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Redactie 

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

Marieke Harks, Arlette Hoppenbrouwers, Jan Kampinga,  

Ine Loijen, Wim Luijkx, Jurre van der Velden,  

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

Marlein van de Wiel, Maikel Willemsen.  

Fotocollages: 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 

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

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) 

http://www.reprof.nl/
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BIO Valentijnsactie 2023 

Ook dit jaar verkopen wij weer de bekende 
Valentijnsharten (koekharten van ongeveer 
10 cm). 

Op zondag 12 februari 2023 gaan de meiden van 
onze korfbalvereniging langs de deuren in Oerle om 
deze heerlijke koeken te verkopen.  

We kunnen niet garanderen dat we elk huis in Oerle 
kunnen bezoeken. Als je er zeker van wilt zijn om 
ook dit jaar weer te kunnen genieten van onze 
heerlijke koeken, dan is het mogelijk deze tussen 
woensdag 11 januari en woensdag 25 januari te 
bestellen via https://bio-korfbal.company.site.  
De koeken kunnen dan zaterdag 11 februari 2023 
tussen 10.00u en 14.00u opgehaald worden bij  
Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle.  

De kosten van de Valentijnsharten zijn: 

• 2 koeken voor €3,- 

• 4 koeken voor €5,- 

 
Let op: bij de verkoop aan 
de deur kan enkel met 
contant geld betaald 
worden. 

Bij vragen kun je mailen naar 
valentijn@biokorfbal.nl.  

Boeken- en platenbeurs Wintelre 

Fanfare/Drumband Sint Willibrordus Wintelre 
organiseert op zondag 15 januari 2023 een 
boeken- en platenbeurs in Café d'n Babbel in 
Wintelre.  
Er kan gesnuffeld worden tussen een grote en zeer 
gevarieerde collectie boeken en langspeelplaten. 
Van kinderboek tot literaire roman en van klassiek 
tot popmuziek, alles is aanwezig.  
 
De entree bedraagt €2, inclusief 1 boek, betalen met 
PIN is mogelijk. De beurs start om 11.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur.  

Wie weet waar? 

Wie-o-wie weet waar het onderstaande bankje 
staat? Mail je antwoord naar 
redactie@koersvanoers.nl 

http://www.douwschool.nl/
https://bio-korfbal.company.site
mailto:valentijn@biokorfbal.nl
mailto:redactie@koersvanoers.nl


3 

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 

Nieuwjaarsconcert 

Zaterdag 21 januari: 
Nieuwjaarsconcert in Magische sferen! 
 
Hét nieuwjaarsconcert van Veldhoven, een 
cultuurtraditie die in de afgelopen jaren een vaste 
plek in de programmering van Theater de Schalm 
heeft verworven.  
 
In deze bijzondere co-productie met Theater De 
Schalm, zal deze jaargang Muziekvereniging 
St. Cecilia Oerle u onderdompelen in ‘Magische 
Sferen’. 
 
Laat u in een interactieve show betoveren door de 
magische combinatie van muziek, projectie, 
acrobatiek en illusionisme met medewerking van 
onder andere Magic Mike. 
 
Droom even weg in de magische werelden van Harry 
Potter, de Efteling, Lord of the Rings en uiteraard 
Disney. Maar zoals u van ons gewend bent zullen 
ook lichtere muziekstijlen de revue passeren. 
Speciaal voor kinderen hebben we deze keer ook 
een aangepaste middagvoorstelling. Aanvang om 
15.30 uur. De avondvoorstelling start om 20.15 uur. 
 
Kaarten zijn te koop via www.deschalm.com 
 
Those who don't believe in Magic will never find 
it ! (Roald Dahl) 

http://www.handass.nl/
http://www.deschalm.com
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 

www.dineecafedekempen.nl -  

info@dineecafedekempen.nl 

 

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft -  

T 040 206 83 25  

www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl 

Heeft u 

ons eigen 

likeurtje al 

geproefd? 

info@nipperke.nl 

www.nipperke.nl 

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 102 was:  
1. DoLmans 
2. D' Ouw School 
3. KoersBallen 
4. HerenBoeren 
5. NieuwErwets 
6. De HaZewinkel 
7. RoOst 
8. CocOnut 
 
Familienaam: Lobbezoo 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, Mieke van Campen, 
Annie Geven, Toon Hermens, Kees Hulshorst, 
Hans Jasper, Wil de Kort, Jan Lammers, 
Janus van Lieshout, Henriette Segers, Anja Steijnen, 
Annie Stemerdink. 

Crypto Oers, puzzel 103 

1. De vriendin van Jurre woont niet dichtbij in 
nauwe straatjes (9) 

2. Bloemen voor een klein hoofddeksel in de kapel 
van Zandoers (11) 

3. Schreef Louis Paul op een heuvel tussen de Oude 
Kerkstraat en het Ruiske? (8) 

4. Van Lois kun je een maalderij maken die dit jaar 
gesloopt wordt (4) 

5. Waren er Boergondische uitblinkers in Weesp-
Amsterdam? 

6. Geen nieuw staal ophalen op 25 maart a.s. 
7. Siemtrekt mengen en je vind het vroegere 

schoolhoofd Louis van der Heijden (1,8) 
8. Over 9 maanden kunnen we naar de Merefelt (7) 

1 
                        

2 
                          

3 
                       

4 
                   

5 
                      

6 
                      

7 
                        

8 
                      

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

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Severinus vacatures 

Dank voor alle enthousiaste reacties op onze 
vacatures dit afgelopen jaar! Zit de vacature die u 
zoekt hier niet bij? Bel of mail gerust en kom een 
kopje koffie of thee drinken om te kijken waar u blij 
van wordt om binnen Severinus te doen. Fijne 
feestdagen, Hannah van Duivenbode, coördinator 
Vrijwilligers 
 

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

 
Binnen Severinus 
wordt er door twee 
groepen cliënten van 
verschillende 
niveaus gedanst. Dit 
is wekelijks op 
dinsdagavond tussen 
19.00 en 20.45 uur. 
Naast een zeer 
enthousiast team 

van ervaren vrijwilligers zijn wij op zoek naar een 
nieuwe instructeur die verstand van zaken heeft van 
(volks)dansen, nieuwe elementen en dansen kan 
inbrengen en kan helpen deze op muziek te zetten. 
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging 
zijn! Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

Word maatje 

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

Techneuten en presentatoren gezocht 
voor ons interne TV kanaal 

 
Sinds de eerste lockdown 
maken we interne televisie voor 
de bewoners. Dit gebeurt op 
maandag- en woensdagavond 
tussen 19.30u en 21.00u. 
Bewoners kunnen inbellen en 
een plaatje aanvragen, 
tekeningen via Whatsapp sturen 
en zelfs als medepresentator en 
medetechnicus aanschuiven. Wij 
zijn op zoek naar meer mensen 
achter de knoppen en als 
presentator. We werken met 
een rooster. Voor meer informatie neem contact op 
met Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 

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).  
 

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? Ik 
woon zelfstandig bij 

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

http://www.cda-veldhoven.nl/
http://www.de-crom.nl/
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Kerstviering in d’Ouw School 

Kerstviering in d’Ouw School op 
16 december 2022 
 
Nadat we twee jaar geen gezamenlijke 
kerstviering konden houden vanwege Corona 
kunnen we dan nu weer echt bij elkaar komen 
met alle gasten van de KBO, Stichting Nieuwe 
Levenskracht en de Zonnebloem. Het was er 
dan ook gezellig druk. 

Bij binnenkomst in d’Ouw School worden we zingend 
verwelkomd door de zangers van Chant’Oers. 
Meteen een gezellige sfeer om zo binnen te komen 
met die kerstliederen! 

Nadat iedereen voorzien is 
van koffie en kerststol komt 
een herder ons mooie 
kerstverhalen vertellen, 
afgewisseld met wat 
kerstgedachten die 
betrekking hebben op de 
wereld van nu. Hij weet de 
gasten heel goed te boeien! 
Vooral bij het laatste 
verhaal, wat helemaal in het 
Brabants dialect is, hangen 
de toehoorders aan zijn 
lippen. Zo mooi! 

De verhalenverteller werd afgewisseld met mooie 
zang van Chant’Oers. Al was er maar een kleine 
delegatie, toch nog 25 zangers, het klonk geweldig! 
Voornamelijk eigentijdse kerstliederen maar er 
moest natuurlijk wel afgesloten worden met Stille 
Nacht, waarbij door veel mensen werd 
meegezongen. Mooi en zeer sfeervol! 

Tussendoor werd er een glaasje geschonken en werd 
er nog iets lekkers op tafel gezet. Er was voldoende 
tijd voor de mensen om gezellig bij te praten, wat 
toch eigenlijk het belangrijkste is bij zo’n 
bijeenkomst: elkaar ontmoeten!  

Hiernaast (op de volgende pagina) zie je een foto 
impressie van de gezamenlijke Kerstviering. 

http://www.rijschoolstroosma.nl/
http://www.babyfotootjes.nl/
http://www.henrikox.nl/
https://www.cafetaria-de-kers.nl/
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Foto impressie Kerstviering KBO, SNL & de Zonnebloem 

F
o
to
’s

: 
Jo

o
p
 S

lo
o
ts

 



8 

Even stil bij te staan... 

Beste Oerlenaren, 
 
Dit jaar liep de route van Kerst Meemekoar door 
onze buurt. Reden voor buurtvereniging 
"Het Koppel" om iets moois neer te zetten. 
Binnen onze buurtvereniging vinden wij het 
ontmoeten van elkaar belangrijk, zo creëer je een 
samen zijn en is er aandacht voor elkaar. Zo zijn wij 
al bijna 40 jaar een heel mooi Koppel. 
 
Daarom organiseerden wij op het pleintje in de 
Clementinalaan een plekje om even stil te staan... 

Een kaarsje te branden voor iedereen die je dierbaar 
is. Bart Waarma en Corné Kelders uit onze buurt 
maakten hier twee mooie kerstbomen waar de 
lichtjes op konden staan. Voordat "Kerst 
Meemekoar" van start ging hebben we met een 
aantal buurtgenoten wat gedronken en de eerste 
kaarsjes gebrand. 

 

Daarna kwamen de vele wandelaars van "Kerst 
Meemekoar" de bomen verder met kaarsjes 
versieren. Lucie van Eeden en haar fluitisten 
zorgden ervoor dat de lichtjes extra mooi fonkelden 
in de koude winteravond. 

Buurtvereniging "het Koppel" wenst iedereen een 
prachtig en vooral gezond 2023 ! 

http://www.geitenboerke.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 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

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

Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Marianne Bosch. 
 

Tagliatelle boscaiola  

Deze tagliatelle met kastanjechampignons en 
spekblokjes is ideaal als je niet te lang in de keuken 
wilt staan en tóch lekker wilt eten. Lekker met een 
salade of kruidenstokbrood uit de oven. 

  
Ingrediënten: 

• 350 g (verse) tagliatelle 

• 250 gram kastanjechampignons (grof gesneden) 

• 2 eetlepels olijfolie 

• 30 gram roomboter 

• 2 sjalotjes, fijngesnipperd 

• 2 teentjes knoflook, uitgeperst 

• 200 gram gerookte spekblokjes 

• 50 ml witte wijn 

• 200 ml slagroom 

• bosje lente-uitjes, in schuine ringetjes gesneden 

 

Bereiding: 

• Verhit de olijfolie en roomboter in een pan en fruit 

de sjalotjes en knoflook 1 minuut, voeg daarna de 
kastanjechampignons toe en daarna nog 1 minuut 
op middelhoog vuur. 

• Bak de spekblokjes in een apart pannetje, laat 

even uitlekken op keukenpapier en bak nog even 
met de sjalotjes, knoflook en 
kastanjechampignons mee.  

• Voeg de witte wijn samen met de slagroom toe. 

Breng aan de kook en laat 10 minuten zachtjes 
doorkoken. 

• Kook ondertussen de tagliatelle in ruim water met 

een beetje zout al dente en bewaar een beetje van 
het kookvocht.  

• Voeg de lente-ui aan de saus toe. 

• Voeg als je de saus te weinig of te dik vindt wat 

van het opgevangen kookvocht toe. 

• Roer de tagliatelle door de saus en schep de pasta 

op borden. Garneer met zwarte peper uit de molen 
en serveer direct. 

 
Smakelijk eten! 
 
Ik geef de pollepel graag door aan 
Meral de Jong, als ze net zo goed kan 
koken als haar moeder gaat dat zeker goed 
komen! 

http://www.gbveldhoven.nl/
http://www.lovano.nl/
http://www.koersvanoers.nl/
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http://www.hoornparketvloeren.nl/
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Afschalen vaccinatiecapaciteit  

GGD BZO schaalt  
vaccinatiecapaciteit af 
 
GGD Brabant-Zuidoost past de openingsdagen 
van de vaccinatielocaties aan vanaf 1 januari 
2023. Locatie Eindhoven blijft 4 dagen per 
week open, de locatie Helmond blijft nog 1 dag 
per week open. De GGD opent in januari ook 
pop-uplocaties om de herhaalprik dichtbij aan 
te bieden. 
 
Nieuwe fase 
“De najaarscampagne loopt af, de drukste fase ligt 
nu achter ons. Vanaf 1 januari schalen we daarom 
sterk af in personeel en schroeven we de 
openingstijden van de vaccinatielocaties in 
Eindhoven en Helmond terug,” zegt projectmanager 
Covid-19 Karin Sarrucco. “Om de hele regio goed te 
kunnen blijven bedienen, openen we vanaf januari 
weer een aantal pop-uplocaties verspreid over de 
regio. Dat blijkt nog steeds goed te werken, hiermee 
verlagen we eventuele drempels voor inwoners die 
de herhaalprik met het vernieuwde vaccin nog niet 
hebben gehaald. In januari keren we om te 

beginnen terug naar het Cultureel Centrum Den 
Herd in Bladel. In de maand december hebben we 
hier namelijk wekelijks veel bezoekers mogen 
ontvangen. Daarnaast zijn we nog met andere 
partijen in de regio in gesprek als mogelijke pop-
uplocatie, daar verwachten we binnenkort meer 
informatie over te kunnen geven. Houd hiervoor 
onze website ggbzo.nl in de gaten, daar vind je 
altijd de actuele locaties en openingstijden.” 
 

Vaccinatielocatie Eindhoven (Antoon 
Coolenlaan) 
Vanaf 1-1-2023 open op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag. Vrije inloop van 9.00 – 16.30 
uur. 
 
Vaccinatielocatie Helmond (Haverdijk) 
Vanaf 1-1-2023 open op donderdag. De vrije inloop 
is van 9.00 – 16.30 uur. 
 
Op de locaties Eindhoven en Helmond zijn zowel de 
basisserie als de herhaalprik verkrijgbaar. Een 
afspraak mag, maar is niet nodig, neem wel een 
geldig identiteitsbewijs en een mondkapje mee. 
 
Pop-uplocatie Bladel 
De pop-uplocatie in Cultureel Centrum Den Herd is 
open op maandag 16, 23 en 30 januari 2023. 
Inwoners kunnen hier van 9.00 - 16.30 uur 
binnenlopen voor een herhaalprik. Een afspraak is 
niet nodig, neem wel een geldig identiteitsbewijs en 
een mondkapje mee. 
Adres: Cultureel Centrum Den Herd, Emmaplein 4, 
5531 HM Bladel. 
 
 
Nieuwe pop-uplocaties 
Op www.ggdbzo.nl en 
www.prikkenzonderafspraak.nl staan steeds de 
openingstijden van alle actieve pop-uplocaties in de 
regio vermeld. Op pop-uplocaties is alleen de 
herhaalprik verkrijgbaar. Inwoners moeten op deze 
locaties rekening houden met enige wachttijd. 

http://www.vandevenuitvaarten.nl/
http://www.ggdbzo.nl
http://www.prikkenzonderafspraak.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 

 

Keukens op Maat 
www.daskeukens.nl 

Groenstraat 5-A1 

5513 NB Wintelré 

Telnr. 040-205 2884 

Baby-ochtend 

Baby-ochtend met Muziek op schoot 
Donderdag 12 januari, 11.00-12.00 uur |  
Deelname gratis na aanmelding 
 
Tijdens de gezellige baby-ochtend ‘Boekjes & 
Brabbels’ vertelt Monique van de bieb hoe baby’s al 
kunnen genieten van boekjes. Jeugdverpleegkundige 
Yentel van het consultatiebureau beantwoordt alle 
vragen over de ontwikkeling en opvoeding van 
kinderen en geeft handige tips. En uiteraard is er 
voldoende gelegenheid om andere ouders te 
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen en voor de 
baby's om met elkaar te spelen. Ook zijn er 
voldoende faciliteiten om baby’s te verschonen en te 
voeden.  
 

Muziek op schoot 
Speciale gast tijdens de baby-ochtend op 12 januari 
is Elja Smeets van Muziek Fantastique. Zij geeft een 
workshop Muziek op schoot. Dat wordt lekker 
luisteren, spelen, zingen en bewegen! 
 
Over Boekjes & Brabbels 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de 
fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de 
woordenschat en draagt bij aan interactieve 
vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het heel veel 
plezier! Vandaar dat de Bibliotheek Veldhoven 
meedoet aan het landelijk project BoekStart voor 
baby's en regelmatig activiteiten organiseert voor 
jonge kinderen, zoals Boekjes & Brabbels voor 0- tot 
1,5-jarigen (1x per 3 maanden) en Boekjes & 
Babbels voor 1,5- tot 4-jarigen (elke 2e dinsdag van 
de maand).  
 
Praktische informatie 
De baby-ochtend is op donderdag 12 januari van 
11.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Veldhoven en 
bedoeld voor kinderen van 0 tot 1,5 jaar en hun 
(groot)ouders. Entree is gratis, wel vooraf even 
aanmelden via  
www.bibliotheekveldhoven.nl/brabbels  

Elja Smeets, zij geeft een workshop  
‘Muziek op schoot’ 

http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl/
http://www.kolbouw.nl/
http://www.daskeukens.nl/
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/brabbels


13 

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 

Week van de Lieve Briefjes 

Week van de Lieve Briefjes 
Zaterdag 14 t/m vrijdag 20 januari  
 
Het is een klein gebaar dat door veel mensen 
gewaardeerd wordt: een lieve kaart. In de 
Bibliotheek Veldhoven kun je tijdens de Week van 
de Lieve Briefjes (14 t/m 20 januari) een mooie 
ansichtkaart uitkiezen om te schrijven en versturen. 

De Week van de Lieve Briefjes is een initiatief om 
mensen met elkaar te verbinden door middel van 
het schrijven en versturen van een lief briefje. Voor 
de buurvrouw, een goede vriend of familielid. In 
2022 zijn tijdens deze week 36.000 ansichtkaarten 
verspreid en dit jaar is de Bibliotheek Veldhoven één 
van de afhaalpunten. Kies in de bieb een mooie 
kaart uit om te schrijven en versturen. In deze tijd 
van vluchtige social media een klein gebaar dat erg 
wordt gewaardeerd. 
 
Kijk voor meer informatie over de lieve briefjes en 
alle locaties waar de kaartjes verkrijgbaar zijn op 
www.weekvandelievebriefjes.nl of volg de 
Facebookpagina ‘Week van de Lieve Briefjes’.  

Wie neemt het stokje over? 

Carnavalswagen om over te nemen 

Kleine kinderen worden groot, zo ook de onze. 
Carnavalsvereniging ‘Oers is gezellig’ heeft sinds 
2016 met veel plezier deelgenomen aan de Oerse 
kinder Carnavalsoptocht. Nu geven we het stokje 
door.  

Voor een nieuwe carnavalsgroep in ons dorp zijn 
daarom onze platte kar en de geluidsboxen gratis 
beschikbaar. Gezien de kleine kinderen en vele leut 
in het dorp moet dat lukken! 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een van 
onze leden of via 06-15093046. 

 

Alvast bedankt! 

Namens Carnavalsvereniging ‘Oers is gezellig’. 

http://www.eetcafedekers.nl/
http://www.weekvandelievebriefjes.nl
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Foto impressie Kerst Meemekoar & Fancy Fair 
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Foto impressie Kerst Meemekoar & Fancy Fair 
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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  

Oerse Braderie 2023 

Beste bewoners van Oerle en omstreken, 

Zondag 2 april 2023 zijn we voornemens om de 
Oerse Braderie te houden. Na enkele jaren van 
beperkingen en onzekerheid zijn we ervan 
overtuigd dat we dit geweldige evenement 
doorgang moeten laten vinden. 
Wij, organisatie/bestuur TCO, kunnen dit 
echter niet alleen! 

Zoals jullie wellicht weten, wordt deze dag gedragen 
door vrijwilligers die zich inzetten om dit evenement 
mogelijk te maken. 

Met de opbrengst maken we het mogelijk om alle 
tieners uit Oerle een geweldige tijd te bieden binnen 
het Tiener Comité Oerle (TCO). Kijk hiervoor ook op 
onze website (www.tcoerle.nl) 

Aangezien we een vernieuwing van het bestuur 
hebben en vele contacten met jullie in de afgelopen 
jaren gemist hebben, willen we jullie vragen om na 
te denken of je iets op deze dag voor Oerle kunt 
betekenen. Wij zijn dringend op zoek naar mensen 
met allerlei kwaliteiten, maar bovenal de wil om ons 
vooruit te helpen. Denk hierbij aan horeca, kassa, 
parkeren, financiën, snuffelmarkt, opbouw, 
opruimen etc. 

Concreet vragen we mensen die op deze dag in 
blokken van 3 of 4 uur ons hierbij kunnen helpen. 
(langer mag natuurlijk ook) 

Heb je interesse of vragen mail ons dan even op 
helptcoerle@gmail.com 

StichtingStichtingStichtingStichting

Verenigingen uit Oerle en omgeving: 

Ben je lid van een vereniging uit de omgeving en 
denk je als vereniging iets te kunnen betekenen 
voor ons, neem dan contact op met Antoine Jansen 

0625088762. Dan kunnen we samen kijken of we 
ook iets voor jullie zomerkamp/activiteit kunnen 
betekenen. 

Afhankelijk van jullie aanmeldingen zal de braderie 
vormgegeven kunnen worden.  

Wij hopen op veel aanmeldingen. Vele handen 
maken licht werk! 

Alvast bedankt namens de organisatie, 

Bestuur TCO 

https://www.boscafemolenvelden.nl/
http://www.lindenaccountants.nl/
http://www.dietistevivian.nl/
http://www.tcoerle.nl
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Stamboomcafé 

Stamboomcafé 
Zaterdag 14 januari, 11.00-13.00 uur |  
Deelname gratis 
 
Iedereen die meer te weten wil komen over zijn of 
haar voorouders, kan terecht bij het Stamboomcafé 
in de Bibliotheek Veldhoven.  

Nog een begin maken met het onderzoek? Breng 
dan in ieder geval de gegevens van uw ouders en 
grootouders en eventueel trouwboekjes en 
bidprentjes mee. Met een beetje geluk ga je naar 
huis met de namen van jouw voorouders uit de 
Franse tijd! 
 
En natuurlijk kan iedereen binnenlopen met 
specifieke vragen. Ervaren stamboomonderzoekers 
laten zien hoe en waar op internet handig gezocht 
kan worden. 
Het Stamboomcafé wordt uitgevoerd door leden van 
de Nederlandse Genealogie Vereniging (afdeling 
Kempen en Peelland) i.s.m. het Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven.  
 
Praktische informatie 
Het Stamboomcafé is op zaterdag 14 januari van 
11.00 tot 13.00 uur in de Bibliotheek Veldhoven. 
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. 
 
Meer informatie:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/stamboomcafé  

Een oude familiefoto, afkomstig van één van de 
stamboomonderzoekers  

http://www.autobedrijfdingen.nl/
http://www.fitenslank.nl/
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/stamboomcafé
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Bron:Koers van Oers,  
jaargang 23,  
nummer 3, maart 1988 
 

 

Jong Nederland 
 
Wij hebben 2 rakkers van de zaterdagmiddaggroep 
hun menig over Jong Nederland laten opschrijven, 
en hier kun je ze lezen. 
 
Hallo ik heet Gert-Jan Moonen. 
Ik zit al ongeveer drie jaar onder Jong Nederland. 
Jong Nederland is leuk en gezellig, je kunt er 
allemaal spelletjes doen. Bijvoorbeeld: potje 
verschoppen, rugby (de meisjes doen natuurlijk niet 
mee) en nachtwacht en nog veel meer.  
Op kamp gaan vind ik nog het leukst. Dan gaan we 
zwemmen en spelletjes doen. ‘s Avonds gaan we 
rond het kampvuur zitten en gaan worstjes eten. We 
moeten ook een toneelstukje maken of playbacken, 
wat ik niet zo leuk vind. 
En het ergste vind ik nog het corveeen want dan 
moet je afwassen en alles opruimen. 
Ik heb avonturen meegemaakt van Robinson Crusoe 
en de chinezen.  
En dit was mijn verhaal over Jong Nederland. 
 
  Daaag  
 
Hallo, ik heet Sara. 
Ik wou jullie iets vertellen over Jong Nederland. 
Jong Nederland is heel gezellig vind ik. 
Soms gebeuren er ongelukken. 
Ik kan ook op kamp gaan met de hele groep. Dat is 
soms heel leuk. En soms saai. En misschien heel 
spannend. Bv. Robinson Crusoe, dat was heel 
spannend.  
Vaak gaan we buiten spelletjes doen. Dan doen we 
potje verschoppen of vlagverovertje. 
Op dit ogenblik zit ik met Gert-Jan op tafel een 
briefje te schrijven voor de Koers van Oers. 
En nu zit ik alleen. De andere kinderen zijn een 
spelletje aan het doen. Dat spelletje vind ik heel 
saai. 
 
 Daaag. 

Ouw (k)oers 

Sara en Gert-Jan hartstikke 
bedankt dat jullie je mening 
over Jong Nederland op 
hebben geschreven. Nu 
kunnen andere kinderen, die 
nog niet bij Jong Nederland 
zijn, eens lezen hoe leuk het 
is. En wie weet komen ze 
zaterdag bij jullie op de 
groep eens kijken. Want je 
weet, bij Jong Nederland is iedereen van harte 
welkom. 
 
En dat ook de kinderen van 4 tot en met 6 jaar zin 
hebben in Jong Nederland, hebben we gemerkt op 
onze eerste groepsbijeenkomst. Er waren maar liefst 
22 kinderen aanwezig.  
Het was dan ook een erg gezellige middag, waar 
Joep uit de poppenkast ons vertelde wat hij bij Jong 
Nederland had gedaan. En dat bracht ons op mooie 
ideeën. We begonnen met een stoelendans op mooie 
kinderliedjes. Daarna hebben we geverfd en 
mochten we allemaal onze hand op een laken 
zetten. Dit werd de vlag voor onze groep. 
En als laatste hadden we nog een speurtocht op 
zoek naar de schat. Tijdens deze tocht kregen we 
allemaal indianenstrepen op onze gezichten, zodat 
de echte indianen ons niet zouden herkennen. We 
dansten nog een indianendans en daarna slopen we 
voetje voor voetje naar de schat, die Maaike al snel 
had gevonden. In de blokhut hebben we de schat 
opengemaakt en er zat voor iedereen een mooie 
kleurplaat in die we mee naar huis mochten nemen. 
Intussen stonden alle moeders al weer te wachten 
en zijn we met vrolijke gezichtjes naar huis gegaan. 
 
Een goed geslaagde middag, dachten wij. En 
daarom gaan we door met onze groep. Op 6 april is 
de volgende groepsmiddag, waar wij jullie weer 
allemaal verwachten. En ook de kinderen die de 
vorige keer niet konden komen zijn nu van harte 
welkom. 
Wil je wel vragen of je vader of moeder ƒ 1,50 mee 
wil nemen als ze je komen brengen, want dat zijn de 
kosten voor deze groep. 
 
Nou tot ziens op 6 april om 2 uur in de blokhut. 
 
 De Leiding 

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

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Kerstweekend in Oers... 

poffertjes die bij het heerlijke vuurtje dat door de 
Oerse Bikers werd beheerd, extra goed smaakten. 
Daarnaast hadden het Vekemansfonds en de Koers 
van Oers nog een heerlijke versnapering te 
vergeven. De kinderen konden nog een mooi 
knutselwerk maken bij d'Oerse Have. 
De winnaars van de crypto wonnen een schitterend 
bloemstuk gemaakt door Groen en Keurig. Kortom 
het was wederom een zeer geslaagde avond 
meemekoar. 
 
De dag erna vond de eerste Oerse Kerst Fancy Fair 
plaats. De blokhut leek wel een Duitse 
Weihnachtsstube. Gezellige kraampjes van o.a.. de 
Severinus, Moestuinwinkel de Wetering, d'n Oerse 
Have, studio Kluts en meer, lokten vele Oerlenaren 
naar d'n Bosbender. 
De kunstuitleen had een 
schilderijen actie, wanneer 
je 6 gooide won je een 
mooi exemplaar. Menigeen 
liep dan ook met een grote 
lach en schilderij naar 
buiten. Bij Caroline 
Adriaans kon je de 
kerstballen in de boom 
versieren, ondertussen 
vertelde Caroline dan over de taal van het tekenen. 
Caroline loofde ook nog 3 prijzen uit, te weten een 
tekensessie t.w.v. €65 en 2 maal een e-book het 
spinnenweb. 
Daarnaast konden de kinderen ook weer prachtige 
kerstversieringen knutselen. Zo werden er 
kerststerren en kraanvogels gevouwen onder leiding 
van Miya Looijmans.  
Wat was het gezellig en druk op onze eerste fancy 
fair en wat hebben wij genoten van jullie bezoekje 
en gezellige gesprekken. 
 
Graag bedanken wij iedereen die ons geholpen heeft 
bij de organisatie van dit supergezellige 
kerstweekend. Met name AH 't Look voor alle 
boodschappen, Toi Toys voor de kerstmutsen en 
lampjes, en Chris Minderhoud voor de superservice. 
 
Hopelijk zijn jullie er volgende keer weer bij.  
De beste wensen voor 2023. 
 
Werkgroep Kerst Meemekoar en bestuur Stichting 
Jeugdbelangen Oerle 

Na jaren van afwezigheid door Corona konden 
we 17 december eindelijk weer eens Kerst 
Meemekoar vieren. Ondanks de vrieskou 
kwamen er heel veel wandelaars naar deze 
sfeervolle tocht door ons mooie dorp, welke 
door de Oerse Bikers weer voorzien was van 
lichtjes. 
 
Bij de Oerse hoop deelden de vrijwilligers van 
Stichting Nieuwe Levenskracht namens Kerst 
Meemekoar vrolijke kerstmutsen en lampjes uit en 
voor de puzzelaars een cryptogram gemaakt door 
Mister Crypto Wim Luijkx. Na een woordje van 
voorzitter Fried van Beers van DorpsVereniging 
Oerle konden de wandelaars van start. Via het mooi 
versierde plein bij residentie ‘t Stoom kwamen de 
lopers bij buurtvereniging het Koppel uit waar men 
een kaarsje aan kon steken onder de muzikale 
klanken van Lucie van Eeden en haar fluitisten.  
  
Onderweg konden de kinderen op de foto met de 
kerstman en zijn gevolg, die verdacht veel leken op 
de vrijwilligers van Boergondisch Oers. Bij de 
Keldershoeve volgde een muzikaal onthaal door een 
aantal muzikanten van 
muziekvereniging Sint Cecilia. 

Sommige mensen hadden 
daarna een kleine aanwijzing 
over het hoofd gezien, 
waardoor ze de heerlijke 
chocomel bij Bijenvereniging 
Ambrosius mis hadden 
gelopen. Bij Ambrosius zorgde 
het Klein Bandje van Piet vd 
Hurk voor vrolijke 
kerstklanken. 
 
Aan het einde van de wandeling kon er lekker 
opgewarmd worden bij blokhut d'n Bosbender. De 
blokhut was prachtig versierd met kleurrijke 
lampionnen gemaakt door de leerlingen van de 
basisschool. Het Tiener comité Oerle bakte lekkere 

http://www.tegelwerkendekeersop.nl/
http://www.dehoeve.nu/
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Snerttocht en Carnavalsoptocht 
 
Beste Oerlenaren, 
 
Zoals we al aankondigden in de vorige Koers van 
Oers, is het zondag 15 januari weer Snerttocht! 
We hebben weer twee afstanden (5 km en 8 km) 
uitgezet dus we hopen ook op heel veel jeugd. 
 
Inschrijven is dit jaar kosteloos en kan tussen 
13.00 uur en 14.00 uur bij d'Ouw School.  
Na de wandeltocht krijgt u een heerlijke kom snert 
aangeboden en zullen de winnaars gehuldigd 
worden. 
 
Op 18 februari barst het carnaval weer los en 
traditiegetrouw vindt dan ook de familieoptocht 
plaats. Dus noteer deze datum alvast in je agenda 
en maak je pakske of wagen alvast helemaal in 
orde. We verzamelen om 13.00 uur en dan gaan we 
er samen weer een skôn fisje van maken. 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Na snert komt carnaval... Financiële steun 

Koers van Oers ontvangt € 1.000 van 
Eindhoven Airport Impact Fonds 
 
Het Eindhoven Airport Impact Fonds geeft 
financiële steun aan inwoners, organisaties en 
stichtingen, die zich met initiatieven inzetten 
op het versterken van verbinding in een 
gemeente. Een inwoner, organisatie of 
stichting kan eenmalig maximaal € 1.000 uit 
het fonds ontvangen. Eindhoven Airport is 
hiermee gestart vanuit haar binding met en 
maatschappelijke betrokkenheid bij de 
inwoners van Eindhoven en de regio.  

 
In een feestelijke bijeenkomst op 6 december jl. 
werden 10 organisaties – geselecteerd uit 16 
aanmeldingen - verwelkomd door het team van 
Eindhoven Airport. Deze organisaties vertelden in 
het kort iets over hun activiteiten in 2022 en 
waaraan ze het bedrag van € 1.000 hadden besteed. 
Tot de gelukkigen behoorden o.a. de Dorpsraad van 
Wintelre, Stichting Meerhoven24, de Voedselbank 
Eindhoven en dus ook de Koers van Oers. 
 
Dit initiatief loopt door in 2023 en is dus een 
mogelijkheid om ook de clubkas van andere Oerse 
verenigingen en stichtingen te spekken. Het 
aanvraagformulier voor een donatie kun je vinden 
op de website van Eindhoven Airport onder de naam 
EA Impact Fonds. Het invullen kost weinig tijd en 
met een goed onderbouwd verhaal kan een aardig 
bedrag ontvangen worden. Doe er je voordeel mee. 

Gasten tijdens feestelijke bijeenkomst op 
6 december jl. op Eindhoven Airport 

http://www.fysiotherapieheikant.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
De zwerfafvalrapers 
door Susan Visser 
 
“Kun je nog wel wandelen zonder je schuldig 
te voelen als je geen zwerfvuil opraapt?” Ik zie 
het ongeloof in haar ogen als mijn vriendin 
vertelt dat iemand haar dit serieus vroeg. “Ga 
ik me daar ook nog eens schuldig over lopen 
voelen, dat ik afval dat ik zie opraap en mee 
naar huis neem!”  
 
Om de stroom van zwerfafval in te dammen roept 
de gemeente de hulp in van vrijwilligers. Jammer 
genoeg wordt het deze goedbedoelende burgers niet 
altijd makkelijk gemaakt. Je wordt door sommige 
mensen duidelijk gezien als moraalridder en krijgt 
dit te horen alsof je iets heel doms aan het doen 
bent. Ook wordt nogal wat zwerfafval opzettelijk op 
lastige plekken gedumpt alsof het er niet is als het 
maar ver genoeg in de bosjes of diep genoeg in de 
sloot ligt. Tot slot belemmert de hondenpoep die 
overal ligt zwerfvuilrapers soms om hun werk te 
doen zonder zelf stinkend als een drol thuis te 
komen. 
 
Ik ben zelf ook zo’n goedbedoelende vrijwilliger. Het 
grijpertje en hesje dat de gemeente enthousiast 
heeft verstrekt gaan niet meer mee want het is veel 
makkelijker om – net als de vriendin die ik sprak – 
tijdens een wandeling meteen het zwerfafval dat ik 
tegenkom op te ruimen. Een zakje en eventueel een 
handschoen zijn dan voldoende. Zo ging het ook 
toen ik met man en kind op een zonnige ochtend 
een rondje ging lopen. Opvallend was dat ik hier en 
daar dichtgeknoopte plastic zakjes met drollen 
tegenkwam, hangend in struiken alsof het 
kerstversiering was. Toch maar in mijn eigen zak 
ermee, dat plastic hoort niet in de natuur en die drol 
ook niet. 

Susans column 

 

Aan het eind van een slootje lag een hoopje van 
allerlei zwerfafval. De wind had het mooi in dat 
uithoekje verzameld. Ik daalde af de greppel in en 
begon te rapen. Fris rook het hier niet, en om het 
laatste stukje afval te pakken moest ik nog één 
extra stap zetten. Mijn focus lag volledig op het 
afval. Ik moest me goed concentreren zodat ik maar 
niet voorover het slootje in zou kukelen en voordat 
ik het wist... stapte ik in iets glads… en zo kwam ik, 
net zoals veel vaker na het zwerfvuil rapen, thuis 
met mijn schoenzool vol met stinkende derrie.  
 
Je doet dat zwerfvuilrapen toch vooral voor jezelf. 
Niet omdat je je anders schuldig voelt. Maar zodat jij 
weet dat je de wereld een stukje schoner en mooier 
achter laat. Als je zit te wachten op schouderklopjes, 
dan krijgt een zwerfafvalopruimer toch echt stank 
voor dank. 

Zwerfafval, je komt het steeds vaker tegen 

http://www.kappervanderlooy.nl/
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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.  
Deze maand geven we in deze rubriek aandacht aan  

dr. (Margot) Elings, keuringsarts  

Geschiedenis 
Dr. Elings is voor zichzelf begonnen in 2003 als 
compensatie voor haar toenmalige werk in het 
ziekenhuis waar ze het zwaar mee had. Ze werkte 
toen als arts in de oncologie en had het er moeilijk 
mee dat toch veel van haar patiënten dood gingen. 
Werken met gezonde mensen en hen kunnen helpen 
heeft haar erg gezond gehouden.  

 

Keuringsarts 

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

Advertentie in de spotlight 

Dr. Elings geeft aan dat ze bij verschillende artsen 
kenbaar heeft gemaakt dat ze voor hun de 
keuringen wilde doen omdat ze weet dat veel artsen 
dat liever niet zelf doen. En daarnaast is het via 
mond-op-mond reclame verder gegaan.  

Dr. Elings werkt aan huis. Ze heeft het huis waar ze 
nu woont en werkt in 2006 gekocht. Ze heeft geen 
werknemers in dienst, haar man en kinderen nemen 
ook de telefoon op en kunnen afspraken inplannen.  

Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit alle soorten 
keuringen zoals rijbewijs, parachute springen, 
adoptie, vaarbewijs, racelicentie, jachtakte en 
aanstellingskeuringen. Maar ook wilsbekwaamheid 
beoordelingen (als mensen een (levens)testament 
willen opstellen) of verzoeken om euthanasie.  

Specialisatie 
Het opstellen van wilsbekwaamheid is een apart 
specialisme.  

Onderscheidend vermogen 
Dr. Elings antwoordt het volgende: “tijd, rust en 
persoonlijke aandacht.” Dat vindt ze erg belangrijk.  

Corona 
Over het omgaan met corona vertelt dr. Elings het 
volgende: “omdat ik vaak werk met een kwetsbare 
doelgroep (75 plussers) vraag ik iedereen nog 
steeds een mondkapje te dragen ter bescherming 
van zichzelf en de anderen.” 

Even nog dit 
Speciale actie/aanbieding: iedereen die dit artikel 
meeneemt naar de keuring voor rijbewijzen 
krijgt 25% korting en betaalt geen 40 euro 
maar slechts 30 euro.  

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Margot Elings of haar echtgenoot Gerard van 
Mulken. 
e-mail : keuringen@m-elings.net of  
tel.nr.: 040 - 2301452.  

Dr. Margot Elings, keuringsarts 

http://www.tecaplus.nl/
mailto:keuringen@m-elings.net
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Crypto Kerst Meemekoar 

Crypto Kerst Meemekoar  
zaterdag 17 december 2022 

 
1. Danspartijen in een boom op 25 en 26 

december (11) 
2. Morgen allemaal naar de engelse 

verbeeldingskermis hè (5,4) 
3. Juist niet verplicht zijn om elkaar te treffen (9) 
4. Slenteren om verkeerd stukken te krijgen (8) 
5. Samenvoegingen van organisaties (12) 
6. Een rij huizen en een kajuit vormen samen een 

chalet (7) 
7. Een invoerscherm heeft een schitterend dorp in 

zich (4) 
8. De verbinding van een leefeenheid in het 

(geslachts)verkeer? (11) 
9. De Koersssgodin is anders mede-organisator 

van deze tocht (4,8) 
10. Deze dagen zijn een sentimenteel einde van een 

christelijk feest (12) 
 
OPLOSSING:     SAMENKOMST 

1     K E R S T B A L L E N  

2       F A N C Y F A I R  

3     O N T M O E T E N    

4    W A N D E L E N      

5    V E R E N I G I N G E N  

6     B L O K H U T      

7        O E R S      

8      G E M E E N S C H A P 

9 D I R K G O O S S E N S     

10    K E R S T W E E K E N D  

Kerstdiner: 
Eindelijk mochten we weer een kerstdiner 
organiseren. Wat heeft iedereen genoten! 

Het was een gezellig en geslaagd kerstdiner. 

We willen alle ouders bedanken voor het eten. 

Verve kerstverhalen: 
Vanuit Verve hebben ze voor de groepen 1 t/m 8 
verschillende kerstverhalen verteld. 

De kinderen hebben met spanning geluisterd. 

Schoolnieuws 
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www.rendersmetaal.nl 

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

Kinderboekbespreking 

Het Mega Super De Luxe Handboek 

Wie dacht dat kinderen tegenwoordig alles online 
opzoeken en geen boeken meer lezen heeft het mis. 
Het tegendeel wordt bewezen met Het Mega Super 
De Luxe Handboek: Alles wat je moet weten over 
meer dan 875 Pokémon!  

Voor de leek eerst wat achtergrondinformatie. 
Pokémon zijn (van oorsprong Japanse) 
fantasiedieren die zowel in het wild als in 
gevangenschap leven. De pokémon die gevangen 
zijn, vinden het leuk om voor hun baasje met elkaar 
te vechten. Het klinkt behoorlijk gewelddadig. Toch 
is het in de markt gezet voor zowel kinderen als 
tieners en volwassenen. Pokémon lijken vaak een 
kruising tussen bestaande dieren of zien eruit als 
een bestaand dier waar een fantasierijke draai aan 
is gegeven. De felle kleuren en doorgaans schattige 
ogen maken ze een feest om te zien.  

De marketingstrategie doet het goed, met al 
tientallen jaren verzamelkaarten, games, films en  
tv-series die elkaar aanvullen. Inmiddels is er ook 
allerlei merchandise zoals knuffeldieren, spelletjes, 
serviesgoed, kleding en tassen. Je bent nu een 
boekbespreking aan het lezen, dus je raadt het al, 
er zijn inmiddels ook boeken van. 

Omdat er zoveel verschillende pokémon zijn, raak je 
nooit uitverzameld. Precies dat maakt dit boek zo 
leuk. De titel van het boek dekt namelijk eindelijk 
eens de lading. Het gaat hier om een enorme dikke 
pil die bijna 900 Pokémon behandelt. Het is een 
ware Pokémonencyclopedie. Als je er doorheen 
bladert zie je de full colour afbeeldingen van 
pokémon alfabetisch geordend met voor elke 
pokémon wat aanvullende informatie. Daarnaast 
staan bij elke pokémon plaatjes die laten zien of dit 

diertje in zijn ontwikkeling al getransformeerd is 
vanuit een jongere pokémon of nog gaat 
transformeren. Pokémon kenners noemen dit proces 
de verschillende evoluties van een pokémon.  

De gamer die bij ons in huis woont, haalde Het Mega 
Super De Luxe Handboek uit de bibliotheek en las 
het van kaft tot kaft. Hij kon maar één minpuntje 
vinden. Als je niet de naam of beginletter weet van 
de pokémon die je zoekt, heb je een probleem. Dan 
moet je het hele boek doorbladeren tot je hem 
toevallig tegenkomt. Onze gamer bleef overigens zo 
enthousiast, dat Sinterklaas besloot hem het boek 
kado te geven en het wordt nu intensief als 
naslagwerk gebruikt. Dus, wil je jouw gamende 
Pokémonfan aan het lezen krijgen? Dan is deze 
investering zeker de moeite waard. 

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

http://www.rendersmetaal.nl/
https://www.nieuwerwets.nl/
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 

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. 

Christmas 

Kerst bij ons thuis 
 
Hoi, hier ben ik weer met een 
nieuw stukje dit keer over kerst 
bij ons thuis. Ik heb 2 keer kerst 
gevierd, een keer op 18 december 
en een keer op 25 december. Op 
18 december hadden we lootjes 
getrokken en gingen voor elkaar 
cadeautjes kopen. Ik had mijn opa en voor hem had 
ik een stinkkaas en USB dust plugjes gekocht. Mijn 

moeder had mij. Van haar 
had ik kerst-oorbellen 
gekregen.  
Op 25 december hadden we 
een kerstdiner. Iedereen 
had wat lekkers 
meegenomen. Ik had 
champignonsoep gemaakt. 

Zelfs op kerstavond hadden we (we zijn mama, 
papa, mijn broer en ik) cadeautjes gekregen van de 
kerstman. Ik heb het heel leuk gehad ik hoop jullie 
ook.  
 
Dit was mijn 
stukje weer.  
 
Groetjes, Bliss. 

http://www.vankasteren.nl/
http://www.eclips-uitvaart.nl/
https://www.verhoevenbakkerij.nl/
http://www.coachbureauveldhoven.nl/
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Buurtkastje in Oerle 

Hallo allemaal wij zijn Liza en Lisanne.  
 
Wij hebben 
Moniek van Hoof 
geïnterviewd 
want ze heeft 
een buurtkastje 
in haar voortuin. 
 
Vraag 1: Wie ben je? 
Ik ben Moniek van Hoof. 
 
Vraag 2: Hoe ben je op het idee gekomen om 
een buurtkastje te beginnen? 
Omdat alles steeds duurder wordt en dat merken we 
zelf ook aan onze portemonnee. En ik had ook 
gezien op Facebook dat er meerdere kastjes waren 
in Veldhoven maar er was er nog geen in Oerle. 
 
Vraag 3: Waar staat het buurtkastje? 
Hij staat in de voortuin van ons huis (Vicus 8).  
 
Vraag 4: Hoe ziet het buurtkastje eruit? 
Een grijs kastje met luikjes en 2 plankjes erin. 
Helaas is het kastje niet waterdicht dus zoek ik een 
nieuw kastje. 
 
Vraag 5: Wat zit er allemaal in het buurtkastje? 
Etenswaren bijvoorbeeld beleg, groente, soep uit 
blik, pasta en soms ook brood. Ook eten voor dieren 
of verzorgingsproducten bijv. tandpasta, 
tandenborstel en shampoo. 
 
Vraag 6: Wat vind je er leuk aan? 
Zodat ik mensen kan helpen. 
 
Vraag 7: Wat vinden je buren ervan? 
Ik weet niet of iedereen het weet dat hier een 
buurtkastje staat. Ik hoop door dit stukje dat het 
meer bekend wordt. 
 
Vraag 8: Wanneer ben je begonnen? 
1½ maand geleden ben ik gestart. 
 
Vraag 9: Wordt er veel gebruik van gemaakt? 
Ja, want verschillende mensen halen er iets uit en 
sommige mensen leggen er iets in. 

Vraag 10: Hoe kun je spullen doneren? 
Je kan ze gewoon in het kastje leggen of aanbellen 

als je verse producten hebt of als je een hele tas vol 
hebt. 
 
Vraag 11: Wanneer staat het buurtkastje er? 
Heel het jaar door 24 uur per dag en gaat nooit op 
slot. 
 
Wil je meer weten, dan kun je ook kijken op de 
Facebookpagina “buurtkastje veldhoven zonderwijk 
en oerle” 
 
Oproep! Heeft u nog een kastje voor Moniek? 
Als je dat hebt bel of app Moniek van Hoof. 
Telefoonnummer: 06-36465513. 
 
Dit was ons interview. 
Groetjes Liza en Lisanne. 

Links: Moniek van Hoof met rechts het 
buurtkastje en daarnaast Lisanne & Liza 

https://www.uitgaanscentrumdekers.nl/
http://www.oersehave.nl/
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Computerproblemen? 

Online hulp nodig? 

Nieuwe pc? 

Netwerk installatie-WIFI? 

 

PC-Utilities 

Paleisstraat 17 

5507 LE Veldhoven 

06-42659199 

www.pc-utilities.nl  

sales@pc-utilities.nl  

Interview met Piet Tholen 

Wij, Tess en Deveny, hebben samen Piet Tholen 
geïnterviewd voor ons stukje in de Koers voor Kids 

1. Stel jezelf eens voor, wie ben je en wat is je 
leeftijd?  
Mijn naam is Piet Tholen, ben 68 jaar. 

2. Wat voor werk doe je?  
Ik ben grondwerker, dat wil zeggen dat ik ervoor 
zorg dat de grond klaar is voor een bouw. 

3. Wat voor machines gebruik je tijdens je 
werk?  
Ik gebruik de volgende machines: mobiele 
graafmachines, vrachtwagen, strooiwagen, 
minigraver. Strooiwagen is vaak bij de 
Severinus.  

4. Wat was je coolste opdracht?  
Voor de wegenbouwbedrijven en nu nog 
hoofdzakelijk voor particulieren om een oprit 
ofzo te maken. 

5. Wat vind je het leukst om te doen?  
Met de grote graafmachine werken en op pad te 
gaan. 

6. Waarom koos je dit werk?  
Omdat ik het leuk vond vroeger om te doen en 
doe het nu al 25 jaar. 

7. Hoeveel machines heb je staan?  
Ik heb 6 machines hier staan. 

8. Hoe zwaar is een machine?  
Een machine is ongeveer 19 ton. 

9. Wat doe je in je vrije tijd?  
Ik verzorg mijn paard en beetje rondom de 
boerderij wat dingetjes doen. 

10. Wat is je gelukwensen voor iedereen in het 
nieuwe jaar?  
Ik wens iedereen veel gezondheid toe. 

11. Hoe lang woon je al in Oerle?  
Wij wonen al 45 jaar hier in Oerle. 

Piet Tholen voor één van zijn machines, met in 
de cabine Tess en Deveny 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl/
http://www.pc-utilities.nl/
http://www.artoli.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 

27 januari 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. 
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 

Januari 

13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

14 Nieuwjaarsconcert Blaaskapel  
Die Stall-Freunde, 19.30u - 22.30u,  
Gasterij ‘t Dorpsgenot 

15 St. Jeugdbelangen Oerle: Snerttocht 

20 Ophalen PMD-zak 

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

21 St. Cecilia: Nieuwjaarsconcert in Magische 
Sferen! in de Schalm. Kindervoorstelling om 
15.30u & avondvoorstelling om 20.15u 

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

23 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

28 Ophalen oud papier 

31 St. Cecilia & Art4U: Blaasbende 
  

Februari 

3 Oerle-Zuid: ophalen PMD-zak 

3 Ophalen grijze kliko + PMD-zak 

10 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

12 BIO: Valentijnsactie 

14 SNL: Valentijnsactie voor mantelzorgers 

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

17 Ophalen PMD-zak 

18 - 21 Carnaval in Oerle 

18 St. Jeugdbelangen: 13.30u familieoptocht. 
Verzamelen v.a. 13.00u bij d'Ouw School 

19 Natte neuzenbal v.a. 15.00u 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 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 

22 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

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 

  

April  

2 TCO: Braderie 

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  

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 

14 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 

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


 

 



 

 

http://werk.ah.nl/

