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Redactie 

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 

2 22-01-2021  Week  6 (10-02-2021) 

3 19-02-2021 Week 10 (10-03-2021) 

4 26-03-2021 Week 15 (14-04-2021) 

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

Brief over St. Jan den Doper 

Oerle, 22 december 2020  
 
Met grote verbazing lazen wij in het 
Eindhovens Dagblad van 18 december jl, dat 
het parochiebestuur van de parochie Christus 
Koning onze kerk in Oerle op Funda wil zetten 
voor verhuur. Daarnaast vernamen wij dat het 
parochiebestuur, ondanks de afgekondigde 
maatregelen betreffende het Corona virus door 
onze regering en het bisdom, haar eigen plan 
trok en voornemens was de vieringen voor 
kerstavond toch door te laten gaan. Dit met het 
risico op nieuwe besmettingen. Gisteren 
ontvingen wij het bericht dat onze koster, 
acoliet en lector uit zijn functie is ontheven en 
dat kerk St Jan den Doper onttrokken zal 
worden aan de erediensten. Dit zijn enkele 
voorbeelden hoe het bestuur van de Christus 
Koning parochie omgaat met haar parochianen 
en de gemeenschap.  
 
In Oerle staat een prachtig kerkgebouw, dat tot 
stand is gekomen door giften en donaties van de 
gelovige gemeenschap van het kerkdorp Oerle. De 
kerk is dan ook moreel eigendom van de Oerse 
gemeenschap. Sinds enkele jaren loopt het aantal 
kerkgangers sterk terug en is er vanuit 
DorpsVereniging Oerle een werkgroep samengesteld 
die namens onze gemeenschap een plan heeft 
ontworpen voor herbestemming van de kerk. Omdat 
de Oerse gemeenschap nog altijd erg betrokken is 
bij “hun” kerkgebouw is er een plan ingediend 
waarin het kerkgebouw het middelpunt blijft van ons 
dorp waar de Oerlenaren, jong en oud, samen 
kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Waar 
er zorg is voor elkaar maar ook ruimte voor devotie. 
Je zou zeggen dat vanuit het parochiebestuur met 
vreugde op dit plan gereageerd zou worden omdat 
het alles behelst wat er vanuit de katholieke kerk 
over saamhorigheid wordt gepredikt.  

Het parochiebestuur van Christus Koning werkt in 
opdracht van het bisdom en het parochiebestuur 
heeft laten weten dat zij het kerkgebouw niet meer 
(voorheen wilde ze dat wel) wil verkopen, maar het 
gebouw enkel wil verhuren tegen marktconforme 
prijzen. De werkgroep van de DorpsVereniging heeft 
aangegeven dat herontwikkeling van een dergelijk 
Rijksmonument forse kosten met zich meebrengt en 
geen enkele investeerder zich daaraan zich wil 
wagen als het pand geen eigendom is, maar enkel 
gehuurd wordt van de parochie.  
 
Het parochiebestuur laat door haar handelswijze 
blijken geen boodschap te hebben aan de plannen 
van de werkgroep en probeert hen volledig 
buitenspel te zetten. Hierdoor lijkt er door het 
parochiebestuur een machtsspel te zijn ontstaan ten 
koste van de Oerse gemeenschap. Momenteel heeft 
DorpsVereniging Oerle een enquête lopen onder de 
Oerse bevolking die al een grote respons heeft 
gekregen. De Oerlenaren geven hierin aan dat ze 
zich grote zorgen maken over de huidige staat van 
de kerk en de plannen te ondersteunen van de 
werkgroep om van de kerk een multifunctionele 
ontmoetingsruimte te maken. Daarnaast neemt het 
bestuur van de DorpsVereniging Oerle deel aan een 
webinar dat is opgezet door het bisdom in 
samenwerking met de Rijksoverheid. Het bisdom 
geeft hierin aan dat zij stimuleren dat de 
kerkgebouwen een herbestemming krijgen die 
dienend is voor de gemeenschap.  
 
De DorpsVereniging Oerle zal zich namens de 
Oerlese bevolking dan ook verzetten tegen elke 
vorm van verhuur van het kerkgebouw die niet past 
binnen de visie van de Oerse gemeenschap. Wij 
zullen niet aarzelen om indien nodig juridische 
stappen te ondernemen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Dorpsvereniging Oerle. 
 
Kopie aan: Leden DorpsVereniging Oerle,  
Dhr. Leijten, Koers van Oers, Bestuur KBO Oerle, 
Mevr. Peijnenborgh, Eindhovens Dagblad, 
Veldhovens Weekblad, Omroep Brabant, 
Burgemeester, Raad en College van Veldhoven, 
Wijkplatformen Veldhoven, Dhr. J vd Boom, Bisdom 
’s-Hertogenbosch, Deken dhr. R. Wilmink, 
Vereniging Van Kleine Kernen, Parochiebestuur 
Christus Koning. 
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Computerproblemen?  

Online hulp nodig?  

Nieuwe pc?  

Netwerk installatie -WIFI?  

 

PC-Utilit ies  

Paleisstraat 17  

5507 LE Veldhoven  

06-42659199  

www.pc -utilities.nl  

sales@pc -util ities.nl  

Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Renée Vermaesen. 
 
Ingrid dank je wel voor de pollepel. We gaan de babi 
pangang snel proberen, het wordt vast lekker. 
Dan nu mijn gerecht voor de pollepel. 
 

Moussaka (voor 4 personen) 

Wat heb je nodig voor 4 personen? 

− 2 aubergines, in dunne plakken gesneden 

− 1 ui 

− 300 gram (runder)gehakt  

− 600 gram aardappelschijfjes 

− 500 gram gezeefde tomaten 

− 1 klein blikje tomatenpuree 

− 3 tenen knoflook 

− 4 theelepels oregano 

− 4 theelepels paprikapoeder 

− 4 theelepels gemalen komijn 

− 100 gram geraspte kaas 

− Boter of olie 

− Snufje kaneel 

 

Voor de bechamelsaus heb je nodig: 

− 25 gram boter 

− 30 gram bloem 

− 300 ml melk  

− Nootmuskaat  

 
Wat moet je doen? 
Verwarm de oven voor op 190 graden en zet een 
ingevette ovenschaal klaar. 

Gril of bak de plakken aubergine in een pan met een 
beetje boter of olie. Leg ze apart. Als ze erg veel olie 
opnemen kan je ze op wat keukenpapier leggen. 

Ik begin meestal met de bechamelsaus als ik het 
gehakt in de pan doe. De bechamelsaus is dan 
ongeveer tegelijk klaar met de rest van het recept. 

Hoe maak je de bechamelsaus :                                                                                                
Laat de boter smelten in een pannetje op zacht 
vuur. Ik gebruik het kleinste pitje op de laagste 
stand. Als de boter gesmolten is voeg je de bloem 
toe en roer het met de garde door elkaar. Laat de 
bloem garen. Het mengsel dat je nu krijgt heet een 
roux. De roux is klaar als deze een beetje wit 
uitslaat en zanderig aanvoelt. Meng nu met de garde 
beetje bij beetje de koude melk er bij. Totdat er een 
gladde saus ontstaat. Roer regelmatig. Voeg op het 
einde nog wat nootmuskaat toe. De saus is klaar als 
hij een beetje op je lepel blijft hangen. Je kunt het 
vergelijken met een dunne yoghurt.  

Dat was de bechamelsaus, nu verder met de rest:  
 
Verhit boter of olie in een hapjespan en fruit de 
knoflook en de ui aan. Bak het gehakt rul, meng het 
gehakt met de tomatenpuree en de gezeefde 
tomaten en voeg paprikapoeder, oregano en komijn 
toe. Voeg op het laatst nog een snufje kaneel toe 
aan de saus (ik doe ongeveer een half theelepeltje) 
en roer nog even goed door. 

Verdeel 1/3 van de aardappelschijfjes op de bodem 
van de ovenschaal. Verdeel de helft van het 
gehaktmengsel op de aardappelschijfjes, gevolgd 
door de helft van de plakken aubergine. Voeg nu 
nog 1/3 van de  aardappelschijfjes toe en doe de 
rest van het gehaktmengsel er op. Leg nu de 
overgebleven plakken aubergine op het 
gehaktmengsel en leg nu de laatste 
aardappelschijfjes er op en giet de bechamelsaus 
erover. Eindig met de geraspte kaas. 

Zet de Moussaka voor 30 minuten in de oven. 
Eet smakelijk!  
 

 
Ik geef de pollepel door aan Anita Geels.                                                                                                            
Anita heel veel succes en ik ben erg 
benieuwd wat je voor ons gaat maken.  



4 

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

De parochie 

Tiny Leijten belde namens koster Trudi en 
ondergetekende met pastoor As dat wij wél de 
regels van de bisschoppen wilden volgen en de 
viering niet door wilden laten gaan.  
De pastoor was een totaal andere mening 
toegedaan, waarop Tiny een bezorgde brief naar het 
bisdom stuurde met een kopie aan het voltallige 
bestuur.  
Hierop volgde ‘aangetekend’ een zeer absurde brief 
aan Tiny, waarin de schrijver meende dat het 
bestuur vooraf niet was geïnformeerd en Tiny dus 
rechtstreeks naar het bisdom zou hebben 
geschreven. De pastoor is de voorzitter van het 
parochiebestuur, maar had kennelijk het bestuur 
niet geïnformeerd van zijn 20-minuten durende 
telefoongesprek met Tiny.  
Tiny werd door het bestuur per direct ontslagen van 
zijn vrijwilligerstaken als koster, acoliet en lector en 
diende zijn sleutels van de St. Jan de Doperkerk in 
te leveren.  
Het parochiebestuur zou op zoek gaan naar een 
nieuwe koster, acoliet en lector voor onze kerk, 
maar… als die niet gevonden zouden worden, zou de 
St. Jan de Doperkerk worden ontheven aan de 
eredienst en zouden ook uitvaarten, huwelijken, 
dopen en de 1e dinsdag-van-de-maandviering geen 
doorgang meer hebben.  
 
In Oerle werd direct de noodklok geluid en velen 
hebben hun sympathie aan Tiny betuigd.  
Vanuit het bisdom ’s-Hertogenbosch ontving de 
pastoor een brief dat de nachtmissen met publiek in 
onze hele parochie niet mochten doorgaan en dat 
ook het aantal kerkgangers vanaf Kerstmis slechts 
nà aanmelding en registratie tot 30 personen diende 
te worden aangepast.  
De sleutels van Tiny liggen hier weer terug in de 
kluis en hoe het parochiebestuur verder gaat 
reageren is momenteel nog onbekend (28/12).  
Er is veel kapotgemaakt en het is de vraag of bij een 
zo’n halsstarrige houding nog iets opgelost kan 
worden. Wij blijven hopen op een goede oplossing; 
met de warmte én communicatie vanuit onze 
gemeenschap is in ieder geval niks mis! 
 
Pater Jozef Aruldoss 
Momenteel is pater Jozef hier in de pastorie zijn 
koffers en spullen aan ‘t inpakken en wordt hij 
eerdaags verhuisd naar de pastorie aan de 
Dorpsstraat in Westerhoven, waar hij per 1 januari 

St. Jan de Doperkerk volop in de 
belangstelling 
 
Helaas is de kersttijd voor menigeen totaal anders 
verlopen dan men had gehoopt en verwacht.  
Op 14 december kondigde premier Rutte zware 
maatregelen aan om zo het alsmaar stijgende aantal 
Corona-patiënten proberen te beperken. De 
ziekenhuizen zijn overbelast en zitten door bed- en 
personeelsgebrek niet te wachten op nog meer 
patiënten.  
Daarom wordt per 15 december een lock-down 
afgekondigd, waardoor scholen meteen tot  
19 januari gesloten worden. De horeca blijft nog 
langer dicht en uitsluitend apotheken, drogisterijen, 
bakkers, groente- en fruitzaken, slagers en 
supermarkten zijn nog open.  
Geen grote familiebijeenkomsten en vooral al onze 
bewegingen en contacten met anderen buiten ons 
huishouden beperken. Daardoor zijn pleinen en 
winkelstraten leeg. 
 
Op 15 december kondigen de NL bisschoppen aan 
dat alle R.K. kerken hun vieringen op kerstavond  
24 december moeten schrappen.  
Vanaf 1e Kerstdag t/m 19 januari mogen slechts  
30 personen tot de kerk worden toegelaten, nadat 
zij eerst een plaats hebben gereserveerd. 
Pastoor As wilde zich echter houden aan de 
richtlijnen van het RIVM, die voor gebedshuizen, 
kerken en moskeeën ruimere maatregelen kennen 
en waaraan onze parochiekerken naar zijn zeggen 
voldeden. “Parochianen kunnen zelf besluiten of zij 
al/niet naar de nachtmis of andere vieringen 
komen”. Ouderen zullen een grotere hunkering naar 
de kerk hebben met Kerstmis dan de jeugd en juist 
zij zijn kwetsbaar en dienen te worden beschermd.  
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Parochieberichten: 

 

Pastoraal team: 
Pastoor Frank 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   
 
 

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. € 12,- 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 

als kapelaan in de parochie van de H. Bernardus van 
Clervaux is benoemd. Hij volgt daar zijn Indiase 
collega pater Pushpa Ray op, die weer doorgaat naar 
een andere parochie. 
Hij is voor het laatst op 2 en 3 januari voorgegaan in 
de vieringen in de Christus Koningkerk, maar een 
afscheidsreceptie zit er met de huidige Corona-
maatregelen niet in.  
Helaas waren ook voor hem de laatste twee weken 
in de parochie onplezierig.  
Hij groet allen hier in Oerle en hoopt velen bij de 
fietstocht naar Gerardus Majella terug te zien!  
 
Jeroen Beekman 
De bisschop heeft met ingang van 1 januari Jeroen 
Beekman benoemd tot kapelaan van onze parochie. 
Kapelaan Beekman is 46 jaar en komt van de 
parochie H. Willibrordus in Berghem. 
Het parochiebestuur is verheugd door zijn komst. Zij 
hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking 
met de kapelaan en wensen hem een hele mooie 
periode hier in de parochie Christus Koning. 
Kapelaan Beekman gaat wonen in de pastorie in 
Oerle en zal zich in het weekeinde van 9 en 10 
januari a.s. aan de parochie voorstellen. 
Gezien de coronamaatregelen is er geen receptie om 
hem persoonlijk welkom te heten. 
 
Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 

• Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om  

8.30 uur en 10.00 uur. 

• maandag en vrijdag om 9.00 uur  

• dinsdag, woensdag en donderdag om 19.00 uur.  

 
Vieringen in de kapelkerken 
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:  
2 februari om 9.30 uur  
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand:  
9 februari om 9.30 uur 
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:  
19 januari en 16 februari om 9.30 uur 
 
Kerk-tv + livestream via YouTube 
U kunt de uitzendingen vinden door op "Youtube" te 
zoeken naar “Parochie Christus Koning Veldhoven”, 
of via de volgende link:  
https://www.youtube.com/channel/
UC5x1p6NbmmyE7wEFYHe1dmA   

Tarieven in 2021: 
Misintentie:   €   12,-. 
Uitvaartdienst:   € 485,-.  
Crematie na uitvaartdienst:  € 180,-.  
Crematie zonder uitvaartdienst:  € 295,-.  
Priester bij bijzetting:  €   75,-. 
Huwelijksviering:   € 380,- 
Jubileumviering:   € 290,-. 

https://www.youtube.com/channel/UC5x1p6NbmmyE7wEFYHe1dmA
https://www.youtube.com/channel/UC5x1p6NbmmyE7wEFYHe1dmA
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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 80 was:  
1. ZorgBoerderij 
2. RedActie 
3. PeeLen 
4. BapTist 
5. PonyclUb 
6. DorpSvisie 
7. BorgerS 
8. BlEssure 
9. OerleNaar 
 
Familienaam: Baltussen 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Nettie Bijnen, Wendy Borgmans, Mieke van Campen, 
Annie Geven, Jo ten Have, Bets Hospel,  
Corrie Kampinga-Luijkx, Janus van Lieshout, 
Henriette Segers, Annie Stemerdink,  
Moniek van den Wildenberg. 

Crypto Oers, puzzel 81 

1. Een open plek in het bos om van te eten (6) 
2. Draait het hier om in de aanstaande kerk? (2) 
3. Elton John zong al over haar voordat ze bij de 

kinderredactie kwam (6) 
4. Carnavalsvierders beten vroeger op een 

grondstof voor bier (14) 
5. Anders stoor je je niet aan deze straat (5) 
6. Eten om op te zitten voor een goed doel (11) 
7. Geen rode steen is weg bij Schippershof (6,3) 
8. De oudste van Kemp is beter in Engeland zonder 

'r (5) 
9. Mooi rond getal voor de Gemeente Veldhoven dit 

jaar (7) 
10. Zo te horen was deze schoolmeester bij de 

vakvereniging (2,4) 
11. Onderzoek Frans van de Dorpsvereniging Oerle 

om visie te krijgen (7) 
12. Deze Jan kennen ze in de Zittardsestraat van 

voor naar achter (5) 
13. Voor biljartstokcirkels moet je bij Dr. Elings zijn 

(9)  
 
Succes! 

1                     

2                 

3                     

4                             

5                    

6                          

7                        

8                    

9                      

10                     

11                      

12                    

13                        
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

Susans Column 

Sportverenigingen zamelen geld in met de Grote 
Clubactie en basisscholen doen mee aan de 
kinderpostzegels. De St. Jan Baptist organiseert elk 
jaar een zwerfvuilopruimdag waarbij het vuil dat 
wordt opgeruimd doorgaans niet van basisschool-
leerlingen komt.  
De Dick Bruna 
organiseert elk 
jaar een 
zogenaamde 
Reflection Day, 
waarbij kinderen 
leren dat ze een 
reflecterend hesje 
moeten dragen. 
Daar ben ik 
ontzettend blij 
mee, elke keer als 
mijn kind ‘s 
ochtends in het 
schemerdonker op 
de fiets stapt om 
naar school te 
gaan. En toch 
wringt er iets. 
 
Ooit leerde ik op de lerarenopleiding dat kinderen 
doen wat jij doet en niet wat je zegt. Het heeft geen 
zin om moraliserend een boodschap te verkondigen 
als je zelf het tegenovergestelde doet. Je leeft 
kinderen letterlijk voor hoe het moet. Zo nemen ze 
niet alleen positieve maar ook negatieve trekjes van 
je over. Als ik dat toepas op bijvoorbeeld Reflection 
Day, komt dat hier op neer: We dwingen onze 
kinderen die opvallende hesjes in, maar ik zie op 
weg naar school zelden ouders die zelf zo’n hesje 
dragen. Je weet dan van te voren eigenlijk al dat de 
kinderen eerder vroeger dan later zullen stoppen 
met het dragen van een hesje. Zo breng je geen 
structurele verandering teweeg. 
 
Tja, als ik 2021 in wil gaan met een goed 
voornemen, dan heb ik er hier meteen eentje te 
pakken. Ik vind het een fijn idee dat mijn kind ook 
in het donker goed opvalt op de fiets. Dan moet ik 
er zelf ook maar aan geloven. Dus als je een mama 
met kind op de fiets ziet met allebei zo’n 
reflecterend ding aan, dan kan het zomaar zijn dat 
ik het ben. 

Goed Voornemen 
door Susan Visser 
 
Het item op het 
jeugdjournaal opende 
met beelden van kinderen 
die met knijpers 
mondkapjes raapten in 
een park. Ze hadden 
uitleg gekregen over hoe 
ze dit ‘corona-proof’ 
konden doen en waren op 
pad gegaan met een 
strippenkaart op zak. Voor elk mondkapje dat ze van 
de grond raapten, konden ze een stempeltje 
verdienen. 
“Wat een sympathieke actie,” dacht ik, maar de 
verslaggeefster vroeg door: 
“Deze kinderen dragen zelf nog geen mondkapjes. 
Die worden door volwassenen gebruikt en 
weggegooid. Is het dan wel eerlijk dat we ze door 
kinderen laten opruimen?” 
“Wat een goed punt,” dacht ik op mijn beurt. 
Inderdaad. We vragen veel van onze kinderen met 
allerlei goedbedoelde acties, waarschijnlijk onder het 
mom van jong geleerd, oud gedaan. Maar 
verwachten we niet teveel? 
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DVO nieuws 

Eerder hadden wij als DorpsVereniging al een 
aanvaring met het parochiebestuur over de 
herbestemming van de kerk in Oerle. We wilden die 
als gemeenschap graag kopen om daar een 
prachtige multifunctionele voorzienig voor ons dorp 
van te maken. De plannen lagen uitgewerkt klaar, 
met voldoende investeerders om het te doen slagen. 
Toen kwam plotseling de boodschap dat het 
parochiebestuur ons het kerkgebouw enkel wilde 
verhuren voor 30 duizend euro per jaar.  
Dan haken investeerders helaas af. We moesten dat 
geweldige plan afblazen. 
 
Onlangs lazen we in het Eindhovens Dagblad dat 
Parochie Christus Koning onze kerk te huur gaat 
aanbieden op Funda. Dan moeten we maar 
afwachten wie de huurder gaat worden. Het lijkt dus 
enkel om geld te gaan. Het parochiebestuur heeft 
helemaal geen boodschap aan haar parochianen en 
de Oerse gemeenschap. 
 
Enkele voorbeelden van hoe je als herder wel heel 
erg slecht met je schaapjes omgaat. Dat was voor 
ons, als bestuur van DorpsVereniging Oerle, reden 
om een extra digitale vergadering te beleggen om 
de brief op te stellen die u ook in deze Koers van 
Oers vindt. We hebben er bewust voor gekozen om 
deze breed uit te zetten. De verzendlijst staat onder 
de brief. 
 
Onze enquête over de toekomst van Oerle heeft een 
mooie respons. Fijn dat zoveel mensen willen 
meedenken. Heeft u ‘m nog niet ingevuld? Wij 
stellen het op prijs als u dat alsnog doet. 
 
Nog geen lid van Dorpsvereniging Oerle? 
Kijk eens op www.oerle.info (onder verenigingen, 
algemeen, Dorpsvereniging) 
U vindt daar ook een inschrijfformulier. Voor € 5, - 
per huishouden per jaar bent u al lid en blijft u 
overal van op de hoogte. 

Nieuws van DorpsVereniging Oerle 
 
U zult vast in de media hebben meegekregen dat er 
onrust is in Parochie Christus Koning, waar ook onze 
kerk St. Jan de Doper onder valt. Het parochie-
bestuur, onder leiding van pastoor Frank As, wilde 
op kerstavond de nachtmis gewoon door laten gaan  
en zich niets aantrekken van het besluit van de 
gezamenlijke bisschoppen om geen fysieke nachtmis 
te houden. Toen onze koster, acoliet en lector, Tiny 
Leyten, namens het parochiaal team van Oerle, bij 
de pastoor aan de bel trok om te melden dat hij zich 
zorgen maakte kreeg hij nul op het rekest. Daarop 
meldde hij zich bij het bisdom, dat pastoor As alsnog 
verbood om de nachtmis met ruim 70 mensen in de 
kerk doorgang te laten vinden. Daarmee leek het 
probleem van extra besmettingen opgelost. Koster 
Tiny Leijten werd echter door het parochiebestuur 
op staande voet ontslagen. Daarnaast werd er 
gesteld dat, als er geen nieuwe koster gevonden 
gaat worden, de  Sint Jan Baptist onttrokken zal 
worden aan de erediensten. 
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Kievit 37 

5508 KZ Veldhoven 

T: 06-24655102  

E: info@dietistevivian.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 

* Diabetes 

* Verhoogd cholesterol 

* Hoge bloeddruk 

* Gezonde voeding 

www.dietist-veldhoven.nl  

Lovano Kitchen and Bar 

Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven   
 

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

Severinus  nieuws 

Word maatje 
Ook binnen Severinus zijn wij altijd op zoek naar 
maatjes. Dit neemt maar weinig tijd van je in 
beslag. Er zijn cliënten die al heel blij zijn met een 
bezoekje van een half uur, iedere 6 weken.  
Zo makkelijk kan het zijn. 
Voor meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl) 
 
Koor Severinoos is op zoek naar een 
instructeur (met kleine vergoeding) 
Binnen Severinus wordt er ook gezongen. Dit is 
wekelijks op maandagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren 
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand van zaken heeft van zingen, 
dit muzikaal  kan begeleiden en nieuwe liedjes kan 
inbrengen. 
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging 
zijn! Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 

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? 
Kun je niet wachten? Kom een kijkje nemen 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 (met kleine vergoeding) 
Binnen Severinus wordt er door twee groepen 
cliënten van verschillende niveaus gedanst. Dit is 
wekelijks op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.45 
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren 
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
instructeur die verstand van zaken heeft van (volks)
dansen, nieuwe elementen en dansen kan inbrengen 
en kan helpen deze op muziek te zetten. 
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging 
zijn! Voor meer informatie neem contact op met 
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of 
hannah.van.duivenbode@severinus.nl 
 
Chauffeur-vrijwilligers gevraagd 
Momenteel rijden er een aantal vrijwilligers onze 
cliënten naar activiteiten. Dit zouden we graag willen 
uitbreiden, door meer chauffeurs in te zetten. Onze 
vrijwilligers mogen geen rolstoelgebruikers 
vervoeren. De chauffeurs maken gebruik van de 
busjes van Severinus. Voordat je op een busje mag 
rijden, wordt er een ANWB rijvaardigheidstest 
afgelegd. Deze wordt betaald door Severinus. Voor 
meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
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CITY PASSAGE 

VELDHOVEN

Het interview 

Le Sable: een 
nieuw restaurant 

in Zandoerle 
Door Jurre van der Velden 

Sinds 21 oktober 2020 is in het gebouw op 
Zandoerle 5 een nieuw restaurant gevestigd. 
‘Le Sable’ is de naam van de gelegenheid die 
Chiel Sap en Laura van der Velden sinds die 
dag uitbaten in het pand aan de Brink. De week 
voorafgaand aan de opening besloot het 
kabinet alleen een gedeeltelijke lockdown af te 
kondigen. Vanaf toen moest de horeca haar 
deuren sluiten en konden Chiel en Laura dus 
ook geen gasten ontvangen in Le Sable. Door 
zich tijdelijk op take-away te richten kunnen 
gelukkig toch de nodige gerechten worden 
gemaakt. Een mooie gelegenheid om eens aan 
Chiel en Laura te vragen hoe het met ze gaat. 

Chiel en Laura hebben altijd al de droom gehad om 
een eigen restaurant te beginnen. Tijdens hun studie 
aan de Hoge Hotelschool in Maastricht deden ze op 
verschillende plekken hun eerste ervaring op in het 
vak. Chiel bij Toine Hermsen in Maastricht en Laura 
bij Restaurant de Leuf in Ubachsberg. Na de eerste 
horecastappen te hebben gezet in het Limburgse 
werd koers gelegd richting Brabant. Chiel is 
oorspronkelijk afkomstig uit Boxmeer maar vestigde 
zich graag samen met Laura in Veldhoven. Na ook in 
Brabant nog bij verschillende restaurants werkzaam 
te zijn geweest streken ze uiteindelijk allebei neer 
bij Restaurant de Lindehof in Nuenen. Een 
restaurant met twee Michelinsterren waar Soenil 
Bahadoer de chef-kok is.  

In dat restaurant was Chiel werkzaam als rôtisseur 
en Laura als patissier. Een rôtisseur (rotir is het 
Franse woord voor roosteren) houdt zich onder meer 
bezig met het bereiden van vlees en vis en een 
patissier is vooral in de koude keuken te vinden. De 
ervaring die ze daar opdeden konden ze mooi 
meenemen naar hun eigen restaurant, waar ze in 
mei 2020 de sleutel van kregen. De handen konden 
vanaf toen uit de mouwen om het restaurant in de 
gewenste stijl te krijgen. Gelukkig hoefden Chiel en 
Laura dit niet alleen te doen. Onder meer Harm (de 
broer van Laura) en haar vader Henk hielpen hierbij 
mee.  

Na de verbouwing is in Le Sable plaats voor 30 
gasten. Voorheen was in de horeca die in hetzelfde 
pand was gevestigd plaats voor meer personen. 

Voorgevel van Le Sable. 

Interieur van Le Sable. 
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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 

Chiel en Laura vinden dat het concept dat zij voor 
ogen hebben beter past bij het aantal van 30. Het 
gebouw is na de verbouwing opgedeeld in twee 
gedeelten: een lounge-gedeelte en het restaurant. 
Ze willen gasten graag een avondvullende ervaring 
bieden en dat kan door deze verdeling beter. In het 
loungegedeelte is er eerst ruimte voor een aperitief 
met wat amuses en vervolgens vindt het diner 
plaats in het restaurantgedeelte. 

Bij Le Sable kan de gast een keuze maken tussen 
een menu (4-, 5-, of 6-gangen) of een à la carte 
gerecht. Naast de smaak van de gerechten vinden 
Chiel en Laura ook de beleving en de presentatie 
van wat ze bereiden erg belangrijk. Ook daar 
besteden ze veel aandacht aan. Ze maken alles zelf 
en niks wordt standaard ingekocht. Dat kost wat tijd 
aan voorbereidingen maar dat hebben ze er graag 
voor over. Ze zijn constant bezig om de gerechten 
op de kaart te verbeteren en proberen daarmee een 
beetje met het seizoen mee te gaan. Op het 
moment van opening zaten we bijv. midden in het 
wildseizoen maar ook voor als deze periode voorbij 
is moeten natuurlijk gerechten worden bedacht. 

Een (normale) werkdag begint voor het duo zo rond 
half 9 en duurt tot de laatste gast weg is. Doordat 
ze al veel ervaring hebben opgedaan in de horeca 
zijn ze hier wel aan gewend en hoeft dat natuurlijk 
geen probleem te zijn.  Op dit moment is Le Sable 
van woensdag tot en met zondag geopend voor take
-away. Het is tot nu toe al druk geweest en 
verschillende gasten zijn al meerdere keren 
teruggekomen om iets af te halen. De reacties die ze 
daarbij ontvangen zijn positief.  

Toch kunnen Chiel en Laura niet wachten tot de deur 
van Le Sable daadwerkelijk open mag om gasten te 
mogen ontvangen in het restaurant. De 
voorbereidingen daarvoor zijn in ieder geval al in 
volle gang en met de take-away kan Le Sable alvast 
wat warmdraaien.  

Chiel Sap en Laura van der Velden aan het werk. 

Lekker culinair hapje. 
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Keuringsarts 

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

Kroon op het werk 

Karien van der Loo: ‘Gesprek met 
Koning Willem Alexander was de 

kroon op het werk’ 
Door Ad Adriaans 
 
Sinds het overlijden van haar man Toon zet de 
Oerlese Karien van der Loo zich in om een 
veiligheidsverbeterplan voor bedrijven in de 
wet te krijgen. Dankzij de vastberadenheid van 
Karien en haar broer Patrick is er al veel 
bereikt. Maar ze zijn er nog niet, en het woord 
opgeven kennen ze niet.  

“Vandaag gaan we voor de 5e en laatste keer de 
veiligheidsdag bijwonen bij Xycarb. Vanwege de 
corona-maatregelen zal het totale programma 
aangepast worden. Het wordt korter, veel online en 
verspreid over meerdere dagen. Alle 
personeelsleden zijn verzocht mee te doen. Ook wij 
gaan weer meedoen. We gaan horen welke 
verbeteringen het afgelopen jaar zijn doorgevoerd 
en hoe het personeel dat heeft ervaren. Door corona 
moet men maximaal rekening houden met de 
gezondheid van elk personeelslid om op een veilige 
manier een veiligheidsdag te organiseren. Toch zet 
Xycarb door en komt men de afspraak na. Geen 
excuses en gewoon doen. Da's Klasse! Begin 2021 
gaan we samen de vijfjarige samenwerking op een 
officiële manier afsluiten.”  

Kun je nog een keer kort het ongeval in 2014 
bij Xycarb schetsen. 
“Op 13 augustus 2014 raakte mijn man Toon 
betrokken bij een arbeidsongeval bij Xycarb in 
Helmond. Samen met zijn collega was hij aan het 
werk in een reactor. Dat is een stalen vat dat tussen 
twee verdiepingen inhangt, het heeft een doorsnede 
van ongeveer 2 meter en het vat is 3 meter hoog. 
Ze wisten niet dat er argongas in de reactor hing. 
Dit gas is reukloos, kleurloos en smaakloos. Je ziet 
het niet, ruikt het niet en je proeft het niet. 
Argongas is zwaarder dan lucht. Daardoor blijft het 
als een wolk in de reactor hangen. Een teug is 
genoeg om bewusteloos te raken. Tijdens niet-
regulier onderhoudswerk betraden de twee mannen 
het vat vanaf de bovenzijde en raakten direct 
bewusteloos. Op de IC, in coma heeft Toon nog 26 
uur gevochten voor zijn leven. Op 14 augustus is 
Toon in het bijzijn van ons overleden.” 
 
Het bedrijf werd veroordeeld tot een boete. 
Maar jij had daar een ander idee over. 
“Er volgde een rechtszaak. Het Openbaar Ministerie 
(OM) eiste een boete van € 180.000,00 en een 
sluiting van het bedrijf als binnen 2 jaar nogmaals 
een ongeluk zou gebeuren. Uiteindelijk werd het een 
veroordeling voor dood door schuld en een boete 
van € 75.000. In de rechtszaak ben ik geen partij. 
Het is het OM versus Xycarb. Ik zit op de publieke 
tribune.” 
 
Je was niet tevreden met deze lage boete  
“Nee, het OM ook niet en zodoende kwam er een 
hoger beroep. Dus weer een aantal jaren wachten 
op het hoger beroep. Ik wilde maar één ding: Dat 
het lijden zou stoppen. Maar hoe dan? Samen met 
Patrick (mijn broer) bedachten we een plan. Xycarb 
moest laten zien dat het anders moest met de 
veiligheid. Daarvoor hadden we een aantal punten: 
 

• Vijf jaar lang het bedrijf één dag per jaar stil 

leggen en alleen maar met veiligheid bezig zijn. 

• Vijf jaar lang € 20.000,- per jaar extra besteden 

aan veiligheid. Vijf keer dat bedrag ging immers 
van de boete-eis af. 

• Patrick en ik houden toezicht, samen met de door 

ons zelf uitgekozen deskundigen. Wij hebben geen 
verstand van veiligheid. 

Karien van der Loo. 
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“Via de Arbeidsinspectie kwam ons boek bij de 
Tweede Kamer terecht. Amper vier weken na het 
verschijnen van ons boek is er een motie 
aangenomen in de Tweede Kamer om ons idee van 
een veiligheidsverbeterplan in de wet te krijgen. Ons 
boek kwam zodoende nog meer in de publiciteit. We 
kregen verzoeken om ons verhaal als broer en zus 
te vertellen. Patrick en ik geven samen lezingen. Dit 
doen we door heel Nederland en ook in België. We 
zijn bij rechters geweest, bij directies van grote 
bedrijven, bij opleidingsinstituten voor 
veiligheidsdeskundigen, Bij 
ondernemersverenigingen bij de arbeidsinspectie, bij 
verzekeraars, op congressen over veiligheid, in 
bouwketen bij bouwvakkers, bij scheepsbouwers. 
We zijn al bij heel veel bedrijven geweest. Als de 
corona-regels het toestaan zullen we in maart 2021 
een lezing geven voor de hoofddirectie en 
management van een grote landelijke 
uitvaartorganisatie.” 
 
Hoe reageert het publiek op jullie lezingen? 
“We hebben ook in Veldhoven al zeker vier keer ons 
verhaal verteld. Het valt op dat vrijwel iedereen 
positief is over onze aanpak. Sommige 
‘tegenstanders’ willen dat de boete nog steeds 
opgelegd kan worden aan de echte slechteriken. Wij 
denken dat een boete nog steeds prima kan 
samengaan met een verplicht 
veiligheidsverbeterplan.” 
 
En toen kwam de landelijke proef 
“De aangenomen motie heeft geleid tot een 
landelijke proef. Inspectie SZW heeft 60 pilots 
gehouden. Het bedrijf waar een ongeval gebeurde 
kreeg de keuze: een boete of meewerken aan een 
veiligheidsverbeterplan. Alle 60 bedrijven kozen 
voor een veiligheidsverbeterplan en zagen in dat die 
keuze ook achteraf de beste was. De veiligheid 
verbeterde, zichtbaar voor personeel en vaak werd 
er meer geld besteed dan het bedrag van de boete.” 
 
Zelfs Koning Willem Alexander toonde 
belangstelling 
“Er was ook heel bijzondere waardering.  Ik ben 
benoemd als ambassadeur van de website 
Omdenken en heb de zilveren penning van de 
Stichting Maatschappij en Veiligheid uit handen van 
Mr. Pieter van Vollenhoven gekregen.  
In december 2019 hebben we een ontmoeting gehad 

• En het allerbelangrijkste punt: Sorry zeggen tegen 

mijn zoon en mij voor wat er in de rechtszaal,  
tijdens de eerste zitting gezegd is over de 
gezondheid van Toon. Men suggereerde namelijk 
dat Toon een hartinfarct had gekregen en als 
gevolg daarvan in de reactor zou zijn gevallen.” 

 
Wat was de reactie van het bedrijf? 
“We zijn met dit plan naar het moederbedrijf 
gegaan. Ze gingen akkoord en de excuses werden 
aanvaard. Uiteindelijk diende in september 2016 het 
Hoger Beroep. Daar heb ik gebruik gemaakt van 
mijn spreekrecht en heb ik de rechter gevraagd om 
de boete niet te verhogen en ruimte te geven aan 
het veiligheidsverbeterplan. Geen hogere boete 
maar meewerken aan meer veiligheid. En dus vijf 
jaar samenwerken met de verdachte die veroordeeld 
was voor dood door schuld.” 
 
Xycarb koos voor het veiligheidsverbeterplan. 
Heeft dat effect gehad? 
“Wij zijn gaan samenwerken. Niet blijven hangen in 
woede, haat en wrok. Maar omdenken zoals ze dat 
noemen. Van iets negatiefs iets positiefs maken. En 
dat heeft zeker effect gehad. We zijn in 2016 
begonnen en we gaan in 2021 de balans opmaken. 
We weten nu al zeker dat de extra investering van 
vijf keer € 20.000 overschreden wordt. Er is veel 
meer geld geïnvesteerd in veiligheid. Veiligheid kost 
geen geld, maar levert geld op. De opbrengsten van 
de investeringen zijn bij Xycarb zichtbaar op 
verschillende manieren. Dat zullen we in 2021 
samen met het bedrijf en onze extern deskundigen 
bekendmaken. Uiteraard kan het altijd beter en is 
een veiligheidsverbeterplan geen garantie op nul 
ongelukken.” 
 
Jullie schreven samen een boek. Dat speelde 
nog een belangrijke rol in jullie streven. 
“Als nabestaanden maak je veel mee in zo’n 
periode. Patrick en ik hebben intensief 
samengewerkt al die jaren. Al die verhalen hebben 
we gebundeld in een boek. Ieder schreef zijn eigen 
verhaal in z’n eigen lettertype. De publicatie van dat 
boek was de start van iets onverwachts. Veel 
mensen vonden dat wij iets bijzonders hadden 
gedaan. Wij vonden het eerder een logische stap: 
Vragen om meer veiligheid bij Xycarb voor de 
collega’s die verder moeten. Die boete, ongeacht de 
hoogte, brengt niets.” 
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met Koning Willem Alexander. Dit was de kroon op 
het werk. We hebben een uur met hem mogen 
spreken over ons veiligheidsverbeterplan. Hij was 
zeer geïnteresseerd en stelde stevige vragen. Hij 
was goed op de hoogte. Uiteraard kreeg hij ons 
boek. Tot slot hebben we een website gemaakt. Op 
www.waaromjijtoon.nl kan iedereen alle 
informatie terugvinden.” 

 
Eind september kwam de uitspraak van de 
Inspectie SZW. Wat vond je daarvan? 
“Eind september 2020, dus na bijna drie jaar 
onderzoek, is bekend geworden dat Inspectie SZW 
ons idee standaard gaat toepassen bij de kleinere 
arbeidsongevallen via een instructie. Dus niet bij de 
zwaardere dodelijke arbeidsongevallen. Dat is het 
voorlopige resultaat van de pilot. Dat viel ons heel 
erg tegen. Wij hadden gehoopt dat de Inspectie 
SZW nu zou doorpakken. De inspectie weet goed dat 
het ook werkt bij dodelijke arbeidsongevallen. 
Waarom dan dat verschil? En waarom niet in een 
wet, maar in een werkinstructie? Het moet in de 
wet. Het moet voor iedereen gelden. Een 
veiligheidsverbeterplan konden wij niet vragen 
omdat er geen wet voor is. Juist daarom heeft de 
Tweede Kamer die motie in 2017 aangenomen.” 
 

Je vindt dat het bedrijf de keuze moet maken 
tussen een boete of een 
veiligheidsverbeterplan. Waarom? 
“Het belangrijkst vinden we dat de verdachte moet 
kiezen. Nu maakt alleen Inspectie SZW de keuze. 
Maar als de verdachte de keuze krijgt, geeft elke 
dag na het ongeval druk om een keuze te maken. 
En eerder kiezen voor een veiligheidsverbeterplan is 
beter en zegt veel over hoe een bedrijf ermee 
omgaat. Dus niet wachten op de straf of de 
veroordeling na vele jaren. Men stelt zich dus 
kwetsbaar op. Deskundigen, personeel, OR, 
Inspectie SZW kunnen reageren, oordelen en 
meedenken.” 
 
En wat als het bedrijf uiteindelijk toch voor de 
boete kiest? 
“Dan heb je als bedrijf écht wat uit te leggen. Kiezen 
voor een boete is namelijk de snelste, de 
makkelijkste en de goedkoopste weg om verder te 
gaan na een ongeval op de werkvloer. Zet maar een 
lijst op internet wie kiest voor een boete. Daar wil je 
als bedrijf niet op staan! Dan ben je minder 
aantrekkelijk voor toekomstige opdrachtgevers en 
werknemers. Dan kost het dus uiteindelijk nog meer 
geld.” 
 
Hoe nu verder? 
“Inspectie SZW kan ons niet duidelijk maken 
waarom we nu starten in een zwakkere vorm. Elke 
week komt er in Nederland iemand om het leven op 
z’n werk. Elke dag worden mensen door ongevallen 
op het werk opgenomen in ziekenhuizen. En wat te 
denken van beroepsziekten vanwege onveilige 
omstandigheden? Daar doen we het voor. We gaan 
nu de landelijke politiek weer benaderen. We blijven 
druk uitoefenen op iedereen om ons 
veiligheidsverbeterplan in de wet te krijgen. Dat is 
en blijft ons doel. En er komt een dag dat we 
kunnen zeggen: YESSSS MISSIE GESLAAGD.” 

Het boek “Toon, De impact van een dodelijk 
arbeidsongeval”. 
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Dat 2020 een heel bijzonder jaar was 
hebben we allemaal geweten !  

 
Maar toch wist naast Sinterklaas ook de Kerstman 
de weg naar ons mooie dorp te vinden. Zo hielp hij 
helemaal Corona proof- mee met het rondbrengen 
van de kerstattenties aan de leden van 
buurtvereniging ‘t Koppel. 

 
Namens buurtvereniging ‘t Koppel wensen wij 
iedereen een fantastisch 2021 en blijf allemaal goed 
gezond !  

Kerst bij ‘t Koppel 

Beste Oerlenaren, 
 
Onze minister president sprak en daar zaten we 
weer terug in een lockdown! Hierdoor kan de 
Snerttocht zoals wij die normaal organiseren niet 
doorgaan. Maar vanuit Stichting Jeugdbelangen 
Oerle willen wij bewegen juist heel erg stimuleren. 
Daarom heeft onze Doe-commissie bedacht om de 
snerttocht hier in de Koers van Oers te zetten zodat 
je deze op elk gewenst moment kan lopen. Dit jaar 
hebben we 2 afstanden zodat je met het hele gezin 
kan gaan wandelen. 
Wij hopen dat jullie de vragen van de tocht allemaal 
voor 1 februari 2021 doorsturen aan:  
voorzitter@sjb-oerle.nl of naar nummer  
06-27066339, want alleen dan ding je mee naar 
de prijzen. 
De winnaars zullen we in de Koers van februari of 
maart bekend maken. 
 
Dus trek die stevige wandelschoenen aan en ga de 
Oerse paden op en de lanen in! 
Vergeet ook niet om na afloop van de tocht een 
heerlijk kommetje snert voor jezelf klaar te maken 
of een dampende kop chocomel (ook hier ontvangen 
wij graag een foto van).  
 
Geniet ervan en wandel ze ! 
 
 
 
 
Gegroet, 
 
"Doe-Commissie" Stichting Jeugdbelangen Oerle 

Snerttocht 2021 
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Snerttocht SJB, korte route 

Korte route (5,2 km) 
 
Vertrekpunt: noodlokalen Basisschool  

St. Jan.Baptist  
Rebus: 

1. Loop langs de noodlokalen richting 
starterswoningen 
Vraag 1: Welke kleuren hebben de raamkozijnen 
van het noodgebouw van de St Jan Baptist? 

 
2. Na starterswoningen over parkeerplaats 

richting Zandoerleseweg  
3. Op Zandoerleseweg rechtsaf 
 Vraag 2: Hoeveel stenen witte huizen zie je op de 

Zandoerleseweg? 
 
4. Na rotonde rechtsaf door het hekje  
5. Houd nadat je boven bent links aan. 
 Vraag 3: Waar schiet 

het Gilde op tijdens 
het koningsschieten? 

 
 
 
 
 
6. Kruising oversteken  
 
7. Kruising na het bezoekerscentrum Toterfout 

oversteken  
 Vraag 4: Hoe heet de camping tegenover ‘t 

Geitenboerke? 
 

 Vraag 5: Wat staat er op het huis bij nummer 28 
in de Toterfout? 

 Vraag 6: Hoe heet het natuurwandelpad bij de 
grafheuvels? 

 Vraag 7: Uit welke tijd stammen de grafheuvels? 
 
8. Bij 38 rechts (zie foto1)   
 
 Vraag 8: Maak een foto van jezelf 

en/of degene met wie je deze 
tocht loopt (denk aan de  
1,5 meter) op het bankje dat je 
op dit pad ziet. Stuur deze foto 
naar: voorzitter@sjb-oerle.nl of 
naar 06-27066339 

 
9. Eerste pad (bij bord van foto 2) rechts  
 
10. Pad volgen en links 

aanhouden  
 Vraag 9: Welke 3 vogels kun 

je zien op deze vogelakker? 
 Vraag 10: Waar jaagt de 

torenvalk op? 
 
11. Grasveld oversteken en 

na de vijver rechts aanhouden  
12. Einde grasveld pad rechts van de sloot 

aanhouden 
13. Einde pad rechts 
 Vraag 11: Bij Kleine Vliet 3 moet je even goed 

kijken er staat een verrassing!! 
 
14. Kruising oversteken 
15. Rotonde oversteken en links aanhouden 
16. Op fietspad rechtsaf richting molen 
 Vraag 12: Uit welk jaartal komt 

de molen? 
 
 Vraag 13: Hoeveel vlinders heeft 

Hoogeind nummer 29? 
 
 
 
17. Op splitsing rechts aanhouden 
18. Einde weg rechts 
 Vraag 14: Wie zijn de leden van de Doe-

commissie van Stichting Jeugdbelangen Oerle? 
 
19. Einde weg rechts 
20. Bij school einde route 

Foto 1. 

Foto 2. 
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Snerttocht SJB, lange route 

Lange route (7,75 km)  
 
Vertrekpunt: noodlokalen Basisschool  

St. Jan.Baptist  
Rebus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Loop langs de noodlokalen richting 

starterswoningen 
Vraag 1: Welke kleuren hebben de raamkozijnen 
van het noodgebouw van de St Jan Baptist? 

 
2. Na starterswoningen over parkeerplaats 

richting Zandoerleseweg  
3. Op Zandoerleseweg rechtsaf 
 Vraag 2: Hoeveel stenen witte huizen zie je op de 

Zandoerleseweg? 
 
4. Na rotonde rechtsaf door het hekje  
5. Houd nadat je boven bent links aan. 
 Vraag 3: Waar schiet 

het Gilde op tijdens het 
koningsschieten? 

 Vraag 4: Hoeveel jaar 
bestaat het Gilde Sint 
Jan Baptist? 

 
6. Kruising oversteken  
7. Kruising na het bezoekerscentrum Toterfout 

oversteken  
 Vraag 5: Danielle Schippers stond laatst in het 

Eindhovens Dagblad waarvoor geeft zij pitches? 
 Vraag 6: Wat staat er op het huis bij nummer 28 

in de Toterfout? 
 Vraag 7: Hoe heet de Oerse jagersvereniging ? 
 

8.   Bij 38 links (zie foto1)  
9.   Pad volgen 
10. Derde pad (net voor het ven) 

rechtsaf 
11. Pad volgen tot aan grafheuvels 
 Vraag 8: Hoeveel palen staan er 

rondom de eerste grafheuvel?  
 

12. Hier links 
13. Na grafheuvel rechts aanhouden  

(gele pijl volgen) 
14. Op de verharde weg rechts 
 Vraag 9: Waarom moet de hond vast in de 

bossen? 
 

15. Op weg met verhard fietspad rechts  
(bij 40 zie foto 2)  

 Vraag 10: Maak een foto van jezelf 
en/of degene met wie je deze tocht 
loopt (denk aan de 1,5 meter) in 
de schuilhut. Stuur deze foto naar: 
voorzitter@sjb-oerle.nl of naar 
06-27066339 

 

16. Eerste pad links 
17. Eerste pad rechts 
18. Op kruising rechts 
19. Eerste pad links 
 Vraag 11: Hoe soepel ben jij? Kun je onder/over 

de balk komen? (Er mogen foto’s en of filmpjes 
gestuurd worden hiervan!) 

 
20. Kruising bij bord van  

foto 3 oversteken  
21. Pad volgen en links 

aanhouden  
 Vraag 12: Welke 3 vogels kun 

je zien op deze vogelakker? 
 Vraag 13: Waar jaagt hier de torenvalk op? 
 

22. Grasveld oversteken en na de vijver rechts 
aanhouden  

23. Einde grasveld pad rechts van de sloot 
aanhouden 

 Vraag 14: Wat is de totale oppervlakte van 
Oerle?  

 

24. Einde weg rechts 
 Vraag 15: Bij Kleine Vliet 3 moet je even goed 

kijken er staat een verrassing voor de kinderen 
die deze afstand lopen!! 

 

25. Kruising oversteken 
26. Rotonde oversteken en links aanhouden 
27. Op fietspad rechtsaf richting molen 
 Vraag 16: Noem de naam van de 

Oerse Molenaar ? 
 Vraag 17: Wie keek er op kerstavond 

naar All you need is love? Oerlenaar 
Jan van Selst werd hierin overvallen 
door Robert ten Brink, uit welk land 
komt de grote liefde van Jan ? 

 

28. Op splitsing rechts aanhouden 
29. Einde weg rechts 
 Vraag 18: Wie zijn de leden van de Doe-

commissie van Stichting Jeugdbelangen Oerle? 
 
30. Einde weg rechts 
31. Bij school einde route  

Foto 1. 

Foto 2. 

Foto 3. 
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http://www.kunstuitleenveldhoveneo.nl/
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Annulering expositie 

Beste mensen, 
 
Helaas hebben wij onze expositie die gepland stond 
in het weekend van 23/24 januari a.s. moeten 
annuleren. 
Voordat we een nieuwe datum plannen willen we 
eerst afwachten hoe het met het coronavirus gaat 
lopen. 
Uiteraard hopen we allemaal dat we u in 2021 
alsnog een keer op onze expositie mogen 
verwelkomen. Tot die tijd kunt u al onze schilderijen 
gewoon online bekijken via onze Facebookpagina of 
onze website: www.kunstuitleenveldhoveneo.nl. 
Kunst lenen en of kopen kan altijd. Bent u 
geïnteresseerd in een kunstwerk dan kunt u dit 
gewoon aan ons mailen: 
kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com. 
 
Hartelijke groet, 
 
Miranda van Vlerken 

Crypto winnaar 

Crypto Oers al 80 keer geplaatst! 

En dat betekent dat de redactie de 16e prijswinnaar 
mocht trekken uit alle goede inzendingen van de 
afgelopen 5 puzzels.  
Op het naambriefje dat uit de grote hoeveelheid 
goede inzenders is getrokken, stond deze keer de 
naam van Nettie Bijnen. Inmiddels hebben we 
haar de waardebon van de Oerse Molenbakker 
kunnen overhandigen, uiteraard met in achtneming 
van alle coronaregels.  

De redactie van de Koers vertrouwt er op dat de bon 
goed besteed gaat worden en zegt nogmaals: 
Nettie, geniet er van! 
Voor iedereen die nog nooit de Crypto Oers heeft 
opgelost: ga het vooral eens proberen! Overleg met 
je buurman, -vrouw, wandelvriendin of tennismaat 
en laat die hersens kraken. Wie weet ben jij dan de 
volgende die een leuke waardebon ontvangt van één 
van onze Oerse ondernemers. 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 

    Kwaliteitsonderdelen 

Bron: Koers van Oers 
Jaargang 38, 
Nummer 1, Januari 2005 
 
 

De Kerstboom. 
 
Wat was hij groot en wat zaten er veel lichtjes in! 
De kleine dennenboom die met zijn top amper over 
de balkonrand heen kon reiken, keek met 
bewondering en een tikje jaloezie naar die grote 
mooie boom op het dorpsplein. Die stond daar te 
pronken en te lonken, dat het een lieve lust was. 
Gisteren toen de wind de richting van het balkon op 
stond, had de boom zijn verhaal verteld. “Ja,” had 
hij geroepen met zijn takken zwaaiend in de wind, 
“Ik ben een heel beroemde boom. Opgegroeid in het 
bos, werd ik gekozen om op deze plaats als 
kerstboom dienst te doen. Een erebaan, geloof dat 
maar, want heus niet elke boom is daarvoor de 
geschikte. Ik heb er jaren over gedaan om tot deze 
pracht te komen. Bewonder mijn takken. Zijn ze niet 
prachtig gevuld met zuiver groene naalden? En kijk 
met mijn top reik ik tot boven aan de dakgoot van 
de hoogste woningen hier. Je had me eens moeten 
zien toen ik hierheen ben gebracht. Overal werd het 
verkeer stil gezet, omdat ik voorbij kwam. De 
straten waren gevuld met mijn takken, mensen 
keken vanuit de ramen en wel tien man waren er 
nodig om mij hier neer te zetten. En nu sta ik hier 
en ik ben de trots van de hele gemeente.” 
En ja, het kleine boompje had met open mond 
geluisterd. De boom was mooi en groter dan hij ooit 
gezien had. De mensen bleven aanhoudend staan 
om de boom vanaf de stoeprand te bewonderen. 
Misschien wel duizend lichtjes hingen in zijn takken 
en gaven het plein een feestelijk voorkomen. 
 
Tja, Kerstmis was dan ook een heel belangrijk feest. 
Mensen deden dan hun beste kleren aan, zaten aan 
tafel met kaarslicht en aten de lekkerste dingen. Het 
kleine dennenboompje had dat gehoord op de 
maandagmiddagmarkt waar hij gestaan had voor hij 
door de mensen, die hier woonden, gekocht werd. 
Maar het boompje had toen nog niet begrepen wat 
kerstmis was.  

Ouw (k)oers 

Hij was opgegroeid op een landje achter de molen 
en kwam pas voor de allereerste keer in het dorp. 
Maar nu had het kerstmis meegemaakt. Hij had 
opgetuigd met lichtjes en glanzende ballen een 
prachtige plek gehad in de feestelijk versierde 
kamer. En hij had het stalletje gezien met de kribbe 
van het kerstkindje en verhalen gehoord van 
langgeleden toen dat kind op aarde gekomen was. 
De mensen hadden liedjes gezongen van “Stille 
Nacht” en dat had zo mooi geklonken. Zelfs de engel 
bij de kerststal had “Gloria” geroepen en Maria had 
blozend naar haar kindje gekeken. Het 
dennenboompje was helemaal onder de indruk 
geweest en eigenlijk was hij een beetje teleurgesteld 
geweest dat hij op oudejaarsavond buiten op het 
balkon was gezet. De ballen en de lichtjes waren uit 
zijn takken verdwenen en hij was weer een gewone 
dennenboom geworden. 
 
Tja, en vandaag is het acht januari. Vanmorgen 
vroeg zijn de mannen gekomen en hebben de grote 
prachtige kerstboom ontdaan van zijn lichtjes. Ze 
hebben hem met een grote kraan uit de grond getild 
en in stukken gezaagd. En daar ligt hij dan nu te 
branden in het vuur. 
Weer is het dorp uitgelopen om te kijken naar het 
verbranden van de kerstboom. Ja, hij brandt goed 
en nog eenmaal staat hij in het middelpunt van de 
belangstelling. 
 
Het kleine boompje kijkt vanuit de verte toe. Hij 
stond daar dagen zonder lichtjes en voelde zich 
afgedankt, maar … hij is toen meegenomen door de 
kinderen van de mensen en geplant in een tuintje. 
Hij mag nog jaren groeien en kijken over het plein 
waar elk jaar weer een kerstboom wordt opgesierd. 
En als het meezit wordt hij het volgend jaar ook 
weer opgesierd en nog vele jaren daarna. 
Nu is hij blij, dat hij niet zo groot en indrukwekkend 
is als die kerstboom van het plein. Hij heeft nog een 
heel leven voor 
zich en zal nog 
vaak van een 
kerstfeest kunnen 
genieten.  
 
Thea. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Lekker Rondje Veldhoven blijft in de bibliotheek te 
koop en te gebruiken tot 1 november 2021, de 
vervaldatum van de huidige editie.  
 
Ook de verkoop van de VVV Cadeaukaart, VVV 
Dinercheque, Bol.com cadeaukaart en een beperkt 
aantal fiets- en wandelkaarten wordt vanuit de 
bibliotheek voortgezet.  
De website en social media pagina’s van VVV 
Veldhoven, de advisering aan de balie en 
promotionele ondersteuning aan de lokale 
ondernemers vanuit de VVV komen te vervallen.  
 
Gasterij ’t Dorpsgenot in Veldhoven is tot 1 januari 
een agentschap van VVV Veldhoven en daarnaast 
aangesloten bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP) 
Eersel. De medewerkers van Gasterij ’t Dorpsgenot 
blijven ook na 1 januari fiets- en wandelroutes 
verkopen.  
 
Zowel de Bibliotheek Veldhoven als de Lokaal-
Toeristische Adviesraad Veldhoven betreuren het 
besluit van de gemeente Veldhoven om de subsidie 
en daarmee de dienstverlening van VVV Veldhoven 
per 1 januari 2021 te beëindigen.  
Geïnteresseerden in wandelen, fietsen, 
bezienswaardigheden en activiteiten in de regio 
kunnen voor alternatieven terecht bij Gasterij  
’t Dorpsgenot en op de websites van bijvoorbeeld 
ANWB, Geheimen van Veldhoven, IVN, Route.nl,  
TIP Eersel, Visit Brabant en VVV Eindhoven.  
 
Meer informatie:  
www.bibliotheekveldhoven.nl/vvv-veldhoven  

VVV Veldhoven gestopt per 1 januari 
2021  
 
Vanwege de beëindiging van de gemeentelijke 
subsidie is de dienstverlening van VVV 
Veldhoven per 1 januari 2021 stopgezet. 
 
Het doel van VVV Veldhoven is onder meer het 
promoten van Veldhoven door informatie te 
verstrekken over lokale en regionale 
bezienswaardigheden en evenementen. Dat gebeurt 
digitaal via de website en social media en fysiek 
vanuit de VVV-balie die sinds 2004 gevestigd is in de 
Bibliotheek Veldhoven.  
 
Naast advisering en verkoop van bestaande 
producten heeft VVV Veldhoven eigen producten 
ontwikkeld, waaronder ‘Lekker Rondje Veldhoven’, 
de culinaire fietsroute van Veldhoven en omgeving. 
Lekker Rondje Veldhoven is in 2018 ontwikkeld door 
VVV Veldhoven in samenwerking met 12 lokale 
ondernemers en bestaat uit een boekje met 
fietsroute en 12 uitneembare ‘lekkere bonnetjes’ 
voor een hapje en/of drankje bij de betreffende 
ondernemer.  

VVV Veldhoven is gestopt 
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Brief aan de bisschop Brief aan de bisschop 

Aan: Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr.de Korte, 
Bisdom van ‘s-Hertogenbosch 
Postbus 1070 
5200 BC ‘s-Hertogenbosch 

 
Betreft: ontslag koster St. Jan de Doperkerk in 

Oerle 
 
 
  Oerle, 27 december 2020 
 
 
 
Excellentie, 
 
 
We hebben ons niet kunnen voorstellen dat er zó 
veel genuanceerde, maar vooral stevige reacties 
zouden volgen op de brief die wij op 21 december 
2020 stuurden aan het parochiebestuur van Christus 
Koning rondom de kwestie van het op non-actief 
stellen van de heer Leijten in zijn functie van koster, 
acoliet en lector van de kerk Sint Jan de Doper in 
Oerle en al meer dan veertig jaar dienstbaar aan de 
Veldhovense Rooms Katholieke Kerk.  
 
De meest in het oog springende was die van  
Pastoor As:  
“We staan uiteraard altijd open voor een gesprek als 
de heer Leijten toenadering zoekt!”  
“Aan het feit dat de heer Leijten teleurgesteld is in 
de handelwijze van het bestuur heeft de pastoor 
blijkbaar niet echt een boodschap”!  
 
Hiermee wordt de boodschap afgegeven dat het 
parochiebestuur niet bereid is om per direct haar 
excuses aan de heer Leijten aan te bieden en hem 
daarmee te rehabiliteren. Dit is voor ons de druppel 
die een overvolle emmer doet overlopen! 
 

Er is hard, concreet en overlegbaar bewijs dat de 
heer Leijten Pastoor As op 17 december 2020 
telefonisch heeft geïnformeerd en gesproken over de 
gezondheids- risico’s voor de bezoekers van de 
viering van de nachtmis. Het feit dat Pastoor As het 
advies van de heer Leijten niet wilde opvolgen is 
voor hem, in het kader van de veiligheid van 
voornamelijk oudere kerkgangers, reden geweest 
om de Bisschop te informeren.  
 
Daarbij heeft zeker de opmerking meegespeeld die 
pastoor As maakte tijdens dit telefoongesprek. Hij 
zei: “Ik heb niets met die slapjanussen van 
bisschoppen te maken, ik volg het beleid van de 
RIVM”! 
 
De handelwijze van de heer Leijten was voor het 
Parochiebestuur van Christus Koning reden om hem 
op non-actief te stellen in zijn rol als koster, lector 
en acoliet van de Sint Jan de Doper kerk in Oerle. 
Wij eisen dat de heer Leijten per direct wordt 
gerehabiliteerd en dat zijn goede naam wordt 
gezuiverd.  
 
Inmiddels is ook bekend dat andere vrijwilligers, 
vanuit solidariteit voor de heer Leijten, hun 
vrijwilligerswerk hebben opgezegd. 
 
Pastoor As is er samen met het parochiebestuur in 
geslaagd om de Katholieke Kerk in Veldhoven in een 
aantal jaren bijna totaal te gronde te richten. Met 
zijn harde fundamentalistische aanpak, heeft hij zich 
totaal vervreemd van het merendeel van de 
parochianen. Het doel lijkt om telkens opnieuw en in 
allerlei toonaarden te vertellen dat er een vijand is. 
Deze is blijvend gevaarlijk, zeer machtig en kan niet 
bekeerd worden. In de Heilige Mis op 25 december 
jongstleden gebruikte pastoor As in zijn preek en 
mededelingen de volgende zinsneden: 
 
“We zijn in de macht van de bozen; je weet niet wie 
je kunt vertrouwen; verraders doen zich voor als 
goed, maar ze verraden ons!” 
 
Zijn optreden en woorden sluiten totaal niet aan bij 
de tijdgeest waarin wij nu leven! Hij zet mensen 
tegen elkaar op en doet soms stuitende uitspraken 
over groeperingen in onze samenleving. Hij heeft 
daarmee een grote groep gelovigen gekwetst en de 
parochie grotendeels geruïneerd.  
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Een zeer belangrijk goed in deze complexe wereld. 
Niet gericht op narcistisch eigenbelang maar op 
samen bidden, samen lachen en samen huilen. Én 
gericht om voor elkaar actief te zorgen in goede en 
slechte tijden.  
 
Wij weten dat het Bisdom bijna alles weet van de 
ellende die zich in de parochie van Christus Koning 
in Veldhoven de laatste jaren afspeelt. We doen nog 
één keer een beroep op u om de hiervoor 
beschreven casuïstiek vóór 1 februari 2021 op te 
lossen. Mocht dat niet gebeuren dan dwingt u ons 
om een eigen weg kiezen.  
 
 
Gaarne bereid tot mondelinge toelichting. 
 
Met verschuldigde hoogachting 
 
 
Namens de KBO-Afdeling Oerle 
 
H.M.A. Stroeks MHA 
Voorzitter 
 
Namens het Kringbestuur KBO-Veldhoven 
 
G.A.M. de Wilt 
Voorzitter 
 
 
Een kopie van dit schrijven is verstuurd aan: 

• De heer Leijten 

• Parochiebestuur Christus Koning 

• Deken R. Wilmink 

• De aartsbisschop van Utrecht, Kardinaal van Eijk 

• KBO-afdelingen van Zeelst, Veldhoven Dorp, de 

Heikant 

• De heer L. Bisschops, voorzitter KBO-Brabant 

• Dorpsvereniging Oerle 

• Eindhovens Dagblad 

• Veldhovens Weekblad 

• Omroep Brabant 

Vele vrijwilligers hebben zich al teruggetrokken als 
actieve participant bij het ondersteunen van de 
parochie Christus Koning. Pastorale werkgroepen 
zijn weggepest. Meerdere commissieleden, die zich 
hebben gebogen over de herbestemming van de 
Veldhovense kerken, zitten zwaar teleurgesteld thuis 
en begrijpen er niets van dat het Bisdom tot nu toe 
niet heeft ingegrepen.  
 
Het lijkt er bijna op dat de vele weldenkende maar 
positief kritische vrijwilligers, die jarenlang mede 
vorm en inhoud hebben gegeven aan de Katholieke 
Kerk in Veldhoven, de verraders zijn.  
 
Het meten van het geloof hangt niet alleen samen 
met het aantal parochianen dat de kerkdiensten 
bijwoont. Het is de wijze waarop op een zorgzame 
en nabije manier aandacht wordt gegeven aan de 
zorgen van de parochianen en hoe het woord van 
Onze Lieve Heer hen daarbij tot steun kan zijn.  
 
Onze Oerlese gemeenschap blinkt uit door 
wederzijdse zorgzaamheid en naastenliefde. Ze wil 
deze waarden ook voelen tijdens de kerkdiensten. 
Pastoor As heeft de meesten van hen uit de kerk 
gejaagd door zijn narcistische gedrag en verdraaiing 
van het woord van de Heer en zijn autoritaire 
attitude.  
 
Dit is onder andere reden voor de Veldhovense KBO-
afdelingen, met uitzondering van KBO-afdeling 
Meerveldhoven, om nu al twee jaren geen kerkelijke 
inbreng meer te willen tijdens onze jaarlijkse 
kerstvieringen. Hoe ver moet je gaan! Er is een 
gezegde: “ De slaven maken de tiran!” Wij zijn geen 
slaven maar worden wel door pastoor As zo 
behandeld. 
 
Over de beslissing om kapelaan Beekman te 
benoemen tot nieuwe kapelaan voor de parochie 
Christus Koning zijn wij ook zeer verbaasd. Ook een 
persoon die bewezen heeft een splijtzwam te zijn 
gezien de vele verhalen die over hem zijn 
geschreven.  
 
Wij, leden van de KBO-afdeling Oerle, willen een 
menselijke, liefdevolle kerkgemeenschap waarin 
priesters voorgaan die ons daarbij op een 
motiverende manier steunen en gidsen met het 
woord van Onze Lieve Heer.  
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 

U kunt bij mij terecht voor: 
- Reflexzone behandelingen (ook preventief) 
- Massages 
- Coaching 
- Voedingsadvies 
- Ademhalingstherapie 

(Veelal vergoed door zorgverzekeraars) 

 
Karin Wijnhoven - W-cair2 
Natuurgeneeskundig Therapeut 
Mobiel: 06-22 80 31 90 

E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 

www.rendersmetaal.nl 

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

Rondje Brabant …. 

Rondje Brabant Presenteert 
Negen Brabantse bibliotheken bieden 
gezamenlijk programma 
 
Rondje Brabant Presenteert is een samenwerking 
van negen Brabantse Bibliotheken, waaronder de 
Bibliotheek Veldhoven. Elke derde woensdag van de 
maand nodigt één van de bibliotheken een 
interessante spreker uit. De interviews zijn zowel 
online via een livestream als ‘live’ op locatie te 
volgen, afhankelijk van de op dat moment geldende 
coronamaatregelen. 
 
Op het programma staan Teun van de Keuken, 
Antoine Bodar, Maarten van Rossem, Eva Rovers en 
Bart Verheggen. Alle gasten worden geïnterviewd 
door Theo Verbruggen, bekend als presentator en 
verslaggever voor onder meer Omroep Brabant, 
VARA en NOS. Hij daagt elke spreker uit de diepte in 
te gaan en na te denken over de duurzame 
ontwikkelingsdoelen op het gebied van over onder 
meer armoede, gezondheid, klimaat en onderwijs. 
Ook het publiek kan via livestream of vanuit de zaal 
vragen stellen. 

Gasten 
Antoine Bodar is Nederlands bekendste priester. 
Daarnaast is hij hoogleraar en schrijver van boeken 
over cultuur en het christendom en 
programmamaker bij radio en tv. Op 20 januari is 
Antoine te gast in Huis73 Den Bosch voor een 
gesprek over onze levensstijl en de drang naar 
economische groei. 
 
Als bekendste historicus 
van Nederland is Maarten 
van Rossem op vele 
terreinen een allesweter. 
Hoewel… zelf zegt hij: "in 
het algemeen is het zo dat 
vrijwel iedereen vrijwel 
altijd ongelijk heeft". Op 
woensdag 17 februari is hij 
namens de Bibliotheek 
Veldhoven te gast in 
Theater de Schalm en geeft een analyse van de 
wereld, met zijn kenmerkende onderkoelde humor 
en historische feitenkennis. 
 
Verder zijn op woensdag 17 maart schrijfster Eva 
Rovers in Bibliotheek Helmond-Peel en op woensdag 
21 april klimaatwetenschapper Bart Verheggen in 
Bibliotheek Dommeldal te gast bij Rondje Brabant 
Presenteert.  
 
Praktische informatie 
Een plekje in de zaal kost € 12,50, een kaartje voor 
de livestream kost € 7,50 per activiteit. Alle 
activiteiten starten om 20.00 uur en duren tot ca. 
21.30 uur.  
Meer informatie en kaartverkoop: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/rbp 

Rondje Brabant Presenteert is een samenwerking 
tussen de Brabantse Bibliotheken Breda, De 
Kempen, Den Bosch, Dommeldal, Eindhoven, 
Helmond-Peel, Heusden, Midden-Brabant, Veldhoven 
en Cubiss, de provinciale serviceorganisatie van 
bibliotheken. 
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Nieuwsbrief BVM2 nov. 

Interview Pieter van Geel over nieuwe 
adviezen rondom Luchthaven 

Eindhoven 
 
Nu onze traditionele en drukbezochte 
informatiebijeenkomsten in Knegsel geen doorgang 
kunnen vinden in verband met de 
coronamaatregelen, hebben we een nieuw en 
alternatief idee bedacht om iedereen op de hoogte 
te houden over de ontwikkelingen rondom 
Luchthaven Eindhoven. Het plan is om een serie van 
interviews af te nemen met sleutelpersonen die 
betrokken zijn bij de toekomst van de luchtvaart in 
het algemeen en Eindhoven Airport en Welschap in 
het bijzonder. 
 
Van Knegsel naar YouTube 
Als eerste hebben we Pieter van Geel uitgenodigd, 
die welwillend zijn medewerking heeft gegeven aan 
het eerste interview. Directe aanleiding was de 
vraag van minister Van Nieuwenhuizen aan Pieter 
van Geel of de doelen en afspraken uit de 
Proefcasus zouden moeten worden bijgesteld. Pieter 
van Geel geeft zijn antwoorden en visie op de 
toekomst van Eindhoven Airport en bestuurslid Wim 
Scheffers verwoordt de standpunten van BVM2 op 
gemaakte afspraken. Het met journalist Hans 
Horsten is opgenomen en u kunt dit interview 
terugzien op bvm2.nl/interview . 
 
Hieronder leest u een korte introductie. 
 

Van Geel houdt vast aan 1e advies: 
30% geluidsreductie voor Eindhoven 
Airport blijft intact! 
 
Ook in zijn tweede advies aan de regering over de 
toekomst van Eindhoven Airport houdt Pieter van 
Geel vast aan een reductie van 30 procent van de 
geluidsbelasting rondom de luchthaven in 2030. Dat 
zegt hij in een recent interview met BVM2. 

Dit interview is een vernieuwd initiatief nu de 
traditionele en drukbezochte informatie-
bijeenkomsten in Knegsel geen doorgang kunnen 
vinden in verband met de coronamaatregelen. 
 
Vraag naar 2e advies 
Anderhalf jaar geleden bracht Van Geel in opdracht 
van de regering een eerste advies aan minister Cora 
van Nieuwenhuizen - van Infrastructuur en 
Waterstaat - uit de ontwikkelingsrichting van 
Eindhoven Airport voor de komende tien jaar. In 
deze 'proefcasus Eindhoven Airport' opteerde Van 
Geel onder andere voor 30 procent minder 
vliegtuiglawaai in 2030, vergeleken met de gemeten 
geluidsbelasting van 2019. 
Voor BVM2 was deze doelstelling een belangrijke 
reden om in te stemmen met het advies. Recent 
vroeg het ministerie Van Geel echter om zijn eerste 
advies nog eens tegen het licht te houden. Volgens 
de minister wierpen de coronacrisis en nieuwe 
gegevens rondom geluidsarme vliegtuigen de vraag 
op of de doelen uit de proefcasus niet moest worden 
bijgesteld. 
 
Tussentijdse evaluatie in 2026 
Volgens Van Geel is er geen enkele reden om af te 
wijken van de in de proefcasus voorgestelde koers. 
“Natuurlijk zullen corona en technische 
ontwikkelingen hun effecten hebben op de 
luchtvaart, maar dat is geen reden om af te wijken 
van het einddoel dat in de proefcasus is opgenomen. 
Allerlei verschijnselen zullen de komende jaren 
vaker passeren, maar het is belangrijk om te 
houden aan de route die in de proefcasus is 
uitgezet. "Van Geel pleit er in zijn nieuwe rapportage 
wel voor om in 2026 een tussentijdse evaluatie te 
houden, over hoe het proces loopt om te komen tot 
30% geluidsvermindering in 2030. 
BVM2 kan leven met het tweede advies dat Van Geel 
binnenkort opstuurt aan de minister en de Tweede 
Kamer. Wel is de organisatie sceptisch over het 
voorstel over een evaluatie. 'In het verleden hebben 
we gezien dat voorstellen er vaak ertoe leiden dat 
allerlei discussies rondom geluid en leefbaarheid 
rond de luchthaven opnieuw worden overgedaan en 
dat omwonenden aan het lijntje worden gehouden. 
Dat is voor ons onaanvaardbaar ', zegt BVM2-
bestuurslid Wim Scheffers in het interview. 
 
Meer informatie over de ontwikkelingen rondom 
vlieghinder, Eindhoven Airport en luchtvaart in het 
algemeen vindt u nog steeds op onze website  
www.bvm2.nl. 
 
Volg ons ook op Facebook:  
http://www.facebook.nl/mindervlieghinder 
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Nieuw bestuur Severinus 

Samenspraak 
Annemiek: ‘Het besturen van een organisatie met 
twee bestuurders, is voor mij niet vreemd. Ik ben 
gewend om samen te werken. Zo krijg je meerdere 
inzichten en sneller reflectie. Ik ben blij met de 
gekozen weg omdat je zo beter kunt kijken naar wat 
de toekomst brengt.’ Raymond: ‘Ik geloof dat je 
alleen samen iets kunt bewerkstelligen. En dan 
bedoel ik niet alleen Annemiek en ik, ik bedoel dan 
iedereen binnen Severinus: cliënten, medewerkers, 
ouders/wettelijk vertegenwoordigers, vrijwilligers, 
buurtbewoners etc. Laten we vooral transparant zijn 
want hierdoor creëer je betrokkenheid. En Severinus 
moet vooral Severinus blijven.’ 
 
Kennismaken 
‘Ik kijk er heel erg naar uit om met iedereen kennis 
te maken’, vertelt Annemiek enthousiast. ‘Laten we 
hopen dat het Coronavirus afneemt waardoor er 
meer mogelijk is. Ik zou namelijk graag op 
verschillende plaatsen een tijdje meedraaien. Dan 
leer ik niet alleen de organisatie kennen maar vooral 
de mensen. En alleen op die manier kan ik een goed 
beeld vormen.’ ‘En voor mij geldt eigenlijk 
hetzelfde’, aldus Raymond. ‘Sinds oktober zoek ik al 
naar mogelijkheden om mensen te spreken. Daarom 
spring ik binnenkort maar eens op de fiets en ga ik 
een ronde maken zodat ik velen toch op afstand kan 
ontmoeten.’ 
 
Een persoonlijke noot 
Annemiek: ‘Tot slot zou ik nog willen zeggen dat ik 
uitkijk naar januari. Hopelijk ontmoeten we elkaar 
snel. Voel je altijd welkom, trek me aan mijn jas en 
dan gaan we er samen voor. Samen op weg naar 
een mooie toekomst!’ ‘Severinus is een hele fijne 
organisatie, het spreekt verbinding uit. En ik merk 
dat de zorgverlening diep in het hart van de 
medewerker zit, dat is heel waardevol. Ik kijk ernaar 
uit om iedereen te leren kennen’, besluit Raymond 
tevreden.  

De nieuwe bestuurders van Severinus 
stellen zich voor  

 
In het voorjaar van dit jaar kondigde 
voormalig bestuurder Pieter Hermsen zijn 
vertrek bij Severinus aan. Hierop zette de Raad 
van Toezicht de werving van het nieuwe 
bestuur in gang. En wat nog nooit eerder 
binnen Severinus gebeurde, er werd gekozen 
voor een collegiaal bestuur. Dit gaat bestaan 
uit de voorzitter Raad van Bestuur en een lid 
Raad van Bestuur. Sinds 1 oktober 2020 is 
Raymond van Zoolingen aangesteld als lid en 
vanaf 15 januari 2021 start Annemiek van de 
Rijdt als voorzitter. Ze stellen zich graag aan je 
voor.  

 
‘In mijn werk wil ik 
van betekenis zijn’, 
begint Annemiek. 
‘Waar word ik warm 
van en krijg ik een 
goed gevoel. In het 
verleden heb ik hier 
altijd mijn keuzes op 

gemaakt.  
 
Momenteel werk ik als directeur bij Stichting 
Laverhof: een aanbieder van verpleging, verzorging 
en thuiszorg in Schijndel. Daarvoor heb ik zoal 
gewerkt bij Pantein, Zorgverzekeraar VGZ en als 
kwaliteitsfunctionaris bij een organisatie voor licht 
verstandelijk beperkten. Hiervoor heb ik 
verschillende opleidingen gevolgd zoals HBO 
verpleegkunde, Gezondheidswetenschappen en een 
master Healthadministration (bedrijfskunde).’  
 
Raymond gaat verder: ‘Ik 
ben ooit als broekie 
begonnen als politieagent in 
Amsterdam. Ik had vooral te 
maken met 
drugsproblematiek. 
Politieagent zijn was toch niet 
helemaal mijn ding en ik 
besloot de Officiersopleiding 
in Breda te volgen. 
Vervolgens was ik dertien 
jaar lang officier bij de 
Landmacht.  
 
Ondertussen studeerde ik verder en rondde mijn 
studies Bedrijfswetenschappen en Psychologie af. 
Daarna rolde ik de zorg in. Daar had ik diverse 
managersfuncties en ik werk inmiddels al vijftien 
jaar als interim bestuurder bij diverse organisaties.’ 
 

Annemiek van de Rijdt. 

Raymond van Zoolingen. 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl  
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl  

ROBERT SEGERS

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 

 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

Vaccinatie in Brabant ZO 

GGD Brabant-Zuidoost start met 
vaccineren zorgpersoneel op 18 

januari 
 
Op maandag 18 januari start GGD Brabant-
Zuidoost met het vaccineren van 
zorgpersoneel. De vaccinaties worden gegeven 
in het Indoor Sportcentrum Eindhoven aan de 
Theo Koomenlaan 1. Zorgmedewerkers van 
verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, 
wijkverpleging en WMO ondersteuning 
ontvangen vanaf 4 januari een uitnodiging 
voor het krijgen van een vaccinatie via hun 
werkgever. 
 
Zorgmedewerkers kunnen aan de hand van deze 
uitnodiging een afspraak maken via het landelijke 
callcenter. Zij maken dan direct ook de tweede 
afspraak, circa drie weken na de eerste afspraak, 
voor de tweede benodigde prik. Ellis Jeurissen, 
directeur Publieke Gezondheid Brabant-Zuidoost is 
blij dat er gestart wordt. “Vaccineren is de manier 
om uit deze crisis te komen. Het is heel mooi dat we 
op 18 januari de 1e vaccinatie in de regio mogen 
geven.  

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 

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor dit 
eerste onderdeel van de vaccinatiestrategie maar 
zijn ook druk doende met de massavaccinatie die op 
ons af komt. Zorgvuldigheid en veiligheid staan bij 
onze aanpak voorop.” 
 
Een centrale vaccinatielocatie in de regio 
 
Voor het Indoor Sportcentrum Eindhoven is in 
overleg met de gemeente Eindhoven en de 
Veiligheidsregio gekozen. Een vaccinatielocatie moet 
aan landelijke richtlijnen voldoen. Deze locatie is 
eerder ingezet voor het geven van vaccinaties en is 
geschikt. Daarnaast is het sportcentrum goed 
bereikbaar (per auto, fiets of openbaar vervoer) en 
er is de mogelijkheid om het aantal zogenoemde 
‘priklijnen’ relatief eenvoudig op te hogen. Met het 
oog op de verdere uitvoering van de 
vaccinatiestrategie is dat een belangrijke vereiste.  
 
Rol GGD  
 
Het vaccineren wordt landelijk georganiseerd door 
het ministerie van VWS, het RIVM en GGD GHOR 
Nederland. Het ministerie bepaalt de 
vaccinatiestrategie en is verantwoordelijk voor de 
publiekscampagne en het op die manier stimuleren 
van de vaccinatiebereidheid. Het RIVM verstrekt de 
vaccins en de medisch-inhoudelijke informatie 
richting zorgprofessionals. GGD GHOR Nederland 
organiseert o.a. maken van een afspraak en het 
kunnen registreren van de vaccinaties. De GGD-en 
dragen zorg voor de locaties en het daadwerkelijk 
zetten van de vaccinaties. 
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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 

Bieb Veldhoven gesloten 

Afhaalbieb 
De Afhaalbieb is een 
gratis service voor 
Veldhovense 
bibliotheekleden. Via 
het aanvraagformulier 
kunnen zij een boekenpakket bestellen, dat bestaat 
uit zes titels. Bibliotheekleden selecteren zelf in het 
formulier het gewenste ophaalmoment, dat wel 
minimaal één werkdag na de dag van aanvragen 
dient te liggen. Bibliotheekmedewerkers houden in 
de samenstelling van het boekenpakket zoveel 
mogelijk rekening met de voorkeuren van de leden. 
Dit kunnen zij aangeven in het aanvraagformulier. 
Ze kunnen kiezen uit boeken en tijdschriften en 
diverse categorieën of zich laten verrassen.  
Meer informatie en aanvragen: 
www.bibliotheekveldhoven.nl/afhaalbieb  

 Afhaalbieb Maya en Mark 
 
Online activiteiten 
Tijdens de sluitingsperiode biedt de Bibliotheek 
Veldhoven gratis online activiteiten aan, zoals 
Boekjes & Babbels voor (groot)ouders en kinderen 
van 0 tot 4 jaar en de lezing ‘Een boost aan 
ontspanning’ door kinder- en ontspanningscoach 
Christel Lubse.  
Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.bibliotheekveldhoven.nl/agenda  
 
Klantenservice 
Bibliotheekleden die niet de beschikking hebben 
over internet en gebruik willen maken van de 
Afhaalbieb kunnen via de klantenservice telefonisch 
hun bestelling doorgeven.  
Ook voor andere vragen, bijvoorbeeld over het 
lidmaatschap of de online Bibliotheek, is de 
klantenservice telefonisch bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur 
(m.u.v. feestdagen) via tel: 040-2532901.  

Bibliotheek Veldhoven gesloten, 
Afhaalbieb open 
tot 20 januari 2021 
 
Vanwege de coronamaatregelen is de Bibliotheek 
Veldhoven gesloten tot woensdag 20 januari, onder 
voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Tijdens de 
sluitingsperiode biedt de bieb alternatieven in de 
vorm van de online Bibliotheek, de Afhaalbieb en 
online activiteiten. Ook de klantenservice blijft 
bereikbaar en het inleveren van materialen is 
mogelijk op werkdagen van 11.00 tot 13.00 uur en 
van 14.00 tot 17.00 uur (m.u.v. feestdagen). 
 
Online Bibliotheek 
Bibliotheekleden hebben toegang tot meer dan 
30.000 e-books en luisterboeken in de online 
Bibliotheek. Van voorleesboekjes voor de 
allerkleinsten en spannende jongerenromans tot 
populaire bestsellers: er is voor elk wat wils. E-
books en luisterboeken van de online Bibliotheek 
worden steeds populairder. Dit jaar zijn er al ruim 
3,3 miljoen e-books en 1,8 miljoen luisterboeken 
gedownload door honderdduizenden gebruikers.  
Meer informatie en downloaden via 
www.onlinebibliotheek.nl  
 
TijdschriftenBieb app 
Nieuw in het aanbod 
van de online 
Bibliotheek is de 
TijdschriftenBieb app. 
Bibliotheekleden hebben 
de keuze uit  
16 verschillende 
tijdschriften, zoals Flair, Viva, Margriet, Story, 
Psychologie Magazine en AutoWeek. Meer informatie 
en downloaden via www.onlinebibliotheek.nl/
nieuwe-apps/tijdschriftenbieb  

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

Treinen 

Tja.. Wat doen we als alles 
wat we eerst konden doen, 
niet meer door kan gaan. Ik 
had wel zin om gezellig naar 
de film te gaan en de 
kerstcadeautjes te gaan 
kopen in de stad. Maar de 
winkels gingen dicht en ook 
de school moest al voor de 
vakantie sluiten.  

Toch hebben we een fijne vakantie gehad!  

Ik ga jullie vertellen hoe mijn vakantie er uit zag. 
Allereerst moest mama gewoon werken. Ze werkt in 
de zorg met kindjes die niet meer thuis kunnen 
wonen. Maar dat was eigenlijk niet zo erg voor mij, 
want nu kon ik lekker naar een vriendinnetje om te 
spelen en te logeren.  

Mijn papB werd 50 jaar.. (papB is mijn stiefvader) 
dus dat hebben we voor zover het kon gevierd. Hij 
was verrast door ons, want hij dacht dat we niets 
zouden doen. Maar toch hebben we er een 
feestelijke dag van gemaakt.  

De kerstdagen hebben we met de familie gevierd. 
Met opa’s en oma’s en neefjes en nichtjes.. 
natuurlijk wel om de beurt en met zo min mogelijk 
volwassenen bij elkaar. We hebben lekker gegeten 
en spelletjes gedaan. De cadeautjes voor elkaar 
hebben we maar uitgesteld… online bestellen is niet 
zo leuk als zelf in de winkel kopen. Nu doen we het 
gewoon wanneer het weer kan.  

Tussen kerst en oud en nieuw heb ik nog een keer 
een dagje met oma doorgebracht.. een dagje met 
opa en zelfs nog een keer gelogeerd met twee 
vriendinnetjes omdat mama aan het werk was.  

Dus eigenlijk was het fijn dat mama moest werken, 
want nu heb ik heel veel leuke dingen gedaan. Maar 
als mama vrij was, hadden we vast ook veel plezier 
gemaakt.  

Ik wens jullie allemaal een fijn 2021.. en mijn wens 
voor het nieuwe jaar is, dat de Corona toch een keer 
voorbij gaat.  

 

Groetjes Charlie  

Deze keer doe ik mijn stukje 
over treinen. Ik ben gek op 
treinen, als klein jongetje 
speelde ik graag met de 
houten trein. Ook ging ik 
graag met mama naar 
Eindhoven om bij La place te 
eten en vanaf dat uitzicht 
kan je goed naar de treinen 
kijken.  

Toen ik dit jaar van opa en oma een envelop kreeg 
met geld, en daar mocht ik mee kopen wat ik wil, 
koos ik voor een nieuwe lego trein, waar ik  nog 
steeds graag mee speel. Ook ga ik graag naar het 
spoorweg museum. Daar zijn heel veel treinen en 
attracties. Het liefst ga ik daar met de trein naar 
toe. Je moet met de trein (intercity) naar Utrecht 
Centraal en daar stap je over naar een kleiner 
treintje en die brengt je naar het 
spoorwegmuseum.  
Met opa en oma ben ik vorig jaar met een 
stoomlocomotief van Enkhuizen naar Medemblik 
gegaan. Daar heeft de machinist mij van alles 
verteld over de locomotief.  
Ik heb ook een hele oude en zeldzame Marklin trein 
het komt uit de tijd toen jullie opa en oma jong 
waren. Ieder jaar met kerst zet ik de trein onder de 
veranda neer met een kerstdorp er omheen. Ook 
krijg ik elk jaar een uitbreiding van die trein. Die 
krijg ik van opa en oma met kerst. (hier een foto)  
  
Ik wens jullie nog een heel gelukkig Nieuwjaar. 
Groetjes Dean.  
 
Tot de volgende keer allemaal. 

Kerstvakantie in lockdown!  
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Roblox 

Hallo.  
Daar ben ik weer. 
Kerstvakantie! 
Zo fijn... 
Allemaal leuke dingen doen.  
Lekker eten bij oma, buiten 
spelen, snoepen, maar 
vooral veel Roblox spelen.  
Dat vind ik zo leuk. 
Je kan het spelen op een 
Xbox, laptop, telefoon en meer.  
Je kan zelfs je eigen spellen maken in het spel.  
Het is een online game waar je vrienden kan maken 
en dan samen kan spelen.  
Meer dan 40 miljoen spellen zijn er in Roblox.  
Mijn broertje speelt ook Roblox en we zoeken elkaar 
vaak op in het spel. Je kan koken, bezorgen, huizen 
maken. Er zijn racespellen ,survival games, parcours 
games.  
Echt zoveel te doen in dit spel. 
Ik vermaak me wel deze vakantie als het regent en 
koud is buiten. 
En nu Roblox!!  
 
Groetjes, Nikita. 

Onze nieuwe hond Sacha 

Hoi allemaal,  
 
Mijn naam is Nova en 
vandaag schrijf ik een 
stukje over onze nieuwe 
hondje Sascha. Op  
16 januari krijgen we een 
hondje. Het is een meisje 
en haar naam is Sascha. 
Wij weten niet welk ras dat 
het is.  
 
Sascha is een adoptiehondje en komt uit Roemenië. 
Op 16 januari komt zij naar Nederland en komt ze 
bij ons wonen. Ik kan echt niet wachten.  
Ze is 10 maanden oud als ze bij ons komt. 
Sacha komt van een Stichting die helpt honden in 
Roemenië. Deze stichting heet Stichting Dogs by 
Merlyn. In Roemenië zijn erg veel zwerfhonden en 
honden die het niet zo goed hebben. Zij helpen met 
het probleem van de zwerfhonden en vangen de 
honden op op de boerderij. Ook helpen zij met het 
neutraliseren van zwerfhonden, zodat het probleem 
van zwerfhonden niet groter wordt. Sommige 
honden kunnen ook geadopteerd worden en zoeken 
een mooi huisje.  
 
Op 16 januari mogen wij Sacha dus ophalen en ik 
heb er ontzettend veel zin in.  
Tot de volgende keer. 
 
 
Groeten, Nova 
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Kerstvakantie 

Hallo allemaal, hier ben ik 
weer. Dit is mijn laatste 
stukje. Ik heb nu een jaar 
lang stukjes geschreven.  
 
Mijn laatste stukje gaat over 
de kerstvakantie. Voor de 
kerstvakantie hebben mijn 
moeder en ik de kerstboom 
opgezet en kerststukjes 
gemaakt. Ook heb ik een cake gebakken. 
 
Op kerstavond hebben we lekker gegeten. We 
hadden allemaal hapjes gemaakt. Op eerste 
kerstdag kwam mijn oma bij ons eten. 
 
Ik ben ook bij mijn oom en tante wezen logeren 
samen met mijn broertje. Het was heel gezellig, we 
hebben spelletjes gespeeld en 's avonds film 
gekeken. 
 
Verder heb ik Lego gebouwd, gegamed en naar mijn 
opa en oma geskeelerd. 
En voor de rest van de vakantie veel gezelligheid. 
 
Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar. 

Groetjes Jasper. 

Leuke moppen 

Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil je hem 
in 4 of 12 stukken?, vraagt de pizzabakker. 'Graag 
in 4, antwoordt Jantje, 'want 12 kan ik echt niet 
alleen op.' 
 
Hoe noem je een koninklijke drol? 
Antwoord: Een majeschijt. 
 
Wat is het toppunt van positiviteit? 
Antwoord: In de gevangenis zingen: 'We gaan nog 
niet naar huis. Nog lange niet, lange niet!' 
 
Welke coureur kan het verst lopen? 
Antwoord: Max Ver-stappen 
 
Twee slakken zijn aan het wandelen. 'Doei, ik ga 
hier oversteken', zegt de een. Zegt de andere: 'Nee, 
niet doen! Morgen komt de bus!' 
 
Waarom gaat een boom nooit naar school? 
Antwoord: Hij snapt er geen hout van. 
 
Door welke Pokémon word je verkouden? 
Antwoord: Pikhatsjoe! 
 
Twee wc-potten staan naast elkaar. Zegt de ene pot 
tegen de ander: 'Je hebt daar een vlekje.' Zegt de 
andere pot: 'Hoe kun jij dat nou zien? Je hebt je bril 
niet eens op!' 
 
Hoe noem je een hond van een goochelaar? 
Antwoord: Een labracadabrador. 
 
Welke planeet is heel blij? 
Antwoord: Joepie-ter. 
 
Jantje loopt de winkel in met een ladder. 'Waarom 
heb je een ladder mee?', vraagt de verkoper. 
Antwoordt Jantje: 'Voor al die hoge prijzen 
natuurlijk!' 
 
Wat is oranje en weet het niet helemaal zeker? 
Antwoord: Een misschienasappeltje! 
 
Wat is het tegenovergestelde van een vuurvlieg? 
Antwoord: Een waterval! 
 
Het is groen en het plaagt je steeds. Wat is het? 
Antwoord: Een dopettertje! 
 
Een vrouw loopt een kledingwinkel in en vraagt: 
'Mag ik die jurk in de etalage passen?' Antwoordt de 
verkoper: 'Natuurlijk, maar we hebben ook 
pashokjes hoor!' 
 
Hoe gaan bijen op schoolreisje? 
Antwoord: Met de schoolbuzzz... 
 
Waarom zijn oenen heel blij als ze na een half jaar 
een puzzel hebben opgelost? 
Antwoord: Omdat op de doos staat: 4 tot 6 jaar. 
 
Bron: Kidsweek, de leukste moppen van 2019. 

geschreven door: Sanne van Houwelingen 

Gezocht: nieuwe leden voor KvK 

We zoeken nog kinderen die het leuk vinden om zelf 
stukjes te schrijven en lid te worden van de redactie 
van de Koers voor Kids (KvK). 
 
Lijkt het je wat, stuur dan een mailtje naar: 
redactie@koersvanoers.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. 

De volgende kopijdatum is 

22 januari 2021 

2021 

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

  
Januari  

15 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

17 t/m 
31 jan. 

Stichting Jeugdbelangen: Snerttocht 
(Route in deze Koers, wandelen op eigen 
initiatief!) 

22 Ophalen PMD-zak 

23 Ophalen oud papier 

29 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

  

Februari  

5 Ophalen PMD-zak 

12 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

15 t/m 21  Schoolvakantie St. Jan Baptistschool 

19 Ophalen PMD-zak 

26 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

27 Ophalen oud papier 

  

Maart  

5 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

12 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

19 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

27 Ophalen oud papier 

  

April  

2 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

9 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 

16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 & 18 Atelier Route Oerle 

23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

24 Ophalen oud papier 

30 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

In geval van reanimatie,  
bel altijd eerst 112! 

Waar vind je een AED in Oerle? 
Verspreid over Oerle hangen er verschillende AED's,  
de volgende zijn 24 uur per dag bereikbaar: 

Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die 
zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar: 

Bij tennisvereniging De Korrel, in de hal bereikbaar door 
op de bel links van de deur te drukken en de deur open te 
duwen. Vanaf 0.00u tot ongeveer 8.00u zit de deur in het 

nachtslot. 
Overige AED’s Oerle, zie www.oerle.info/Page.aspx?id=23 

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

Platanenlaan 28  Severinus (Entree hal) 

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

Brandrood 39 (Buitenzijde naast entree) 

Heikantsebaan 17-19 Voetbalvereniging RKVVO 

Appartementencomplex Mansus (zijgevel straatkant) 

Oude Kerkstraat 18  Dorpscentrum d’Ouw School 

Smidsvuurke 3 Tennisvereniging De Korrel 

Banstraat 25  Vakantiepark Molenvelden 

Wintelresedijk 51 ZOO Veldhoven 

Habraken 2601-2605  SchippersStop 

Berkt 18 Dr. Elings, indien thuis 

Eindhovensebaan 29  Crematorium de Hoge Boght 

De beste wensen voor 2021! 

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



http://www.doormalen.nl/vacatures

