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Werner Tornij, Els Vorstenbosch, Marlein van de Wiel,
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Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch.
De redactie houdt zich het recht voor artikelen in te korten,
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de inzender.
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.
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

www.koersvanoers.nl
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Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle

Succesvolle ruiters

Mooie resultaten ruiters Ponyclub de
Hinnikers Oerle
Vier ruiters van Ponyclub de Hinnikers mogen door
naar de Brabantse Kampioenschappen. Bestuur en
leden zijn megatrots op deze toppers.

•
•
•
•

Cheyenne Jaspers

Cheyenne Jaspers met Joy Kringkampioen (L)
Iris van den Bosch met Maestro (L2)
Elle van Mierlo met Alexandro dj (M)
Pien Jongkind met Handsome (M1)

Heb jij ook een eigen pony of verzorgpony?
Kom vanaf 29 maart gerust eens een keer een kijkje
nemen bij het oefenterrein op Zittard. Vanuit Oerle
dorp ga je na de Brink op
Zandoerle linksaf en dan
ligt ons oefenterrein aan
de rechterzijde. We
krijgen les en hebben
veel gezelligheid met
elkaar.
Leeftijd ruiters vanaf
ongeveer 7 tot 18 jaar.
We rijden in twee
groepen. Om 19.00 uur
beginnen we. Meer
informatie? Bel of stuur
een appje naar
06-40820720 (Judith de
Hoog) of mail naar
dehinnikers@live.nl

Elle van Mierlo

Iris van den Bosch
Pien Jongkind
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Oerlenaar van het jaar 2021

Engelen bestaan!
Zij is een duizendpoot voor de Oerse gemeenschap!
Ze heeft een enorme staat van dienst als vrijwilliger
van parochie St. Jan de Doper. Ze was als secretaris
van het parochiebestuur de spin in het web waar
alles samenkwam, te veel om op te noemen!
Jarenlang was zij het aanspreekpunt, zowel voor de
pastores als de parochianen. Ze was steun en
toeverlaat van onze priesters uit India, waarmee ze
nog steeds warme contacten onderhoudt.
Al vele jaren is ze vrijwilliger bij zorginstelling ’t Lint.
Ze zat in het bestuur van de basisschool. Daar
verzorgde ze ook extra lesondersteuning voor
kinderen die dat nodig hadden.
Daarom heeft het bestuur van DorpsVereniging
Oerle besloten

Alexa Peijnenborgh
te benoemen tot

Oerlenaar van het jaar 2021

Potgrond bestellen

O ja…..potgrond bestellen!
Jazeker, het voorjaar komt er weer aan en daarmee
ook nieuwe planten en bloemen die zich weer laten
zien. In verband met de nog steeds aanwezige
Corona, willen wij weer dit jaar de nodige potgrond
bij u aanleveren.
Hoe gaat u te werk:
U kunt via een mailbericht op

actie@sintceciliaoerle.nl opgeven hoeveel
zakken u wilt hebben, met vermelding van uw naam
en adres.
Voorafgaand aan de levering voldoet u de betaling
via banknummer NL48 RABO 0138500835.
Wij komen op zaterdag
5 maart op veilige wijze
de bestelling bij u
afleveren. Dat betekent
dat wij bij u aanbellen,
het aantal zakken
potgrond bij uw
voordeur achterlaten en
weer weggaan.
De prijzen zijn voor
1 zak potgrond 5 Euro
en voor 3 zakken 12,50
Euro.
Op deze wijze steunt u
uw muziekvereniging
weer en wij zijn daar
zeer blij mee.

•
•
•
•
•
•
•

Harry van der Zanden (links) overhandigt de
oorkonde aan Alexa Peijnenborgh

Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

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

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
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Crypto Oers, puzzel 93

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 92 was:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LakenVelder
HerbEstemming
LeeRmakers
DieKe
OUd
BIJhouden
OerLe
PeElen
KuNstuitleen

Familienaam: Verkuijlen

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen, Annie Geven,
Toon Hermens, Bets Hospel, Kees Hulshorst,
Hans Jasper, Corrie Kampinga, Corné Kelders,
Janus van Lieshout, Frans Loijen, Anita Sanders,
Anja Steijnen, Annie Stemerdink, Sandra Verkuijlen
1
2

3
4
5
6
7
8
9
1. De bakker staat niet dichtbij boerderijen (9)
2. Ja maar bedoelde gij nou die van Kelders,
Huijbers of Van der Wijst? (5)
3. Minder bieden bij het kopen van spullen van een
autobedrijf (6)
4. Je hoort dat deze straat afloopt (9)
5. Al 55 jaar een mooie strategie (5)
6. Beroep van Sint Jan (5)
7. Komt dit parket van een muziekinstrument? (5)
8. Bij de Keldershoeve is D'n Hof een
ervaringsgaard (13)
9. Op het laatste moment een slurpdrankje van
Bart (8)
Succes met de oplossing
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Mascha Coenraads

Stoofvlees met hutspot

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

Ingrediënten (voor 4 personen)
- 700 gram runderriblappen
- 2 el tarwebloem
- 100 gr ongezouten roomboter
- 660 ml La Trappe Quadrupel (bier)
- 2 el appelstroop
- 1 el vijfkruidenpoeder
- 1 runderbouillontablet
- 1 kg kruimige aardappelen
- een scheutje melk
- 1 el olie
- 1 kg hutspotgroenten

Bereidingswijze
1. Snijd het vlees in stukjes en bestrooi het met de
bloem. Verhit 50 gram boter in een braadpan.
Braad het vlees op middelhoog vuur in 4 min.
rondom bruin.
2. Voeg het bier, de appelstroop, vijfkruidenpoeder
en het bouillontablet toe. Laat het vlees met de
deksel op de pan ca. 3 uur zachtjes garen.
3. Neem het laatste uur de deksel van de pan, zodat
het vocht kan verdampen. Schep regelmatig om.
4. Schil ondertussen de aardappelen en snijd deze
in gelijke stukken. Kook in 20-25 min. gaar.
5. Verhit de olie en bak de hutspotgroenten tot ze
zacht zijn.
6. Giet de aardappelen af, voeg 50 gram boter toe
en een scheutje melk en stamp dit tot puree.
7. Schep de hutspotgroenten door de puree en
breng op smaak met peper en eventueel zout.
8. Serveer de hutspot met het stoofvlees en smullen
maar!
Geniet ervan!

Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een
heerlijk recept is voor deze koude wintermaanden.
Ik maak dit recept nu dus ook regelmatig en het is
een van onze favorieten. Ik hoop dat anderen
dit recept zullen uitproberen en er net zo van
zullen genieten als wij dat doen.
Ik wil de pollepel doorgeven aan Chiel Sap
omdat hij zijn gasten bij restaurant Le Sable
verrast met zijn heerlijke gerechten. Nu ben
ik wel benieuwd van welk gerecht hij zelf blij
wordt.
5

Susans column
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

Rozen uit de muur
door Susan Visser

Het is zondagmiddag bij de rozenkweker. Je weet
wel, die waar je kant-en-klare bossen uit de muur
kunt trekken. Voor mij in de rij staan twee mannen.
Ze wikken en wegen. Is rood te opzichtig? Moeten
we één bos of twee? Bij al die besluiteloosheid kan
ik me echt niet inhouden en vraag: “Voor wie is
het?”
“Voor een meisje dat we allebei leuk vinden. En haar
moeder. Moeten we ook een bos meenemen voor
haar moeder?” De vrouw achter mij in de rij ziet
haar kans schoon en stapt naar voren om zichzelf te
helpen. “Ja, als jullie toch gaan staan ouwehoeren,
dan kan ik alvast. Toch?”
Het is duidelijk dat ze helemaal niet op antwoord zit
te wachten, haalt een eerste bos uit de muur en
geeft het aan de peuter die naast haar staat. Terwijl
zij een tweede bos uitzoekt, wankelt het kleine
mannetje onder de zware lading. Het is een koddig
gezicht en nog meer afleiding voor mij en voor de
twee heren voor me. De rij wordt inmiddels
uitgebreid met nog een vrouw.
“Voor wie ga jij dan bloemen kopen?” vraagt één
van de mannen nieuwsgierig aan mij.
“Voor mijn man.”
“Metroman,” fluistert hij tegen zijn vriend.
“Nee, absoluut niet,” zeg ik lachend.
Inmiddels is er weer een auto gestopt en ook daar
stapt een vrouw uit. Het idee dat alleen mannen
rozen kopen voor een meisje is echt hopeloos
achterhaald. Vanuit de winkel verschijnen een hand
en een gezicht. Lege raampjes worden gevuld met
verse bloemen. Nog steeds wordt druk overlegd
door de twee vrienden over pasteltinten of rood.

“Dat ligt er wel erg dik bovenop,” laat ik me
ontglippen. Ik vermaak me zo prima in de rij, ook al
is het koud. Ik heb dit gemist, het even om een
boodschap gaan en zomaar een kletspraatje maken.
Het mensen kijken, een beetje afluisteren en het
onverwachte contact met wildvreemden. Uiteindelijk
kiezen de mannen één bos, voor de moeder, in
pasteltinten. Terwijl zij aan het dubben waren had ik
vanaf een afstandje al gekeken wat er nog in de
muur stond, dus een korte blik naar binnen is
genoeg om snel te kiezen voor een bos. Nog voordat
de auto met de twee vrienden wegrijdt heb ik de bos
bloemen voor mijn lief al in mijn armen.
“Hé, jij hebt de mooiste bos gekozen!” roept één
van de mannen op een toon alsof dat niet eerlijk is.
Terwijl de auto wegrijdt laten zij een parkeerplaats
achter met vrouwen die rozen komen halen.
6

De parochie

Inmiddels zijn de eerste lagen
met netten omgeven zodat het
bouwbedrijf met de restauratiewerkzaamheden kan starten.
Het ligt in de planning dat de
restauratie eind maart voltooid
zal zijn. Vanwege de restauratie
van de toren wordt mogelijk het
uurwerk stilgezet en zullen de
klokken niet slaan of luiden.
Aanpassing aanvangstijden kerkdiensten

In Memoriam
Op 91-jarige leeftijd
overleed Toon van der
Heijden op 21 januari jl.
Hij heeft voor de Oerse
gemeenschap zijn sporen
ruimschoots verdiend.
Ruim 40 jaar was hij iedere
zondagochtend tijdens de
Hoogmis paraat als organist
van het St. Janskoor, maar
ook voor de muzikale
begeleiding bij huwelijken
en uitvaarten was hij
aanwezig.
Ook bij fanfare St. Cecilia kon men op hem rekenen
als saxofonist en 2e dirigent.
Bij RKVVO was hij niet alleen speler, ook
medeoprichter van het clubblad en voorzitter.
Bijgaande foto werd 3 maanden geleden gemaakt
toen hij na afloop van een uitvaart nog eens even
wilde kijken of het hem na zoveel jaren nog lukte op
zijn orgel en… ’t klonk als vanouds!
Een allround vrijwilliger heeft ons verlaten.
Herstel Jozeftoren
De gemeente Veldhoven heeft bij de toekenning van
de subsidie voor restauratie van de Sint Jozeftoren
de voorwaarde gesteld dat de werkzaamheden in
2021 van start moesten gaan. Medio december van
het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden
daadwerkelijk begonnen met het bouwen van de
steiger rondom de karakteristieke Sint Jozeftoren.

Het pastoraal team en parochiebestuur zijn blij dat
de kerkgangers begrip hebben getoond voor deze
aanpassingen. Zeker voor de aanpassingen van de
aanvangstijden van de missen op 24 december.
Op 20 december lieten de bisschoppen weten dat er
na 17.00 uur geen activiteiten meer in de kerk
mochten plaatsvinden. Het pastoraal team heeft
toen besloten om de avondmissen door de week te
verplaatsen naar de ochtend om 9.00 uur en de
avondmis van zaterdag naar 16.00 uur te verzetten.
Dit blijft zo totdat er vanuit het bisdom nader bericht
komt.
De maandelijkse vieringen in de kapelkerken
beginnen om 9.30 uur.
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag van de maand:
1 maart, 5 april.
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag van de maand:
8 maart, 12 april.
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag van de maand:
15 februari, 15 maart.

Parochieberichten:
Overleden:
† Toon van der Heijden, 91 jaar
Pastoraal team:
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
 040 - 282 70 68 fas@christuskoning.nl
Kapelaan J.W.M. Beekman, Oude Kerkstraat 3,
5507 LA ,  040 – 205 13 50
jbeekman@christuskoning.nl
Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid
18, 5503 CW;  040 - 253 22 31
Open van maandag t/m vrijdag van
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.
Noodnummer = Melding van bediening of
overlijden:  06 – 10 47 52 26

Opgeven van misintenties:
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de
afzender met telefoonnummer
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van
de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat
Zuid 18, 5503 CW. € 12,- per intentie.
2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur
op parochiecentrum:  040 – 253 22 31
3) na de viering in de sacristie van de Christus
Koningkerk
Website: http://www.christuskoning.nl
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(Advertentie)
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Bijeenkomst BVM2 verzet

Aan de personen en organisaties die
het Beraad Vlieghinder Moet Minder
(BVM2) steunen
Geachte lezer,

Oerse bedrijvengids

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.

Wij hebben eerder met u besproken dat we streven
naar een nieuwe Knegselbijeenkomst. Daarvoor was
de datum zaterdag 29 januari ingepland. Dit onder
voorbehoud van Corona.

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.

Bij het opstellen van dit bericht was het nog niet
duidelijk wat de Corona-afspraken zouden zijn op
29 januari. En zelfs als er een versoepeling zou zijn,
kregen wij de vergadering op die datum niet meer
georganiseerd.

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.

De Knegselbijeenkomst op zaterdag 29 januari
2022 is daarom niet doorgegaan.

Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
info@oerle.info of redactie@koersvanoers.nl.

We hebben als uitwijkdatum zaterdag 19 februari
vastgelegd bij De Leenhoef in Knegsel. Het heeft
onze voorkeur om u allen weer in persoon te zien.
Mocht dat op 19 februari nog niet fysiek mogelijk
zijn, dan vindt de bijeenkomst digitaal plaats.
De bijeenkomst kan niet opnieuw worden uitgesteld,
omdat we een relatie willen leggen met de
gemeenteraadsvergadering in maart.
Op zaterdag 19 februari, om 11.00 uur, vindt
de volgende Knegselbijeenkomst plaats, hetzij
in persoonlijke aanwezigheid, hetzij digitaal.
Uiteraard krijgt u op tijd te horen wat er gaat
gebeuren. U krijgt dan ook de precieze agenda. In
elk geval zal daarop staan de bespreking van de
BVM2-punten in verband met de
gemeenteraadsverkiezingen, en een kennismaking
met de nieuwe voorzitter van het Luchthaven
Eindhoven Overleg (LEO).
Namens BVM2,
met vriendelijke groeten
Bernard Gerard, secretaris
bjmgerard@gmail.com

Aanmeldingen publicatiebord

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
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Ouw (K)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 6, nummer 6, 1975

Kroniek
Het is alweer een tijdje geleden. Een inwoner van
Oerle verhuisde naar een nieuwe woning. In de
nieuwe woning was het zoals bij elke verhuizing een
grote bende: alles lag her en der verspreid. Toch
was de huisbaas slechts bezorgd over een artikel DE
GORDIJNEN!
Hij vroeg zich aldoor af, waar de gordijnen bleven,
want zonder die kon hij niet slapen!!!!!
Het was eigenlijk jammer dat bij die verhuizing geen
fotograaf aanwezig was!!! Want wat was er te zien!!
Een tractor met wagen en voorvork deed dienst als
verhuiswagen. De totale lading bestond uit een t.v.toestel op de voorvork!!
Een man uit Oerle die als hobbij het vak uitoefent
van opperman bij een bouwmaatschappij heeft soms
nog s’morgens moeite om de prettig doorgebrachte
avond van te voren te vergeten. Hij presteerde het
om boven op een steiger met zijn specie aan te
komen, die alleen maar bestond uit zand en water!
Ook in Oerle wonen vergeetachtige mensen.
Twee maanden nadat zij officieel 25 jaar getrouwd
waren, kregen zij in de gaten dat zij al meer dan 25
jaar bij elkaar waren.
Karnaval is weer voorbij. Toch willen wij er hier nog
even bij stilstaan.
Bij de kindermiddag in het Gemeenschapshuis begaf
de versterker van de geluidsinstallatie het. De
inderhaast bijeen geroepen deskundigen konden het
euvel niet oplossen. De eerste aanslag op de kelen
van enkele raadsleden werd gepleegd.

De boerenkapel blijkt verzot te zijn op busreisjes.
Toen na het bezoek aan een stunt een bus kwam
voorrijden voor een café schoten zij als hazen uit het
café en vlogen de bus in. Jammer voor hun want het
bleek dat het de verkeerde bus was. Uitstappen
geblazen!!!!
Onze eigen karnavalsvereniging kreeg een
koffietafel aangeboden. Nadat deze met veel smaak
naar binnen was gewerkt merkte een der eters op:
Ik heb maar weinig gegeten want ik dacht dat de
karnavalsvereniging slecht bij kas zat. Maar als ik
geweten had dat het voor niks was geweest………..
Een tijdje later zagen wij hem richting cafetaria
gaan……
Een inwoner van Oerle (laatste tijd bekend
geworden als kerkrestrateur) was met zijn zoon
aanwezig in de zaterdagavondmis. De pastoor
zwaait driftig met zijn wierookvat.
Fluisterd de jonge man tegen zijn vader: “Papa de
kerk wordt weer vuil met al die rook!”
Antwoord papa: “Hindert niet hoor!!”.
Gelezen in de krant:
De heer van Bakel, 25 jaar hoofdonderwijzer in
Oerle enz..
Een stukje verder in dezelfde tekst:
De heer van Boekel werd enz…….
Altijd gedacht dat er maar één hoofonderwijzer in
Oerle was……
Het gebeurde op de eerste dag van dit jaar.
Een Oerlenaar ging Nieuwjaar wensen bij zijn buren.
Ook de hond van de buren (hij mocht die hond
niet..) werd een goed 1975 gewenst…..
De hond (hij mocht die man niet…) wenste hem het
beste terug…..
Resultaat: De man kon met een kapotte neus
huiswaarts keren.
Noot van de redactie: vanwege de authenticiteit
hebben we dit stukje geplaatst inclusief de
oorspronkelijke spelfouten.
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Expositie Kunstuitleen

Tweede expositie Kunstuitleen
Veldhoven eo
Kunst kijken, lenen en meenemen
Al diverse keren is de expositie van
Kunstuitleen Veldhoven e.o. uitgesteld, maar
nu gaat het toch gebeuren!
Op zaterdag 12 en zondag 13 maart 2022
exposeren diverse kunstenaars (allen
aangesloten bij Kunstuitleen Veldhoven e.o.)
hun werkstukken in dorpscentrum d'Ouw
School aan de Oude Kerkstraat 18 in Veldhoven
(Oerle). De expositie vindt plaats onder de dan
geldende coronaregels, entree is gratis.
Openingstijden: zaterdag van 13.00 tot 18.00
uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Het unieke van deze expositie is dat u tijdens dit
weekend de kunstwerken (beelden en schilderijen)
kunt kopen, lenen en (in overleg) meenemen.
Gewoonlijk zijn de kunstwerken vooral online te
bezichtigen, maar een kunstwerk komt tijdens een
expositie natuurlijk veel beter tot zijn recht voor wat
betreft kleur, diepte, materiaalgebruik en
perspectief.
Kunstuitleen Veldhoven e.o. beschikt momenteel
over een website en Facebookpagina met honderden
schilderijen en beelden die voornamelijk digitaal te
bekijken zijn. Het collectief bestaat uit bijna 50
amateurkunstenaars uit Veldhoven en omgeving.
Met dit initiatief willen zij de mogelijkheid bieden
hun kunstwerken ook aan anderen te laten zien. Alle
kunstwerken zijn te leen en te koop voor zowel
particulieren als bedrijven.
Voor 5 euro per maand kan iedereen een kunstwerk
lenen. Dit bedrag komt rechtstreeks ten goede aan
de betreffende kunstenaar. In geval van koop
worden bemiddelingskosten gevraagd door
Kunstuitleen Veldhoven e.o. Van deze opbrengst
worden zaken bekostigd als foldermateriaal, de
website en het inrichten van de exposities.
Sommige schilderijen van Kunstuitleen Veldhoven
e.o. zijn te bewonderen in een aantal Veldhovense
horecagelegenheden, waar ze ook regelmatig
gewisseld worden. Op aanvraag zorgen de
medewerkers van de kunstuitleen ervoor dat de
muren van bedrijven en restaurants mooi worden
aangekleed. Tijdens de expositie zijn ook
KunstKadobonnen te koop. Leuk om cadeau te
geven bij een verjaardag of andere feestelijke
gelegenheid.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website:
www.kunstuitleenveldhoveneo.nl of mail naar:
kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com

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

Lovano Kitchen and Bar
Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven
www.lovano.nl | info@lovano.nl
040 - 205 12 18
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“Ik ben er weer”…..

Net voor de zomer van 2021
vertelde een goede vriend van
me dat hij uitgezaaide
blaaskanker had en dat er
weinig perspectief was op genezing. Hij had
weinig of geen motivatie om een zware
chemokuur te moeten ondergaan, omdat daar
allerlei vervelende bijwerkingen aan vastzaten.
Op mijn verzoek kwam hij een week later,
samen met zijn vrouw, bij mij op bezoek. Hij
had een attachékoffer bij zich en een prachtig
koksmes. Op mijn vraag wat ik daarmee moest
antwoordde hij: “Dat is voor jou en ik zou het
fijn vinden als je beide zou willen gebruiken.”
Hier stond een man voor mij die op zijn manier
kwam vertellen dat hij weinig of geen vertrouwen
meer had in zijn genezing. Zijn vrouw echter was de
mening toegedaan dat haar man alle beschikbare
mogelijkheden moest aangrijpen om te genezen. De
gedachte dat ze haar man zou moeten missen was
voor haar ondraaglijk. Zeker gezien haar eigen
kwetsbare gezondheid. Mijn vriend was voor haar in
alles haar steun en toeverlaat. Zonder hem zou het
leven niets meer waard zijn vertelde ze. Samen
hopen op een klein wonder werd uiteindelijk de basis
voor een zeer zwaar behandelproces. In juli 2021
begon het ‘BOMBARDEMENT’ van de kankercellen!!
Weken achter elkaar werden zware chemokuren
ondergaan die soms zo heftig waren dat het hart
van mijn vriend het begin augustus bijna begaf. Na
een korte rustperiode appte hij de volgende
boodschap: “De chemotherapie heeft redelijk zijn
werk gedaan en de meeste tumoren staan stil. Ze
gaan de komende twee maanden geen kuren doen.
Ik heb bloed gehad van een jong iemand en dat is te
merken. Ik heb wat meer conditie en voel me
stukken beter.”
Half oktober 2021 ging het echter vreselijk mis.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
Ontstekingen en het verslechteren van zijn
algemene conditie bracht het punt nabij dat er geen
uitzicht meer was op herstel. Mijn vriend gaf aan dat
hij naar het Hospice wilde om daar, samen met zijn
vrouw, de voorbereidingen te treffen voor hun
definitieve afscheid. Mijn vriend en zijn vrouw
hadden een heilige belofte aan elkaar dat zij samen
deze wereld zouden verlaten.
Alle voorbereidingen waren daarvoor gereed. Op 8
november 2021 zouden zij hand in hand samen de
reis naar het hiernamaals gaan maken. Het mocht
echter niet zo zijn. Mijn vriend heeft alles gegeven
en geknokt om samen met zijn grote liefde afscheid
te nemen. Op 5 november overleed mijn vriend
moegestreden, maar met zijn vrouw aan zijn zijde
liet hij deze wereld voorgoed los. Zijn vrouw volgde
hem op 8 november 2021. Beiden 73 jaar oud!
Mijn vrouw en ik, en een aantal directe buren van
mijn vriend, zijn de laatste maanden van hun leven
de genen geweest die voor mijn vriend en zijn
vrouw hebben mogen zorgen. We werden een soort
‘familie’ van elkaar. Lief en leed delen, maar
onvoorwaardelijk steun geven aan twee kanjers van
mensen….want dat waren ze allebei. Allebei gek op
kinderen die ze zelf helaas niet konden krijgen.
Mijn vrouw en ik zijn vanaf september 2021 tot en
met 8 november intensief bezig geweest om hen te
helpen, te troosten en waar nodig tot hun dienst te
zijn. Maar ook werden we meegezogen in hun
emoties. Hun verdriet werd voor een deel ons
verdriet. Er ontstond bijna een band van kinderen
die voor hun ouders moesten zorgen. En dit terwijl
ze maar een aantal jaren ouder waren dan ik. We
zaten aan het sterfbed van mijn vriend en hielden
zijn hand vast en troostten hem en spraken hem
moed in. Zijn vrouw hebben we drie dagen lang,
samen met de eerdergenoemde buren, vergezeld in
haar laatste drie dagen op deze wereld. Hele
bijzondere dagen waarbij lief en leed maar ook
vrolijkheid elkaar afwisselden.
Op 8 november 2021 hielden we haar hand vast
toen de euthanasie arts haar de injectie gaf. Ze sliep
vredig in met het heilige geloof dat ze haar man
weer zou ontmoeten. Meteen na hun overlijden
hebben we teksten gemaakt voor de rouwkaart en
de advertentie in de krant. We hebben de
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uitvaartplechtigheid georganiseerd buiten
Veldhoven. Deze mocht in Zeelst niet plaatsvinden
omdat de vrouw van mijn vriend euthanasie had
laten plegen. Mijn vriend heeft samen met een
andere persoon tenminste 3000 uur in de
Willibrorduskerk in Zeelst gestoken en bijna alle
reparaties en verbeteringen uit zijn eigen zak
betaald. Op zo’n moment telt dat niet…heel spijtig
en pijnlijk!
Met een goede maat van me zijn we de laatste
maanden druk geweest om het huis van mijn vriend
en zijn vrouw te ontruimen. Het huis is in de
verkoop gedaan en inmiddels verkocht. We hebben
auto’s moeten verkopen en ingewikkelde financiële
zaken moeten afwikkelen. Het is nu allemaal bijna
klaar.

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl

U zult zich afvragen waarom ik voorgaande in de
Koers plaats. De belangrijkste reden ligt in het feit
dat dit verhaal jullie aanzet om te bezien of je alles
hebt geregeld als je ernstig ziek mocht worden. Heb
je dan een steunstructuur beschikbaar die jou kan
helpen of terzijde kan staan? Heb je mensen die je
op tijd in vertrouwen hebt genomen of kunt nemen
om zo nodig je privézaken op te lossen? Een andere
reden is om aan te geven hoe kwetsbaar ons
zorgsysteem is. We hebben enorm druk moeten
zetten om zaken voor elkaar te krijgen. Thuiszorg is
(bijna) onmogelijk omdat er geen personeel
voorhanden is. Nog een reden is om te vertellen dat
‘engelen’ echt bestaan…die werken namelijk in de
hospice van Merefelt.
Wat een lieve en zorgzame mensen!!
De laatste reden is om aan te geven dat ik door de
drukte van de zorg voor mijn vriend twee keer heb
moeten overslaan om mijn maandelijkse bijdrage in
de Koers te verzorgen, maar……
IK BEN ER WEER!
Blijf vooral gezond en geniet van de vrijheid die we
gedeeltelijk terug hebben gekregen!!
Huub Stroeks

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
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VVV Veldhoven stopt

Bibliotheek Veldhoven stopt met
aanbod VVV-producten
Vanwege de beëindiging van de gemeentelijke
subsidie is er sinds januari 2021 geen VVV
meer in Veldhoven. Om geïnteresseerden
tegemoet te komen bleef de Bibliotheek
Veldhoven een deel van de VVV-producten
aanbieden. Zo waren o.a. verschillende
cadeaubonnen, wandel- en fietskaarten en de
fietstocht Lekker Rondje Veldhoven nog
verkrijgbaar. Vanaf januari 2022 stopt de
bibliotheek met het aanbieden van deze extra
service.
Focus op het bibliotheekwerk
Naast advisering en verkoop van bestaande
producten had VVV Veldhoven eigen producten
ontwikkeld, waaronder ‘Lekker Rondje Veldhoven’;
de culinaire fietsroute van Veldhoven en omgeving.
De laatste editie hiervan liep tot 1 november 2021.
Om meer te kunnen focussen op het bibliotheekwerk
is besloten om hierna ook de oorspronkelijke VVVproducten niet meer aan te bieden.

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

Voor de Bibliotheek Veldhoven zijn de vijf landelijke
kerntaken, die zijn vastgesteld in de Wet stelsel
openbare Bibliotheekvoorzieningen, leidend. Vooral
op het gebied van sociaal domein heeft de
bibliotheek zich de laatste jaren enorm ontwikkeld.
Zo beschikt de Bibliotheek Veldhoven inmiddels o.a.
over een DigiTaalhuis, Dementheek en
Informatiepunt Digitale Overheid. Dit alles om
Veldhovenaren te helpen en te ondersteunen, zodat
iedereen mee kan doen in de maatschappij.
Alternatieven
Geïnteresseerden in wandelen, fietsen,
bezienswaardigheden en activiteiten in de regio
kunnen nog terecht op de websites van o.a. de
ANWB, Geheimen van Veldhoven, IVN, Route.nl,
Visit Brabant, TIP Eersel en VVV Eindhoven.
Het doel van VVV Veldhoven was onder meer het
promoten van Veldhoven door informatie te
verstrekken over lokale en regionale
bezienswaardigheden en evenementen. Dat
gebeurde digitaal via de website en social media en
fysiek vanuit het VVV-informatiepunt, dat sinds
2004 gevestigd was in de Bibliotheek 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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Boekbespreking

Klara en de Zon
door Susan Visser
Dit keer mag ik ook een boek voor volwassenen
bespreken. Ik grijp dus mijn kans en kies meteen
maar voor een boek dat geschreven is door een
nobelprijswinnaar, namelijk Kazuo Ishiguro. Laat je
niet afschrikken door die prestigieuze Nobelprijs,
want Klara en de Zon is een heerlijke pageturner.
Als je eenmaal in het verhaal zit, wil je deze roman
eigelijk niet wegleggen totdat je hem uit hebt.
Het verhaal speelt ergens in de toekomst en
kunstmatige intelligentie is voor de meeste mensen
onderdeel van het dagelijks leven. Klara, de
hoofdpersoon van het boek, is dan ook niet een
mens van vlees en bloed. Ze ziet er weliswaar uit als
een meisje, maar ze is gemaakt om verkocht te
worden als kameraadje voor een tiener. Dat Klara
geproduceerd is en langzaam de wereld om haar
heen ontdekt, is meteen ook wat het boek zo
interessant maakt.

Klara stelt vragen en jij als lezer wilt daar
antwoorden op. Maar je moet op die antwoorden
wachten totdat zij ze ontdekt en als ze iets met haar
beperkte kennis over de wereld verkeerd
interpreteert, maakt dat het boek alleen maar
spannender.
Klara heeft het overigens zelden bij het verkeerde
eind. Ze kan zo scherp observeren dat ze soms
beter in de gaten lijkt te hebben wat er aan de hand
is dan de mensen om haar heen. Omdat het verhaal
door haar verteld wordt, leidt dat vaak tot
ongemakkelijke situaties. Want uiteindelijk zien de
mensen haar vooral als gebruiksobject, terwijl jij als
lezer steeds meer begrip krijgt voor haar en
uiteindelijk volledig met haar gaat meevoelen. Het
zet je allemaal aan het denken. Want wie is er
eigenlijk het meest menselijk in dit boek? Zijn het
de mensen die Klara zo zouden afdanken op het
moment dat ze haar niet meer nodig hebben? Of
voldoet de trouwe Klara beter aan ons ideaal van
menselijkheid? Ze gaat zelfs in een hogere macht
geloven en na ruzies tussen mensen probeert zij de
relaties weer te lijmen. De mensen komen
ondertussen steeds meer lijnrecht tegenover elkaar
te staan en lijken zich helemaal niet meer in elkaar
te kunnen verplaatsen.
Hoe het met Klara afloopt, dat moet je zelf maar
gaan ontdekken. Ik kan in ieder geval wel vertellen
dat dit boek je flink aan het denken zet en het
verhaal, ook als het uit is, je niet zomaar zal
loslaten.
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Verkiezingsdebat

DorpsVereniging Oerle organiseert
een Verkiezingsdebat
In verband met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, organiseert DorpsVereniging Oerle op
maandag 21 februari 2022 een verkiezingsdebat
met vertegenwoordigers van alle politieke partijen in
Veldhoven. De avond begint om 20:00 uur (in d’Ouw
School) en is voor iedereen toegankelijk.

Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten?

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  06 – 587 551 43

De presentatie van deze avond wordt verzorgd door
Oud-Oerlenaar Driek van de Vondervoort. Driek was
burgemeester van Boekel, Bergeijk en wethouder
van de gemeente Veldhoven. Hij heeft zijn sporen in
de politiek dus ruimschoots verdiend en zal de
Veldhovense politici een aantal dilemma’s
voorleggen. Onderwerpen die vooral in Oerle een
belangrijke rol spelen. Toehoorders kunnen tijdens
deze avond ook gericht vragen stellen en eventueel
in debat gaan.
Op dit moment hebben we de volgende
bevestigingen voor deelname binnen:
·

CDA - Marionne van Dongen

·

D66 - Mariëlle Giesbertz

·

GBV- Mariënne van Dongen

·

Hart voor Veldhoven - Maarten Prinsen

·

PvdA/ Groen links - Jeroen Rooijakkers

·

Senioren Veldhoven - Jolanda van Hulst

·

VVD - Sander Antonis en Peter Saris

Dus heeft u vragen aan de Veldhovense politici? Op
21 februari a.s. kunt u ze rechtstreeks benaderen!
Het kan zijn dat er door de coronamaatregelen maar
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Daarom
kunt u zich aanmelden via:
DVOverkiezingsdebat@gmail.com.

Het debat begint om 20:00 uur.
Vanaf 19:30 uur is iedereen welkom in
Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18 in
Oerle.

16

17

Severinus vacatures

Ook in 2022 staan er weer leuke, originele
vragen open. Zit er niet iets bij wat bij u past?
Kom gerust een keer een kopje koffie drinken,
dan kijken we wat er past.
Hannah van Duivenbode (06 52 40 16 79)
Kan je goochelen? Dan goochel ik mee!
Ik ben een jonge man die het
heerlijk vindt om te goochelen.
Ik praat niet en met een simpele
goocheltruc tover jij een glimlach
op mijn gezicht. Fietsen en een
kopje koffie drinken vind ik ook
het einde.
Kom je met mij kennis maken?
Neem contact op met de coördinator Vrijwilligers
(06-52 401 679 of vrijwilligers@severinus.nl), dan
gaan we snel samen fietsen of drinken we een kopje
koffie!
Ik ben Volkswagen-gek, jij ook?
Op mijn kamer vind je alles terug wat te maken
heeft met auto's.
Van miniaturen tot
posters. Hier praat
ik dan ook heel
graag over. Heb jij
zin om met mij te
kletsen over onder
andere auto's?
Overdag werk ik in de garage, daarna ben je van
harte welkom.
Neem contact op met de coördinator Vrijwilligers
(06-52 401 679 of vrijwilligers@severinus.nl), dan
gaan we snel samen fietsen of drinken we een kopje
koffie!

Ik kom graag bij de Zweedse meubelgigant
voor een kopje koffie, jij ook?
Ik ben een zeer gemoedelijke man van eind 60 en
praat weinig. Ik geniet des te meer, vooral van een
kopje koffie bij IKEA of een rondje door de
Kringloopwinkel.
Een keer in de 6 weken vind ik heel fijn. Kom je
kennismaken met mij?
Meer informatie? Mail naar vrijwilligers@severinus.nl
Ga je met mij wandelen?
Ik ben een vrouw met een beperking en mijn passie
is wandelen. Ik kan praten maar om mij te verstaan
moet je wel wat moeite doen. Neem je mij mee voor
een kopje koffie, een keer in de maand?
Neem contact op vrijwilligers@severinus.nl
Fiets je met me mee voor een kopje koffie?
Ik ben een actieve man van 60
en ik houd erg veel van
Nederlandstalige muziek. Ik
weet er veel over te vertellen.
Ik fiets graag naar een
koffietentje en babbel dan
lekker. Een keer per maand is
prima! Meer informatie? Mail
naar vrijwilligers@severinus.nl
Speciale aanbieding: Als vrijwilliger in ons huis
verveel je je nooit!
Wij wonen in een huis met jongeren. Wij maken veel
plezier samen en vinden het heerlijk om erop uit te
gaan. Kom je een of twee keer per maand met ons
leuke dingen doen?
Meer informatie? Mail naar vrijwilligers@severinus.nl

Techneuten en presentatoren gezocht voor ons
interne TV kanaal
Sinds de eerste lockdown maken we interne televisie
voor de bewoners. Dit gebeurt op maandag- en
woensdagavond tussen 19.30u en 21.00u. Bewoners
kunnen inbellen en een plaatje aanvragen,
tekeningen via Whatsapp sturen en zelfs als medepresentator en medetechnicus aanschuiven. Wij zijn
op zoek naar meer mensen achter de knoppen en
als presentator. We werken met een rooster.
Meer informatie? Mail naar vrijwilligers@severinus.nl
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Grip en Glans cursus

Grip en Glans
Het verliezen van je baan, een naaste of je
gezondheid zijn allemaal gebeurtenissen die invloed
op het leven hebben. Binnen Veldhoven wordt de
cursus Grip en Glans georganiseerd. In een zevental
bijeenkomsten kun je leren een positievere kijk op
het leven te krijgen.
In oktober 2021 heeft de eerste cursus
plaatsgevonden en de deelnemers die hier gebruik
van hebben gemaakt zijn enthousiast. Ellen Stevens
(één van de drie opgeleide professionals binnen
Veldhoven): “Deelnemers die al hebben meegedaan
aan de cursus, hebben te maken gehad met o.a.
verlies van gezondheid, baan, mobiliteit of van
dierbaren. Iedereen kan op een bepaald moment in
zijn leven verlies ervaren. Niet alleen sociaal, ook
verlies van functioneren, zowel fysiek als mentaal.
Zeker in deze coronapandemie hebben mensen
ervaren wat het met je doet als contacten
wegvallen.

De insteek van de cursus is om met kleine haalbare
doelen te werken en deze samen te gaan realiseren.
Werken aan wat goed bij de deelnemer past. Voor
de één betekent dat een oude hobby opnieuw gaan
doen en voor de ander een wandeling in de buurt.
Kleine doelen nastreven waar de deelnemer aan
werkt in een kleinschalige en gemoedelijke sfeer,
gezamenlijk met andere deelnemers.” Zo vertelde
Nelleke wat Grip en Glans haar opgeleverd heeft:
“Bewustwording van een goede balans in mijn
leven.” Nelleke heeft samen met medecursisten een
wandeling georganiseerd met aansluitend een
gezellig koffiemoment bij iemand thuis. Haal meer
rendement uit jezelf door bewuster en doelgericht te
werken.
Interesse om de zoektocht naar grip op het leven te
vinden en meer glans te ervaren?
Neem contact op met Ellen Stevens:
e.stevens@swove.nl of 040-303 8869.
Ik kijk met belangstelling uit naar jullie reacties!
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Advertentie in de spotlight

Over Fit en Slank
Fit & Slank is een franchise onderneming met
gewichtsconsulentes verspreid over heel Nederland.
Filosofie
Je fit en vitaal voelen door verandering in leefstijl.
Het bereiken van een gezonde leefstijl bereik je niet
met crashdiëten. In snel tempo afvallen is niet goed
voor het lichaam. Gezond eten en veel beweging
wel.

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:

Over Leonie van der Wiel
Na een opleiding als gewichtsconsulent en Personal
Trainer is Leonie Van der Wiel in 2012 haar eigen
praktijk Kilojoulez gestart in Veldhoven. Het betreft
een eenmanszaak en ze is aangesloten bij Fit &
Slank.

Fit & Slank. Met Leonie

Werkzaamheden
Het werk van Leonie bestaat uit het begeleiden van
mensen naar een gezondere levensstijl, voedingsen bewegingscoaching, bootcamp, Slowrun en
personal training.
Corona had best wel een impact op de praktijk van
Leonie. Door de maatregelen moesten de
groepsconsulten online verder. Dit had niet de
voorkeur (ook niet voor de cliënten) en Leonie had
besloten om nieuwe cursussen in te plannen zodra
live weer mogelijk was.
Contact
Fit & Slank is opgericht door Anja Bastings. Het
hoofdkantoor van Fit & Slank is gevestigd in
Maarheeze.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact
opnemen met:
Leonie van der Wiel
Tiberhof 7
5504 AG Veldhoven
Tel.nr.: 06 – 53988215, e-mail:
leonie.van.der.wiel@fitenslank.nl of
www.fitenslank.nl
Leonie van der Wiel
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Uitslag snerttocht 2022

Beste Oerlenaren !
De weergoden waren ons dit jaar met de snerttocht
beter gezind dan vorig jaar.
Kregen wij vorig jaar nog foto's binnen van
wandelaars die bijna ingesneeuwd waren, dit jaar
was het heerlijk wandelweer.
Wat zijn wij trots op jullie Oerlenaren !
Er zijn rond de 140 wandelaars een praatje komen
maken aan onze post. Wat was het gezellig om jullie
allemaal weer te zien.
Naast de dagen dat we post hebben gestaan is er
ook nog flink gewandeld gezien de inzendingen die
we hebben ontvangen. Wij hebben genoten om de
stralende gezichten te zien van de wandelgroepen
en om te zien met welk gemak jullie over de sloten
heen sprongen.
Mocht er weer een landelijke fierljepwedstrijd
komen, dan kunnen we met een gerust hart een
delegatie uit Oers sturen.
Ook de gemeente heeft geweten dat er wat gaande
was in ons dorp. Zij ontvingen zoveel "Buiten Beter"
meldingen dat ze zelfs op zondag aan de slag gingen
om gedumpt afval op te ruimen.
Natuurlijk zijn degenen die mee hebben gedaan met
de vragen erg benieuwd naar de antwoorden en wie
er met de prijzen vandoor gaan. Hiernaast zie je alle
antwoorden en de uitslag welke bepaald is door
loting (naast sportief blijken jullie ook nog allemaal
heel erg slim te zijn).
De winnaars kunnen zich melden bij
voorzitter@sjb-oerle.nl om een afspraak te
maken voor de overdracht van hun prijs.

De winnaars :
Op de korte route zijn dit:
1. Tess, Vaya en Cis
2. Teun en Floor
Op de lange route:
1. Pien, Imke en Fleur
2. Sjaak Lagewaard en Marjo Jansen
Antwoorden korte route:
Vraag 1. SJB wenst u een mooi 2022
Vraag 2. 234,5 cm
Vraag 3. 5
Vraag 4. 60 jaar
Vraag 5. Fierljeppen
Vraag 6. Paris Saint Germain (PSG)
Vraag 7. Winnaar: Jamai als Cupido
Karakters: Cupido, haai, giraffe, cupcake,
biggetje, vogelverschrikker, Krokodil,
Elfje, Stier, lieveheersbeestje,
octopus, farao, boekenwurm, alien,
viking, zwaan
Vraag 8. Maan en Snelle, blijven slapen
Antwoorden lange route:
Vraag 1: SJB wenst u een mooi 2022
Vraag 2: I just can't help believin' - Elvis Presley
Vraag 3: Ever Given
Vraag 4: 5
Vraag 5: 60 jaar
Vraag 6: Willem Binnendijk
Vraag 7: Hart voor Veldhoven
Vraag 8: Frans vd Wildenberg
Groeten
Doe Commissie
Stichting Jeugd Belangen Oerle
Op de binnenkanten van de kaft zie je een foto
impressie van een aantal deelnemers aan de
Snerttocht 2022
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Het interview

!!!NIEUW IN OERLE!!!
De Bakker aan huis.nl
Wij bezorgen uw brood gratis aan huis!

Maak nu kennis, de eerste week
uw broden voor € 1,00
(max. 5 broden)

By Kim Das fotografie
Door Jurre van der Velden
Oerle kent veel ondernemende inwoners met een
eigen bedrijf. Een van deze ondernemende inwoners
is de 23-jarige Kim Das. Zij is in het dagelijks leven
actief als
fotografe bij
haar eigen
bedrijf ‘By Kim
Das’, waar ze
3,5 jaar
geleden mee
startte. Wie
het
programma
‘Het Perfecte
Plaatje’ op RTL
weleens heeft
gezien weet
dat bij
fotografie heel
wat komt
kijken. Een
mooi moment
Fotografe Kim Das
om eens met
Kim door te spreken wat zij zo leuk vindt aan
fotografie, hoe het met haar en haar bedrijf gaat en
hoe ze het ondernemen de afgelopen tijd heeft
beleefd.
Tijdens haar studie aan het SintLucas vond Kim
fotografie eerst nog niet zo leuk. Ze kreeg daar wel
fotografieles maar die bestond vooral uit het
fotograferen van allerlei dingen die haar niet zo
aanspraken.
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www.debakkeraanhuis.nl
remy@debakkeraanhuis.nl
tel.nummer: 06 230 30 592
Omdat Kim creatief is aangelegd heeft ze toen
besloten wat meer richting de fotografiestyling en
het etaleren te gaan. Dit maakte ook onderdeel uit
van haar opleiding. Bij grote tijdschriften en
magazines hebben ze bijvoorbeeld vaak hele
producties met stylisten erbij en dit soort werk sprak
Kim erg aan. Daarom heeft ze toen besloten om
stage te gaan lopen bij een fotografe zodat ze daar
de fotografiestyling kon gaan doen.

Bij haar stage kwam ze erachter dat er bij het stylen
rondom een fotoshoot heel wat regelwerk hoort en
dat de fotograaf zelf uiteindelijk alles in de hand
heeft om er een mooi plaatje van te maken. Een
klein detail op de achtergrond dat tijdens de styling
over het hoofd is gezien kan een foto immers een

stuk minder mooi maken. Ook vond Kim uit dat je
als fotograaf zelf bezig kunt zijn met styling. Zo kun
je iemand bij een zakelijke shoot bijvoorbeeld advies
geven over kleding die goed bij de foto past.
Fotografie sprak haar daardoor veel meer aan dan
tijdens de lessen op school en hierdoor is Kim
tijdens haar stage uiteindelijk zelf begonnen met
fotografie.
Met haar eigen bedrijf maakt Kim vooral foto’s van
bruiloften en van ondernemers (zakelijke shoots).
Hier is ze door haar stage min of meer ingerold.
Toen ze startte met haar bedrijf bouwde ze via via al
vrij snel een eigen klantenkring op. Dat vond Kim
fijn omdat ze op die manier goed zelfstandig aan de
slag kon. Wel combineerde ze haar eigen bedrijf in
het begin nog met een studie marketing die ze was
gestart nadat ze klaar was op het SintLucas.
Haar werkzaamheden
bestaan naast alle
regelwerkzaamheden
voor haar eigen
bedrijf (zoals de
marketing), uit de
fotoshoots. Bij een
fotoshoot komt heel
wat kijken. Het maken
van de foto zelf
bestaat volgens Kim
maar uit ongeveer
10% van al het werk.
Zo heeft ze aan de
voorkant al contact
met de klant om te
kijken of er een klik
is. Bij bruidsparen
houdt Kim daarnaast
een
kennismakingsgesprek.
Als Kim een bruiloft fotografeert dan is ze de hele
dag aanwezig. Van het klaarmaken in de ochtend,
de ceremonie en de loveshoot tot het begin van het
bruidsfeest. Hierna is Kim ook nog veel tijd kwijt
met het editen en bewerken van de verschillende
foto’s zodat onder meer de kleurbewerking goed is
en het eindproduct (Kim ontwerpt en levert
bijvoorbeeld trouwalbums) de moeite waard is.
Niet iedereen heeft overigens evenveel ervaring met
het doen van een fotoshoot. Iemand kan daardoor
best moeite hebben om een natuurlijke houding aan
te nemen. Een van de trucjes die Kim heeft om dit
op te lossen is door degene waarmee ze de shoot
doet te laten bewegen. Dat kan door die persoon
een stukje te laten lopen. Hierdoor heeft iemand
sneller de neiging om een natuurlijke houding aan te
nemen en dat komt de foto ten goede. Een ander
trucje is om de persoon eerst van de camera weg te
laten kijken en vervolgens naar de camera te laten
kijken.
Al met al heeft Kim met haar bedrijf dus genoeg te
doen. Wel zou het fijn zijn als de coronamaatregelen
snel iets meer mogelijk maken op het gebied van
bruiloften. Daar kijkt Kim erg naar uit.

CITY PASSAGE
VELDHOVEN
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Kinderboekbespreking

Keuringsarts

Het beertje Pippeloentje
In de dozen van de Koers van Oers zit een enorm
schattig voorleesboekje, Het beertje Pippeloentje
van Annie M.G. Schmidt. Waarom ik juist dit boek
van Annie M. G. Schmidt wil bespreken? Omdat ze
zoveel meer dan alleen Jip en Janneke en Pluk van
de Petteflet heeft geschreven. En omdat ze met
andere illustratoren heeft samengewerkt dan met
Fiep Westendorp. Want zoals Fiep Westendorp haar
stempel op Jip en Janneke heeft gedrukt, zo heeft
Harry Geelen het beertje Pippeloentje karakter
gegeven.
De illustraties zijn allereerst ontzettend aandoenlijk
omdat ze een peutertje laten zien. Beer of geen
beer, Pippeloentje wordt afgebeeld zoals een
mensenkind eruitziet op die leeftijd: met een grote
bezem, op zijn tenen bij de toonbank, of verborgen
in zijn dikke winterkleren. Alles om Pippeloentje
heen lijkt net een maatje te groot.

Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909
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Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
Daarnaast zijn het absoluut geen statische
afbeeldingen. Of het beertje nou een winkel
binnenstapt, met zijn pap speelt of uit de boom valt,
je ziet de beweging in de tekening waardoor het
verhaal helemaal tot leven komt. Dat is zeker fijn,
vooral voor de kleine toehoorder die wordt
voorgelezen, want de tekst doet hier en daar wat
gedateerd aan. Wie heeft het tegenwoordig nog over
vrindjes of een jekker? Ook wordt er wel heel erg
makkelijk een tik of zelfs een pak slaag uitgedeeld.
Ik hoop maar dat iedereen anno 2022 wel weet dat
daar niets pedagogisch aan is.
Maar alles wat ik zou kunnen op- of aanmerken aan
de versjes, vergeet ik zodra ik naar de plaatjes kijk.
Harry Geelen maakt de verbeeldingskracht van het
beertje aanstekelijk. Bijvoorbeeld als Pippeloentje
speelt dat de tafel zijn boot is. Je moet wel geloven
dat hij midden in een storm op zee vaart. Het versje
waar het beertje zich verstopt, is mijn favoriet. Elke
prent is een zoekplaatje waarbij je de ouders ziet
roepen en zoeken terwijl jij als toeschouwer een
glimp opvangt van een glurend beertje of ergens
kleine berepootjes ziet verdwijnen. Ja, zelfs als je
het uitmelken van rijmwoorden op Pippeloentje zat
bent (schoentje, plantsoentje, zoentje, paviljoentje,
hoentje, groentje, ...) zou je de plaatjes stuk voor
stuk willen uitknippen en inlijsten.
Als je interesse hebt in dit boekje, moet je even
contact opnemen met de redactie van de Koers van
Oers via boekenmarkt@koersvanoers.nl.

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit:
Dieke Coset, Benthe van Diessen, Juul Goossens,
Bliss Smulders en Liza Vorstenbosch.

Verjaardag in coronatijd
hoi allemaal ik doe mijn
stukje over mijn verjaardag in
coronatijd.
Ik was jarig op 8 januari,
maar ik had het niet echt
kunnen vieren. Omdat ik toen
net uit quarantaine was. Maar
die dag was wel leuk. Ik
moest eerst
een speurtocht
doen en toen
wist ik waar de
cadeautjes
lagen. Het
leukste cadeau
vond ik de
glowmovies
hoodie. Toen
kwam oma op
bezoek en toen
gingen we
taart eten en
kreeg ik ook
cadeautjes.
Daarna gingen
we friet halen
bij de friettent
en de
alleskunner
kijken.
Liza met d’r Glowmovies hoodie

Eindelijk kunnen we dan taart eten

☺

Twee weken later ging ik het echt vieren. Op vrijdag
21 januari kwamen opa en oma. Op de dag erna
kwamen mijn oom, tante, neef, nichtje en mijn
neefje. Op zondag de 23ste kwamen mijn andere
oom, tante, neefje en nichtje. Van dat hele weekend
vond ik het leukste cadeau de Efteling giftcard want
daarmee kan ik een keertje naar de Efteling.
Dit was mijn laatste stukje doei.

Groetjes Liza.
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
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Interview drukkerij Reprof

First Lego League
Hallo allemaal,
dit is mijn laatste stukje.
Deze keer ga ik schrijven over
de First Lego League.

Hoi allemaal, Juul en ik hebben samen Ron (de
toezichthouder) en Ferry (de baas) van Reprof
geïnterviewd en hier komen de vragen:
1. Waarom wilde u hier komen werken?
Ik deed een opleiding voor Grafisch (Ron)
2. Wat hebt u tot nu toe bereikt?
Ik ben alleen begonnen en ik heb nu een heel
groot druk bedrijf. (Ferry)
3. Wat is de moeilijkste situatie die u op uw werk
hebt meegemaakt?
Door corona is het heel moeilijk om aan papier
te komen. (Ferry en Ron)
4. Wat zijn uw toekomstdoelen?
Iets nieuws verzinnen. Met een deftig woord
heet dat innoveren. (Ferry)
5. Heb je wel eens een blunder (een ongelukje)
meegemaakt op uw werk?
Nee, geen eigenlijk (Ferry en Ron)
6. Wat verkoopt u eigenlijk?
Marketing materialen. (reclameposters) (Ferry)
7. Wat is uw taak?
Klanten binnen trekken en innoveren. (toezicht
houden) (Ron)
8. Waarom is de Koers in kleur?
Door een ander productieproces, dat is
makkelijker. (Ferry)
9. Leest u zelf ook de Koers?
Ja, want mijn ouders wonen in Oerle. (Ferry)
10. Wat gaat er veranderen nu er steeds meer via
internet gaat?
Door internet printen en verkopen we juist meer
(Ferry en Ron)
Dit was mijn laatste stukje van deze groep. Doei.
Bliss.

Van links naar rechts: Ron van der Wulp,
Ferry van Boxtel, Bliss Smulders & Juul Goossens
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Als eerste zal ik uitleggen wat
de Lego League is. Als je in
groep 8 zit op bs st. Jan
Baptist mag je hier aan mee
doen. Dit is een wedstrijd wie
de origineelste oplossing heeft voor het thema van
dat jaar. Je gaat dan in een team samen denken
over een idee. En je gaat samen een robot bouwen
van Lego en die gaat missies uitvoeren.
Deze missies zijn vooraf uitgeschreven door de
organisatie. Wij moeten deze missies goed invoeren.
Zodat de robot de missies kan laten zien tijdens de
wedstrijd.
Het thema van dit jaar was "cargo connect".
Onze klas was in 2 groepen verdeeld, ik zat in groep
2. Wij heten met onze groep "MR. snoepdoos". Net
na de grote vakantie zijn we begonnen. Iedere
vrijdagochtend na de kleine pauze mochten we
eraan werken. We moesten veel overleggen met
elkaar soms ging dit goed soms wat minder.

Het idee van onze groep was dat de
pakketbezorgers minder stress hadden. En meer tijd
hadden om pakketjes te bezorgen. We hebben een
interview gehouden met een pakketbezorger. En een
toneelstukje gemaakt. We hebben op het laatst nog
hard moeten werken want al onze missies waren
weg uit de app die gekoppeld is aan de robot.
Op 15 januari was de wedstrijd in Dynamo in
Eindhoven. We waren als eerste aan de beurt en het
ging best goed die dag. We moesten nog lang
wachten want om 16.00u. gingen we op school de
prijsuitreiking kijken. Dit moest door corona via een
livestream. Helaas hebben beide groepen van Oerle
niks gewonnen. Wel hebben we lekker frietjes
gegeten op school. En het allerleukste was dat we
nog tikkertje door de school mochten doen in het
donker.
Groetjes Benthe!!

Team Mr. Snoepdoos bij het uitvoeren van een
opdracht tijdens de wedstrijd in Dynamo
Eindhoven

Werk van mama
Hallo ik ben Dieke

En ik mocht kijken bij mama
op het werk. Ze werkt bij
Dierenkliniek De Kempen.
Daar is ze dierenarts
assistente.

Als een dier geopereerd moet worden gaan ze naar
de voorbereiding. Daar krijgen ze een prikje zodat
ze onder narcose gaan en worden ze klaargemaakt
voor de operatie. En dan gaan ze naar de
operatiekamer. Daar doen ze de behandeling. Als ze
klaar zijn dan krijgen ze een prikje en dan worden
ze weer langzaam wakker in de opnamen hokken.
Ze kunnen ook voor een röntgenfoto komen. Dan
gaan ze naar de röntgenkamer en dan maken ze een
foto. En als hij gebroken is dan moet hij in het gips
of ze doen een operatie.
Maar soms hebben de mensen die er werken en
mama pauze. Dan eten ze op het kantoor daar
kunnen ze ook dingen opzoeken in boeken en de
werkjasjes liggen daar ook. Dan heb je ook nog het
laboratorium. Daar onderzoeken ze bloed, poep en
plas. VIES HÈ !!!!!!!!!
Dit was dan mijn laatste stukje voor de Koers voor
Kids. Ik vond het heel leuk om te doen, doei.

Bij Dierenkliniek De Kempen

We kwamen binnen bij de balie en de wachtkamer.
Als de honden en katten voor een behandeling
komen moeten ze eerst wegen op de weegschaal.
Dan moeten ze in de wachtkamer wachten tot ze
aan de beurt zijn. Als je dan aan de beurt bent ga je
eerst naar de spreekkamer. Daar onderzoeken ze je
hond, kat, cavia, konijn of hamster. Maar er komen
ook soms nog anderen huisdieren.

Dieke op de operatietafel ;-)

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.
Dieke bij de tafel waar dieren gewassen kunnen
worden

Neem voor meer informatie contact op:
info@coachbureauveldhoven.nl
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.

2022
Zoals u weet zijn heel veel activiteiten afgelast
of worden verzet vanwege het coronavirus.
Februari
11
13
18
18
20
21
25
26
28 t/m
5 /3
Maart
4
5
8
11
12
13
18
25
26
27
30

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Valentijnsactie BIO + bestellingen afhalen
Basisschool St. Jan Baptist: studiedag
Ophalen PDM-zak
Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
DVO: verkiezingsdebat in d'Ouw School
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Basisschool St. Jan Baptist:
Voorjaarsvakantie

Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak
Muziekvereniging st Cecilia: potgrondactie
SWOVE: Dementiecafé: Dementie in de
praktijk
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Expositie van Kunstuitleen Veldhoven e.o.
in d’Ouw School, 13.00u - 18.00u
(onder voorbehoud)
Expositie van Kunstuitleen Veldhoven e.o.
in d’Ouw School, 10.00u - 17.00u
(onder voorbehoud)
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier

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.
Juni
22
26

Basisschool St. Jan Baptist: studiedag
Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

Juli
5
24

SWOVE Dementiecafé: muziek en beweging
Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

25/7 t/m Basisschool St. Jan Baptist:
4/9
Zomervakantie
Augustus
28
Postzegel- en muntenbeurs in d'Ouw School
9.00u - 12.30u

De volgende kopijdatum is

18 februari 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:

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

Kapel O.L.V. in het Zand Buurtvereniging Zandoerle
Platanenlaan 28

Severinus (Entree hal)

Basisschool St. Jan Baptist: studiedag

A.P. de Bontstraat 2

(Buiten links bij de voordeur)

Brandrood 39

(Buitenzijde naast entree)
Voetbalvereniging RKVVO

April
1

Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak

Heikantsebaan 17-19

3

TCO: Braderie

Appartementencomplex Mansus (zijgevel straatkant)

8

Ophalen groene kliko + PMD-zak

23

Ophalen oud papier

24

Postzegel- en muntenbeurs in d'Ouw School
9.00u - 12.30u
Basisschool St. Jan Baptist: Meivakantie

25 t/m
9/5
Mei
5
7
10
22
26 t/m
29
28

Bevrijdingsdag
Klein Chemisch Afval 9u-11.30u
Gerard Vekemansplein
SWOVE: Dementiecafé: Welke vormen van
ondersteuning zijn er mogelijk
Postzegel- en muntenbeurs in d'Ouw School
9.00u - 12.30u
Basisschool St. Jan Baptist:
Hemelvaartvakantie

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

Foto impressie Snerttocht 2022

