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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. 
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(Advertentie) 

Stichting de Nieuwe Band 

Nog open plaatsen voor 
activiteitenjaar 2020-2021 bij 

stichting de Nieuwe Band 
 
Stichting de Nieuwe Band biedt iedereen de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een scala van 
activiteiten. Alle activiteiten worden begeleid door 
enthousiaste vrijwilligers die hun kennis van hun 
hobby met u willen delen. Er worden diverse talen 
gegeven, te weten: Frans, Engels en Spaans. In een 
goed uitgeruste werkplaats kan met diverse 
materialen gewerkt worden. Dit kan zowel met hout 
als metaal, maar ook diverse technieken met het 
bewerken van glas zijn mogelijk. Er zijn 2 lokalen 
waarin uiteenlopende activiteiten plaats vinden. 
Kleding maken, bloemschikken, kaarten maken, 
kalligrafie, fotografie, tekenen en schilderen zijn 
allemaal mogelijk. Vrijwilligers met veel kennis van 
computer leren u de fijne kneepjes van het omgaan 
met de computer en de diverse programma’s.  
Dit alles vindt plaats in het gebouw van de Nieuwe 
Band aan de van Aelstlaan 14 in Veldhoven. 

Daarnaast worden er nog sportactiviteiten gedaan 
op externe locaties. Dit zijn gym, biljarten en 
beweging en ontspanning. Bij het gebouw zelf is een 
jeu de boulesbaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast het aanleren van diverse vaardigheden is het 
aspect van elkaar ontmoeten een belangrijk 
onderdeel van de stichting. Gastdames en- heren 
ontvangen u graag, zij verzorgen de koffie en thee 
die voor de diverse groepen geschonken wordt. 
 
Vanzelfsprekend wordt met alle activiteiten rekening 
gehouden met de maatregelen rondom het 
coronavirus. 
 
Het gebouw is dagelijks geopend van 9.00 tot 16.30 
uur.  
 
Kom vrijblijvend kijken en kennismaken. U kunt ons 
telefonisch bereiken via 040-2537749 of  
info@de-nieuwe-band.nl.  
Kijk ook op onze website www.de-nieuwe-band.nl 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 

A
U
T
O
B
E
D
R
IJ
F
D
IN
G
E
N
.N
L

 

Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 

    Kwaliteitsonderdelen 

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 gilde luisterde de jaarlijkse grote processie op 
die in 1648 door de Staten werd verboden. Op schiet
- en teerdagen worden Heilige missen voor de 
overledenen en levenden gelezen.  
  
De dorpsgeestelijke stond vroeger bovenaan op de 
ledenlijst. Het is wel eens voorgekomen dat een 
geestgelijke zich tot koning of zelfs keizer schoot. 
De pastoor had dan het voorrecht het eerste schot 
te lossen ‘waardoor boom en vogel van alle ongeluck 
wert bevrijd, waarna alle man mach schieten’.  
Aan de ketting met schilden van St. Jan Baptist 
hangt een zilveren plaat met het opschrift: ‘Heraert 
Goosens, pastoor te Knesel (= Knegsel) anno 1620. 
Hij was dus lid en Koning van het Oerlese gilde. 
 
Bron: Wikipedia en boek Geschiedenis van Oerle, 
opgesteld door C. Rijken, bewerkt en uitgegeven 
door J.F.C.M. Bijnen. 

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

 
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.  
 
Historie 
Zandoerle was vroeger belangrijker dan Oerle. Zo 
was in Zandoerle de schepenbank van Oerle 
gevestigd, die recht sprak over een aantal 
omliggende dorpen. Deze schepenbank werd 
gesticht in het jaar 1311. In Oerle bestonden in de 
16e eeuw drie broederschappen, schutterijen of 
gilden. ‘De Voetboghe’, die in 1322, ‘de 
Vrouwenbruurs’, welke in 1540, en ‘de Hantboghe’, 
die in 1598 hun regelement van de Hertogen van 
Brabant ontvingen. Zij hadden indertijd niet alleen 
als doel om met pijl en boog in dagen van strijd 
‘huis en erf’ te verdedigen. Zij droegen ook bij tot 
verhoging van het christelijk, godsdienstig leven 
door de innige band tussen de gilden, de kerk en de 
geestelijkheid. Steeds werd verbinding met de kerk 
gezocht. Men had er een altaar, een patroonbeeld, 
luchter of een enkele kaars. De Oerlese gilden 
hadden echter geen altaar.  

Gilde viert 700 jaar in 2021 
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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

Nieuw seizoen TCO 

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

 MELD JE NU AAN… 
 
Het afgelopen seizoen hebben we jammer genoeg 
eerder moeten stoppen 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 worden 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  
- Martijn Tholen 
- Ivar Boerefijn 
- Josje Slaats  
- Gerita van der Hoeff 
- Marc Schilleman 
 
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 onze 
activiteiten kunnen blijven aanbieden. 
 
Stichting Tiener Comité Oerle 

Stichting

Dankbetuiging 

30 Juli 2020 was voor ons een verdrietige dag. 
Mijn man, onze vader en opa overleed in zijn slaap. 
De vele brieven – kaarten – bloemen en bezoekjes 
waren een geweldige steun voor ons.  
Wij willen u daarvoor hartelijk dank zeggen. 
 
Annie Groenen, kinderen en kleinkinderen. 
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Vrijwilligers gezocht... 

en kan helpen deze op muziek te zetten. “Affiniteit” 
met de doelgroep moet een uitdaging zijn! Een 
kleine vergoeding is bespreekbaar. Voor meer 
informatie neem contact op met  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
  

3D foodprinter 
Een 4 tal vrijwilligers heeft de laatste tijd goed leren 
omgaan met de foodprinter van Severinus. Zij 
kunnen nu deze foodprinter mooie figuren laten 
maken op een boterham. Wij willen de foodprinter 
graag in de huizen gaan inzetten als activiteit. 
Natuurlijk zijn ook hier de regels van het RIVM van 
kracht. Heb je zin om te leren omgaan met de 
foodprinter? Ga een paar keer mee met een van de 
andere vrijwilligers. Al doende leer je en daarna kan 
je tijdens lunchtijd af en toe ingezet worden. Meld je 
aan: Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
  

Edit filmpjes 
Ben jij thuis in het editen van filmpjes? Karin 
Seijdell, onze Geestelijk Verzorger, maakt 
regelmatig filmpjes voor onze bewoners. Zij is op 
zoek naar een vrijwilliger die deze filmpjes voor haar 
wil editen. De filmpjes zijn ongeveer tien minuten 
lang en worden twee maandelijks gemaakt. 
Daarnaast maakt Karin ook filmpjes voor de 
vieringen. Voor meer informatie kun je direct 
contact opnemen met  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
  

Kerstmis 2020 
Het klinkt nog ver, toch lengen de dagen en gaan de 
gedachten naar Kerst. Dit jaar wordt de Kerstviering 
een actieve buitenviering. Wil je hier aan 
meewerken (verkeersbrigadier, rolstoel duwen etc) 
meld je aan: Hannah van Duivenbode 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

Klusdagen: een geweldig teamuitje! 
Ben je voor je bedrijf op zoek naar een leuk 
teamuitje met een maatschappelijk verantwoord 
tintje? Kom een dag klussen. Wij kijken graag 
samen met jou wat een groep (maximaal 10 
personen) binnen Severinus kan betekenen. Voor 
meer informatie neem contact op met  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
  

Kun je zingen? Zing dan mee! 
De Severinoos zijn op zoek naar een nieuwe 
begeleider/ instructeur. De Severinoos oefenen op 
de maandagavond en treden regelmatig op. Een 
kleine vergoeding is bespreekbaar. Voor meer 
informatie neem contact op met  
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
  

Schuilt er een verkooptalent in jou? 
Pronk (voorheen: Speesjaal) is op zoek naar 
vrijwilligers die onze cliënten door de weeks willen 
ondersteunen en zelfstandig in onze winkel willen 
staan in de weekenden. Ondersteun jij onze cliënten 
bij het werken aan de kassa? Prijs jij onze mooie 
spullen aan bij het winkelend publiek? Kun je niet 
wachten? Vraag nu al meer informatie aan ons in de 
winkel in het City centrum Voor meer informatie kun 
je contact op nemen met coördinator Vrijwilligers 
(06-52 401 679 of vrijwilligers@severinus.nl).  
  

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 
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Helaas is de zwerfvuilactie in het voorjaar niet 
doorgegaan vanwege de Coronacrisis. We 
moeten jammer genoeg ook constateren dat 
het zwerfvuil in ons dorp, in de bossen en op 
de rondweg om Oerle heen, er niet minder op 
is geworden. 
 
Onlangs is de gemeente Veldhoven gestart met het 
programma ZAP-vrijwilligers. Individuen die zich 
gedurende het hele jaar in willen zetten tegen 
zwerfafval kunnen via de gemeente 
opschoonmaterialen in bruikleen nemen. ZAP-
vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden via 
www.veldhoven.nl/aanmelden. Dit programma 
verloopt heel succesvol met inmiddels al meer dan 
50 vrijwilligers die zich op deze manier inzetten 
tegen zwerfafval. Ook in Oerle willen we mensen 
vragen zich voor dit programma aan te melden.  
 
Via buurtverenigingen 
Daarnaast gaan we met DorpsVereniging Oerle de 
mogelijkheid bieden om zelf in actie te komen. We 
doen dit niet groepsgewijs maar individueel. We 
gaan ervoor zorgen dat er bij verschillende 
buurtverenigingen materialen geleend kunnen 
worden. Iedereen die tijd heeft kan via de eigen 
buurtvereniging of via de DorpsVereniging bij ons 
een prikstok komen lenen om zwerfvuil te rapen.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de secretaris: Moniek van den Wildenberg of 
dorpsvereniging@oerle.info 

Zwerfvuilactie  

De kermis is van vrijdag 18 tot en met 
maandag 21 september. De kermis is niet op 
het kerkplein, maar op het grasveld naast de 
basisschool Sint Jan Baptist. 
 
Kermis in coronatijd 
Een kermis in coronatijd vraagt extra maatregelen. 
Deze maatregelen zijn nodig om de veiligheid en 
gezondheid voor bezoekers en exploitanten te 
beschermen. Daarom scheiden we de kermis van de 
horeca. De kermis komt op het grasveld naast de 
basisschool Sint Jan Baptist. Ook kan 
DorpsVereniging Oerle dit jaar geen openingsfeest 
organiseren, maar hopen dat iedereen toch op een 
veilige manier van Oers Kermis kan genieten. 
 
Maatregelen op het terrein 
We willen de kermis veilig laten verlopen. We nemen 
daarom de volgende maatregelen op het terrein: 

• Er staat een hek om het terrein 

• Er is een in- en uitgang 

• Looprichtingen staan aangegeven 

• Beveiligers letten op of bezoekers zich aan de 

coronamaatregelen houden. Bijvoorbeeld of 
iedereen 1,5 meter afstand houdt 

• Onze eigen boa’s houden ook toezicht 

 
Duur en openingstijden 
De kermis duurt minder lang en heeft andere 
openingstijden dan normaal. De kermisattracties en 
verkoopwagens zijn open op: 

• Vrijdag van 16.00 tot 00.00 uur 

• Zaterdag van 14.00 tot 00.00 uur 

• Zondag van 14.00 tot 23.00 uur 

• Maandag van 15.30 tot 23.00 uur 

 
Overlast tijdens de kermis? 
We proberen de overlast te beperken. Maakt u toch 
overlast mee? Meld het ons via het verkorte 
telefoonnummer 14 040. Of via de pagina “Melding 
openbare ruimte” van de gemeente Veldhoven op: 
https://www.veldhoven.nl/melding-openbare-ruimte 

Oers kermis gaat toch door 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

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 

Persbericht BVM2 

BVM2 publiceert zienswijze op de 
Ontwerp-Luchtvaartnota 
 
“Verantwoord vliegen naar 2050”:  
goede uitgangspunten maar slechte 
uitwerking!  
 
 
Eindhoven, 6 juli 2020 
 
De Ontwerp-Luchtvaartnota tot 2050 gaat 
terecht uit van het waarborgen van de publieke 
belangen. Het luchtvaartbeleid wordt dus niet 
langer eenzijdig bepaald door de 
bedrijfseconomische belangen van de 
luchtvaartsector. Daarnaast wordt erkend dat 
regionale luchthavens, zoals Eindhoven 
Airport, zich moeten ontwikkelen in lijn met de 
regio’s waarin ze liggen. Dat sluit aan bij het 
advies van Van Geel, waar in de nota vaak naar 
wordt verwezen. Maar elementaire onderdelen 
van dat advies, zoals de 30% geluidsreductie 
tot 2030, worden in de nota niet verankerd. 
Ook dreigt het ‘groeiverdienmodel’ erin te 
resulteren dat daarna hinderafname meteen 
door nieuwe groei teniet wordt gedaan. Maar 
het meest teleurstellende van de nota is dat de 
luchtvaartsector blijvend wordt uitgezonderd 
van de verplichtingen uit het Parijse 
Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot terug te 
dringen.  
 
 
Dit is samenvattend de reactie van BVM2 (Beraad 
Vlieghinder Moet Minder) op de onlangs verschenen 
nota waarin de contouren van de Nederlandse 
luchtvaart voor de komende drie decennia worden 
geschetst.  
 
 

Gezegd moet worden dat de Luchtvaartnota de 
publieke belangen goed benoemt. In zoverre is er 
vooruitgang: 

• Nederland veilig in de lucht en op de grond 

• Nederland goed verbinden 
• Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving 
• Nederland duurzaam 

 
Gecombineerd met de passage “…regionale 
luchthavens zich moeten ontwikkelen in lijn met de 
regio’s waarin ze liggen. De belangrijkste lusten en 
lasten van deze luchthavens zijn immers verbonden 
aan hun regio….” geeft dit een ontwikkelingsrichting 
voor Eindhoven Airport die in lijn is met het advies 
van Van Geel.  
 
Tot zover het goede nieuws. Want de minister legt 
zich in de nota niet vast op het percentage van 30 
procent geluidsreductie tot 2030 uit het rapport van 
Pieter van Geel. Dat was voor omwonenden een 
belangrijk winstpunt uit dit advies en dat blijft dus 
nog steeds zweven.  
 
Voor de periode na 2030 dient zich daarbij - door de 
nota - een nieuw probleem aan. Terwijl in de 
maatschappij steeds breder het besef leeft dat de 
luchtvaart onder invloed van de coronacrisis een 
tandje terug moet schakelen, ademt de ontwerpnota 
nog steeds de gedachte van groei, al wordt daarbij 
aangegeven dat die groei “verdiend” moet worden 
door overlast terug te dringen. Via technische 
innovaties (zoals geluidsarme vliegtuigen) kunnen 
de overlast en de herrie worden verminderd. Deze 
‘winst’ mag dan worden omgezet in meer 
vliegbewegingen.  
 
Maar nergens wordt zelfs maar gesuggereerd hoe 
het evenwicht wordt gevonden tussen de afnemende 
hinder door deze innovaties enerzijds en de 
toenemende hinder door de nieuwe groei anderzijds.  
Bij Schiphol wordt de 50/50 regel van Alders voor de 
verdeling van de milieuwinst (50% minder hinder en 
50% meer groei) concreet benoemd. Bij Eindhoven 
Airport wordt niets genoemd. Dit laat de 
mogelijkheid open dat na de uitvoering van het Van 
Geel-advies alle verdere geluids- en milieuwinst kan 
worden ingevuld met extra vliegbewegingen. Dan 
zou er na uitvoering van het Van Geel-advies (de 
30%) geen verdere (geluids)hinderreductie meer 
zijn.  
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BVM2 zet ook vraagtekens bij passages in de nota 
waarin melding wordt gemaakt van ‘meer en betere 
samenwerking tussen regionale luchthavens en 
Schiphol’. Een gevaarlijk pad, als niet duidelijk is 
wat het Rijk hieronder verstaat. Ook op dit punt 
geeft de ontwerpnota geen uitsluitsel. 
 
De nota besteed daarbij nauwelijks aandacht aan 
alternatieve mobiliteit-scenario’s, zoals betere 
treinverbindingen voor korte en middellange 
afstanden, met een veel lagere milieubelasting dan 
vliegmobiliteit. 
 
In haar zienswijze pleit BVM2 ook voor een andere 
aandeelhoudersstructuur voor Eindhoven Airport. Nu 
is de helft van de aandelen in handen van Schiphol 
en de rest in handen van de Provincie en de 
gemeente Eindhoven. Beter is het om de regio 
(provincie plus omliggende gemeenten) voor de 
helft eigenaar te maken van Eindhoven Airport. 
Daarmee krijgt de regio ook meer grip op haar eigen 
regionale luchthaven en wordt in de 
aandeelhoudersstructuur een evenwicht verzekerd 
tussen nationale en regionale luchtvaartbelangen. 
 
Als vierde publieke belang wordt in de nota 
“Nederland Duurzaam” benoemd. Maar juist daar 
gaat de nota echt mank. In de nota wordt het 
Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart overgenomen 
als beleidskader voor de CO2-reductie van de 
Nederlandse luchtvaartsector tot 2050. Dat is echter 
veel minder dan wat volgens het Parijse 
Klimaatakkoord nodig is. Dat akkoord is ook door 
Nederland onderschreven. Eigenlijk wordt op deze 
manier de luchtvaartsector blijvend uitgezonderd 
van de uit het Parijse Klimaatakkoord voortvloeiende 
verplichtingen om de CO2-uitstoot terug te dringen. 
In 2050 zal daardoor de CO2-uitstoot van de 
luchtvaart niet (zoals in de rest van Nederland) 95 
procent lager, maar 20 procent hoger zijn dan die in 
1990. Veel te hoog dus en ook zowel onevenwichtig 
als onrechtvaardig ten opzichte van andere 
sektoren, die wel aan het Parijse klimaatakkoord 
moeten voldoen.  
 
Nederland ervoer tijdens de Covid-19 crisis het 
ontbreken van geluidshinder, het horen van 
zingende vogels, schone lucht en vermindering van 
broeikasgassen. Dit zou een ‘wake-up call’ moeten 
zijn om na te denken over een structurele 
aanpassing, zoniet krimp van de luchtvaart.  
 
De luchtvaart moet 
tenminste net zo 
behandeld worden als 
alle andere bedrijvigheid 
in ons land – bijvoorbeeld 
ook de Raad voor de 
Leefomgeving 
geadviseerd heeft.  

Dit is voor BVM2 onaanvaardbaar. Daarom wil BVM2 
dat er in de Luchtvaartnota voor Eindhoven Airport 
een verdeelsleutel moet worden opgenomen. 
Minstens 50% van milieuwinst (vooral 
geluidshinder), die geboekt wordt in de jaren na de 
voltooiing van het Van Geel-advies, moet aan de 
omgeving ten goede komen.  
 
BVM2 eist overigens ook voor het overige de 
volledige uitvoering van het advies-Van Geel. De 
regionale functie van Eindhoven Airport uit dit 
advies wordt, zoals eerder gesteld, in de nota 
onderschreven. Een en ander betekent dat 
Eindhoven Airport zich moet beperken tot een aantal 
vliegbewegingen dat past bij de regionale functie en 
dus ook bij de regionale vraag vanuit haar eigen 
‘catchment-area’. 
Informatief daarbij is dat uit het onderzoek van Van 
Geel blijkt dat slechts een klein deel van de 
passagiers uit de regio komt en dat het bij het 
overgrote deel van de passagiers om 
vakantieverkeer van buiten de regio gaat. Dat 
verkeer heeft geen enkele relatie met deze regionale 
functie.  
 
BVM2 is dan ook van mening dat de nota een juist 
uitgangspunt formuleert maar in gebreke blijft bij 
het formuleren van de consequentie hiervan, 
namelijk dat het gebruik van Eindhoven Airport op 
termijn moet worden teruggebracht tot deze 
regionale functie. 
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Wandelmaatje gezocht... 

Hallo, ik ben Bianca Verberk, 49 jaar, en ik werk 
elke dag tot 16.00 uur en wil daarna graag een half 
uur of een uur stevig door wandelen!!  
 
Wie heeft er zin of tijd om met mij dat samen te 
doen. Op een doordeweekse dag van maandag tot 
en met vrijdag heb ik tijd en zou graag een 
wandelmaat mee willen vragen die daar ook zin in 
heeft. 
 
Groetjes Bianca Verberk  
Zandoerleseweg 3  
 0622864752 

Walking voetbal 

Op 14 september om 09.30 begint het seizoen 
2020/2021 voor de Oldstars van RKVVO.  
Wij doen walking voetbal binnen de geldende corona 
regels.  
Er is nog plaats voor nieuwe leden.  
Geïnteresseerd?? 
Kom eens kijken bij RKVVO op de maandagmorgen 
van 9.30 uur tot 10.30 uur.  
 
Meer info op https://www.rkvvo.nl/1540/informatie/ 
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Spots aan, doek open… 

Ontdek theaters in één oogopslag  
 
De spots gaan weer aan, het doek weer open 
en de loper wordt extra ver uitgerold. De 
theaters in Zuidoost-Brabant staan te popelen 
om weer bezoekers te ontvangen. Met een 
splinternieuw programma in elk theater valt er 
vanaf september voor iedereen wat te 
ontdekken!  
 
In één oogopslag alle theatervoorstellingen in de 
regio op een rijtje. Dat is het resultaat van de 
gezamenlijke campagne van vijf Zuidoost-Brabantse 
theaters. Op de website www.ontdektheaters.nl 
bundelen zij de agenda’s voor aankomend 
theaterseizoen.  
  
Bijzonder samenwerkingsverband 
De gezamenlijke website is het startpunt van een 
nauw samenwerkingsverband tussen Parktheater 
Eindhoven, Het Speelhuis in Helmond, De 
Kattendans in Bergeijk, De Schalm in Veldhoven en 
De Hofnar in Valkenswaard. “Door onze krachten te 
bundelen, hopen we samen meer te bereiken. Zo 
zetten we bijvoorbeeld in op het aantrekken van een 
diverser publiek”, aldus Paul L’Herminez, directeur 
van De Hofnar. 
 
Ook op andere vlakken worden de handen 
ineengeslagen. Op het gebied van programmering, 
marketing, educatie en personeel wordt geprobeerd 
elkaar te versterken. “We zien elkaar niet als 
concurrenten, maar als collega’s.’’ Belangrijk daarbij 
blijft wel de eigen identiteit van elk theater.  
 
Gebundelde agenda’s 
Ontdektheaters.nl is het eerste zichtbare resultaat 
van de al eerder aangekondigde Brabantse 
samenwerking. De komende tijd wordt het platform 
zowel on- als offline onder de aandacht gebracht. 
“We willen graag laten zien wat er komend seizoen 
allemaal te ontdekken valt in onze theaters. Een 
onbezorgde avond uit, zoals je gewend bent, maar 
dan onder andere in een wat intiemere setting.’’  
 
De kaartverkoop van de vijf theaters is gelijktijdig 
gestart op zaterdag 29 augustus.  
Kaarten zijn te bestellen via 
www.ontdektheaters.nl en via de eigen websites 
van elk theater.  
 
L’Herminez: “We kijken er enorm naar uit om 
iedereen weer te verwelkomen. Het belooft een mooi 
seizoen te worden.” 
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Gulle gift voor de Koers 

voor een donatie voor de Koers van Oers. “Als 
financieel advieskantoor staan wij midden in de 
samenleving, net als Nh1816”, vertelt Arie. “We 
dragen daarom graag ons steentje bij waar dat 
kan!” 
 
Samenwerking Nh1816 Verzekeringen 
“We hebben als kantoor hele goede ervaringen met 
Nh1816”, zegt Lian van Heerebeek, 
verzekeringsadviseur en mede-eigenaar van Artoli 
Adviesgroep. “Niet voor niets is deze verzekeraar al 
13x (!) als beste schadeverzekeraar beoordeeld door 
onze brancheorganisatie Adfiz. De donatie aan de 
Koers van Oers bevestigt nogmaals onze goede 
samenwerking! We hopen dat onze donatie verder 
kan bijdragen aan de continuïteit van het prachtige 
lokale blad de Koers van Oers.” 
 
Meer over Artoli Adviesgroep 
Artoli Adviesgroep is opgericht door drie gedreven 
voormalige bankmedewerkers: Arie van der Heijden, 
Lian van Heerebeek en Ton van Oorschot. 
Ondertussen is Ton met pensioen en heeft Harm van 
Heerebeek het kantoor verder versterkt. Ze staan 
voor persoonlijke aandacht, vertrouwen en 
servicegerichtheid als het gaat om financieel advies. 
Je kunt bij hen terecht voor particuliere en zakelijke 
verzekeringen, hypotheken en aanvullend pensioen.  
www.artoli.nl  
 
Meer over Nh1816 Verzekeringen 
Nh1816 is een coöperatieve verzekeraar, gevestigd 
in Oudkarspel, en onderscheidt zich door een stabiel 
beleid, innovatieve oplossingen en focus op hoge 
klanttevredenheid. Nh1816 streeft niet de hoogste 
winst na maar doet zaken in het belang van haar 
stakeholders. Vanuit die coöperatieve gedachte 
wordt een gedeelte van de winst terug gegeven aan 
de samenleving. Nh1816 staat landelijk in nauw 
contact met meer dan 700 adviseurs en ruim 
430.000 verzekerden.  
www.nh1816.nl  

Artoli dviesgroep en Nh1816 doneren 
€ 1.000,- aan de Koers van Oers 

 
Artoli Adviesgroep Verzekeringen & Hypotheken uit 
Veldhoven komt in actie voor de Koers van Oers. 
Samen met partner in particuliere 
schadeverzekeringen, Nh1816 Verzekeringen, 
doneert het financieel advieskantoor een bedrag van 
€ 1.000,-. Een welkom bedrag in deze moeilijke 
coronatijd.  
 
Symbolische overhandiging 
Op 7 augustus j.l. werd een donatie van maar liefst 
€ 1.000,- symbolisch overhandigd aan de 
penningmeester van de Koers van Oers, de heer 
Wim Luijkx, door Nh1816 accountmanager Erwin 
Kruizinga. Een welkom bedrag in deze moeilijke 
coronatijd, waarin de kosten voor de Koers van Oers 
hoog oplopen. Veel relaties van Artoli Adviesgroep 
wonen in Oerle en lezen graag de Koers van Oers. 
Arie van der Heijden, hypotheekadviseur en mede-
eigenaar van het financieel advieskantoor, kent veel 
van deze relaties persoonlijk heel goed en kwam 
daarom in actie door een bijzondere aanvraag te 
doen bij Nh1816 Verzekeringen.  
 

Meteen contact gezocht 
“Toen ik in de Koers van Oers over een 
begrotingstekort las, heb ik meteen contact gezocht 
met onze partner Nh1816 Verzekeringen”, vertelt 
Arie.“Deze coöperatieve verzekeraar heeft lokale 
initiatieven en maatschappelijke betrokkenheid hoog 
in het vaandel staan. Ze ondersteunt diverse mooie 
initiatieven voor het goede doel. Zo geeft Nh1816 
een deel van de winst terug aan de maatschappij.” 
 
Donatieplan ‘Samen Betrokken’ 
Via het donatieplan ‘Samen Betrokken’ heeft de 
coöperatie Nh1816 € 200.000,- ter beschikking 
gesteld voor lokale goede doelen en initiatieven ter 
bestrijding van de effecten door de coronacrisis. Via 
deze weg kon Artoli Adviesgroep een aanvraag doen 
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Keuringsarts 

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

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 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 39, nummer 7 , 
augustus 2006 

 
 
 

 
 

De zeîkmeÎk en de luus  
 
Grötmoet zaat mit d’r kleînkinder bekant in de 
kachel. Want bute waar ‘t godsgruwelijk raûw wéér. 
Jao, ‘t regende dè ‘t zò zékte en dörp wiejerop waar 
d’r zelfs ‘ne wienhoos gewés die de weit op ‘t vèld 
geliek naor de kloten haj gehollepe. Grötmoet porde 
mit d’r raaokeliêzer ‘t vuur nog ‘s éfkes goêd op, 
schudde d’r ége ‘n vors bekske koffie in vertélde 
toen, un die kkliên jong nog ‘n stötje bizzig te 
haauwe, án hullie ‘n verhaoltje.  
‘n Luus en ‘n zeîkmeîk waoren án ‘t heibelen um ‘t 
mojste plekske op ‘t boerenèrf. “Ikke waar d’r ‘t 
urst!” zén de luus. “Doede gej altied zò verékkes 
vervélend?” knôjde de zeîkmeîk. De luus, die zétte 
van grötsigheid ‘ne snuut op as ‘n paûw en begos 
alvast ‘n kuleke te graove(n) um d’r ‘s lekker 
languut bej te kunne gaon ligge. En de zeîkmeîk, die 
wier zò rooj as ‘ne kroôt, zô kwoj wier ie. “Dè’s nou 
krek wá’k woj!” docht de mél bej zien e toen ie daor 
nevvenop kwaam wippe(n) en ie vraat allebéj de 
beesjes op.  
De kiendjes vonnen ‘t wel ontiegelijk èrrig vör die 
luus en dieje zeîkmeîk. Mar jao, dör d’r gehérrie hán 
die beesjes ok nie zo bar goêd uut d’r döp gekeêke. 
En ‘t waar dus: ége schuld, dikken bult!  
Opoe viet vör elk kinedje nog ‘n sapketje uut ‘t 
trummelke (n) en èèjde ‘t kliênste dérke ovver d’r 
(krulle)bölleke.  
En……bute kalorde de locht alwér ‘n aordig éndje(n) 
op!  
 

De Muuzeiker èn de Luis  
 
Opoetje zaat meej d’r kelinkienders kor bij d’èèrd, 
want ‘t waar jil kwaoi weer buite. Zeekers wèl, ‘t 
ston maar nie gèèf te rèngele wook, èn in ‘t durrep 
wijerop aar t’r nog wèl n’n èggelstèèrt uisg’ouwe, die 
als de tarroew op d’n akker verinnewerd aar. 
Opoetje pokte n’t vuur nog ‘s op, schonk vur d’r 
eigen ng ‘n vos bakske n’in èn om die kleintjes wa 
beezig t’ouwe, vetèlde ze zullie ‘n veroltje. ‘n Luis èn 
ne muuzeiker waare n’aon ‘t akkenaaie om ‘t gèèfste 
plèkske van de waareft. “Ik waar d’r ‘t jiste,” zeej de 
luis. “Doede gij altij zwoo moeielijk?” 
murremereerde de muuzeiker. De luis trok ‘n 
eigegereid smoelwaarek èn begon vast ‘n olleke te 
graove, om d’r z’n eigen lèkker in te kunne nèèstele. 
De muuzeiker mokte z’n eige zwoo kwaod dattie 
jimmel rwooi aonliêp. “Das nou presiês wa’k èbbe 
mot,” docht ne mèèrel bij z’n eige, die doar nèt 
verbij kwaan, èn ij pikte n’ allebei de bjeesjes op. De 
kindjes vonne n’t stik aareg vur dieje Luis en dieje 
Muuzeiker, mar ja, meej al da gebakkelei, aarde die 
bjeeses nèèreges aareg in g’ad. Opoetje aolde vur 
iedere van zullie ‘n drùpke n’uit de snoeptrommel, 
èn bij ‘t jongste mèske aaide z’oover d’r bolleke. 
Buite wier ‘s awwir wa lochter.  
 
 

Lummel 
 
We zate an toffel te eijete, kùmt ‘r iemes langs en 
die gopte nogal nor binne, mènde ik. Ik zwaa zo 
tigge dieje mens en zin “hoi” en efkes latter ok nog 
“lul”. Zomar sles vur de flauwe kul. Ik kende d’n 
hille mens nie. ‘n Por daag latter lope ons jungske 
en ikke in ‘n drukke straot en innins ruupt ons 
mènneke al wèt ie kan en ie wijst mè hil zunnen 
erm: “Pap, daor lupt dieje lul wir!” 
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De brief van de Koning  
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Collectanten gezocht 

MS collecteweek (16-21 november 
2020): collectanten gezocht in 

VELDHOVEN! 
 
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de 
landelijke huis-aan-huiscollecte van het 
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op 
zoek naar collectanten in de gemeente 
VELDHOVEN. Help jij ons in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)? 
 
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge 
mensen. Het is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het 
afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen 
aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen 
signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, 
waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS 
en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De 
eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e 
en 40e levensjaar.  
 
Onderzoek hard nodig 
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers 
weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te 
genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de 
MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS. 
 
Word collectant 
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, 
ook op het Nationaal MS Fonds. Door de 
maatregelen hebben we onze fondsenwervende 
evenementen moeten uitstellen of afgelasten. 
Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas 
niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS 
moet doorgaan.  
 
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar 
MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee 
uur van je tijd. En het is nog leuk ook. 
 
Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren  

Het nieuwe schooljaar 
 
We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie 
heeft gehad! 
Natuurlijk zijn we dit schooljaar bijzonder begonnen 
in verband met het nieuwe bijgebouw. Er was 
gezorgd voor een mooie rode loper, ballonnen en 
voor alle kinderen lekkere kinderchampagne. 
 
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe! 

Schoolraad 
De schoolraad is op zoek naar versterking! 
Wie lijkt het leuk namens de ouders de schoolraad 
te vertegenwoordigen? 
Het doel van de schoolraad is dat belanghebbenden 
kunnen meepraten over beslissingen die hen 
aangaan en deze behartigd. Een van de 
belangrijkste instrumenten van de schoolraad 
daarbij is het instemming- en adviesrecht. De 
schoolraad probeert een sfeer van openheid en 
democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen 
bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop 
kunnen reageren. De schoolraad bestaat uit ouders 
en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke 
verhouding. 
Als je interesse hebt, dan kan je mailen naar: 
sintjanbaptist@veldvest.nl 
 
De brigadiers willen graag uw hulp! 
Op dit moment zijn de brigadiers dringend op zoek 
naar vrijwilligers om mee te helpen. Wil je graag 
meehelpen met brigadieren dan horen wij het graag!  
Als je interesse hebt, dan kan je mailen naar: 
sintjanbaptist@veldvest.nl 

Sint Jan Baptist nieuws 

Tijdelijke lokalen Sint Jan Baptist op tijd klaar. 
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• 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 op zondag voor de 
10.00 uur-vieringen in de Christus Koningkerk en 
tijdens uitvaarten (ook bij de St. Jan de Doper!) 
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 worden de lijsten vernietigd. 

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

ander te respecteren. 

• Bij het ter communie gaan zal uitsluitend de 

priester communie uitreiken.  

• Alle kerkgangers komen via het middenpad naar 

voren waarbij een onderlinge afstand van  
1½ meter tot de ander wordt aangehouden. 

 

Schilderij met twee gezichten 
 
Afgelopen winter kwam Pastoor Frank As met zijn 
collega naar de kostbaarheden in de drie 
kapelkerken kijken die bij een mogelijke 
herbestemming zeker bewaard zouden moeten 
blijven. Zo ontmoette ik pastoor Frits Ouwens, 
voorheen pastoor van de Lambertusparochie, in de 
St. Jan de Doper. Hij geldt als de kunstkenner van 
het bisdom.  
Diverse zaken werden bekeken en bemonsterd en 
plotseling haalde hij een schilderij van de muur in de 
St. Janskapel 
achterin de kerk. 
Eerlijk gezegd had ik 
het nog nooit gezien. 
 
Het schilderij bleek 
aan beide zijden 
beschilderd en aan 
de achterzijde een 
beetje klungelig met 
schilders plakband 
vastgemaakt.  

De parochie 

Viering patroonsfeest St. Jan de 
Doper: 29 augustus  
 
Helaas heeft de Overheid van het gilde St. Jan 
Baptist alle activiteiten zowel 29 als 31 augustus 
moeten afblazen, omdat zij vreesden dat zij niet aan 
alle door het RIVM uitgevaardigde richtlijnen konden 
voldoen. De kerkelijke viering op zaterdagochtend 
ging zonder officiële aanwezigheid van het gilde wel 
door en gelukkig waren er ook burger-gildebroeders 
aanwezig.  
Geen vendelgroet voor de kerk en ook geen koning 
schieten: koning Jarno zal dus noodgedwongen een 
verlengde ambtstermijn hebben.  
 
 

Vieringen in de Christus Koningkerk 

(Meerveldhoven) 
 
Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om  
8.30 uur en 10.00 uur. 
I.v.m. de laatste afgekondigde maatregelen zal er 
na de viering van 10.00 uur op het parochiecentrum 
geen koffie/thee meer geschonken worden, omdat 
de 1½ meter afstand voor een grote groep binnen 
niet gehandhaafd kan worden.  
Enkele koren hebben voorzichtig de repetities 
gestart, maar zullen 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.  
 
Vieringen in de kapelkerken 
 
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:  
6 oktober en 3 november om 9.30 uur. * 
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand: 8 september 
en 13 oktober om 9.30 uur. 
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:  
20 oktober en 17 november om 9.30 uur. 
 
* Het koffiedrinken na de viering is door 
ruimtegebrek in de sacristie geschrapt. 
 
 

CORONA – maatregelen: 
 

• Reserveringen voor de weekendvieringen in de 

Christus Koningkerk zijn van de baan:  
+ 200 personen kunnen aanwezig zijn met 
inachtneming van de 1½ meter afstand. 
Echter: in St. Jan de Doperkerk zijn i.v.m. 
afstand slechts + 100 personen welkom,  
d.w.z. 3 personen per bank! 
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Parochieberichten: 

 
 

Overleden: 
† Tonnie van Mol, 64 jaar 
† Anna Sanders - van Bommel, 93 jaar 
† Piet Groenen, 79 jaar (tot op het laatst actief als 

Schoffelploegvrijwilliger) 
† Piet Lemmens, 84 jaar (als acoliet was hij bij  

150 uitvaarten betrokken) 

 

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 

Pastoor Frits heeft het meegenomen en hoopte er bij 
het bisdom tevergeefs meer informatie over te 
kunnen vinden.  
Hij vermoedt dat het een vroege vorm van 
hergebruik van materialen is in een tijd van 
soberheid in onze Kempen.  
 
Het schilderij van St. Jans Onthoofding is 
waarschijnlijk ouder en 
Maria is later op de 
andere zijde 
geschilderd omdat de 
devotie tot Maria met 
de rozenkrans uit een 
latere tijd stamt. 
Waarschijnlijk heeft 
het schilderij in de 
oude pastorie 
gehangen.  
Inmiddels hangt het 
schilderij met een 
keurige lijst weer terug 
achter in de kapel.  
 
Alexa 

Vakantie in Oerle 

Ook een klein vakantieprogramma is 
superleuk! 
 
Wat waren de kinderen dit jaar enthousiast tijdens 
het vakantieprogramma Oerle! Het was erg fijn om 
weer een paar leuke dagen samen te zijn met de 
klasgenootjes. 
 
Het organisatiecomité van het vakantieprogramma 
is trots en blij dat er in no-time een klein 
vakantieprogramma tot stand is kunnen komen. Er 
waren drie activiteiten voor de kinderen van de 
basisschool. 
 
De onderbouw kinderen hebben de dinsdagmiddag 
veel plezier gemaakt in speeltuin Kabouterdorp. De 
oudere kinderen hebben een middag gesprongen op 
trampolines bij Streetjump Veldhoven. Gezellig met 
z’n allen op de fiets er naar toe! 
 
Op donderdag was het film-dag. De meeste kinderen 
lagen, zaten en hingen lekker relaxed met een bakje 
verse popcorn voor het grote scherm. Na maanden 
binnen zitten, wilden veel kinderen ook samen 
ravotten op het veld bij blokhut de Bosbender (en 
dat is natuurlijk veel leuker als het donker is). 
 
Op vrijdag was er een vakantie-spellen-spektakel 
met eigenlijk teveel te doen om op te noemen! 
Grote bollen voetbal, een schuimparty, een 
luchtkussen, disco, goud-van-oud kratjesstapelen en 
nog veel meer. Voor iedereen was er een groepsfoto 
als herinnering. De kinderen hebben enorm genoten. 
 
Alle dagen verliepen gelukkig zonder incidenten en 
netjes binnen de richtlijnen van het RIVM. Hopelijk 
kunnen we volgend jaar weer een hele week een 
normaal vakantieprogramma houden. Dan kunnen 
ook de ouders ook weer meegenieten van het 
aanmoedigen van de kinderen en bijkletsen met 
elkaar. 
 
Het organisatiecomité bedankt iedereen die heeft 
meegeholpen aan het slagen van 
vakantieprogramma 2020. 
 
Tot volgend jaar allemaal! 
 
(Op de volgende pagina’s kun je een impressie 
bekijken van het vakantieprogramma.) 
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Foto impressie Vakantieprogramma Oerle 
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Foto impressie Vakantieprogramma 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 

Oersmakelijk 

Deze keer is het recept van Leo Sanders. 
 

Pulled Beef 
 

Ingrediënten (voor 4 personen) 

• 600 gram runderriblappen  

• 1/2 theelepel djinten  

• 1/2 theelepel cayennepeper  

• 1/2 theelepel cacao  

• 1/2 theelepel espresso koffie  

• 1/2 theelepel kaneel  

• 1 theelepel gerookt paprikapoeder  

• 5 druppels worcestershiresaus  

• 5 druppels tabasco  

• 5 eetlepels bruine basterdsuiker  

• 2 laurierblaadjes  

• 2 uien  

• Rood pepertje (of meer als je van pittig houdt) 

• 5 teentjes knoflook  

• Rode paprika  

Bereidingswijze 

• Vlees even aanbraden, samen met ui, knoflook, 

paprika, pepertje en de laurierblaadjes. 

• Een papje maken van alle andere overige 

ingrediënten 

• Als het vlees is aangebraden kan het papje met 

alle ingrediënten erbij. 

• Nu de deksel erop en gedurende 6 uur langzaam 

laten stoven. 

• Trek het vlees uit elkaar. 

 
Je kunt het met een broodje en ijsbergsla eten.  
 
Wat ook lekker is, een wrap even in de oven 
plaatsen zodat deze een beetje krokant wordt.  
(Tip: de wrap over enkele spijlen van het ovenrekje 
hangen zodat de wrap meteen de juiste vorm 
krijgt.) 
Daarna vullen met ijsbergsla en het warme 
vlees en onderstaand sausje.  
 
Tip voor een saus: 
Mascarpone met chilisaus (te koop bij AH) 
mengen met een beetje crème fraîche. 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat er nooit 
genoeg is als de kinderen komen eten... 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan Jo van Alst 
omdat Jo vaak met trots vertelt hoe goed 
hij vlees kan bereiden. 
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Winnaars Pubquiz 2020  

Winnaars Pubquiz 2020 
Dorpsvereniging Oerle 
 
Natuurlijk hadden alle inzenders van de DVO 
pubquiz zelf al zitten rekenen toen de 
antwoorden verschenen in de vorige Koers. 
Maar hier is dan de enige echte officiële uitslag 
van de pubquiz. 
 
Op een mooie zaterdagochtend gaan Wim Luijkx en 
ondergetekende op pad om de prijzen officieel uit te 
reiken en de kandidaten te bevragen op hun parate 
kennis en hun tactieken.  
 
De Poedelprijs! 

Gewonnen door de familie Dolmans met  
37 punten. Ze schreven het zelf al op het 
formulier:” Wij gaan voor de poedelprijs”! En 
hiermee bleken ze een vooruitziende blik te hebben. 
Als nieuwe Oerlenaren zijn de vragen over Oerle nog 
geen gesneden koek. Alle antwoorden die gegeven 
waren, hebben ze uit het hoofd gedaan. Zodoende is 
het alsnog een knappe prestatie, helemaal als je 
bedenkt dat de familie druk bezig is met een grootse 
verbouwing aan hun huis. 
Wij hopen dat de koek van de Oerse Molenbakker 
heerlijk heeft gesmaakt. 

Een gedeelde 4e plaats! 

Zowel Monique van Otterdijk als Martine en 
Werner Tornij hadden 80 punten, zij wonnen 
hiermee een bon van cafetaria de Kers en Bodrum. 
Monique was zo enthousiast dat haar vader Anton 
Geurts in vraag 2 stond, dat ze meteen begon te 
schrijven en zodoende vraag 1 was vergeten in te 
vullen. Dit kostte haar 4 punten en daarmee de 
overwinning. Maar daarover werd door Monique niet 
heel lang getreurd. Ze heeft heel wat uren tijd 
gestopt in de quiz en de hele familie ingeschakeld. 
De vraag met gemixte gezichten heeft de meeste 
uren gekost. Maar natuurlijk gaat het gesprek snel 
over de Olympische spelen van 1964 in Tokyo waar 
haar vader zilver haalde met de kano. We krijgen de 
medaille te zien die Anton meebracht uit Japan, 
waarbij Monique nog meer mooie verhalen vertelt 
over de kanocarriere van haar vader. 

Monique van Otterdijk. 

Familie Dolmans. 

Martine en Werner Tornij. 
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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 

Martine en Werner Tornij zijn echte puzzel- en 
quizfanaten. Toen ze eenmaal gestart waren met de 
quiz konden ze het ook niet meer loslaten. Bij elkaar 
is er zeker 8 uur tijd in de quiz gestopt. In 
tegenstelling tot andere deelnemers die we hebben 
gesproken, hadden Martine en Werner de 
gezichtenmix zo gevonden. De Oerse vragen hebben 
bij hen het meeste tijd ingenomen, hier heeft 
Martine heel wat uren zoektijd ingestopt. Een 
voordeel: Martine weet nu alles over Oerle !  
Dus hopen Martine en Werner dat er een vervolg 
komt op deze pubquiz. 
 
De 3e plaats met 81 punten werd overhandigd 
aan Maria en Wil de Kort  

Tijdens een gezellige zondagmiddag samen met het 
hele gezin werd de pubquiz erbij gehaald en bleek 
iedereen een specialiteit te hebben. De ene wist de 
sportvragen, de andere de muziek en voor Wil als 
geboren en getogen Oerlenaar waren de Oerse 
vragen natuurlijk gesneden koek. Ook de familie de 
Kort is lange tijd bezig geweest met de vraag met 
de gezichten. Daarnaast is een goede discussie 
geweest over de vraag met de leeftijden van Bart en 
Milja. Dochter Carina wist uiteindelijk het goede 
antwoord. Ook Wil en Maria zouden het leuk vinden 
als er een vervolg komt op de quiz en ze hebben een 
superleuke suggestie gedaan voor een vraag. Maar 
eerst gaan zij nu lekker borrelen bij Gasterij het 
Dorpsgenot ! 
 

De nummers 2 van de DVO pubquiz zijn  
Ine en Frans Loijen  

Een kleine blackout bij de platenhoezen kostte hen 
de overwinning en leverde een flinke discussie op 
met de organisatoren van deze quiz, die dit dan 
weer als heiligschennis zagen. Maar na al die uren 
die Ine en Frans in de quiz hebben gestoken kan er 
ooit een foutje insluipen. Ine en Frans vonden de 
vraag met de wandeling die onze voorzitter maakte 
heel leuk. Ze hadden de route eerst gegoogled en 
hadden toen meteen door dat er een aantal 
instinkers in zaten, dus zijn ze de route lekker even 
gaan lopen. Wij wensen Frans en Ine een smakelijke 
borrel bij Lovano, bar en kitchen ! 
 
En dan de winnaar of in dit geval winnares !  

Als Merel van den Nieuwenhuizen zich ergens in 
vastbijt, laat ze niet zomaar los. Zo ook met deze 
pubquiz. Het resultaat mag er dan ook wezen, met 
83 punten is zij de winnares van deze quiz ! Voor 
Merel, die met Frits en de kinderen ongeveer 5,5 
jaar in Oerle wonen, waren de Oerse vragen de 
moeilijkste. Dit heeft ook haar de nodige zoekuren 
gekost en ze heeft wat hulptroepen ingeschakeld. 
Ook Merel heeft de route nog even nagelopen en 
wandelt binnenkort met haar gezin naar Eetcafe de 
Kers voor een heerlijke borrel ! 
 
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met jullie 
smakelijke prijzen. 
Wij danken alle deelnemers van de quiz voor hun 
inzet en soms vermakelijke antwoorden waar wij 
ook weer iets van konden leren. 
 
Namens de DorpsVereniging Oerle 
Wim Luijkx en Moniek van den Wildenberg 

Frans en Ine Loijen. 

Wil en Maria de Kort. 

Frits en Merel van den Nieuwenhuizen. 
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Lekker Rondje Veldhoven zomeractie 
 
Veel mensen vieren vakantie in eigen land: een 
ideaal moment voor Lekker Rondje Veldhoven! 
Deze culinaire fietstocht brengt deelnemers 
langs diverse heerlijke haltes, waar tegen 
inlevering van een ‘lekker bonnetje’ genoten 
kan worden van een hapje of drankje.  
 
Lekker Rondje Veldhoven is in april 2018 gestart als 
initiatief van VVV Veldhoven. Het doel is om 
Veldhoven op toeristisch en recreatief gebied op de 
kaart te zetten en om de samenwerking met de 
ondernemers te bevorderen. De eerste editie werd 
een succes. Zowel deelnemers als ondernemers zijn 
enthousiast over Lekker Rondje Veldhoven. De 
huidige editie bevat een fietsroute van ca. 30 
kilometer en 13 heerlijke haltes. 
 
Eén van de heerlijke haltes is Speellandschap de 
Heiberg. Eigenaar Rutger Smak Gregoor: “De 
mensen die bij ons komen zijn erg te spreken over 
de leuke locatie, het fijne terras en uiteraard het 
lekkere gerecht: de Italiaanse tosti. De bezoekers 
van Rondje Veldhoven vinden het een leuk concept. 
Het is vooral leuk om de bonnetjes over meerdere 
dagen te verdelen en per dag 3 of 4 locaties te 
bezoeken.”  
 
Ook gastvrouw Djarna van den Hoogen van 
Restaurant ‘t Witven beveelt de culinaire fietstocht 
aan: “Onze bezoekers zijn enthousiast over Lekker 
Rondje Veldhoven. Ze komen op plekken waar ze 
nog nooit zijn geweest en vinden het prettig dat ze 
zelf mogen kiezen waar ze de bonnetjes uitgeven. 
Het zijn allemaal kleine, lekkere hapjes dus je kunt 
er bij lekker weer een terrasjestocht van maken. 
Onder het genot van een mediterraans tapasplankje 

Lekker Rondje Veldhoven 

en een drankje kun je op ons royaal terras heerlijk 
ontspannen, met uitzicht op de waterplas.” 
De heerlijke haltes bevinden zich in Veldhoven, op 
twee na: Eetcafé De Kempen in Knegsel en Echt 
Welschap in Eindhoven. Echt Welschap is te vinden 
op een bijzondere locatie: het rijksmonumentale 
luchthavengebouw in Meerhoven. Bedrijfsleider 
Ralph Gijbels: “Eigenlijk spreken de reacties van 
onze gasten voor zich. Dankzij het leuke en lekkere 
Rondje Veldhoven komen er gasten die nog nooit 
eerder bij ons geweest waren. Verder is het een 
perfect cadeau om aan je ouders of grootouders te 
geven. Wij bieden een anti-pastiplankje aan dat 
perfect samengaat met een goed glas wijn of een 
lekker (speciaal)biertje. Dat geeft je dan toch een 
beetje het zuidelijk vakantiegevoel, maar dan in 
Nederland dit jaar.”  
 
Zomeractie: win een fiets! 
VVV Veldhoven is benieuwd hoe mensen Lekker 
Rondje Veldhoven beleven. Hiervoor is een 
zomeractie uitgezet met als hoofdprijs een rode 
fiets, het handelsmerk van Lekker Rondje 
Veldhoven. Het enige dat deelnemers hoeven te 
doen, is op een foto vast te leggen hoe ze deze 
zomer Lekker Rondje Veldhoven beleven. De foto 
kan t/m 25 september 2020 gemaild worden naar 
info@vvv-veldhoven.nl en/of geplaatst worden op 
Facebook waarbij ze de Facebook-pagina van VVV 
Veldhoven ‘taggen’. De winnaars worden eind 
september bekend gemaakt.  
 
Te koop bij VVV Veldhoven 
Lekker Rondje Veldhoven is voor € 21,50 te koop bij 
VVV Veldhoven en bij diverse ondernemers. De 
lekkere bonnetjes uit het boekje zijn geldig tot  
1 november 2021. 
Kijk voor meer informatie en een inkijkexemplaar 
op:  
www.vvv-veldhoven.nl/lekker-rondje-veldhoven 
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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 76 was:  
1. MolenVelden 
2. MAchtiging 
3. TenNissen 
4. Dean 
5. IntErtoys 
6. BeleviNgstuin 
7. RaboBank 
8. KorenmOlen 
9. JOnkers 
10. HooGeind 
11. Sint JAnstros 
12. SonjA  
13. OudeRraad 
14. Aan Den Boom 
 
Familienaam: Van den Boogaard 
 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, 
Mieke van Campen, Annie Geven, Bets Hospel,  
Kees Hulshorst, Corrie Kampinga, Corné Kelders, 
Janus van Lieshout, Henriette Segers, Annie 
Stemerdink, Helma van der Zee. 

Crypto Oers, puzzel 77 

1. Beroep van columniste Susan (6) 
2. Van de kinderredactie is een jas per ongeluk 

verstopt (6) 
3. De nutbaan is anders een praktijk voor Majorie 

(7) 
4. Een koe of een stier en een edelman zitten 

samen in een riviertje (9)  
5. Zullen de Gebroeders Regter van een koude 

thuiskomen? (6) 
6. Studenten die lid zijn van een wielercorps gaan 

op woensdag naar de KBO (11) 
7. De Guld zoekt toevlucht in dit kleine primitieve 

huisje (9) 
8. Heeft Peelen een heel zwaar waterreservoir met 

handvat? (10) 
9. Van Eindhoven Airport krijgen we heerlijk 

weefsel (7) 
10. Hebben Ad, Corne en John ondergrondse 

bergplaatsen? (7) 
11. Familie van de bronsweg en de goudstraat (10)  
12. Hopelijk kan deze aanvragenbeurs doorgaan op 

31-10 en 01-11 (11) 
 
Succes !!! 

1                       

2                       

3                        

4                          

5                       

6                            

7                          

8                           

9                        

10                        

11                           

12                            
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Susans column 

Vrienden wisten allemaal dat dit een nogal 
onmogelijke situatie was, omdat ik zelf nog niet 
mocht tillen. Het regende dan ook lieve berichtjes: 
laat weten als we iets kunnen doen, je weet hoe je 
ons kunt bereiken, is er iets wat we kunnen doen 
voor jullie..? Maar vanuit Vught of Breda is er niet 
veel te doen, net als vanaf vakantieadressen ver van 
huis. Dus toen onze gerepareerde auto vol bagage 
en met de fietsen achterop keurig thuis werd 
afgeleverd, stond ik toch even lichtelijk wanhopig 
naar deze sisyfusarbeid te kijken. 
 
Wat waren we blij toen de overburen kordaat de 
oprit opstapten met een: “Wij doen de fietsendrager 
wel even,” en ook meteen de tassen naar binnen 
droegen. Een paar dagen later tilde een andere 
buurvrouw wat kratjes boodschappen naar de kelder 
en bracht de koffers naar boven. Zo bleek een goede 
buur toch echt beter dan een verre vriend. 

Een goede buur… 
 
door Susan Visser 
 
Op het laatste moment 
besloten we toch om niet 
de hele zomer thuis te 
blijven en er aan het eind 
van de schoolvakantie nog 
even tussen uit te gaan. 
Of zoiets verstandig is, 
kun je altijd pas achteraf 
beoordelen. In ons geval 
vraag ik me af of we ons 
niet beter hadden kunnen houden bij de 
oorspronkelijke plannen van een ‘staycation’. 
 
Maar het eiland waar wij zo van houden lokte met 
mooie weersvoorspellingen, een zonnig strand en 
een gemoedelijk zwembad. Na een operatie bij mij 
eerder deze zomer mocht ik niet tillen, dus manlief 
sjouwde de zware tassen, zorgde dat de auto 
ingeladen werd, zette de fietsten achterop en reed 
ons naar Noord-Nederland. De veerboot bracht ons 
naar een andere wereld, midden in de natuur, waar 
alles een stapje langzamer gebeurt. Tot de 
werkelijkheid ons inhaalde met de snelheid van het 
licht. 

We konden de opeenvolging van gebeurtenissen zelf 
nauwelijks bijbenen, maar het komt er op neer dat 
er op dag 1 iets mis ging in het oog van mijn lief. Op 
dag 2 zat hij bij de dokterswacht en op dag 3 bij een 
oogarts op het vasteland. Evacueren, was het 
advies, terug naar waar ziekenhuizen met oogartsen 
dag en nacht voor je klaar staan. Dezelfde dag nog 
pakten wij alles weer in, namen de veerboot terug 
en op het moment dat we de zeedijk overstaken 
begaf onze auto het. Ze had er geen zin meer in, na 
de beloofde vakantie aan de kust. 
 
Die avond zagen we spreeuwen zwermen over de 
kwelders, de zon als een gigantische rode bol 
ondergaan in de Waddenzee, sterren schitteren in 
een gitzwarte hemel en uiteindelijk het ANWB-busje 
met onze redder in nood. In een leenauto reed ik 
naar het Catharina Ziekenhuis en naar huis, waar de 
buren gealarmeerd reageerden op onze vroege 
terugkeer. 
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Wie was Janus Hagelaars? 

Voor velen is Janus Hagelaars alleen iemand 
naar wie een straat is genoemd in Oerle. 
Volgens het onderschrift op het 
straatnamenbord is het iemand die 
oorlogsslachtoffer was in de tweede 
wereldoorlog. Maar wie was hij eigenlijk en 
wat is er met hem gebeurd? 
 
Vooroorlogse periode 
Janus werd geboren als zoon van Franciscus en 
Wilhelmina Hagelaars – Jansen in Oerle op 5 maart 
1922. Hij had een broer en drie zussen. Vader, beter 
bekend als ‘Ciske de Kuiper’, had café ‘De Linden’ op 
Oude Kerkstraat 58.  
Janus bezocht de lagere school in Oerle en daarna in 
Eindhoven de ambachtsschool, waar hij werd 
opgeleid tot automonteur. Van 1938 tot 1941 werkte 
hij bij verschillende garagebedrijven en daarna nog 
11 weken op het vliegveld Eindhoven. 
Vóór het uitbreken van de oorlog was hij al 
goedgekeurd voor de militaire dienst en had zich als 
vrijwilliger aangemeld voor het Nederlands Oost-
Indisch leger. Het begin van de oorlog maakte dit 
onmogelijk. 

Het gezin Hagelaars met rechts Janus. 
 
Engelandvaarder, een reisverslag 
Met zijn vriend …. Meulenbroeks vatte hij na de 
Duitse bezetting het plan op om naar Engeland te 
gaan. Via een kloosterbroeder en Thomas van den 
Boomen uit Wintelre kreeg hij het adres van 

baronnesse Helena Schoenmakers in Amby, bij 
Maastricht. Ze kregen van haar de opdracht om met 
1150 gulden elk terug te komen. Dat geld zou dan 
omgewisseld worden in Belgische en Franse franken 
voor de reis. Ook zouden ze contactadressen krijgen 
voor onderweg. Op 18 februari 1942 gingen 
Meulenbroeks, van den Boomen en de twintigjarige 
Hagelaars per fiets naar Arendonk, per tram naar 
Antwerpen en per trein via Brussel naar Doornik 
(Tournai). 
’s Nachts gingen ze te voet de Franse grens over en 
vervolgens per trein van Lille naar Parijs. Hun 
contactpersoon blijkt onvindbaar en ze besluiten 
door te reizen naar Les Laumes, halverwege Parijs 
en Lyon. Daar gaan ze te voet de demarcatielijn 
tussen het door de Duitsers bezette deel van 
Frankrijk en het deel dat door een Duitsgezinde 
Franse regering gecontroleerd werd. Tijdens de 
treinreis naar Lyon worden ze door de Franse 
gendarmes aangehouden en gedwongen zich te 
gaan melden bij het vreemdelingenlegioen in 
Marseille. Na drie dagen in de kazerne van het 
legioen mochten ze op verzoek naar de kerk, maar 
in plaats daarvan gingen ze naar het Nederlands 
consulaat. Daar werd hun aangeraden niet te 
tekenen en te vluchten. Bij de vlucht werden ze 
gearresteerd, zwaar mishandeld en drie dagen in de 
gevangenis opgesloten. Na vrijlating kwamen ze via 
het consulaat vervolgens in een Nederlands kamp bij 
Toulouse. 
Op 30 september 1942 trokken ze in konvooi naar 
Madrid en verder naar de havenstad Cadiz in het 
zuiden van Spanje. Op 6 oktober scheepten zij in op 
de “Cabo de Buena Esperanza” naar Curaçao, waar 
zij op 25 oktober aankwamen. Via contacten met de 
gemeenschap van Shell-personeel aldaar, kan Janus 
aanmonsteren als vijfde machinist op de Belgische 
olietanker “Laurent Meeuws” die via New York in een 
konvooi (aanvallen van duikboten!) naar Engeland 
ging varen. 
 
In Engeland en India 
Na aankomst werd hij, zoals alle Engelandvaarders 
uit Nederland, verhoord door overste Ernesto Pinto 
van de contra spionage. Het relaas hierboven is 
grotendeels gebaseerd op het verslag van het 
verhoor door Pinto van 4 januari 1943. Hij werd 
hierna ingedeeld bij de Prinses Irenebrigade en op  
8 februari 1943 werd hij overgeplaatst naar nr. 2 
Dutch Troop van Interallied Commando. Hij werd 
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daarmee een van de eerste Nederlandse 
commando’s. Op 24 februari 1943 kreeg hij de 
dapperheidsonderscheiding, het kruis van 
verdienste, voor zijn ontsnappingstocht uit 
Nederland, uitgereikt. 
Na zijn commando-opleiding werd hij in december 
1943 met andere commando’s naar Brits Indië 
gestuurd om daar te worden ingezet. Hij behoorde 
daar bij de groep die in reserve gehouden werd. Op 
15 augustus 1944 was hij met de rest van nr. 2 
Dutch Troop terug in Engeland. Een aantal van hen 
nam deel aan de Operatie Market Garden vanaf  
17 september. Vijf van hen , waaronder Janus 
Hagelaars en Ab van Creveld, zijn vriend en 
metgezel na Curaçao, werden aangewezen als 
lijfwacht van Prins Bernard. De andere drie waren 
een luitenant en twee korporaals. 
 
Terug in Oerle 
Met de Prins arriveerde hij op 23 september in 
bevrijd Eindhoven. Hij kreeg toestemming om zijn 
ouders en verloofde te bezoeken in Oerle op  
4 oktober. Hij was vergezeld van de andere leden 
van de lijfwacht, met uitzondering van zijn buddy  
Ab van Creveld. 
De volgende ochtend vertelden de drie leden van de 
lijfwacht aan Ab van Creveld, dat Janus Hagelaars 
was gedood in het niemandsland tussen Nuland en 
Geffen. Ab was woest vanwege de erecode van de 
commando’s om nooit iemand, gewond of dood, 
achter te laten. Hij kreeg het voor elkaar om met 
een van de korporaals met een jeep terug te keren 
naar de plaats waar Janus was gesneuveld. 

Halverwege echter achtte de korporaal het te 
gevaarlijk om verder te gaan. Alleen dreigen met de 
krijgsraad zorgde ervoor dat Ab van Creveld akkoord 
ging. Mede daardoor bleef het stoffelijk overschot 
van Janus Hagelaars lang in de open lucht liggen in 
het niemandsland. Op 27 oktober 1944 is Janus 
Hagelaars begraven op het kerkhof van Oerle. 
Op 3 juni 1982 werd Janus Hagelaars herbegraven 
op het Nationaal Ereveld Loenen (vak E, nr. 1260). 
Op het kerkhof in Oerle is zijn grafzerk nog 
gebleven. 

Nog veel vraagtekens 
Waarom gingen de 4 mannen na het bezoek aan 
Oerle naar Nuland-Geffen, zo’n 50 km verderop? In 
de archieven is niets terug te vinden van geplande 
acties. Ab van Creveld mocht niet mee naar Oerle en 
daarna naar Nuland-Geffen en kreeg later niets over 
te horen over de actie. Als reden voor het feit dat hij 
overal buiten is gehouden werd gegeven, dat hij van 
Joodse afkomst was en daardoor extra risico liep. 
Het feit dat hij nooit genoegen nam met een vage 
verklaring van meerderen zal dichter bij de waarheid 
hebben gelegen. 
Ook navraag bij het Koninklijk Huis Archief leverde 
niets op. De reactie van de particuliere secretaris 
van prins Bernard leverde desgevraagd de volgende 
quote op: “…..U mede te delen dat de Prins zich de 
heer Hagelaars niet herinnert en dat deze ook in het 
persoonlijk archief van Zijne Koninklijke Hoogheid 
niet voorkomt.” Het blijft toch moeilijk voor te 
stellen dat je je een lid van je persoonlijke lijfwacht, 
die sterft in het harnas, niet herinnert.  
De vraagtekens rond de dood van Janus Hagelaars 
werden alleen maar groter hierdoor, antwoorden zijn 
echter niet meer te verwachten. Een slachtoffer is 
hij zeker geworden. 
 
Informatie gevraagd 
Mochten er mensen zijn die informatie hebben over 
“... Meulenbroeks en Thomas van den Boomen” uit 
die periode, kunnen deze mailen naar: 
Jac van Lieshout jacvanlieshout@kpnmail.nl of 
bellen naar telefoonnummer  06 30175001. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Rabo ClubSupport actie 

De Rabo ClubSupport actie is weer 
begonnen!! 
 
Voor alle verenigingen:  

 
Meld je vereniging aan voor Rabo ClubSupport! 
 
En maak kans op een leuk bedrag van Rabobank 
Eindhoven -Veldhoven. 
 
Dit kun je doen tot en met 30 september 2020 
met de unieke inschrijflink die de penningmeester 
eind augustus per mail van de bank heeft 
ontvangen. 
Heb jij als vereniging of stichting geen mail 
ontvangen? Stuur dan een bericht naar 
communicatie.rre@rabobank.nl  
 
Jouw stem is geld waard!! 
Vorig jaar hebben alle Oerse verenigingen heel veel 
geld binnengehaald doordat wij als Oerlenaren 
massaal op onze verenigingen hebben gestemd. Als 
lid van de Rabobank is jouw stem dus veel geld 
waard. Stemmen verloopt dit jaar anders dan je 
gewend bent. Via de Rabo App of via Rabo 
Internetbankieren kun je stemmen op jouw favoriete 
club. Je ontvangt dit jaar van ons dan ook geen 
stemcode per e-mail of post. Stemmen kan 
gemakkelijk onder de knop 'Zelf regelen'.  

De stemperiode loopt van 5 tot en met 25 oktober 
2020. Alleen leden kunnen stemmen. Als lid van 
jouw Rabobank kun je alleen stemmen op 
verenigingen en stichtingen die bankieren bij jouw 
Rabobank. 
 
Geen Rabo App en Rabo Internetbankieren? 
Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je 
geen toegang tot de Rabo App en Rabo 
Internetbankieren, dan ontvang je van de bank een 
e-mail met unieke stemcode. Met deze code kun je 
tijdens de stemperiode (5 tot en met 25 oktober 
2020) via www.rabobank.nl/clubsupport jouw 
stem uitbrengen. 
 
Nog geen lid? 
Als je klant bent van Rabobank betekent dat niet 
automatisch dat je ook lid bent. Wil jij er zeker van 
zijn, dat je jouw favoriete club kunt steunen, zorg er 
dan voor dat je lid bent. Regel je lidmaatschap 
gemakkelijk via de Rabo App of via rabobank.nl. Als 
je lid wordt, betekent dit dat je in de stemperiode 
van Rabo ClubSupport direct kunt stemmen op jouw 
vereniging of stichting. Het lidmaatschap van 
Rabobank is gratis. 
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Sfeervolle camping 

In Zandoerle vind je camping 't Denneke, goed 
verscholen in de bossen van Toterfout. Een 
sfeervolle plek met 25 heel ruime 
standplaatsen voor tenten, caravans en 
campers. 

In 2012 namen 
Ad van Genugten 
en Cindy vd 
Meijden de 
camping over van 
haar oom. Het 
sanitair werd 
vernieuwd en  
2 cabins werden 
gerealiseerd voor 
de verhuur. 
Gasten komen veelal uit Nederland, België en 
Duitsland en hebben een hobby gemeen. Allemaal 
vissen ze in de forellenvijver hun maaltje bij elkaar. 

Er is een sfeervol terras waar de gasten elkaar 
treffen, het is er goed toeven. Door Van Genugten 
worden de forellen gerookt en geseald welke door de 
gasten kunnen worden afgenomen.  

Het voorjaar is normaal genomen de drukste periode 
van het jaar. Nu in de coronatijd komen er meer 
jonge gasten die niet enkel voor de visvijver maar 
ook voor de omgeving naar hier komen. Met Gasterij 
‘t Dorpsgenot naast de deur is een 
ontbijtarrangement afgesproken voor de gasten in 
het weekend. In deze Gasterij kan verder goed 
geluncht en gedineerd worden in een sfeervolle 
ambiance met veel streekproducten. ’t Denneke 
levert daar bijvoorbeeld haar eigen gerookte forel. 

De eigenaars 
vinden het aantal 
standplaatsen 
prima, een kleine 
uitbreiding zou 
nog kunnen. In 
de toekomst 
bestaat nog de 
wens om een 
aanpalend 
terrein bij de 
kopen en daar 

een grotere visvijver aan te leggen waarmee meer 
vissers een plezier zou worden gedaan.  

Belgische gasten zijn erg enthousiast over hun 
verblijf op de camping. Een Belgisch echtpaar vertelt 
dat zij en haar man in 2012 voor het eerst met de 
camper naar de camping kwamen. Daarna namen ze 
een seizoensplaats op de camping waar sindsdien 
hun eigen caravan staat met alle privacy die ze 
willen. Ze zijn blij met het familiegevoel op de 
camping, het gezellige samenzijn maar ook het 
samen de handen uit de mouwen steken als er iets 
gedaan moet worden. Zo hielpen haar man en 
andere gasten mee aan het bouwen van de 
huurcabins die er nu staan. 

Een andere gast vult aan: "Het is een fijne rustige 
omgeving om te verblijven en ik geniet enorm ook 
van het vissen bij de vijver. Onze caravan biedt een 
vrij uitzicht over de vijver en da's altijd mooi om te 
zien." 

In de omringende bossen van Toterfout en Half Mijl 
vind je de grafheuvels. De vele grafheuvels uit de 
prehistorie wijzen erop, dat deze streek al 
eeuwenlang bewoond is. De grafheuvels dateren uit 
de steentijd (tot 1650 v. Chr.) en de bronstijd  
(1650-650 v. Chr.) en we vinden ze in verschillende 
uitvoeringen: met en zonder palen er omheen, met 
en zonder geul, of allebei. Lang werd geloofd dat het 
bij de grafheuvels niet pluis was en dat er 
heksendansen werden uitgevoerd. De uitdrukking 
'Te Halver Mile was 't aovondspiele' heeft daar 
mogelijk mee te maken. 

Kortom, er is voldoende te zien en te ontdekken op 
en rondom camping 't Denneke.  

info@campingdenneke.nl 
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Bibliotheek activiteiten  

Activiteiten september 2020  
 
Week van de Loopbaan: Spreekuren in de 
Bibliotheek  
Maandag 14 t/m 
vrijdag 18 september 
In heel Nederland zetten 
loopbaanprofessionals en 
jobcoaches hun deuren 
open tijdens de landelijke 
Week van de Loopbaan 
(14 t/m 19 september). Ook in de Bibliotheek 
Veldhoven kunnen geïnteresseerden tijdens deze 
week op diverse data en tijdstippen terecht voor een 
loopbaan spreekuur. Diverse loopbaanexperts uit de 
regio geven persoonlijk advies. Het spreekuur duurt 
ongeveer 30 minuten en is gratis en geheel 
vrijblijvend. Geïnteresseerden dienen zich van 
tevoren aan te melden.  
Meer informatie en aanmelden: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/loopbaan  
 
Boekenweek voor Jongeren 
Vrijdag 18 t/m zondag 27 september 
In de Boekenweek voor Jongeren gaan schrijvers op 
Literatour langs scholen, ook op het Sondervick 
College in Veldhoven. En bij een Boekenweek hoort 
natuurlijk ook een geschenk: 3PAK, een bundel met 
korte verhalen van drie auteurs. 3PAK bevat dit jaar 
een graphic novel van Pepijn Lanen & Floor van het 

Nederend én twee verhalen van 
Daniëlle Bakhuis en Johan 
Fretz. Het geschenk is in de 
campagneweek gratis af te 
halen in deelnemende 
boekhandels en bibliotheken, 
waaronder de Bibliotheek 
Veldhoven (zolang de voorraad 
strekt).  
Meer informatie: 

www.bibliotheekveldhoven.nl/boekenweek-jongeren  
 
KennisMakers: Minder suiker, minder klachten 
Donderdag 24 september, 19.00-20.30 uur 
Voedings- en leefstijlcoach Myriam Ickenroth vertelt 
over de invloed van suiker op onze gezondheid. 
Myriam legt uit waarom we de afgelopen decennia 
steeds meer 
gezondheidsklachten 
hebben gekregen. Ze 
vertelt over de 
werking van onze 
spijsvertering en de 
rol van suiker daarbij. 
Ook geeft ze 
informatie over de 
verleidingen van de voedingsmiddelenindustrie, hoe 
je etiketten moet lezen en tips voor een gezonde 
leefstijl. Verder is er voldoende ruimte voor vragen. 
Entree is gratis, wel vooraf even aanmelden: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/minder-suiker  
 
Levenstestament 
Dinsdag 29 september, 14.00-15.30 uur 
Notaris Jacqueline Erdkamp 
van Notarishuys Veldhoven 
vertelt over het 
levenstestament. In een 
levenstestament legt 
iemand vast wat de wensen 
zijn in het geval dat 
diegene niet meer in staat 
is om zelf beslissingen te nemen.  
Entree bedraagt € 2,50 (incl. koffie/thee).  
Vooraf aanmelden via  
www.bibliotheekveldhoven.nl/levenstestament 
 
En verder ook weer in de Bibliotheek 
Veldhoven vanaf september: 
• Taalcafé: elke dinsdag 18.30-20.00 uur, 

elke donderdag 10.30-12.00 uur. 

• Café Español: vrijdag 25 september, 

10.30-12.00 uur. 
 
Kijk op www.bibliotheekveldhoven.nl/agenda 
voor meer informatie over de activiteiten.  
Bij alle activiteiten volgen we de regels en richtlijnen 
van het RIVM ter voorkoming van de verspreiding 
van het coronavirus. 
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Enthousiaste voorlezers gezocht 
 
De Bibliotheek Veldhoven en 
Cordaad Welzijn zoeken 
enthousiaste vrijwilligers voor de 
VoorleesExpress. 
 
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 
tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht 
krijgen. Vrijwilligers volgen een training 'interactief 
voorlezen' en gaan 20 weken lang iedere week bij 
het gezin thuis voorlezen. 
 
Het doel is om de 
taalomgeving thuis te 
verrijken en taal te 
stimuleren door leesplezier. 
Ouders maken een 
belangrijk deel uit van het 
project en zij worden ondersteund door de 
vrijwilliger om het voorlezen een blijvende plek in 
het gezin te geven. 
De Bibliotheek Veldhoven en Cordaad Welzijn zijn op 
zoek naar vrijwilligers die zich willen gaan inzetten 
voor de VoorleesExpress. Meer informatie en 
aanmelden via de website:  
https://voorleesexpress.nl/locatie/veldhoven.  
 
Bij vragen kan ook contact opgenomen worden met 
de projectleider van VoorleesExpress Veldhoven, 
Imke Duijf: 
voorleesexpress@bibliotheekveldhoven.nl  
of tel: 040-2532901. 

‘Chinese Children’s Book Zone’ in de 
Bibliotheek Veldhoven 
 
Met de opening van de Chinese Children's Book 
Zone zijn vanaf 1 augustus meer dan 200 nieuwe 
prentenboeken in het Chinees te leen in de 
Bibliotheek Veldhoven. 
 
Iris Bos-Hung (Xinji) organiseert sinds 1,5 jaar de 
maandelijkse "Chinese Story Time", voorlezen in het 
Chinees, in de Bibliotheek Veldhoven. Wegens het 
succes van de voorleesactiviteiten en het groot 
aantal Chinese gezinnen dat de Bibliotheek 
Veldhoven bezoekt, nam Iris het initiatief tot de 
"Chinese Children's Book Zone".  
 
Hier vinden bezoekers meer dan 200 nieuwe boeken 
in het Chinees voor kinderen van 0-6 jaar. Iris: “De 
boeken kunnen een grote bijdrage leveren aan het 
leren van talen door Chinees sprekende gezinnen die 
in Veldhoven wonen. Ik ben erg dankbaar dat 
diverse uitgeverijen boeken wilden sponsoren en 
voor alle hulp die we hebben gekregen om de 
boekencollectie samen te kunnen stellen. ”  

 
De prentenboeken zijn vanaf 1 augustus te leen 
voor iedereen met een Veldhovense Bibliotheekpas. 
Manager Programmering & Educatie Lia Verheijen: 
“Behalve dat kinderen er baat bij hebben om de taal 
goed te leren, zijn de voorleesactiviteiten en de 
boekencollectie goede aanknopingspunten voor 
Chinese ouders om elkaar te ontmoeten. Veel expats 
hebben te maken met eenzaamheid. In de 
Bibliotheek leren ze andere mensen kennen, ervaren 
ze hoe leuk voorlezen is en nemen boekjes mee 
voor de kinderen.” 

Activiteiten voor anderstaligen 
Behalve de activiteiten voor Chineestaligen worden 
in de Bibliotheek voorleesactiviteiten in het Spaans 
en Italiaans georganiseerd. Wegens het coronavirus 
zijn alle voorleesactiviteiten tijdelijk stopgezet, een 
aantal is online te volgen via de Facebookpagina van 
de Bibliotheek. Daarnaast is er de VoorleesExpress 
waarbij vrijwilligers bij mensen thuis voorlezen aan 
kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand, 
dit kunnen zowel Nederlandstalige als anderstalige 
kinderen zijn. Volwassenen die Nederlands willen 
leren spreken kunnen terecht bij het Taalcafé, dat 
vanaf juli weer tweemaal per week gehouden wordt 
in de Bibliotheek.  
 
Meer informatie en een filmpje van Iris en de 
Chinese Children’s Book Zone: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/chinese-book-zone  

Chinese Story Time met Iris Bos-Hung 
in de Bibliotheek Veldhoven.  
Foto: Willem Binnendijk.  

Lezen voor het jonge kind 

Foto: Willem Binnendijk. 
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www.rendersmetaal.nl 

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

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Jasper van der Aalst, Charlie van Eerd,  
Nova Eikhoudt, Dean Peijnenborgh en Nikita Rutter. 

Vakantie in Frankrijk 

Hallo allemaal. Wij zijn op 
vakantie geweest naar 
Frankrijk. We zaten op een 
camping in de Jura. Mijn 
ouders in de caravan en ik 
en mijn broertje in een tent. 
Dit was de eerste keer in 
een tent en dat was heel 
leuk. De camping lag aan 
het meer Lac du Chalain 
dicht bij Doucier, je zegt ‘doesjee'. In dat meer 
hadden we veel gezwommen. Ook hebben we veel 
op het meer gevaren met onze rubberen boot. We 
hebben ook een keer een waterfiets met glijbaan 
gehuurd. 
We hadden ook vriendjes op de camping en deden 
leuke spelletjes. We zijn ook een keer weg geweest 
naar dorpjes bijvoorbeeld. Maar ook naar een rivier 
met sterke stroming, daar zwommen we in. De 
laatste dag ben ik van een 7 meter hoge rots in het 
meer gesprongen. Dat vond ik wel spannend. 
De vakantie is voorbij en nu zit ik in groep 8. Het is 
best moeilijk maar het lukt wel, ook krijg ik 
huiswerk mee. En word ik opgeleid tot 
verkeersbrigadier. Nou dit was mijn stukje.  
Tot de volgende koers. 
 
Groetjes Jasper. 

Even voorstellen… Nikita 

Hallo ik ben Nikita. 
 
Zal in het kort even iets over 
mezelf vertellen. Ben 9 jaar 
oud en zit in groep 6. 
Ik ben altijd lief en heb  
6 huisdieren. 
We hebben honden, katten 
en hamsters. 
Van alle dieren 2 zodat ze 
nooit alleen zijn. 
Oh ja, ik heb ook nog een broertje. 
Ben altijd druk bezig met knutselen, fietsen, hutten 
bouwen, bomen klimmen, buiten spelen alles doen 
wat ik leuk vind. 
Woon al heel mijn leven in Oerle en heb zin om te 
gaan schrijven in De Koers. 
 
Tot volgende keer! 
Groetjes, Nikita. 

Even voorstellen… Charlie 

Hoi hoi, ik ben Charlie en 
ben 9 jaar. 
Ik woon niet meer in Oerle, 
maar zit daar nog wel op 
school. Bijna al mijn 
vriendinnen wonen wel in 
Oerle. 
Als ik niet op school ben dan 
ben ik aan het dansen bij 
Cardo Dance Department, of 
TikTok’s aan het opnemen. Ik ben heel creatief en ik 
ga op zaterdag naar de scouting. 
Als ik even niet druk bezig ben, kijk ik graag een 
filmpje op de iPad. 
Mijn wens is om op 
paardrijden te gaan. 
 
Groetjes Charlie. 
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De eerste schooldag 

CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Top vakantie! 

Hallo allemaal hier ben ik 
weer. En deze keer gaat 
mijn stukje over mijn 
vakantie. Ik ben naar 
Frankrijk geweest daar was 
het super tof en vet. Wij zijn 
daar twee weken geweest. 
De eerste week in de 
Dordogne. Ik sliep in een 
safari tent op een camping. 
Op de camping heb ik veel vrienden gemaakt en 
lekker gespeeld in de game hal. Wij hebben ook 
gegeten bij het restaurant. Ook zijn we naar 
kastelen, markten en grotten geweest. Wij hebben 
ook een kanotocht over de Dordogne gemaakt. In de 
tweede week zijn wij naar Languedoc geweest. Daar 
sliepen we aan een rivier de Herault. Ook daar 
hebben wij een kanotocht gemaakt. Ik vond deze 
tocht veel vetter. Daar had je een veel wildere rivier 
met zelfs een mini waterval. Het gaafste wat ik die 
week gedaan heb is een boomklimpark met een 
parcour op 30m hoogte. Samen met papa vond ik 
het super gaaf.  
Zoals jullie hebben 
gelezen heb ik een top 
vakantie gehad.  
Ik hoop jullie ook.  
 
Tot de volgende keer. 
Groetjes Dean. 

Hallo allemaal,  
 
Ik ben Nova en ik ga jullie 
iets vertellen over de eerste 
schooldag. 
Ik ga naar school op de Sint 
Jan Baptist en zit sinds dit 
jaar in groep 6. Daar krijg ik 
les van juf Willeke en juf 
Esther. Wij krijgen op 
maandag les van juf Esther en op de andere dagen 
les van juf Willeke. Alle kinderen van vorig jaar 
zitten nu ook bij mij in de klas. Dus dat is heel erg 
leuk. Alleen een kindje is naar een andere school 
gegaan. 
Op de eerste schooldag hebben we champagne 
gedronken en hebben we een spel gedaan waarbij je 
allemaal dingen over jezelf moest vertellen. Dat 
vond ik heel leuk om te doen. We hebben ook nog 
naar het nieuwe gebouw gekeken bij ons op school. 
Ik heb weer heel veel zin om naar school te gaan na 
de vakantie. 
Wat ik ook leuk vind is dat mijn zusje Maan sinds dit 
jaar voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. 
Dat is bij ons in het nieuwe gebouw. 
 
Dat was mijn stukje. Ik hoop dat jullie het leuk 
vonden. 
 
Groetjes, Nova. 
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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 

25 september 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. 

  
September  

18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

18 t/m 21 Oers Kermis: op het grasveld naast de 
basisschool Sint Jan Baptist 

18 St. Jan Baptist: Studiedag 

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  

2 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

7 VKS: moederdagviering 

9 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 Chemokar kerkplein: 8.45-9.45u 

23 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

24 Ophalen oud papier 

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

28 VKS: kaarten en rummikubben 

30 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

31 Halloween in Oerle Zuid 

31  Koers van Oers: Boekenmarkt in  
d’Ouw School 13.00u tot 17.00u  
(tijden onder (Corona) voorbehoud) 

November  
1 Koers van Oers: Boekenmarkt in  

d’Ouw School 10.00u tot 14.00u  
(tijden onder (Corona) voorbehoud) 

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

6 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

11 VKS: bowlen 

13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

15 Sinterklaas intocht 

20 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

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

25 VKS: sinterklaasavond 

27 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

28 Ophalen oud papier 

  

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




http://www.doormalen.nl/vacatures

