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

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

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

Werner Tornij, Els Vorstenbosch, Marlein van de Wiel,  

Maikel Willemsen.  

Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

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

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

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

Stichting Koers van Oers 

Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  

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

Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen, 

Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven. 

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 

NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 

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

Dorpscentrum d’Ouw School 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 2021 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

5 23-04-2021 Week 19 (13-05-2021) 

6 28-05-2021 Week 24 (17-06-2021) 

7 25-06-2021 Week 28 (15-07-2021) 

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

8 27-08-2021 Week 37 (15-09-2021) 
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KBO bedankt! Vervoer naar priklocaties 

SWOVE en Cordaad Welzijn springen 
bij met vervoer naar vaccinatiepunten 
 
De coronavaccinaties zijn gestart, dat is beslist 
niemand ontgaan. De groep ouderen van 85 jaar en 
ouder in Veldhoven zijn 
opgeroepen en sommige 
hebben de eerste prik 
gehad. Voor de 
vaccinatie moet je naar 
een locatie in Eindhoven 
of soms nog verder 
weg. Ouderen die geen 
mogelijkheid hebben 
voor vervoer, kunnen nu 
gebruik maken van de 
vervoersdienst van 
Cordaad Welzijn en/of 
Veldhopper van SWOVE. 
 
Veel ouderen of mensen die minder mobiel zijn, 
maakten al regelmatig gebruik van deze diensten. 
Voor de pandemie werden er tientallen ritten per 
dag gereden door vrijwillige chauffeurs in hun eigen 
auto. Omdat iemand een afspraak in het ziekenhuis 
heeft, of omdat een 85-jarige graag op tijd bij haar 
geliefde activiteit wil zijn of omdat ze een bezoek wil 
brengen aan haar man die in een zorgcentrum 
woont. 
 
Voor ouderen die geen andere manier hebben om bij 
de vaccinatielocatie te komen, staan de vrijwillige 
chauffeurs van Cordaad Welzijn en SWOVE klaar. 
Tegen betaling van € 2,50 per enkele rit in 
Veldhoven of € 0,39 per kilometer buiten Veldhoven. 
De ervaren vrijwilliger haalt de ouderen thuis op en 
brengt ze coronaproof op en neer naar de 
coronavaccinatie locatie. De oudere moet wel 
zelfstandig in en uit de auto kunnen, een rollator 
meenemen kan. 
 
De vrijwillige chauffeur Jolanda van Zeeland kreeg 
na afloop van Nel van der Pas te horen: “Wat ben ik 
toch blij met jou, anders moest ik met een taxi naar 
de vaccinatielocatie.” 
 
Wil je een ritaanvraag doen? Graag ruim van 
tevoren (liefst 2 werkdagen) zodat we een vrijwillige 
chauffeur kunnen inplannen. 
 
Dit kan telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur. 
 
Cordaad Welzijn 040 - 253 67 89 
 
SWOVE 040 – 254 00 66 

Deze prachtige tulpen 
kregen wij zomaar 
cadeau van de KBO 
Oerle.  
Wij waren zeer blij 

verrast.  
Top.  
 
Bert Schoofs en 
Charlotte Hornstra. 

Bloemenactie BIO 

Iedereen kan wel wat vrolijkheid gebruiken in 
deze gekke tijd. Dus ook dit jaar zorgen wij 
weer voor kleur in uw tuin door middel van 
onze jaarlijkse bloemenactie! 
 
U kunt weer verschillende soorten geraniums, 
spaanse margrieten, grote vlijtige liesjes en mini-
petunia's bestellen. De plantjes kunt u ophalen op 
zaterdag 1 mei 2021.  
U kunt de bloemen bestellen via het bestelformulier 
op www.biokorfbal.nl. 
 
Wij hopen u allen weer te zien. Mocht u nog vragen 
hebben, dan kunt u deze stellen via 
biobloemen@hotmail.com. 
 
Korfbalvereniging BIO 
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Erfgoedhuis Veldhoven 

Uitbreiding collectie 
Als jongste van de drie stichtingen hebben we de 
kleinste, maar zeer waardevolle collectie. Wij zijn 
echter afhankelijk van wat we van de mensen 
krijgen. Foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, 
geschreven teksten, krantenartikelen zijn van harte 
welkom. U bent ze niet kwijt, wij scannen ze en 
bezorgen alles weer netjes bij u terug. Zo bouwen 
we een digitaal archief op, dat ten dienste staat van 
alle mensen die er belangstelling voor hebben. Weet 
u dat wij bezig zijn om de Koers van Oers vanaf 
haar oorsprong in 1967 te digitaliseren. Voor u over 
enige tijd volledig toegankelijk. Mogen wij van u 
binnenkort een telefoontje of e-mailbericht 
ontvangen? Ook de archieven van verenigingen zijn 
welkom. De leden van nu kunnen dan ook eens 
terugkijken naar hun voorgangers.  
 
Oerle zoals het was 
Veel Oerlenaren en voormalige inwoners van ons 
mooie dorp bezoeken regelmatig de website “Oerle 
zoals het was”, een groeps-facebook-site. Ik zet 
daar regelmatig foto’s en fotoseries op. De laatste 
weken heb ik daar bijvoorbeeld de schoolfoto’s van 
de schoolverlaters van B.S. St. Jan Baptist van de 
schooljaren 1968/1969 t/m 1999/2000 geplaatst. U 
kunt de foto’s naar uw eigen bestanden kopiëren. 
Uit reacties lees ik vaak, dat men nog wel enkele 
oud-klasgenoten herkent, maar lang niet allemaal. 
Wilt u de hele klas nog terug kunnen halen, stuur 
mij dan een e-mailbericht met het schooljaar erbij, 
en ik stuur u de namen van alle personen op de foto 
overzichtelijk (boven, midden en onder van links 
naar rechts) toe. 
 
Tiny Leijten, voorzitter Stichting Historisch Oerle 
Tel. 040-2510799 / 06-54943196 
E-mail: tinyleijten@gmail.com 

E006-4-1-031:  
Schooljaar 1998-1999 schoolverlaters 

Samengaan drie heemkunde-
stichtingen tot de Vereniging 
“Erfgoedhuis Veldhoven” 
 
Per 1 mei a.s. bestaat de gemeente Veldhoven 100 
jaar. Een perfecte datum om als drie heemkunde-
stichtingen samen te gaan. “Zeelst schrijft 
geschiedenis”, “Veldhoven-dorp historisch bekeken” 
en “Historisch Oerle” heten vanaf die datum: 
“Erfgoedhuis Veldhoven”.  
De stichtingsvorm is verlaten en we gaan verder als 
een vereniging. Op de nieuwe website die op 
genoemde datum actief is, kunt u lezen wat de 
consequenties hiervan zijn. Wij richten ons op de 
geschiedenis van de huidige gemeente Veldhoven en 
op de drie voormalige gemeentes Veldhoven-
Meerveldhoven, 
Zeelst en Oerle (tot 
1921). Wij hebben 
van de gemeente de 
tijdelijke beschikking 
gekregen over een 
eigen locatie. Op de 
eerste verdieping 
van de bibliotheek, in 
de voormalige 
Speelotheek zijn alle collecties samen gebracht.  
 
Wij willen u graag uitnodigen in het Erfgoedhuis. 
Iedereen die meer wil weten over heemkundige 
zaken en genealogie is welkom. Wij willen voor u de 
geschiedenis van onze dorpen en de mensen die er 
wonen en woonden inzichtelijk en toegankelijk 
maken. De openingstijden leest u op de website. 
Echter vanwege de maatregelen die getroffen zijn 
om de verspreiding van het corona-virus tegen te 
gaan is het voorlopig niet mogelijk het Erfgoedhuis 
te bezoeken. Hopelijk gaan we betere tijden 
tegemoet. 
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Donateurs Groen & Keurig 

Beste Bloemenvrienden. 
 
Elk jaar ligt er achter de kerk in Oerle weer een 
schitterend kleurenpalet van, met zorg gekweekte, 
dahlia’s. Om dit te kunnen doen en U wekelijks van 
een mooi boeket te kunnen voorzien hebben wij Uw 
steun nodig. Wij ontvangen geen subsidie en zijn 
geheel aangewezen op giften en donaties. Daarom 
houden wij jaarlijks een donateursrondgang. Vorig 
jaar werden we door de corona-maatregelen 
gedwongen om deze rondgang te vervangen door 
overschrijving ( met adres ) of rechtstreekse 
betaling in het clubgebouw op het bloemenveld. 
 
Ook dit jaar vragen wij U ons op deze manier als 
donateur financieel te steunen. Over enkele weken 
zal er een flyer in uw brievenbus vallen waarin de 
mogelijkheden om ons te steunen staan vermeld. 
 
Als de omstandigheden het toelaten zal begin 
augustus de tuin voor U geopend zijn en kunt U als 
donateur weer genieten van een prachtig boeket. 
 
De exacte datum en tijden zullen tijdig in de Koers 
van Oers worden gepubliceerd. 
 
Een goede gezondheid en tot ziens op de tuin. 
 
Jullie vrienden van Groen & Keurig 

KennisMakers online 

KennisMakers online: Dominic Graat 
 
Dinsdag 20 april, 19.00-20.00 uur | Deelname 
gratis 
 
‘In actie komen zonder motivatie’ is de titel van de 
online workshop die Dominic Graat geeft vanuit de 
Bibliotheek Veldhoven.  
Dominic Graat is levensstijlcoach bij Dashed Line 
Coaching. Hij heeft zich de zogenaamde '5 Seconde 
Methode' helemaal eigen gemaakt, volgens Dominic 
de eerste stap naar verandering. 
 
Dominic: “Je kunt 
je eigen gedachte 
voor zijn, dus 
voordat je 
gedachte bepaalt 
waarom je iets niet 
zou hoeven doen, 
kun jij al in actie 
komen. Wanneer 
je dit begrijpt en 
consistent doet 
dan werk je naar 
meer focus, 
zelfvertrouwen en het behalen van de doelen die jij 
jezelf stelt.”  
 
Tijdens de online workshop geeft Dominic informatie 
en tips die deelnemers meteen in de praktijk kunnen 
toepassen. 
 
Praktische informatie 
De online lezing is op dinsdag 20 april van 19.00 tot 
20.00 uur. De lezing is live en interactief, zodat er 
gelegenheid is om vragen te stellen. Deelname is 
gratis na aanmelding via: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/motivatie  
 
Over KennisMakers 
Deze activiteit vindt plaats in het kader van het 
project KennisMakers.  
Heeft u een jarenlange passie die u graag wilt delen 
met anderen? Specifieke kennis op een bepaald 
gebied die ook voor anderen boeiend zou kunnen 
zijn? Oftewel, bent u een KennisMaker? Dan kunt u 
samen met de Bibliotheek jouw kennis delen met 
anderen. 
Meer informatie:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/kennismakers  
of stuur een mail naar 
kennismakers@bibliotheekveldhoven.nl  
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Schuilt er een verkoop talent in jou?  
 
Pronk, onze winkel in het City-centrum, is op zoek 
naar vrijwilligers die zelfstandig in onze winkel willen 
staan op de zaterdag en koopzondagen. Prijs jij onze 
mooie spullen aan bij het winkelend publiek? Voor 
meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
 
Kom je zwemmen? Zwem dan mee 
Met het KinderDagCentrum mogen we weer starten 
met zwemmen. Inmiddels hebben we veel meer 
kinderen, dus ook een vrijwilliger nodig voor het 
omkleden en zwemmen. 
 
Voor de maandag hebben we nog iemand nodig van 
12.30- 14.30 uur. Het gaat om peuter/kleuters van 
3-5 jaar die allemaal wel kunnen lopen, maar nog 
veel begeleiding nodig hebben voor, tijdens en na 
het zwemmen. Er zijn meerdere medewerkers 
aanwezig. We zwemmen dan met 9 kinderen.  
Voor aanmelden of meer informatie: mail of bel : 
vrijwilligers@severinus.nl of 06 524 01 679 
 
Fotografie: ook jouw hobby? 
Hoi, ik ben een enthousiaste, vrolijke jongen en 
werk door de weeks in 
de supermarkt. Naast 
gamen en schilderen is 
fotografie een van mijn 
hobby’s. Ik heb zelf een 
camera, kan jij mij 
helpen om mooie foto’s 
te maken en te 
bewerken? 
Voor aanmelden of meer informatie: mail of bel : 
vrijwilligers@severinus.nl of 06 524 01 679 
 
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 en is dit pas weer mogelijk als de volledige 
lockdown wordt opgeheven. 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 

Geen oud ijzer ophalen Severinus nieuws 

Geen oud ijzer ophalen door 
rijvereniging St Jan. 
 
Zoals jullie al gemerkt 
hebben was het voor 
rijvereniging St. Jan dit 
jaar niet mogelijk om 
oud ijzer op te halen in 
het weekend dat de klok 
werd verzet. De 
geldende corona 
maatregelen lieten dat 
niet toe.  
Helaas. 
 
We proberen dit later in het jaar alsnog te plannen. 
Wij houden u daarvan op de hoogte. 
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Susan’s column 

Positieve draai 
 
door Susan Visser 
 
Weet je wat ik zo knap 
vind? Dat het mensen die 
zich ergens aan storen 
toch lukt om er een 
positieve draai aan te 
geven. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de 
ludieke actie van 
Stichting Jeugdbelangen 
Oerle om kinderen 
bordjes te laten maken 
om duidelijk te maken dat het speelterrein geen 
hondentoilet is. In mijn columns probeer ik ook vaak 
om het positieve van wat er in de gemeenschap 
gebeurt te benadrukken – want er gebeurt zoveel 
leuks. Maar de poep zat mij zo hoog, dat het me niet 
meer lukte. Ik heb er al een paar keer over 
geschreven in De Rundgraver, op mijn eigen blog 
(op buurtfilosoof.blogspot.com) en als ik niet 
oppas wordt ook dit een stuk waarin ik mopper op 
wat sommige hondeneigenaren laten liggen. 
 
Want laat ik eerlijk zijn, ik vind honden enorm leuk 
en met de meeste hondeneigenaren heb ik ook geen 
problemen. Maar eigenaren die uitwerpselen laten 
liggen, daar heb ik minder mee op. Terwijl ik ook 
wel zie dat het de gemeente Veldhoven is, die niet 
altijd even duidelijk is over de opruimplicht. Door 
heel Veldhoven lopen zogenaamde uitlaatroutes en 
als je de website van de gemeente er op na slaat, 
klinkt het alsof er op die routes gewoon poep mag 
blijven liggen. Jammer genoeg lopen die routes door 
parken. Dat zijn bij uitstek plekken waar kinderen 
spelen en waar je in de zomer lekker wilt kunnen 
picknicken. Erg smakelijk is dat niet als er drollen in 
het gras liggen, verstopt als paaseieren. 
 
Ook loopt er zo’n uitlaatroute langs de school van 
mijn kind. Daar snap ik dus al helemaal niks van. Als 
je je kind van school haalt, kun je kiezen. Je kunt op 
het fietspad gaan staan en daarmee het doorgaande 
verkeer blokkeren, of in de berm tussen de drollen. 
Ook is het bij koningsspelen en elke sportdag raak. 

Bij thuiskomst zit er poep op de kinderschoen. Wil je 
bij een sponsorloop rondom de school de kinderen 
aanmoedigen? Dan zit er bij thuiskomst 
waarschijnlijk bruine derrie op je eigen schoen. 
 
Ooit heb ik in het park een bellende mevrouw er op 
gewezen dat haar labrador – die 15 meter achter 
haar liep – een flinke hoop had achtergelaten. Ik 
dacht dat ze het tijdens het telefoneren gewoon 
gemist had. “Iemand bemoeit zich met andermans 
zaken!” blafte ze bits toen haar gespreksgenoot 
vroeg wat er aan de hand was. 
 
Het is nu wel duidelijk, ik ben volledig gefrustreerd 
en het lukt mij niet meer een luchtig stukje te 
schrijven over dit onderwerp. Elke ludieke actie is 
dan ook een lichtpuntje voor mij en ik moet nu zelf 
aan de bak, op zoek naar oplossingen in plaats van 
problemen. Een eerste stap zou voor mij zijn dat de 
gemeente Veldhoven duidelijk maakt dat alle poep 
mee moet naar huis voor in de afvalbak. Niet in een 
plastic zakje in de bosjes, niet als bruine hoop in de 
berm. Dan kunnen we elkaar er misschien op 
aanspreken zonder dat de emoties meteen hoog op 
lopen. En als dat echt niet lukt? Als het product blijft 
liggen nadat een hond weer een mooie hoop heeft 
gedraaid… Dan hoop ik dat SJO er weer een mooie 
draai aan kan geven. 

buurtfilosoof.blogspot.com
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

 

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

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Excuses en eerherstel voor dhr. Tiny 
Leijten en het parochiebestuur 
 
In februari hebben er twee gesprekken 
plaatsgevonden onder leiding van Deken René 
Wilmink tussen een afvaardiging van het 
parochiebestuur en dhr. Tiny Leijten. In een open en 
soms stevige emotionele dialoog werd de pijn, over 
en weer, over de ontstane situatie uitgewisseld. Het 
ongenoegen kon vrijuit worden uitgesproken. 
Het parochiebestuur is zich terdege bewust van de 
gemaakte fouten - inhoudelijk, qua vorm en 
toonzetting - aangaande de behandeling van dhr. 
Tiny Leijten en heeft hiervoor in de gesprekken zijn 
uitdrukkelijke excuses aangeboden: "Dit had zo 
nooit mogen gebeuren", aldus de bewoording van 
een bestuurslid, waar heel het bestuur zich in kan 
vinden. 
 
De handelwijze van het parochiebestuur heeft een 
dermate hevige reactie bij dhr. Tiny Leijten 
opgeroepen, datrhet ontstane conflict via mensen 
rondom hem snel in de pers terecht kwam. Voor het 
welzijn van de parochie heeft dat geen goed gedaan. 
Dit wordt achteraf ook door dhr. Tiny Leijten 
betreurd.  
Door de gesprekken kan er heel voorzichtig nieuw 
vertrouwen groeien en kan de goede naam van 
eenieder hersteld worden. Dat biedt nieuwe hoop. 
Op eigen verzoek zal dhr. Tiny Leijten niet de taken 
hervatten die hij voorheen in de Oerlese Sint Jan de 
Doperkerk verrichtte. 
 
Het parochiebestuur neemt als leerpunt het 
onderwerp communicatie mee. Het communiceren in 
een hartelijke en wederzijdse betrokkenheid zal de 
parochie ten goede komen. Uitwisseling van goede 
raad op meer punten van het parochieleven vormt 
een blijvende aanmoediging om de parochie mee op 
te bouwen. 
 
Als wij leren van onze fouten en elkaar kunnen 
vergeven, gaan we opnieuw voort met onze 
gezamenlijke opdracht: elkaar dragen en liefhebben 
in de Naam van Christus. 
 
Deken René Wilmink 

Excuses en eerherstel Excuses en eerherstel 

Parochieberichten: 

 

Pastoraal team: 
Pastoor F.M. As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA 
040 - 282 70 68   fas@christuskoning.nl 
Kapelaan J.W.M. Beekman, Oude Kerkstraat 3, 
5507 LA, 040 – 205 13 50  
jbeekman@christuskoning.nl 
 

Het parochiecentrum: 
Kapelstraat-Zuid 18, 5503 CW, Veldhoven  
tel. 040 - 253 22 31 secretariaat@christuskonig.nl 
Geopend van maandag tot en met vrijdag van  
9.30 tot 12.00 uur. U kunt er terecht voor een 
praatje bij de koffie/thee, voor misintenties en 
informatie.  
 
 

Noodnummer voor melding van bediening of 
overlijden: 
06 – 10 47 52 26 

 

Opgeven van misintenties: 
Datum en tijdstip van de intentie, de naam van de 
intentie en naam en telefoonnummer van de 
afzender. In een gesloten envelop in de brievenbus 

van het parochiecentrum. Na de viering in de 
sacristie. Telefonisch tijdens openingstijden of per 
email via secretariaat@christuskoning.nl. 

 
 

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

XL priklocaties Brabant ZO 

GGD Brabant -Zuidoost krijgt 2 XL 
vaccinatielocaties 
 
Het ministerie van VWS heeft gekozen voor het 
grootschalig opschalen van het aantal 
vaccinaties. Het streven is 1,5 miljoen prikken 
per week. GGD BZO draagt hier aan bij met 
twee XL vaccinatielocaties. De huidige locatie 
in Eindhoven in het Indoor Sportcentrum aan 
de Theo Koomenlaan blijft bestaan en er komt 
een XL vaccinatielocatie bij in Helmond aan de 
Haverdijk. De huidige locaties in Helmond, Best 
en Valkenswaard worden ontmanteld. De 
locatie die voorzien was in Bladel wordt niet 
opgebouwd.  
 
Vaccinatielocaties in de regio Brabant–
Zuidoost (BZO)  
In Brabant–Zuidoost is gekozen om van meerdere 
kleinere vaccinatielocaties over te gaan naar 2 
zogenaamde XL locaties. In totaal zijn er dan 30 tot 
35 priklijnen beschikbaar. Er wordt al 7 dagen in de 
week, 8 uur per dag geprikt. Als het nodig is ( als er 
meer vaccins beschikbaar komen) is er nog altijd de 
mogelijkheid om de openingstijden te verruimen en 
daarmee het aantal prikken per dag te verhogen. In 
de komende weken wordt de nieuwe XL locatie in 
Helmond opgebouwd. Het streven is om eind april 2 
XL locaties te hebben. In de tussentijd worden alle 
beschikbare vaccins gewoon gezet.” 
 
Zorgvuldige afwegingen 
De aanpassingen in het ‘vaccinatielandschap’ in 
Brabant-Zuidoost zijn zorgvuldig gekozen. 
Klantvriendelijkheid en efficiëntie staan voorop. “We 
willen al onze inwoners goed bedienen, zo min 
mogelijk reistijd geven en tegelijkertijd willen we zo 
snel mogelijk de beschikbare prikken zetten,” licht 
Gonny van Loon, programmamanager COVID-19, 
GGD BZO toe. ”Deze twee XL locaties kunnen een 
flinke verkeersstroom aan, hebben voldoende 

parkeerplekken en zijn goed bereikbaar. We kunnen 
verschillende vaccins per locatie geven, personeel 

efficiënt inzetten en het levert logistiek gezien flinke 
voordelen op om voor twee grote locaties te kiezen. 
Allemaal redenen waardoor we sneller kunnen 
werken en dus sneller meer inwoners kunnen 
voorzien van een vaccinatie. Maar we blijven 
afhankelijk van de levering van het vaccin.  
 
Efficiënt werken: drie keer zoveel prikken per 
uur 
Ondertussen werkt GGD BZO steeds efficiënter. Het 
logistieke proces is aangepast, waardoor er geen 18 
maar 40 tot 60 prikken per uur gezet worden. 
Hiervoor wordt het administratieve gedeelte los van 
het prikken. Deze nieuwe manier van werken is 
afgelopen weekend op de locatie in Best met succes 
getest. Binnenkort passen we de vaccinatielocatie in 
Eindhoven aan op deze nieuwe werkwijze en ook de 
nieuwe locatie in Helmond zal zo opgebouwd 
worden.  
 
Gonny van Loon: “We verbeteren onze processen 
continu. Ook inwoners die bij ons komen voor een 
vaccinatie kunnen ons hierbij helpen. Heel simpel, 
door goed voorbereid naar de afspraak te komen. 
Neem de gezondheidsverklaring ingevuld mee, de 
medicijnlijst en trek gemakkelijke kleding aan zodat 
we snel de prik kunnen zetten. Op die manier 

werken we allemaal mee!” 
 
Meer informatie op: 
www.coronavaccinatie.nl 
www.rivm.nl/covid-19  
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

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 

Krachten gebundeld 

Museum ’t Oude Slot en SWOVE 
bundelen krachten 
 
Museum ’t Oude Slot en Stichting Welzijn Ouderen 
Veldhoven (SWOVE) bundelen in 2021 de krachten. 
Zij gaan mensen met dementie en hun 
mantelzorgers een stukje ontspanning en zingeving 
bieden.  
 
Zo dragen het museum en SWOVE bij aan een 
dementievriendelijke gemeente Veldhoven. Zodra de 
coronarichtlijnen het toelaten, wordt het museum 
twee ochtenden in de week opengesteld voor 
mensen met een vorm van dementie en hun 
mantelzorgers. Vrijwilligers van SWOVE zijn op deze 
momenten aanwezig om de bezoekers te 
begeleiden.  
 
Herinneringen ophalen 
Museumdirecteur Hans Sonnemans: “Museum  
’t Oude Slot is gehuisvest in een monumentale 
boerderij uit de eerste helft van de 19e eeuw. Onze 
eigen collectie bestaat voor een groot deel uit 
volksprenten en gebruiksvoorwerpen uit het 

dagelijks leven in de Kempen van de afgelopen twee 
eeuwen. Zowel het gebouw als de collectie lenen 
zich perfect om herinneringen op te halen.” 
 
De samenwerking met SWOVE is dan ook een 
logische keuze. Ouderenadviseur Bas Delfsma: 
“Vanuit SWOVE bieden we onder meer 
laagdrempelige activiteiten aan mantelzorgers en 
ouderen in Veldhoven. Museum ’t Oude Slot is 
hiervoor natuurlijk een heel inspirerende locatie. 
Later in het jaar willen we in het museum ook 
bijeenkomsten organiseren voor aspirant-
pensionado’s en 75-jarigen.”  
 
Beide organisaties hebben daarnaast de intentie 
uitgesproken te blijven zoeken naar mogelijkheden 
om samen te werken en de doelgroep te 
ondersteunen door middel van ontspanning en 
zingeving. Geïnteresseerden kunnen op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen via 
www.museumoudeslot.nl  
en www.swove.nl. 

 Foto: Hans Sonnemans (links) en  
Bas Delfsma bundelen de krachten om bij te dragen 
aan een dementievriendelijke gemeente Veldhoven.  
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Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Noodgedwongen redeneert BVM2 vanuit het 
Luchthavenbesluit. 
b. De actuele situatie bevat de cijfers over 

2019, geëxtrapoleerd naar 2020 (het 
jaarverslag van Eindhoven Airport over 
2020 is nog niet uit en bovendien hadden 
we toen al te maken met corona). 

c. De minister beweert dat in de actuele 
situatie minder stikstof wordt uitgestoten 
dan de genoemde referentie en dat de 
vergunning daarom verleend mag worden. 

3. BVM2 beweert dat de referentie vanuit 2014 
onjuist geëxtrapoleerd is naar 2020, omdat zij 
ingevuld is met vlootmixen (samenstelling van 
meerdere vliegtuigtypes) en passagiersaantallen 
die niet in het Luchthavenbesluit staan.  
Zowel de landzijdige (het vliegveld-gerelateerde 
wegverkeer) als de luchtzijdige stikstofemissies 
worden vanuit het Luchthavenbesluit ‘opgepimpt’. 

4. Omdat er gerede kans is dat de vanuit 2014 
afgeleide stikstofemissies – als deze extrapolatie 
wel correct uitgevoerd was – lager zijn dan de 
actuele emissies en niet hoger zoals de minister 
beweert, mag de vergunning niet worden 
verleend en moeten de op 2014 gebaseerde 
emissies opnieuw worden uitgerekend.  

5. De discussie over het ‘oppimpen’ van de stikstof 
vertoont gelijkenis met dezelfde discussie over de 
geluidscontouren, die zich nu taai voortsleept. 

6. Het is merkwaardig dat de militaire luchtvaart 
een aparte vergunning zou moeten krijgen terwijl 
de civiele en de militaire luchtvaart in het 
Luchthavenbesluit samen behandeld worden.  

 
De zienswijzen van BVM2 en Johan Vollenbroek zijn 
te vinden op  
https://bvm2.nl/bvm2-levert-zienswijze-in-
over-natuurvergunning-eindhoven-airport. 
 
Nadere inlichtingen bij Bernard Gerard, secretaris 
BVM2.06-81315549 (voorkeur) / 040-2454879 
bjmgerard@gmail.com  

BVM2 in zienswijze: wijs de 
natuurvergunning voor Eindhoven 
Airport af 
 

Voor stikstofuitstoot is een vergunning nodig op 
basis van de Wet natuurbescherming van het 
Ministerie van LNV. Eindhoven Airport en Defensie 
hebben deze vergunning (nog) niet.  
 

Milieuactivist Johan Vollenbroek heeft handhaving 
van deze wetsovertreding geëist. De minister heeft 
dit afgewezen maar wel tegen Eindhoven Airport 
gezegd dat ze met ingang van 1 oktober 2020 een 
vergunning moesten aanvragen. Met enige 
vertraging is dat inmiddels gebeurd en het Ontwerp-
besluit op deze aanvraag ligt nu ter inzage. De 
minister wil deze vergunning afgeven. 
 

BVM2 heeft een zienswijze ingediend en meent dat 
de vergunning niet verstrekt mag worden en dat de 
berekeningen moeten worden overgedaan. Ook de 
Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden 
Welschap (BOW) en Mobilisation for the 
environment, bij monde van Johan Vollenbroek, 
hebben een zienswijze ingediend. 
 

Het is ingewikkelde materie, maar ontdaan van alle 
subtiliteiten komt het op het op de volgende 
hoofdpunten neer: 
 
1. De natuurvergunning kan volgens de minister 

verleend worden als de actuele, feitelijke situatie 
onder de norm ligt welke vanuit een referentie 
berekend is. 

2. Als referentie is gekozen: het Luchthavenbesluit 
2014, geëxtrapoleerd (voorspelling op basis van 
bekende gegevens) naar 2020.  
a) Dit bestrijdt BVM2. De referentie zou moeten 

zijn: de aanwijzing van Raad van State 2009 
of de Habitatrichtlijn 2009  
(https://ec.europa.eu/environment/
nature/legislation/habitatsdirective )  

Zienswijze Eindhoven Airport 

https://bvm2.nl/bvm2-levert-zienswijze-in-over-natuurvergunning-eindhoven-airport
https://bvm2.nl/bvm2-levert-zienswijze-in-over-natuurvergunning-eindhoven-airport
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective
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Crypto Oers, puzzel 84 

 
1) Dominic en Jordy zijn het geraamte van een vis 

(5) 
2) Ontwikkelingsstoornis mist 'r bij John Kelders (7) 
3) Moeilijke fysieke prestatie op carnavalsdinsdag in 

de zestiger jaren (5) 
4) De winnaar onder de kinderopvang (9) 
5) Kies plaatselijk in d'n Bosbender vorige maand 

(10) 
6) Stort zich in een omgevingsweg (12) 
7) Loop anders door de Verkadellen in Oerle-Zuid 

(11) 
8) Hoort Henriette bij de mooiste vrouwen van 

Oers? (8) 
9) Lid kinderredactie komt uit de buurt van Son (4) 
 
 
Succes! 

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen, etc beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond.  
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans! 
Je moet de volledige oplossing insturen. 
 
De oplossing van Crypto 83 was:  
 
1. WijnhoVen 
2. PAstorie 
3. LoomaNs 
4. HeieinDweg 
5. OErle 
6. AntWerpsebaan 
7. QuIlt 
8. StEpke 
9. PonycLub 
 
Familienaam: Van de Wiel 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn:  
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, 
Mieke van Campen, Corrie Kampinga, Theo 
Edenburg, Annie Geven, Jo ten Have, Jeanette van 
der Heijden, Bets Hospel, Kees Hulshorst, Corné 
Kelders, Janus van Lieshout, Frans Loijen, Anita 
Sanders, Henriette Segers, Annie Stemerdink-
Heijnen, Moniek van den Wildenberg 

1 
                   

2 
                     

3 
                   

4 
                       

5 
                        

6 
                          

7 
                         

8 
                      

9 
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Leidraad voor de DorpsVisie  

In de vorige Koers heeft u een korte 
samenvatting van de uitslag van de enquête 
kunnen lezen. Deze uitslag is de leidraad voor 
de verdere vormgeving van de DorpsVisie van 
Oerle. 
 
De leidraad is er nu dus in de vorm van de uitslag 
van de enquête. Helaas lukt het vanwege corona 
niet om elkaar via de maandelijkse bijeenkomsten te 
treffen en zijn we genoodzaakt een andere vorm te 
zoeken om de DorpsVisie, samen met u verder uit te 
diepen. 
 
Zes thema’s als leidraad DorpsVisie 
We hopen in oktober wel een echte bijeenkomst te 
kunnen organiseren waar de 6 thema’s aan bod 
komen. De Oerlenaren die zich opgegeven hebben, 
krijgen hiervoor een uitnodiging en voor overige 
geïnteresseerden volgt via de Koers te zijner tijd een 
uitnodiging. In de tussentijd wordt elke maand één 
van de zes thema's gepubliceerd in de Koers. De 
complete "Leidraad voor de DorpsVisie" is al te 
vinden op www.Oerle.info. Iedereen kan komende 

maanden nog zijn mening en invulling/acties aan 
ons meegeven.  
 

Bijeenkomst oktober 
De leidraad is al zo goed dat we actuele 
vraagstukken eruit kunnen kiezen. In overleg met 
geïnteresseerden (aanmelden kan nog altijd) gaan 
we dan de komende periode de leidraad vertalen 
naar acties. Daarvoor is geen uitgewerkte DorpsVisie 
nodig. Wij zullen de actuele thema’s verzamelen en 
naar voren brengen tijdens de bijeenkomst in 
oktober en vervolgens in de discussieavond met het 
traditionele DVO lijsttrekkersdebat van december.  
Hierna volgt de samenvatting van het eerste thema.  
 

Thema 1 – Sociale leven en 
verenigingen 
 
Samenvatting 
De respondenten vinden dat ‘Sociale leven en 
verenigingen’ een van de thema’s is die prioriteit 
moet krijgen. Het belang van het verenigingsleven 
wordt breed gedragen. Met name de sociale cohesie 
en zorg dragen voor elkaar, van jong tot oud (maar 
ook juist jong en oud samen, denk aan 
eenzaamheid) wordt als essentieel ervaren.  
De onderwerpen die bij dit thema niet mogen 
ontbreken zijn de samenwerking tussen de 
verenigingen en het werven van leden en vooral 
vrijwilligers. Er wordt bijvoorbeeld een 

‘vrijwilligersbank’ of centraal loket voorgesteld voor 
(alle verenigingen van) Oerle. Als idee wordt tevens 
geopperd om jaarlijks een activiteit te organiseren 
waarbij alle verenigingen betrokken zijn.  
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!!!NIEUW IN OERLE!!!                
De Bakker aan huis.nl

Wij bezorgen uw brood gratis aan huis!

Maak nu kennis, de eerste week 

uw broden voor € 1,00 
(max. 5 broden)

www.debakkeraanhuis.nl
remy@debakkeraanhuis.nl
tel.nummer: 06 230 30 592

CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Top 5  
1. Aandacht voor sociale cohesie (dorpsactiviteiten, 

verbondenheid) 32 reacties 
2. Samenwerking verenigingen, organiseren van 

gezamenlijke activiteiten 22 reacties 
3. Werven leden en vrijwilligers 21 reacties 
4. Activiteiten voor alle leeftijden (met name voor de 

jeugd) 20 reacties 

5. Voorzieningen/ voorwaarden 10 reacties 
 
Aanvullende reacties 

• Activiteiten organiseren voor de Oerlenaren  

• Meer coördinatie tussen de verenigingen 

onderling: afstemming activiteiten, data en 
middelen.  

• Jeugd moet kunnen spelen in de natuur, niet 

alleen op aangelegde speelveldjes 

• Oerle dorps houden, geen grote wijken, horeca of 

grote gebouwen bijbouwen 

• Oerle meer autovrij maken, meer snelheid 

verlagende maatregelen 

• Behoud dorpse karakter 

• Een meer proactieve invulling van de activiteiten 

in d’Ouw School 

• Een OMNI sportvereniging Oerle (korfbal/voetbal 

etc. samen) oprichten 
 
Heeft u nog vragen? 
Schroom niet om uw aanvullingen / opmerkingen en 
of reacties naar ons te mailen: 
dorpsvereniging@oerle.info 
 
Blijf gezond en we treffen elkaar in oktober wanneer 

de vaccinatiegraad beter is. Dit, uiteraard met in 
acht name van de dan geldende coronamaatregelen. 
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Foto impressie… sneeuw in april 
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Ouw (k)oers 

En wa’k nou toch geheurd heb! 
 
Arnold Kuypers ha lekker gefist! Heel lekker gefist 
ha-t-ie! Hij ha-t-‘m goed gerakt ok! ’n Bietje te 
goed! En hij moes nog op de fiets naor huis. En 
jawel, in unnen flaowen bocht schuift ie mooi 
onderuit! Innens! Mi z’n gezicht plat op de 
keie! En hij kos nie mer overeind!  
Nog niet al ha-t-ie ’t gère. Ze brochten hem naor ’t 
ziekenhuis. Hij zag eruit. Hel z’n gezicht kapot en dik 
en blauw en onder ’t bloed! Hij zag er zo lellek uit. 
Ge zo’t er bang af worre. Afijn, kùmt daor daags 
dernao onze prstoor op bezoek bé ’n vrouwke wa bé 
Arnold op de zaal li. “Dag pastoor,” zi Arnold. De 
pastoor kekt ‘m aon, gift ‘m de hand en zi: “Ik kan 
der niks aon doen mar ik weet nie wie ge bent!” “Da 
gif nks, meneer pastoor,” zi Arnold, “da li ok nie aon 
aow de ge men nie kent…., da li aon men fiets!” 
 

De hèndigste 
 
Driek wónde neeven ’t Dunges kerkhof. Hij ha acht 
opgeschote meide en een daorvan klaagde dè ’t toch 
maar akelijk waar zoo in d’n aovend mi de vréijers 
langs dè kerkhof nor huis te moete komme. “’t Zen 
de hèndigste buurlùi die ge hebbe kunt.” zin Driek, 
“die klage noit.” 
 
Handrie gong Jan de Paus opzuuke in ’t ziekenhuus 
en vroeg an Jan: “Verdomme Jan, wa hedde toch 
verrig gemakt, ’n gebroke bieen en de kop gliek in ’t 
verbaand?” “Ja”, zej Jan, “iks was op de fiets en 
docht. dor komme ’n par boere terug van de 
vergadering want ik zag twiee lichjes nevve mekaar 
ankomme, want ’t was ‘saooves en ik docht ik zzet 
mienen dynamo af en dan rij ik keihard tussen 
die twiee dur um ze bieestig te laote verschrikke. 
Mar ik haj te laat in de gate dettut unnen autoe 
waar. 
 
Unnen boerenmins laag op stèrve. Hij wir bediend 
en de priester zit dèttie de mins wó hèlpe op wegnor 
d’n himmel. “Nee niks,” zin de stèrvende. “daor wil 
nie hene. Ik wil nor ons jonges en die zen nie in d’n 
himmel!” 

Bron: Koers van Oers, 
jaargang 38, nummer 4, 
april 2005 

 

Rare dingen die je helemaal niet hoeft 
te weten   

• Vlinders proeven met hun pootjes.  

• De kwaak van een eend echoot niet. Niemand 

weet waarom.  

• Een orkaan genereert in tien minuten meer 

energie dan alle nucleaire wapens samen.  

• Er stikken gemiddeld 100 mensen per jaar in een 

balpen.  

• De meeste mensen zijn banger voor spinnen dan 

voor de dood.  

• Negentig procent van de New Yorkse 

taxichauffeurs zijn immigranten die er pas wonen.  

• Vijfendertig procent van de mensen die 

contactadvertenties plaatsen is al getrouwd.  

• Olifanten zijn de enige dieren die niet kunnen 

springen.  

• Slechts één op de miljard mensen wordt 116 of 

ouder.  

• Je kunt een koe de trap opkrijgen, maar niet eraf.  

• Vrouwen knipperen twee keer zoveel als mannen.  

• Het is fysiek onmogelijk aan je elleboog te likken.  

• De bibliotheek van de Indiana University zakt 

meer dan 2,54 centimeter per jaar. Toen het 
gebouwd werd waren de bouwkundigen vergeten 
het gewicht van alle boeken op te tellen bij het 
gewicht...  

• Een slak kan drie jaar slapen.  

• Er is geen engels woord wat rijmt op "MONTH."  

• Onze ogen blijven altijd dezelfde grootte vanaf 

onze geboorte, maar onze neuzen en oren groeien 
door. ENG!  

• De elektrische stoel is uitgevonden door een 

tandarts.  

• Alle poolberen zijn linkspotig.  

• In het oude Egypte epileerden de priesters ál hun 

lichaamshaar, inclusief wenkbrauwen en wimpers.  

• De ogen van een struisvogel zijn niet groter dan 

zijn maag... maar dan zijn hersens.  

• TYPEWRITER is het langste woord wat je kan 

maken met alleen letters uit de bovenste rij van je 
keyboard.  

• Als Barbie levensgroot was zouden haar maten 39-

23-33 zijn. Ze zou twee meter 81 lang zijn.  

• Een krokodil kan zijn tong niet uitsteken.  

• De aansteker werd uitgevonden vóór de lucifer.  

• Amerikanen eten gemiddeld één hectare pizza per 

dag.  

 
Bijna iedereen die dit heeft gelezen probeerde zijn 
elleboog te likken.  
 
Jij ook hè !?!?!?!?!?  
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MS collectanten gezocht 

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021 

Collectanten gezocht in VELDHOVEN! 
 

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke 

huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS 

Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar 

collectanten in VELDHOVEN. Help jij ons in de 

strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple 

sclerose (MS)? 

 

Word collectant 

We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten 

kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis 

vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de 

landelijke collecteweek is van essentieel belang voor 

de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere 

dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen 

letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd 

tegen MS moet daarom doorgaan.  

Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En 

het is nog leuk ook! 

 

Ziekte van het centrale zenuwstelsel 

MS 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 

25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 

mensen bij. De eerste symptomen treden meestal 

op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS 

de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.  

 

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. Het 

Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS 

Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk 

onderzoek naar betere behandelingen en een betere 

kwaliteit van leven voor mensen met MS.  

 
Meer informatie en aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 

Stichting Jeugdbelangen 

Beste Oerlenaren, 
 
Ons motto is: "De jeugd van Oerle geeft richting aan 
de stichting!" 
Zo wees de jeugdraad ons op het probleem van 
hondenpoep op de speelvelden en stoepen van 
Oerle. Met name het mooie park in Oerle zuid is een 
hondenpoep hot spot. Tijd voor de jeugd om samen 
met de Doe-commissie in actie te komen. 
 
Op een zonnige vrijdagmiddag 5 maart verzamelden 
zo'n 30 kinderen (telkens in cohorten van 10 per 
groep) bij blokhut d'n Bosbender om mooie borden 
te maken om zo hondenbezitters te wijzen op het 
opruimen van poep en/of om de weg te wijzen naar 
het hondentoilet. Deze borden hebben we daarna 
met de kinderen in de grond gezet. 
Natuurlijk zorgen wij ervoor dat het geen afval 
wordt en zullen wij de borden tzt weer verwijderen. 
We hopen wel dat de kinderen een 
duidelijk signaal af hebben gegeven: WIJ WILLEN 
POEPVRIJ SPELEN, DUS STOP DAT KAKJE IN EEN 
ZAKJE! 
 
Ook de paashaas moet zich dit jaar houden aan de 
maatregelen omtrent Corona. Dus moest hij een 

plan bedenken om toch de kinderen van Oerle eitjes 
te laten zoeken zonder dat dit aangezien werd als 
samenscholing. Dus bedacht hij een slim plan en 
ging eens praten met het hoofd der school, want 
daar zitten heel veel Oerse kindjes. Op goede 
vrijdag werd de paashaas met open armen 
ontvangen op de Sint Jan Baptist basisschool. Er 
werd gedanst met de paashaas en high-fives 
uitgedeeld. Maar natuurlijk werden er heel veel 
eitjes gezocht. Zodat alle kinderen met een lekker 
chocolade ei naar huis toe gingen. 
 
Wij bedanken Toon van Kollenburg, Chris 
Minderhoud en Vormgenoten voor het leveren van 
de materialen voor de hondenpoepactie. 
De choco eieren van de paashaas werden verzorgd 
door Patrick Straver van Jamin Veldhoven. 
 
Groeten van de Doe- Commissie, 
 
Miya, Manon, Sylvia, Kim en Angelique. 

http://www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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Foto impressie… Paashaas op de basisschool 
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Foto impressie… Paashaas op de basisschool 
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Ontdek je talent 

Online workshop Ontdek je talent 

Maandag 19 april, 12.30-14.30 uur | Online | 
Deelname gratis 

Veel mensen vinden het lastig om werk te vinden 
wat echt bij ze past, omdat ze niet goed weten waar 
ze moeten beginnen. De zoektocht begint namelijk 
niet bij vacatures maar bij de persoonlijke talenten. 
 
Tijdens de online workshop ‘Ontdek je talent’ neemt 
loopbaancoach Daniëlle Bax deelnemers mee in de 
vier redenen waarom het niet lukt om talenten te 
vinden. Ook demonstreert ze een eenvoudig model 
waarmee deelnemers hun talenten gaan ontdekken. 

Over Daniëlle 
Daniëlle Bax heeft een eigen 
bedrijf in loopbaancoaching. 
Ze helpt mensen richting 
een baan die écht bij ze past 
door eerst in te zoomen op 
wie ze zijn als persoon. 
Daniëlle: “Met een uniek 
persoonsprofiel kun je een 
glashelder verhaal vormen 
van wie jij bent en waarom 
jij dé oplossing bent voor de 
werkgever. Maar belangrijker 
nog; door te weten waar jij goed in bent zul je werk 
vinden waar je energie van krijgt en waar je 
voldoening uit haalt!” 

Aanmelden 
De workshop is op maandag 19 april van 12.30 uur 
tot 14.30 uur en wordt online gehouden. Deelname 
is gratis na aanmelding via 
www.bibliotheekveldhoven.nl/ontdek-talent. 
De workshop wordt aangeboden vanuit de 
Bibliotheek Veldhoven als onderdeel van diverse 
loopbaanactiviteiten.  
 
Loopbaanactiviteiten 
Vijf professionele loopbaanadviseurs houden sinds 
februari loopbaanspreekuren en workshops vanuit 
de Bibliotheek Veldhoven. De activiteiten zijn 
bedoeld voor mensen die werkzoekend zijn, meer 
plezier en energie uit hun huidige werk willen halen, 
zichzelf willen ontwikkelen of toe zijn aan een 
volgende stap in hun loopbaan. Via de spreekuren 
krijgen zij persoonlijk advies en de workshops 
bieden praktische informatie en tips. De spreekuren 
zijn elke eerste vrijdag en derde donderdag van de 
maand tussen 12.30 en 14.30 uur. Ze worden online 
of in de Bibliotheek Veldhoven gehouden, 
afhankelijk van de op dat moment geldende 
coronamaatregelen. Meer informatie en aanmelden: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/loopbaan  

Daniëlle Bax. 
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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 

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  

Nieuw assortiment boeken 

NIEUW ASSORTIMENT BOEKENMARKT 
OERLE 
Dus: BOEK EEN BOEK via Boekenmarkt Oerle 
Online 
 
Bent u door uw leesvoorraad heen? Kijk dan 
gerust weer eens op onze Facebookpagina of 
op www.oerle.info. Iedere week vullen wij 
onze dozen aan met nieuw gedoneerde boeken 
dus het assortiment wordt constant ververst. 
De oude foto’s halen we weg en foto’s van de 
nieuwe dozen worden op de site geplaatst. Als 
u onze Facebookpagina (Boekenmarkt Oerle) 
‘liked’ krijgt u automatisch te zien welke dozen 
vervangen zijn. U kunt dus nog steeds bij ons 
bestellen en steunt hiermee direct de Koers 
van Oers. 
 
Hoe werkt het? 
1: Via Facebook:  

• Bekijk onze collectie via Foto's >>>> Albums 

>>> alles weergeven. 
U ziet al onze rubrieken op een rij. 

• Klik een ALBUM aan en vervolgens op de eerste 

foto. 

• Met de PIJLTJES kunt u dan door alle albums 

scrollen. 

• Via ons BESTELFORMULIER: 

www.koersvanoers.nl/boekenbestelformulier.html 
maakt u uw keuze. 

• STUUR het formulier door en wij kijken vervolgens 

of al uw gekozen boeken nog bij ons op voorraad 
zijn (want… wie het eerst komt,...) 

• U krijgt van ons een BEVESTIGINGSMAIL met de 

boeken die wij voor u gevonden hebben en 
daarbij het bedrag dat u ons verschuldigd bent. 

 
2: Via www.oerle.info: 

• Klik op de link: Bekijk hier onze online 

boekencollectie en maak uw keuze op ons 
bestelformulier. 

 
Dus.... 
Ga er lekker bij zitten en scrol door de foto's. Komt 
u iets tegen dan kunt u het noteren op het 
bestelformulier. Wij berekenen gunstige prijzen bij 
grote afname. We pakken de boeken voor u in en u 
kunt uw pakket bij ons komen afhalen. 
Heeft u nog vragen? Mail naar 
boekenmarkt@koersvanoers.nl. 
Namens alle redactieleden van de Koers van Oers, 
alvast bedankt voor uw bestelling! 

https://www.oerle.info/Page.aspx?id=263&title=boekenmarkt-online-aanbod-2020
https://www.oerle.info/Page.aspx?id=263&title=boekenmarkt-online-aanbod-2020
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Coachbureau Veldhoven 

Meer balans in je leven 

Gediplomeerd life-coach met een specialisatie in  

burn-out/burn-out preventie. 

Ook met vragen over zelfvertrouwen,  

grenzen bewaken, assertiviteit, planning en tot 

uitvoering kunnen komen, kun je terecht bij 

Coachbureau Veldhoven. 

Neem voor meer informatie contact op: 

info@coachbureauveldhoven.nl 

Computerproblemen? 

Online hulp nodig?  

Nieuwe pc? 

Netwerk installatie-WIFI? 

 

PC-Utilities 

Paleisstraat 17 

5507 LE Veldhoven 

06-42659199 

www.pc-utilities.nl  

sales@pc-utilities.nl  

“Gewoon” terug in Oerle 

Hallo Oers, 
  
Wat fijn om weer "gewoon" terug te zijn in Oers. Al 
is het wel weer even aanpassen aan de situatie hier 
in Nederland met alle corona gerelateerde zaken. 
Hoe anders waren de afgelopen twee jaren in 
Taiwan. 
Vanuit ASML, kreeg ik de mogelijkheid om twee jaar 
ondersteuning te geven in het verre oosten. Daar 
waar ASML's grootste klant een fabriek aan het 
bouwen is waar je U tegen zegt. De plek waar alle 
chips voor je nieuwe Iphone worden gemaakt. 

• Totaal Oppervlak Fabriek: 42 hectaren 

• Totaal vloeroppervlak: 950.000 m2 

• Totaal Cleanroom Oppervlak: Meer dan  

160.000 m2 (ongeveer 25 voetbalvelden) 
 
Ja ook daar was er sprake van corona, werden we in 
groepen gesplitst en moesten we om de week thuis 
werken. Maar dat was maar van korte duur. Want in 
Taiwan kregen ze het al Spaans benauwd als er 7 
positieve gevallen bekend waren op een dag. Toen 
dat weer terug was naar een enkele, konden we 
weer terug naar het "normaal". Afgezien van het 
dragen van mondkapjes, wat ongeveer overal wel 
verplicht werd (en eigenlijk al vrij gewoon was voor 
de gemiddelde Taiwanees), ging het gewone leven 
daar door zover dit kon. Reizen buiten het land was 
wel mogelijk, maar dan zat je gelijk vast aan  
14 dagen quarantaine. Welke zeer strikt door de 
overheid in de gaten wordt gehouden, één foute 
beweging en je wordt zowat met naam en toenaam 
in de landelijke media zichtbaar gemaakt.  
  

Mijn mede-redactieleden, familie, vrienden, buren 
vroegen zich af: hoe is het leven daar?, wat is er zo 
anders? en wat heb je daar zoal gedaan naast je 
baan? 
Naast je baan ja, want dat staat toch wel op de 
eerste plaats. Er worden namelijk veel uren 
gespendeerd in het kantoor door mijn Taiwanese 
collega's (soms zelfs meer dan met hun eigen gezin) 
en dus ook door mij. Werken van 9 tot 5 is er niet 
bij en dat gaat ook niet met een klant die zijn 
fabriek 24/7 laat draaien.  
Daar staat wel tegenover dat we voldoende uitjes, 
vaak meer dan 1 per maand, met het lokale team 
hadden om even wat stoom af te blazen en ons weer 
op te laden voor de volgende uitdagingen. En wordt 
er geregeld gezorgd voor een "afternoon Tea", want 
aan thee-winkels geen gebrek in Taiwan... op bijna 
elke straathoek vind je er wel 1 (vaak veel meer).  
  
Gedurende de week was het dus de dagelijkse trip 
naar het lokale kantoor, in de auto tussen die 
honderden, zo niet duizenden scooters die dezelfde 
weg elke dag aflegden en 's avonds dezelfde weg 
weer terug. Om verrassend genoeg nog vele 
Taiwanese kinderen op straat tegen te komen, want 
die lange dagen, dat begint al vroeg daar.  
Opvallend, of eigenlijk wat je dan ook niet kan 
verbazen, is dat het leven daar ook gewoon 24/7 
doorgaat. Je kan altijd wel terecht bij een 7-eleven/
FamilyMart om nog wat te eten/drinken etc. te 
halen. Ook zijn er altijd wel eettentjes open om iets 
lokaals mee te nemen. En mocht je een afspraak 
willen maken bij de tandarts om 10 uur 's avonds 
kan dat ook gewoon.  
  

Buiten het werk om heb ik geregeld trips door 
Taiwan gemaakt, al dan niet met collega's, vrienden 
en ja zelfs nog met familie voordat de corona er echt 
was en het land op slot ging. 
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Nieuwe Kerkstraat 5
a
 

5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 

 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

Uw bank dichtbij. 

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

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

Daarbij heb ik menige avondmarkten bezocht, want 
eten, ja eten dat kun je er veel, goed en super 
goedkoop. Ook de reden dat heel veel Taiwanese 
huishouden geeneens een keuken in huis hebben, 
want zelf koken is vaak veel duurder. 
  
Gedurende de trips heb ik zo'n beetje alle 
mogelijkheden gezien die Taiwan kan bieden. Zo nu 

en dan eens de zon opgezocht, in het zonovergoten 
zuiden (Kenting). Gekampeerd tussen de theevelden 
in Nantou, op 1 van de hoogste bergen 
(Huhuanshan). Tochten gemaakt door de valleien 
van Tarroko National Park en ook de kleinere 
eilanden ontbraken niet in de lijst. Inmiddels heb ik 
al meer van Taiwan gezien, dan vele van mijn lokale 
Taiwanese collega's. Al is dat andersom ook, moet je 
toch ooit eens de Keukenhof gaan bezoeken om mee 
te kunnen praten. 
Tijdens die trips heb ik ook gemerkt hoe vriendelijk 
en behulpzaam het overgrote deel van de 
Taiwanezen is. Je hoefde maar even om je heen te 
kijken waar je heen moet en voor je het wist stond 
er wel iemand bij je om je de richting aan te geven. 
Eén van de andere zaken was, dat men niet zomaar 
bezittingen van andere meeneemt. Op straat lagen 
vaak de helmen en de boodschappen op de scooter 
en niemand die er mee ging lopen. Dat resulteerde 
er ook in dat ik ook vaak mijn auto "vergat" op slot 
te doen. Iets waar ik hier toch zeker op moet letten. 
  
Al met al een enorme ervaring, waar ik geen enkele 
spijt van heb en het iedereen zou aanraden die er de 
mogelijkheid toe heeft. Voor alle verhalen en foto's 
zou ik zeggen kom eens langs. 
  

Houdoe, 
Maikel Willemsen. 
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Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Emmy van Poeijer. 
 

Amerikaanse Cheesecake met 
Bastognebodem  

Ingrediënten (voor +/- 15 stukken): 
- 200 gram Bastogne koekjes 
- 100 gram ongezouten roomboter 
- 1 tl gemalen kaneel 
- 300 gram monchou 
- 300 gram Ricotta 
- 2 el tarwebloem 
- 2 tl vanille aroma 
- 175 gram witte basterdsuiker 
- 3 middelgrote eieren 
- 125 gram crème fraiche 
- decoratie (slagroom / chocola / fruit / karamel) 

Dit heb je nodig: 
- Bakpapier 
- Springvorm (24 cm) 
- Keukenmachine (kan ook handmatig) 
- Handmixer / standmixer 

Bereidingswijze: 
1. Verwarm de oven voor op 120 graden Celsius. 
2. Zorg ervoor dat alle ingrediënten op 

kamertemperatuur zijn 
3. Vet de springvorm in en bekleed de bodem met 

bakpapier. 
4. Maal de Bastogne koekjes fijn in de 

keukenmachine, of doe in een plastic zak en rol 
de koekjes fijn met een deegroller. Doe de 
gemalen koekjes in een kom, smelt de boter en 
roer deze samen met de kaneel door de gemalen 
koekjes.  

5. Verdeel het mengsel gelijkmatig over de vorm en 
druk stevig aan. Zet de springvorm in de koelkast. 

6. Meng de monchou en ricotta met een (hand)mixer 
tot een glad mengsel. Meng de bloem, het vanille-
aroma, de suiker, eieren en crème fraiche erdoor. 
Schep alles in de springvorm en strijk het glad. 

7. Bak de taart ongeveer anderhalf uur in het 
midden van de oven. Laat in de dichte oven de 
taart afkoelen tot kamertemperatuur (ongeveer 
1,5 uur). Zet de cheesecake voor het serveren 
minimaal 4 uur afgedekt in de koelkast. 

8. Alvorens het serveren: decoreer de taart! Ik had 
deze versierd met paaseitjes voor Pasen, maar 
denk ook eens aan aardbeien, bosvruchten, 
slagroom, oreokruimels, etcetera. 

 
TIP: wanneer je wacht tot de cheesecake afkoelt, 
kun je zelf karamel maken (dulce de leche): zet een 
blikje gecondenseerde melk volledig 
ondergedompeld in water in een pannetje. Kook 
gedurende minimaal 3 uur waarbij het blikje continu 
onder water dient te blijven staan (soms water 
toevoegen). Na 3 uur koken laat je het blikje 
afkoelen en heb je heerlijke dulce de leche welke je 
samen met de cheesecake kan serveren! 
 
Tja wie houdt er nu niet van een lekker stukje 
zelfgemaakte cheesecake?? Zeker met de 
paasdagen is dit heerlijk bij de brunch, als dessert of 
gewoon zomaar tussendoor… Je kan de cheesecake 
trouwens ook invriezen; na het opstijven in de 
koelkast snijd je de taart in stukken, verpakt deze in 
vershoudfolie en vervolgens in een diepvrieszakje. 
Bewaar je ingevroren cheesecake ongeveer  
1 maand en laat in de koelkast ontdooien. 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan Manon van 
Eekert, omdat we vaak lekkere receptjes met 
elkaar delen en Manon ook van lekker eten houdt! 
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www.rendersmetaal.nl 

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

Boek een boek! 

Tijd voor een nieuwe rubriek vonden wij, want 
lezen is weer helemaal HIP. In Coronatijd 
worden er volop boeken verkocht. Zo ook door 
onze Boekenmarkt Oerle. Dankzij Omroep 
Brabant kwamen wij op het idee om met deze 
nieuwe rubriek te beginnen. Daarom vestigen 
wij elke maand de aandacht op een boek dat 
zich in onze rijk gevulde collectie bevindt. Deze 
keer is dat het boek “Taal is zeg maar echt 
mijn ding” van Paulien Cornelisse. 
 
Door Wim Luijkx 
 
Paulien Cornelisse (1976) is een Nederlandse 
schrijfster, theatermaker, columnist en 
televisiepresentator. Ze stond in 2007 in de finale 
van het Leids Cabaret Festival. Een jaar later ging 
haar eerste avondvullende cabaretvoorstelling van 
start. Ze schrijft columns voor nrc.next, Mind 
Magazine en de Wereldomroep. Na Taal is zeg maar 
echt mijn ding (2009) verschenen van haar ook nog 
En dan nog iets (2012), De verwarde cavia (2016) 
en Taal voor de leuk (2018).  
 
Taal is zeg maar echt mijn ding gaat (hoe kan het 
ook anders) over taal. Niet over hoe mensen met 
elkaar zouden moeten praten, maar over hoe ze dat 
per ongeluk doen. Zo vindt Paulien: dat mensen die 
zeggen “als ik even heel eerlijk ben”, enge mensen. 
Waarom “focking” niet hetzelfde is als “fucking” en 
“seks” niet hetzelfde als “sex”. En dat “oke” het 
nieuwe “ja” is en “ieuw” het nieuwe “urlg”.  
 
Ze heeft het idee dat taal meer verwarring 
veroorzaakt dan duidelijkheid brengt. Sinds de mens 
kan praten, hebben we uitgevonden dat je om de 
hete brij heen kunt draaien, dat je nare dingen op 
een aardige manier kunt zeggen, dat je kunt 
slijmen, liegen, goedpraten, stinkende wonden 
maken en die met de mantel der liefde bedekken.  
 

Zo legt ze uit dat een zin als “wil jij nog koffie” van 
alles kan betekenen: 
1. “wil jij nog koffie? Mooi, ik ook, dus als jij het 

even zet …” 
2. “wil jij nog koffie? Ik vraag het maar, want dan 

hoeven we het verder niet meer te hebben over 
die oersaaie problemen op je werk”  

3. “wil jij nog koffie? Als je nee zegt betekent dat 
dat de sfeer verpest is en ik het op korte termijn 
ga uitmaken”  

 
Een ander voorbeeld wat Paulien aanhaalt is “best 
wel”. In de zin “Wendy was best wel een spontaan 
kind, had ook altijd wel iets verrassends” vraagt zij 
zich af of dat positief is. Betekende dat misschien 
dat Wendy eigenlijk niet zo spontaan was? Zoals je 
van vies eten uit beleefdheid kunt zeggen dat het 
“best wel lekker” was?  
 
Ook het begrip “eigenlijk” wordt ontleed:  
dat gebruik je als je wilt zeggen hoe iets “in wezen” 
is, je kondigt de waarheid ermee aan. Bijvoorbeeld 
“Ik doe wel aan fitness, maar eigenlijk vind ik het 
niet leuk”. Of als iemand een groentewinkel inloopt 
en zegt: “Ik was eigenlijk op zoek naar een krop 
sla”. Alsof de mensen in de groentewinkel dachten 
dat hij zomaar binnenkwam, om te kijken of ze 
elkaar beter zouden kunnen leren kennen en 
misschien wel vrienden worden. 
 
Net als vele anderen is Paulien in het diepst van 
haar wezen ook een taalverbeteraar, maar ze 
onderdrukt dat krampachtig:  
ze wil mensen graag bloedig vermoorden als ze 
verbetergedrag vertonen, zegt ze. Zo heeft ze wel 
eens tegen iemand gezegd: “Zeg je nou bewust 
“CataLOgus?” En als ze dan iemand anders 
schaamteloos ziet verbeteren, dan kan ze dat niet 
uitstaan. Ze zou ook zo graag verbeteren, maar ze 
mag het niet van haarzelf.  
 
Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe Paulien 
omgaat met taal. Ze vertelt er op hilarische wijze 
over in dit boek dat eindigt met een dankwoord. 
Daarin vraagt ze zich af waarom dat in dit boek zou 
moeten worden opgenomen. Ik nodig jullie uit om 
het antwoord op die vraag te leren kennen door het 
lezen van dit boek. Je vindt het in de categorie 
Populair/BN-er in doos nummer 222.  
Veel leesplezier daarbij. 
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Winnaars DVO PubQuiz 2 

Voor de DVO PubQuiz nummer 2 hadden we 
weer 6 mooie prijzen uit te delen, te besteden 
bij de Oerse horeca. De jury had er serieus 
rekening mee gehouden dat we moesten gaan 
loten, maar het lot viel prachtig uit. Twee 
deelnemers met 63,5 punt, twee met 64,5 en 
twee met 67 punten. Dus hoefde de jury niet 
lang te vergaderen hoe de verdeling van de 
prijzen zou gaan worden. 
 
De winnaressen 
Merel van den Nieuwenhuizen prolongeert haar titel 
als beste pubquizer van Oerle, echter staat zij deze 
keer niet alleen aan de top. Haar buurvrouw Elsje 
Rijken haalde net als Merel hetzelfde aantal punten; 
een gedeelde eerste plaats dus.  

De jury bevraagt de dames naar hun tactiek. 
Samenwerking blijkt de sleutel naar hun succes te 
zijn. Op een woensdagmiddag in het speeltuintje 
aan de Boonberg in het zonnetje op het bankje, 
terwijl de kinderen heerlijk aan het spelen zijn, 
wordt de quiz erbij gepakt en de eerste antwoorden 
ingevuld. Daarna worden de taken verdeeld en 
zodoende komen ze beiden tot dit prachtige 
resultaat. De vragen uit het collectieve geheugen 
hebben bij hun de meeste tijd opgeslokt.  
Elsje kiest voor een bon die ze kan besteden bij le 
Sable en Merel kiest wederom voor eetcafé de Kers. 
 
De 2e plaats 
Ook hier dus een gedeeld podium en wat helemaal 
mooi is, is dat we deze prijswinnaars ook terug 
kennen van de vorige editie. Toen deelden ze de 
vierde plaats, maar nu zijn ze terug en nog wel op 
de tweede plaats. We feliciteren Monique van 
Otterdijk en team Hoeks/Tornij! 
Monique schakelde haar hulptroepen weer in en 
heeft met name lang gedaan over de vakantiefoto's 
van het bestuur van de DorpsVereniging Oerle.  

Want waar ter wereld vind je toch beelden die zo 
enorm groot zijn? Dit heeft de familie redelijk wat 
uren zoekwerk gekost. Maar de aanhouder wint en 
zo werd het beeld van de moedige onbekende 
soldaat in Belarus ook gevonden. Hopelijk gaan de 
terrassen weer snel open, zodat Monique haar 
hulptroepen kan trakteren op een lekkere borrel bij 
Lovano.  
Dat Martine en Werner fanatieke puzzelaars zijn 
wisten we al van de vorige editie. Door tijdnood 
schakelden ze hun goede vrienden Helen en Carl in, 
die ook erg houden van een quiz. Zo werd team 
Hoeks/Tornij geboren en met succes! Omdat 
Werner, Martine en de kinderen even een weekendje 
wandelen zijn in het mooie Limburg nemen Carl, 
Helen, Luc en Silke de prijs in ontvangst. Helen 
geeft aan dat ze de quiz erg leuk vond en stiekem 
hoopt dat er een vervolg gaat komen. Team Hoeks/
Tornij gaat als het Coronagewijs weer mag, lekker 
met zijn allen een drankje doen bij het Dorpsgenot.  
 
De 3e plaats 
De bronzen plaatsen worden dit keer ingenomen 
door Bianca Vosters en Rob en Sandra Smulders. 
Bianca viel bij de vorige editie net buiten de prijzen, 
maar door de uitstekende hulp van dochter Gabriëlla 
en zoon Nathan haalt ze nu de derde prijs binnen. 
Ook voor Bianca en de kinderen was de vraag met 
de vakantiekieken de meest tijdrovende. Maar ook 
de familie Vosters weet nu de weg naar Brest te 
vinden. Als beloning voor de goede hulp wordt er 
met de prijs voor het hele gezin frietjes gehaald bij 
cafetaria de Kers.  

Elsje Rijken. Merel van den 
Nieuwenhuizen. 

Rick en Monique  
van Otterdijk. 

Carl, Helen, Luc en 
Silke Hoeks. 
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

Een snijdende wind en luid geraas klinkt er op de lijn 
als de jury Rob aan de telefoon krijgt om hem en 
Sandra te feliciteren met hun behaalde derde plaats. 

Rob, Sandra en de kinderen blijken heerlijk op de 
tandem te zitten om zo van de ene kant van 
Ameland naar de andere te fietsen. Zodoende kon 
de jury geen interview houden over de inhoud van 
de quiz, maar Rob, Sandra, Owen en Bliss lieten met 

een foto nog even weten hoe blij ze zijn met hun 
waardebon van de Oerse Molenbakker die ze hebben 
gewonnen.  
 
Opmerking 
De jury kreeg van een van de deelnemers nog een 
opmerking binnen. 
De piano van deze kandidaat blijkt namelijk maar 35 
zwarte toetsen te hebben en zodoende zou deze 
vraag niet kloppend zijn. De jury heeft hierop 
uitgebreid overleg gevoerd met Wibi Soerjadi en de 
directeur van Steinway & Sons. Zij verzekerden ons 
dat een deugdelijke piano toch echt 36 zwarte 
toetsen dient te hebben. Hiermee is een nieuw 
mysterie geboren hoe in Oers een piano terecht is 
gekomen met maar 35 zwarte toetsen. Mocht u hier 
een verklaring voor kunnen geven, kunt u die 
doorgeven aan de jury. 
 
Wij danken alle kandidaten voor hun deelname en 
wensen de winnaars van harte proficiat met de door 
hun gewonnen prijzen. 
 
Met vriendelijke groet 
namens de DorpsVereniging Oerle  
 
Wim Luijkx en Moniek van den Wildenberg a.k.a. de 

jury  

Nathan en Bianca 
Vosters. 

Sandra, Owen, 
Rob en Bliss 
Smulders. 

Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid 
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse 
ondernemers om hun contactgegevens tegen een 
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar op de 
site te plaatsen.  
 
In de menubalk op de homepage staat een kopje 
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw 
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link 
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle 
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de 
homepage van www.oerle.info.  
 
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site 
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan 
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.  
We betalen hier onder andere de hosting en het 
onderhoud van de website van. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
info@oerle.info of redactie@koersvanoers.nl. 

Oerse bedrijvengids 
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Het interview 

In Burgers’ Zoo is er voor ieder dier zelfs een menu 
dat volledig uitgeschreven is. De bedoeling hiervan 
is om dieren ‘gezond, gevarieerd, en nauwkeurig 
gedoseerd voedsel te geven’. Daarmee wil de 
dierentuin aansluiten bij de situatie die dieren 
ervaren als ze in het wild leven, geeft een 
woordvoerder van de dierentuin aan in gesprek met 
de Gelderlander in 2017.  

Ook in Zoo Veldhoven zijn er veel monden om te 
voeden. Er zijn zoals eerder gezegd 150 diersoorten 
en dat komt neer op in totaal zo’n 2000 dieren. Op 
dit moment wordt het park bijgestaan door 3 lokale 
supermarkten die het park helpen met ladingen 
groente en fruit. Een poelier uit het Limburgse 
Grashoek verzorgt vlees voor de roofvogels in het 
park. Richard is erg blij met deze hulp. 

Het werk van de stichting Nederlandse Opvang 
Papegaaien, die ook in het park is gevestigd, is in de 
tussentijd gewoon blijven doorlopen. Mensen blijven 
nog iedere dag hun papegaaien en parkietjes naar 
de Wintelresedijk brengen. Deze vogels hebben vaak 
hun hele leven in een kleine kooi doorgebracht. Het 
doel van de opvang is om deze vogels met de 
opvang een beter leven te geven in Oerle. Om het 
park nog wat aantrekkelijker te maken voor 
bezoekers zijn er zoogdieren als ringstaartmaki’s, 
zebra’s en kamelen te zien.  

Naast de hulp van de supermarkten en de poelier 
zijn er ook wat crowdfundings geweest om Zoo 
Veldhoven te ondersteunen. Dit laat volgens Richard 
goed de betrokkenheid van de lokale omgeving bij 
de dierentuin zien. Op het park zelf krijgt Richard 
dagelijks hulp van een tiental studenten 
dierverzorging van Helicon Opleidingen. Verder zijn 
er nog vrijwilligers die hem helpen met het werk op 
het park. Dat zijn er op dit moment ongeveer 6. De 
vrijwilligers doen taken als tuinonderhoud en het 
voeren van de dieren. Vrijwilligers zijn op het park 
altijd welkom om te komen helpen. In de coronatijd 
maar ook daarbuiten. Richard hoopt in de tussentijd 
dat Zoo Veldhoven snel weer open mag. Het park is 
er in ieder geval klaar voor.  

Zoo Veldhoven 
Door Jurre v.d. Velden 

In maart 2020 kondigde het kabinet aan dat 
Nederlandse dierentuinen voorlopig dicht moesten 
blijven vanwege de maatregelen rondom het 
coronavirus. In mei vorig jaar, enkele maanden 
later, mochten de parken in overleg met de 
veiligheidsregio’s hun deuren weer openen. Zo 
konden gasten gedurende de zomer eindelijk weer 
de dierentuinen bezoeken. De parken hoopten dat 
de eerste sluiting geen herhaling kreeg in het 
najaar. Door de strengere maatregelen die in het 
najaar genomen zijn, moesten de parken helaas 
opnieuw hun deuren sluiten. Eén van deze parken is 
Zoo Veldhoven, gelegen aan de Wintelresedijk in 
Oerle. We spraken met eigenaar Richard Loomans 
over het dierenpark waarvan hij de eigenaar is. 

Op dit moment wacht Zoo Veldhoven met smart om 
weer open te mogen. In de tussentijd moeten de 
werknemers van het park wél blijven zorgen voor de 
ruim 150 diersoorten (waaronder papegaaien, 
roofvogels, maar ook zoogdieren en reptielen) die in 
het park wonen. Het lastige voor het park is dat de 
vaste lasten, bijv. de kosten van het voer van de 
dieren en de kosten van het personeel dat in dienst 
is, doorlopen terwijl er op dit moment géén gasten 
zijn die zorgen voor inkomsten. De dieren hebben 
wel iedere dag hun verzorging nodig. Het is volgens 
Richard niet mogelijk om hierop te bezuinigen door 
simpelweg ‘wat minder’ aan dierverzorging te doen.  

Veel dierentuinen voeren hun dieren namelijk met 
gespecialiseerd voer, blijkt uit een artikel van de 
Keuringsdienst van Waarde. Zo hebben ze in het 
park Wildlands in Emmen zelfs een eigen tropische 
kas. In deze kas verbouwen de medewerkers van 
het park speciale bananen die anders zijn dan de 
bananen die de Nederlandse supermarkten 
verkopen. De in de kas gekweekte rode bananen 

bevatten meer vezels en minder suiker dan de 
bananen in onze supermarkten. Voor het voer van 
de planteneters zoals giraffen maakt Wildlands 
gebruik van speciaal ontwikkelde luzernebrokken. 
Luzerne is een plant die rijk is aan eiwit en vaak 
dient als basis voor veevoer.  

Ringstaartmaki’s (foto: bezoeker Zoo Veldhoven) 
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De verschrikkele steen 
 
Door Susan Visser 
 
Wat ik nu ga schrijven is niet voor iedereen. Het is 
niet voor tere kinderzieltjes, niet voor de 
weekhartigen. Wat ik ga vertellen is namelijk 
afschuwelijk. Ik ga een boek bespreken dat op de 
voorpagina heeft staan: “in dit boek staat een 
verschrikkelijk verhaal” en niets is minder waar dan 
dat. Het boek heet De verschrikkelijke steen en 
verscheen voor het eerst in 2007. Als ik erbij vertel 
dat het geschreven is door Tosca Menten, dan wordt 
het al een stuk waarschijnlijker dat het een 
ijzingwekkend verhaal is. 
  

In De verschrikkelijke steen lees je het avontuur dat 
de tweelingbroers Foppe en Stef hebben beleefd. De 
reeks van gebeurtenissen was zo ingrijpend voor 
Foppe, dat hij het van zich af moet schrijven. 
Kortom, je leest het relaas van Foppe. Dat het door 
een kind wordt verteld, maakt het niet kinderachtig 
of simpel. Juist doordat Tosca Menten een kind zelf 
zijn ervaringen direct laat delen, zorgt ervoor dat 
het verhaal op wel heel indringende wijze verteld 
wordt. 
 
Foppe en Stef lijken absoluut niet op elkaar. Stef is 
klein en heeft een hoog stemmetje. Hij wordt gepest 
door een klasgenoot. Als hij de kans krijgt om daar 
iets aan te doen, dan grijpt hij die kans aan, ook al 
is het twijfelachtig of de manier waarop verstandig 

Boek een kinderboek! 

is. Maar hij wil zich niet meer machteloos voelen en 
deze kans is te verleidelijk om te laten liggen. Als 
het Stef vervolgens lukt om de pestkop terug te 
pakken, raakt hij zelf in de ban van het middel dat 
hem macht geeft. Het middel krijgt macht over hem. 
En zo gaat het verhaal ineens over grote thema’s 
zoals pesten, macht, verleiding, opgroeien, 
familiebanden en vriendschap. Zonder het expliciet 
te benoemen weeft Tosca Menten allerlei dilemma’s 
rondom deze thema’s in het verhaal. Een verhaal 
dat vanaf de eerste pagina boeit en spanning 
oproept. In de loop van het boek ontdekt Foppe 
stapje voor stapje wat het middel dat Stef macht 
geeft precies is en met wat voor bovennatuurlijke 
krachten zijn broer en hij te maken hebben. Als je 
eenmaal begint te lezen, wil je niet stoppen voordat 
het mysterie volledig ontrafelt is. 
 
Ik zal eerlijk zijn, in de loop van het boek wordt het 
ronduit eng. Toen ik het met mijn zoontje las, vroeg 
ik mij af wanneer bij hem de nachtmerries zouden 
komen, zo verschrikkelijk vond ik het verhaal. De 
nachtmerries bleven uit, maar ik heb het boek nooit 
meer kunnen vergeten, zo’n indruk heeft het op mij 
gemaakt. Je weet zelf het beste of jouw kind houdt 
van spanning en avontuur, van fantastische 
verhalen over het bovennatuurlijke. Je kunt dus zelf 
het beste inschatten of het verhaal geschikt is voor 
jouw kind. Maar, kun je het zelf wel aan? 
 
Er zit een exemplaar van De Verschrikkelijke Steen 
in doos 27 bij de categorie Kinderboeken.  
Durf je het aan? 
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Sarah Allach, Xavi van Breugel, Charlie van Eerd, 
Siem Hermans, Jinthe Kanters en Nikita Rutter. 

Zoektocht middelbare school 

Deze keer wil ik jullie iets 
vertellen over hooikoorts.  
Ik heb zelf ook last van 
hooikoorts.  
Het is alweer lente en het 
hooikoortsseizoen begint 
weer. Bomen komen in bloei 
en het gras gaat groeien. 
 
Hooikoorts is een allergie 
voor stuifmeel van bomen, planten en grassen.  
Het is heel irritant in de lente want je krijgt heel veel 
last van je neus of ogen. 
 
Hooikoorts wordt ook wel pollenallergie genoemd. Je 
lichaam kan hierop reageren als het in je neus of 
ogen komt. 
Die pollen zorgen ervoor dat je last van je neus 
ogen of keel krijgt.  
Het gaat jeuken en je krijgt een snotneus en dat is 
nu met corona natuurlijk niet zo fijn! 
Het is heel irritant want vaak heb ik er last van in de 
nacht en dan kan ik niet meer slapen. 
Het komt dus door de pollen. 
Dan denk je vast wat zijn dat nou? Dat zijn een 
soort kleine bolletjes die afkomstig zijn van planten 
en bloemen. De pollen zorgen ervoor dat er weer 
nieuwe grassen, bomen en planten komen. Op de 
foto die ik erbij heb gedaan zie je pollen die onder 
de microscoop wel 2000x zijn vergroot. 

 
In de nacht heb ik er dus het meeste last van. 
Maar daar heb ik nu geen last meer van want ik 
neem elke avond een pilletje in en ik gebruik zelf 
ook neusspray. 

 
Dat was mijn stukje voor deze keer. 
Tot de volgende keer!  
 
Groetjes Siem  

Zoektocht naar de 
middelbare in 
coronatijd. 
 
Hoi daar ben ik weer! Ik zit 
in groep acht dus volgend 
jaar ga ik naar de 
middelbare school. Vorig jaar 
was er al corona maar 
konden we wel nog naar 
scholen kijken voor mijn zus Layla dus ik mocht 
mee. Ik ben superblij dat ik mee mocht want nu is 
alles online en mag je er niet zelf naar toe. Het is 
dus moeilijk om een school te zoeken, want je bent 
er nooit in het echt geweest. Je weet niet precies of 
het een gepaste school voor je is. 
 
Daarom leg ik nu uit hoe een online mini les er uit 
ziet. Eerst krijg je een lijst binnen gestuurd met 
dingen die je nodig hebt en de mini lessen die je 
gaat volgen en een code om erin te komen. Als je er 
inzit dan geven ze uitleg wat je gaat doen. Ik zelf 
heb astronomie en muziek gehad. Het leukste van 
muziek vond ik dat we een voorwerp moesten 
zoeken en er een geluid mee moesten maken, hoe 
het gebruikt moet worden en raden wat het 
voorwerp was. Ik zelf had magneten en niemand 
kon het raden. En bij astronomie vond ik het leukst 
dat we een tekening gingen maken van het 
sterrenstelsel. 
 
En nu leg ik uit hoe een open dag er uit ziet. Je gaat 
naar de website en daar staat meestal een link om 
een soort live uitleg filmpje te bekijken als je dat 
filmpje hebt gekeken kan je ook nog online een 
rondleiding krijgen. Er zijn meestal ook andere links 
bijv. een uitleg over een les of leuke activiteiten. 
 
Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor een school 
waar ik ook al eerder ben geweest. Want daar had ik 
toch de beste indruk van en het beste gevoel bij 
gekregen. Online open dagen waren best leuk maar 
niet te vergelijken met echt door een school lopen! 
Gelukkig heb ik toch een goede keuze kunnen 
maken.  
 
Sarah. 

Hooikoorts 
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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 

Deze keer schrijf ik mijn 
stukje over de MRI-scan.  
Ik moest van de orthopeed 
(de bottendokter) een scan 
laten maken, maar dat wilde 
ik liever niet omdat ik het zo 
spannend vond. Een MRI-
scan kan je hele lijf van 
binnen zien. Dus niet zoals 
een röntgenfoto, die ziet 
alleen de botten. Mama en ik keken een filmpje 
waarin uitgelegd werd hoe een scan gaat. Daar werd 
ik niet echt rustiger van… Maar papB (Henri) heeft 
ook ooit een MRI-scan gehad dus die kon me nog 
wat extra uitleg geven. Thuis op de bank hebben we 
zelfs nog even geoefend hoe je stil moet liggen en 
papB heeft met zijn armen laten zien hoe groot het 
tunneltje is waar je in gaat.  

De MRI-scan... 

Als je in de kleedruimte komt vertelt de verpleegster 
wat je allemaal niet mee naar binnen mag nemen. 
Je mag niks mee naar binnen nemen waar metaal in 
zit. Dit komt doordat er magnetische straling in het 
apparaat zit. Dus ik moest ook mijn oorbellen uit en 
alles van metaal. Mama mocht ik gelukkig wel mee 
naar binnen nemen. Dan kon ze bij het uiteinde van 
het tunneltje bij me zitten. Want ik vond het ook 
zooooooooo spannend. Je kan een roesje krijgen 
zodat je zekerweten stil ligt en dan voel je niet dat 
je het spannend vindt. Maar een roesje vond ik nog 
enger dan de MRI-scan zelf, dus besloot ik zonder 
roesje de MRI te doen. Stoer he!  
Om mijn oren te beschermen tegen de herrie van 
het apparaat kreeg ik oordopjes, die ik daarna mee 
naar huis mocht nemen. Het apparaat maakte 
inderdaad veel herrie, waardoor mama en ik niet 
echt konden kletsen. De verpleegster kon via een 
intercom ( dat is een soort microfoon) tegen mij 
praten en vertellen wat er ging gebeuren. Dat vond 
ik wel fijn want dan kwam de herrie niet 
onverwacht. Ook wel slim, want als je schrikt lig je 
natuurlijk niet meer stil. Het duurde best wel lang. 
Ongeveer een half uur. Dat lijkt kort, maar een half 
uur niet bewegen is best wel moeilijk!  
Ik was blij dat het klaar was en mama en de 
verpleegsters waren trots op mij. Ik kreeg een 
diploma mee naar huis. De uitslag was gelukkig 
goed! Dus jullie hoeven je geen zorgen te maken om 
mij.  
Ik hoop dat ik 
de volgende 
keer over iets 
anders kan 
schrijven dan 
het ziekenhuis. 
 
Tot de 
volgende keer 
G.R Charlie 

Charlie in de ruimte met de MRI scanner. 
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Keuringsarts 

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

Hallo allemaal, 
Ik wil jullie graag iets 
vertellen over Streetwise. 
 
Op school hebben we 
meegedaan met Streetwise 
van de ANWB. Streetwise is 
een team dat naar onze 
school kwam om kinderen te 
vertellen waarom 
verkeersveiligheid zo belangrijk is. We hebben 
geleerd dat je goed moet opletten in het verkeer. 
Het is vaak druk op de weg en mensen letten soms 
niet op.  
 
Onze klas heeft het programma ‘Hallo auto’ gedaan. 
Daarin leer je over de remweg van een auto en de 
reactie tijd. Reactie tijd is hoe lang het duurt 
voordat een auto stil staat. 
 
Wij mochten zelf in een elektrische auto gaan zitten 
op de bijrijdersstoel en helemaal zelf remmen. De 
auto reed 50 km/h en toen mochten we dus zelf op 
de rem trappen, dat was super vet om te doen! Het 
duurt echt heel lang dat een auto dan stil staat!  
Ook hebben we geleerd dat je altijd een gordel moet 
omdoen in de auto.  
 
Ik heb heel veel geleerd van Streetwise en kan nu 
veilig de weg op en weet dat ik rekening moet 
houden dat het lang duurt voordat een auto stil 
staat.  

 
Groetjes Jinthe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jinthe op de 
bijrijdersstoel 
tijdens de ANWB 
Streetwise dag. 

ANWB Streetwise Mijn verjaardag in coronatijd 

Dit jaar 3x feest! 
Had mam geholpen om het 
huis te versieren. 
Overal ballonnen en slingers! 
Zo gezellig… 
De dag voor mijn verjaardag 
was er al familie met 
kadootjes allemaal voor mij 
en was nog niet eens jarig. 
De lol surprise was het 
leukst, daar zaten bruisballen in en daarna komt het 
poppetje pas tevoorschijn. 
Charlie mocht blijven slapen dus ik werd wakker met 
mijn BFF en taartontbijt. 
Vladimir zette keihard feest muziek op en ik mocht 
10 kaarsjes uitblazen op taart. 
Daarna snel naar school met mijn traktatie. 
Fietste met Charlie naar school en daar zong 
iedereen “er is er 1 jarig, hoera, hoera!”. 
Toen bij papa gefeest en weer kadootjes. Het 
leukste is dat ik nog een feest heb staan bij oma. 
Alles is nu even een beetje anders. 
We geven meer dagen feest en eigenlijk is dit veel 
leuker. Heel de week taart eten! 
 
Groetjes Nikita. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

PSV Eindhoven 

Hallo allemaal mijn naam is 
Xavi en ik ga een stukje 
schrijven over PSV.  

PSV is een voetbalclub en is 
opgericht door Philips. De 
letters van PSV staan voor 
Philips Sport Vereniging.  
PSV is vierentwintig keer 
landskampioen geworden 
van Nederland en ze hebben 
1 keer de Europacup 1 gewonnen en een 1 keer de 
Europacup 2 gewonnen. En ik ben heel erg fan van 
PSV. Mijn favoriete speler uit de selectie van PSV is 
Donyell Malen. En de best speler van PSV ooit vind 
ik Luc Nilis. Hij was echt heel goed. 

PSV speelt nu niet zo goed vind ik. Vooral Rosario en 
Baumgartl zijn slecht bezig en sommigen doen het 
wel goed zoals Dumphries, Malen, Gakpo, Teze en 
Madueke! Die doen het wel goed. 

En het is ook jammer dat je niet naar het Philips 
stadion mag en hier sta ik op de foto met Jethro 
Willems maar hij is nu jammer genoeg weg en na de 
corona hoop ik dat ik weer naar het stadion mag en 
weer een nieuwe foto 

Dit was mijn stukje over PSV 

Groetjes Xavi. 

Xavi in het PSV stadion in Eindhoven. 

Moppen 

Vlekken op de tafel 
De moeder van Jantje zet een 
bord soep voor hem op tafel en 
roept Jantje dat hij moet eten. Ze 
zegt: “Ik heb het tafelkleed net 
gewassen, dus maak het niet vies! 
Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je 
zakgeld in.”  
Vervolgens gaat ze de keuken weer in. 
Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep 
uitsmeren over het laken. Ze is woedend en 
schreeuwt naar Jantje: “Wat ben je aan het doen!?” 
Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan 
ben ik minder zakgeld kwijt.” 
 
Toppunt van onaardig 
Wat is het toppunt van onaardig zijn? 
Iemand met een bril veel sterkte wensen. 
 
Twee stukken stront gaan een bank overvallen 
Twee stukken stront gaan een bank overvallen. 
Komt er een stuk diarree aan: “Wat gaan jullie 
doen?”. De stront: “Een bank overvallen”. Diarree: 
“Mag ik mee doen?”. Stront: “Nee, daar ben jij te 
slap voor!”.  
 
Het is wit en het gaat omhoog? 
Het is wit en het gaat omhoog?  
Een debiel sneeuwvlokje.  

Bron: moppenvoorkinderen.nl 
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Aanmeldingen voor het 

Publicatiebord 

 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 

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. 2021 

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

April  

16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

24 Ophalen oud papier 

30 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

  
Mei  

1 BIO: Ophalen bestelling Bloemenactie 

4 Dodenherdenking klokmonument: 
Niet openbaar! 

7 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

8 Chemisch Afval (KCA) wagen 

13 t/m 
30 mei 

Asperges op de Velden 

14 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

15 Chemisch Afval (KCA) wagen 

21 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

22 Ophalen oud papier 

28 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

30 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

  
Juni  

4 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

11 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen oud papier 

  
Juli  

2 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

9 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

24 Ophalen oud papier 

30 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

  
Augustus  

6 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

20 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

27 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

28 Ophalen oud papier 

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. Indien avondklok, dan gesloten vanaf 20.30u. 
Overige AED’s Oerle, zie www.oerle.info/Page.aspx?id=23 

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

Platanenlaan 28  Severinus (Entree hal) 

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

Brandrood 39 (Buitenzijde naast entree) 

Heikantsebaan 17-19 Voetbalvereniging RKVVO 

Appartementencomplex Mansus (zijgevel straatkant) 

Oude Kerkstraat 18  Dorpscentrum d’Ouw School 

Smidsvuurke 3 Tennisvereniging De Korrel 

Banstraat 25  Vakantiepark Molenvelden 

Wintelresedijk 51 ZOO Veldhoven 

Habraken 2601-2605  SchippersStop 

Berkt 18 Dr. Elings, indien thuis 

Eindhovensebaan 29  Crematorium de Hoge Boght 

23 april 2021 

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


Foto impressie… hondenpoep-opruimactie 
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http://www.doormalen.nl/vacatures

