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Redactie 

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

Arlette Hoppenbrouwers, Jan Kampinga, Ine Loijen, Wim Luijkx, 

Jurre van der Velden, Miranda van Vlerken - van Iersel,  

Werner Tornij, Els Vorstenbosch, Marlein van de Wiel,  

Maikel Willemsen.  

Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

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

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

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

Stichting Koers van Oers 

Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  

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

Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen, 

Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven. 

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 

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

Dorpscentrum d’Ouw School. 

Advertentie tarieven 

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

www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

AVG (Privacy verklaring) 

De privacy verklaring vindt u op de website:  

www.koersvanoers.nl/privacy 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 

Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 

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

Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03 

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

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

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

Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl 

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

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

gaande toestemming van de inzender. 

Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 

Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Colofon 

Verschijningsdata 2023 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

3 24-02-2023 Week 11 (15-03-2023) 

4 24-03-2023 Week 15 (12-04-2023) 

5 28-04-2023 Week 20 (17-05-2023) 

6 26-05-2023 Week 24 (14-06-2023) 

7 23-06-2023 Week 28 (12-07-2023) 

http://www.reprof.nl/
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Afscheid B.O. Toppers 

Drie Boergondische Toppers nemen 
afscheid 
  
Boergondisch Oers heeft deze maand afscheid 
genomen van 3 vrijwilligers van het eerste uur. 
Frans Loijen, Mieke van Campen en Wim Luijkx; 
3 bestuursleden die ons dorpsfeest ruim 20 jaar 
mede tot een succes hebben gemaakt. Ieder door 
het inzetten van hun eigen talenten en expertise 
voor Boergondisch Oers en daarnaast ook nog voor 
andere Oerse verenigingen.  
  
Boergondisch Oers is in de jaren dat zij zich hebben 
ingezet uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend 
dorpsfeest voor jong én oud. Wat begon als een 
zeepkistenrace tijdens de kermis is uitgegroeid naar 
een feestweekend met o.a. thema’s als Circus, 
TopPop en Tirol. Met elke editie weer uitdagingen 
om het nog grootser, gezelliger en mooier te maken.   
En hun inzet is hierbij onmisbaar geweest: bedankt 
Frans, Mieke en Wim!  

Tijdens de jaarlijkse snerttocht van Stichting 
Jeugdbelangen Oerle werd de Oerlenaar van het jaar 
bekend gemaakt. Voorzitter Fried van Beers van 
DorpsVereniging Oerle mocht Wim Luijkx benoemen 
tot Oerlenaar van het jaar 2022. 

Namens het bestuur van DorpsVereniging Oerle 
willen wij Wim van harte feliciteren met deze 
welverdiende titel. 

Oerlenaar van het jaar 

In het midden, de Oerlenaar van het jaar 2022, 
Wim Luijkx met kleinzoon Moos. Rechts Fried van 
Beers namens DorpsVereniging Oerle. 

Frans Loijen, Mieke van Campen en Wim Luijkx 

http://www.vandermierden.nl/
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Beste Oerlenaren, 
 
We gaan ons weer opmaken voor de carnaval. Zoals 
altijd trekt op carnavalszaterdag de familieoptocht 
door de straten van Oers. 
Inschrijven kan tussen 13:00u en 
13:45u bij d'Ouw School.  
De optocht start om 14:00u.  
Er zijn weer leuke prijzen te 
winnen! Na de optocht is het weer 
hossen in d'Ouw School. 
 
Ondanks dat het de hele week pijpenstelen regende, 
was het zondag 15 januari droog en verzamelden 
zich 126 wandelaars voor onze snerttocht. De tocht 
leidde wederom door de verborgen paadjes van 
Oers. Nadien werden alle wandelaars getrakteerd op 
een heerlijke kop snert en was er vlaai voor de 
winnaars van deze tocht. 
Kortom een supergezellige middag ! 
 
Groeten en tot de volgende activiteit 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Verslag Zonnebloem Oerle 

Zonnebloem Oerle, 
Laatste activiteit van 2022 en eerste 
activiteiten van 2023: 
 
22 november  
Om in de winterse sferen te komen, werd er rond 
12.00u gestart met een kop erwtensoep met 
roggebrood en spek. 
Daarna werd er gestart met de film over Oerle, jaren 
terug gemaakt door 
Oerlenaar Jan Leijten. 
Tijdens de film hoorde 
je regelmatig de 
opmerking; Och ons 
moeder of ons … 
Of; oja dat was daar 
en daar…., Och wat 
mooi toch… 
 
De middag verliep erg gezellig met tussendoor een 
pauze zodat iedereen even bij kon buurten over de 
herinneringen die boven komen tijdens de film. 
Ook voor de gasten die nog niet lang in Oerle 
wonen, was de film mooi om te zien. 
Nadien werd er nog flink nagebuurt! 
Jan Leijten, nogmaals bedankt voor de mooie film. 

 
5 januari  
In het nieuwe jaar werd er gestart met een 
nieuwjaarsbijeenkomst in D’Ouw School, met een 
Bloemenbingo; in plaats van cadeautjes waren er 
plantjes en bloemetjes te winnen. 
Natuurlijk met iets lekkers tijdens deze gezellige en 
bloemrijke activiteit. 
Doordat deze activiteit gesponsord werd, kunnen wij 
de kosten voor de gasten ook laag houden. Sponsor 
bedankt!! 
 
28 januari 
Enkele gasten gaan naar De Schalm, Meer Vreugde 
Kern verzorgt een toneelstuk. Het is een klassiek 
blijspel in een nieuwe jas: Vrek 

Snert gehad, nu de carnaval 

http://www.eclips-uitvaart.nl/
http://www.oersehave.nl/
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Merkwaardige overdracht 

Een merkwaardige 
eigendomsoverdracht van het 
Zandoerlese volkskapelletje 
 
door Jacq. Bijnen 
 
Deze eeuwenoude, devotionele-volkse buurtkapel, 
met erf en erbij behorend perceel, blijkt plotseling 
een nieuwe eigenaar te hebben ’gekregen’, namelijk 
de nieuwe Veldhovense parochie Christus Koning. 
 
 
De kapel van  
O.-L.-V. van ’t Zand 
aan het marktveld van 
Zandoerle anno 2023. 

 
 
Hoe kan deze verandering van eigendom notarieel 
zijn verlopen? 
 
Een reconstructie   
Bij besluit van de bisschop van het bisdom  
’s-Hertogenbosch is per 1 mei 2004 de parochie  
St. Jan de Doper Oerle (met nog enkele parochies) 
samengevoegd tot een nieuwe r.k. parochie, te 
weten de Heilige Drie-eenheid Veldhoven. In de 
notariële akte van samenvoeging (fusie), evenals in 
de later aan dit dossier toegevoegde ’akte van 
Verklaring’, wordt de kapel van Zandoerle met 
bijbehorende percelen, niet genoemd als behorend 
bij de onroerende bezittingen van de parochie Sint 
Jan de Doper Oerle.1 Dit is ook niet mogelijk, want 
het eigendom van de percelen met de kapel staat 
immers bij de administratie van het kadaster 
ingeschreven op naam van ’de Roomse gemeente 
van Zand Oerle’ en niet op naam van de parochie 
Sint Jan de Doper Oerle.2 
De uitdrukking ’Roomse gemeente’ is hier bedoeld 
als naam voor een buurtschap en niet als benaming 
voor een protestantse geloofsgemeenschap of 
bestuurlijke overheidsindeling, zoals wij die kennen. 
 
Bij een volgende samenvoeging/fusie, ingaande 
15 augustus 2013, worden bij notariële akte op 
27 februari 2014 de registergoederen van de 
fuserende parochies gespecificeerd op naam gesteld 
van de nieuwe parochie Christus Koning Veldhoven. 
In deze akte wordt (plotseling) de Zandoerlese kapel 
(met erf en aanliggend stuk grond) in de 
opsomming van onroerende bezittingen van de 
nieuwe parochie Christus Koning Veldhoven 
opgevoerd. Voor wat betreft de tenaamstelling van 
de grond en de kapel van Zandoerle tekent de 
notaris onder punt 3 aan …dat de Roomsch 
Katholieke Gemeente Van Zandoerle thans geheel 
ressorteert onder de Rooms Katholieke Parochie 
Heilige Drie-eenheid…….3  

Ter onderbouwing van deze opmerking meldt de 
notaris nog Voor zover in deze akte de 
tenaamstelling in de kadastrale boekhouding van de 
hiervoor genoemde percelen niet overeenstemt casu 
quo niet direct aansluit op de namen van de 
verdwijnende parochies, wordt geconstateerd dat in 
dat verband mogelijk eerdere fusies niet juist 
kadastraal zijn verwerkt.  
De constatering van de notaris dat het kadaster de 
registratie mogelijk niet juist verwerkt heeft maakt 
duidelijk dat hij opgemerkt zal hebben dat de 
kadastrale boekhouding afwijkt van de 
eigendomsaanspraken van de parochie/het bisdom. 
De notaris had bij de tenaamstelling kunnen 
vaststellen dat ’de Roomsche gemeente van Zand 
Oerle’ eigenaar is van de kapel en niet de parochie 
Sint Jan de Doper Oerle, laat staan de huidige 
toeschrijving aan de parochie Christus Koning 
Veldhoven. 
Een volkskapelletje, dat zich meer dan twee eeuwen 
onder de zorgzame handen van buurtgenoten weet 
te handhaven, hoort bij het historisch erfgoed van 
zijn buurtgenoten (lees: van de Zandoerlenaren).4 
Er kan niet worden aangetoond dat het eigendom 
van de kapel, en het perceel waarop de kapel 
gebouwd is (inclusief een aanliggend stuk 
bouwland), in rechte toekomt aan de parochie Sint 
Jan de Doper Oerle, cum suis de parochie Christus 
Koning Veldhoven.  
Deze zaak is onlangs onder de aandacht gebracht 
van de notaris, mr. H.J.A.M. van Kruijsdijk, en hem 
is verzocht deze aangelegenheid opnieuw te 
bekijken. 
 
 
NOTEN: 
1) Notariskantoor Veldhoven, akte van samenvoeging 

(fusie) d.d. van 26-07-2004, zaaknr.: 36120FL, 
dossiernr.: 28214; inclusief akte van Verklaring (van 

bijhouding) d.d. 16-11-2004, zaaknr.: 36120, 
dossiernr.: 28214.  

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’ 

én perceel 628, opp. 12 roede 90 ellen, ’bouwland’. 
3) Idem, akte van samenvoeging (fusie) d.d. 27 februari 

2014, zaaknr.: 60691NW, dossiernr.: 360361. 
4) Zie voor een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis 

en de instandhouding van de kapel het artikel: 
Bijnen, J., Zandoerle en zijn kapel, in: Bulletin SHEV, 

februari 2022, www.shev.dse.nl > archief; én Koers 
van Oers, 2022, jrg. 55, nr. 4, p. 24-25; nr. 5, p. 8-9; 
nr. 6, p. 12-13. 

S tichting 

H istorisch 

E rfgoed 

V eldhoven 

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

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

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

Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 

www.dineecafedekempen.nl -  

info@dineecafedekempen.nl 

 

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft -  

T 040 206 83 25  

www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl 

Heeft u 

ons eigen 

likeurtje al 

geproefd? 

info@nipperke.nl 

www.nipperke.nl 

Susans column 

bedoeling te zijn dat kinderen langs de deuren 
gingen om geld op te halen voor judo. Maar als ik 
klusjes had, dan mocht ik die gerust de volgende 
dag laten doen.  
 
De volgende dag kwam 
mijn hulp aan, met weer 
die afwachtende blik. 
Zonder te praten hielp hij 
me bladeren aan te harken, 
het terras te vegen en alles 
in een enorme emmer te 
scheppen. “Dank je wel,” 
zei hij toen ik hem daarna 
zijn euro gaf. “En, gaat dit 
nu in jouw eigen spaarpot?” 
“Ja,” glunderde hij. “Mooi 
zo.” Dat ene zinnetje dat hij 
de hele middag gesproken 
had, maakte dat ik deze 
harde werker wel een extra 
zakcentje gunde. 
 
Wat bijzonder eigenlijk, dat ik iemand die helemaal 
geen aanspraak zou kunnen maken op mijn geld, 
het vanwege dat ene zinnetje zo gunde. Dat ik er 
zelfs vrolijk van werd dat hij een heitje voor een 
karweitje kreeg. Terwijl de gemeente, die wel 
degelijk het recht heeft om geld terug te vragen zo 
ontzettend op mijn zenuwen werkte. Wat één 
zinnetje al niet kan doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Één zinnetje 
door Susan Visser 
 
 
“U had dan ook moeten weten dat u onterecht geld 
kreeg van ons.” Ik lees nogmaals de brief die de 
gemeente heeft gestuurd. Het is gericht aan de 
Oekraïense vrouw die vorig jaar een paar maanden 
bij ons logeerde. In die periode had ze recht op 
leefgeld. Gelukkig vond ze snel werk en gaven we 
dit door aan de gemeente. Maar het leefgeld werd 
de maand daarna gewoon uitgekeerd. Opnieuw 
namen we contact op met de gemeente, en nog een 
keer... Volgens de brief heeft onze logee teveel geld 
ontvangen en dat moet terug. Daar waren wij ons 
van bewust. Toch irriteert dat ene zinnetje uit de 
brief mij mateloos. 
 
Het doet me denken aan het buurjongetje dat laatst 
aan de deur was. “Mag ik tien Euro? Het is voor 
judolessen.” Onze kinderen worden langs de deuren 
gestuurd met loten voor de grote clubactie, voor 
sponsorlopen van school, met kinderpostzegels en 
nu vroeg iemand ineens een flink bedrag voor 
sportlessen. Een voor mijn doen heel definitief 
“Nee,” was mijn antwoord.  
 
Het buurjongetje keek me stil aan, afwachtend. “Als 
je nou aanbiedt om klusjes te doen,” voegde ik aan 
mijn antwoord toe, “misschien willen mensen dan 
wel geld geven. Als jouw mama dat goed vindt 
natuurlijk.” “Heb jij klusjes dan?” Daar moest ik 
even over nadenken. Hoewel... Ik wilde voor een 
euro, niet tien, wel wat hulp met opruimen van 
herfstbladeren in de tuin.   
 
Aan het eind van de middag belde ik op mijn beurt 
aan bij de buren. Het bleek helemaal niet de 

http://www.handass.nl/
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

 

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

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Camelia in de sneeuw… 

“Eén Camelia in de sneeuw” 
Foto Ton Vorstenbosch 

Donatie Veldhovens Mannenkoor en 
Chant’Oers aan zwemclub 't 
Zeepaardje 
 
Zaterdag 21 januari j.l. werd zwemclub  
't Zeepaardje blij verrast met een bedrag van 
€892,40. Dit bedrag was de opbrengst van het kerst 
benefietconcert dat afgelopen 18 december werd 
gegeven door Chant’Oers en het Veldhovens 
Mannenkoor. Deze donatie is in deze tijden zeker 
welkom nu, vanwege de hoge energiekosten, het 
zwembad zijn tarieven moet verhogen. Door giften 
van de vele bezoekers en opbrengsten uit 
(gesponsorde) verkoop van drankjes en hapjes kon 
organisator Wilbert Reuter een bedrag van €892,40 
overhandigen aan Kitty Tholen, Stan Reniers en 
Marjo Waterschoot van de Veldhovense zwemclub 
't Zeepaardje, waar iedereen die niet kan of mag 
deelnemen aan gewoon recreatief zwemmen toch 
leert om zichzelf te kunnen redden in het water. 

Donatie aan ‘t Zeepaardje 

Kitty Tholen, Marjo Waterschoot en Stan Reniers 
krijgen de cheque overhandigd van Wilbert 
Reuter. Foto Rob Vermeijlen 

http://www.dehoeve.nu/
http://www.autobedrijfdingen.nl/
http://www.artoli.nl/
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1. Klinkt als een kamerplant, maar is weg in Oerle-
Zuid (5) 

2. Bergmeubeltje vol eten om lekker bij te kletsen 
met Moniek (11) 

3. Zouden ze in Zandoers ooit met dit wapen op 
een mug schieten? (5) 

4. Wonen aan deze weg alleen maar velafstropers? 
(12) 

5. Bij het Caveneuleinde kun je anders 
dwarsfluitles krijgen (5,3,5) 

6. Vindt Wim Luijkx deze prachtige plaats in de 
Kempen vervelend? (9) 

7. Is het niet slim van de kerk? (3) 
8. Kasteel in Oers uit de 11e eeuw, nu weg met 

een peulvruchtheuvel (8) 
9. Kan je bij deze grondwerker een tap huren? 

(4,6) 
10. Verkoopt BIO alleen het binnenste van deze 

lekkernij? (8) 
11. Vind het Romeinse opslagvat tussen Mansus en 

Amfora (6) 
12. Je hoort alsof de winnaar van Parijs-Dakar uit 

deze Kempische plaats komt (3,8) 
13. Neem sla en ga dit mengen om een tegelzetter 

te vinden (7) 
14. Kermisachtige markt in Oers op zondag 2 april 

a.s. (8) 
 
Succes! 

Crypto Oers, puzzel 104 

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 103 was:  
 
1 Verstegen 
2 RozEnhoedje 
3 BoonbeRg 
4 Silo 
5 ToPpers 
6 Oud IJzEr 
7 t MistErke 
8 OKtober 
 
Familienaam: Verspeek 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, Mieke van Campen, 
Annie Geven, Jo ten Have, Bets Hospel, Hans 
Jasper, Corrie Kampinga, Maria de Kort, Jan 
Lammers, Janus van Lieshout, Frans Loijen, 
Henriette Segers, Anja Steijnen, Annie Stemerdink, 
Jack van der Velden, Moniek van den Wildenberg 

1                      

2                            

3                      

4                             

5                              

6                          

7                    

8                         

9                           

10                         

11                       

12                            

13                        

14                         

mailto:redactie@koersvanoers.nl
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Coachbureau Veldhoven 

Meer balans in je leven 

Gediplomeerd life-coach met een specialisatie in  

burn-out/burn-out preventie. 

Ook met vragen over zelfvertrouwen,  

grenzen bewaken, assertiviteit, planning en tot 

uitvoering kunnen komen, kun je terecht bij 

Coachbureau Veldhoven. 

Neem voor meer informatie contact op: 

info@coachbureauveldhoven.nl 

Severinus vacatures 

Ik ben een echte festivalgangster, jij 
ook? 
 

Ik ben een 
enthousiaste jonge 
meid die van 
muziek houdt. Ga je 
met mij mee naar 
festivals en andere 
leuke muzikale 
uitjes? Voor meer 

informatie neem contact op met Hannah van 
Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Chauffeur-vrijwilligers gevraagd 
 
Momenteel rijden er een aantal vrijwilligers onze 
cliënten naar activiteiten. Dit zouden we graag willen 
uitbreiden, door meer chauffeurs in te zetten. Onze 
vrijwilligers mogen geen rolstoelgebruikers 
vervoeren. De chauffeurs maken gebruik van de 
busjes van Severinus. Voordat je op een busje mag 
rijden, wordt er een ANWB rijvaardigheidstest 
afgelegd. Deze wordt betaald door Severinus. Voor 
meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  

 
Ben jij onze nieuwe techneut? 
 
Sinds de eerste lockdown maken we 
interne televisie voor de bewoners. 
Dit gebeurt op maandag- en 
woensdagavond tussen 19.30u en 
21.00u. Bewoners kunnen inbellen 
en een plaatje aanvragen, 
tekeningen via Whatsapp sturen en 
zelfs als medepresentator en 

medetechnicus aanschuiven. Wij zijn op zoek naar 
meer mensen achter de knoppen. We werken met 
een rooster. Voor meer informatie neem contact op 
met Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Ga je mee zwemmen? 
 

Met de kinderen van het 
kinderdagcentrum gaan we op 
dinsdag een uurtje zwemmen. 
Ga je mee? We gaan elke 
dinsdagmiddag met 
uitzondering van de vakanties. 
Tussen 13.30u en 15.00u. Voor 
meer informatie neem contact 

op met Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@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 

http://www.vandevenuitvaarten.nl/
http://www.coachbureauveldhoven.nl/
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D’n Zoete Inval 

Witte nog? Vruuger, toen carnaval nog 
gewôan carnaval war.  
We een boerenkiel over ons hoofd aantrokken en 
gezellig bij de dichtstbijzijnde kroeg naar binnen 
doken. Dat was namelijk gemakkelijk, want dan kon 
je eventueel nog rollend thuis komen.  
In die kroegjes was dan vaak een blaaskapel die 
met hun klanken probeerde iedereen in een 
polonaise mee te krijgen. De beentjes van de vloer 
of juist op de vloer! Van de kruk af en hossen met 
z’n allen.  
 
Deze tijden willen wij, dweilorkest De Vèrrekesblaos, 
laten herleven midden in Oerle. Bij d’Ouw School 
(uw kroeg om de hoek) organiseren we op 
zaterdagavond 18 februari een gezellige 
kapellenavond, genaamd D’n Zoete Inval. U kunt er 
lopend naar toe en dus ook weer lopend (of rollend) 
terug naar huis. Vanaf 20.11 uur zullen diverse 
blaaskapellen u vermaken met hun blaasmuziek. En 
geloof ons maar: de voetjes gaan weer op de vloer! 
De polonaise gaat zeker ingezet worden en moe 
maar voldaan gaat u naar huis en denkt weer terug 
aan vroeger. Wat was het deze avond weer 
ouderwets gezellig, even terug in de tijd ….  
 
Waar: d’Ouw School in Oerle. 
Datum: zaterdag 18 februari. 
Tijd: vanaf 20.11 tot in de late uurtjes.  

Wie wist waar 

Wie wist waar…. dit bankje stond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is hartstikke leuk dat lezers van de Koers op 
zoek gaan naar het voorwerp op de “Wie Weet Waar
-foto” en ons een mail sturen waar dat te vinden is. 
En nog leuker is het dat het aantal deelnemers  
iedere keer meer wordt… 
 
We hebben daarom besloten om, te beginnen met 
deze koers, voortaan een vlaai te verloten onder de 
goede inzenders en dat doen we dan net zoals bij de 
crypto: de namen van de goede inzenders gaan 
telkens in een zak en om de 5 koersen trekken we 
dan daaruit een winnaar. 
 
Het bankje dat we deze keer zochten stond in 
Zandoerle, bij het dressuurveld van de Hinnikers. 
Jo ten Have, Jan Lammers, Jesse Smolders, Elly van 
de Camp, Yvonne van Diessen en Wil de Kort waren 
degenen die deze keer het gezochte onderwerp 
hebben gevonden.  

Het bankje gevonden door “de Oerse Bende”, 
inzending van Yvonne van Diessen 

http://www.douwschool.nl/
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Graag uw bestelling doorgeven vóór zaterdag 25 februari 
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Keukens op Maat 
www.daskeukens.nl 

Groenstraat 5-A1 

5513 NB Wintelré 

Telnr. 040-205 2884 

Potgrond bestellen 

O ja…..ik wil potgrond bestellen! 
 
Jazeker, het voorjaar komt er weer aan en daarmee 
ook nieuwe planten en bloemen die zich weer laten 
zien. Net als in de voorgaande jaren, willen wij weer 
dit jaar de door u bestelde potgrond bij u 
aanleveren. 
 
Hoe gaat u te werk: U kunt via een mailbericht 
actie@sintceciliaoerle.nl opgeven hoeveel zakken 
u wilt bestellen. Vermeld wel uw naam en adres aub. 
Graag uw bestelling doorgeven vóór zaterdag 
25 februari.  
Voorafgaand aan de levering, voldoet u de betaling 
via banknummer NL48 RABO 0138500835. 
 
Wij komen op zaterdag 4 maart 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 6 Euro en 
voor 3 zakken 15 Euro. 

Op deze wijze steunt u uw muziekvereniging weer 
en wij zijn daar zeer blij mee. 

In deze ‘Wie weet waar?’ zijn we op zoek naar de 
vlag op onderstaande foto. Wie-o-wie weet waar 
deze vlag te vinden is?  

Zoals je eerder hebt kunnen lezen gaan we voortaan 
een vlaai verloten onder de goede inzenders en dat 
doen we dan net zoals bij de crypto: de namen van 
de goede inzenders gaan telkens in een zak en om 
de 5 koersen trekken we dan daaruit een winnaar. 
Dus hoe vaker je meedoet hoe groter de kans! 
  
Mail je antwoord naar redactie@koersvanoers.nl 
en wie weet ben jij een van die gelukkigen die 
hiermee een taart wint. 

Wie weet waar? (nr. 1) 

http://www.daskeukens.nl/
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Nieuwe Kerkstraat 5
a
 

5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 

 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

Computerproblemen? 

Online hulp nodig?  

Nieuwe pc? 

Netwerk installatie-WIFI? 

 

PC-Utilities 

Paleisstraat 17 

5507 LE Veldhoven 

06-42659199 

www.pc-utilities.nl  

sales@pc-utilities.nl  

De Oerse Muziekquiz 

De Oerse Muziekquiz 
 
Onze flyer stond al heel groot in de vorige Koers en 
gelukkig ook weer in deze Koers. Want er zijn nog 
een aantal plaatsen vrij. 
De Oerse Muziekquiz is met name een gezellige 
avond voor jong en oud, gevuld met muziek. 
Je hoeft niet extreem veel kennis van muziek te 
hebben. Voor eenieder zit er wat bij. Dus stel snel je 
team samen en meld je aan via: 
oersemuziekquiz@gmail.com. 
Er zijn leuke prijzen te winnen maar we hebben met 
name een superleuke avond. 
 
Dus tot 25 maart ! 
Groet Organisatie Muziekquiz 

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
http://www.pc-utilities.nl/
http://www.babyfotootjes.nl/
http://www.fysiotherapieheikant.nl/
https://www.nieuwerwets.nl/
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Bouwen met Bricks 

Bouwen met Bricks 
Dinsdag 21 maart, 15.00-16.15 uur  
Deelname € 5,-.  
 
Tijdens de workshop ‘Bouwen met Bricks’ 
worden kinderen uitgedaagd om creatieve en 
technische oplossingen te bedenken. Ze gaan 
gave dingen maken met bouwsteentjes, zoals 
pretparkattracties, robots en sportwagens. 
 
Kinderen komen op een speelse manier in aanraking 
met wetenschap en techniek door op maat 
gemaakte, gemotoriseerde modellen te bouwen. Dat 
betekent lekker samen bouwen, leren en spelen!  
De workshop wordt gegeven door Broni 
Abramiuc van Young Engineers. 
 
Praktische informatie 
De workshop is op dinsdag 21 maart van 15.00 uur 
tot 16.15 uur in de Bibliotheek Veldhoven en 
geschikt voor nieuwsgierige kinderen van 6 t/m 
10 jaar. Kinderen kunnen aan de workshop 
meedoen, net wat ze leuk vinden.  
Per gezin mag ook max. 1 volwassene (kosteloos) 
meekijken/helpen (niet verplicht).  
Entree is € 5,-. Koop vooraf online een kaartje via 
www.bibliotheekveldhoven.nl/bricks  

De GROTE Quiz van Veldhoven  

Schrijf je snel in voor De GROTE Quiz 
van Veldhoven. 

Op zaterdag 1 april 2023 (geen grap) zal dit jaar 
de 9e editie van de Veldhovense dorpsquiz plaats- 
vinden.  

De Quiz is bedoeld voor alle inwoners van 
Veldhoven, van jong tot oud. Er wordt gespeeld in 
teams die je zelf samenstelt. Verzamel vrienden, 
familie, collega’s, buurtgenoten of leden van je 
vereniging.  
Per team kies je een teamnaam, teamcaptain (18+ 
en woonachtig in Veldhoven) en een locatie van 
waaruit jullie gaan spelen. Dit kan bij iemand thuis 
zijn, maar ook in een horecagelegenheid, bedrijf of 
clubhuis. Aan de locatie is maar één voorwaarde 
verbonden: het moet in Veldhoven zijn. Wij 
adviseren minimaal 10 deelnemers per team en een 
team bestaat uit maximaal 20 personen. 

De GROTE Quiz van Veldhoven bestaat uit een bonte 
mix van ruim 300 vragen en opdrachten, 
kennisvragen, foto opdrachten, maar ook doe-
opdrachten en opdrachten waarbij je op pad moet 
voor en tijdens de avond zelf. Het wordt als team 
een race tegen de klok waarbij samenwerking erg 
belangrijk is. SAMENWERKEN, SAMENDENKEN, 
SAMENDOEN, SAMEN PLEZIER. 

Op de dag van de GROTE Quiz van Veldhoven wordt 
je verzocht om op een bepaalde tijd op een 
bepaalde locatie het Antwoordenboek en Quiz-tas op 
te halen. Aan het einde van de avond wordt het 
ingevulde Antwoordenboek weer ingeleverd. Tijdens 
de Quiz mag je alle hulplijnen zoals internet, 
telefoon, kranten en boeken gebruiken. 

Op vrijdag 14 april zal de feestelijke uitreiking van 
de prijzen zijn. De beste 3 teams zullen een 
geldbedrag winnen dat zij later zullen overhandigen 
aan een Veldhovens goed doel.  
Inschrijven kan nog tot en met 8 maart en het 
inschrijfgeld is 30 euro per team.  

Houd voor het laatste nieuws over de GROTE Quiz 
van Veldhoven 2023 onze website nieuws pagina en/
of Facebook pagina in de gaten. 

Heb je nog vragen mail ons dan via 
info@degrotequizvanveldhoven.nl 

https://www.verhoevenbakkerij.nl/
https://degrotequizvanveldhoven.nl/nieuws/
https://www.facebook.com/degrotequizvanveldhoven
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers,  
jaargang 13,  
nummer 1, januari 1980 
 
 

De Vilders  
 
Nog enkele weken en het karnaval, ofwel de zotte 
dagen breken weer los. Maar het zijn wel gezellige 
dagen, waar je met plezier op kunt terugzien; dagen 
van eensgezindheid onder elkaar, waar men zich op 
een gepaste manier  - zoals wij dat bij de Vilders 
gewend zijn – kan uitleven. Met de karnavalsdagen 
zo dicht bij, zou ik graag iets vertellen over 
karnavalsvereniging de Vilders. 
 
De vereniging telt ongeveer 80 leden. Zij heeft een 
Raad van Elf met aan het hoofd Prins, Vorst en 
Adjudant, een aantal dansmarietjes en een bestuur. 
Het is een geheel waarop we trots kunnen zijn; een 
gezelligheidsclub zou je kunnen zeggen, waar ze het 
met elkaar eens zijn en waar nooit harde woorden 
vallen. De vereniging bloeit mede dank zij 
gewaardeerde en ook onmisbare stem van de leden. 
 
En nu het karnaval vieren! 
Karnaval is een feest waaraan alle lagen van de 
bevolking op een of andere wijze deelnemen. Wij 
willen in Oerle niet achterblijven en we hopen dat 
iedereen achter de Vilders staan, met Prins Ties en 
zijn gevolg voorop. Zij zullen zich helemaal voor het 
karnavalsgebeuren inzetten. Wij als Vilders en 
Vilderinnen laten zien dat ook in een kleine 
gemeenschap als Oerle karnaval gevierd wordt als 
nergens anders. Wip eens binnen in het Vildershol, 
waar het gezellig is, waar karnavalsmuziek speelt en 
het bier schuimt, waar vijanden nog vrienden 
kunnen worden.  
 
Hoe druk het ook is, de Vilders zorgen altijd wel 
voor een plaatsje: hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Het gaat immers om echte gezelligheid, die 
niet van buiten komt, maar die uit onze eigen 
dorpsgemeenschap moet komen. Leef allemaal mee 
met ons verenigingsleven; hiermee bedoel ik: van 
álle verenigingen en instellingen, want dat houdt ons 
dorp hoog! 
 
Wij Vilders hopen dat alle leden en veel 
dorpsgenoten samen karnaval komen vieren. Op 
dinsdagmiddag gaan we, vanaf het vildershol, naar 
de stunt, in een gezamenlijke optocht. Doe allemaal 
mee en laat zien dat je in Oers woont, want dat kan 
niet iedereen! 
 
Veel groeten van de Vilders, veel plezier, Alaaf! 
 
Sjef S.  

Jeugdboekenclub 

Jeugdboekenclub van start 
Dinsdag 28 maart, 16.00-17.00 uur  
Deelname gratis na aanmelding 
 
Jongeren tussen de 12 en 16 jaar die stapel 
zijn op boeken en het leuk vinden om andere 
jongeren te ontmoeten, kunnen vanaf nu 
terecht bij de jeugdboekenclub.  
 
Boekentips uitwisselen, andere jongeren ontmoeten 
en praten over boeken: de 12-jarige Sammer Musa 
uit Veldhoven ziet het helemaal zitten. In 
samenwerking met de Bibliotheek Veldhoven heeft 
Sammer daarom de jeugdboekenclub opgericht. 
Elkaar ontmoeten en leesplezier staan hierbij 
voorop.  
 
Lees- en mediaconsulent Dania Mansvelders gaat de 
jeugdboekenclub begeleiden. De bijeenkomsten 
vinden om de vier à vijf weken plaats in de bieb. 
Tijdens de bijeenkomsten vertellen de deelnemers 
bijvoorbeeld over hun favoriete boeken, ze lezen 
een stukje voor of bedenken samen een activiteit. 
 
Jongeren kunnen één keer meedoen of meerdere 
keren, net wat ze fijn vinden. Het is laagdrempelig 
en vrijblijvend. Iedereen is welkom, welk leesniveau 
of favoriete genres de jongeren ook hebben. 
 
Praktische informatie 
De jeugdboekenclub is gericht op jongeren vanaf  
12 tot ca. 16 jaar. De eerste bijeenkomst was op 
dinsdag 17 januari van 16.00 tot 17.00 uur in de 
Bibliotheek Veldhoven, daarna om de 4 à 5 weken. 
Deelname is gratis. Meld je van tevoren aan voor 
één of meerdere data via 
www.bibliotheekveldhoven.nl/jeugdboekenclub. 

De data die nu bekend zijn: di. 28 maart, di. 25 april 
en di. 30 mei. Alle zijn van 16.00u - 17.00u in 
Bibliotheek Veldhoven. 
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In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 

Lovano Kitchen & Bar. 

   
Geschiedenis 

Op 1 maart 2011 opende Oers Gezellig haar deuren. 
Per december 2019 heeft het bedrijf een 
naamswijziging ondergaan en werd het Lovano 
Kitchen & Bar. Niet alleen de naam is toen 
gewijzigd, maar ook het hele pand is onder handen 
genomen en ook is de bedrijfsvoering veranderd.  

Marly vult aan: “Voorheen was in het pand een café 
(Café Bar de Tamboer) en een restaurant gevestigd. 
Het restaurantgedeelte stond toen al een tijdje leeg. 
Toen Geert het pand overnam van Bea Lunenburg  
is het één bedrijf geworden onder de noemer Oers 
Gezellig. In september 2019 heeft het pand een 
grote verbouwing ondergaan, waarbij het bedrijf 
meer één geheel is geworden tot een kitchen en 
bar”.  

Advertentie in de spotlight 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Lovano Kitchen & Bar heeft ongeveer 
25 medewerkers in dienst, waarvan 7 vaste 
medewerkers, de rest zijn ambulante medewerkers.  

Aard van de bedrijfsactiviteiten 

Bij Lovano kun je lunchen en dineren. Proef, beleef 
en ontmoet zijn hun kernwaarden. Bij Lovano vind 
je de combinatie van de gezelligheid en de intimiteit 
van het dorp, met de vooruitstrevendheid en het 
eigentijdse van de stad. “Je kunt bij ons verfijnd 
genieten met een modern karakter in een 
verrassende eigen stijl. De gasten kunnen zich het 
best laten verrassen met ons Lovano Menu, een 
verrassingsmenu voor 4-, 5-, of 6-gangen waarbij 
onze chefs gebruikmaken van verfijnde smaken en 
lokale producten,” geeft Marly aan.  

Chefs Cas en Matthijs: “Bij Lovano maken we graag 
een verbinding tussen onze gasten en lokale 
producten. We geven een eigen draai aan bekende 
klassiekers om tot de perfecte smaakbeleving te 
komen.” De keuken is dan ook letterlijk en figuurlijk 
het hart van Lovano. Bij Lovano geniet je van 
kleinere portioneringen zodat er meerdere smaken 
uit de keuken geproefd kunnen worden. Dit wordt 
gecombineerd met mooie wijnen en unieke speciaal 
bieren. Altijd verrassend en ultiem verzorgd door 
onze gastheren Geert en Tim. Aan de bar geniet je 
voorafgaand aan het diner van een heerlijk aperitief, 
of je sluit er het diner af met een mooie after dinner 
cocktail. Gemaakt door één van onze gecertificeerde 
bartenders. Aan de bar ontmoet je elkaar in een 
ongedwongen 
sfeer,” vult Geert 
aan.  

Daarnaast leent 
Lovano zich ook 
uitermate goed voor 
een zakelijke lunch 
of diner. Je kunt er 
ongestoord met 
relaties 
samenkomen, 
waarbij zij graag 
bijdragen aan een 
heerlijk gesprek.  

De chefs aan het werk 

Geert aan het 
kokkerellen 

http://www.lovano.nl/
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Specialisatie 

Lovano onderscheidt zichzelf op verschillende 
manieren. Zo voeren zij regelmatig tafelbereidingen 
uit: we flamberen graag aan tafel voor een perfecte 
Stroganoffsaus of kloppen een Scroppino waar de 
gast bij staat. Dit werd vroeger in de horeca veel 
gedaan, maar doordat de focus bij veel bedrijven op 
efficiency is komen te liggen, worden deze klassieke 
handelingen vaak niet meer uitgevoerd. Daarnaast 
hebben ze er een Dry Ager, een rijpingskast voor 
mooie stukken vlees en een visvitrine waar de 
dagverse vis op wordt uitgestald. Daarnaast 
proberen ze bij Lovano medewerkers op te leiden of 
te specialiseren in iets waar zij een passie voor 
hebben.  

Onderscheidend vermogen 

Marly vertelt: “Wij onderscheiden ons door op een 
ongedwongen manier service en beleving te bieden 
aan tafel. Gastvrijheid en persoonlijk contact met de 
gasten staan hierin hoog in het vaandel en 
combineren we met een hoge kwaliteit van de 
gerechten die we serveren. Daarnaast proberen we 
ons te onderscheiden door de focus te leggen op de 
ontwikkeling van medewerkers en hierin mee te 
gaan met de tijd. Dit heeft ons dan ook mede de 
prijs voor Veelbelovend Ondernemer opgeleverd.”  

Personeel 

“Natuurlijk is het zo dat er op het moment op alle 
vakgebieden problemen ontstaan vanuit het 

personeelstekort. Ook wij staan daarin voor 
uitdagingen. Hierin proberen wij de focus te leggen 
op de toekomst en daarin mee te denken in de 
huidige tijdsgeest. Daarnaast denken wij dat ons 
onderscheidend vermogen gekwalificeerde 
vakmensen aantrekt. Dit gecombineerd met de 
mogelijkheden die wij ze proberen te bieden om 
zichzelf verder te ontwikkelen en een goede werk-
privébalans waar wij veel tijd in investeren, maakt 
dat wij momenteel heel erg tevreden zijn over ons 
team, zowel in persoonlijkheid als in vakinhoudelijke 
kwaliteiten,” besluit Geert.  

Even nog dit 

De openingstijden 
zijn van woensdag 
tot en met zondag 
vanaf 10.00 uur in 
de ochtend. Op 
maandag en dinsdag 
zijn ze gesloten. 
Gasten kunnen 
gemakkelijk 
reserveren via de 
website: 
www.lovano.nl.  

 

 

 

Contactgegevens 

Lovano Kitchen & Bar 
Geert van Loon & Marly de Crom 
Oude Kerkstraat 9, 5507 LA, Veldhoven (Oerle) 
Tel.nr: +31 40 2051218 
www.lovano.nl  

De Dry Ager, een rijpingskast voor mooie 
stukken vlees 

Lovano Kitchen wijn 

http://www.kappervanderlooy.nl/
http://www.lindenaccountants.nl/
http://www.lovano.nl
http://www.lovano.nl
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

boom geblazen, helemaal naar de bewoonde wereld 
en landt daar op de bovenste verdieping van een 
appartementencomplex. Het stadje waar hij terecht 
komt raakt door diezelfde storm overstroomd 
waardoor steeds meer mensen naar datzelfde 
gebouw vluchten. 
 
Ondertussen heeft het jongetje dat op de bovenste 
verdieping woont Kevin ontdekt. Ze leren elkaar 
kennen en als de voorraad koekjes opraakt, besluit 
het jongetje op de rug van de vliegende pony 
boodschappen te gaan doen. Samen zien ze hoe de 
stad is veranderd in een onderwaterwereld waarin 
allerlei magische wezens rondzwemmen. De twee 
vrienden raken zelf even in de problemen en ze 
moeten ook heel wat andere mensen redden. 
 
De auteurs, Philip Reeve en Sarah McIntyre, die 
zichzelf een ‘remarkable double act’ noemen, 
verdienen daadwerkelijk die titel. De plaatjes zijn 
net zo vrolijk als het verhaal zelf en voegen alleen 
maar toe aan de pret. Het boek heeft een prettig 
groot lettertype wat erg fijn is als je een taal nog 
aan het leren bent. Misschien is het leuk om jouw 
bovenbouwer dit verhaal voor te lezen. Als jouw 
kind genoeg Engels beheerst om het zelf te lezen, 
zal hij het boek daarna zelf wel oppakken. Het is er 
leuk genoeg voor.  
 
The Legend of Kevin vind je in de openbare 
bibliotheek. Maar kijk bij de volgende boekenmarkt 
meteen ook uit naar leuke Engelse kinderboeken.  

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

Kinderboekbespreking 

The Legend of Kevin 
 
Basisschool St. Jan Baptist hier in Oerle biedt Engels 
aan vanaf groep 1. Het is dus eigenlijk logisch dat ik 
op deze plek ook eens een Engels kinderboek 
bespreek. Dan wil ik wel meteen een fantastisch 
boek kiezen waar ik niet over uitgepraat raak. 
Eentje over een iets te dikke pony die kan vliegen, 
The Legend of Kevin. 
 
De Kevin die genoemd wordt in de titel is een 
vliegende pony. Hij woont in het verre westen van 
Engeland en met de beschrijving van het ruige 
landschap in het eerste hoofdstuk en de illustraties 
bij het verhaal, kun je je meteen voorstellen dat hij 
ergens op Bodmin Moor woont. Kevin heeft een nest 
bovenin een oude eik en hoewel hij ook gras en 
appels eet, bestaat zijn lievelingseten uit koekjes. 
Wat betreft koekjes heeft hij ook weer een duidelijke 
top drie. 
 
Dit alles wordt al heel vermakelijk beschreven, maar 
verhalen komen pas echt op gang als er een 
probleem ontstaat dat moet worden opgelost. In The 
Legend of Kevin wordt dit probleem veroorzaakt 
door een verschrikkelijke storm. Kevin wordt uit zijn 

http://www.geitenboerke.nl/
mailto:redactie@koersvanoers.nl
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Keuringsarts 

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

Oersmakelijk 

Het gerecht is deze keer van Meral de Jong 
 

Jollof Rice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 

• 3 el zonnebloemolie 

• 5 tomaten of een blikje (400 gr) tomatenblokjes 

• 3 teentjes knoflook 

• 3 rode paprika’s, in blokjes 

• 2 uien, 1 in reepjes en 1 gesnipperd 

• 1/2 madame Jeanette Peper 

• 70 gr (1 blikje) tomatenpuree 

• 1 tl gedroogde tijm 

• 2 laurierblaadjes 

• ongeveer 1 liter bouillon (kip of groenten) 

• 400 gr parboiled rijst of basmati rijst 

• zout en peper naar smaak 

• optioneel: enkele druppels ‘liquid smoke’ 

 
Bereidingswijze 
Doe de tomaten(blokjes), de knoflook, de paprika’s, 
de tomatenpuree, één van de uien en de hete peper 
samen met de helft van de bouillon in een blender 
en meng het geheel tot een gladde saus. 
Verhit daarna de olie in een pan en fruit hierin de in 
reepjes gesneden ui met wat zout. Voeg nu de 
gepureerde groenten toe en doe ook de tijm en 
laurierblaadjes in de pan. Verwarm het geheel totdat 
het zachtjes kookt.  

Bak het daarna nog zo’n 10 minuten, totdat de 
smaken goed in zijn getrokken. Als het goed is, is 
het vocht nu voor ongeveer de helft verdampt. 
Voeg nu de rest van de bouillon toe en roer goed. 
Voeg je de ‘liquid smoke’ toe? Dan mag je die nu 
ook in de pan doen. 
Was de rijst vervolgens even in koud, stromend 
water en laat het uitlekken in een zeef. Voeg de rijst 
daarna toe aan de pan en breng het mengsel 
opnieuw aan de kook. 
Roer de rijst en de saus goed door elkaar en laat de 
rijst vervolgens zo’n 15 minuten op een héél zacht 
vuur koken. Draai het vuur daarna uit en laat de 
rijst met de deksel op de pan nog 10 minuten 
stomen. 
Schep de rijst tenslotte in een serveerschaal en 
maak het wat luchtiger door er met een vork door te 
roeren. Serveer de Jollof Rice met vlees, vis of een 
vleesvervanger naar keuze en met coleslaw.  
Eet smakelijk! 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik dit gerecht 
in Ghana veel heb gegeten. Het wordt vaak 
geserveerd met kip of vis en coleslaw erbij. Qua 
vulling in de rijst kun je er ook je eigen 
fantasie op los laten. Zoals onze driver zei 
toen ik hem naar het recept vroeg: “je doet 
gewoon alles wat je lekker vindt in een pan 
en daarin kook je de rijst”.  
 

Ik geef de pollepel graag door aan  
Noortje Sanders, omdat Noortje een ware 
keukenprinses is en heel Oerle daarvan 
mag meegenieten. 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
https://www.zorginoktober.nl/
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 

 
Politieke vragen?  

Neem contact met onze raadsfractie op! 
 

Meer weten?  

Kijk op www.gbveldhoven.nl 
 

Of bel:  06 – 587 551 43 

Museum ‘t Oude Slot 

publiek. Deze ruimtes zijn intussen ook ingericht als 
museumzaal en voortaan te bezoeken. Ook is sinds 
medio 2020 de hele collectie digitaal toegankelijk via 
de website van het museum.  
 
In de tuin staat het ‘collectiehuis’: hier presenteert 
het museum voortaan álles wat in depot is. 
Museumdirecteur 
Hans Sonnemans 
vertelt met 
gepaste trots: 
“Dit is redelijk 
uniek in 
Nederland, er zijn 
maar enkele 
musea die dit 
doen.  
We zijn uiteraard 
niet te vergelijken 
met het Depot van Booijmans van Beuningen, maar 
we zijn wél trots dat we hier in Veldhoven onze hele 
collectie kunnen tonen.”   
 
Lichte verhoging entreeprijs 
Omdat er nu zoveel méér te bekijken is, verhoogt 
het museum per 1 januari 2023 de entreeprijs. 
Volwassenen betalen dan € 5,50. Jeugd tot en met 
17 jaar betaalt € 3,50. 
 
Over museum ‘t Oude Slot 
Op het mooiste plekje van Veldhoven vindt u 
beeldbepalend Museum ‘t Oude Slot. In onze 
historische boerderij ontdekt u een grote collectie 
volkskunst en beeldcultuur, gebruiksvoorwerpen uit 
het vroegere leven in de Kempen en de verhalen 
daarbij. Bekijk de vaste collectie of een verrassende 
tijdelijke expositie. U bent van harte welkom! 

Museum ’t Oude Slot toont voortaan 
‘alles’ 
 
Bezoekers kunnen sinds kort de volledige 
collectie van museum ’t Oude Slot bekijken, 
dus inclusief alles wat voorheen opgeslagen 
was in het depot. Daarvoor is het ‘collectiehuis’ 
ingericht. Hier wordt - naast een uitgebreide 
verzameling gebruiksvoorwerpen uit vervlogen 
tijden – ook een van de grotere verzamelingen 
volksprenten van Nederland uit de 17de – 18de 
– 19de eeuw getoond.  
 
De achterliggende 2 jaren, tijdens de 
coronapandemie, was het museum regelmatig 

gedwongen 
gesloten. Toch is 
er deze periode 
zeker niet 
stilgezeten. 
Verschillende 
ruimtes in de oude  
museumboerderij 
waren eerder niet 
toegankelijk voor 

‘Collectiehuis’ 
Prentenkabinet 

http://www.gbveldhoven.nl/
http://www.henrikox.nl/
http://www.de-crom.nl/
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http://www.hoornparketvloeren.nl/
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Kunst kijken, lenen en meenemen 
3e expositie Kunstuitleen Veldhoven eo  

Maar liefst 37 verschillende 
amateurkunstenaars doen dit jaar mee aan de 
jaarlijkse expositie van Kunstuitleen 
Veldhoven e.o.  
Op zaterdag 11 en zondag 12 maart 2023 
exposeren zij hun werkstukken in 
dorpscentrum d'Ouw School aan de Oude 
Kerkstraat 18 in Veldhoven (Oerle).  
De expositie bestaat uit 160 kunstwerken 
(schilderijen en beelden gemaakt van 
paverpol, powertex, hardsteen of glas).  
Openingstijden: Zaterdag van 13.00 tot 18.00 
uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.  
Entree is gratis. 

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 

3e expositie Kunstuitleen Stichting Leergeld helpt!! 

Je hoort steeds vaker dat ouders moeite hebben om 
de eindjes aan elkaar te knopen. Door onder andere 
stijgende energieprijzen en boodschappen die bijna 
niet meer te betalen zijn, komen steeds meer 
gezinnen in financiële problemen. 

Bent of kent u iemand die het momenteel zwaar 
heeft, dan willen we u via dit bericht informeren dat 
Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen kan 
helpen. De Stichting is opgericht met maar één doel: 
alle kinderen, ook als er thuis niet genoeg geld is, 
moeten gewoon mee kunnen doen. Want nu 
meedoen is straks meetellen! 

Waarmee? 
Stichting Leergeld Veldhoven & De Kempen kan 
helpen met o.a. het lidmaatschap van een 
sportvereniging, de aanschaf van sportkleding, 
contributie voor zwemlessen, schoolspullen, fiets, 
laptop, mobiele telefoon, toegang tot culturele 
activiteiten en meer. 

Voor wie? 
Leergeld helpt al bij een minimuminkomen (tot 
130% van de bijstandsnorm). Is het inkomen hoger, 
maar blijft er door te hoge lasten of schulden te 
weinig over om de kosten voor de kinderen te 
betalen? Ook dan helpt Leergeld. Dit geldt ook voor 
bijvoorbeeld zzp’ers en kleine ondernemers. 

Laat alle kinderen weer meedoen en dien een 
aanvraag in op 
www.leergeldveldhovendekempen.nl 

Veldhoven & de Kempen 

http://www.vankasteren.nl/
http://www.kunstuitleenveldhoveneo.nl
mailto:kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com
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Ook niet aan voorbij te gaan was de tissue-act van 
Iris die acrobatisch was op hoogte aan 2 linten. 
Fantastisch optreden waarvoor veel training nodig 
is, wat ook met bijpassende muziek werd begeleid. 

Het programma in de avond was vergelijkbaar op 
een paar muziekstukken na die, tov de middag, iets 
meer voor een ouder publiek waren. Samengevat 
een geweldig concert met enthousiast publiek. 

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 

CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Succesvol concert 

Magische sferen in een succesvol 
concert 

Op zaterdag 21 januari dompelde theater De 
Schalm zich volop onder in magie en 
verwondering. In een middag- en een 
avondconcert liet Muziekvereniging Sint Cecilia 
Oerle zien en horen hoe mooie muziek en 
magie kunnen samensmelten tot een 
professioneel geheel, dat opa's en oma's, 
vaders en moeders en kinderen heel goed kan 
boeien. 

Met herkenbare muziek uit bv De Efteling, 
filmmuziek uit “Frozen”, “Lord of the Rings" en 
“Incredibles” en meer muziek wat maar magisch 
klinkt. Googelaar Magic Mike wist zich goed in te 
leven in de muziek en de daarbij vertoonde 
goocheltrucs deed iedereen verstommen en denken 
“hoe doettie dat?” Zeker het betrekken van de 
kinderen in de zaal leidde tot een hoogtepunt. 

http://www.rijschoolstroosma.nl/
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De Feldbissbreuk in Veldhoven 

Door Jurre v.d. Velden 

Tijdens de aardrijkskundelessen op de middelbare 
school heb je er vast wel eens van gehoord: 
platentektoniek. Onder de oppervlakte van de aarde 
bewegen platen van verschillende grootte langs 
elkaar heen. Er zijn op onze aardbol 6 kleine platen 
en 9 grote platen. Het langs elkaar heen bewegen 
van deze platen veroorzaakt aardbevingen. Een land 
dat zich op de grens van 2 verschillende platen 
bevindt (de Europese en de Noord-Amerikaanse) is 
IJsland.  
Hier vinden veel aardbevingen plaats. In de week 
van 23 tot 29 januari waren dit er bijv. 230. Deze 
aardbevingen zijn natuurlijk niet allemaal even 
zwaar. In de publieke ruimte is de positie van 
IJsland op de scheiding van 2 verschillende platen 
goed zichtbaar. Dit is bijv. het geval in het nationale 
park Thingvellir waar de zogeheten Mid-Atlantische 
rug boven de oppervlakte uitkomt. Wat je misschien 
nog niet wist is dat er ook in Veldhoven sprake is 
van platentektoniek. Daarover later meer. 

De platen op de aardbodem bewegen op 
verschillende manieren. Uit elkaar, langs elkaar 
heen, of onder/over elkaar. In Nederland merken we 
ook wat van dit fenomeen. Zo drijven de 
continenten Europa en Amerika (langzaam) uit 
elkaar door de bewegingen van de Euraziatische en 
de Noord-Amerikaanse plaat en zijn in het verleden 
de continenten Europa en Afrika tegen elkaar 
gebotst. Door de hierbij vrijgekomen kracht staan 
deze continenten constant onder een soort van 
spanning. Dit zorgt ervoor dat ons land vanuit 
noordwestelijke en zuidoostelijke richting enigszins 
op elkaar gedrukt wordt. Precies aan de andere kant 
in noordoostelijke en zuidwestelijke richting wordt 
de bodem juist iets uit elkaar getrokken. Dit gebeurt 
vooral in het zuiden van Nederland en is daar dus 
ook het beste zichtbaar1. 

Vooral door trekkracht verandert de vorm van het 
aardoppervlak. Er ontstaan hier zogeheten 
breukzones. De aardkorst kan daarbij 
omhoogkomen. Dit heet een horst (denk maar eens 
aan de gelijknamige plaats in Limburg). Uiteraard 
kan de aardkorst ook naar beneden gaan.  

Dit heet een slenk. Nederland ligt praktisch midden 
op de Euraziatische plaat maar doordat er in het 
aardoppervlak verschillende breuken, horsten en 
slenken zijn kunnen er hierdoor toch natuurlijke 
aardbevingen voorkomen. Dit gebeurt door de 
regionale breukensystemen2. De grootste 
bewegingen vinden in Nederland plaats tussen de 
Roerdalslenk, de Peelrandbreuk en de Feldbissbreuk. 
Zoals de naam van de eerste 2 al doet vermoeden 
liggen deze vooral in het zuiden van het land.  

Dat zich ook op deze regionale breuksystemen heel 
wat spanning op kan bouwen heeft het verleden wel 
laten zien. Zo was er in 1992 een aardbeving bij 
Roermond die een magnitude (zwaarte) had van 
maar liefst 5,8 op de schaal van Richter. De 
zwaarste die ooit in Nederland gemeten is. Deze 
vond plaats op 17 kilometer diepte in de 
Peelrandbreuk. In 1932 was er een aardbeving met 
een iets minder zware magnitude van 5,0 in Uden. 
Deze was op bijna 13 kilometer in de Peelrandbreuk. 
Dit was tot 1992 de aardbeving met de hoogst 
gemeten zwaarte van Nederland.  
 
Een andere breuk in onze omgeving is de 
Feldbissbreuk. Deze breuk begint grofweg bij 
Aachen in het westen van Duitsland en loopt via 
Limburg en België naar Noord-Brabant. Vanaf het 
moment dat deze breuk Noord-Brabant inkomt 
wordt deze ook wel de Veldhovenbreuk genoemd. 
Op het kaartje met de Nederlandse regionale 
breukensystemen is te zien dat deze breuk 
inderdaad onder Veldhoven door lijkt te lopen zoals 
deze naam al deed vermoeden. Wat merken we 
hiervan in het dagelijks leven?  

Nog niet zo lang geleden was er langs de 
Feldbissbreuk in november 2021 nog een aardbeving 
waar te nemen in Bladel met een magnitude van 2,1 
op de schaal van Richter. In Veldhoven was er 
vroeger verder een hoogteverschil van 7 à 8 meter 
van het hoogste naar het laagste deel (26 om 
18 meter boven N.A.P.) waardoor sommige delen 
van de gemeente natter of juist droger waren dan 
andere. De hoogtekaart van het Actuele 
Hoogtebestand Nederland3 geeft het verschil in 
hoogte ook vandaag de dag nog goed weer.  

Daarnaast spreekt de Feldbissbreuk tot de 
verbeelding van menigeen. Zo heeft de gemeente 
Beekdaelen (Zuid-Limburg) een aparte afdeling van 
de eigen website aan de breuk gewijd en daar wordt 
de breuk omschreven als ‘een van de meest actieve 
tektonische structuren van Europa’. Op de website 
van Beekdaelen is verder te zien dat de 
Feldbissbreuk een heus eigen logo heeft. Ook in de 
wat meer nabije omgeving is hier sprake van.  
Zo zijn er naast de nieuwe N69 elf betonnen 
kunstobjecten geplaatst die afgeleid zijn van de 
Feldbissbreuk. Hoewel deze breuklijn met het blote 
oog dus niet altijd zichtbaar is herinneren al deze 
zaken ons eraan dat deze breuk daadwerkelijk 
bestaat en deel uitmaakt van onze nabije omgeving.  

Voetnoten: 
1 https://www.geo.vu.nl/~balr/hour/spanning.htm 
2 https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/

uitleg/natuurlijke-aardbevingen 
3 https://www.ahn.nl/ahn-viewer 

Kaart van de belangrijkste geologische breuken. 
Bron: www.wikiwand.com 
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Energiecoach 

Energiecoach in de bieb 
Elke maandag tot 1 april, 13.00-15.00 uur  
Deelname gratis, aanmelden niet nodig 
 
In het kader van de campagne 'Warme Kamers van 
Veldhoven' kunnen bezoekers van de Bibliotheek 
Veldhoven elke maandag gratis advies krijgen van 
een energiecoach. 
 
De energiecoach is tot 1 april 2023 elke maandag 
van 13.00 tot 15.00 uur beschikbaar in de 
Bibliotheek Veldhoven en geeft slimme bespaartips. 
Deelname is gratis, geïnteresseerden hoeven zich 
hiervoor niet aan te melden. 
 
Warme Kamers van Veldhoven 
De gemeente Veldhoven, de Bibliotheek en de 
buurthuizen zorgen in deze koude dagen voor ‘een 
deken van Warme Kamers’ in Veldhoven. Hiermee 
sluiten we aan bij het landelijke initiatief van het 
Leger des Heils. Onder de naam ‘Warme Kamers’ 
willen we ervoor zorgen dat iedereen in de buurt een 
plek heeft waar hij of zij naartoe kan. Om te 
studeren, te lezen, werken, om een kopje koffie te 
drinken of elkaar te ontmoeten. 
Meer informatie:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/warme-kamers  

http://www.sandersgraszoden.nl/
https://www.boscafemolenvelden.nl/
https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
https://www.cafetaria-de-kers.nl/
http://www.kolbouw.nl/
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Tess Dolmans, Bliss Smulders, Lisanne Tornij,  
Liza Vorstenbosch, Deveny Zwijgers. 

Oerse kinderflappies 

Hallo wij zijn Deveny en Lisanne en wij maken  
Oerse kinderflappies. 

Ingrediënten voor 20 appel flappies 
• 10 vellen bladerdeeg  
• 3 appels  
• Snufje kaneel  
• 2,5 eetlepel suiker + extra suiker  
• 1 ei  
• 37,5 gr rozijnen  
• Paar druppels water  
• Paar druppels limoen sap  
  
Recept  
 
Stap 1  
verwarm de oven voor op 190 
graden. Schil en snijd de appel 
in kleine stukjes en besprenkel 
met limoensap om verkleuring 
van de appel tegen te gaan. 
Voeg hierbij kaneel en rozijnen 
en meng goed door.  

Voeg hier ook een eetlepel suiker aan toe en meng 
weer. Leg de plakjes bladerdeeg op de bakplaat met 
bakpapier.  
 
Stap 2  
Snijd elk plakje bladerdeeg kruislings door midden, 
zodat je twee drie hoeken krijgt. Elk driehoekje 
wordt een mini appelflap. Verdeel over de helft van 
de driehoekjes een beetje van het appel mengsel. 
Gebruik niet te veel vulling, dan gaan de 
appelflappen niet goed dicht en anders heb je een 
kapotte appelflap.  

Maak de randjes een beetje nat en druk dicht met 
een vork. Kluts het ei en smeer een beetje van het 
ei over de appelflapjes. Maak af met wat extra 
suiker op de bovenkant. Bak de appelflappies nu af 
in ongeveer 15-20 minuten. 

Tip als je bladerdeeg over hebt, maak er iets lekkers 
van. Bijvoorbeeld 
• Mini croissantjes en als je smarties hebt kun je 

die er in doen. 
• Mini appeltaartjes  
 
Tot de volgende 
keer groetjes 
Deveny en Lisanne  
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www.rendersmetaal.nl 

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

Interview John van Doormalen 

Hallo allemaal wij hebben John van Doormalen 
geïnterviewd. 

Vraag 1. Kun je jezelf even voorstellen? 
Ik ben John van Doormalen en ik ben 56 jaar oud. 
 
Vraag 2. Hoelang ben je al de baas van de 

Albert Heijn? 
Al 30 jaar ben ik de baas van de Albert Heijn. 
 
Vraag 3. Wat is het meest verkochte product? 
Ik denk dat de meest verkochte producten zijn melk, 
Coca Cola en bananen. 
 
Vraag 4. Hoeveel mensen komen er ongeveer 

per dag? 
Ik heb verschillende winkels. Bij sommige winkels 
komen wel 30.000 mensen in een week. Bij de 
kleinere winkels komen er maar 9.000 in een week. 
 
Vraag 5. Ben je van meerdere Albert Heijns 

de baas en zo ja welke winkels? 
In totaal hebben wij 11 Albert Heijns en ook nog 
2 to go winkels. De Albert Heijns liggen in 
Veldhoven, Aalst, Waalre, Eindhoven, Gilze en Rijen, 
Sint-Oedenrode en in Helmond. 
 
Vraag 6. Is er iets veranderd door corona? 
Toen corona in Nederland was toen mochten niet 
alle winkels open blijven maar wel de essentiële 
winkels. De mensen gingen minder vaak naar de 
supermarkt en namen in een keer veel spullen mee. 
Normaal gaat iemand 2 tot 3 keer in een week naar 
de winkel maar toen gingen ze 1 tot 2  keer in de 
week naar de winkel. 
 

Vraag 7. Waarom wilde je de baas van de 
Albert Heijn worden? 

Ik vind het leuk om dingen te bouwen om mooie 
winkels te maken. Ook vind ik het leuk om met 
mensen om te gaan. Er werken ook veel jonge 
mensen. waar ik altijd van geniet Okals ze groeien 
en zelfverzekerder worden. 
 
Vraag 8. Ben je alleen de baas van de Albert 

Heijn of ook met andere? 
We hebben meerdere winkels dus we moeten het 
goed organiseren. Wij hebben het zo gedaan: ik ben 
de allergrootste of eindverantwoordelijke baas. 
Onder mij staat directeur Retail. Die meneer is de 
baas van alle Retail winkels. naast zich heeft hij nog 
iemand die gaat over personeelszaken ook wel HRM 
genoemd en iemand die gaat over de cijfers. 
 
Vraag 9. Wat vind je leuk aan de baas zijn 

van de Albert Heijn? 
Ik vind het leuk om met mensen om te gaan. Om 
mensen te laten samenwerken. Ook ben ik vroeger 
een tijd voetbal trainer bij de jeugd van RKVVO  
geweest, daar moet je spelers ook laten 
samenwerken en daar krijg ik energie van.  
 
Vraag 10. Wat doen jullie met eten wat (bijna) 

over de datum is? 
We hebben 2 tot 3 mogelijkheden voor: als we zien 
dat spullen bijna over de datum gaan dan prijzen wij 
het af dan krijg je 35% korting. Daarmee proberen 
we dat het nog verkocht wordt en niet wordt 
weggegooid. We hebben ook spullen die over de 
datum gaan daarvan gaan hele grote delen terug 
naar Albert Heijn. Daar kunnen we dierenvoeding of 
andere dingen van maken. Wij werken ook samen 
met de voedselbank en daar geven wij ook spullen 
aan. 
 
Dankjewel John voor dit leuke interview. 
 
Dit was ons laatste stukje voor de Koers, we vonden 
het erg leuk. 
 
Groetjes Bliss en Liza 

V.l.n.r. Bliss, John en Liza 

http://www.rendersmetaal.nl/
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Kievit 37 

5508 KZ Veldhoven 

T: 06-24655102  

E: info@dietistevivian.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 

* Diabetes 

* Verhoogd cholesterol 

* Hoge bloeddruk 

* Gezonde voeding 

www.dietist-veldhoven.nl  

Turnen 

Dit is mijn laatste stukje alweer en deze keer ga ik 
het over turnen houden. 

Ik turn zelf 1 keer in de week bij gymvereniging 
Voorwaarts. Dit vind ik erg leuk, omdat ik veel 
oefeningen heb geleerd, vriendinnen heb gemaakt 
en ik wil nog heel veel meer leren. 

Als de les begint gaan we eerst opwarmen, we 
rennen dan rondjes om de spieren alvast op te 
warmen. Na de opwarming gaan we vaak deze 
onderdelen doen: balk, Pegasus, trampoline, vloer 
en de brug. 

Op de balk doe ik zweefstand en de radslag er van 
af. 
De Pegasus is een soort balk maar dan veel breder 
en korter daar op doe ik “handstand  af”. 
Op de trampoline doe ik salto en de streksprong. Op 
de vloer doe ik radslag, handstand, koprol vooruit  
en achteruit. En op de brug kan ik zwaaien en een 
afsprong. 

Ik kan al een radslag, handstand, oefeningen op de 
brug, handstand klap door en nog veel meer. 

De Arabier, split, spagaat en flikflak wil ik nog leren. 

Turnen is echt super leuk! 

Groetjes Tess 

Tess tijdens een oefening bij gymvereniging 
Voorwaarts 

http://www.tecaplus.nl/
http://www.cda-veldhoven.nl/
http://www.eetcafedekers.nl/
http://www.dietistevivian.nl/
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

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

Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende 
ophaaldagen ontstaan. 

De volgende kopijdatum is 

24 februari 2023 

2023 

In geval van reanimatie,  
bel altijd eerst 112! 

Waar vind je een AED in Oerle? 
Verspreid over Oerle hangen er verschillende AED's,  
de volgende zijn 24 uur per dag bereikbaar: 

Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die 

zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar: 

Bij tennisvereniging De Korrel, in de hal bereikbaar door 
op de bel links van de deur te drukken en de deur open te 
duwen. Vanaf 0.00u tot ongeveer 8.00u zit de deur in het 

nachtslot. Bij sneeuw en vorst is de deur niet bereikbaar. 
Overige AED’s Oerle, zie www.oerle.info/Page.aspx?id=23 

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

Platanenlaan 28  Severinus (Entree hal) 

A.P. de Bontstraat 2 (Buiten links bij de voordeur) 

Brandrood 39 (Buitenzijde naast entree) 

Heikantsebaan 17-19 Voetbalvereniging RKVVO 

Appartementencomplex Mansus (zijgevel straatkant) 

Oude Kerkstraat 18  Dorpscentrum d’Ouw School 

Smidsvuurke 3 Tennisvereniging De Korrel 

Banstraat 25  Vakantiepark Molenvelden 

Wintelresedijk 51 ZOO Veldhoven 

Habraken 2601-2605  SchippersStop 

Berkt 18 Dr. Elings, indien thuis 

Eindhovensebaan 29  Crematorium de Hoge Boght 

Februari 

17 Oerle-Zuid: ophalen grijze kliko + PMD-zak 

17 Ophalen PMD-zak 

18 - 21 Carnaval in Oerle 

18 St. Jeugdbelangen: 14.00u familieoptocht. 
Verzamelen v.a. 13.00u bij d'Ouw School 

18 Vanaf 20.00u: Kapellenavond D’n Zoete Inval in 
d’Ouw School 

19 Carnavalsbal v.a. 16.00u in d'Ouw School 

24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

25 Ophalen oud papier 

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

  

Maart 

3 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

3 Oerle-Zuid: ophalen groene kliko + PMD-zak 

4 St. Cecilia: afleveren van de zakken potgrond 

4 KCA-wagen: 
09:00–11:30: Gerard Vekemansplein (Oerle) 
12:30–15:00: parkeerterrein Repel (centrum) 

7 Dementiecafé: Hoe om te gaan met 
gedragsveranderingen, 19.30u, Restaurant De 
Berkt, Wilgeman 1, 5507 LG, Veldhoven 

10 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

11 KCA-wagen: 
09:00–11:30: parkeerterrein Mira (Zonderwijk)  
12:30–15:00: parkeerterrein Burgemeester van 
Hoofflaan/Lange Kruisweg (d'Ekker) 

11+12 Expositie Kunstuitleen in d’Ouw School 

17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 Oerle-Zuid: ophalen grijze & groene kliko + 
PMD-zak 

22 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

25 Ophalen oud papier 

25 Rijvereniging St. Jan: ophalen oud ijzer 

25 Oerse Muziekquiz om 20.00u in d’Ouw School 

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

31 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

31 Oerle-Zuid: ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

April  

1 De GROTE Quiz van Veldhoven 

2 TCO: Braderie 

14 Prijsuitreiking de GROTE Quiz van Veldhoven 

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

Mei  

9 Dementiecafé: Dementie op jonge leeftijd, 
19.30u, Restaurant De Berkt, Wilgeman 1, 
5507 LG, Veldhoven 

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

  

Juni  

2 + 3 Boergondisch Oers 

21 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

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

  

Juli  

4 Dementiecafé: Financiën en veiligheid, 
19.30u, Restaurant De Berkt, Wilgeman 1, 
5507 LG, Veldhoven 

8 Zomerboekenmarkt Koers van Oers 

14 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

  

Augustus   

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

http://www.veldhoven.nl/afvalkalender
https://oerle.info/Page.aspx?id=23
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