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Druk & technische realisatie 
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of via Marlène Snelders - Linssen ( 040 - 253 93 19 ). 

Op de volgende plaats ligt de Koers: Dorpscentrum d’Ouw School. 
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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 in de vorm van een cd/dvd en een 

afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd). 

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 
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Graag willen wij langs deze weg iedereen hartelijk 
bedanken voor alle blijken van medeleven na het 
overlijden van ons moeder 
 
RIEK LUIJKX-HAZENBERG 
 
Door de Coronacrisis konden wij alleen in kleine 
kring afscheid van haar nemen, maar uw 
belangstelling via kaarten en telefoontjes hebben we 
heel fijn gevonden.  
 
Heel veel dank hiervoor. 
 
Corrie, Kaat en Toon 

Bedankje  

Beste Oerlenaren, 
 
In deze tijden van het Corona-virus lijkt het ons 
goed om extra oog voor elkaar te hebben. 
Daarom willen wij vanuit de DorpsVereniging Oerle 
een werkgroep opzetten om elkaar hulp te bieden, 
bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. 
 
Door middel van deze mail willen wij peilen of er 
behoefte is aan deze hulp. We weten dat we niet 
iedereen van de doelgroep via deze kanalen kunnen 
bereiken, dus geef het ook door aan elkaar. Je hoeft 
hiervoor geen lid te zijn van de DorpsVereniging. Als 
u hulp nodig heeft kunt u reageren via deze mail 
(dorpsvereniging@oerle.info) of telefoonnummer:  
06-270 663 39 
 
Hoe ziet deze hulp eruit: 
We maken een database met telefoonnummers van 
beschikbare vrijwilligers. Iemand die hulp of 
boodschappen nodig heeft kan zich bij de 
contactpersoon van de werkgroep melden. De 
werkgroep koppelt dan een vrijwilliger aan de 
hulpvrager, die dan voor de boodschappen of hulp 
zal zorgen. 
Alles binnen de normen die gesteld zijn door RIVM. 
 
Ook willen we vragen of u zich wilt melden als 
vrijwilliger. 
 
Reageren kan via deze mail 
(dorpsvereniging@oerle.info) of via tel. nummer: 
0627066339 
 
Met elkaar, door elkaar, voor elkaar. Dat is de 
kracht van Oerle! 
 
Met vriendelijke groet 
namens de DVO 
Moniek van den Wildenberg 
Secretaris DorpsVereniging Oerle 
 
nb. Betreft AVG: Als u zich aanmeldt komt u in de 
database met naam + telefoonnummer, deze 
database vervalt zonder tegenbericht op 1 mei 
2020. 

We doen het met elkaar! 

Door de Corona crisis kunnen ook wij geen 
bezoekjes brengen aan mensen die het zo nodig 
hebben. Wij hebben daarom een manier bedacht om 
toch even iets te laten horen.  
Mocht u iemand weten die wij zeker niet mogen 
vergeten, laat het ons weten d.m.v. een berichtje 
aan onze secretaris oerle@nieuwelevenskracht.nl of 
via 0627066339.  
 
Blijf allen goed gezond. 
Team Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle 

Andere manier van bezoek  
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Afgelaste activiteiten  

Een aantal activiteiten zijn i.v.m. het coranavirus 
voor dit jaar afgelast of verzet dan wel uitgesteld, in 
ieder geval tot en met maandag 1 juni. Na die 
datum zal voor sommige activiteiten bekeken 
worden of deze door kunnen gaan. 
 
1) De atelier route van 

zaterdag 18 en zondag  
19 april 2020: verplaatst 
naar zaterdag 17 en 
zondag 18 april 2021. 
 

2) Het bidden van de rozenkrans: uitgesteld. 
Traditiegetrouw wordt al jaren de rozenkrans 
gebeden in de kapel Onze Lieve Vrouw van  
’t Zand in Zandoerle. Steevast neemt op 
maandagavond een aantal kapelgangers om 
19.00 uur plaats op de banken in de kapel. 
Vanwege de coronacrisis gaat dat in elk geval 
tot en met de maand mei niet door. Het plan is 
nu om er vanaf maandag 1 juni de rozenkrans 
weer te gaan bidden. 

 

Afgelast activiteiten: 
3) GarageSale Cobbeek op 19 april 2020 

4) Boergondisch Oers op 5 en 6 juni 2020. 

5) Montmartre 28 juni  

6) Activiteiten Gilde St Jan t/m 31 mei 2020 

7) Schoolactiviteiten (toernooien/kijkdagen) 

8) Postzegel- en muntenbeurs in d’Ouw School 

9) Vrouwen Komen Samen 

10) DementieCafé 

De molen, Sint-Jan is voorlopig alleen geopend 
voor meelverkoop en niet voor rondleidingen 
i.v.m. met het coronavirus. 
 
Vandaag de dag is er een grote vraag naar bloem en 
meel. Geen paniek! Molen Sint-Jan heeft voldoende 
volkoren tarwemeel en tarwebloem op voorraad. 
Wilt u weten wanneer de molen alleen open is voor 
meelverkoop, volg dan de facebook pagina "molen 
sint jan oerle".  
(https://www.facebook.com/Molensintjan).  
De (meel)producten die er op de molen verkrijgbaar 
zijn: volkoren tarwemeel, tarwebloem, speltmeel en 
onze heerlijke zelfgemaakte pannenkoekenmix. Wilt 
u zeker niet misgrijpen? Dan kunt u bestellen via 
een bericht 06-53286223 of email naar 
korenmolensintjan@gmail.com  
 

-=-=-=-===-==-=-=-==-=- 
 

6e EDITIE ASPERGES OP DE VELDEN 
Aangezien alle evenementen tot 1 juni in verband 
met het Corona-virus verboden zijn, komt Asperges 
op de Velden van 15 mei t/m 1 juni tot ons 
verdriet te vervallen.  
 
Deze maatregel is door de overheid ingesteld met 
het oog op de gezondheid van ons allemaal. Wij 
kunnen daar niets anders dan respect voor 
opbrengen. Het zorgt tegelijkertijd ook voor veel 
teleurstelling en vragen. Niet alleen voor onze 
bezoekers, maar ook voor alle mensen die weken 
lang bij ons zouden werken, deelnemende 
restaurants, Aspergekwekerij John Kelders, vele 
betrokken leveranciers en voor ons als organisator. 
Deze situatie valt ons allemaal enorm zwaar.  
 
Momenteel zijn wij hard bezig om alle 
mogelijkheden binnen deze onzekere situatie op een 
rijtje te zetten en hopen we snel met informatie te 
komen omtrent de 6e editie van Asperges op de 
Velden. Wij vragen hiervoor enige tijd en begrip. 
Voor nu wensen we iedereen veel kracht en een 
goede gezondheid toe!  
 
BESTEL NU! (https://aspergesopdevelden.nl/
product/aspergemaaltijd/) 
 
Dank aan Websites & Zo (https://www.websites-
enzo.nl/) voor de snelle service en sponsoring van 
de webshop! 

Help de Oerse ondernemer  

https://aspergesopdevelden.nl/product/aspergemaaltijd/
https://aspergesopdevelden.nl/product/aspergemaaltijd/
https://www.websites-enzo.nl/
https://www.websites-enzo.nl/
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• Dr. Elings, Berkt 18. 5507 LN Veldhoven Oerle. 

Altijd wanneer het echtpaar thuis is en een van 
beide gaat mee. 

• Tennisvereniging “de Korrel” Smidsvuurke 3.  

5507 NK Veldhoven Oerle. 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. 

• Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 

5507 LC Veldhoven Oerle. In de hal rechts als je 
binnenkomt, tijdens openingsuren. (geen vaste 
uren) 

 
Op onderstaande adressen van Severinus zijn 
AED’s aanwezig en beschikbaar bij 
aanwezigheid van personeel van 8.00u tot 
22.00u: 

• Berkveld, Wilgeman 1, 5507 LG Veldhoven Oerle. 

Ter hoogte van de kapsalon / bibliotheek. 

• Heikantsebaan 42, 5508 LA Veldhoven.  

In de slaapkamer van de woonhuisleiding. 

• Berkt 12, 5507 LN Veldhoven Oerle. In de hal. 

• Hulst 8, 5507 MH Veldhoven Oerle. In de hal. 

• Nieuwe Kerkstraat 46, 5507 LS Veldhoven Oerle. 

In de hal. 

• Dagbesteding De Brink, Berkt 2a 5507 LN 

Veldhoven Oerle. Bij de hoofdingang in de hal, 
alleen geopend door de week tijdens kantooruren 
van 8.45u - 16.45u 

 
Wat doe je als iemand een hartstilstand heeft? 
Blijf niet staan kijken, maar bel zo snel mogelijk 112 
en vraag om een ambulance. Begin direct daarna 
met hartmassage en beademing. Gebruik de AED 
om het hart een of meerdere stroomstoten te geven. 
Het apparaat geeft zelf aan hoe het werkt. Als het 
ambulancepersoneel arriveert, nemen zij het van je 
over. 
 
AED-Alert zorgt voor vrijwilligers die snel ter 
plekke zijn! 
Natuurlijk rukt er na een 112-melding meteen een 
ambulance uit. Tegelijkertijd worden per SMS ook 
mensen in de buurt opgeroepen om te komen 
reanimeren. Soms met de melding om eerst een 
AED op te halen als die niet aanwezig is. Deze 
vrijwilligers zijn meestal sneller ter plekke dan de 
ambulance, waardoor de kans op redding van het 
slachtoffer groter wordt. Het systeem dat dit 
mogelijk maakt heet AED-Alert. Als u zo’n vrijwilliger 
wilt worden kijk dan eens op www.hartslagnu.nl.  
U kunt van levensbelang zijn! 
 
Een App downloaden: Een AED je redt er levens 
mee. video: http://bit.ly/kmTDPv 
 
Hangt er een AED in je buurt? Meld hem aan op 
http://www.hartslagnu.nl 

Ook in Oerle redt de AED bij 
hartstilstand! 
 
Een AED is een gebruiksvriendelijk apparaat 
dat omstanders kunnen gebruiken als iemand, 
bijvoorbeeld op straat, een hartstilstand krijgt. 
Door inzet van een AED neemt de 
overlevingskans van het slachtoffer toe. Snelle 
reanimatie is van levensbelang tijdens de 
eerste zes minuten van een hartstilstand. 
Iedereen in Nederland kan en mag een AED 
gebruiken. 
  
Waar vind je een AED in Oerle? 
Verspreid over Oerle hangen er verschillende AED's: 
  
Altijd bereikbaar! 24/7 

• AED Zand-Oerle, Kapel Onze Lieve Vrouw in het 

Zand, Veldhoven, deze hangt aan de linkerzijde 
van Kapel Onze Lieve Vrouw in het Zand (als je er 
voor staat) (eigendom Buurtvereniging Zand Oerle 
en stichting Vrienden van de kapel Zand-Oerle) 

• AED Severinus ‘t Stafveld, Platanenlaan 28,  

5507 MD Veldhoven Oerle. In de inkomsthal. 

• Brandrood 39, 5507 ND Veldhoven Oerle. Eigenaar 

Severinus. AED hangt buiten de deur naast entree. 

• A.P. de Bontstraat 2, 5507 NT, Veldhoven Oerle. 

Eigenaar familie Wijnhoven. Woonhuis buiten links 
bij de voordeur. 

 
Beperkt bereikbaar tijdens openingsuren: 

• In Crematorium de Hoge Boght, Eindhovensebaan 

29, 5507 JA Veldhoven. In het keukentje. 

• Vakantiepark Molenvelden, Banstraat 25, 5506 LA 

Veldhoven Oerle. Bij de receptie. 

• Boscafe de Molenvelden, Banstraat 25, 5506 LA 

Veldhoven Oerle. Bij de bar. 

• Gasterij Dorpsgenot/ Geitenboerke,  

Toterfout 13A, 5507 RD Veldhoven Oerle. Achter 
de bar. ‘s Morgens vanaf 9.00u tot wanneer de 
laatste klant vertrekt. 

• ZOO Veldhoven, Wintelresedijk 21, 5507 PP 

Veldhoven Oerle. Links voor de receptie bij de 
ingang, in wintermaanden vanaf 1 nov nauwelijks 
bereikbaar omdat de grote toegangspoort dan 
vaak gesloten is. 

• SchippersStop, Habraken 2601-2605, 5507 TR 

Veldhoven Oerle. Halverwege rechts op de trap 
naar de eerste verdieping, tijdens openingstijden 
ma. t/m vrij. van 9.00 tot 18.00 uur, za. van 
10.00 tot 18.00 uur, zo. van 10.00 tot 19.00 uur 

• Kantine RKVVO, Heikantsebaan 17-19. 5507 PJ 

Veldhoven Oerle. Tijdens gebruik van kantine en/
of voetbalvelden als de poort open is. 

Ook in Oerle redt de AED! 
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1 Klein windje maakt de Kuiser weg (6) 
2 Daar - niets steeds in het midden - kreeg je 

vroeger les (12) 
3 Terreintuinen hebben volgend jaar feest (9) 
4 Manueel arbeiden bij de KBO op 

donderdagmiddag (10) 
5 Looproutes van een project op Hoogackers dat al 

drie jaar loopt? (11) 
6 Niet in paren de DVO vergadering op een latere 

datum houden (10) 
7 Oproep op het hek bij de kerk voor o.a. brood, 

wijn, lief en leed (5,2,5) 
8 Je hoort dat Kokkie uit deze Duitse plaats komt 

(3,5) 
9 Henk de Meet is anders een ontmoetingsplek om 

niet te vergeten (10) 
10 Limburgs bier met een kleur is weg in Oerle-Zuid 

(9) 
11 Geloofgemeenschap met water en vegetatie in de 

woestijn (4) 
 
Succes! 

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! 
Je moet de volledige oplossing insturen. 
 
De oplossing van Crypto 72 was:  
1 Wim Peters 
2 ZwErfvuil 
3 KopIJ 
4 Nova 
5 De KErs 
6 LoijeN 
7 DingBank 
8 VoOraard 
9 DRol 
10 BorGers 
11 IHP 
 
Familienaam: Peijnenborgh 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn:  
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen, Mieke van 
Campen, Jo ten Have, Bets Hospel, Kees Hulshorst, 
Corrie Kampinga-Luijkx, Corné Kelders, Janus van 
Lieshout, Henriette Segers, Annie Stemerdink, 
Moniek van den Wildenberg 

Crypto Oers, puzzel 73 

1                     

2                           

3                        

4                         

5                          

6                         

7                           

8                       

9                         

10                        

11                   
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Keuringsarts 

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

De Bibliotheek Veldhoven biedt 
alternatieven  
 
Zoals de meeste Bibliotheken in Nederland is ook de 
Bibliotheek Veldhoven gesloten tot nader 
berichtgeving (raadpleeg de site van de bibliotheek) 
om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
Dat betekent dat lenen en inleveren van materialen 
niet mogelijk is in deze periode. Ook alle activiteiten 
zijn geannuleerd en worden eventueel verplaatst. 
Gelukkig biedt de Bibliotheek alternatieven! 
 
E-books en luisterboeken 
Bibliotheekleden kunnen digitaal doorlezen met de 
ruim 28.000 e-books voor kinderen en volwassenen 
van de online Bibliotheek. Een ander alternatief is de 
LuisterBieb-app met ruim 3.700 luisterboeken voor 
alle leeftijden. Er zijn tijdelijk extra titels aan de app 
toegevoegd die ook zonder lidmaatschap van de 
Bibliotheek te beluisteren zijn. Volwassenen kunnen 
onder meer kiezen uit de bestseller De meeste 
mensen deugen van Rutger Bregman, de nieuwste 
roman Alle Tijd van Ronald Giphart en De eerste 
vrouw van Susan Smit. Voor kinderen en jongeren 
staan onder meer de eerste delen klaar van de 
populaire series De grijze jager, Het leven van een 
loser en Gladiator. Meer informatie: 
www.onlinebibliotheek.nl  
 
Tips voor kinderen  
Meer tips voor kinderen staan op 
Jeugdbibliotheek.nl: inspiratie voor leuke boeken en 
informatie voor spreekbeurten en werkstukken. Voor 
kinderen die lezen lastig vinden, bijvoorbeeld bij 
dyslexie en voor beginnende lezers, is er 
karaokelezen (luisteren met ondertitels) via 
www.yoleo.nl. Daar vinden kinderen ook Junior 
Einstein, waarmee ze schoolvakken kunnen oefenen. 
Voor de allerjongsten heeft Jeugdbibliotheek.nl 
naast luisterboeken leuke voorleesfilmpjes. Nu de 
kinderen thuis en veel online zijn is het een ideaal 

moment voor de DataDetox Game en de quiz veilig 
internetten, deze zijn ook te vinden op 
www.jeugdbibliotheek.nl. 
 
Klantenservice bereikbaar 
Lukt het niet met inloggen om gebruik te maken van 
de e-books van de online Bibliotheek? Of heeft u een 
andere prangende vraag? De klantenservice van de 
Bibliotheek Veldhoven blijft bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 10.30-17.30 uur via e-mail: 
info@bibliotheekveldhoven.nl of tel: 040-253 29 01.  
 

Reserveren en verlengen 
Reserveren, verlengen en aanvragen van 
Bibliotheekmaterialen heeft in de periode dat de bieb 
gesloten is geen zin. Er worden namelijk geen 
(gereserveerde) boeken ingeleverd en verlengen 
van de materialen is ook niet nodig. De Bibliotheek 
Veldhoven heeft een boetevrije periode ingesteld 
van zaterdag 14 maart tot en met maandag 8 juni. 
Leden hoeven dus zelf geen materialen te 
verlengen. In sommige gevallen is dit ook niet 
mogelijk omdat materialen bijvoorbeeld 
gereserveerd zijn. 
 
Op de hoogte blijven 
Het actuele nieuws over de Bibliotheek Veldhoven 
m.b.t. het coronavirus is te vinden op: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/coronavirus  

Alternatieven van de bieb 
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Het interview met Anouk 

deponeren. De artsen zijn heel aardig en 
behulpzaam. In de hal kleden ze zich vervolgens 
weer om en laten hun spullen achter in een 
vuilniszak. Die moest ik zelf dichtbinden en bij het 
huisvuil doen.” Ze krijgt voor zichzelf en haar gezin 
een aantal leefregels voor de periode tot de uitslag 
er is. Die zou maandag 9 maart komen, maar op 
zondag al komt het telefoontje dat ze positief getest 
is. Een contactonderzoek volgt. “Met een viertal 
personen ben ik in directe aanraking geweest. Die 
heb ik een brief doorgemaild die ik van het RIVM/
GGD had gekregen. Mijn gezinsleden kregen een 
aparte brief met instructies en leefregels.” 
 
Thuisisolatie 
Anouk hoeft niet opgenomen te worden in het 
ziekenhuis. “Enkele dagen heb ik het bed 
gehouden.” Haar man Marc (54) en de kinderen 
Yannick (13) en Ingmar (11) bleven gevrijwaard van 
klachten. “Misschien zijn de kinderen wel besmet 
geweest, ik sluit het niet uit. Vanaf het moment dat 
ik ziek werd, heb ik afstand van hen gehouden. 
Misschien dat dat geholpen heeft.” Vanaf de dag van 
de uitslag moet ze 14 dagen in strikte thuisisolatie. 
Ze slaapt op een aparte kamer. Dankzij de luxe van 
2 badkamers heeft ze een eigen badkamer waar de 
rest van het gezin weg moet blijven. “Ik heb geen 
eten voor de kinderen gemaakt en ben bij hen en 
Marc uit de buurt gebleven. Dat is heel raar en gek. 
We bedachten een alternatieve knuffel, met de 
ruggen tegen elkaar. Eten deden we samen, maar 
dan ging ik iets uit de buurt zitten. Als ik moest 
hoesten of niezen, liep ik weg.” Dagelijks moesten 
ze hun temperatuur meten en dagelijks belde de 
GGD met de vraag of er nog sprake was van koorts 
of andere klachten. “Dat bellen hield na een week op 
omdat de GGD het gewoonweg te druk kreeg.” Met 
school heeft ze contact gezocht over hoe ze de 
achterstand van de kinderen binnen de perken kan 
houden. “Daarin zijn we goed ondersteund. Marc en 
ik hadden allebei een account om vanuit huis te 
werken.” 
 
Veel steun 
De steun die de familie uit de omgeving krijgt, is 
hartverwarmend. “Uit allerlei hoeken kwam steun. 
Voor boodschappen, eten en schoolwerk. Er kwamen 
bloemen, kaarten, spelletjes en heel veel lekkere 
dingen. De hulp van mijn moeder, familie, vrienden 
en collega’s is geweldig.”  

Anouk de Graaf was de eerste 
Veldhovense coronapatiënt 
 
Na een wintersportvakantie in Italië wordt 
Anouk de Graaf (48) de eerste Veldhovense 
coronapatiënt. De quarantaineperiode van  
14 dagen is net achter de rug en het gaat nu 
beter met haar. 
Door Ad Adriaans 

Ze vermoedt dat ze de besmetting tussen 22 en  
29 februari op het vakantieadres heeft opgelopen. 
“We gingen elke morgen en middag in een gondel 
waarin 150 mensen op elkaar gepakt zaten. Op de 
terugweg werd er veel gezongen. Het plaatsje waar 
we zaten, valt onder de regio Trento/Trentino. Eén 
week nadat we thuis waren, werd die regio tot 
risicogebied verklaard.” 
 
Klachten 
In de eerste week van maart openbaren zich de 
eerste klachten bij Anouk. Spierpijn, stevige 
hoofdpijn en last met ademhalen. “Eerst dacht ik dat 
de spierpijn van het skiën kwam. Maar toen kreeg ik 
ook koorts. Zaterdag nam ik contact op met de 
huisartsenpost.” Toen ging het snel. Nog diezelfde 
middag kwamen 2 artsen van de GGD bij haar aan 
huis om een test te doen. “In de hal trekken ze 
beschermende kleding aan. Zelf moest ik in de 
woonkamer aan tafel gaan zitten en de rest van het 
gezin moest weg. Ze nemen keel- en neusslijm af en 
ik moest zelf wat slijm produceren en in een potje 



9 

Ook de burgemeester toonde zijn betrokkenheid. 
“Hij heeft mij een aantal keren gebeld. Dat was een 
heel prettig contact.” 
 
Genezen? 
Of ze nu officieel genezen is, vindt Anouk een lastige 
vraag. “De richtlijnen van het RIVM/GGD zeggen dat 
je genezen bent als je minimaal 24 uur geen 
klachten en koorts meer hebt. In verband met de 
schaarste aan testen komt de GGD mij niet meer 
testen. Zelf heb ik al een aantal dagen geen koorts 
meer en voel ik me beter. Wel ben ik nog wat 
verkouden en kortademig. Ik doe voorzichtig aan en 
beperk het contact met mensen nog een aantal 
dagen. Het goede nieuws is dat Marc en de kinderen 
niet ziek zijn geworden. Zij mogen nu weer naar 
buiten. En ik ben in wezen genezen verklaard en 
niet meer besmettelijk. Ik heb nu immuniteit 
opgebouwd en dat vind ik wel een fijn idee. Ons 
gezin heeft in ieder geval antistoffen opgebouwd.” 
 
Ook gezellig 
De afgelopen weken liep ze soms wel met haar ziel 
onder de arm, maar de quarantaineperiode heeft de 
familie ook als gezellig ervaren. “Dat kwam 
natuurlijk ook door al die aandacht! We hebben op 
een gegeven moment wel wat regels opgesteld en 
het ritme van school aangehouden. We maakten 
samen met de jongens een rooster. Dat heeft ons en 
de jongens veel rust en houvast gegeven.” 
Heb je nog een advies voor de lezer? “Hou de 
richtlijnen van de overheid en RIVM/GGD in de 
gaten en laat die leidend zijn. Neem je 
verantwoordelijkheid. Gebruik je boerenverstand en 
houd afstand van 
elkaar en zorg voor 
elkaar en je 
medemens. Ik hoop dat 
we na deze crisis ook 
solidair aan en naar 
elkaar blijven.” 
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Parochieberichten: 

 
 

Overleden: 

† Riek Luijkx – Hazenberg, 93 jaar 
 

 

Pastoraal team: 
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA 
040 - 282 70 68   fas@christuskoning.nl 
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
040 – 205 13 50  paterjozef@christuskoning.nl 
 

Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 
18, 5503 CW; tel. 040 - 253 22 31  
Open van maandag t/m vrijdag van  

9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl 
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.  
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur; 
donderdag 10.30-12.00 uur.  

 

Noodnummer = Melding van bediening of 
overlijden: 
06 – 10 47 52 26 

 

Opgeven van misintenties: 
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de 
afzender met telefoonnummer  
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van 

de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat 
Zuid 18, 5503 CW. € 11,- per intentie. 

2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur 
op parochiecentrum: 040 – 253 22 31 

3) na de viering in de sacristie van de Christus 
Koningkerk 

 

Website: http://www.christuskoning.nl 

CORONA-virus en de 
kerken 
 
Het bisdom heeft t/m eind mei 
de volgende maatregelen 
afgekondigd: 
 
Alle publieke doordeweekse en 
weekendvieringen worden afgelast.  
 
De zondagvieringen van 10.00 uur worden op 
TV uitgezonden via de Lokale Omroep Veldhoven. 
Kanalen: KPN 1373, T-Mobile Thuis 797, ZIGGO 36 
of 328.  
Deze vieringen worden voorgegaan door onze 
priesters en zijn zónder gelovigen. 
 
Geen dinsdagochtend eucharistievieringen in de 
kapelkerken.  
Ook de bedevaarten naar de Christus Koningkerk 
in de meimaand gaan niet door. 
Uitzonderingen zijn huwelijken en uitvaarten. Maar 
ook hier gelden wel alle richtlijnen met betrekking 
tot afstand houden tot elkaar en 
hygiënemaatregelen. 
 
Dagelijks kunt u om 9.00 en 19.00 uur 
eucharistievieringen volgen via Radio Maria.  
U ontvangt Radio Maria via internet, DAB+ radio of 
gratis app. voor telefoon/tablet. De 
eucharistievieringen op dinsdag en donderdagavond 
worden, zonder kerkgangers, vanuit de Christus 
Koningkerk uitgezonden. 
Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.christuskoning.nl of op facebook. 
 
 
Waarom en wanneer worden in de St. Jan de 
Doperkerk de klokken geluid? 
Voor nieuwe bewoners van Oerle is het 
waarschijnlijk onduidelijk waarom en wanneer de 
klokken geluid worden. Vroeger werd dagelijks om 
12.00 uur het Angelusklokje ‘geklept’ voor de Engel 
des Heren en na dit middaggebed was het tijd voor 

De parochie 

de werkers op ’t land om te gaan eten. Dit 
Angelusklokje zit in het kleine aparte kloktorentje. 
In de Christus Koningkerk in Meerveldhoven is het 
Angelusklokje nog altijd om 12.00 uur te horen. 
Ook werden zo de dorpelingen gewaarschuwd voor 
brand en ander onheil. 
In de huidige tijd met horloges, radio, tv en 
mobieltjes hebben de klokken hun alarmerende 
functie een beetje verloren. 
 
Bij een overlijden wordt er op werkdagen nét na 
13.00 uur geluid om aan te geven dat er iemand is 
overleden. Bij een vrouw luidt eerst de lichte klok en 
even later beide klokken. Bij een man is eerst de 
zware klok aan de beurt en volgt de lichte klok. 
 
Bij een H. Mis (Eucharistieviering) luidt de enkele 
klok een half uur vooraf om de parochianen te 
waarschuwen. Bij een uitvaart luiden nadien 
wederom de klokken als de overledene de kerk 
wordt binnengedragen én aan het einde van de 
viering als de overledene naar het kerkhof of 
crematorium wordt begeleid.  
 
Van hogerhand (bisdom of regering) wordt ooit 
gevraagd de klokken te luiden. Dit gebeurde onlangs 
op woensdagavonden om 19.00 uur om op te 
roepen tot gebed uit solidariteit met 
Coronapatiënten en hun verzorgers. 
Ook met Pasen worden om 12.00 uur de klokken 
geluid. 
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www.rendersmetaal.nl 

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

Rampspoed voor onze kerk 
Begin maart werd de schoffelploeg op 
maandagmiddag geconfronteerd met een rampzalig 
beeld in de hoofd- en bijsacristie. Het HEMELwater 
stroomde letterlijk langs de binnenmuren naar 
beneden. De tapijten 
sopten, op de kasten 
langs alle muren 
stond water, laden 
schoven niet meer, 
alle losse spullen 
dreven rond en de 
portretten van 
voormalige pastoors 
hingen in de regen. 
Het was ook juist een 
langdurige natte 
periode. 
De snel opgeroepen 
dakdekker - die 
onlangs de goten nog 
had gerepareerd - 
wist te melden dat 
vandalen het lood dusdanig onder de onderste leien 
vandaan hadden getrokken zodat het regenwater 
niet meer in de goten, maar door het opengetrokken 
tussenstuk rechtstreeks naar binnenliep. Hij heeft 
snel noodreparaties aangebracht. 

Om de buit voor het dievengilde nog wat te 
verhogen hadden zij nog koper tussen de 
bliksemafleiders uitgezaagd. Hun buit zou op de 
zwarte markt mogelijk zo’n € 300,- opbrengen. Het 
herstel van onze schade zal toch echt meerdere 
nullen bedragen.  

Via Donatus, de kerkverzekering, is een 
Calamiteitendienst opgeroepen die de hoofdsacristie 
letterlijk gestript heeft. Momenteel staan blowers en 
drogers op de lage bovenzolder en in beide 
sacristieën te draaien. Een ontluisterend tafereel.  
Wel kwamen door het stripwerk nog wat onbekende 
deurtjes tevoorschijn, maar in de huidige chaos zijn 
die nog niet geopend. Als alles droog is zal men wel 
aan het herstellen beginnen, dit is allerminst een 
vrijwilligersklus voor senioren.  
Voorlopig staat de inhoud van de kasten (kazuifels 
en heel veel andere liturgische zaken voor de 
eredienst) in de kerk opgeslagen. Helaas kunnen we 
de deuren niet echt openzetten om eens te 
ventileren, want ’t ruikt niet echt lentefris. 
 
Het gevolg is dat de 
kerk zeker tot eind 
april (en mogelijk 
nog langer) voor 
geen enkele viering 
te gebruiken is. 
Uitvaartvieringen 
komen hierdoor in 
deze kerk te 
vervallen, maar 
begraven is wel 
mogelijk. 
’t Is helaas niet 
anders.  
 
Alexa Peijnenborgh 
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‘Na het werk maken we het thuis 
gezellig’ 
 
Anja, Rob en Max Van der Pas werken alle drie 
in de zorg met mensen met een verstandelijke 
beperking.  
 
Door Ad Adriaans 
 

Anja (58) werkt al 41 jaar in de zorg. “Nog steeds 
doe ik mijn werk bij Lunetzorg met plezier. Ik werk 
in een woonhuis met mensen met een licht 
verstandelijke beperking. De mensen wonen in een 
drietal huizen. In een huis wonen wat oudere 
kwetsbare bewoners in de leeftijd van 67 tot 75 
jaar, en in de andere huizen wonen jongeren tussen 
de 20 en 24 jaar een enkeling is wat ouder. Tussen 
deze jongeren woont een bewoner van 81 jaar. Een 
mooie combinatie die altijd goed heeft gewerkt.” 
 
Coronacrisis maakt alles anders 
Maar de coronacrisis maakt wel dat alles de laatste 
tijd anders is. “Voor een enkeling is er geen 
dagbesteding meer, geen wekelijkse bezoekjes meer 
naar het cafeetje op de hoek. Of een bewoner die 
niet meer naar zijn vriendin of ouders kan omdat dit 
de regels zijn die opgelegd worden. Regels die zo 
belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat wij en de 
bewoners niet ziek worden. Bewoners begrijpen de 
regels niet altijd goed en soms nemen ze de regels 
niet serieus. Dan hebben ze het helemaal gehad met 
de begeleiding die hen constant attendeert op het 

Het interview – In de zorg 

wassen van de handen, anderhalve meter afstand 
houden en het woord corona.” Anja heeft er begrip 
voor en probeert dan positief te blijven en voor 
afleiding te zorgen.  
 
Gebaat bij structuur 
Haar man Rob (57) en zoon Max (26) werken 
momenteel als activiteitenbegeleider op de locatie 
Vlijst van zorgorganisatie Severinus. “Iedere dag 
kijken we hoe we de begeleiding in deze moeilijke 
periode vorm kunnen geven. Tot nu toe werkt dit 
aardig en zorgen we ervoor dat onze cliënten het 
programma kunnen volgen dat ze gewend zijn”, legt 
Max uit. Het grootste probleem dat ze ervaren is het 
uitleggen van de maatregelen binnen hun doelgroep. 
“De protocollen bij Severinus zijn flink aangescherpt 
waarbij er goed geluisterd is naar de regering. Die 
worden strikt aangehouden. De thuiswonende 
cliënten blijven zoveel als mogelijk bij hun ouders. 
Wij werken in de specifieke zorg. Deze cliënten 
snappen hier helemaal niets van”, zegt Rob. De 
activiteitenbegeleiders leven zo veel als mogelijk na 
wat de werkgever van hun verwacht. “De 
anderhalve meter willen we zoveel mogelijk 
handhaven, maar je snapt wel dat ze dit ook niet 
begrijpen.” Hun cliënten zijn heel erg gebaat bij 
structuur. “Zo laten we ze al vanaf het begin na het 
wandelen, voor het eten en na iedere activiteit hun 
handen wassen”, legt Max uit.  
 
Thuis gezellig maken 
Eenmaal weer thuis schudt ieder op zijn eigen 
manier de zorg van zich af. Rob lijkt daarmee het 
minst moeite te hebben. “Ik ben blij dat ik kan 
blijven werken en iets kan blijven betekenen voor 
onze cliënten in deze moeilijke tijd. Maar als ik naar 
huis ga, zet ik de knop om en blijf thuis zoveel 
mogelijk in quarantaine.” Max: “Door thuis veel te 
praten over de situatie kan ik deze makkelijk 
loslaten. Ik hou het nieuws goed in de gaten over de 
ontwikkelingen. Verder vind ik het fijn om een stuk 
te wandelen als het lekker weer is.” Naast de 
crisisperikelen ervaart hij momenteel ook een 
positieve kant in zijn werk. “Je moet creatief te werk 
gaan. Daardoor kom je in situaties terecht waarin je 
normaal niet terecht komt. Dat opent nieuwe deuren 
en je leert weer nieuwe dingen.”  
 
Anja worstelt soms met de angst dat zij mogelijk 
corona kan overbrengen op mensen waarmee ze 
veel op heeft. “Mensen die op leeftijd zijn en 
longproblemen hebben. Wetend dat zij het dan 
waarschijnlijk niet gaan redden. Daarom zijn wij als 
we niet hoeven te werken thuis, en proberen we het 
hier gezellig te maken. Lekker koken, een wijntje 
erbij, wandelen met de hond, in de tuin werken en 
genieten van de kleine dingen. Nu even geen 
bezoekjes aan ouders en vrienden en geen feestjes 
en plannen maken. Ik bel elke dag wat mensen en 
groet iedereen op straat. Het is even niet anders, we 
zullen het er mee moeten doen.”  
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

De samenwerking met het DigiTaalhuis houdt in dat 
vrijwilligers van de Voedselbank leren signaleren en 
doorverwijzen. Ze worden onder meer geïnformeerd 
over de dienstverlening van het DigiTaalhuis en de 
problematiek van laaggeletterdheid. Merken ze 
bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek dat iemand 
de taal niet machtig is, dan kunnen ze die persoon 
met warme hand doorverwijzen naar het 
DigiTaalhuis. 
 
Meer informatie: www.digitaalhuisveldhoven.nl en 
www.voedselbankveldhoven.nl  

DigiTaalhuis en Voedselbank 
Veldhoven werken samen 
 
Beter leren lezen, schrijven, rekenen of omgaan met 
digitale media. Mensen die dit willen bereiken 

kunnen terecht in het DigiTaalhuis in de Bibliotheek 
Veldhoven. Tweemaal per week verzorgen 
deskundige vrijwilligers van Cordaad Welzijn er een 
spreekuur, waarin bezoekers op weg geholpen 
worden naar een passende cursus of opleiding. 
Educatieve activiteiten die vanuit het DigiTaalhuis 
aangeboden worden zijn onder meer het Taalcafé 
voor mensen die de Nederlandse taal willen leren en 
de cursus ‘Klik & Tik’ voor mensen die met meer 
handigheid en vertrouwen gebruik willen maken van 
de computer en het internet. 
 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken werkt het 
DigiTaalhuis al samen met het Máxima Medisch 
Centrum en Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven. 

De Voedselbank Veldhoven is daar als nieuwe 
partner bijgekomen. De samenwerkingsovereen-
komst werd op maandag 9 maart ondertekend in de 
Bibliotheek Veldhoven. De achterliggende gedachte 
van de samenwerking is dat mensen die moeite 
hebben met lezen, schrijven of rekenen een grotere 
kans hebben om met armoede of schulden te maken 
te krijgen. Via de Voedselbank kunnen cliënten die 
baat kunnen hebben bij scholing doorverwezen 
worden naar het DigiTaalhuis. 
 
In Veldhoven maken ongeveer 100 huishoudens 
gebruik van de Voedselbank. Dat betekent dat er 
260 tot 270 monden gevoed moeten worden. 
Voorzitter Peer Willemse schat dat dit maar 20% is 

van de mensen die recht hebben op voedselhulp. 
Schaamte is volgens hem de belangrijkste reden dat 
mensen geen contact opnemen. 

Samenwerkingsovereenkomst 

(vlnr) Marjon Middel van Cordaad Welzijn,  
Rob Smetsers van de Bibliotheek Veldhoven,  
Wil Goudsmit en Peer Willemse van Voedselbank 
Veldhoven. 
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Op bezoek in India 

Leden van het Vekemansfonds op 
bezoek bij sponsorkinderen en 
projecten in India. 

In februari hebben 2 bestuursleden van het 
Vekemansfonds een bezoek gebracht aan de 
zusters Ursulinen in India. 

In India waren volop voorbereidingen getroffen voor 
onze reis. De slaapplekken, de scholen en alle 
bezoeken die we zouden afleggen waren prima 
geregeld. Zuster Philomina wachtte ons op in New 
Delhi en begeleidde ons in een bijna 20 uur durende 
treinreis dwars door India. Dat was heftig en totaal 
niet naar onze schone normen. 

In Chhattisgarh waren we aanwezig bij de 
inzegeningen van 2 scholen, die na het bouwen van 
een extra verdieping opnieuw werden geopend. 
Dankzij de financiële hulp van ons fonds kunnen 

daar nu duizenden kinderen naar school. De 
bisschop zegende de gebouwen en wij mochten het 

lint doorknippen. Het was een groot feest, want ook 
al hebben de mensen niets in India, feesten, dansen 
en zingen, dat kunnen ze. 

Zuster Philomina nam ons mee naar diverse scholen, 
waar we tijdens de les ook een kijkje in de klas 
mochten nemen. De kinderen krijgen goed 
onderwijs en velen spreken prima Engels. Veel 
kinderen verblijven in de hostels bij de scholen en 
hebben het daar goed naar hun zin, maar in het 
hostel van Ambikapur wonen 500 kinderen veel te 
dicht op elkaar. Hier mag ook nog best een 
verdieping bij. 

We reisden ontzettend ver over super slechte wegen 
en in druk en chaotisch verkeer. We bezochten vele 
arme gezinnen thuis waar onze sponsorkinderen 
vandaan komen. We zagen hun leefomstandigheden 

Bij de opening van de extra verdieping. 

Opening van de nieuwe verdieping in hostel. 

Bijwonen van de biologieles in de klas. 
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en spraken met de ouders en familieleden. Ook al 
hebben deze mensen zelf nauwelijks te eten, op elke 
plek werd een kopje thee, warm water of fruit 
aangeboden. 

De avonden bij de zusters waren warm en gezellig, 
we kregen een goed beeld hoeveel de zusters 
betekenen voor de ontwikkeling van de hele 
omgeving.  

Na 10 dagen in Chhattisgarh vlogen we door naar 
West Bengalen. Hier hebben we kunnen helpen bij 
de renovatie van een hostel en medisch centrum. 
Toen dit afgerond was, nam orkaan Fani het dak 
mee van het hostel. Hier hebben we opnieuw een 
financiële bijdrage gedaan zodat dit hersteld kon 
worden. Zuster Pushpa is onze contactpersoon. Zij 

nam ons mee voor de lange, lange autoreis van  
2 dagen naar Assam. 

Ook hier overal een warm onthaal, overal dans en 
zang. Op elke school hebben ze zich zo verheugd om 
ons hun programma te tonen. De kinderen hebben 
geoefend en ze genieten als ze mogen dansen en 
zingen. Ook hier brengen we diverse bezoeken aan 
de arme theeplukkers gezinnen. In Borbam hebben 
we in de laatste 3 jaren een nieuw Vekemanshostel 
kunnen bouwen. Ook dit wordt door de bisschop 
ingezegend. Voor de kinderen zijn we bijzonder: ze 
raken ons aan en vragen waarom wij zo “wit” zijn en 
ze willen allemaal met ons op de foto. 

We hadden u op een informatie avond in april zo 
graag zelf verteld over onze ervaringen en u 
bedankt voor al uw steun en vertrouwen in het 

Vekemansfonds. De zusters overste van 
Chhattisgarh en Assam zouden aanwezig zijn 
geweest. Zij zouden dan hun jaarlijkse bijeenkomst 
in Brussel hebben en speciaal daarvoor naar Oerle 
gekomen zijn om u persoonlijk te ontmoeten. 
Helaas heeft het corona virus dat verhinderd. De 
zusters zijn thuis gebleven, alle hostelkinderen zijn 
naar huis gestuurd. Zij zullen nu de schoolgebouwen 
ter beschikking stellen aan alle arme mensen in 
India die gestrand zijn op zoek naar dagwerk en die 
vanwege het sluiten van de grenzen genoodzaakt 
zijn op straat te leven. Met alle gevolgen vanwege 
het virus dat ons allen zo bedreigt. 

We zullen deze avond graag een keer inhalen. 

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u een 
goede gezondheid. 

Corrie Kampinga ( sponsorkinderen) 
Riet van de Ven (projecten)  

Feestelijke ontvangst. 

Het huisje van sponsorkind Jyoti. 

Wassen in rivier ergens onderweg. 
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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 

Susans Column 

bewust dat in hoog tempo steeds meer mensen ziek 
werden en er zelfs doden vielen. 
 
In het weekend kwam het bericht dat alle 
basisscholen een aantal weken zouden sluiten, dus 
viel er heel wat te tipp-exen. Toch was de lol er van 
af want IC-afdelingen in de regio liepen vol. De mini 
muis kwam weliswaar uit de la toen de yogastudio 
sloot en ik de fysiotherapeut moest afbellen 
vanwege een loopneus, maar het apparaatje kon 
niet meer verhullen dat zich een crisis afspeelde. 
Inmiddels moesten IC-patiënten uit Brabant naar 
ziekenhuizen in andere delen van het land. 

 
Uiteindelijk bleef er niets over in mijn agenda 
behalve de deadline voor deze column. Verder zag ik 
alleen nog tipp-ex strepen. Strakke witte lijnen die 
al mijn afspraken verbergen en daarmee juist laten 
zien wat zich buiten mijn agenda afspeelt. Gelukkig, 
het zijn maar afspraken. 
 
Er valt niks meer te tipp-exen. De Pocket Mouse is 
weer opgeborgen in de la. Ik hoop dat ik hem daar 
kan laten liggen en niet nodig heb om strepen te 
trekken in mijn adresboek. 

Zes meter Tipp-Ex 
 
door Susan Visser 
 
Wat weinig mensen over 
mij weten, is dat ik gek ben 
op kantoorartikelen. Je 
kunt mij echt heel blij 
maken met een ritje naar 
de kantoorboekhandel. 
Daar kun je altijd leuke 
vrolijke dingetjes kopen die ook nog eens heel nuttig 
zijn. Gekleurde paperclips bijvoorbeeld. Of 
magnetische bladwijzers met een mooi plaatje. 
Gekleurde pennen vind ik ook mooi en vier kleuren 
in één balpen is voor mij regelrecht magisch. Ik 
houd zowel van lekker praktisch als van mooie 
dingen, vandaar. En zo had ik laatst een nieuw 
speeltje gekocht. Een tipp-ex Mini Pocket Mouse. 
 
Voor de niet ingewijden, tipp-ex is een van de 
merken die dat vloeibare witte spul maken dat in 
flesjes zit met een kwastje, zodat je alles wat je fout 
hebt geschreven kunt overkalken om er vervolgens 
nog een keer overheen te schrijven. Een Pocket 
Mouse heeft geen vloeibaar verfje en een kwastje. 
Nee, het werkt als een soort mini-plakband. Dat 
plakbandje, dat is het witte laagje dat je met 
strakke witte lijnen over de geschreven tekst kunt 
trekken. In plaats van vlekkerige plakkaten witte 
verf kun je met een rollertje heel netjes losse 
regeltjes bedekken met een heel dun laagje. 
Bijvoorbeeld als er afspraken in je agenda komen te 
vervallen, zoals na de uitbraak van het corona virus 
veelvuldig gebeurde. 
 
Het begon ermee dat de basisschool een dagje 
moest sluiten. Niet getreurd, met mijn nieuwe 
gadget leek het alsof er niets aan de hand was en op 
de verpakking stond dat er wel zes meter in zat. 
Kortom, ik was er klaar voor. Vervolgens stopten de 
buitenschoolse activiteiten van ons zoontje en ik 
greep opnieuw naar mijn tipp-ex mini muis. Heerlijk. 
Aan het eind van de week werd de opleiding die ik 
zelf volg volledig stilgelegd. Hoewel ik nog steeds 
genoot van het lijnen trekken, was ik me ervan 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

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 

Aanplanting Zittardsestraat  

Opschonen en herstel houtsingel 
Zittardsestraat 
 
De aanleg van het openbaar gebied in Oerle-
Zuid is bijna klaar. Dit voorjaar wordt nog op 
diverse plekken groen aangeplant, zoals 
bomen en struiken. In en rondom Oerle-Zuid 
zijn diverse oude landschapselementen 
behouden, zoals de houtsingels langs de 
Roodbont en de Zittardsestraat. Door het 
behoud van deze groene linten heeft de nieuwe 
wijk al meteen een groen karakter gekregen. 
Daarnaast zijn deze groenstructuren niet 
alleen aantrekkelijk om naar te kijken, ze zijn 
ook erg belangrijk voor allerlei dieren en 
planten die er leven. 
 
Nieuwe bomen en struiken  
De houtsingel aan de Zittardsestraat bestaat uit 
diverse bomen en struiken. Een groot deel hiervan, 
voornamelijk de elzen, is aan het einde van de 
levensduur. Om het veilig te houden, wordt de 
houtsingel opgeschoond en hersteld. Dit betekent 
dat we de slechte bomen en struiken er tussenuit 
halen en dat we in de gaten die na de kap ontstaan 
ook weer nieuwe bomen en struiken terug planten. 
Het rooien van de bomen wordt eind deze week 
uitgevoerd, zodat er geen vogels in gaan nestelen. 
 
Inzaaien bloemenmengsel  
De keuze van nieuwe bomen en struiken is gevallen 
op een variatie van inheemse soorten, passend bij 
de Brabantse natuur. Ook zaaien we de grasstrook 
tussen de houtsingel en de nieuwe bestrating van de 
Zittardsestraat in met een bloemenmengsel. 
Uiteindelijk levert de herstelde houtsingel een 
variatie aan soorten en structuur op, wat niet alleen 
aantrekkelijk is om te zien, maar ook heel belangrijk 
is voor de biodiversiteit. 
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Bron: Koers van Oers, jaargang 41, 
nummer 4, april 2008 (uit de Hokus Pokus) 

 

Een keer in het jaar mogen moeders 
niks doen.... 
 
's Morgens al heel vroeg zit Wouter bij Mieke op het 
bed. Ze oefenen samen het versje dat Mieke op 
school heeft geleerd. Het is een versje voor 
moederdag. Als mamma straks wakker wordt, gaan 
ze het opzeggen. 
 
Een keer in het jaar mogen moeders niks doen,  
een keer in het jaar zijn alle moeders blij.  
Een keer in het jaar krijgen ze de allerdikste zoen,  
een keer in het jaar zijn alle moeders vrij. 
 
Wouter vindt het wel moeilijk, maar hij doet heel erg 
zijn best. “Waarom zijn de moeders vrij?” vraagt hij. 
“De moeders moeten altijd poetsen,” antwoordt 
Mieke, “en afwassen en stofzuigen en strijken. Maar 
vandaag niet. Vandaag doen de vaders en de 
kinderen alles.” “Maar pappa poetst ook,” zegt 
Wouter. “en hij wast de borden en de ramen.” 
Vooral de ramen vindt Wouter altijd heel leuk want 
dan mag hij meehelpen met de tuinslang. “Dat is 
waar,” zegt Mieke, “maar mamma doet het 
allermeeste. En strijken kan pappa niet. Hij strijkt 
alles scheef, zegt mamma.”  
 
“Zullen wij ook poetsen?” stelt Wouter voor. “Dat is 
een goed idee,” zegt Mieke. “Dan is het echt 
moederdag. We gaan eerst poetsen en daarna 
maken we ontbijt en dan roepen we mamma en 
pappa.” Ze gaan heel zachtjes naar beneden, want 
pappa en mamma mogen niks merken. In de keuken 
zetten ze eerst twee stoelen voor het aanrecht. 
Mieke klimt er bovenop. Ze wijst naar de hoek van 
de keuken en zegt: “Wouter, geef die grote emmer 
eens aan.” Wouter sleept de emmer naar de stoelen. 
Mieke tilt hem in de gootsteen en draait de kraan 
open.  

Wouter klautert ook op de stoelen. Ze laten de 
emmer vollopen en doen er afwasmiddel in. Heel 
veel, zodat het lekker schuimt. “Wat gaan we eerst 
poetsen?” vraagt Wouter. “De keuken,” antwoordt 
Mieke en ze springt op de grond. Uit het 
gootsteenkastje pakt ze een grote borstel en een 
vaatdoek. Ze geeft de vaatdoek aan Wouter. Zelf 
maakt ze de borstel flink nat en wrijft ermee over de 
tafel. “Wat moet ik poetsen?” vraagt Wouter. “Ik ga 
eerst borstelen,” zegt Mieke, “en dan doe jij het met 
je doekje na.” Wouter dompelt de vaatdoek in de 
emmer en springt ook van de stoelen. Er valt een 
grote plens water op de grond. “Ik ga eerst de vloer 
poesen,” zegt hij. Wouter gaat op zijn knieën zitten 
en begint over de vloer te vegen. “Weet je wat,” 
zegt Mieke, “we zetten de emmer op de grond. Dan 
kunnen we nog beter poetsen. Kom Wouter, je moet 
me helpen.” Samen gaan ze weer op de stoelen 
staan en beginnen de emmer op te tillen. “Die is 
zwaar,” zegt Wouter. Ze moeten flink tillen, maar 
het lukt. Ze zetten de emmer eerst voorzichtig op de 
rand van het aanrecht. “Nou moet de emmer op de 
stoelen,” zegt Mieke. Ze pakken de emmer weer 
vast, maar hij is veel te zwaar en gaat helemaal 
scheef. “Niet doen!” roept Mieke. Wouter laat van 
schrik los. Mieke kan de emmer niet meer houden 
en met een enorme klap valt hij op de grond. Al het 
water stroomt door de keuken. De kinderen kijken 
met grote ogen naar de vloer die ineens onder het 
schuim zit. Dan horen ze iemand de trap af 
stampen. 
 
“Oei!” fluistert Wouter. Met een ruk trekt pappa de 
keukendeur open en blijft met open mond op de 
drempel staan. “Wat gebeurt hier?” roept hij. “We 
poetsen,” zegt Wouter. “voor moederdag.” “Zijn 
jullie nou helemaal gek geworden!” Mieke begint te 
huilen en roept: “Alle moeders zijn vrij. Daarom 
poetsen wij.” “O nee,” kreunt pappa. “We ruimen 
alles op,” snikt Mieke. “Vooruit, naar de kamer! 
schreeuwt pappa boos. De kinderen rennen door het 
schuim de keuken uit. “En maak je voeten droog,” 
roept pappa, “anders kan ik zo nog een keer 
beginnen.” In de kamer gaan Wouter en Mieke heel 
stil op de bank zitten. Na een tijdje komt pappa. “Ik 
heb de hele keuken wel drie keer moeten dweilen,” 
moppert hij. “Waarom doen jullie zo raar?” “Voor de 
moeders,” zegt Wouter. Pappa snapt het, maar hij is 
nog steeds boos. “Ja ja,” roept hij, “en daarom 
maken jullie er zo'n puinhoop van. Dan kunnen de 

Ouw (k)oers 
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moeders het opruimen.” “Maar de vader heeft het 
toch opgeruimd,” zegt Wouter. Pappa zucht. “Dat is 
waar. Laten we nou maar een lekker ontbijt maken 
voor mamma.” Even later gaan ze in optocht naar 
boven. Pappa draagt een blad met thee en broodjes. 
Mieke mag de suikerpot vasthouden en Wouter het 
ei. “Dat is een verrassing!” roept mamma. “Maar 
wat was dat toch allemaal voor kabaal?” Pappa kijkt 
even naar Wouter en Mieke. “We hebben de keuken 
een sopje gegeven.” zegt hij. “Ja,” roept Wouter 
stralend. “We hebben gepoetst.” “Omdat het 
moederdag is.” roept Mieke en samen met Wouter 
zegt ze het versje op. Dan vertelt pappa wat de 
kinderen in de keuken hebben uitgespookt. Mamma 
moet heel erg lachen en vraagt: “En wat doen jullie 
met vaderdag?” “Heb je dat ook?” vraagt Wouter. 
“Nou en of,” zegt pappa. “Over een paar weken. Dan 
zijn alle vaders vrij en moet mamma de keuken 
dweilen.” “O nee,” zegt mamma “want ik sluit jullie 
van tevoren op in je kamer.” “Echt waar?” vraagt 
Wouter met een benauwd gezicht. “Nou en of,” zegt 
pappa. “We stoppen jullie in een grote kooi met een 
emmer met sop. Dan mag je je kooi schoonmaken.” 
Wouters lip begint te trillen, maar Mieke begint te 
giechelen. “Ik wil niet een kooi met sop.” zegt 
Wouter. “Gekkie,” zegt Mieke, “pappa maakt een 
grapje.” “Zo is dat,” zegt pappa, “maar ik wil wel net 
zo'n versje als jullie voor mamma hebben 
opgezegd.” Wouter begint meteen. 
 
Een keer in het jaar mogen vaders niks doen, 
een keer in het jaar zijn alle vaders blij … 
 
Maar verder weet hij het niet meer. Hij rent gauw 
naar pappa, slaat twee armen om zijn nek en roept: 
“Een dikke zoen!” 
 
Kus-tegel 
Materiaal: 
kleine tegel (10x10 cm) 
schilderijhaak 
lippenstift en keukenrol 
watervaste stift en sterke 
lijm 
spuitbuslak 
Werkwijze 
Op de tegel met stift (bijv) 
de tekst: Een kusje van ... 
Achter de tegel een schilderijhaak plakken. Op de 
tegel kusjes zetten met lippenstift op je lippen. 
De tegel afwerken met lak. 
 
Feestflesje doucheschuim 
Gebruikt jouw mama ook koffiemelk uit een flesje? 
Dan heb ik een leuk idee. 
Spoel het flesje goed om en haal het papier eraf. 
Beschilder het flesje met glasverf of plak er een 
mooi plaatje op. 
Pak wat lekkere doucheschuim uit de badkamer en 
doe dat in het flesje. (wel eerst tegen papa zeggen 
hoor!) 
Nog even een mooi strikje eromheen en je hebt een 
kei leuk kadootje 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
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 

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

www.lovano.nl | info@lovano.nl  

040 - 205 12 18 

Steun de Koers! 

We hopen dat u de Koers van Oers (Facebook en 
Instagram en natuurlijk onze website www.oerle.info 
en onze Koers voor Kids) een warm hart toedraagt 
en ons een kleine financiële bijdrage wilt leveren. 
Momenteel draaien we namelijk verlies, ondanks 
onze activiteiten om extra inkomsten te genereren, 
zoals de organisatie van de boekenmarkt. 
 
Onze drukkosten blijven jaarlijks stijgen omdat er 
steeds meer Oerlenaren in ons mooie dorp bij 
komen. En wij willen graag onze nieuwe inwoners 
ook bij Oerle betrekken. 
Dus: steun de Koers en maak vrijwillig een bedrag 
over of vul ons machtigingsformulier (zie volgende 
pagina) in waarmee u jaarlijks een bijdrage levert. 
Als ieder gezin 11 euro per jaar 'doneert' dan moet 
dat voldoende zijn om de Koersen te kunnen blijven 
drukken en de website in de lucht te houden. 
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
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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 

Deze keer weer een recept van kookgek en 
voorzitter van de Koers, Milja de Jong-DuPuy.  
 
Nu we allemaal – gedwongen door omstandigheden 
- veel meer thuis zijn dan voorheen, hebben veel 
Oerlenaren ook meer tijd beschikbaar om ’s lekker 
culinair ‘los’ te gaan. Daarom deze keer een recept 
dat niet zozeer culinaire vaardigheid vereist maar 
vooral veel geduld en een hoop liefde. Stay at home, 
stay safe en ga heerlijk kokkerellen en tafelen. 
 

Aziatisch broodje buikspek  
(pork belly) – 10 tot 12 stuks 

Benodigdheden algemeen: 
10 - 12 st. harde, witte broodjes of indien je ze kan 
vinden bij de toko, bao broodjes. 
 
Benodigdheden vlees: 
1 kg  buikspek 
9 dl   water 
1 st  bouillonblok 
60 gr  basterdsuiker 
1 st  steranijs 
1 theelepel 5 kruidenpoeder (te koop bij de toko en 

in grotere supermarkt) 
2 eetlepels vissaus 
3 eetlepels witte wijn azijn 
2 teentjes knoflook (gekneusd) 
1 stengel citroengras (gekneusd) 
 
Bereiden vlees: 
Doe alle ingrediënten behalve het vlees in een grote 
pan en breng langzaam aan de kook. Voeg het stuk 
buikspek toe wanneer deze bouillon kookt en draai 
het vuur laag zodra de bouillon weer aan de kook is 

Oersmakelijk 

gebracht. Laat het buikspek in circa 1 uur gaar en 
zacht worden, het moet zo gaar zijn dat het nog net 
niet uiteen valt. (Let er op dat het vlees steeds goed 
bedekt is door de bouillon en voeg eventueel extra 
kokend water toe.) 
Draai het vuur uit en laat het buikspek 30 minuten 
rusten in de bouillon. Ga ondertussen verder met 
het maken van de ‘glaze’. 
 
 
Benodigdheden ‘glaze’ (kleverige lak): 
2 eetlepels zonnebloemolie 
25 gram verse gember 
1 st rode peper 
1 eetlepel honing (niet te zuinig zijn!) 
1 eetlepel hoisin sauce 
1 eetlepel ketjap manis 
Snufje zout en peper 
 
Bereiden ‘glaze’: 
Mix alle ingrediënten een ruime kom en zet opzij tot 
het vlees klaar is om gelakt te worden. 
 
Als het vlees gerust heeft, kan je het verder af gaan 
werken met de ‘glaze’. Het buikspek en de ‘glaze’ 
kunnen overigens heel goed een dag van te voren 
bereid worden.  
Halveer het buikspek in de lengte en snijd het dan in 
plakken van circa 0,5 cm dik. Voeg de vleesplakken 
toe aan de glaze en laat ze een uur marineren.  
Ga ondertussen verder met het maken van de saus 
en het snijden van de garnering. 
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Benodigdheden saus: 
1 teentje knoflook 
1 eetlepel hoisinsaus 
2 eetlepels Kikomansaus 
1 eetlepel witte wijzazijn 
1 mespuntje srirachasauce 
1 eetlepel ketjap manis 
1 eetlepel kwark/dikke yoghurt 
1 theelepel sesampasta 
 
Bereiden saus: 
Meng alle ingrediënten in een mooi schaaltje tot een 
lobbige saus en zet opzij tot gebruik. 
 
 
Benodigdheden garnering: 
½ krop ijsbergsla (fijngesneden) 
½ bos lenteuitjes (fijngesneden) 
½ bos koriander (fijngesneden) 
2 st kleine winterwortel (in lange slierten 

geschaafd) 
1 st komkommer (in lange slierten geschaafd) 
 
Afwerking: 
Haal de bakplaat uit de oven en verwarm de oven op 
225 °C. Bedek de plaat met bakpapier en schik hier 
alle plakken buikspek op. 
 
Laat het vlees mooi bruin worden en kwast er na 10 
minuten wat ‘glaze’ over heen. Na circa 15 minuten 
de plakken omkeren en ook deze kant mooi laten 
bruinen. Vergeet niet ook nu weer na 10 minuten 
wat ‘glaze’ over het vlees te kwasten. 
 
Doe de broodjes, alle onderdelen voor de garnering 
en de saus in mooie schalen en zet alles op tafel. 
Haal de plakken buikspek uit de oven en schik ze op 
een mooi bord. Zet het bord bij de schalen en 
verzamel alle huisgenoten aan tafel om te komen 
genieten. Eet smakelijk!  
 
De pollepel is doorgegeven aan Garry Whitrick. 
Hij kan de heerlijkste curries maken dus ik 
verwacht een geweldig recept van hem de 
volgende maand! 

De Koers van Oers vergadert digitaal 
Door Jurre van der Velden 

Het is sociaal gezien voor iedereen een lastige tijd. 
Door de coronacrisis zijn bijeenkomsten met meer 
dan 3 personen verboden en mocht je toch de straat 
op gaan, moet je te allen tijde zorgen dat je  
1.5 meter afstand van andere personen houdt. 
Zaken die in ´normale tijden´ vanzelfsprekend zijn 
zoals een praatje maken met een bekende op straat, 
op bezoek gaan bij je ouders van boven de 70 of op 
het werk even binnenlopen bij een collega zijn nu 
opeens zo vanzelfsprekend niet meer. Dat is lastig 
en wat het er niet makkelijker op maakt is dat 
niemand weet hoe lang deze situatie nog gaat 
duren. We hebben er echter met z´n allen mee te 
dealen en dat zorgt misschien juist wel voor een 
beetje verbroedering in deze moeilijke tijd. 

Gelukkig zijn er in de huidige tijd van de 
onbegrensde technische mogelijkheden genoeg 
manieren om elkaar toch te kunnen zien en spreken. 
Applicaties waarmee thuis toch met collega´s 
vergaderd kan worden vinden gretig aftrek. 
Daarmee is het voor veel mensen mogelijk om thuis 
te werken en te vergaderen, in normale tijden een 
van de favoriete bezigheden op het werk. Andere 
voordelen zijn dat iedereen recht vanuit bed achter 
de werkplek kan kruipen, je daarbij je huispak kunt 
aanhouden en dat de koffie uit het eigen 
koffiezetapparaat vast veel lekkerder is dan de bocht 
die er op het werk uitgedruppeld komt. Er zijn ook 
genoeg nadelen te benoemen maar die laten we hier 
maar even buiten beschouwing. 

Ook de redactie van de Koers van Oers moet zich 
aanpassen aan de huidige situatie. Iedere eerste 
maandag van de maand vergadert de voltallige 
redactie in d´Ouw School. Daarbij wordt onder meer 
de kopij doorgenomen, om te bepalen wat er in het 
volgende nummer geplaatst kan worden. Door de 
bekende omstandigheden kon de vergadering voor 
het aprilnummer helaas geen doorgang vinden in 
d´Ouw School. Wat nu? Er werd snel een oplossing 
gevonden voor het probleem in de vorm van een 
technisch platform waarmee de vergadering digitaal 
kon plaatsvinden. Na de bekende opstartproblemen 
kreeg iedereen de applicatie werkend, waarmee de 
Koers van Oers een ware primeur had in haar  
52-jarig bestaan: de eerste digitale vergadering was 
een feit.  

Digitale Koers vergadering 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 
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• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 

  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Steenuilen vs. bedrijventerrein 
Habraken, natuurcompensatie tien 
jaar later. 

 
 
Als inwoner en uilenbeschermer van de gemeente 
Veldhoven bezoek ik regelmatig en al vele jaren het 
natuurcompensatiegebied en bedrijventerrein 
‘Habraken’ in Veldhoven. Soms maak ik dan foto’s 
zoals deze compilatie om de ontwikkelingen vast te 
leggen. Habraken (75 ha) was voor het bouwrijp 
maken een buurtschap met woningen omgeven door 
houtwallen en boerderijen met akkers. Alles moest 
wijken voor de komst van dit bedrijventerrein. Ten 
behoeve van de aanleg werden bomen gerooid, het 
terrein geëgaliseerd, infrastructuur aangelegd en 
rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Met het bouwrijp 
maken werd gestart in 2007 echter uit diverse 
veldonderzoeken bleek dat o.a. twee territoria 
steenuilen zich deels bevonden in het plangebied.  

 
De geplande 
bouwwerkzaamheden 
zorgden voor verstoring en 
aantasting van het 
foerageergebied. Daarom 
werd in 2008 door de 
gemeente een ontheffing 
aangevraagd, een 
compensatieplan maakte 
hiervan onderdeel uit.  
 
Het compensatieplan van 
Bureau Waardenburg moet 
het verlies aan bestaande 
nestplaatsen goed maken 
zodat de steenuilen zullen 
blijven. Een gebied met 
dezelfde omvang werd 
ingericht met diverse kleine 
landschapselementen. 

10 jaar later  

Bekken. 

Aanplant. 

Heggen en boomgaarden 
moeten zorgen voor voldoende 
voedsel en dekking voor tal 
van dieren. Weilandjes in de 
omgeving worden extensief 
begraasd door paarden. Ook 
werden extra steenuilenkasten 
geplaatst door vogelwerkgroep 
de Kempen. 
 
In en rondom Habraken 
werden in 2012 vijf territoria 
steenuilen vastgesteld. Op dit 
moment is het 
compensatiegebied door de 
natuurontwikkeling steeds 
geschikter geworden en het 
aantal territoria in de 
omgeving is redelijk stabiel 
gebleven. 

 
 

De populatie blijft echter 
kwetsbaar, de toename van 
verkeer - ontsluitingsweg 
‘Oersebaan’ – en 
grootschalige bouwactiviteiten 
kunnen voor problemen 
zorgen. Hopelijk blijft deze 
kleine populatie uilen hier 
gehandhaafd in een steeds 
groter groeiend Veldhoven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mark Sloendregt 

Compensatiebord. 

Ontwikkeling. 
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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  

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Jasper van der Aalst, Angelique Bongers,  
Nova Eikhoudt, Sophie Jansen, Dean Peijnenborgh, 
Tim Spitters.  

Hallo ik ben Tim en ik ga 
mijn stukje doen over het 
Corona virus. 
 
En ja het wordt een 
moeilijke tijd voor iedereen 
maar ook voor mij dus ik ga 
vertellen hoe ik het beleef. 
Ik word eerst altijd wakker 
en dan moet ik mijn bed uit. Dan ga ik ontbijten en 
dan huiswerk maken. Ik moet bijna iedere dag 
rekenen, spelling, taal, automatiseren en 
studievaardigheden maken. Meestal begin ik met 
rekenen, taal en spelling en dan ga ik gamen. Maar 
het is ook lekker weer dus ga ik meestal om 12:00 
lekker naar buiten met mijn broertje en spelen we in 
de tuin.  
 
Wij hebben hele leuke buren en die komen dan ook 
naar buiten en dan gaan we lekker spelen en maken 
we lol door over de schutting te schieten met een 
bal. Maar ja, we kunnen niet de hele dag buiten 
spelen dus in de middag is het weer tijd voor 
huiswerk en dan maak ik het af en dan heb ik lekker 
vrij voor de dag. Vaak ga ik meestal weer naar 
buiten en dan als ik heb buiten gespeeld ga ik weer 
gamen en daarna gaan we avond eten maar na het 
eten gaan we weer naar buiten maar soms blijven 
we binnen en dan ga ik lekker ontspannen op mijn 
kamer en toen was het weer 20:30 tijd om te gaan 
slapen. 
 
En dit was mijn stukje weer en tot de volgende keer! 
Groetjes van Tim  

De molen werd gebouwd 
in 1987. De opbouw van 
de molen duurde 3 tot 4 
jaar. 
 
De molen werd in 1991 
geopend. De molen bestaat 
uit oude onderdelen van andere molens. 
De wieken van de molen is van puntje tot puntje 
24,80 meter lang. Als het te zacht waait dan leggen 
de molenaren doeken op de wieken. Die doeken 
vangen dan genoeg wind om wel weer goed hard te 
draaien. Als het dan weer goed hard waait halen ze 
de doeken eraf, omdat de wieken dan te hard 
draaien en alles kapot kan gaan. 
 
Om molenaar te worden heb je natuurlijk wel een 
opleiding nodig. Die opleiding heet de molenaars 
opleiding. Jop van Gassel is de molenaar van de 
molen Sint Jan. Hij is nu 18 jaar en heeft vorig jaar 
zijn opleiding afgerond. 
 
Nou vragen jullie je misschien af hoe ik dit allemaal 
weet? Zaterdag 7 maart was de molen open voor 
bezoek en toen 
ben ik daar met 
papa gaan 
kijken en heeft 
Jop dit allemaal 
uitgelegd. 
 
Groetjes Sophie  

De molen St. Jan  

Het Corona virus  
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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 

Hoi! Ik hield me bezig 
met geocaching terwijl 
we thuis moesten blijven 
vanwege het Corona-
virus.  
 
Geocaching is een buitenspel 
dat een apparaat met GPS 
gebruikt om een container te vinden die op een 
specifieke locatie is verborgen. 
Er zijn regels bij het vinden van een geocache. Als je 
iets uit de cache haalt, moet je iets van jou erin 
doen. U mag in het cachelogboek schrijven, want 
dat is wel lief voor de persoon die de cache heeft 

neergezet. 
 
Hoe is het begonnen? Op 3 mei 
2000, een dag nadat de GPS-
technologie verbeterde en voor 
iedereen beschikbaar werd, 
besloot Dave Ulmer, een 
computerconsulent, de 
nauwkeurigheid van de 
technologie te testen. Zijn idee 
was simpel: verberg een 

container en noteer de coördinaten. De vinder 
probeert dan de container te vinden en volgt een 
eenvoudige regel: neem iets en laat iets achter. 
 
Er zijn veel verschillende 
soorten caches, zoals: 
TRADITIONELE CACHE: Dit is 
het originele type cache dat 
een container en een logboek 
bevat. Er kunnen ook spullen in 
de cache zitten.  
MULTI CACHE: Een cache 
waarbij de eerste container, of 
het eerste waypoint, informatie 
verschaft voor het vinden van 
de volgende locatie.  
MYSTERY CACHE: Bij dit type gaat het vaak om 
ingewikkelde puzzels die je eerst moet oplossen 
voordat je de coördinaten kunt bepalen. 
EARTH CACHE: Een mooie of special plaats waar 
mensen een unieke geologische omgeving kunnen 
bewonderen. 
 
Geocachelocaties worden opgeslagen in een 
database die u via internet kunt openen. Ik heb er al 
drie gevonden en er zijn er nog veel meer geocaches 
in Oerle. Ik vind geocaching zelf heel leuk, want het 
is een avontuur, maar dat is mijn mening.  
 
Probeer het ook 
eens! 
 
Doei doei! 
Angelique. 

Hoi allemaal, 
 
Hoe gaat het met jullie? 
Nu jullie thuis zitten en 
niet naar school gaan? 
Saai he? 
 
Of vinden jullie dat leuk dat 
jullie niet naar school gaan? Nou ik ga vertellen hoe 
het bij mij gaat.  
 
Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag sta ik 
best laat op. Alsof het weekend is. Maar als ik heb 
ontbeten dan moet ik huiswerk maken omdat het 
gewoon een schooldag is. Het huiswerk wordt 
doorgestuurd via mijn mail en op snappet staan 
lessen klaar. Sommige van jullie vragen je vast af 
wat is snappet?  
 
Dat is een app voor mij en mijn klasgenoten om 
extra te leren over een onderwerp. Er staat rekenen, 
taal, spelling en begrijpend lezen op. Ik Skype ook 
met mijn klasgenoten en mijn meester. Ook Skype 
ik met mijn typcursus lerares. Zo gaat de les toch 
nog door. Als het huiswerk af is en de tijd dat ik op 
school zit om is dan ga ik lekker Fortnite spelen met 
mijn broertje Joris. En ik ga laat naar bed en sta 
weer laat op want ik ben al gelijk op school dus ik 
hoef er niet naar toe te fietsen.  
 
In het weekend doe ik veel gamen want buiten 
spelen wordt saai want ik kan niet met vrienden 
spelen maar ik moet toch naar buiten. Daar ga dan 
ik met de mountainbike springen over schansen in 
het bos. En 's avonds ga ik weer lekker lang Fortnite 
met Joris spelen. Nou dit was mijn stukje. Tot de 
volgende koers.  
 
Groetjes, 
Jasper 

Geocaching in Oerle Thuis leren  
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Hallo allemaal hier ben ik 
weer. 
Deze keer ga ik iets 
schrijven over de 
voetbalplaatjes actie van 
de Plus supermarkt. 
 
De plaatjes die je kan sparen 
zijn van RKVVO (voetbal) en BASKO (hockey). 
Ik spaar de plaatjes van RKVVO, omdat ik er zelf 
voetbal in JO9-2 en er ook een voetbalplaatje van 

mij is. Heel veel voetballers uit 
mijn klas staan ook op 
voetbalplaatjes. En iedereen die 
bij RKVVO voetbalt die heeft een 
eigen boek gekregen, zodat je alle 
voetbalplaatjes kunt sparen. Ook 
ben ik gevraagd of mijn foto 
gebruikt mag worden voor de 
actie. Dus nu hang ik op een 
poster in de winkel en staat mijn 
foto op de vloer bij de Plus. Dit 

vind ik heel leuk.  
Helaas mag ik er al een tijdje niet naar toe wegens 
het Corona virus en dat vind ik niet leuk. Maar ik 
ben nog steeds volop aan het sparen. En heb mijn 
boek al aardig vol. 
Ik hoop dat we weer snel buiten kunnen spelen en 
dat het Corona virus snel voorbij is. Want nu moeten 
we zo veel mogelijk binnen blijven en kunnen we 
ook niet naar school toe gaan.  
 
Dit was het dan weer tot de volgende keer groetjes 
Dean.  

Een dag in het leven van 
Nova 
 
Hallo allemaal,  
Wij zijn nu al een tijdje thuis 
en ik mag niet naar school 
door het Corona virus.  
Het is erg raar om niet naar 
school te kunnen. Ik zie nu mijn klasgenootjes en 
mijn vriendjes en vriendinnetjes niet. Omdat we niet 
naar school mogen krijgen we iedere week huiswerk 
met voor iedere dag opdrachten. Meestal ziet mijn 

dag er zo uit. 
 
7:30uur: Meestal sta ik rond deze tijd op. Ik ga dan 
vaak eerst een beetje lezen in bed en daarna naar 
beneden omkleden en ontbijten met mijn papa, 
mama en zusje Maan. 
9:00uur: Ik begin dan met mijn huiswerk. Ik zit dan 
bij mijn papa op zijn kantoor. Mijn papa werkt 
vanuit huis en kan mij dan helpen met mijn 
huiswerk. Vaak krijgen we iedere dag rekenen, taal 
en schrijven, maar soms ook extra opdrachten. 
12:00uur: In de middag gaan we eten met iedereen. 
13:00uur: Na het eten ga ik vaak spelen. Soms 
moet ik nog wat extra oefeningen doen, rekenen of 
taal. Als ik ga spelen ga ik vaak buiten spelen. Ik 
kan nu niet afspreken. Ik vind het dan leuk om 
buiten te skeeleren. Dit doe ik vaak met mijn 
buurmeisje. 
17:00uur: Dan gaan we altijd avondeten. Na het 
eten ga ik nog even spelen met mijn zusje Maan, 
20:00uur: Om acht uur ga ik meestal naar bed en 
mag ik nog een filmpje kijken op de Ipad. 
 
Ik hoop dat het goed gaat met iedereen en dat het 
allemaal snel over is en we weer overal naar toe 
kunnen. 
 
Groetjes, Nova 

Voetbalplaatjes Plus Een dag uit het leven  

Dean met zijn 
gepersonaliseerd album 

van RKVVO. 
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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 

1 mei 2020 

2020 

Zoals u weet zijn heel veel activiteiten afgelast 
of worden verzet vanwege het coronavirus. 
Tot op heden zullen veel activiteiten tot 
tenminste 1 juni afgelast worden tot nader 
order vanuit het RIVM en de overheid. 

April  

17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

25 Ophalen oud papier 

  

Mei  

1 Ophalen groene kliko +PMD-zak 

4 Herdenking klokmonument 19.50u  
(in aangepaste vorm) 

8 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

9 Grote Veldhovense Quiz. 
Omdat het niet kan zoals jullie van ons 
gewend zijn, gaan wij het anders doen. 
Wij gaan digitaal! Hou  
https://degrotequizvanveldhoven.nl in de 
gaten. 

9 Chemokar kerkplein Oerle: 8.45-9.45u 

15 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
22 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
25 Ophalen oud papier 
29 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  
Juni  

1 Gilde St Jan: 17.00u aanbesteding 
Koningsvogel en gildekamer op 't Gement 
onder de gildeboom op Zandoerle 

3 VKS: Fietsen 

5 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

10 VKS: Fietsen 

12 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 VKS: Fietsen 

19 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

21 Oerse Motor Toertocht 

23 Gilde St Jan Baptist: 19.00u 
leukenvogelschieten 

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) 

Oude Kerkstraat 18  Dorpscentrum d’Ouw School 

Smidsvuurke 3 Tennisvereniging De Korrel 

Heikantsebaan 17-19 Voetbalvereniging RKVVO 

Banstraat 25  Vakantiepark Molenvelden 

Wintelresedijk 51 ZOO Veldhoven 

Habraken 2601-2605  SchippersStop 

Berkt 18 Dr. Elings, indien thuis 

Eindhovensebaan 29  Crematorium de Hoge Boght 

Juni  

24 VKS: Fietsen 

24 Gilde st Jan Baptist:  
9.00u: H.Mis + zegening St. Janstrossen 
10.00u: d'n trek naar Zandoers met 

bidden van rozenhoedje 
12.00u: Koningschieten op het 

gildeterrein Oerle 
22.30u: ondervendelen nieuwe 

gildebroeders op kerkplein 

26 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

27+28 TCO: tieners 4 tieners 

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

  
Juli  

7 DementieCafé: 19.30u: restaurant de 
Berkt, Wilgeman 1, Oerle 

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





