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Bloemenactie BIO

(K)Oers met name(n)

Nu het zonnetje weer schijnt, de vogels weer
fluiten en we Corona hopelijk wat achter ons
kunnen laten is het weer tijd voor wat extra
vrolijkheid in de tuin. Ook dit jaar zorgen wij
hier weer voor door middel van onze jaarlijkse
bloemenactie!
U kunt weer verschillende soorten geraniums,
Spaanse margrieten, grote vlijtige liesjes en minipetunia's bestellen. De plantjes kunt u ophalen op
zaterdag 23 april 2022 tussen 13.00-16.00uur
U kunt de bloemen bestellen via het bestelformulier
op www.biokorfbal.nl. Uiterste besteldatum is
17 april, dus bestel snel!
Wij hopen u allen weer te zien. Mocht u nog vragen
hebben, dan kunt u deze stellen via
biobloemen@hotmail.com.

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten,
bloemen, berichtjes en alle andere blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen na het
overlijden en bij het afscheid van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma :
Cor de Crom van Oosterhout.
Het heeft ons goed gedaan.
Familie de Crom & Familie van den Boomen de Crom

Korfbalvereniging BIO

Gewijzigde locatie

Paasbos locatie gewijzigd
In de vorige Koers kondigden wij al aan dat de
Paashaas weer naar Oerle toe komt.
Echter komt hij dit jaar niet naar het traditionele
paasbos, maar naar onze gezellige blokhut
d'n Bosbender.
Dus op Tweede Paasdag (18 april) verzamelen
we niet om 10:30 uur bij de Oerse hoop, maar bij
de Blokhut d’n Bosbender.
Groeten
Stichting Jeugdbelangen Oerle
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Save the date!

BIO F1 kampioen

Save the date!
Laatste week zomervakantie
Wanneer?
28 augustus tot en met 2 september 2022.
Wat gaan we doen?
We zijn nog druk bezig met het programma, maar
we geven je graag alvast een beeld van de grove
opzet voor de onderbouw (t/m groep 5):
− Zondag: Olympische dag met (water)spelletje
− Maandag: dagje pretpark
− Dinsdag/woensdag: bivak; hutten bouwen en
overnachting
− Vrijdag gezellige afsluiting met de hele familie
De bovenbouw (groep 6 t/m 8) gaat dinsdag,
woensdag én donderdag op bivak.
Voor wie?
− Woon je in Oerle?
− Of woon je buiten Oerle, maar ga je wel naar BS
Sint Jan Baptist?
− En zit je nu in groep 3 t/m groep 8?
− Of ga je na de zomervakantie naar groep 3?
Dan mag je inschrijven!
Wat kost het?
€ 69 per kind
Waar schrijf ik me in?
Je hoort van ons zodra de inschrijving start. Wil je
meedoen, blok deze week nu dan vast in de agenda.
Goed om te weten
Alleen samen kunnen we deze week realiseren. Om
alle activiteiten mogelijk te maken, hebben we hulp
nodig. Bij de inschrijving vragen we alle ouders
daarom op 2 momenten te komen helpen. Dit
varieert van opbouwen, activiteiten begeleiden tot
opruimen. Heb je vragen? Stuur een mailtje naar
secretaris@vpoerle.nl.

Wat zijn we trots op onze jongste jeugd
Jula, Malou, Neva, Noa en Sophie van
korfbalvereniging BIO hebben hun eerste competitie
fantastisch gedaan en zijn meteen kampioen
geworden met de F1!
Ze kunnen de korf goed vinden, want ze hebben dit
seizoen samen maar liefst 130x weten te scoren!
De meiden hebben in korte tijd ontzettend
veel geleerd en vooral samen heel veel
plezier gemaakt!
Ben jij een meisje van 6-7-8 jaar oud en wil
jij ook graag korfballen? Dan ben je van harte
welkom voor een proeftraining bij ons! Kijk daarvoor
op www.biokorfbal.nl

Zoek en win!
De paashaas heeft in deze Koers
verschillende paaseieren verstopt.
Zoek de eieren, laat via de mail
weten hoeveel eieren je gevonden
hebt en maak kans op een leuke
verrassing!
Stuur je antwoord naar:
redactie@koersvanoers.nl
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Severinus vacatures

Ga je mee met mij met de trein en een kopje
koffie drinken met mij?
Ik ben een hele lieve gemoedelijke man van 53 jaar
oud. Ik geniet van een praatje, samen koffie
drinken, een wandeling, of samen met de bus of
trein weg gaan.
Voor mij staat gezelligheid hoog in het vaandel.
Voor meer informatie neem contact op met
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl
Techneuten en presentatoren gezocht voor ons
interne TV kanaal
Sinds de eerste lockdown
maken we interne televisie voor
de bewoners. Dit gebeurt op
maandag- en woensdagavond
tussen 19.30u en 21.00u.
Bewoners kunnen inbellen en
een plaatje aanvragen, tekeningen via Whatsapp
sturen en zelfs als medepresentator en
medetechnicus aanschuiven. Wij zijn op zoek naar
meer mensen achter de knoppen en als presentator.
We werken met een rooster.
Voor meer informatie neem contact op met
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl info@dineecafedekempen.nl

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft T 040 206 83 25
www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

Barmedewerkers gezocht
Voor onze soos (ontmoetingsavond met muziek) op
donderdag~ en/of maandagavonden zoeken wij
barmedewerkers. Je werkt met een rooster. De
avonden zijn van 19 u tot 21 u.
Voor meer informatie neem contact op met
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl
Ik kom graag bij de Zweedse meubelgigant
voor een kopje koffie, jij ook?
Ik ben een zeer gemoedelijke
man van eind 60 en ik praat
weinig. Ik geniet des te meer,
vooral van een kopje koffie bij
IKEA of een rondje door de
Kringloopwinkel.
Een keer in de 6 weken vind ik
heel fijn. Kom je kennismaken
met mij?
Meer informatie? Mail naar vrijwilligers@severinus.nl
Ga je met mij wandelen?

Kun je nog sjoelen? Sjoel dan mee!
In Zeelst is er een kleine groep cliënten die graag
sjoelt. We werken met een rooster en komen op de
woensdagavond bij elkaar.
Voor meer informatie neem contact op met
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

Ik ben een vrouw met een
beperking en mijn passie is
wandelen. Ik kan praten maar om
mij te verstaan moet je wel wat
moeite doen. Neem je mij mee
voor een kopje koffie een keer in
de maand? Neem contact op
vrijwilligers@severinus.nl
Dansgroep Danserinoos is op zoek naar een
instructeur (met kleine vergoeding)

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
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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 tijd van je 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 op nemen
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

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 9 mei en maandag 13 juni 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/uwgezondheidsverklaring.htm, via DigiD met SMSof 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.
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Crypto Oers, puzzel 95

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 94 was:
1. PoTgrond
2. BOst
3. FotOgrafie
4. GemeeNte
5. BernarD Gerard
6. GrotE Aard
7. Ras
8. Chiel Sap

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Nettie Bijnen, Jacqueline Borgers, Wendy Borgmans,
Mieke van Campen, Annie Geven, Gerard Groenen,
Jo ten Have, Bets Hospel, Kees Hulshorst,
Corné Kelders, Janus van Lieshout, Anita Sanders,
Henriette Segers, Anja Steijnen, Annie StemerdinkHeijnen, Moniek van den Wildenberg

1
2

Familienaam: Toonders
3
4
5
6
7
8
9
10
1.

Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909

Hij neemt aan dat je de heksconstructie bedoelt
(7)
2. Engelse stempel krijgt een kleur op die weg (9)
3. Oud oerse schrijver klinkt als een kleurrijke unie
(2,4)
4. Je hebt een oude en een nieuwe, domweg (10)
5. Een vriesneus is anders een stichting (9)
6. Zij is een vreemde wet tussen anonieme
alcoholisten (5)
7. Oud genotvol gerecht uit een schitterend dorp
(11)
8. Fotografeert Kim ook keukens? (3)
9. Fit & Slank zonder Leo (6)
10. Op 18 april zouden we eieren zoeken in vaders
woud (7)
Succes met de oplossing!
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GGD start groepsvaccinaties

Lovano Kitchen and Bar

GGD start met groepsvaccinaties
Rijksvaccinatieprogramma jeugd.

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven

Ook jongens krijgen nu uitnodiging voor HPV
prik
Vanaf 28 maart start de GGD Brabant-Zuidoost
weer met de vaccinaties volgens het
Rijksvaccinatieprogramma. Jongens en
meisjes vanaf 9 jaar ontvangen een
uitnodiging van het RIVM voor hun vaccinaties
BMR-DTP, HPV en Meningokokken ACWY.
Vanaf dit jaar ontvangen ook jongens een
uitnodiging voor de HPV prik. De GGD BrabantZuidoost voert de vaccinaties uit op
verschillende locaties in de hele regio.
HPV prik voor jongens en meisjes vanaf
10 jaar.
Na meisjes krijgen nu ook jongens de kans zich te
beschermen tegen HPV-kanker. Het
rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid na
toenemend inzicht in de vormen van kanker die door
het humaan papillomavirus (HPV) kunnen worden
veroorzaakt. Omdat het vaccin het beste werkt
voordat iemand in aanraking komt met het virus,
gaat de vaccinatieleeftijd omlaag van dertien naar
tien jaar. De kans is groot dat een kind dan nog niet
besmet is.
Wat is HPV?
HPV is een virus; het humaan papillomavirus. Van
dat virus merk je meestal niks, maar het is wel heel
besmettelijk. Als je HPV hebt, kun je gemakkelijk
zonder dat je het weet iemand anders besmetten.
Baarmoederhalskanker is de bekendste kanker door
HPV. Maar een HPV- infectie kan daarnaast ook
leiden tot kanker aan de mond- en keelholte, penis,
anus, vagina en schaamlippen. Het HPV-vaccin
beschermt zo tegen zes soorten HPV-kanker.

•
•
•
•
•
•
•
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel
Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Ook dealer van:

Brommobielen

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

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

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

Rijksvaccinatieprogramma
Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt alle
kinderen in Nederland tegen 12 ernstige
infectieziekten. Naast de HPV prik voor 10 jarigen
ontvangen ook jongens en meisjes van 9 jaar een
uitnodiging voor de BMR/DTP prikken. Jongeren van
14 jaar worden uitgenodigd voor een vaccinatie
tegen meningokokkenziekte (Men ACWY).
RIVM nodigt uit, GGD prikt
De GGD start de groepsvaccinaties van het
Rijksvaccinatieprogramma vanaf 28 maart. De
prikken worden gezet op meerdere locaties in de
regio. Jongens en meisjes die aan de beurt zijn,
krijgen ongeveer 2 weken van tevoren vanzelf een
persoonlijke uitnodiging van het RIVM. In deze
uitnodiging staat waar en wanneer je verwacht
wordt voor de prik.
Alle informatie over het RVP lees je op www.rvp.nl.
Informatie over de GGD groepsvaccinaties dit
voorjaar lees je op www.ggdbzo.nl/
groepsvaccinaties-rvp
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Dagbesteding de Plank

Wij zijn trots op ons werk!
En zijn altijd op zoek naar leuke klussen.
Wij zijn Willem en Patrick en wij werken met veel
plezier bij dagbestedingslocatie de Plank, van
zorgorganisatie Severinus. Hier werken mensen met
een verstandelijke beperking. Maar dat betekent niet
dat we niet kunnen werken. Integendeel! Dagelijks
werken wij met veel plezier aan diverse klussen voor
regionale organisaties. De verschillende opdrachten
maken ons werk ontzettend leuk. We hebben een
heel fijn team en leuke collega's. Wil jij
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen? Wie weet
kunnen wij je helpen. We zijn altijd op zoek naar
nieuwe samenwerkingsverbanden met bedrijven.
Wie zijn wij?
Eenvoudig, industrieel werk in een gestructureerde,
prettige werkomgeving vind je bij verschillende
montagewerkplaatsen binnen Severinus. De Plank is
daar een van. De productie van bijvoorbeeld zeep en
shampoo voor de Severinus supermarkt vindt hier
plaats: van het mengen tot en met het bestickeren
van de flesjes. Externe bedrijven vragen ons
producten te monteren, demonteren of op
onderdelen te sorteren. Naar ieders behoefte en
kunnen, bieden we de activiteiten aan. Structuur en
voorspelbaarheid zijn belangrijke voorwaarden.
Bij de Plank werken we in opdracht van
verschillende bedrijven. Allerlei in- en
uitpakopdrachten, monteer- en
demonteerwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Simpele, vaak terugkerende deelhandelingen,
worden door de cliënten verricht. Naast de Plank zijn
er nog twee andere montagewerkplaatsen binnen
Severinus. Deze zijn gelegen in Oerle.

Voorbeeld van productie- en montagewerk
Ons aanbod
Onze cliënten hebben ervaring met verschillende
opdrachtgevers. Taken die zij zoal uitvoeren zijn:
• stickeren
• in- en uitpakken

•
•
•
•

productie- en montagewerk
vouwen van folders
pakketjes in elkaar zetten
het sorteren van industrieel materiaal

Onze cliënten verrichten opdrachten mét en zonder
tijdsdruk en zijn altijd gemotiveerd en enthousiast.
Voordelen
• Wij bieden een (beperkte) opslagcapaciteit op
onze dagbestedingslocatie
• Het vervoeren van de producten (straal van 30
km) is mogelijk
Duurzame samenwerking
We streven naar een duurzame samenwerking. We
starten altijd met een proefperiode. Zo kunnen beide
partijen kijken of de samenwerking bevalt.
Meer informatie?
Ben je enthousiast en wil je meer weten over onze
dienstverlening? We gaan graag in gesprek om de
samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.
Neem voor meer informatie contact op met de Plank
via 040 258 62 37 of plank@severinus.nl.
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G-team RKVVO zoekt leden

Fotografen in Oerle
Hierbij een mooie inzending van Willem Binnendijk.
Het is een Wallaby met een baby-Wallaby.
Redactie: De wallaby is een kleine kangoeroe.
Ondanks zijn kleine formaat kan hij flinke sprongen
maken met zijn sterke achterpoten. Hij heeft dan
ook een groot terrein nodig. Wallaby’s zijn niet
gemakkelijk te hanteren, ze houden daar niet van.
Er is ervaring nodig om een wallaby te houden.

Voetballers hebben plek voor nieuwe
voetbalvrienden
G-team van RKVVO (Oerle-Veldhoven) zoekt
nieuwe leden

Wil jij graag meedoen met ons gezellige,
sportieve team?
Dan ben jij van harte welkom! Wij vinden het leuk
om te voetballen en zijn altijd aardig tegen elkaar.
Fanatiek en vrolijk zijn gaat bij ons heel goed
samen!

Wallaby met baby. Fotograaf: Willem Binnendijk

Wij hebben een heel leuk fimpje gemaakt. Kijk maar
eens op Youtube. https://www.youtube.com/
watch?v=17n9cIthMCE&t=5s
(Uniek Sporten Brabant On Tour | Aflevering 10:
RKVVO Veldhoven)
Wij trainen op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur
bij RKVVO (Heikantsebaan 17).
Op zaterdag spelen wij onze wedstrijden. Meestal in
de ochtend. De wedstrijd duurt ongeveer 1 uur. Je
bent natuurlijk van harte welkom om te komen
kijken of voetbal iets voor jou is!
Als lid hoef je alleen maar voetbalschoenen en
scheenbeschermers te regelen. Alle andere kleding,
zoals het wedstrijdtenue en trainingspak met jas,
krijg je in bruikleen van de sponsoren.
Denk je JA dit wil ik wel, maar hoe moet dat dan
met vervoer naar de training en de wedstrijd?
Voor alles is een oplossing. We gaan samen kijken
wat er geregeld kan worden.
Ben je nu al enthousiast of heb je nog je vragen?
Meld je dan bij Frans Scheepens.
Hij kan jou alles uitleggen: gvoetbal@rkvvo.nl
Wij hopen jou snel te zien bij ons bij RKVVO!!
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Brabantse leut

Oers is echt goed bezig!

Beste Oerlenaren,
Bron: https://www.facebook.com/RoekOeBrabant
In een klein dorpje in Brabant schrijft een oude
vader aan zijn enige zoon die in de gevangenis zit.

Beste Franske,
Ik ken dees jaor gin èèrrepels en
wortelkes in munne moestuin planten, want
ut spitten - wa gij mistal deed - gaot
helaos nie meer op munne leeftijd.
Groeten, oew pa.
Een paar dagen later, antwoord uit de gevangenis:

Beste Pa,
Ge ken ok beter nie oewen moestuin
omspitten, want ik heb daor un paor
LIJKEN begraove. Als ik vrij kom dan zal
ik oe wir helpen!
Groeten, Franske
Wegens censuur op de gevangenisbriefwisseling
staat een paar dagen later de politie aan het huis
van de oude man en die graaft de hele tuin
ondersteboven op zoek naar de lijken, maar er
wordt niets gevonden.
Dag later, opnieuw een brief uit de gevangenis:

Beste Pa,
Blij met oew omgespitte tuintje?
Groeten, Franske
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Heb jij, jouw vereniging of buurt een goed of super
goed idee voor ons mooie dorp dat de leefbaarheid,
saamhorigheid en/of gemeenschapsbinding van
Oerle ten goede komt ?
Dan kan de "Goed bezig voor Oerle bijdrage"
wellicht iets voor je/jullie zijn.
DorpsVereniging Oerle kan jouw initiatief
ondersteunen met een bedrag van maximaal
€ 500,=.
Op Oerle.info (kopje DorpsVereniging Oerle) kun je
alle voorwaarden vinden waar jouw aanvraag aan
moet voldoen en hoe je een aanvraag in kan dienen.
Voor degene die minder bedreven is in de digitale
wereld staat het aanvraagformulier in deze Koers
van Oers.
Wij kijken uit naar alle initiatieven die ons dorp nog
mooier maken.
Vele groeten bestuur
DorpsVereniging Oerle

Aanvraagformulier ‘Goed bezig voor Oerle’
Aanvraagformulier:
voor bijdrage ‘Goed bezig voor Oerle’ van
DorpsVereniging Oerle
Aanvrager:
Naam aanvrager/ organisatie
Rechtsvorm van organisatie
(Post) adres
Postcode en plaats
(Post) bankrekeningnummer
Naam contactpersoon
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon, e-mail

Gegevens van het goede initiatief waarvoor eenmalige financiële bijdrage gevraagd wordt:
Naam van het initiatief

Beknopte omschrijving

Doel van het initiatief
Gegevens over het
tijdpad
Eventueel
samenwerkende
organisatie
Gevraagde financiële
bijdrage (specificatie)
Financiële gegevens van
het initiatief

Verdere toelichting
Handtekening, datum en plaats:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
U kunt uw aanvraag mailen naar: dorpsvereniging@oerle.info
11
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Susans column

Nog steeds relevant
door Susan Visser
Koers voor Kids is mijn lievelingsrubriek in de Koers
van Oers. Ik vind het altijd enorm leuk om te lezen
wat kinderen belangrijk vinden, welke bijzondere
hobby's zij hebben of wat voor hen juist alledaags
is. Maar ik denk niet dat zij echt interesse hebben in
mijn column. Laat ik in ieder geval een keer
proberen om iets terug te doen, dacht ik bij mezelf.
Ik vroeg daarom mijn zoontje, als
ervaringsdeskundige op het gebied van kind-zijn,
wat hij een leuk onderwerp zou vinden voor een
column. Ik verwachtte iets over hoe het speeltuintje
in de straat niet meer uitdagend genoeg is voor zijn
leeftijd of dat het skateveldje achter de Hazewinkel
eigenlijk te ver weg is. Terwijl hij in stilte nadacht,
vroeg ik me af of hij iets zou zeggen over dat het
zwerfvuilafval steeds terugkomt, hoe vaak we het
ook opruimen of dat hij niet wil spelen in het park
omdat daar overal hondenpoep ligt. Maar nee, niks
van dit alles. Dan iets over de Oekraïense mensen
die in Oerle zijn komen wonen..?
“Corona,” zei hij toen op besliste toon.
“Corona?” Dat onderwerp is zover naar de
achtergrond gedrongen door andere gebeurtenissen
in het nieuws dat ik haast was vergeten dat het er
nog was.
“Ja,” zei hij, “want je kunt schrijven over hoe
iedereen in de straat het heeft.” Hij heeft daar een
goed punt. De afgelopen tijd is het knap lastig
geweest om speelkameraadjes te vinden in de
straat. Terwijl ik het ene buurkind van school haalde
omdat haar oppas een positieve test had, kon ik
lekker praktisch een tas schoolboeken voor een
ander buurkind meenemen zodat hij thuis
schoolwerk kon doen zolang hij nog in quarantaine
zat.

Het buurmeisje een middag lang bij ons was
overigens een feest. Er werd op zolder een hut
gebouwd en daar hadden ze zich ruim anderhalf uur
mee vermaakt. En zelfs toen ze niet meer hetzelfde
wilden doen en het buurmeisje in de woonkamer een
knikkerbaan besloot te bouwen, lag mijn zoontje 50
centimeter van haar vandaan op zijn buik te lezen.
Onafscheidelijk waren ze.
Twee dagen later volgde een appje van de
buurvrouw. “Ik heb haar vandaag thuisgehouden.
Net getest. Heel licht streepje zichtbaar. Ik ben er
bang voor.”
Ja. Mijn zoontje
heeft gelijk. Dit
onderwerp is nog
steeds relevant. En
het zal hem zeker
interesseren.

Een positieve corona-zelftest
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Nieuws Vekemansfonds

Donatie voor het Vekemansfonds
Al enkele jaren spaart Minerva Tandartsen Eersel de
betalingen op voor het “niet nakomen van een
afspraak”. Uit dit spaarpotje wordt er jaarlijks een
donatie gedaan aan een goed doel. Voor de jaren
2020 en 2021 was het goede doel het
Vekemansfonds. Het Vekemansfonds zet zich in voor
kansarme kinderen in India.

Wat mag in de kledingcontainer?
(schoon, droog en in een gesloten verpakking zoals
een vuilniszak)

Wel
•
•
•
•
•
•
V.l.n.r.: Henry Wissing, Marloes de Crom,
Riet van de Ven en Aad Faasen
Op donderdag 17 maart jl. mochten Riet van de Ven
en Aad Faasen namens het Vekemansfonds een
donatie van € 2023,30 in ontvangst nemen van
Marloes de Crom en Henry Wissing, tandartsen van
Minerva Tandartsen.
De donatie zal gebruikt worden voor de aanschaf
van meubilair voor een school en meisjeshostel in
Sonabheel (deelstaat Assam Noordoost India).
Zie ook www.vekemansfonds.nl.
Zo worden vergeten afspraken toch iets waardevols
en goeds.

Kledinginzameling
De zon schijnt weer volop! Het is lente, dus dat is
altijd een mooi moment om je kledingkast op te
ruimen. In de kledingcontainers van het
Vekemansfonds is in principe alle kleding en textiel
(zowel draagbaar als kapot) en schoenen welkom.
Wat niet meer draagbaar is, wordt omgevormd tot
andere producten zoals voor geluidsisolatie, vilten
tassen, poetslappen enz.
Op veel plaatsen in Veldhoven en ook in enkele
omringende dorpen staat een kledingcontainer.

•
•
•
•
•

Goed draagbare/bruikbare kleding
Kapotte en/of versleten kleding
Sokken, ondergoed, badkleding
Schoeisel (per paar aangeboden)
Lederen tassen, dassen en riemen
Huishoudelijk textiel, zoals hand-, thee-, vaat- en
stofdoeken
Lakens en dekens
Knuffels
Gordijnen
Lappen, rollen stof
Hoeden, petten

Niet
•
•
•
•
•
•
•

Matrassen
Kussens
Dekbedden
Vloerbedekking
Matten
Niet textiele tafelkleden
Ernstig vervuild en/of nat textiel (Kijk op de site
van de gemeente hoe je dit materiaal kan
afvoeren: https://www.veldhoven.nl/milieustraat)

Mede door deze inzameling maken we het mogelijk
om mooie projecten te realiseren in het zeer arme
noordoosten van India.
Naast de inzameling hebben wij een aantal
sponsorouders die een kind in dit gebied financieel
ondersteunen. Dit houdt in dat een kind onderwijs
en gezondheidszorg en zo nodig huisvesting,
voeding en kleding krijgt. Op dit moment worden
ruim 160 kinderen ondersteund via onze stichting.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsorouders
voor de kansarme kinderen in India.
Heeft u interesse in het financieel ondersteunen van
een kind in India, neem dan contact op met
Corrie Kampinga-Luijkx
(e-mail: sponsorkinderen@vekemansfonds.nl).

Check onze website www.vekemansfonds.nl of onze
Facebookpagina voor de exacte locaties.
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Het Vekemansfonds heeft de ANBI-status en dat
betekent dat uw gift, indien u deze 5 opeenvolgende
jaren doet, volledig aftrekbaar is van de belasting
die u betaalt.

Oersmakelijk

Heeft u politieke vragen?
Het recept is deze keer van Henriette van der Velden

Babi pangang

www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl

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

Ingrediënten (voor 6 personen)
- 750 gram varkensvlees
- zout
- majoraan
- 2 eetlepels (zonnebloem)olie
Saus
- sap van 1 literblik perzik
- 1 blik tomatenpuree
- 1/2 pak tweedrank sinas/perzik
- 1 theelepel ve-tsin
- knoflookpoeder
- gembersap
- citroensap
- 2 eetlepels basterdsuiker
- 1 pot atjar tjampoer
- 2 eetlepels aardappelzetmeel
Bereidingswijze
1. Snijd het vlees in reepjes van circa 1 bij 3 cm.
2. Verhit de olie in een grote hapjespan of wok.
3. Bak de reepjes op middelhoog vuur met wat zout
en majoraan in circa 5 minuten tot ze goudbruin
zijn.
4. Zet de pan met het vlees even opzij.
5. Doe alle ingrediënten voor de saus in een
kookpan.
6. Roer alles terwijl het nog koud is goed door
elkaar.
7. Breng aan de kook en laat 1 minuutje
doorkoken.
8. Voeg de atjar tjampoer toe aan de saus in de
pan.
9. Doe dan ook het vlees erbij.
10. Bind de saus tot slot met het aardappelzetmeel.

Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik het
gekregen heb van mijn schoonmoeder Koos.
Dat is alweer ongeveer 35 jaar geleden.
Toch maak ik het nog wel eens. Het is namelijk
super makkelijk en nog lekker ook.
Ik wil de pollepel doorgeven aan Margriet
van Beers, omdat ze altijd klaar staat voor
de buurtvereniging Zandoerle en een receptje
delen voor heel Oers zal ook geen probleem zijn.

Serveer er witte rijst bij en eet smakelijk!
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De parochie

Goede Week en Pasen
Witte Donderdag: (14/4)
19.00 uur: Eucharistieviering
Instelling van het H. Sacrament van de Eucharistie
en het sacramentele priesterschap
Goede Vrijdag: (15/4)
15.00 uur: Kruisweg met bloemenhulde. Herdenking
van het lijden en sterven van de Heer.
19.00 uur: Kruisverering met bloemenhulde
Paaszaterdag: (16/4)
21.00 uur: Paaswake
14:00 -16:00 uur: Biechtgelegenheid
Pasen: (17/4)
08.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering en kaarsenprocessie
van kinderen.

Christus Koning Dameskoor
Na bijna 50 jaar de huwelijks-, jubileum- en
uitvaartvieringen in Meerveldhoven te hebben
verzorgd heeft het koorbestuur moeten besluiten om
het koor op te heffen. Corona, de leeftijd en verder
geen jonge aanwas, hebben het koor de das om
gedaan. Heel erg jammer, want nà de vieringen was
er toch vaak een positief geluid van de kerkgangers
te horen.
In 1970 startte Ine van Beek haar carrière als
dirigente van diverse Veldhovense kerkkoren.
Na de fusie in 2004 van de H. Drie-eenheid met de
parochies H. Caecilia, H. Geest en St. Jan de Doper
verzorgde zij met ’t Koraal, -afkomstig uit de
voormalige H. Geestkerk-, de jubileum- en
uitvaartvieringen in de St. Jan de Doperkerk.
Af en toe werd er extra hulp ingeroepen van leden
van haar Dameskoor uit de H. Lambertuskerk.
Uiteindelijk gingen beide koren in 2016 samen tot
één koor: het Christus Koningdameskoor. Die
overgang is zeer harmonieus verlopen.
Ine: “Maar nu is na deze lastige periode de rek er
echt uit. In een grotere groep zijn er nog
steunpilaren, maar tenslotte werd ’t roeien met de
riemen die er nog waren. Dat voelt niet prettig. In
mei zouden wij ons gouden jubileum vieren, maar
helaas moet deze hechte en gezellige groep al
eerder afscheid nemen. Dat doet écht pijn!”

Tweede Paasdag (18/4)
10.00 uur: Eucharistieviering.
In de Christus Koningkerk zijn de vieringen op:
Maandag en vrijdag: 9.00 uur
Dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag: 19.00 uur
Zondag: 8.30 en 10.00 uur
De maandelijkse vieringen in de kapelkerken
beginnen om 9.30 uur:
St. Jan de Doperkerk:
1e dinsdag van de maand: 3 mei, 7 juni.
H. Caeciliakerk:
2e dinsdag van de maand: 10 mei, 14 juni.
H. Willibrorduskerk:
3e dinsdag van de maand: 19 april, 17 mei.

Nog een keer koffie drinken met het dameskoor
Namens veel nabestaanden en kerkgangers
bedanken wij Ine en haar dameskoorleden van harte
voor de stemmige verzorging van de rouw- en
trouwvieringen in de St. Jan de Doperkerk. Het ga
jullie allen goed!
Alexa Peijnenborgh
P.S.: het Selster Dameskoor is nog actief bij
uitvaarten in de St. Jan de Doperkerk.
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Parochieberichten:

Zwerfvuilactie een succes

Overleden:
† Cor de Crom, 90 jaar
Pastoraal team:
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
 040 - 282 70 68 fas@christuskoning.nl
Kapelaan J.W.M. Beekman, Oude Kerkstraat 3,
5507 LA ,  040 – 205 13 50
jbeekman@christuskoning.nl
Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid
18, 5503 CW;  040 - 253 22 31
Open van maandag t/m vrijdag van
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.
Noodnummer = Melding van bediening of
overlijden:  06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties:
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de
afzender met telefoonnummer
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van
de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat
Zuid 18, 5503 CW. € 12,- per intentie.
2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur
op parochiecentrum:  040 – 253 22 31
3) na de viering in de sacristie van de Christus
Koningkerk
Website: http://www.christuskoning.nl

Oers de allerschoonste...
In het kader van de landelijke Opschoondag
organiseerde Stichting Jeugdbelangen Oerle op
vrijdag 18 maart de zwerfvuilactie.
Vol enthousiasme gingen de kinderen van
basisschool Sint Jan Baptist aan de slag om hun
schoolplein, speelveld en de straten direct rond de
school op te ruimen van rondzwervend vuil.
Hierbij werden ze geholpen door de bewoners van
Severinus, buurtvereniging 't Koppel en meerdere
enthousiaste vrijwilligers.
Zij namen de overige straten van Oerle voor hun
rekening.
De Jagersvereniging Oerle had deze hele week jacht
gemaakt op zwerfvuil in het buitengebied. Wat voor
een flinke berg afval zorgde.
Na al dit harde werken werd iedereen voorzien van
een welverdiend drankje met wat lekkers erbij, dit
alles werd aangeboden door AH 't Look.
Daarna was het tijd om de afvalberg op te meten,
welke maar liefst 1,49 m hoog was.
Klas 3/4 had deze hoogte het beste ingeschat en
wonnen daarmee één uur jumpen met de hele klas
bij Street Jump Veldhoven. Deze prijs werd onder
luid gejuich in ontvangst genomen.
Wij danken de gemeente Veldhoven voor alle goede
zorgen voor het materiaal, AH 't Look voor de
heerlijke versnaperingen en Street Jump Veldhoven
voor de supergave prijs. Natuurlijk ook veel dank
aan iedereen die is komen helpen met het opruimen.
Groeten Doe Commissie
Stichting Jeugdbelangen Oerle
Op de binnenzijden van de kaft vindt u een
foto impressie van de zwerfvuilactie.

17

Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, wat
doen zij? Wat kan je daar halen?
De laatste tijd krijgen de medewerkers van het
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, Hannie
Bergmans en Anke van Hest, steeds vaker de
vraag “Wat kan het Steunpunt Mantelzorg
eigenlijk voor me doen?”. Wanneer
mantelzorgers eenmaal een keertje geweest
zijn, horen zij “Als ik het geweten had, was ik
eerder gekomen!”. Dus een goed moment om
eens uitgebreider hierop in te gaan.
Het Steunpunt Mantelzorg ondersteunt
mantelzorgers uit Veldhoven en mantelzorgers die
voor iemand in Veldhoven zorgen. Op werkdagen
tussen 9.00 en 13.00 uur kun je binnenlopen. Onder
het genot van een kop koffie of thee start het
gesprek met de mantelzorgconsulent. Juist als je
helemaal overloopt is het goed om je verhaal eens
te delen. We helpen om de balans te vinden en te
behouden.
De mantelzorgconsulenten kunnen goed luisteren en
delen graag hun ervaringen met je. Ze hebben tips
en trucs, zodat je de mantelzorgtaken lichter
ervaart. Na een eerste gesprek kunnen er nog een
aantal gesprekken volgen, net waar je behoefte aan
hebt. De mantelzorger bepaalt dit zelf. Je kan ook
een afspraak maken of afspreken buiten deze tijden.
Het Steunpunt organiseert ook groepsactiviteiten.
Tijdens deze activiteiten is ruimte voor informele
contacten en spontane ontmoetingen. Juist wanneer
jouw leven door je mantelzorgtaken beheerst wordt,
is het fijn om te delen met mensen die weten wat
het is. Gewoon even je verhaal delen lucht echt op.
Bij sommige activiteiten kan degene voor wie men
zorgt meekomen. Zodat je samen er even uit bent.
Alle werkzaamheden van het Steunpunt zijn erop
gericht om je zorgen op tijd ‘van je af te praten’, te
ontspannen en de accu weer op te laden. Kortom er
is veel mogelijk. Op de agenda van onze site, zie je
welke groepsactiviteiten we organiseren.

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob: 06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.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

Wie en waarvoor kan je terecht bij het
Steunpunt?
Mantelzorgers denken vaak dat het Steunpunt er
alleen is voor als je voor iemand zorgt met dementie
of als je ouder bent. Maar dat is helemaal niet het
geval. De jongste mantelzorger is 4 jaar en de
oudste is 96 jaar. Met de jongste mantelzorgers
gaan we b.v. bowlen en de ouderen ontmoeten we
tijdens een inloop of een themaochtend. We zien,
spreken en ontmoeten mantelzorgers die zorgen
voor o.a. een partner met Parkinson, een tante met
dementie, een kind met een geestelijke beperking of
vader met kanker. De zorg kan de hele week in
beslag nemen maar het kan ook dat je wekelijks
elke dag telefoneert met je verwarde moeder. Als je
daarbij dan ook een drukke baan hebt en 2 jonge
kinderen dan is het niet gek als je de balans van je
eigen leven soms verliest. Meestal lukt het
mantelzorgers zelf heel goed om in balans te blijven.
Je verhaal delen met je broer of je vriendin kan
genoeg zijn. Soms wil je niet altijd met je vrienden
of familie over je problemen praten. Je wilt gewoon
een luisterend oor om je verhaal eens te delen. Dat
kan juist bij Steunpunt Mantelzorg. Wanneer
mantelzorgers eenmaal contact gehad hebben, dan
weten ze het Steunpunt daarna gemakkelijker te
benaderen. Het is jammer dat de meeste
mantelzorgers lang wachten om eens binnen te
lopen, ze denken dat ze het allemaal zelf
aankunnen. Meestal is dat ook zo, maar samen weet
je echt meer. En je verhaal delen scheelt echt heel
veel. Je bent namelijk niet de enige mantelzorger!

www.rendersmetaal.nl
Mevrouw Tamerus en Anke van Hest
Enkele quotes:
“Tijdens de inloop Koffieklets bleek al gauw dat ik
aanspraak had met een andere vrouw. Een half
woord over mijn zorgen was genoeg. Tijdens deze
ontmoeting hebben we veel gedeeld, gelachen met
af en toe een traan. Ik ging helemaal opgelucht naar
huis. Als ik geweten had dat een inloop zo gezellig
was, was ik al eerder eens gekomen”.

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

“Ik zat helemaal tot het plafond van mijn
mantelzorgtaken toen ik voor de eerste keer
aanwezig was bij een activiteit. Het bleek dat het
heel fijn was om mijn hart te luchten, erover praten
helpt echt”.
Sinds november is Steunpunt mantelzorg,
onderdeel van SWOVE, verhuisd naar
Veldwijzer.
Open op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur of op
afspraak.
Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven, telefoon 040253 42 30, e mail mantelzorg@swove.nl,
www.swove.nl

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dietist-veldhoven.nl

Kievit 37
5508 KZ Veldhoven
T: 06-24655102
E: info@dietistevivian.nl

19

Het interview

Geluk = een boeket Dahlia’s
Door Jurre van der Velden
Carla van der Heiden uit Oerle is een beeldend
kunstenaar die zich in het dagelijks leven
bezighoudt met beeldende kunst, keramiek,
mixed media (gemengde techniek) en
audiovisuele producten. In het kader van haar
opleiding fotografie aan de Academie van
Beeldende Kunsten in Mol (België) heeft zij
voor het 60-jarig jubileum van
Bloemenvereniging Groen en Keurig een
fotoboek ontworpen. Een mooi moment om
eens met Carla te bekijken hoe het ontwerpen
en maken van het boek haar is bevallen.
Het fotoboek dat Carla heeft ontworpen is gemaakt
als onderdeel van een documentaire met als thema
geluk. Dat is een thema waar ze de laatste 2 à 3
jaar mee werkt. Zij heeft deze documentaire
gemaakt in het kader van de opleiding fotografie die
ze op dit moment volgt. Van huis uit is Carla 41 jaar
zelfstandig fysiotherapeut geweest. Ze heeft wel
altijd haar horizon verbreed door naast haar werk
opleidingen Keramiek en Monumentale Kunst te
doen aan de Academie voor Schone Kunsten in
Arendonk. Nadat ze deze studies had afgerond ging
ze verder met de opleiding Fotografie in Mol.
Daarvan zit ze nu in het tweede jaar.

Carla ging nadenken over wat geluk voor haar was
en waar ze dit in haar omgeving kon vastleggen. Ze
realiseerde zich dat ze al jaren donateur was van
Groen en Keurig in Oerle en daarmee dat het geluk
bij haar thuis om de hoek lag. Groen en Keurig is
volgens Carla namelijk een club waar de leden zich
met hart en ziel inzetten voor hun hobby en daaraan
niet alleen zelf veel plezier beleven, maar ook de
donateurs die op zaterdag in het seizoen een boeket
bloemen komen halen bezorgen.
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Samen met het sociale aspect van een bezoek aan
Groen en Keurig, bijv. het maken van een praatje of
het drinken van een kopje koffie, leek Carla het
daarom een mooi geluksmomentje om op de
gevoelige plaat vast te leggen. Toen ze hoorde dat
Groen en Keurig dit jaar 60 jaar bestaat bleek dat
een mooie gelegenheid om het jubileum extra glans
te geven met naast de dahliatentoonstelling óók een
fototentoonstelling en een bijbehorend (foto)boek.
Het boek heet ‘Geluk = een boeket dahlia’s’ en
bestaat uit pagina’s met een afmeting van 30x30
centimeter. Ze heeft er de afgelopen tijd nog veel
werk aan besteed want de deadline om het boek af
te krijgen was 31 maart jl. Het boek verschijnt in
juni. De foto’s die Carla heeft gemaakt zijn veelal in
de stijl van Martin Parr. Hij is een bekende Britse
fotojournalist. Zijn stijl kenmerkt zich door op een
onverwacht moment het alledaagse vast te leggen
zodat een spontane compositie ontstaat. Parr heeft
ook nog feedback gegeven op de foto’s die Carla
gemaakt heeft. Het doel van het boek is om kleuren
uit te stralen en de lezer een vrolijk gevoel te geven.
Carla heeft voor het maken van de foto’s
verschillende keren de bloemenvereniging bezocht.
Daar is ze altijd goed geholpen en gastvrij
ontvangen door de leden van Groen en Keurig, maar
ook door de donateurs. Ze kon dan ook goed de
beelden schieten die ze voor het boek nodig had.
Enkele van de foto’s die Carla heeft gemaakt worden
overigens waarschijnlijk afgedrukt als ansichtkaart
voor Groen en Keurig.

Oerse vrijmarkt

Komt allen naar de Oerse Vrijmarkt!

Op de verjaardag van de koning organiseren we een
gezellige vrijmarkt.
Wanneer: Woensdag 27 april
Van:
10:00 tot 16:00 uur
Waar:
Blokhut d’n Bosbender
Kinderen in de leeftijd t/m 16 jaar mogen zich
aanmelden bij voorzitter@sjb-oerle.nl om een
plaatsje te reserveren waar ze spulletjes kunnen
verkopen (geen commerciële verkoop!).

Carla heeft niet alleen ervaring met fotografie. Ze
heeft inmiddels een brede portfolio opgebouwd van
allerlei verschillende vormen van kunst met als
materialen bijv. keramiek of glaswerk. De
combinatie van de verschillende kunstvormen
spreekt haar erg aan.

Wij duimen voor een heerlijk zonnetje zowel met
Pasen als met Koningsdag en hopen jullie allemaal
weer te zien.
Groeten
Stichting Jeugdbelangen Oerle

Voor het boek zijn eventuele sponsoren nog welkom.
Zij kunnen zich melden bij Joost Vierling, lid van
Groen en Keurig, via joostvierling@hotmail.com.
Ook mensen die het boek aan willen schaffen
kunnen zich bij Joost melden.
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Advertentie in de spotlight

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:

Coachbureau Veldhoven

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

Geschiedenis
Alweer 7 jaar is Ilse de Swart (coach en eigenaar
van Coachpraktijk Veldhoven) docent aan het
Summa College
in Eindhoven,
waar zij ook
zorgcoach is. Ze
wilde zich meer
verdiepen in
coaching en
heeft toen een
opleiding
gevolgd bij de
Alba Academie in
Ilse de Swart
Veldhoven.
Daarna was ze zo enthousiast dat ze meer dan
coaching wilde doen en heeft ze zich toen
ingeschreven bij de KvK. Ook heeft ze zelf een
website gemaakt. Ze is twee jaar geleden gestart.
Omdat Ilse geen eigen ruimte heeft voor haar
coachpraktijk, huurt zij vooralsnog een kantoor op
De Hurk, vooraan in Eindhoven. Dat is een mooie
locatie, met gratis parkeerruimte en lekkere koffie!
Werkzaamheden
Ilse helpt mensen (voornamelijk vrouwen tussen 3050 jaar) weer balans in hun leven te krijgen. “Soms
zitten mensen heel dicht tegen een burn-out aan of
zitten er al in; dan help ik hen de oorzaak te vinden
en die aan te pakken. Dat gebeurt door middel van
gesprekken en oefeningen. Allereerst is er een
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Kantoorruimte op De Hurk
intakegesprek, waarin duidelijk wordt wat er speelt.
Aan de hand daarvan wordt er een traject
afgesproken (meestal 5 sessies). Bij een dreigende
burn-out is één traject voldoende. Indien er meer
speelt, kan dat traject uitgebreid worden”.
“De vrouwen die bij mij terecht komen, hebben vaak
veel ballen in de lucht te houden: ze werken,
hebben een huishouden (met of zonder partner),
kinderen, soms ook zorgtaken voor ouders, hebben
een sociaal netwerk en zijn ook nog actief in clubs of
verenigingen. Ze rennen het vuur uit hun sloffen en
vergeten daarbij zichzelf. Maar als zij omvalt, valt
het hele kaartenhuis om. Alle reden dus om dat te
voorkomen en een coach in te schakelen”.
Specialisatie
Ilse is Lifecoach, gericht op ‘t mentale welzijn met
specialisatie in stress en burn-out(preventie). Ilse
zegt: “eigenlijk maak ik mensen weer gelukkig: aan
het eind van een traject hebben ze weer rust in hun
hoofd en kunnen ze weer genieten van het leven”.
Ilse onderscheidt zich doordat zij
ervaringsdeskundige is. “Ik heb zelf tot twee keer
toe een burn-out gehad en weet hoe dat voelt.
Behalve dat en mijn diploma, ben ik ook
aangesloten bij een beroepsorganisatie van
geaccrediteerde coaches (NOBCO). Verder is mijn
kracht dat ik mensen goed “lees” en snel tot de kern
van het probleem kom, het échte pijnpunt”.
Corona
In verband met Corona heeft Ilse enkele sessies en
ook trajecten via Teams en Zoom gedaan. “Dat was
een mooi alternatief, maar mijn voorkeur gaat toch
uit naar fysieke afspraken. Iemand helemaal zien,
zijn lichaamstaal lezen, is onderdeel van coaching.
Daar haal ik zoveel informatie uit!”
Speciale acties/aanbiedingen
Ilse vermeldt dat ze een bijeenkomst heeft op
vrijdag 13 mei. “Dan ga ik uitleg geven over het
kernkwadrant. Daarmee leer je over jezelf én over
anderen. Je komt erachter waarom je je soms aan
mensen of gedrag ergert en hoe je die ergernis kunt
wegnemen. Nog mooier: je leert je valkuilen (her)
kennen. Heel handig in het dagelijks gebruik!
Aansluitend geef ik nog tips over balans houden”.
“Hiervoor vraag ik 20 euro per persoon,
maarrrr……… voor de lezers van de Koers van Oers
vraag ik 7 euro!”
“Opgeven kan door te mailen met de melding “Koers
van Oers” naar info@coachpraktijkveldhoven.nl.

Tijdstip wordt later bekend gemaakt; bij voldoende
aanmeldingen maak ik er twee sessies van. De
maximale groepsgrootte is 5 personen. Opgeven
vóór 25 april!”
Interessant om nog te vermelden
Ilse is begonnen onder de naam Coachbureau
Veldhoven, waar ze ook mee adverteert, maar heeft
dat later omgezet naar Coachpraktijk Veldhoven.
“De eerste letters van deze naam zijn in mijn logo
terug te vinden. Het logo is een dubbel infinityteken. Dat staat voor oneindigheid. Deze dubbele
tekens zijn met elkaar verbonden door de rode V
(van Veldhoven). Het teken start met een oranje C
(van Coachpraktijk). De kleur blauw staat voor
vrijheid, betrouwbaarheid, stabiliteit en kracht. Ik
geef ook trainingen en workshops, zoals 13 mei over
het kernkwadrant. Ook scholen en bedrijven kunnen
bij mij hiervoor aankloppen”.
Contact
Coachpraktijk Veldhoven, Ilse de Swart.
Telefoonnummer: 040-2545758 of e-mail:
info@coachpraktijkveldhoven.nl
Website: www.coachpraktijkveldhoven.nl
Facebook: coachpraktijk Veldhoven

VACATURE - VACATURE - VACATURE!!!

ZIN OM IN EEN GEZELLIG JONG
AMBITIEUS TEAM TE WERKEN!!
WIJ

ZIJN OP ZOEK NAAR HORECA TIJGERS, LEEFTIJD IS NIET BELANGRIJK ALS JE

MAAR OUDER DAN

16

JAAR BENT.

WIJ

WILLEN JE DOLGRAAG ALLES LEREN.

DUS

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN OF BIJBAAN IN DE HORECA WAAR HET
GEEN NACHTWERK WORDT EN ER NOG TIJD OVERBLIJFT OM TE STAPPEN
SOLLICITEER DAN BIJ ONS VIA

INFO@VESSUMSEHOEVE.NL

KOM GERUST EENS LANGS OF BEL EVEN VAN TE VOREN OM
HET ER EENS OVER TE HEBBEN ONDER HET GENOT VAN EEN
BAKKIE LEUT IN ONZE GEZELLIGE HOEVE.
TOT SNEL RONNY EN JOYCE DE JONG
WWW.VESSUMSEHOEVE.NL

-

Brabant bouwt feest

Brabantse evenementensector
heropent haar deuren met campagne
‘Brabant Bouwt Feest!’
Als je de Brabantse evenementensector in één
woord zou moeten omschrijven, dan zou dat
anno nu ‘veerkracht’ zijn. Continu herstellen
van tegenslagen en veranderende
maatregelen, omgaan met grote onzekerheden
en de organisatorische en financiële stress die
daarbij komt kijken. Voor deze sector gloort er
na 2 jaar eindelijk weer licht aan de horizon.
In Brabant weten we hoe we een feestje moeten
bouwen, letterlijk. Zo is 80% van alle
toeleveranciers gevestigd in Brabant, zijn er 20.000
Brabanders werkzaam in deze sector en
vertegenwoordigen zij samen met de organisatoren
zo’n 1,2 miljard euro aan omzet. En dat we daar als
Brabander trots op mogen zijn, weet stichting Front
of House, de initiatiefnemer achter Brabant Bouwt
Feest, als geen ander. Dit evenementencollectief
bestaat uit echt Brabantse ondernemers; zo zijn
vrijwel alle grote evenementenorganisatoren in deze
stichting actief, evenals vrijwel alle grote
leveranciers en andere belangrijke Brabantse
stakeholders. Deze stichting heeft de afgelopen
maanden hard gewerkt om de evenementensector
op een veilige en goed gestructureerde wijze te
heropenen, met dank aan onder andere de
ondersteuning van de provincie Brabant.
De meest zichtbare manier voor de gemiddelde
Brabander is toch wel de publiekscampagne ‘Brabant
Bouwt Feest!’ die zowel online als offline te zien zal
zijn, in de gehele provincie. Deze campagne wil de
bezoeker weer naar de echt Brabantse evenementen
trekken, omwonenden en stakeholders informeren
over hoe evenementen weer veilig kunnen
plaatsvinden en al die professionals motiveren om
terug te keren naar de sector waar zij altijd zo graag
werkten.
“We vochten niet alleen samen tegen Corona, maar
ook samen voor het behoud van onze mooie,
Brabantse evenementen”, aldus voorzitter Tim
Klomp Bueters van Stichting Front of House.
“Daarover zijn we in gesprek gegaan met
gemeenten, hulpdiensten, veiligheidsregio’s,
organisatoren en leveranciers, zodat het veilig
bezoeken van evenementen weer een
vanzelfsprekendheid en een feest wordt!
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Zandoerle en zijn kapel
S tichting
H istorisch
E rfgoed
V eldhoven

Hier vindt u het eerste deel van de drie delen van
Zandoerle en zijn kapel.
Door Jacq. Bijnen
Vroeghistorische context
Van oudsher is er in het kerkdorp Oerle sprake van
twee bijzondere buurtschappen, te weten Kerkoerle,
en het op circa 1 kilometer zuidwestelijk hiervan
gelegen Zandoerle, dat zijn onderscheidende naam
krijgt vanwege zijn schrale en onvruchtbare
zandgrond, terwijl Kerkoerle zijn naam ontleent aan
het kerkgebouw dat een (Frankische) grondheer er
sticht in de 10e-11e (mogelijk reeds in de 8ste)
eeuw.(3)

Wie in Zandoerle komt - een buurtschap
van het kerkdorp Oerle in de gemeente
Veldhoven - zal ogenblikkelijk een
witgeschilderde kapel ontwaren, die in het
midden aan een eeuwenoud marktveld
met lindebomen staat. Dit gebedshuisje is
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van 't
Zand, en er is geen legende aan
verbonden. De kapel is eigenhandig en uit
eigen middelen door de bewoners van de
buurtschap in 1817 gebouwd. Volgens oud
gebruik wordt er enkele malen per week
de rozenkrans gebeden. Het perceel met
'getimmerte', waarop de kapel staat,
wordt door inwoners van Zandoerle in
1768 gekocht en op naam gezet van 'de
roomsche gemeente van Santoerle'. (1)
Ook in 1832, bij de invoering van het
Kadaster, staat dit perceel op naam van
'de Roomsche gemeente van Zand Oerle'.
(2)
Op 21 november 1966 wordt de kapel
als Rijksmonument bijgeschreven in het
Register van Beschermde Monumenten,
onder nummer 37050. In de
totstandkoming en instandhouding van de
kapel zit de door de historie gevormde
identiteit van het 'Zandoerse eigene'
opgesloten. Het bindmiddel van de
enigszins op zichzelf staande
gemeenschap is de niet te vatten
herinnering aan de verloren tijd die
terugvoert tot het eind van het eerste
millennium.
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Vóór de stichting van het kerkgebouw is het centrum
van Oerle gesitueerd op de plek die wij nu Zandoerle
noemen. Naar het gevoelen van de inwoners is de
plaats van het kerkgebouw het centrum van het
dorp, waarbij vooral de combinatie van kerkgebouw
plus pastorie en kerkhof 'dorp vormend' werkt.(4)
Hierdoor verliest het oorspronkelijke centrum van
Oerle zijn status en wordt het gezien als een
buurtschap/gehucht, en het krijgt de naam
Zandoerle, dit als tegenhanger van Kerkoerle.
Achteraf gezien hebben de bewoners van Zandoerle
in het ontstaansproces van de centrumfunctie de
boot gemist. Op Zandoerle heeft nooit een
parochiekerk gestaan; de inwoners van Zandoerle
hoorden bij de parochie Sint Jan de Doper Oerle.
[Er zijn echter sterke aanwijzingen dat de
Zandoerlenaren een zekere tegenzin hadden t.a.v.
kerken in Kerkoerle; bij voorkeur bezochten zij (tot
de confiscatie van 1648) de parochiekerk van het
naburige Wintelre, die in de Kerkhei stond, nabij het
beekje de Bruggenrijt op de grens met Oerle. Heden
ten dage loopt er nog een weg van Zandoerle naar
deze kerklocatie, de Wintelresedijk genoemd.]

Roephoorn, waarmee de Zandoerlenaren vroeger
werden 'opgeroepen' voor het rozenkransgebed
in de kapel.

Een 'schuurkerk' op Zandoerle
Wanneer in 1648 de opstand van de Noordelijke
Nederlanden tegen de Spaanse koning eindelijk
wordt beëindigd met de Vrede van Munster, heeft dit
verreikende gevolgen voor het katholieke
bevolkingsdeel in de Brabantse en Limburgse
gebieden van Nederland die op de Spanjaarden zijn
veroverd.
Door de ontstane politieke situatie wordt de
openbare uitoefening van het katholicisme officieel
verboden en vrijwel onmogelijk gemaakt. De r.-k.
kerkgebouwen worden geconfisqueerd, zodat ze niet
meer voor de r.-k. eredienst gebruikt kunnen
worden, en de meeste priesters moeten per direct
het land verlaten.
In 1671-1672 breekt er opnieuw oorlog uit, nu met
Frankrijk. Door de aanwezigheid van de Fransen
verbetert de positie van de rooms-katholieken in de
bezette gebieden.
Vanaf die tijd staat de overheid oogluikend toe dat
het katholieke volksdeel gebedsdiensten houdt en
dat er een priester in de parochie verblijft. Alles
moet zo onopvallend mogelijk plaatsvinden, en
gebedsruimten moeten het uiterlijk hebben van een
boerenschuur (derhalve worden zij schuur-, strooi-,
of schuilkerken genoemd). In deze situatie zien de
Zandoerlenaren hun kans schoon een eigen
gebedsruimte te creëren. In een ter beschikking
gestelde kamer - in een woning aan het marktveld
van Zandoerle - worden (bij gelegenheid van een
zich aandienende priester) de r.-k. erediensten
gehouden, zoals ook gebedsbijeenkomsten, geleid
door een voorbidder uit eigen gelederen. In hun
ijver naar onafhankelijkheid van de parochie, die
haar schuurkerk in Kerkoerle heeft, schaffen de
Zandoerlenaren zich de benodigde kerkgoederen
aan (altaarvaten en -linnen, kazuifels en meubilair)
voor gebruik in hun 'schuilkerk'.
-= Wordt vervolgd =Noten:
1. Streekarchief Regio Eindhoven (RHCe), Oud Rechterlijk
Archief Oerle-Meerveldhoven, R 281, fol 31-31vo.
2. Archief kadaster, O.A.T., op naam van 'de Roomsche
gemeente van Zand Oerle', Oerle sectie C, no. perceel:
629, opp. 3 roede 28 ellen, omschrijving: 'kapel en erf'.
3. Bijnen, J., Veldhoven, 4000 jaar geschiedenis van
Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst. Veldhoven
2005), p. 51-52.
4. In een oorkonde uit 1281 wordt de kerksite van Oerle
aangeduid als 'oppidi sive ville' (= hoofd van die plaats
of dat dorp).

CITY PASSAGE
VELDHOVEN

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

Uw bank dichtbij.
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Column Huub Stroeks

Vanmorgen rond de klok van 08.00 uur kwam ik
beneden. De zon scheen al volop door het raam
onze keuken in. De eerste taak van vandaag was de
kliko aan de straat zetten. Buiten hoorde je de
vogeltjes al volop fluiten en op het plein voor ons
huis waren al meerdere mensen met hun hond
onderweg naar de hondenuitlaat plek. Daarna weer
naar binnen om het ontbijt klaar te maken. Samen
met Marijke aan tafel, ontbijtje verorberen en de
krant lezen.
Ik werd blij verrast door het artikel wat ging over
zes jonge aanstaande raadsleden die bij dezelfde
docent, Peter Saris, in de klas op Sondervick hadden
gezeten. Een artikel waar veel ‘nieuwe energie’ in zit
die ten goede gaat komen aan Veldhoven. De foto
die erbij stond straalde iets uit van: “Wij gaan er
samen voor zorgen dat Veldhoven nog beter wordt”!
Vooral het woord samen is voor mij belangrijk, maar
ook het feit dat steeds meer jongeren zich actief
willen inzetten voor het algemeen belang van ons
mooie Oerle en Veldhoven is erg belangrijk.
Jongeren zijn matig vertegenwoordigd in de
gemeenteraad. Amper 7 procent van de ongeveer
8500 raadsleden is jonger dan 30 jaar! De
gemiddelde leeftijd van raadsleden is nu 54,1 jaar.
Als je echt verandering teweeg wilt brengen moet je
jongeren te allen tijde bij de politiek betrekken. De
oprichting van een jeugdraad zou daarbij erg
kunnen helpen. De leden hiervan kunnen de
gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies
voorzien. Jongeren zouden daardoor de weg naar de
lokale politiek en de stembus opnieuw weten te
vinden!
U zult zich afvragen waarom een vers gekozen lid
van de gemeenteraad van 71 jaar zich druk maakt
over de betrokkenheid van de jeugd…??
Heel eenvoudig… ik heb het voorrecht dat ik met

meerdere vertegenwoordigers van de jeugd
regelmatig mag buurten. Een tijdje terug heb ik nog
een zeer prettig gesprek mogen bijwonen met de
Stichting Jeugd Belangen over hun visie op de nabije
toekomst. Hun doel is om de jeugd te ondersteunen
regie te nemen over hun eigen toekomst. Ze hebben
ook al een eigen jeugdraad, bestuurd door Emma
Buijs en Mart van de Velden. Het is een nieuwe
‘motor’ die op haar manier nieuwe kracht gaat
geven aan onze samenleving in Oerle.
Deze ‘motor’ kan ook helpen nieuwe verbindingen te
leggen tussen senioren en de jeugd. Nu zijn
senioren via seniorenverenigingen apart
georganiseerd en de jongeren op hun manier. Ik
geloof er heilig in dat we deze structuren meer met
elkaar moeten verbinden. Jongeren moeten meer
inzicht krijgen in de problematiek van senioren en
andersom moeten senioren meer begrip krijgen voor
de belevingswereld van jongeren en hun problemen.
Zo kan een fundament ontstaan van waaruit men
elkaar actief gaat helpen met het oplossen van
bepaalde vraagstukken.
Het is als senior fijn om met een jong persoon om te
gaan. Het houd je scherp en energiek. Zo zouden
jongeren bij senioren kunnen inwonen. Lost het
probleem van woonruimte gedeeltelijk mee op en
helpt tegen eenzaamheid aan beide kanten. De
samenleving digitaliseert zo snel dat de jeugd
senioren moet helpen om bij te blijven en er mee
kunnen omgaan. Senioren op hun beurt kunnen hun
kennis delen waar de jongere generatie baat bij
heeft. We zouden ook samen de Bosbender kunnen
gaan opknappen.
Onze gezamenlijke opdracht in Oerle is om kinderen,
jongeren, mensen die midden in het leven staan en
senioren bij elkaar te brengen om te zien wat we
voor elkaar kunnen betekenen. Zo ontstaan
betekenisvolle relaties waar we allen veel plezier aan
kunnen beleven!!
Misschien een leuk idee om daar op 15 april
aanstaande samen een start mee te maken door
deel te nemen aan de feestavond in d’ Ouw School
waarvan de opbrengst toekomt aan Oekraïne!!
Blijf gezond.
Huub Stroeks
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Kaartjes verkrijgbaar bij Dorpscentrum d’Ouw School en Kapsalon van der Looij
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Open atelierroute 2022

5. Elly Dolman - Vos
Tekenen en schilderen
Biezenkuilen 64
6. Nelly Fredriksz
Tuinbeelden van paverpol
Berkt 7

De atelierroute voor 2022 zal worden gehouden op
23 en 24 april 2022 van 11.00 tot 17.00 uur.
Aan de atelierroute nemen dit jaar 35 kunstenaars
deel. De opening van de atelierroute wordt verricht
door wethouder Hans van de Looij op vrijdag
22 april om 19.30 uur in museum ’t Oude Slot.

7. Samaneh Gharibnezhad
Tekenaar, grafisch ontwerper
Donkerepad (Locht-Kempenbaan)
8. Glasatelier Lichtinzicht
Glasatelier
Rapportstraat 55

Deelnemende kunstenaars 2022

9. Carla van der Heiden
Beeldende kunst, keramiek
Janus Hagelaarsstraat 12

1. Ria Alewijnse
Schilderen, mixed media
Lengtewal 22

10. Nicole van Herpen
Olieverf, pasteltekeningen
Donkerepad, (Locht-Kempenbaan)

2. Atelier Golnaz
Sieraden en kunst
Begijnstraat 48

11. Hanneke Hielkema
Portret tekenkunst
Smelen 150

3. Atelier Soeff
Keramiek, schilderen op doek
Heike 11

12. Hoogeind Keramiek
Keramiek
Hoogeind 24

4. Gemmy Coppens
Beeldhouwwerk
Nieuwstraat 18

13. Wilma van Hoven
Keramiek, glas, textiel
Heuvelstraat 37
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14. Gerda van ‘t Hul
Schilderijen en textiel
Lengtewal 22
15. Trudie Klein
Keramiek
Hoevehei 26
16. Eddy Kox
Beeldend kunstenaar acrylist
Sentrum 70, Handwijzer 34
17. Marijke Kraaijvanger
Figuratieve schilderijen
Berkt 7
18. Mieke Langenhuizen
Gevlochten werk, mixed media
Binnenweg 8
19. Wilma de Lepper
Handgemaakte keramiek
Merefeldstraat 4a
20. Wilma Linders
Mixed Media
Kromstraat 55
21. Nellie van de Looy
Keramiek
Koning Kyrieweg 16
22. Willemien Mansvelders
Schilderijen multi media
Jaspersstraat 13
23. Dimphie de Meijer
Keramiek
Middelhei 10
24. Marlies van Nunen
Tekenen, schilderen, boetseren
Abdijtuinen 311, (3e verdieping)
25. Geertje Peggeman
Schilderen, tekenen, boetseren
Pastorielaan 24
26. Jan Reker
Schilderijen
Vijverstraat 11
27. Marie-Louise Saanen
Tekenen, schilderen, grafiek
Kapteijnlaan 63

28. Sanne Steers & Alex Steers
Symbolisch verhalend werk, fotografie
Burg. van Hoofflaan 177, 128
29. Selene’s Art
Abstracte kunst
Burcht 58
30. Severinus Atelier
Schilderkunst
Kapelstraat-Noord 142c Alleen zondag open!
31. Clemens Stolwijk
Tekenen, schilderen met acryl
Biezenkuilen 105-links (garage)
32. Luc Verhaart
Beelden, tekenen, schilderen
De Verver 58
33. Nicole Verhoeven
Acryl-, olieverf en houtskool
Donkerepad (Locht-Kempenbaan)
34. Frank Vincent Staal
Kunstenaar
Kromstraat 39
35. Hanneke v/d Zanden
Tekeningen en schilderijen
Banstraat 10
Ga naar pagina
www.kunstinhetrondveldhoven.nl/
atelierroute-3/ om een bladerboekje te bekijken
dat beschrijvingen bevat van alle deelnemende
kunstenaars.
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Ouw (k)oers
Bron: Koers van Oers,
jaargang 39, nr. 6 juni 2006

Bron: Te Berde, jaargang 15, nr. 11 december 2005
Geluksvogels
Eindelijk is het zover. De plannen voor het Aangelag
worden eindelijk werkelijkheid. We hebben er lang
naar uitgezien, vertellen Marion Hendriks en Roy
Rouw, die samen gaan wonen in een appartement in
het Aangelag.
Marion: Roy komt samen met mij te wonen. We
krijgen samen een appartement. We horen bij
elkaar. We hebben het allebei voor het zeggen,
vertelt Roy. Niet iemand is de baas. Met z'n tweeën
moeten we er uit komen. Eindelijk is het zover. We
hebben samen een grote huiskamer. Beneden
eten we met enkele anderen samen. We hebben zelf
ook een keukentje voor het ontbijt, het middageten
en de koffie en thee. Dat kunnen we allemaal in ons
appartement, zegt
Marion. Boven wonen we. Beneden wonen anderen
en er is ook leiding. Roy: het heeft allemaal wel lang
geduurd. Ik wil het ook graag. Toen ging het wel
door en dan weer niet. En zo ging het maar door,
omdat de buurt erop tegen was. Maar gelukkig komt
het er nu dan toch van. Ik vind het echt
leuk. Gewoon wij samen met z’n twee. Wij zijn de
eerste van Severinus. Dat maak je niet vaak mee.
Mijn familie vindt het heel leuk.
Ik heb het mijn mama verteld, zegt Marion. En die
vond het heel leuk. Wij zijn de eerste van Severinus
die gaan samenwonen en dat is heel bijzonder. Het
is me opgevallen dat iedereen het aan ons vraagt,
gaat Roy verder. Iedereen weet het blijkbaar en
vraagt er naar. Ik vind het wel lachen. Dit was mijn
echte wens en zeker nu ik Marion zo lang ken. Wij
zijn nu bijna 5 jaar bij elkaar, aldus Marion.
Voordat je gaat samenwonen, heb je in 't begin
verkering, legt Roy uit. Nu is het echte vriendschap
en ben je vriend en vriendin. Het gaat erom dat we
het samen goed kunnen hebben. Ik ben ook al een
keer met Marion op vakantie geweest. En dat was
ook heel tof. En zeker als je alles voor
de eerste keer meemaakt is dat een hele beleving.
Het beviel me heel goed. We hadden samen al
eerder dat we wilden gaan samenwonen en nu alles
zo goed gaat, vind ik het wel prima.
Ik heb niet meegekregen dat iemand het niet leuk
zou vinden voor ons. Ooit hoor je anderen vertellen
dat ze dat ook willen. Wij zijn gewoon geluksvogels.
We kennen elkaar al zolang en het vertrouwen in
elkaar merk ik wel. Marion: we zijn gewoon een
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Roy Rouw en Marion Hendriks
verliefd koppel. Een keer heeft
Roy een afspraak vergeten. Dat klopt, vertelt Roy, ik
was ook vergeten de taxi te bellen. Een paar
minuten later ging de telefoon en zegt Marion "waar
blijf je"? Ik was het vergeten en ze werd heel boos.
Ik heb een hekel aan hard roepen. Daar schrik ik
van. Ik hoor meer dan anderen, omdat ik
slechtziend ben en die horen meer en beter dan
anderen. En van de andere kant was er eigenlijk
niks aan de hand. Ik was er wel erg van
geschrokken en mijn avond was een beetje
bedorven. En toen heb ik maar een reep gekocht om
het goed te maken. Ooit ben ik ook wel eens boos
op Marion. Niet alles lukt altijd even goed. Dan wil je
dit of dat en dan word je kriebelig.
Dat wil ik dan wel weer rechttrekken en dan heb ik
zoiets van "Marion, nu niet". Uiteindelijk komt ze er
toch wel weer achter, waardoor ik aan haar
gevoelens tegemoet kan komen.
Marion: hij heeft het toen goed gemaakt met een
groot stuk chocolade. Ik ben ook nog steeds verliefd
op Roy. Roy: sommigen zijn het er niet mee eens en
soms zelfs vinden ze het stom dat Marion mij
menneke noemt. Ik vind dat nu juist heel lief.
Ik noem Roy mijn menneke, zeg Marion, het is een
troetelnaam. Ik noem haar lieverd, zegt Roy.
Gelukkig gaat er nu veel veranderen. Het is ook heel
normaal dat we gaan samenwonen. Niet iedereen
kan dat. Het lukt niet bij iedereen, dat merk ik wel.
Bij ons is dat wel gekomen, vult
Marion aan. Ik merk ook wel dat Marion heel
zelfstandig is, zegt Roy. Ze gaat overal zelfstandig
met de fiets naartoe, ze kletst goed en weet overal
veel van.
Als de bouw start gaan we natuurlijk kijken, aldus
Marion. Als ze beginnen, vieren we dat feestelijk
met champagne. Roy: mijn grootste wens is dat het
zover is en dat we erin kunnen trekken. Ik denk dat
ik het dan heel relaxed zal hebben en dat we heel
gelukkig met elkaar zullen zijn. Ik hoop ook dat het
een plek is waar ik lang kan blijven. Ik ben er heel
lang naar toegegroeid.

Kinderboekbespreking

Geheim Agent Oma MAX
door Susan Visser
Al tijden vroeg mijn zoontje om een abonnement op
de weekkrant voor kinderen, KidsWeek. Hij werd
lekker gemaakt door de reclame op televisie en ik
zag het ook steeds meer zitten. Inmiddels las hij
mijn rondslingerende kranten, hoewel het nieuws
dat daar in staat nou niet bepaald gericht is op
kinderen. Het was dus hoog tijd om hem een
abonnement op zijn eigen krant te geven. En wat
een leuke verrassing was het toen we een gratis
boek mochten uitzoeken bij het afsluiten van het
abonnement! Mijn zoontje hoefde helemaal niet na
te denken over welk boek hij koos. Het werd
Maanrovers, de nieuwe Dolfje Weerwolfje.

Wat een tegenvaller was het toen het pakketje
binnenkwam en geopend werd. Het verkeerde boek
was bezorgd, namelijk Geheim Agent Oma MAX van
Manon Sikkel. Daar had hij helemaal geen zin in. Ik
was wel benieuwd naar het boek dat was
binnengekomen en begon nog diezelfde avond te
lezen in het avontuur van Max die geheim agent wil
worden, net als zijn oma. Als hij belooft op de
moestuin van de vriend van zijn oma te letten
omdat zij allebei een poosje weg zijn op een Zeer
Geheime Missie, stuit hij op een robot. De robot is
gebouwd door de vriend van oma, die niet alleen
geheim agent maar ook uitvinder is. Alleen, de robot
is nog niet af en doet daardoor levensgevaarlijke
dingen. Dat brengt niet alleen Max in de problemen.
De robot wordt gestolen en nu moet Max haar terug
zien te krijgen voordat er slachtoffers vallen. Zo
ontpopt het verhaal zich tot spionage roman waarin
Max uiteindelijk als een ware James Bond probeert
de minister president te redden van de robot.
De sfeer die Manon Sikkel creëert doet echt denken
aan 007, inclusief een chic hotel en een feest waar
je alleen in smoking binnen komt. Het valt op dat de
aanbevelingen achterin het boek niet allemaal van
volwassenen zijn. Ook de Nederlandse Kinderjury
heeft dit boek getipt. Of mijn zoontje het boek nog
gaat lezen? Dat denk ik niet. Dus als je wilt weten of
jouw kind het boek net zo waardeert als de
Nederlandse Kinderjury deed, neem dan even
contact op met de redactie van de Koers van Oers.
En Dolfje Weerwolfje? Die hebben we uit de
bibliotheek gehaald.
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Wie is de Mol?

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

Carnavalsvakantie
Hoiiiii
Ik heb veel buiten gespeeld
omdat het zo lekker weer
was.
Wij zijn naar Monkey Town
geweest. Het lijk wel Ballorig
maar is veel leuker.
Ze hebben ook een
draaimolen. Ik werd zo
duizelig, omdat die heel hard draaide.
Ik heb veel met ballen gespeeld.
Zondag zijn wij naar Zilvermeer in België geweest,
zeker een aanrader.
Je kun zoveel doen daar ze hebben ook strand kan
zwemmen bij mooie weer.
Een hele hoge zand berg het is wel leuk om af te
rollen naar beneden ??.
ze hebben ook zo een kleine huisje waar je kan
picknicken zo leuk.
Als het warm weer wordt dan gaan we want ik wil
graag zwemmen.
Je kan met zand spelen zo mooie witte zand .
Verder heb ik ook veel gelezen en met onze lieve
konijntje buiten gespeeld. Hij vind het zo leuk
buiten en dan ga hij lekker gras eten.
Ik heb voor
de 2 keer
paard rij les
gehad . Ik
vind zo leuk
en hij is zo
lief en luister
heel goed
naar wat je
zegt.
Groetjes
Nuha

Hallo allemaal of zullen we zeggen
hallo ‘Molloten’ ;-)
Wij zijn Anna en Saar uit groep 7 en deze keer gaan
wij ons stukje schrijven over het programma “Wie Is
De Mol”
Voor degene die het programma niet kennen, zullen
we jullie even vertellen wat “Wie Is De Mol” inhoudt.
“Wie Is De Mol” is een spelprogramma waarbij je
goed moet nadenken. Dit programma is steeds in
een ander land. Er deden dit seizoen 11 kandidaten
mee en de presentator heet Rik van de Westelaken.
Voordat Rik “Wie Is De Mol” presenteerde, was hij
verslaggever en presentator van het NOS journaal.
In 2015 was hij zelf kandidaat van “Wie Is De Mol”
en hij werd toen zelfs de winnaar! Vanaf 2019
presenteert hij “Wie Is De Mol".
Iemand die helemaal gek is van het programma en
alles heel erg volgt enzo, noemen ze een ‘molloot'.
De deelnemers moeten proberen de Mol te
ontmaskeren. Ook is er een pot en dan bedoelen we
geen wc pot maar een geldpot. Door opdrachten die
ze doen kunnen ze geld verdienen maar er kan ook
geld uit de pot gaan. Dat komt dan door de Mol en
daarom willen de kandidaten de Mol ontmaskeren en
er dus minder geld uit de pot gaat. Iedere week
moeten ze dan een test maken met allemaal vragen
over de Mol. Degene met de meeste fouten in de
test, moet dan uit het spel.
De finalisten waren dit seizoen Kim-Lian van der
Meij, Fresia Cousiño Arias en Everon Jackson Hooi.
En de mol dit seizoen was...... EVERON!!! En Fresia
had het goed geraden en dus gewonnen. Kim-Lian
had het ook goed geraden, maar zij was net iets
langzamer met het invullen van de test en daarom
werd ze tweede.
Wij vinden het programma zo leuk omdat het
spannend is en je moet goed opletten want er zitten
ook allerlei hints verborgen in het programma.
Wij hebben ook een keer een kinderfeestje gehad
met het thema ‘Wie Is De Mol’. Het was erg leuk om
het spel zelf te spelen en opdrachten te doen!
Dus als je nog een idee zoekt voor je kinderfeestje
dan is dit een hele grote aanrader!
Dit was ons stukje tot de volgende keer
Groetjes Anna en Saar
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Hertenschedel
Toen we een keertje op de
Veluwe waren vonden mijn
vader en ik een schedel en die
hebben we mee naar huis
genomen. Na onderzoek
kwamen we er achter dat de
schedel van een hert is. Dit
zagen we bijvoorbeeld aan de
kiezen en de vorm van de
schedel.

Expositie Kunstuitleen
Hallo ik ben Elin.
Ik schrijf mijn stukje over de
expositie van de kunstuitleen.
omdat mijn oma daar in het
bestuur zit en ik ook hou van
schilderen.
Het is een expositie
georganiseerd door de
kunstuitleen van Veldhoven. Je kon er kunst van de
leden van de kunstuitleen bekijken .
De expositie was op 12 en 13 maart. 13 maart ben
ik hele dag wezen helpen. Ik heb de boekjes terug
gebracht, daar stonden alle kunstwerken in met wat
uitleg. Verder nog stickers geplakt als een
kunstwerk was uitgeleend (dan mag iemand het
kunstwerk lenen om te kijken of dat het mooi staat)
of verkocht.

Morris, met in zijn handen een hertenschedel
Ik denk dat hij gedood was door een wolf, omdat ik
bij Freek een keer heb gezien dat Freek een schedel
had gevonden en er ongeveer even grote
tandafdrukken in stonden. Ik vond het zielig dat het
hert dood is maar zo is de natuur het is eten of
gegeten worden. Het kon ook zijn dat het hert had
gewonnen, maar als het hert wint dan eet hij de wolf
niet op omdat een hert een planteneter is. Ik snap
wel dat de wolf heeft gewonnen want hij is sluw,
snel en ze zijn altijd in een groep, een roedel.
Wolven zijn ook hele interessante dieren. In
Nederland zijn er ook steeds meer wolven. Misschien
dat we de volgende keer op de Veluwe een wolf
zien…
Groetjes Morris

Elin, gastvrouw bij de expositie van Kunstuitleen
Veldhoven in d’Ouw School
Het helpen was heel leuk en ik vond alle kunst mooi
en ik was niet de enige want er zijn wel 415 mensen
geweest ,14 schilderijen uitgeleend en
8 kunstwerken verkocht.
Er waren/hingen schilderijen, glaskunst en beelden.
Het was een groot succes.
Dit was mijn stukje tot de volgende keer.

Edelherten op de Veluwe
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Interview Christ Schippers

Is er al eens een beroemdheid hier geweest?
Ja de Burgemeester en de Minister van
Volksgezondheid.
Hoeveel geiten heb je?
Ik heb 1058 geiten.
Heb je nog andere dingen te doen?
Jah, ik heb ook nog Gasterij ‘t Dorpsgenot, zit bij de
Guld en ik doe strooien bij gladheid

Goeiedag!
Wij (Rick en Lars) hebben wat te vertellen over
’t Geitenboerke. Want Christ de eigenaar is
Rick’s oom. Wij hebben hem geïnterviewd.

Wat was er eerst, het Geitenboerke of het
Dorpsgenot?
Het Geitenboerke was er in 2005 en het Dorpsgenot
in 2011
Heeft het Geitenboerke nog een bijnaam?
Nee
Hoe lang bestaat het bedrijf?
Het is begonnen in 1997.
Wilde je altijd al Geitenboer worden?
Nee, koeienboer.
Hoeveel mensen werken hier?
Er zijn 14 mensen hier in dienst.
Kun je hier ook iets proeven van de geit?
Ja, je kunt hier geitenkaas, geitenmelk, geitenijs en
geitenburger proeven.

Lars, Rick en Christ tijdens het interview
Heb je een lievelingsgeit?
Onze geiten hebben een nummer en een chip. Met
de chip kan je alles weten over de geit. En de geit
die het meeste melk geeft, is mijn lievelingsgeit.

Lust je zelf ook geitenmelk?
Nee, geitenmelk niet maar de rest wel.

Hoe oud wordt
een geit?
Een geit wordt
gemiddeld 5 jaar.
Hoeveel liter melk
geeft een geit per
dag
Een goeie geit geeft
7 liter melk per dag.
Heb je altijd geiten gehad?
Nee, ik heb eerst 3 jaar kalveren gehad.

Wat is het leukste aan geitenboer zijn?
Alleen melken met de telefoon uit zodat ik niet
gestoord wordt.
Heb je nog andere dieren?
Ja, 4 cavia’s, een paard en een hond.
Hoeveel jonge geiten worden er per jaar
geboren?
Ongeveer 700.
Bedankt Ome Christ dat we jouw hebben mogen
interviewen!
Tot de volgende keer met weer een ander leuk
interview.
Groeten Rick & Lars
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Skateboards
Hallo Allemaal,
In mijn vorige stukje zei ik
dat ik van skateboarden
hou. Daarom ben ik voor
dit stukje naar Eindhoven
gegaan. Daar heeft Jeroen
Sars samen met Roos een
winkel vol skateboards en
kleding. De winkel heet
‘100% Skateboardshop’ en Jeroen en Roos,
zijn echte skaters en kunnen je alles vertellen
over skateboarden. Tijd voor het interview.

Heb je een goede tip voor een beginner?
Eerst moet je goed leren rijden en sturen op het
board, zodat je goede controle en balans hebt.
Daarna kun je gaan oefenen met tricks. Vallen hoort
helaas ook bij skateboarden, vooral bij het begin.
Ik vond het een superleuk interview en hopelijk
weten jullie nu ook meer over skateboarden. Anders
moet je maar eens gaan kletsen met Jeroen in de
winkel.
Groetjes Cis

Hoe oud was je toen je begon met
skateboarden ?
Ik heb altijd veel buitengespeeld met kinderen uit de
buurt op onze crossfietsen, rolschaatsen en ook al
skateboarden. Rond mijn 12e ontdekte ik de wereld
van skateboarden als lifestyle en sinds die tijd doe ik
niets anders meer dan skaten. Helemaal verslaafd
aan skateboarden!
Wat is jouw favoriete trick?
Het allercoolste vind ik frontside ollie in de bowl. Bij
de frontside ollie spring je uit de bowl zonder het
deck met je handen aan te raken. Deze trick heb ik
ook gedaan tijdens het Nederlands kampioenschap
in 2008. Toen heb ik gewonnen en Jeroen laat mij
een enorme beker zien van het kampioenschap.
Supergaaf die trick en die beker.

Jeroen Sars, NL kampioen skateboarden, en
ik bij Jeroen in de winkel op de skatestoel

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord
Voor aanmelding van items voor op het
publicatiebord kunt u terecht bij:
Ine Loijen - van Boekel
J. Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven
Tel: 040 - 205 10 28
e-mail:
publicatiebord@koersvanoers.nl

Steun de

en word donateur!

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Eindhoven-Veldhoven
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Ophaaldagen kliko

Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.

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.

2022
Zoals u weet zijn heel veel activiteiten afgelast
of worden verzet vanwege het coronavirus.
April
15
18
22
23
23
23 + 24

24
25 t/m
9 mei
27
29
Mei
5
6
7

Ophalen groene kliko + PMD-zak
SJB: Paaseieren zoeken, 10.30u,
Blokhut d’n Bosbender
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
BIO: Ophalen bloemen van bloemenactie
Open Atelierroute 11.00u - 17.00u, info op:
www.kunstinhetrondveldhoven.nl/
atelierroute-2022/
Postzegel- en muntenbeurs in d'Ouw School
9.00u - 12.30u
Basisschool st. Jan Baptist: meivakantie
SJB: Oerse Vrijmarkt, 10.00u - 16.00u,
Blokhut d’n Bosbender
Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak

27

Bevrijdingsdag
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Klein Chemisch Afval, 9u-11.30u
Gerard Vekemansplein
Ophalen groene kliko + PMD-zak
SWOVE: Dementiecafé: Welke vormen van
ondersteuning zijn er mogelijk
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Asperges op de Velden bij Aspergekwekerij
John Kelders in Veldhoven
Postzegel- en muntenbeurs in d'Ouw School
9.00u - 12.30u
Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak

28
26 t/m
29

Ophalen oud papier
Basisschool st. Jan Baptist:
hemelvaartvakantie

13
10
20
20 t/m
6 juni
22

Juni
3
22
26

Juli
5
24
25 t/m
4 sept

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Basisschool st. Jan Baptist: studiedag
Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

SWOVE: Dementiecafé: muziek en
beweging
Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Basisschool st. Jan Baptist: zomervakantie

Augustus
28
Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
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September
6
SWOVE: Dementiecafé: het leven met
dementie door Teun Toebes
25
Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Oktober
15
23
24 t/m
28

Klein Chemisch Afval 9u-11.30u Gerard
Vekemansplein
Postzegel- en muntenbeurs in d'Ouw School
9.00u - 12.30u
Basisschool st. Jan Baptist: herfstvakantie

November
8

SWOVE: Dementiecafé: Wat is dementie?

27

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

De volgende kopijdatum is

22 april 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:

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

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

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
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