De zonnebloem  
van Thomas Tops 

De zonnebloem van 
Mathijs Tops 

http://www.de-crom.nl/
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Voor de Boekenmarkt Oerle op 5 en  
6 november is de Koers van Oers op zoek naar 
sjouwhulp.  
 
We zoeken Oerlenaren die vrijdagavond 4 november 
willen helpen om de boekendozen vanuit de kelder 
onder de school naar d’Ouw School te brengen én op 
zondagmiddag de niet verkochte boeken weer terug 
naar de kelder te brengen. 
 
Als je (één van) beide dagen 
beschikbaar bent om op deze 
manier een bijdrage te leveren 
aan het in stand houden van 
ons mooie dorpsblad, neem 
dan contact op met:  
Miranda van Vlerken  
(06-25522567) of  
Jan Kampinga (06-28417750). 
 
Jouw hulp wordt zeer op prijs 
gesteld. 
 
Team Koers van Oers 

Sterke Oerlenaren gezocht! 

Toen Thomas en Mathijs het vorige artikel lazen 
dachten ze meteen, we kunnen nog winnen en 
hebben ze alles uit de kast gehaald om hun 
zonnebloemen extra te verzorgen. 
En met resultaat ! De zonnebloem van Thomas is 
wel 2.10 meter geworden en die van Mathijs bleef 
maar groeien en groeien tot wel 3 meter. Wow wat 
een superprestatie ! 
 
Je zou denken dat 3 meter niet meer te evenaren 
valt. Maar Anita Teeuwen had geen woord teveel 
gezegd toen ze zei 
dat de zonnebloem 
zich goed thuis 
voelde bij haar. 
Haar zonnebloem 
groeide 
rechtstreeks naar 
de zon en werd 
maar liefst  
3.14 meter hoog. 
Daarmee is Anita 
de winnaar van 
deze actie. Van 
harte gefeliciteerd 
Anita. Wij komen 
binnenkort jouw 
prijs bezorgen en 
willen dan al jouw 
zonnebloem 
verzorging tips en 
tricks horen. 
 
Zonnige groeten 
van Stichting 
Jeugdbelangen 
Oerle De zonnebloem van  

Anita Teeuwen, maar liefst 
3.14 meter hoog 

http://www.eetcafedekers.nl/
https://www.nieuwerwets.nl/
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Tess Dolmans, Bliss Smulders, Lisanne Tornij,  
Liza Vorstenbosch, Cis Willems, Deveny Zwijgers. 

Operation Market Garden 

Herdenking operatie 
Market Garden 
 
Op zaterdag 17 september 
gingen wij al heel vroeg 
richting Ede. Toen we van 
Arnhem naar Ede toe fietsten 
hoorden we al heel veel 
vliegtuigen knetteren. We 
waren precies op tijd in Ede op de heide om de 
Herculessen (hele grote militaire vliegtuigen) over te 
zien komen. Uit de vliegtuigen zagen we 
parachutisten springen. Er vloog ook een oud 
vliegtuig een Dakota. Dat springen vond ik echt 
indrukwekkend. Maar nog indrukwekkender is het 
verhaal waarom deze parachutisten dit nu nog doen.  

In 1944 - tijdens de tweede Wereldoorlog- vond 
tijdens operatie Market (door de lucht) Garden (over 
land) een van de belangrijkste gebeurtenissen plaats 

rond Ede. De dropping van zo’n 2200 met name 
Engelse en Poolse parachutisten vond plaats op de 
Ginkelseheide. Nadat ze uit het vliegtuig waren 
gesprongen moesten deze soldaten door naar 
Arnhem om daar de brug te veroveren.  
 
Nadat wij de parachutisten 
hadden zien springen 
gingen we naar het 
plaatsje Oosterbeek.  
Daar zagen we twee hele 
oude mannen zitten met 
een militair pak aan met 
heel veel medailles.  
Mama en ik gingen deze 
mannen een handje geven 
en bedanken voor onze 
vrijheid.  
Een van de mannen vroeg 
mij hoe oud ik was. Toen ik 
zei dat ik 8 ben zei hij:” ik ben 90 jaar ouder dan jij 
bent”. Ik kreeg van deze meneer een fotokaart. Op 
deze kaart staat deze meneer die Geoff Roberts heet 
en hij blijkt een van de 2200 parachutisten te zijn 
die in 1944 geland zijn.  
Dit vind ik echt heel erg cool dat ik hem heb 
ontmoet.  
 

Groetjes Cis ✌✌ 

http://www.vankasteren.nl/
http://www.artoli.nl/
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In deze editie stellen enkele van de (nieuwe) leden 
van de kinderredactie zichzelf even voor…. 

Nieuwe kinderredactie 

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  

Weer even voorstellen   
Hoi ik ben Bliss, ik heb al 
een keertje in de Koers 
voor Kids gezeten, maar 
het is zo leuk dat ik het 
nog een keertje doe. Dus 
voor de mensen die mij 
niet kennen, ik ben 10 jaar 
en woon samen met mijn 
broer Owen, mijn moeder 
Sandra, mijn vader Rob, 
mijn hond Youp, mijn kat 
Astor, mijn kippen en de 
vissen.  
We hebben een grote 
boerderij maar niet met stallen. Het was vroeger 
namelijk een boerderij en nu alleen de buitenkant 
nog maar.  
Ik zit op Basisschool de Sint-Jan Baptist in Oerle. Ik 
heb daar veel vriendinnen (en ik voel me daar fijn 
bij). Ik zit ook op korfbal bij BIO, mijn hobby’s zijn: 
naaien, knutselen en (binnen) hutten te bouwen om 
in te slapen.  
 
Dit was mijn eerste stukje weer, groetjes Bliss. 

Bliss Smulders 

Hallo, ik ben Lisanne Tornij. 
Ik ben 8 jaar en ik zit in 
groep 5. Ik heb een broer 
Jelte en een moeder 
Martine en een vader 
Werner. Ik ga nu een 
stukje vertellen over 
mezelf.  
 
Ik ben Lisanne en mijn 
hobby’s zijn acrogym, skiën 
en volleybal. Ik zit net op 
volleybal en ik vind het 
super leuk. Ik volleybal bij 
NUVOC. Het is voor mij een hele leuke sport en 
misschien voor jullie ook. En ik ski ook elk jaar met 
mijn neven en nichten. En dat is super leuk!  
 
En dit was mijn eerste stukje in de Koers voor Kids. 
En hopelijk tot gauw. 
Lisanne 

Lisanne Tornij 

Hallo allemaal, 
Ik ben Liza, ben 9 jaar en 
zit in groep 7 bij juf 
Meerle. 
Ik heb een zusje, een 
mama en een papa. 
Mijn hobby’s zijn 
hockeyen, tekenen, 
buitenspelen en afspreken. 
Ik hockey bij Basko samen 
met mijn beste vriendin in 
de achttallen. En ik speel 
op een half veld. 
In de zomervakantie was ik 
in Duitsland geweest en 
daar hebben we elke dag 
iets gedaan. 
We zijn daar in een grot geweest, in een meer 
gezwommen, in een buitenzwembad gezwommen en 
een pad gewandeld. Er was ook veel regen en 
onweer. 
 
Dit was mijn stukje. Groetjes Liza. 

Liza Vorstenbosch 

Deveny Zwijgers 

Hoi hoi, 
 
ik wil mezelf even 
voorstellen, mijn naam is  
Deveny Zwijgers. Mijn 
huidige klas is groep 7 met 
Juf Meerle. Ik heb het 
super naar mijn zin op 
school. Helaas zit mijn 
broertje niet meer bij mij 
op school. 
 
Sinds 2016 woon ik in 
Oerle, woon hier met veel 
plezier samen met mijn 
moeder Monique, broertje Levy en onze hond Pietje. 
Helaas niet meer met mijn papa, die is in 2020 
overleden.  
 
Mijn hobby's zijn: knutselen, bakken en koken, 
buiten spelen, muziek luisteren, spelletjes spelen, 
film kijken. 
Vind het super leuk om over leuke onderwerpen te 
gaan schrijven. Lees zelf ook altijd de Koers van 
Oers. 
 
Tot snel 
Deveny 

http://www.dietistevivian.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 

28 oktober 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 

Oktober  

13 KBO: bedevaart naar Weebosch 

14 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

14 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

14 Oerle-Zuid: Ophalen groene kliko + PMD-zak 

15 Klein Chemisch Afval 9u-11.30u  
Gerard Vekemansplein 

16 Muziekvereniging st Cecilia: Sounds of 
Harmony in de Schalm 

22 Ophalen oud papier & Klein Chemisch Afval  

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

24 t/m 
28 

Basisschool St. Jan Baptist: herfstvakantie 

26 KBO: hapjesmiddag d'Ouw School 

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

28 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

29 Halloween in Oerle Zuid 

30 Veldhovens Mannenkoor:  
meezingconc’Oers in d'Ouw School 

  

November  

4 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

5 Boekenmarkt Oerle in d'Ouw School;  
13.00u - 17.00u 

6 Boekenmarkt Oerle in d'Ouw School;  
10.00u - 15.00u 

8 SWOVE: Dementiecafé: Wat is dementie? 

11 Oerle-Zuid: Ophalen groene kliko + PMD-zak 

11 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

14 DVO: Jaarvergadering voor verenigingen 

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 

  

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 

16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

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

17 Kerst Meemekoar 

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

23 Oerle-Zuid: Ophalen grijze PMD-zak 

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 

  
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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Foto impressie 60 jaar Groen & Keurig 



 

 

http://werk.ah.nl/

