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Redactie 

Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy, 

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

Marlène Snelders-Linssen, Jurre van der Velden, Miranda van 

Vlerken - van Iersel, Werner Tornij, Els Vorstenbosch, 

Marlein van de Wiel, Maikel Willemsen.  

Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

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

of via Marlène Snelders - Linssen ( 040 - 253 93 19 ). 

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

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 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 

Verschijningsdata 2020 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers)  

8 28-08-2020 Week 38 (16-09-2020) 

9 25-09-2020 Week 42 (14-10-2020) 

10 23-10-2020 Week 46 (11-11-2020) 

11 27-11-2020 Week 51 (16-12-2020) 
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

(K)Oers met name(n) 

Vier generaties Schoones 
 
Bovenstaand een foto van de vier generaties 
Schoones. Links onder overgrootvader Kees 
Schoones met baby Gijs, daarnaast opa René 
Schoones en midden boven vader Mark Schoones.  
Gijs is de zoon van Mark en Elle Schoones-Snelders 
en is op 18 mei jl. geboren. 

Weer KBO activiteiten 

Koersballen, wandelen… 
KBO activiteiten gaan weer van start! 
 
Nu de coronamaatregelen versoepelen worden vanaf 
begin juli ook een aantal activiteiten van de KBO 
weer opgestart. 
Iedere woensdagochtend kunt u meedoen met de 
wandelgroep. Vertrek om 9.30 vanaf d’Ouw School. 

Iedere donderdagochtend kunt u deelnemen aan het 
Koersballen. Dat vindt plaats van 9.30 tot 11.30 uur 
in d’Ouw School. 
Bent u niet bekend met Koersballen? Kom 
vrijblijvend eens een keertje kijken en bepaal 
daarna of u het leuk vindt om hieraan mee te doen. 
 
Iedereen is welkom! 
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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 

Groen en Keurig dahlia’s 

Beste vrienden van Groen en Keurig, 
 
Ondanks dat wij, door het corona virus, u dit jaar 
niet aan huis konden bezoeken en u alleen via de 
Koers van Oers en een flyer op de hoogte bent 
gehouden, blijkt dat u onze club enorm waardeert. 
De spontane reacties die velen van jullie gaven 
zowel telefonisch, financieel als mondeling, gaan 
zeker de dahlia's extra kleur geven. Hiervoor onze 
hartelijke dank. 
 
Op zaterdag 8 augustus vanaf tien uur zijn jullie 
donateurs, weer van harte welkom om na een kopje 
koffie met een mooie bos dahlia's en de nodige 
laatste nieuwtjes naar huis te gaan. 
Zijn er onder jullie nog uit de categorie “vergeten“ 
geen nood. Zaterdag 8 augustus vanaf 10.00 uur 
kunnen jullie ook donateur worden op de tuin en van 
de mooie bloemen genieten. 
 
I.v.m. de voorbereidingen is de tuin tussen 10.00 
en 11.00 uur geopend. Graag niet eerder . 
 
Enkele donateurs vragen ook bloemen voor de 
“buren“. Voor ons overzicht vragen wij u om in dat 
geval ook de kaart van die buren mee te brengen. 
Alvast bedankt. 
 
Zijn er nog vragen bel gerust naar: 

Harrie van Beers  06 - 25395095 

Leo Bogaerts  06 - 81145580 
 
Tot 8 augustus. Jullie vrienden van Groen en Keurig. 

Taalcafé weer van start 

Taalcafé weer van start 
Vanaf woensdag 1 juli 2020 

Het Taalcafé in de Bibliotheek Veldhoven is vanaf  
1 juli 2020 weer van start gegaan. Nieuw is de 
locatie: uitsluitend op de eerste verdieping van de 
Bibliotheek én het feit dat deelnemers zich van 
tevoren dienen aan te melden. 

Het Taalcafé is gericht op volwassenen die 
Nederlands willen leren spreken. In het Taalcafé 
ontmoeten zij andere mensen die ook Nederlands 
willen leren. Onder begeleiding van een 
Nederlandstalige vrijwilliger praten ze met elkaar 
over gewone dingen zoals werk, eten en drinken, 
hobby’s en gezondheid. De ontvangst en begeleiding 
van het Taalcafé gebeurt door vrijwilligers van 
Cordaad Welzijn. 

Nieuw: locatie en aanmelden 
Vanaf 1 juli 2020 wordt het Taalcafé weer 2x per 
week gehouden: elke dinsdag van 18.30 tot 20.00 
uur en elke donderdag van 10.30 tot 12.00 
uur. Vanwege het coronavirus zijn een paar dingen 
nieuw in het Taalcafé: het Taalcafé is uitsluitend op 
de eerste etage van de Bibliotheek (voorheen ook op 
de begane grond) en deelnemers dienen zich aan te 
melden. Aanmelden kan tot  vrijdagochtend vóór de 
gewenste datum via e-mail: 
info@veldhovenvoorelkaar.nl. De trouwe 
bezoekers van het Taalcafé hebben hierover 
persoonlijk bericht gehad. 

Meer informatie over het Taalcafé: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/taalcafé  

Het Taalcafé in de Bibliotheek Veldhoven.  
Fotograaf: Willem Binnendijk.  
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 

    Kwaliteitsonderdelen 

Geen kermis openingsactiviteit 

Officiële openingsactiviteit voor de 
kermis gaat NIET door 
 
Tijdens afgelopen bestuursvergadering was nog niet 
duidelijk of de gemeente in september toestaat dat 
er een kermis in Oerle georganiseerd mag worden.  
Aangezien er toch wel wat tijd en werk in gaat 
zitten, om een opening te organiseren, is door het 
bestuur besloten om voor 2020 niets te organiseren. 
 
Of de kermis zelf doorgaat horen we half juli van de 
gemeente Veldhoven. We houden u op de hoogte via 
Facebook en www.oerle.info 

SNL niet op de kermis 

Wij staan dit jaar niet 
op de kermis! 
 
Beste Oerlenaren, 
 
Gezien de gevolgen van de coronacrisis, kunnen wij 
dit jaar niet op de kermis aanwezig zijn met onze 
kraam met de bekende enveloppensport. 
Het is nog onduidelijk of, en zo ja, hoe de kermis 
door zal gaan. Daarnaast kunnen en willen we in 
deze tijd ook niet rondgaan met loten.  
Wij betreuren het zeer, dat deze populaire activiteit 
afgelast moet worden. We kunnen nu echter niets 
regelen. Mocht er t.z.t. alsnog toestemming komen 
voor de kermis, dan zal het niet mogelijk zijn op 
zo’n korte termijn alles te organiseren.  
 
Dit is voor ons natuurlijk een fikse financiële 
aderlating. Gelukkig hebben we in Oerle vele 
donateurs, waardoor het mogelijk is om door te 
gaan met ons gewone werk (aandacht voor de 
zieken en eenzamen in Oerle). Extra activiteiten, 
zoals het uitstapje, zullen dit jaar ook geen 
doorgang vinden. Zo hopen we het vol te kunnen 
houden tot volgend jaar. Hopelijk kunnen we in 
2021 weer op de gebruikelijke manier onze 
financiële middelen aanvullen. 
 
Mocht u ons werk een warm hart toedragen, dan 
kunt u natuurlijk een (extra) bijdrage ter 
ondersteuning van SNL afdeling Oerle overmaken op 
rek.nr: NL07 RABO 0138 5061 32 ten gunste van 
Stichting Nieuwe Levenskracht afdeling Oerle. 
Voor degenen, die liever contant een bijdrage 
leveren, u kunt uw bijdrage ook in een enveloppe bij 
onze voorzitter Theo Snelders, Nieuwe Kerkstraat 8, 
in de bus stoppen. 
 
We hopen natuurlijk op de eerste plaats, dat ieder 
van u deze coronacrisis op een goede en gezonde 
manier door komt.  
 
Mocht u zieken in uw omgeving kennen, laat het 
a.u.b. weten aan een van onze bestuursleden of 
d.m.v. een mailtje aan 
Oerle@nieuwelevenskracht.nl. 
 
Met spijt in ons hart dat we deze naast belangrijke, 
ook gezellige activiteit niet kunnen laten doorgaan, 
groeten wij u, 
 
Namens SNL afdeling Oerle,  
Theo Snelders,  
Voorzitter 
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Op weg naar 700-jarig bestaan 

Gilde St. Jan Baptist op weg naar 
viering 700-jarig bestaan 

In 2021 bestaat het gilde St. Jan Baptist  
700 jaar. Het Oerlese gilde viert dat met een 
groot vrij gildefeest op 6 juni 2021. In aanloop 
naar dit kleurrijke evenement vol tradities 
publiceert het gilde maandelijks een artikel. 

In dat artikel wordt de lezer bijgepraat over de 
vorderingen met betrekking tot de organisatie van 
het gildefeest. Steeds wordt daarbij ook een aspect 
van het gilde uitgelicht. Onderwerpen die aan bod 
komen, zijn onder meer de historie, de tradities, de 
leden en het schieten met geweer en kruisboog.  

Koningschieten 
Vanwege het coronavirus kon het koningschieten op 
24 juni niet doorgaan. Het driejaarlijkse evenement 
staat nu gepland op zaterdag 29 augustus: de 
feestdag van Sint Jan Onthoofding. Om 12.00 uur 
begint het schieten bij de schuilhut aan de 
Wintelresedijk. Later die middag weten we wie de 
opvolger van de huidige koning Jarno Schoonen 
wordt.  

De dag ervoor, 28 augustus, vindt op het 
gildeterrein het leukenvogelschieten plaats. Dit is bij 
uitstek de gelegenheid voor de Oerlenaar om het 
schieten met het geweer eens te proberen. 

Aanbesteding en teeravond 
Op 31 augustus is er om 19.00 uur een mis in de 
Sint Jan de Doperkerk. Daarna vindt in de schuilhut 
de aanbesteding van de grond en de verkoop van 
mais bij het gildeterrein plaats.  

Dit gaat in totaal om 3 hectare die wordt verpacht 
aan een van de gildebroeders. Na de aanbesteding 
volgt de teeravond in de gildekamer, dorpscentrum 
d’Ouw School.  

Kruisboog 
De schuilhut is elke donderdagavond vanaf 19.30 
uur open. Iedereen is welkom om er een keer te 
komen kijken. Belangstellenden hebben dan de 
gelegenheid om het schieten met de kruisboog eens 
te proberen. Er kan ook met het geweer worden 
geschoten, maar daarover volgt in een later artikel 
meer informatie.  

Het gilde logo op het gildehuis. 
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De parochie 

Versoepeling CORONA – maatregelen 
per 1 juli: 
 

• Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de 

weekendvieringen in de Christus Koningkerk:  
±200 personen kunnen aanwezig zijn met 
inachtneming van de 1½ meter afstand. 
Echter: in St. Jan de Doperkerk zijn i.v.m. de 
afstand slechts ±100 personen welkom! 

• Hebt u gezondheidsklachten: blijf dan thuis! 

Als het bevoegd gezag (priesters, kosters/
acolieten en bestuursleden) iemand waarneemt 
met overduidelijke verkoudheidsklachten kunnen 
zij deze persoon verzoeken om de kerk te 
verlaten. Om bij een eventuele uitbraak adequaat 
te kunnen reageren worden er achter in de kerk 
presentielijsten neergelegd waarop u uw naam en 
telefoonnummer kunt noteren.  
Deze lijsten worden aan niemand ter inzage 
gegeven tenzij noodzakelijk vanwege een 
uitbraak. Na 3 weken zullen wij de lijsten 
vernietigen. 

• We vragen u om de afstand van 1½ meter tot een 

ander te respecteren.  
Bij het ter communie gaan zullen beide priesters 
communie uitreiken.  
Alle kerkgangers komen via het middenpad naar 
voren waarbij een afstand van 1½ meter tot de 
ander wordt aangehouden. Alvorens communie te 
ontvangen reinigt u uw handen. 

• Als u allen meewerkt en deze maatregelen opvolgt 

kunnen we als parochie weer samen eucharistie 
vieren en voorkomen we dat onze parochiekerk 
een bron van besmetting zou kunnen zijn. 

 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 8.30 
uur en 10.00 uur. 
Uitsluitend bij mooi weer wordt er na de viering van 
10.00 uur i.v.m. 1½ meter maatregel buiten koffie 
gedronken. Voorlopig zullen de koren nog niet in de 
kerk actief zijn. 
Doordeweekse vieringen: 

• maandag en vrijdag om 9.00 uur en  

• dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om 

19.00 uur.  
Op zaterdag 15 augustus is het feest van Maria ten 
Hemelopneming; het is nog onbekend of het 
uitsluitend een viering om 19.00 uur is of dat ook 
nog een processie zal plaatshebben.  
 
 

Vieringen in de kapelkerken 
 
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:  
4 augustus, 1 september om 9.30 uur  
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand:  
11 augustus, 8 september om 9.30 uur 
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand: 21 juli, 
18 augustus, 15 september om 9.30 uur 
Na de vieringen bestaat de mogelijkheid om samen 
koffie te drinken.  
 
 

Viering patroonsfeest St. Jan de Doper -> 
29 augustus 9.00 uur 
 
Op 24 juni kon de kerkelijke viering met gilde-eer 
niet doorgaan doordat de kerk nog niet klaar was én 
Corona een te beperkt aantal personen zou hebben 
toegelaten. Die ochtend heeft Pater Jozef buiten 
vóór de kerk wel de nodige St. Janstrossen 
gezegend. Een delegatie van het gilde was eveneens 
op de trappen aanwezig.  
Het patroonsfeest vieren we samen met het gilde  
St. Jan Baptist natuurlijk in de eigen kerk en wel op 
St. Jan Onthoofding op zaterdag 29 augustus om 
9.00 uur en ook op maandag 31 augustus om 
19.00 uur is iedereen weer welkom.  
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Herstel van de kerk na vandalisme 
 
Na een gedwongen sluiting van ongeveer 3½ maand 
is de kerk weer klaar om op de 1e dinsdag van juli 
weer parochianen te ontvangen. Helaas zal men bij 
de vieringen en na afloop tijdens het koffie drinken 
toch ruim afstand van elkaar moeten blijven 
houden. 
Voor uitvaartvieringen moet men rekening houden 
met een beperking tot ±100 personen, want ook 
dan geldt de 1½ meter maatregel!  
Er is de afgelopen maanden veel werk verzet door 
de dakdekker, de calamiteitendienst en de 
aannemer. Met hulp van de kosters is nu wat orde in 
de chaos geschapen van overbodige en door 
regenwater aangetaste spullen. Tenslotte heeft 
natuurlijk ook de poetsploeg het stof, vuil en de 
spinnen van maanden en als gevolg van het 
kluswerk verjaagd. De schoffelploeg zorgde ervoor 
dat de koorstoelen weer klemvast zitten en de 
schilderijen van de pastores in de sacristie werden 
opgehangen. Helaas ontbreekt nog altijd elk spoor 
van de daders die deze immense berg werk hebben 
veroorzaakt. De schade en het herstelwerk was 
enorm, het opruim- en poetswerk eveneens, maar 
hun buit zal heel wat minder hebben opgeleverd.  
Wij hopen nog een hele tijd ‘ongestoord’ in de eigen 
kerk verder lief en leed te kunnen vieren. 
 
Alexa  

Parochieberichten: 

 
 

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 

Zegening van de St. Janstrossen op 24 juni j.l. 
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Oerle houdt traditie in ere 

Oerle houdt traditie van Sint Janstros 
in ere 

De woningen van een aantal Oerlenaren zijn 
het komende jaar weer beveiligd tegen onweer 
en blikseminslag. Zij hingen woensdag 24 juni 
volgens een oude traditie een gewijde Sint 
Janstros naast de voordeur. 

Pater Jozef Aruldoss moest die dag al om 09.00 uur 
acte de présence geven bij de Sint Jan de Doperkerk 
in Oerle. Een kleine dertig Oerlenaren lieten er een 
of meer Sint Janstrossen wijden door de pater. 
Vanwege de coronacrisis gebeurde het wijden niet in 
de kerk, maar op het kerkplein. Na een gebed 
maakte de pater een rondgang langs de verspreid 
opgestelde parochianen. Met een aspergil 
besprenkelde hij de kleurrijke Sint Janstrossen. 
Enkele vrouwelijke Oerse Bikers dat het tafereel 
belangstellend gadesloeg, kreeg en passant ook de 
zegen. 

Voor het gilde St. Jan Baptist is 24 juni een 
feestdag. De geboortedag van Johannes de Doper 
viert het Oerlese gilde traditioneel met een gildemis 
en feestdag. Altijd vindt het zegenen plaats tijdens 
de gildemis. Maar corona laat op dit moment nog 
geen mis en feest toe. “Heel goed dat ze dit jaar de 
trossen toch gewijd hebben. Als ze dit niet doen, is 
de kans groot dat de traditie uitsterft”, zegt  
Tilla Renders-Bierings. Het maken van de Sint 
Janstros wordt vaak van generatie op generatie 
doorgegeven. Renders: “Ik heb het van mijn vader 
geleerd. De kruiden en bloemen haal je uit de 
natuur en worden vaak samen gedeeld. Na de 
zegening moet de tros heel het jaar naast de 
voordeur blijven hangen.”  

Naast notenbladeren horen er in ieder geval  
St. Janskruid en korenbloemen in te zitten. Verder 
tref je er vaak witte en rode rozen in aan, Spaans 
gras, margrietjes, gele lelies, vingerhoedskruid en 
duizendschoon. Moeder en dochter Roulaux zijn voor 
het eerst aanwezig met een nog bescheiden Sint 
Janstros. “We wonen sinds een jaar in Oerle. Ik hou 
van tradities en wil deze graag in ere houden. Op 
oerle.info las ik wat er allemaal in een tros hoort. 
We hebben alles in het dorp kunnen vinden”, 
vertellen de nieuwkomers.  

Een delegatie van het gilde was ook aanwezig. 
Gildekoning Jarno Schoonen liet twee trossen 
zegenen. Eén ervan plaatste hij bij het beeldje van 
de tamboer op het kerkplein, en de andere behoedt 
het komende jaar de schuilhut van het gilde aan de 
Wintelresedijk voor onweer en blikseminslag.  

Om 09.30 vervangt Tilla Renders haar verdorde Sint 
Janstros door een kakelvers exemplaar. De oude 
verdwijnt niet in de kliko. ”Omdat de tros gewijd is, 
moet deze verbrand worden. Vroeger ging die de 
keukenkachel in. Nu gooi ik hem in de openhaard.” 

Pater Jozef Aruldoss zegent de Sint Janstrossen. 
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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 

Vochtige doekjes: waar blijf je ermee? 

Steeds vaker treden er verstoppingen op in het 
riool door de hoeveelheid vochtige doekjes. 
Ook de Veldhovense Rundgraaf wordt ontsiert 
door de witte doekjes. Daarbij brengen ze het 
milieu ernstige schade toe. 

Wekelijks moeten aannemers die voor gemeenten 
werken, verstoppingen oplossen. In het ergste geval 
gaat het afval in de pompen zitten waarna die 
vastlopen. “In Nederland zijn 17.000 gemalen die 
rioolwater verpompen. Die pompen lopen elk jaar 
allemaal 2 of 3 keer vast, voornamelijk door 
vochtige doekjes”, zegt Oscar Kunst van Rioned, de 
koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer. 

Op sommige pakjes staat dat de doekjes niet in het 
toilet mogen worden gegooid, op weer andere staat 
dat de doekjes afbreekbaar zijn. Kunst: “Er wordt 
zoveel doorgespoeld dat het niet afbreekt. Ook 
gewone schoonmaakdoekjes worden vaak 
doorgespoeld. Door corona wassen we onze handen 
momenteel vaker en maken we vaker schoon. Dan 
is het makkelijk om die doekjes door de wc te 
spoelen.” 

Rundgraaf ontsiert! 

Jos van der Looij die de foto’s maakte, schrok van 
wat hij in Oerle bij de Rundgraaf aantrof. “Spoel 
alstublieft de toiletdoekjes niet door het toilet. 
Verzamel ze bijvoorbeeld in een klein 
pedaalemmertje om de inhoud later in de juiste 
(grijze) container te deponeren. Deze doekjes horen 
niet in het toilet ook al staat op enkele verpakkingen 
dat dit beperkt wel kan. Dit is niet juist en zal op 
korte termijn op deze verpakkingen gecorrigeerd 
worden.”  

Naast de schade aan filters en pompen in het riool 
ontsiert het afval plaatsen waar het overtollig water 
wordt afgevoerd bij zware regenbuien. Onder andere 
de Rundgraaf dient voor de afvoer van overtollig 
(regen)water uit de omliggende wijken. “Via 
overstorten (uitlopen) van het riool komt het in 
beken, zoals in de Rundgraaf die weer in het 
Beatrixkanaal in Eindhoven uitmondt. Er heeft dit 
jaar al zeker 2 keer een overstort plaatsgevonden op 
de Rundgraaf”, weet de Oerlenaar. 

De foto met het lange gras is op 6 juni gemaakt. 
Veel doekjes zijn minder goed zichtbaar, maar het 
zijn er duizenden. Jos meldde dit bij Waterschap De 
Dommel. De volgende dag hebben zij het gras 
gemaaid waarna het gras met de meeste doekjes is 
afgevoerd. Op de volgende foto, gemaakt op 8 juni, 
zijn nog doekjes zichtbaar die er al veel langer 
liggen. Dat levert schadelijke effecten op voor 
milieu, dieren en insecten. De Oerlenaar roept 
winkeliers op om de juiste boodschap op de 
verpakking aan te brengen. 

Kortom: Alleen de 3 ‘P’s horen echt thuis in de wc: 
poep, plas en (wc)-papier. Willen we de natuur en 
onze billen schoonhouden: gooi billendoekjes en 
snoetenpoetsers in de vuilnisbak, dan kunnen we 
blijven poepen en genieten van de natuur! 

Vochtige doekjes in de Rundgraaf in Oerle. 
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Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

In de vorige Koersen riepen wij jullie op om 
ons dorpsblad financieel te ondersteunen. Daar 
is wederom positief op gereageerd, zodat we 
inmiddels (helaas ook na enkele opzeggingen 
en verhuizingen) op het mooie totaal van 300 
machtigingen zijn uitgekomen, waar we erg 
blij mee zijn.  
 
De Koers wordt in heel Oers verspreid (met dank 
aan de vrijwilligers die dit verzorgen). Dit betekent 
dat er één keer per maand in ca. 1300 huizen een 
Koers op de deurmat valt. Om het blad in deze 
oplage en in deze vorm financieel mogelijk te maken 
zijn er naast onze zeer gewaardeerde adverteerders, 
ca. 320 huishoudens in Oerle die via een machtiging 
(automatische incasso) of via een jaarlijkse eigen 
overboeking de Koers financieel ondersteunen. Dat 
is krap 25%, en dat vinden wij aan de tamelijk lage 
kant. 
 
Met de nieuwe machtigingen erbij komen we op een 
totaal van 300 huishoudens die de Koers jaarlijks 
ondersteunen met een automatische incasso. De 
resultaten van deze incasso’s leveren het fraaie 
bedrag van 3.708,92 euro op. De bedragen lopen 
uiteen van 2,27 euro (het equivalent van 5 gulden 
vroeger) tot 50,00 euro per huishouden en 
gemiddeld bedraagt de bijdrage dan ruim 12 euro 
per huishouden. 
 
Driehonderd machtigingen is mooi, maar dat aantal 
mag gerust nog hoger komen te liggen. Daarom 
willen wij nogmaals een beroep doen op alle 
Oerlenaren (waaronder de nieuwe bewoners) om 
ook een financiële bijdrage aan ons mooie dorpsblad 
te doen, dan wel om hun huidige bijdrage – die vaak 
nog uit de guldenstijd stamt – te verhogen naar een 
mooi rond getal in euro’s. 
 
Als u de Koers van Oers ook een warm hart 
toedraagt en vindt dat Oerle een eigen dorpsblad 
moet houden, vul dan vóór het einde van deze 
maand de machtiging op de volgende pagina in. 
Stop de ingevulde machtiging vervolgens in de gele 
brievenbus bij Dorpscentrum d’ Ouw School aan de 
Oude Kerkstraat 18, of in de brievenbus bij één van 
de redactieleden zoals vermeld op het formulier op 
de volgende pagina. Mocht u ons al financieel 
steunen dan daarvoor onze dank. 
 
Alvast bedankt, Stichting Koers van Oers  

300
e

 machtiging ontvangen 
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Ontwikkelingen Stichting Historisch 
Oerle 
 
Nadat wij in de zomer van 2019 een herstart 
hadden gemaakt, konden we enkele maanden 
flink aan het werk. Eind februari ging ook ons 
wereldje op slot: geen vergaderingen en 
andere bijeenkomsten meer, maar door de 
moderne communicatiemiddelen waren we in 
staat om belangrijke zaken door te laten gaan. 
 
Wij hebben als stichting niet de mogelijkheid om 
zelfstandig te opereren. 
Wij zijn enthousiast, we hebben veel kennis over 
Oerle, maar we missen financiën en ervaring. Onze 
stichting heeft wat geld overgehouden aan de 
uitgave van het boek “Witte nog”. Dit geld hebben 
we nodig voor wat lopende zaken, maar hiermee 
kunnen we geen grootse evenementen of exposities 
bekostigen. 
 
Contact met zusterstichtingen 
In de afgelopen maanden hebben we intens contact 
gehad met onze twee zusterstichtingen binnen 
Veldhoven: Veldhoven-dorp, historisch bekeken en 
Zeelst schrijft geschiedenis. Zij participeerden al in 
een overleg met de gemeente, ’t Oude Slot, de 
archeoloog e.a. Wij zijn daar onmiddellijk bij 
aangesloten. Ook hebben we als drie stichtingen een 
goede samenwerking opgebouwd met de bibliotheek 
Veldhoven. Op educatief en communicatief terrein 
kunnen we veel voor elkaar betekenen. De eerste 
stappen zijn al gezet om materiaal te ontwerpen om 
met dementerende ouderen via een digibord over 
het (Veldhovense) verleden te gaan spreken. 
Wij gaan ook artikelen in het Veldhovens Weekblad 
verzorgen over 100 jaar Veldhoven (in 2021) en de 
artikelen bundelen in boekvorm. 
 
Werklocatie 
Wij hebben als drie stichtingen iets gemeen: we 
missen een goede werklocatie. Zeelst schrijft 
geschiedenis heeft haar onderkomen op de 
bovenverdieping van ’t Oude Slot en heeft ruimte 
tekort, Veldhoven-dorp, historisch bekeken werkt op 
het zangkoor van de H. Caeciliakerk en wij als 
Stichting Historisch Oerle hebben geen eigen ruimte. 
Wij hebben ons probleem voorgelegd aan wethouder 
Van der Looij. Dit heeft geresulteerd in een tijdelijke 
oplossing. De bovenverdieping van de bibliotheek 
staat nagenoeg leeg. Op deze verdieping was ook de 
Speelotheek gevestigd. Tot het moment, dat er een 
bestemming voor deze ruimte is gevonden, werken 
wij als drie stichtingen vanuit deze ruimte. Op het 
moment, dat u dit leest, zijn alle materialen in deze 
ruimte samen gebracht. Samen hebben we een 
schat aan historisch erfgoed.  
 

Ontwikkelingen Historisch Oerle 

Samensmelten 
Wij als bestuursleden vinden, dat we elkaar sterker 
kunnen maken. En daarom hebben we de intentie 
uitgesproken om een traject te gaan starten om 
samen te gaan. Van drie stichtingen naar één 
stichting met als voorlopige werktitel: Erfgoedhuis 
Veldhoven. Wij gaan bestuursleden zoeken voor een 
overkoepelend bestuur, zodat wij ons vooral bezig 
kunnen houden met het inhoudelijke werk. De tijd 
tot en met de zomervakantie hebben we nodig om 
onze nieuwe plek in te richten. In de september-
editie van de Koers van Oers vertel ik u verder over 
onze plannen. Wij willen ons “centrum” ook open 
gaan stellen voor iedereen die meer wil weten over 
heemkundige zaken en genealogie. Wij willen voor u 
de geschiedenis van onze dorpen en de mensen die 
er wonen en woonden inzichtelijk en toegankelijk 
maken. 
 
In onze huidige collectie hebben we ook het archief 
van enkele Oerlese verenigingen. Wij willen deze 
ook toegankelijk voor u maken.  
 
Uiteraard is geschiedschrijving nooit af. Wij zijn ook 
afhankelijk van wat we van mensen krijgen: foto’s, 
bidprentjes, geboortekaartjes, geschreven teksten, 
krantenartikelen zijn van harte welkom. U bent ze 
enkele dagen kwijt, wij scannen ze in en bezorgen 
alles weer netjes bij u terug. 
 
Wij staan natuurlijk ook open voor goede ideeën. 
Ook al zijn we dan nu gehuisvest op een locatie 
buiten Oerle, we zullen ernaar streven om boven de 
bibliotheek een huiskamer voor de Veldhovense 
geschiedenis in te richten met uiteraard een 
prominente plaats voor de historie van Oerle. 
 
Tiny Leijten, voorzitter Stichting Historisch Oerle. 
Tel. 040-2540799 / 06-54943196 
E-mail: tinyleijten@gmail.com 
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Het interview 

Zorgboerderij van familie Schippers 
wil zoveel mogelijk mensen de kans 

geven. 
 
Na vijftien jaar stopt ’t Geitenboerke als 
Novafarm zorgboerderij. Christ en Marleen 
Schippers hebben besloten om zelfstandig door 
te gaan. 
 
Door Ad Adriaans 
 
In 1997 beginnen Christ en Marleen Schippers met 
het houden van geiten in een stal aan de 
Scherpenering. Twee jaar later openen ze aan de 
Toterfout een nieuwe stal voor 620 geiten. Het 
verdienmodel was het leveren van geitenmelk. In 
2005 ziet ’t Geitenboerke het levenslicht. “We 
begonnen met excursies op het bedrijf, 
kinderfeestjes, schooleducatie en een kaaswinkel”, 
vertelt Christ. Ook starten ze dat jaar als Novafarm 
zorgboerderij. Vijftien jaar werken sindsdien (ex-)
verslaafden op de geitenhouderij. De dagbesteding 
liep via de toenmalige Stichting Novafarm. Een 
superconcept, vindt Christ. “Er was vervoer bij en 
begeleiding. De begeleider deed de administratie, 
begeleiding van de mensen en trok zelf ook een 
overall aan.” De hulpboeren, zoals Christ de (ex-)
verslaafden noemt, konden goed werken. “We 
hebben er best veel aan te danken. ’t Geitenboerke 
hebben we er echt mee ontwikkeld.”  
 
Gevoel van eigenwaarde 
De hulpboeren werkten er aan de hand van een bord 
met dagelijkse werkzaamheden en een bord met 
daarop klussen. “De borden geven duidelijkheid en 

houvast. De begeleider verdeelde het werk. Het 
werken geeft de hulpboeren een gevoel van 
eigenwaarde. Soms ook riep het emoties op. 
Bijvoorbeeld bij iemand die een lammetje een flesje 
gaf en vroeger een kindje heeft moeten afgeven.”  
 
Dagbesteding uit behandelplan 
Tot voor een jaar of zes maakt de dagbesteding deel 
uit van het behandelplan van de (ex-)verslaafden. 
Met de invoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) in 2015 verdwijnt 
dagbesteding uit het behandelplan. Het gevolg is dat 
er gaandeweg steeds minder hulpboeren naar de 
geitenhouderij komen. Christ: “We begonnen met 
vijf per dag gedurende vijf dagen per week. Nu 
komen er in plaats van dertig gemiddeld nog zes per 
week. Ook de begeleiders werden al snel ontslagen. 
Sinds vier jaar hebben we iemand in vaste dienst die 
de begeleiding op zich neemt.” De arbeidsgerichte 
zorg waarmee het bedrijf zich onderscheidt, zag 
Christ ook steeds meer in het gedrang komen. “We 
zien dat de hulpboeren steeds minder kunnen. 

Marleen en Christ Schippers. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Tegenwoordig hebben ze vaak een dubbele 
diagnostiek. Dat betekent doorgaans een lagere 
productiviteit en dat er meer begeleiding nodig is.”  
 
Aanbesteding 
Afgelopen zomer besluit het echtpaar om het zelf te 
gaan doen. Ze nemen deel aan de aanbesteding 
Arbeidsgerichte Zorg 18+ voor de gemeentes 
Veldhoven, Oirschot, Best, Bladel, Bergeijk, Eersel 
en Reusel-De Mierden. De goedkeuring kwam snel. 
“Vanuit de Wmo kunnen vanaf nu hier mensen 
terecht met autisme, psychische klachten, 
somatische klachten, niet-aangeboren hersenletsel, 
zintuigelijk beperkten en mensen die in een sociaal 
isolement zitten.” 
 
Werving gestart 
Het bedrijf had al enkele mensen in dienst die de 
opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
gevolgd hebben. Ook is er een sociaal werker in 
dienst. De werving van hulpboeren is gestart en 
inmiddels vond een gesprek plaats met de gemeente 
Veldhoven. “De casemanagers zijn nu aan zet. Zij 
kunnen hun cliënten nu attenderen op onze 
zorgboerderij. Het idee is om een groep van 
maximaal vijf of zes hulpboeren per dag hier te laten 
werken.”  
Daarnaast start er een tweede groep. “Dat noemen 
we de Boergondische Groep. Deze groep gaat 
voorbereidend werk doen voor Gasterij  
’t Dorpsgenot en maakt dagelijks een kop lekkere 
soep voor de hulpboeren. Ook deze groep zal zo’n 
vijf mensen tellen. En net als de hulpboeren komen 
zij maximaal twee dagen per week. Zo kunnen we 
zoveel mogelijk mensen de kans geven.” 

Samen de geitjes voeren. 
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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 

Severinus zaken 

Is koken jouw hobby? 
Severinus is op zoek naar een vrijwilliger die 1x in 
de 3 weken (bij voorkeur weekenden) wil koken op 
een woonhuis. Het koken dient in dit geval te zijn 
volgens een bepaalde cultuur uitgaande van zijn 
moeders recepten. 
 
Ben jij onze Keukenprins(es)? 
Wij hebben plaats voor een vrijwilliger die 1x per 
maand (bij voorkeur de weekenden) langs wil 
komen op een woonhuis om te koken. Deze 
gerechten mogen ook redelijk eenvoudig zijn, zolang 
ze maar vers bereid worden en een aangename geur 
geven in het woonhuis 
  
Koor Severinoos is op zoek naar een 
instructeur/vrijwilliger 
Binnen Severinus wordt er ook gezongen. Dit is 
wekelijks op maandagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren 
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand van zaken heeft van zingen, 
dit muzikaal kan begeleiden en nieuwe liedjes kan 
inbrengen. 
“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 
 
Mag ik met jou mee op de tandem? 
Ik ben een sportieve jongen van begin dertig. Ik kan 
niet zo goed praten, en ik praat in korte zinnen. Ik 
kan wel goed duidelijk maken wat ik wil. Ik ben 
vrolijk en kan goed knuffelen. 
Mag ik met jou mee op de tandem? Dan kunnen we 
samen de boodschappen voor het avondeten halen 
en lekker er op uit. 
  

Ik wil graag een rondje fietsen op mijn 
driewielfiets. Ga je met mij mee? 
Ik heb het syndroom van Down en vind het fijn als 
iemand erg duidelijk en gestructureerd is. Ik denk 
en praat op het niveau van een kind van 4. Ik wil 
graag de tijd en ruimte krijgen om alles te 
verwerken. 
  
Hallo, mag ik mij even voorstellen? 
Ik ben een spontane man, die samenwoont met M., 
binnen Severinus. Ik heb veel vrienden binnen 
Severinus. Ik ben zeer slechtziend, maar dat remt 
mij niet af in het ondernemen van allerlei zaken. 
Ik houd van muziek luisteren, dj’en, sjoelen etc. 
Ik ben op zoek naar een mannelijke vrijwilliger die 
met mij leuke dingen wil gaan doen. (het team 
bestaat al uit heel veel dames ;-)) 
Ik denk zelf aan: radioprogramma’s maken, 
concerten/festivals bezoeken, dj cursus volgen, etc. 
etc. 
Het moet het liefst ook iemand zijn die ervaring 
heeft met slechtzienden (bijna blind) en houdt van 
bovengenoemde activiteiten. 
  
Hoi 
Ik ben een vrolijke, gezellige, actieve jongen. Ik heb 
een kleine woordenschat, maar kan heel goed 
duidelijk maken wat ik wil. Ik vind het fijn om te 
weten wat ik gedurende de dag mag doen, daarom 
maak ik gebruik van picto’s, plaatjes die aangeven 
wat ik die dag ga doen. Ik houd heel erg van 
gezelligheid en ben graag in de aanwezigheid van 
anderen. Ik vind het lastig om mezelf bezig te 
houden of om ergens alleen een langere tijd mee 
bezig te zijn. Het zou fijn zijn als ik iemand heb die 
me daarin begeleidt. Ik kan erg genieten van het 
samen ondernemen van verschillende activiteiten.  
Ik neem je mee! 
Wandelen, fietsen, zwemmen, samen naar de soos 
of ergens wat gaan drinken/eten zijn een aantal 
activiteiten die ik graag doe; ik sta voor veel dingen 
open! 
  
Dansgroep Danserinoos is op zoek naar een 
instructeur/vrijwilliger 
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 
 
Met vriendelijke groet, 
Hannah van Duivenbode 
coördinator Vrijwilligers 
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Aanmelden nieuw seizoen 

Binnenkort gaan we weer van start 
met een nieuw TCO seizoen! 
 

MELD JE NU AAN… 
 
Het afgelopen seizoen hebben we jammer genoeg 
eerder stop moeten zetten ivm COVID-19.  
Voor het komend seizoen willen we graag zo snel als 
verantwoord weer leuke activiteiten voor jullie gaan 
organiseren. De start hiervan zal afhankelijk zijn van 
de komende ontwikkelingen. 
Dit alles heeft natuurlijk geen zin als we geen 
tienerleden hebben. 
Daarom is het de hoogste tijd om je aan te melden, 
als je dat tenminste nog niet gedaan hebt. 
Oude groep-8 leerlingen uit Oerle hebben schriftelijk 
een uitnodiging om lid te worden ontvangen. 
De huidige leden wordt ook gevraagd om zich voor 
het nieuwe jaar in te schrijven bij TCO.  
 
Dus ben je komend schooljaar 1ste t/m 4de jaar 
leerling op het voortgezet onderwijs en woonachtig 
in Oerle…. Schrijf je dan in op onze website. Hier 
kun je ook alle info terugvinden. 
Aanmelden via TCO website www.tcoerle.nl . 
 
Iedere tiener uit Oerle kan zich 
aanmelden, maar lees a.u.b. eerst 
de informatie, op de website goed 
door. Hier staan o.a. de 
voorwaarden om lid te kunnen 
worden en de meest actuele 
informatie. 
 
De inschrijvingstermijn is t/m vrijdag  
28 september 2020. 
 
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende 
leden: 
- Antoine Jansen (voorzitter) 
- Hans van Nunen (penningmeester) 
- Josje Slaats 
- Marc Schilleman 
- Martijn Tholen 
- Ivar Boerefijn 
- Gerita van der Hoeff 
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit 7 
personen. Wij zoeken nog enthousiaste ouders 
die het huidige bestuur komen versterken 
zodat we in de toekomst de activiteiten kunnen 
blijven aanbieden. 
 
Stichting Tiener Comité Oerle 

Stichting

Fotograaf Andrej 

Ik ben Andrej van Mil en ik woon in Oerle op de 
Kleine Vliet 4. In de Koers van Oers zag ik dat jullie 
graag foto's ontvangen. Ik maak natuurfoto's. Dat is 
mijn hobby.  
Ik heb al meerdere keren met een foto van mij in 
het Eindhovens Dagblad gestaan. Het lijkt mij ook 
leuk om met een foto in de Koers van Oers te staan. 
 
In de collage achterin de Koers zit een foto die ik 
gemaakt heb bij de Vessemse Vennen. Ik had van 
iemand gehoord dat daar in de omgeving een 
blauwborst zit. Toen ben ik er heen gegaan om te 
zoeken en dat is me gelukt! 
 
Je kunt ook over mij en mijn hobby lezen in het 
boek #mooiemomenten van Severinus. Dat boek 
is pas uitgekomen vanwege het 60 jarig bestaan van 
Severinus. Op bladzijde 120 staat mijn verhaal.  
 
Ik heb al heel veel mooie foto's, je kunt deze ook 
zien op mijn Instagram account; andrej8462. 
 
Samen met een vriendin Marijke Nauta, ben ik een 
kalender voor 2021 aan het maken en een 
verjaardagskalender. In deze kalenders komen mijn 
mooiste foto's te staan. Als iemand belangstelling 
heeft voor een kalender kan hij/zij mij een mailtje 
sturen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Andrej van Mil 
fotograafandrej@gmail.com 
Instagram: Andrej8462 

Aspergevelden van Kelders 

Onderstaande foto was helaas net te laat om opgenomen 
te worden in de collage die achterin de Koers is te vinden. 

Deze foto heb ik 28 april tijdens mijn wandeling door 
het mooie Oerle gemaakt. Uitkijkend op de asperge- 
velden van Kelders en de kerk. 

Marian Manders 

https://www.instagram.com/Andrej8462/
https://www.instagram.com/Andrej8462/
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Keuringsarts 

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

In memoriam John Zwijgers 

PSV-stewards bewijzen Veldhovenaar 
John Zwijgers (1967-2020) op 

indrukwekkende wijze de laatste eer 

Terwijl het PSV-lied uit de speakers knalt, 
passeert een rouwauto in Zandoerle een haag 
applaudisserende PSV-stewards. Zij brengen 
een indrukwekkend eerbetoon aan hun 
overleden maat John Zwijgers.  

Het plotselinge overlijden van John Zwijgers (53) op 
vrijdag 12 juni laat op veel plaatsen een leegte 
achter. Op de eerste plaats in zijn gezin in Oerle, 
maar ook op basisschool St. Jan Baptist, de club 
stewards bij PSV en Animal in Need wordt hij 
gemist.  

Ogenschijnlijk was er vrijdagmorgen 12 juni nog 
niets aan de hand. Samen met echtgenote Monique 
dronk hij een kop koffie.  

“Daarna ben ik gaan werken. John is niet ziek 
geweest. Hij had alleen via de huisarts een puffer 
voor een bovenste luchtweginfectie.” Eenmaal aan 
het werk ziet Monique dat haar man al enkele keren 
gebeld heeft. Ze belt hem direct terug en hoort dat 
hij heel erg benauwd is. Ze belt vervolgens snel de 
buurvrouw om naar haar man te gaan en spoedt 
zich naar huis. “Met tien minuten was ik thuis. John 
was toen al niet meer aanspreekbaar. Hij had zelf 
nog de ambulance gebeld. Hij kreeg een hartinfarct 
gevolgd door een hartstilstand.” De 
ambulancemedewerkers, de buren en Monique 
deden er alles aan om hem te helpen. Na reanimatie 
werd hij met een kloppend hart naar het 
Catharinaziekenhuis vervoerd. Daar is hij helaas 
overleden. 

De erehaag voor de Veldhovenaar bestaat uit de 
maximaal toegestane dertig PSV-stewards. “Het 
hadden er wel honderd kunnen zijn als dat mocht”, 
zeggen enkele stewards. Vanaf het seizoen 
2013/2014 maakte John deel uit van de groep 
stewards van de Eindhovense club. Een half jaar 
later raakt ook echtgenote Monique met het PSV-
virus besmet. Samen trokken ze op bij het toezicht 
houden tijdens wedstrijden. Niet alleen bij die van 
de hoofdmacht, maar ook tijdens duels van Jong 
PSV en Dames 1 op de Herdgang. Steward Stef 
Reintjens werkte vaak met John samen. “In het 
stadion was ZZ zijn vak. Daarin zit de jeugd van  
12 tot 16 jaar. John was een geweldige vent die 
altijd de rust wist te bewaren. Met één blik kon hij 
de boel onder controle houden. Allemaal wisten ze 

John Zwijgers, betrokken bij PSV en Animal in Need.  

Erehaag van applaudisserende PSV-stewards 
tijdens de rouwstoet door Zandoerle. 
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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 

www.rendersmetaal.nl 

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

wat ze aan hem hadden.” Het was voor hem een 
feest om naar PSV te gaan. Dat zijn werk werd 
gewaardeerd in Eindhoven blijkt wel uit een 
handgeschreven condoleance van directeur Toon 
Gerbrands. Het is slechts één van de ruim 120 
rouwkaarten die de familie mocht ontvangen. Grard 
Snelders is voorzitter Vrijwilligers bij v.v. UNA. Ook 
hij maakte John enkele jaren als steward mee. “Wij 
hebben heel goede herinneringen aan hem. John 
was een man van recht door zee, waar je van op 
aan kon.” 

Ook basisschool St. Jan Baptist, waar zijn kinderen 
Deveny en Levy les krijgen, kon altijd op hem 
rekenen. Hij was er verkeersbrigadier, was met zijn 
echtgenote een actief lid van de schoolraad en was 
altijd bereid om bij klussen de handen uit de 
mouwen te steken. “Als er iets was, kwam John 
altijd een handje helpen. Hij wilde er voor de 
kinderen zijn. Zo leverde hij onlangs nog een 
bijdrage aan het maken van looproutes in verband 
met het coronavirus”, vertelt directeur Maria 
Veenvliet.  

In januari 2018 startte de Oerlenaar met het 
vrijwillig opvangen van honden voor Animal in Need. 
Vanuit een asiel in Spanje maakten sinds die tijd 
maar liefst 63 honden tijdelijk deel uit van zijn 
gezin. Met liefde en veel geduld leerde hij de 
huisdieren indien nodig zindelijk worden en aan de 
lijn lopen. Samen met Animal in Need zocht hij 
vervolgens naar een nieuw huis wat doorgaans 
binnen drie weken lukte. “Geen rit of vraag was te 
gek. We konden altijd op hem en Monique rekenen. 
Zelfs ’s nachts op Schiphol staan wachten op een 
verschoppeling uit Spanje, werkelijk niets was een 
probleem. Hun aandeel is voor onze stichting zo 
ontzettend belangrijk en waardevol”, aldus de 
voorzitter van Animal in Need. 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.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 75 was:  
1. ScHilleman 
2. FitcOins 
3. De KemPen 
4. Oud Papier 
5. KoErs 
6. MoNiek 
7. ZwartBont 
8. JaspeR 
9. NoodlOkalen 
10. NatuUrcirkels 
11. Willem 
12. SandErs 
13. TouRnoy 
14. Van de Spijker  
 
Familienaam: Hoppenbrouwers 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, Mieke van Campen, 
Annie Geven-van Lieshout, Jo ten Have, Bets 
Hospel, Corné Kelders, Janus van Lieshout, 
Henriette Segers, Annie Stemerdink, Helma van der 
Zee. 

Crypto Oers, puzzel 76 

1. Een boscafe is ook een straat richting Knegsel 
(11) 

2. Met deze indrukwekkende bank steun je ons 
automatisch elk jaar (10) 

3. Het combineren van een voorzetsel en 
openingen bij de Korrel (9) 

4. In de andere kamer zit een lid van de 
kinderredactie verborgen (4) 

5. Speel goed in de City Passage, je vindt anders 
Story niet (9) 

6. De indrukhof bij de bijen (13) 
7. Een zonnegod, een jongen en een meisje zaten 

samen aan de Zandoerleseweg (8)  
8. Het gemaal van zanggroepen van Sint Jan (10) 
9. Zitten deze edelmannen de Dorpsvereniging 

voor ? (7) 
10. Het slot is niet laag maar wel weg (8) 
11. Boeket van veldbloemen van een heilige jongen 

luidt de zonnewende in (4,8) 
12. Verander Jason in de moeder van de 

Hagelaarsstraat (5) 
13. Krijgt de basisschool advies van vader of 

moeder ? (9) 
14. Niet uit, geen spar en een vaarstok vormen deze 

oud directeur van Merefelt (3,3,4) 

1                           

2                          

3                         

4                    

5                         

6                             

7                        

8                          

9                       

10                        

11                            

12                     

13                         

14                          
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Bouw tijdelijke huisvesting 

Bouw tijdelijke huisvesting bij St. Jan 
Baptist start medio juli 

In Veldhoven wil de gemeente dat kinderen in de 
opvang-, en basisschoolleeftijd thuis nabij, dus in 
hun woonomgeving, basisonderwijs kunnen volgen 
en naar de opvang kunnen gaan. Gemeente en 
onderwijs- en kinderopvangpartners maken daarom 
samen een Integraal Huisvestingsprogramma (IHP). 
Afgelopen februari heeft de raad over het IHP 
gesproken en ambities vastgesteld. Ook heeft de 
raad besloten dat op een aantal plekken tijdelijke 
huisvesting komt om de toenemende 
leerlingenstroom op te kunnen vangen, waaronder 
bij St. Jan Baptist. Deze huisvesting in Oerle moet 
klaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar. 

Stand van zaken  
Gemeente, onderwijs en kinderopvang zijn het 
inmiddels eens over de functies en indeling van het 
gebouw. Zie de plattegrond en de impressie van het 
gebouw. De bouw van de tijdelijke huisvesting is 
aanbesteed. De Meeuw uit Oirschot gaat de bouw 
verzorgen. De gemeente heeft in de eerste week 
van juni de vergunning aangevraagd om de tijdelijke 
huisvesting te realiseren voor een maximale duur 
van 10 jaar. De aanvraag is nu in behandeling.  
St. Jan Baptist en kinderopvang Nummereen hebben 
inmiddels hun ouderraad en oudercommissie 
ingelicht. 

Planning 
Onder voorbehoud van tijdige vergunningverlening, 
start de aannemer half juli met de bouw van de 
tijdelijke huisvesting. De aannemer zal 
belanghebbenden tijdig informeren over de planning 
en de uitvoering van de werkzaamheden. Na 
verlening en publicatie van de vergunning is er een 
bezwaartermijn van 6 weken. De bouw is klaar voor 
het begin van het nieuwe schooljaar, tenzij er 
vanwege bezwaren vertraging optreedt. Na uiterlijk 
10 jaar wordt de tijdelijke voorziening verwijderd. 
Het terrein zal dan in de huidige situatie worden 
hersteld.  

Impressie tijdelijke huisvesting. 

Crypto winnaar 

Trouwe puzzelaar Bets Hospel in de 
prijzen 
 
Ook de 15e winnaar van de Crypto Oers prijs 
stuurt al vanaf de start van Crypto Oers haar 
oplossingen naar redactie@koersvanoers.nl. 
Dat haar naam uit alle goede inzendingen van 
de laatste 5 maanden werd getrokken, was dan 
ook eigenlijk geen verrassing. 
 
Deze keer hebben we de winnaar verrast met een 
bon van Gasterij het Dorpsgenot. Blij verrast nam 
Bets de prijs in ontvangst en verzekerde ons dat 
deze goed besteed ging worden. Geniet er van Bets, 
je hebt ’t verdiend! 
 
Voor iedereen die nog nooit de uitdaging is 
aangegaan om de Crypto Oers op te lossen: ga het 
vooral eens proberen! Overleg met je buurman, 
buurvrouw, wandelvriend(in) en/of tennismaat en 
laat die hersens kraken. Wie weet ben jij dan de 
volgende die een leuke waardebon of product 
ontvangt van één van de Oerse ondernemers. 
 

De crypto winnaar Bets Hospel. 
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Antwoorden BO quiz 

Antwoorden quiz Boergondisch Oers 
Hier volgen de vragen met hun antwoorden op de 
vragen die in de vorige Koers stonden. 
 
1. Geschiedenis ronde 
a. Hoe wordt 6 juni 1944 ook wel genoemd? 

D-day 
b. Hoeveel jaar bestaat de Guld op 6 juni 2021? 

700 jaar 
c. Bjorn Borg is geboren op 6 juni. Hoe oud wordt 

hij vandaag: 56, 60 of 64? 
64 jaar 

 
2. Oerse ronde 
a. Noem 5 uitbaters van het cafe/restaurant wat nu 

Lovano heet? 
Jan en Maria Geven, Victor de Kort, Kees van 
den Heuvel, Arthur Vonk, Bea en Richard 
Lunenburg, Marly de Crom en Geert van Loon 

b. In welk jaar overleed Pastoor Vekemans? 
2002 

c. Hoe groot is de maandelijkse oplage van de 
Koers van Oers: 1370, 1470 of 1570? 
1370 

 
3. Corona ronde 
a. Hoe heet de gebarentolk die Mark Rutte terzijde 

stond op de persconferenties? 
Irma Sluis 

b. In welke Chinese plaats werd de eerste Corona 
besmetting geconstateerd? 
Wuhan 

c. Hoeveel Nederlandse corona patiënten lagen op 
de IC (piek): 1424, 1434, of 1444? 
1424 

 
4. Muziek ronde 
a. Welk lied wordt steevast gespeeld bij onze 

opkomst op het podium op vrijdagavond? 
Les lacs du Connemara 

b. Wat is de artiestennaam van de doedelzakspeler 
bij Schots en Scheef in 2019? 
Gareth Fraser 

c. In welk land werd de zangeres Maan geboren: 
Nederland, Belgie of Zuid-Afrika? 
Nederland 

 
5. Sport ronde 
a. Welke kleur begint altijd bij het schaken?  

Wit 
b. Hoe vaak won Jan Raas de Amstel Gold Race?  

5 keer 
c. Hoeveel kilo weegt een discus voor vrouwen bij 

discuswerpen: 1 kilo, 1,5 kilo of 2 kilo? 
1 kilo 

6. Puzzel ronde 
a. Een vliegtuig stort neer in Baarle op de grens 

van Nederland en Belgie. In welk land worden de 
overlevenden begraven? 
De overlevenden worden niet begraven 

b. Adrie heeft 1.000 euro op de bank staan, die elk 
jaar 1% rente geeft. Hoeveel euro heeft Adrie na 
2 jaar op de bank staan? 
1020,10 euro 

c. Aan hoeveel landen grenst Duitsland: 7, 8 of 9? 
9 landen 

 
7. Actualiteiten ronde 
a. Welke Hollywood acteur stierf in februari 2020 

op 103 jarige leeftijd? 
Kirk Douglas 

b. Voor welk team gaat Kjeld Nuis schaatsen? 
Reggeborgh 

c. Clown Bassie is onlangs geopereerd. Waaraan: 
Niersteen, Boezemfibrillatie of Hernia? 
Niersteen 

 
8. Alcohol ronde 
a. Waarom heb je meer zin in zoute snacks dan in 

gezond fruit na het drinken?  
Alcohol onttrekt vocht aan het lichaam, zout 
houdt het vocht vast 

b. Waarom is het toegestane alcoholpromillage 
achter het stuur niet nul? 
Omdat het lichaam altijd zelf een kleine 
hoeveelheid alcohol aanmaakt 

c. Hoeveel procent van de wereldbevolking is op dit 
moment dronken: 0,005%, 1% of 7%? 
1% 

 
9. Mode ronde 
a. Waarvoor staan de letters LBD bij damesmode? 

Little Black Dress 
b. Een smoking heet in Engeland een dinner jacket. 

Hoe noemen ze die in de USA? 
Tuxedo 

c. Wat is de gemiddelde damesschoenenmaat: 37, 
38 of 39? 
Maat 39 

 
10. Boergondisch Oers ronde 
a. Wie gaat er schuil achter het anagram JAMKE 

DARRELS?  
Marja Kelders 

b. Tijdens Boergondisch Oers op de Camping trad 
K3 op. Welke Oerse dames waren dat? 
Dorien Reuter-van Hest, Kim Matheeuwsen-Blok 
en Carolien Sandkuijl-Kickken 

c. In welk jaar werd Frans voorzitter van 
Boergondisch Oers: 2005, 2006 of 2007? 
2007 
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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

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  

Het recept is deze keer van Hans Strieder. 
 

Risotto met bospaddestoelen 

 
Ingrediënten: 

− 300 gr risotto rijst 

− 75 gr geraspte Parmezaanse kaas 

− 150 ml droge witte wijn 

− 1 liter water 

− 1 blokje groentebouillon 

− 1 uitje 

− 1 teentje knoflook 

− roomboter (klontje) 

− 500 gr paddenstoelen en kastanjechampignons 

− 1 theelepel tijm 

− handje walnoten 

− 2 eetlepels truffelolie of tapenade 

− handje rucola 

− optioneel: verse truffel (wel lekker natuurlijk) 

Oersmakelijk 

Bereiding: 
Los het bouillonblokje op in een pan met 1 liter heet 
water en houd dit warm. Snipper het uitje en de 
knoflook fijn en fruit deze in een pan met een beetje 
olie of boter. Voeg de risottorijst toe en bak een 
paar minuten mee. Blus af met de wijn en laat de 
risottorijst deze opnemen. Zodra dit gebeurd is voeg 
je een soeplepel warme bouillon toe. Laat dit ook 
opnemen en roer af en toe door. Herhaal dit nog een 
paar keer tot de risotto ca. 25 minuten in totaal 
zachtjes heeft gekookt. 
 
Snijd ondertussen de paddenstoelen in plakjes en 
bak in een koekenpan met een beetje boter of 
margarine tot ze iets geslonken zijn. Proef of de 
risotto gaar is, hij mag nog een kleine bite hebben 
van binnen. Roer de klont boter en de Parmezaanse 
kaas er door. Voeg dan de gebakken paddenstoelen, 
een snuf tijm en de truffelolie of tapenade toe en 
schep alles door elkaar. Serveer de paddenstoelen 
risotto met wat grof gehakte walnoten en rucola en 
eventueel wat geschaafde verse truffel. Heerlijk ! 
 
 
Dit Italiaanse recept heb ik gekozen omdat het 
lekker en eenvoudig te bereiden is. 
 
 
Dan wil ik nu de pollepel doorgeven aan  
Leo Sanders, een van de top chef's van 
kookclub San Giovanni Battista uit Oers. 
 
Succes Leo ! 
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 38, nummer 6,  
juni 2005. 

Peanutbal toernooi 
Het Peanutbal toernooi voor de groepen acht van de 
scholen in Veldhoven, Vessem, Knegsel, Steensel en 
Wintelre is weer ten einde. 
Perfect verlopen, dank zij het (soms té) mooie weer, 
een sterke organisatie, veel enthousiaste 
deelnemers en de medewerking van velen. 
 
Dat ook onze groep 8 weer goed aanwezig was blijkt 
wel uit de uitslagen. Van de 60 deelnemende teams 
sloot het team Jan Baptist 1 het toernooi af met een 
3e plaats. 
Het 2e team eindigde op de 25e plaats. 
 
Echter dit 2e team had zich helemaal gericht op de 
sportiviteit. Dat dit ook een goed doel is, bewijst het 
feit dat hiermee de eerste plaats was gewonnen.  
Kortom ook dit jaar hebben we sportief weer goed 
afgesloten. 

Groep 8 van de St. Jan Baptistschool. 
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Vakantie 
 
door Susan Visser 
 
De zomervakantie is elk 
jaar weer iets waar we 
enorm naar uitkijken. 
We tellen af, verheugen 
ons er op dat we er 
samen tussenuit gaan, 
hopen op mooi weer. De 
vakantie lokt, verleidt en 
we dromen van een zon 
die schijnt. Ik herinner 
me hoe vorig jaar iedereen deelde in onze voorpret: 
de overbuurman bood aan onze kliko binnen te 
zetten en de post te doen, de buurvrouw van 
verderop (die we wel eens helpen door hun kat te 
verzorgen als zíj weg zijn) wilde ook gerust de 
plantjes water geven en zelfs de oppas stond klaar 
om tijdens de hittegolf op onze voortuin te letten. 
 
Wat een verschil met het vakantiepark waar we 
terecht kwamen. We zagen bij aankomst wel dat we 
buren hadden, want er stonden auto’s op de oprit. 
Maar mensen zagen we niet. Na het weekend bleef 
de oprit links van ons leeg en op de oprit rechts 
stond een andere auto met dit keer een Duits 
kenteken. Tegenover ons werd later in de week een 
Belgisch kenteken juist ingewisseld voor een 
Nederlands nummerbord. Als je iemand tegenkwam 
in het straatje waar wij een huisje hadden gehuurd, 
werd er niet gegroet. Ik voelde me volledig 
anoniem. 
 
Dit jaar lokt de vakantie ook, hoewel het eigenlijk al 
vanaf de carnaval voelt als zomervakantie. Vanwege 
de corona crisis bleef ons kind thuis van school, het 
was schitterend weer – de traagheid der dagen 
kroop al in april in mijn lijf en zit daar nog altijd. We 
hadden weliswaar vijf weken van volledig 
schoolgaan te overbruggen tot de zomervakantie, 
maar ik kon maar niet op gang komen. Het werd 
één groot aftellen tot het ook op papier weer 
vakantie was en niet alleen in mijn hoofd. 
 

Susans column 

De corona crisis had nog een onverwacht gevolg. In 
onze straat gingen de kinderen niet langer naar drie 
verschillende basisscholen maar kreeg iedereen 
thuisonderwijs en was er veel vrije tijd. De 
speelafspraken met klasgenootjes vielen weg, maar 
de buurkinderen vonden elkaar. De één kwam bij 
ons op de trampoline springen en die van ons 
sprong daar juist weer in het zwembadje. Buren die 
eerder op zichzelf waren kwamen hun kroost halen 
en brengen, buren die pas twee weken in de straat 
woonden deden meteen mee met de activiteiten die 
voor de kinderen werden georganiseerd. 
 
Ja, de vakantie lokt… Maar híer zijn buurkinderen 
om mee te spelen. Hier is het park en het bosje, het 
speeltuintje aan het eind van de straat en staat er 
een zwembadje klaar aan de ene kant van het blok 
en een trampoline aan de andere kant. Waarom zou 
ik eigenlijk naar zo’n anoniem vakantiepark willen 
vertrekken? Corona-proof en zorgeloos op vakantie 
in eigen tuin klinkt mij als muziek in de oren. Dus dit 
jaar wordt waarschijnlijk een staycation!  
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Yoga-Body-Mind-Massage 

Nieuw in Oerle 
 
Per 1 juli heeft Studio Zenn haar deuren 
geopend op de Oude Kerkstraat 37. Na zeker 
een jaar voorbereiding is de studio er klaar 
voor. 
 
Studio Zenn heeft een prachtige, rustgevende en 
lichte zaal waarin o.a. Hatha Yoga, Yin Yoga, Perfect 
Pilates en Mindfulness lessen en trainingen gegeven 
worden. De lessen en trainingen zijn “ladies only” en 
worden gegeven door een team van ervaren 
docenten. 
 
Na de zomer zal het lesrooster verder worden 
uitgebreid met lessen als Power Yoga, Yin/Yang 
Yoga, Zenn Zwanger, Zenn Mama en Zenn Fit. 
Uiteraard worden alle lessen verzorgd volgens de 
geldende corona richtlijnen. 
 
Studio Zenn is gevestigd op de eerste verdieping in 
het pand van schoonheidssalon en pedicurepraktijk 
Bij Veraz. In samenwerking met Bij Veraz verzorgen 
ze ook heerlijke ontspanningsmassages, hotstone 
massages en stevigere (deep tissue) massages. 

Ga voor meer informatie over de Studio, over de 
lessen en trainingen, de docenten, en voor het 
inplannen van jouw eerste (proef) les naar: 
www.studiozenn.nl 

Fysiotherapie Bantuan start door in 
Oerle 

Marjorie Peters-Brech 
had gedurende 
vijftien jaar een 
fysiotherapiepraktijk 
bij Contour Care. Na 
het faillissement van 
de sportschool voor 
vrouwen aan de 
Willemstraat maakt 
zij een doorstart in 
Oerle. 

De coronacrisis noopte eigenaresse Monique van 
Hoek-Donker na vijftien jaar de deur te sluiten. 
Peters, met 38 jaar ervaring als fysiotherapeute, 
zocht en vond een nieuwe locatie in Dorpscentrum 
d’Ouw School. Vanaf 1 juli zet ze daar haar praktijk 
voort onder de naam Fysiotherapie Bantuan.  

Naast fysiotherapie start zij op de locatie aan de 
Oude Kerkstraat 18 ook met het programma 
Optimaal in Balans. “Met dit programma richt ik me 
specifiek op senioren. Met Optimaal in Balans bied ik 
deze doelgroep de mogelijkheid om het bewegen 
weer goed op te pakken. Balanstraining, het 
verbeteren van de conditie en de spierkracht helpen 
senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen”, legt de inwoonster van Oerle uit. Het 
programma bestaat uit Perfect Pilates voor senioren, 
valpreventie en Otago.  

Als Otago-instructrice verzorgt Peters een 
oefenprogramma om valincidenten bij 80-plussers te 
voorkomen. Het oefenschema wordt op het individu 
afgestemd. In samenwerking met Studio Zenn aan 
de Oude Kerkstraat 37 start Peters begin juli ook 
met Perfect Pilates, waarin ze al twaalf jaar lesgeeft. 
”Bij Studio Zenn richt ik me op jongere vrouwen 
zonder klachten. De focus ligt hier voornamelijk op 
welbevinden.”  

Informatie over lestijden is te verkrijgen op nummer 
06-28369012.  

Bantuan start door in Oerle 

Marjorie Peters-Brech 
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Zomerprogramma de Schalm 

Zomerprogramma in Theater de 
Schalm 

Het theaterseizoen kreeg door de coronacrisis 
een heel ander verloop dan gepland. Nog altijd 
zijn theaters druk bezig met het verplaatsen en 
annuleren van voorstellingen, maar Theater de 
Schalm kijkt tegelijkertijd ook alweer 
voorzichtig vooruit.  

Programma in juli en augustus 
Voor de maanden juli en augustus wordt er een 
zomerprogramma gepresenteerd. Dit zal deels 
bestaan uit voorstellingen die eerder dit seizoen 
verplaatst moesten worden. Ook zijn er nieuwe 
voorstellingen bijgeboekt.  

Maatregelen en bezoek 
Uiteraard worden alle coronamaatregelen in acht 
genomen. Per voorstelling worden maximaal 100 
(Grote Zaal) of 50 (Lindenzaal) kaarten verkocht. De 
bar in de foyer is voorafgaand aan de voorstellingen 
geopend. Met inachtneming van de 1,5 meter 
afstand is een consumptie bestellen (die mee de zaal 
in mag) mogelijk.  
 
In de Grote Zaal is een sfeervolle, vlakke 
vloeropstelling gerealiseerd. Bezoekers kunnen aan 
tafeltjes plaatsnemen en met goed zicht op het 
toneel genieten van de voorstelling. In de Lindenzaal 
zijn de stoelen waarop gasten plaats kunnen nemen 
duidelijk gemarkeerd.  
 
Divers aanbod 
In het zomerprogramma is o.a. plaats voor Ruud 
van den Boogaard, Op Sterk Water, Magic Mike, 
Martijn Kardol, Iris Penning, Tisjeboy Jay en Tim 
Akkerman. Kijk voor het complete programma (dat 
vrijwel dagelijks aangevuld wordt!) en alle 
maatregelen op www.deschalm.com.  

Nieuws van DVO 

Nieuws van DorpsVereniging Oerle 
 

− DorpsVereniging Oerle (DVO) heeft zich actief 

ingezet voor de uitbreiding van de basisschool. 
Beloofd is dat de noodlokalen bij Sint Jan 
Baptist er voor het volgende schooljaar staan. 
Samen met de basisschool willen we een 
feestelijke opening organiseren. We hebben 
daarvoor een speciale werkgroep. 

− De gemeente Veldhoven besluit in de 2e week 

van juli of de kermis in Oerle door kan gaan. Wij 
houden een vinger aan de pols of alles volgens 
Oerse wensen verloopt. 

− 262 huishoudens zijn al lid van DorpsVereniging 

Oerle. Dat mogen er best meer worden. Meer 
leden betekent meer draagvlak en maakt het 
mogelijk om ons sterk op te stellen naar 
overheden en instanties. 

− De algemene ledenvergadering van 

DorpsVereniging Oerle is op maandag  
7 september in d’Ouw School. Het begint om 
20.30 uur. 

 
Nog geen lid van DorpsVereniging Oerle? 
Kijk eens op www.oerle.info (onder verenigingen, 
algemeen, Dorpsvereniging) 
U vindt daar ook een inschrijfformulier. Voor € 5, - 
per huishouden per jaar bent u lid en blijft u overal 
van op de hoogte. 
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Vakantieprogramma Oerle 

Beste Oerlenaren, 

Zoals jullie allemaal weten hebben wij als bestuur 
van het Vakantieprogramma Oerle besloten het 
Programma voor dit jaar te annuleren. Dit vanwege 
de noodzakelijke Coronamaatregelen en adviezen 
van de overheid.  

We zien echter dat de situatie verbetert en het 
overheidsbeleid steeds meer versoepeling toestaat. 
Gelukkig maar! Daarnaast merken we dat er binnen 
ons dorp veel behoefte is aan een vorm van 
samenkomen na de relatieve isolatie die we ons zelf 
moesten opleggen. Dat geldt ook voor onze 
kinderen. 

Daarom willen we, voordat het nieuwe schooljaar 
begint, in de laatste week van de vakantie een 
aantal activiteiten voor de kinderen organiseren. Met 
in achtneming van de dan geldende 
Coronamaatregelen uiteraard! Dat betekent dat we 
geen, of zo min mogelijk, hulpouders nodig zullen 
hebben en dat we te allen tijde de 1,5 regel en de 
juiste hygiëne-maatregelen zullen toepassen daar 
waar nodig… 

We hebben nagedacht over activiteiten met kleine 
groepen waar dus maar beperkte begeleiding voor 
nodig is en waar de groepen zo min mogelijk 
gemengd worden. 

Dinsdag 18 augustus:  

Onderbouw:  Speeltuin  
Bovenbouw: Streetjump  

Donderdag 20 augustus:  

Onderbouw: Buitenbios, in de ochtend 
Bovenbouw: Buitenbios, in de avond.  
Springkussen aanwezig 

Vrijdag 21 augustus:  

Onderbouw:  “Vakantie in Oerle Festival”, in de 

ochtend. Laat je verrassen  !! 

Bovenbouw: “Vakantie in Oerle Festival”, in de 

middag. Laat je verrassen  !! 

Dit alles speelt zich af in en rond blokhut “De 
Bosbender”. 

Het programma is voor alle kinderen die in Oerle 
wonen of in Oerle naar school gaan en die afgelopen 
schooljaar in groep 2-3-4-5-6-7-8 zaten, dus voor 
de duidelijkheid:  

Zat je afgelopen schooljaar in groep 2 (en ga je 
naar groep 3), dan mag je dit jaar mee!!! 

De kosten bedragen € 15,- per kind, ongeacht 
leeftijd. Indien je jouw kind wil inschrijven zien we 
je betaling graag tegemoet vóór 1 augustus 
2020 naar IBAN: NL83 RABO 01385020 48 t.n.v. 
Stichting Vakantieprogramma Oerle. 

Zet bij overmaken in de omschrijving de naam van 
je kind en in welke groep hij/zij zit (dus niet naar 
welke groep hij/zij gaat! Zet ook je naam (van de 
ouder) en het mobiele nummer erbij waar je altijd 
op te bereiken bent.  
Voorbeeld omschrijving:  
Ingmar Schilleman (gr 7), moeder Anouk de Graaf, 
tel: 06………… 

Betaling betekent bevestiging van de 
inschrijving 

We hopen dat we zo toch nog een leuk programma 
hebben kunnen maken voor de laatste 
vakantieweek. Let wel: door de korte 
voorbereidingstijd en corona-omstandigheden willen 
we op voorhand alvast begrip vragen voor eventuele 
last-minute wijzigingen op het programma. 

Hartelijke groet en hopelijk tot ziens bij de 
Bosbender!!! 

Bestuur Vakantieprogramma Oerle 

NB. Nadere info en verdere details zullen wij op een 
later tijdstip communiceren…. 
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Oerlenaren in de coronacrisis 
 
Door Jurre van der Velden 
 
De gezondheidssector heeft het in de 
coronacrisis moeilijk gehad. Door de toestroom 
van patiënten die ziek werden door het 
coronavirus, moest de bezetting op de 
afdelingen intensive care van veel 
ziekenhuizen plots worden verhoogd. Ook 
werden oproepen gedaan aan voormalige 
collega’s die ooit in de zorg hebben gewerkt en 
collega’s die met pensioen waren om (tijdelijk) 
weer in de zorg te komen werken om zo wat 
meer helpende handjes te hebben. Veel 
mensen gaven gehoor aan deze oproep. Zo ook 
Oerlenaar Jan de Koning. Een mooi moment om 
eens aan Jan te vragen hoe hij de afgelopen 
tijd heeft beleefd. 

Jan de Koning is 63 jaar en een paar maanden oud. 
Na zijn pensioen, op 1 januari 2020, tijdens het 
hoogtepunt van de corona-crisis, medio maart tot 
ver in april, heeft hij zijn baan als internist-
intensivist op de intensive care weer even opgepakt. 
Dit deed hij op verzoek van zijn oude collega’s. ´In 
die tijd was het aantal bedden op de intensive care 
in de loop van één week uitgebreid van 13 naar 25, 
een ongehoorde nooit vertoonde acute opschaling, 
die natuurlijk ook de acute inzet van personeel 
vereiste. Personeel dat er eigenlijk niet was. Er is 
toen een dwingend beroep gedaan op veel 
medewerkers van de operatiekamers en de 
verkoeverkamers en ook oud-medewerkers, zoals 
ik.´ 

‘Ik heb in die periode voornamelijk gewerkt als een 
soort back-up voor die medewerkers. Anesthesisten 
weten veel van regelen van de bloeddruk en 
beademen tijdens een operatie maar in het MMC zijn 
ze niet gewend intensive care/patiënten te 
behandelen omdat dat onder normale 
omstandigheden uitsluitend door intensivisten wordt 
gedaan. En dat geldt ook voor de tientallen 
verpleegkundigen die normaal op de OK werken 
maar nu ineens met intensive care-patiënten 
geconfronteerd werden. Mijn voornaamste rol was 
dus hen te steunen op momenten dat er typisch 
intensive care-zaken aan de orde kwamen. Gelukkig 
is het allemaal redelijk goed verlopen. Ik heb met 
zeer veel bewondering naar het 
doorzettingsvermogen, de werkhouding en het 
mentale uithoudingsvermogen van die mensen 
gekeken. Want het was best wel heftig wat er 
gebeurde, zeker voor medewerkers die niet gewend 
zijn met ernstig zieke patiënten te werken.’ 
 
‘Ikzelf heb de vijf weken die ik heb gewerkt ervaren 
als spannend, leerzaam & intrigerend en ook prettig. 
Spannend omdat ik te maken kreeg met een situatie 
die ik nog nooit had meegemaakt, tegelijk met de 
verantwoordelijkheid voor een groot aantal ernstig 
zieke patiënten en ik eigenlijk niet zeker was of ik 
het allemaal nog wel kon. Ik was immers met 
pensioen gegaan omdat de krachten me enigszins in 
de steek lieten en ik patiënten niet wilde opschepen 
met een dokter die niet meer helemaal top was. 
Leerzaam en intrigerend omdat ik te maken had met 
een écht nieuwe ziekte (COVID-19 longontsteking) 
die allerlei verrassingen in petto bleek te hebben. Zo 
is de manier waarop wij die patiënten beademden in 
de loop van die periode meermaals aangepast op 
grond van wetenschappelijke ontwikkelingen die 
dokters onderling min of meer live uitwisselden via 
het internet.  
 
‘Zo maakten wij gebruik van de ervaringen van 
artsen uit Milaan, die immers meer ervaring hadden 
dan wij met deze ziekte. Vroeger duurden dit soort 
veranderingsprocessen maanden zo niet jaren, nu 
gebeurde dit soms in dagen. Het voelde of ik in een 
voortdurende stroomversnelling zat. Ik heb het ook 
als prettig ervaren omdat ik als net afgezwaaide 
intensivist echt in een warm bad terecht kwam. 
Velen hebben tegen me gezegd dat het fijn was dat 
ik weer even terug was en het bleek ook dat ik 
werkelijk wat kon betekenen.’ 
 
‘Inmiddels is de druk eraf. De intensive care is weer 
terug naar zijn normale capaciteit en ik ben niet 
meer nodig. Ik ben met een goed gevoel voor de 
tweede keer met pensioen gegaan, met de afspraak 
dat als ze me in de toekomst weer nodig hebben, ik 
er zal zijn.’ 

Jan de Koning 

Oerlenaren in de coronacrisis 
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Antwoorden DVO Pub Quiz 

Hieronder volgen de antwoorden op de vragen 
van de DVO Pub Quiz 2020 zoals deze in de 
Koers van juni 2020 stond. 
 
Hoofdstuk 1: Sport: 
1. Harry Lavreysen won op het WK 2020 in Berlijn 

maar liefst 3 medailles, een op de teamsprint, 
een op de keirin en een op de sprint 
 
Harry was hard aan het trainen voor de 
Olympische (zomer) spelen in Japan van 2020. 
Maar zoals we allemaal weten gooide de 
Coronacrisis roet in het eten. We wensen Harry 
veel succes in 2021. Maar dit is ook een mooi 
bruggetje naar vraag 2. 
 

2. Het overkoepelende thema: Deze Nederlandse 
sporters wonnen allemaal een medaille op de 
Olympische Spelen van 1964 te Japan 
 A: Anton Geesink, gouden medaille met judo. 
 B: Pauline van der Wildt, Toos Beumer, Winnie  
 van Weerdenburg en Erica Terpstra. Zij  
 wonnen brons op de 4 x 100 meter vrije slag. 
C: Bart Zoet, Jan Pieterse, Evert Dolman, Gerben 
 Karstens. Goud op de 100 km ploegen tijdrit. 
D: Onze eigen Anton Geurts! en Paul Hoekstra  
 (maar die stond niet op de foto) 
 Zilver op de 1000 m kano.  
 

3. Sari van Veenendaal, de beste keepster ter 
wereld komt naar PSV 
 

4. De dame op de foto speelt : Lacrosse  
Deze sport vindt zijn oorsprong bij de Noord-
Amerikaanse Indianen en is een grote sport in 
Canada en de Verenigde Staten. 

 
Hoofdstuk 2: Muziek 
1.  A: Moody Blue- Elvis Presley 

Moody Blue is het vierentwintigste 
en laatste studio album wat Elvis 
uitbracht, 4 weken voor zijn dood. 
De echte verzamelaar heeft hem 
op blauw vinyl. 
 
B: Thriller- Michael Jackson 
Het in 1982 uitgekomen album 
bezorgde Jackson wereldfaam. Bij 
de titelsong Thriller hoorde een 14 
minuten durende clip. 
 
C: 4-US (virus)- Doe Maar 
Het laatste studioalbum van Doe 
Maar uit 1983, tijdens de 
opnamesvan het hierop volgende 
album kondigde de band aan te 
stoppen omdat ze de druk niet 
meer aankonden.  
 

D: Hotel California- Eagles 
Hotel California is de titelsong van 
het in 1977 uitgebrachte 
gelijknamige album. Het nummer 
is een ware evergreen geworden. 
 
 
E: The Dark side of the moon -
 Pink Floyd 
The Dark Side of the Moon uit 
1973 is totop heden het op een na 
best verkochte studioalbum aller 
tijden. Ook dit album is deels 
opgenomen in de Abbey Road 
studio 
 
F: Sticky Fingers -  
 The Rolling Stones 
De cover van dit album uit 1971 
werd ook ontworpen door Andy 
Warhol, samen met John Pasche. 
De Britse persing op het Rolling 
Stones label inc. rits zijn veel geld 
waard. 
 
G: Born in the USA -  
 Bruce Springsteen 
Het 5e studioalbum van the Boss 
kwam uit in 1985.De titelsong 
Born In The USA gaat over de 
betekenis van `Amerikaans zijn', 
en dan in het bijzonder als 
Vietnam veteraan. 
 
H: In Rock- Deep Purple 
Dit album uit 1969 is ook deels 
opgenomen in de Abbey Road 
studio. Het nummer Child in time 
staat nog altijd hoog in de lijsten 
met beste nummers ooit gemaakt. 
 
I: Abbey Road- the Beatles 
Abbey Road uit 1969 is de laatst 
opgenomen elpee van de band, 
hoewel "Let It Be"later werd 
uitgebracht. Na het mislukken van 
de Get Back-sessies wilden de 
bandleden nog een goed album 
maken voor ze uit elkaar gingen. 
Dit werd Abbey Road vernoemd 
naar de straat waar de opname 
studio ligt. 
 

2. A: Zing, vecht, huil, bid, lach, WERK en  
 bewonder- Ramses Shaffy 
B: Op zoek naar het geluk in Kronenburg Park  
 – Frank Boeijen 
C: Hé er is geen bal op de tv alleen een film met  
 Doris Day – Doe Maar 
D: Janne Jansen z’n vrouw dat was een  
 koorddanseres – Peter Koelewijn 
 

3. Op de foto staat de (toen nog) Golden Earrings 
We hebben de Golden Earring ook goed 
gerekend. De foto is gemaakt door Bert Verhoeff 
(in 1969) bij de pier op Schiphol toen ze op het 
allerlaatste moment niet vertrokken naar Amerika  
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Op de foto staan:  
Jaap Eggermont, Rinus Geritsen, Barry Hay, 
George Kooymans. Cesar Zuiderwijk kwam pas in 
1970 bij de Golden Earring. 
 

4. Brothers in Arms - Dire Straits 
De Dire Straits werden in 1985 door Philips 
gevraagd om het gezicht te worden van hun 
nieuwe gadget de Compact Disc (CD).  
Philips sponsorde ook de bijbehorende tour. 
 

5. Hans Schiffers is de presentator van de 
Arbeidsvitaminen. 

 
Hoofdstuk 3: Puzzels 
1. Neude, Utrecht 
 
2. 625 
 
3. A: Jaloers 
    B: Dan doe je er alles aan 
    C: Alcohol drinken 
    D: een slechte kledingsmaak 
 
4. Milja is 28 en Bart 21 
 
5. A: Barack Obama en Angela Merkel 
    B: Steven Spielberg en Woody Allen 
    C: Rihanna en Katy Perry 
 
Hoofdstuk 4 In het nieuws 
1. A: Terugkeer van Koningin Wilhelmina op  
  Nederlandse bodem, 1945 
 B: Bezoek van Koningin Juliana aan de  
  watersnoodramp, 1953 
 C: Bezoek van Koningin Beatrix aan de  
  vuurwerkramp te Enschede, 2000 
 D: Dodenherdenking zonder publiek 2020, i.v.m. 
  De Coronacirisis 
 
2. Bruno Bruins 
 
3. Antwoorden “Collectief geheugen”. 

 A. 1: John F Kennedy 
2: 1963 
3: Dallas 
4: Lee Harvey Oswald 
 

Op de foto ziet men John F Kennedy en Jackie 
Kennedy Onnassis op 22-11-1963 in Dallas tijdens 
hun publieksreis door Texas. De vermoedelijke 
schutter Lee Harvey Oswald werd 2 dagen later 
doodgeschoten door een nachtclubeigenaar. 
 
   B: 1: Elvis Presley 

2: 1977 
3: Graceland 
4: Memphis 
 

Op 16 augustus 1977 overleed Elvis Presley aan een 
hartstilstand. Op de foto ziet u de rouwstoet tijdens 
de begrafenis op 18-8-1977. 
In eerste instantie werd Elvis bij gezet op de 
begraafplaats Forest Hill Cemetery te Memphis. Maar 
omdat de begraafplaats veel te lijden had onder de 
horden fans die de King kwamen bezoeken is hij 
later herbegraven op zijn eigen landgoed Graceland. 

   C. 1: Bezoek Paus aan Nederland 
2: 1985 
3: Pastoor Vekemans 
4: Eindhoven Airport 

 
Paus Johannes Paulus II landde op 11 mei 1985 op, 
zoals Pastoor Vekemans zei “Oers grondgebied”. Dit 
was dan ook de reden dat Pastoor Vekemans de 
paus mocht ontvangen in Nederland. 
 
   D. 1: Europees Kampioen Voetbal 

2: 1988 
3: Michels 
4: Munchen 

 
Allemachtig Prachtig in 1988 waren we voor het 
eerst Europees kampioen voetbal geworden door in 
de finale Sovjet Unie te verslaan. Het EK voetbal 
vond plaats in Duitsland en de finale werd op 25 juni 
gespeeld in het Olympia stadion te Munchen. Dit 
alles onder leiding van de Generaal Michels. 
 
4. Op 13 april 1992 vond er bij Roermond (Limburg) 

een aardbeving plaats van 5.8 op schaal van 
Richter. 

 
Hoofdstuk 5: Oerle 
 
1. Antwoorden “foto’s van toen”. 

A: Café de Kers 
B: de Brink Zandoerle 
C: Oude Kerkstraat 43a 
D: Melkfabriek ’t Stoom Sint Janstraat  
 

2. De Oerlenaar van het jaar 2019 is Toos Senders 
 
3. In het anagram staan de namen van 

bestuursleden van de DorpsVereniging Oerle, het 
seizoen is natuurlijk: zomer. 
 1. Harry van der Zanden 
 2. Frans Loyen 
 3. Miriam Baltussen 
 4. Dre Jonkers 
 5. Rini Roosen. 

 
4. Volgens de voorzitter van RKVVO dhr. Cees Mels 

telt RKVVO 925 leden (actief en non actief) 
 
5. De route die onze voorzitter nam om bij de school 

uit te komen was misschien niet de meest 
efficiënte maar het is altijd fijn om even lekker te 
wandelen en je hoofd even leeg te maken. 
Route:  
start Nieuwe Kerkstraat, Clementinalaan, Sint 
Janstraat, Roodbont, Zwartbont, Witrik, 
(Zittardsestraat oversteken) Sella, Mansus,  
Fossa, Zandoerleseweg, Oude Kerkstraat school. 
 

Wij hopen dat jullie net zoveel plezier hebben 
beleefd aan het invullen van deze quiz als wij met 
het maken ervan. De prijswinnaars krijgen 
binnenkort een berichtje en u gaat ze zien in de 
volgende koers !  
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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.  

Afgelopen maand hebben onze Koers voor Kids 
alweer voor de laatste keer vergaderd. Maar 
aangezien we tijdens het Coronatijdperk elkaar niet 
echt heel veel gezien en gesproken hebben, mogen 
de Kids de volgende periode weer meedoen. Tim en 
Sophie gaan echter naar de middelbare school dus 
van hen hebben we afscheid genomen. Ook 
Angelique stopt ermee. Dean, Nova en Jasper zien 
we de volgende periode weer terug. Daarnaast 
hebben we dan weer een paar nieuwe Kids die zich 
mogen voorstellen. 
De laatste lunchvergadering hebben we afgesloten 
met een gezellige picknick op het veld naast de 
school. En de kids hebben in onze boekenkelder hun 
eigen bedankje mogen samenstellen, bestaand uit 
boeken en dvd’s!! Wij wensen alle Oerse Kids een 
fijne vakantie!! 
 
Groetjes, 
 
Els Vorstenbosch en Miranda van Vlerken 

Afsluitende picknick 

Picknick van de kinderredactie op het veld naast 
de school, met v.l.n.r.: Sophie, Dean, Nova, 
Angelique en Tim. Niet op de foto Jasper. 

Groentepizza met kip 

Recept: Groentepizza met kip 
 
Hoi, mijn naam is Nova en 
deze keer heb ik voor jullie 
een recept. Dit is een recept 
wat ik met mijn vader heb 
gemaakt. Het is een 
groentepizza met kip. 
 

• Recept is voor 4 personen. 

• Duurt ongeveer  
25 minuten om te maken en moet 15 minuten in 
de oven 

Je hebt nodig: 

• 2 Maggioni bloemkoolpizzabodems (hebben ze bij 
de grotere AH). Anders pizzabodem tomaat  
(2 stuks) 

• 150gram (hot) Salsa uit een potje 

• 250gram Ricotta 

• 400gram kipfiletreepjes (liefst kipshoarma) 

• 1 eetlepel mayonaise 

• 2 eetlepels halfvolle yoghurt 

• Halve teen knoflook 

• 40gram (veld)sla 
 
Stap 1: 
Verwarm de oven op 200graden. Snij de pizza 
bodems door midden en bestrijk de helften met de 
salsa. Kruimel de Ricotta en doe deze er over. Bak 
de pizza 15minuten in het midden van de oven. 
 
Stap 2: 
Verhit olie in de koekenpan en bak de kipreepjes op 
middelhoog vuur in 8 minuten gaar. Gebruik je geen 
kipshoarma, doe er dan peper en zout over de kip. 
Meng de mayonaise met de yoghurt in een 
kommetje. Pers de knoflook en meng deze erdoor.  
 
Stap 3: 
Neem de pizzabodems uit de oven. Verdeel de (veld)
sla over de pizza. Schep de kipreepjes er over. 
Verdeel de saus( mayonaise/yoghurt) over de pizza. 
Serveer de pizza’s. 
 
Eet smakelijk. 
 
Groeten, Nova 
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Animal Crossing Fortnite 

Hallo allemaal hier ben ik weer. 

Ik doe mijn stukje over 
Fortnite, omdat Fortnite mijn 
lievelingsspel is.  

Fortnite is een spel dat zich 
afspeelt op een eiland. Het 
belangrijkste van het spel is 
dat je probeert te overleven. 
Om te overleven heb je 
shields en wapens nodig. 
Deze shields en wapens kun je vinden in het spel. 
Deze zitten verstopt in kisten of kluizen. Om een 
kluis te openen heb je kluiskaartjes nodig, deze vind 
je als je een gevecht wint van de baas van een 
stukje van Fortnite eiland. Je kunt verschillende 
karakters kiezen waarmee je de strijd aan kan gaan 
tegen de rest. De verschillende karakters in het spel 
hebben ook verschillende dansjes, bijvoorbeeld de 
floss en de wiggle. Als je een speciaal karakter wil 
hebben dan moet je een battle pass kopen. Ik heb 
die laatst gekocht. Als je wint dan heb je een 
victorie royal dat is dat je hebt gewonnen. 

Fortnite kan je spelen op iPad, gaming laptop,  
X-box, PlayStation en Nintendo switch. 

Ik speel op Nintendo Switch. En daar ben ik best 
goed op. Je kan Fortnite ook met anderen spelen. 
Dat heet samen online gaan. Ik doe Fortnite heel 
vaak met mijn beste vriend Loek hij is iets beter dan 
mij. 

Dit is mijn skin in Fortnite. 

Dit was het weer, tot de volgende keer. 

Groetjes Dean 

Mijn beoordeling van 
Animal Crossing: 

New Horizons. 
 
Hoi! 
Vandaag wil ik je meer 
vertellen over een nieuw 
computerspel dat ik speel, 
genaamd Animal Crossing: 
New Horizons. 
Ik speel Animal Crossing op mijn Nintendo Switch. 

Het gaat over het opbouwen van een leven op een 
eiland. Je verhuist naar het eiland en begint met 
alleen een tent, die je snel kunt ombouwen tot een 
huis, maar daarvoor moet je geld lenen. Er zijn veel 
mensen op het eiland, hoewel het allemaal 
computerpersonages zijn. Je kunt echter ook spelen 
met je vrienden op hetzelfde eiland.  
 
Er zijn veel dingen te vinden op het eiland - van vis 
tot insecten, verschillende soorten fruit en hout, 
steen, fossielen, bloemen enzovoort. Deze gebruik 
je om dingen te bouwen en je huis in te richten. Ik 
will niet teveel verklapen! Het uur van de dag en het 
weer op het eiland is ook hetzelfde als thuis! 
 
Ik vind het spel erg leuk en leer nog steeds hoe het 
te spelen, zoals hoe je een heel dorp kunt bouwen. 
Je kunt natuurlijk je avatar veranderen of gekker 
maken. In het spel heb je ook geld, genaamd 
Klingels, en ook miles. Je kunt meer verdienen en 
het gebruiken om veel verschillende dingen te 
kopen. Je moet ook je lening aflossen (voor dat 
mooie huis) net als in het echte leven! 
 
Veel plezier met spelen en tot ziens!  
 
Angelique. 
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Hallo allemaal hier ben ik 
weer.  
 
Deze keer vertel ik over het 
schooljaar. Mijn schooljaar 
van groep 7 is begonnen bij 
de Berckacker. We gingen 
daar samen met groep 8 
naar toe omdat de Sint Jan 
Baptist overvol zat.  
 
We kregen de leraren juf Nancy en meester René. 
Het zijn aardige, lieve en goede leraren. We kregen 
allerlei vakken zoals rekenen, spelling, taal en 
wereldzaken. We deden knutsel opdrachten en ook 
spelletjes. Ook hebben we theoretisch 
verkeersexamen gedaan en iedereen is geslaagd. In 
groep 8 krijgen we het praktisch verkeersexamen.  

Als leuke afsluiting van het schooljaar zijn we met 
de hele klas naar het Witven geweest. We gingen 
eerst vanuit school op de fiets naar het City Centrum 
naar de Jamin. We kregen daar een ijsje. Vanuit 
daar gingen we naar het Witven. Er gingen een paar 
moeders mee en de meester en juf. Het was heel 
leuk. We gingen met zijn allen het water in en 
daarna bouwden we een zandkasteel. 
 
Volgend schooljaar komen we terug naar de Sint Jan 
Baptist. Het is fijn om het laatste schooljaar daar te 
zijn. Er komen dan noodlokalen voor groep 3 en 4. 
Wij zitten wel in het schoolgebouw.  
 
Fijne vakantie allemaal. 
 
Groetjes Jasper. 

Mijn schooljaar van groep 7 

Foto van bij het Witven. 

Sondervick college 

Hallo daar ben ik weer en dit 
is de laatste keer.  

Deze keer ga ik het hebben 
over mijn eerste 
kennismaking met mijn 
middelbare school. Ik ga 
volgend jaar naar het 
Sondervick college in 
Veldhoven. 

Op woensdag 17 juni mocht ik gaan kennismaken 
met mijn nieuwe klas en mijn mentor. Ik vond het 
eerst wel spannend maar toen ik eenmaal in de klas 
zat was ik niet meer zenuwachtig. Ik denk dat het 
een hele leuke klas wordt. Ik zit samen met iemand 
uit groep 8 en met een teamgenootje uit mijn 
voetbalteam. We hebben vooral veel gekletst en we 
hebben een bingo gedaan met de namen van 
iedereen uit de klas. Ik heb er erg veel zin in!! Mijn 
boeken en laptop zijn besteld maar eerst ga ik nog 
afscheid nemen van groep 8. We hebben nog de 
schoolverlatersdagen en daarna gaan we ondanks 
alle maatregelen toch een musical doen voor de 
opa’s en oma’s en ouders. Dat wordt gewoon super 
tof! Daarna ga ik lekker op vakantie naar Zuid 
Frankrijk.  

Ik vond het superleuk om voor de Koers voor Kids te 
schrijven en wens alle kinderen die volgend jaar de 
stukjes gaan schrijven veel plezier en succes. Een 
fijne vakantie voor iedereen en tot ziens in Oerle. 

Groetjes, Tim Spitters. 
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Schoolverlatersdagen 

Deze keer ga ik schrijven 
over de schoolverlaters-
dagen. 

De schoolverlatersdagen zijn 
altijd in groep 8 en aan het 
eind van het schooljaar. Dan 
ga je altijd leuke dingen 
doen met je klas. Ik had met 
mijn klas 1, 2 & 3 juli de 
schoolverlatersdagen.  

Woensdag 1 juli gingen we om 09:45 uur naar 
Klimrijk. Om 10:00 uur begonnen we met klimmen. 
Om 12:30 uur waren we klaar en gingen we naar 
huis toe om even te douchen of je zelf op te frissen 
omdat we om 13:30 bij de Kers moesten zijn voor 
de lunch. Je kon kiezen tussen friet, pizza of 
poffertjes. Ik had friet gegeten met kipnuggets. Om 
14:30 uur waren we klaar met de lunch en ging 
iedereen naar huis toe. 

Donderdag 2 juli begonnen we om 09:30 uur in 
Borkel want daar begon onze kanotocht. We gingen 
van Borkel naar Eindhoven kanoën. Dat was heel 
gezellig. Ik zat met Bente in een kano. We gingen 
1,5 uur kanoën. Het eerste uurtje zat ik voorin de 
kano en Bente achter mij en het tweede halfuurtje 
zat ik achter Bente en zat Bente voorin. Als je voorin 
zat moest je zorgen dat je vooruit kwam en als je 
achterin zat moest je ervoor zorgen dat je het riet 
niet in reed. Toen Bente en ik eindelijk aankwamen 
bij het eindpunt werden we omgeduwd door andere 
kinderen uit onze klas. Uiteindelijk was iedereen er 
en gingen we met de bus naar het paintballen, want 
na de kanotocht gingen we lunchen bij Rofra in 
Westerhoven. Na de lekkere lunch gingen we 
paintballen en na het paintballen werden we naar 
huis toe gebracht om weer even op te frissen, 
omdat we om 18:00 weer werden verwacht op de 
blokhut SSK (Sint Stanislous Kostka). Daar hadden 
we namelijk een BBQ en een overnachting. Die 
avond hadden we nog een avondspel. Dat was heel 
gezellig. Die nacht had bijna niemand geslapen, 
maar hebben we alleen maar gekletst.  

Vrijdag 3 juli hadden we ontbijt op de blokhut met 
lekkere wentelteefjes. Om 10:30 uur zaten we op de 
fiets naar Hoogeloon om daar te gaan zwemmen. 
Toen we daar aankwamen sprongen we allemaal het 
zwembad in. Het was echt lekker warm water. Na 
het zwemmen hadden we om 16:30 nog een BBQ 
met de ouders, maar bijna iedereen was heel moe 
van de overnachting in de blokhut. 

Dit was mijn stukje over de schoolverlaterdagen.  

Groetjes, Sophie. 
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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 

28 augustus 2020 

2020 

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 

Zoals u weet zijn heel veel activiteiten afgelast 
of worden verzet vanwege het coronavirus. 

Juli  

17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

25 Ophalen oud papier 

31 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

  

Augustus  

7 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

14 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

18 Vakantieprogramma Oerle:  
Streetjump + Speeltuin 

20 Vakantieprogramma Oerle: Buitenbios 

21 Vakantieprogramma Oerle:  
“Vakantie in Oerle Festival” 

21 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

22 Ophalen oud papier 

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

28 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

29 Gilde st Jan Baptist: 9.00 uur:  
St. Jan Onthoofding: H. Mis met het gilde 

  
September  

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

4 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

5 + 6 Jaarlijkse tentoonstelling Groen en Keurig 
in d'Ouw School 

7 DVO: Algemene ledenvergadering om 
20.30u in d’Ouw School 

7 VKS: volksdansen 

9 VKS:openingsavond 

11 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

23 VKS: kienen 

25 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen oud papier 

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

27 OMTT: Oerse Motor Toertocht (onder 
voorbehoud) 

  

Oktober  

7 VKS: moederdagviering 

17 Chemokar kerkplein: 8.45-9.45u 

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

28 VKS: kaarten en rummikubben 

31 Halloween in Oerle Zuid 

31  Koers van Oers: Boekenmarkt in  
d’Ouw School 

November  
1 Koers van Oers: Boekenmarkt in  

d’Ouw School 
3 DementieCafé: 19.30u: restaurant de 

Berkt, Wilgeman 1, Oerle 
11 VKS: bowlen 

15 Sinterklaas intocht 

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

25 VKS: sinterklaasavond 

  

December  

9 VKS: kerststukjes maken 

16 VKS: kerstviering 

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

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


Foto impressie “Werken van Oerse fotografen…” 

Bovenstaande en nog meer foto’s zijn te vinden op http://www.oerle.info/Page.aspx?id=261 die niet in de 
collage zijn verwerkt, omdat ze anders te klein werden. 



http://www.doormalen.nl/vacatures

