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Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
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Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (����������. 
Op de volgende plaatsen ligt de koers: 
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
���	
������������������
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, ���������������������������
���� 
��
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC 
 
���������
Het adres van onze internetpagina’s: !��"�##$$$ ������
���� 
��
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen 
naar: $�%�������������
���� 
��
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Via mail naar ���������������
���� 
� of in de brievenbus bij 
d’Ouw School in de vorm van een diskette en een afdruk 
(i.v.m. leesbaarheid diskette). 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
 
Koers nr. 2 Februari Carnaval 
Koers nr. 3 Maart Lente 
Koers nr. 4 April Pasen / Moederdag 
Koers nr. 5 Mei Boergondisch Oers 
Koers nr. 6 Juni Vaderdag / Vakantie / Zomer 
Koers nr. 7 Augustus … 
Koers nr. 8 September Dierendag 

�������	
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2 30-01-2006  7 (15-02-2006) 

3 24-02-2006 
(vrijdag v. Carnaval!) 

 11 (15-03-2006) 

4 27-03-2006  15 (12-04-2006) 

5 01-05-2006  20 (17-05-2006) 

6 29-05-2006  24 (14-06-2006) 

7 31-07-2006  33 (16-08-2006) 

8 28-08-2006  37 (13-09-2006) 

(Let op! in juli géén Koers van Oers) 
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zo 8 jan.: Bio 1- Flamingo’s 1, ��
����������� 

����������		��������	������� 
zo 15 jan.: 14.20 uur: Bio 1- Ona 1 

����������		��������� ��
��
sporthal den Ekkerman 

zo 22 jan.: 13.15 uur: De Korfrakkers 2- Bio 1 
sporthal ter AA in Erp 

zo 29 jan.: 14.40 uur: Bio 1- Rosolo 2 
����������		������!	��	�"�#�!��	�� 
sporthal den Ekkerman 

zo 5 febr.: 14.30 uur: Bio 1- Sirene 1 
����������		���$��%� 
&�#'���! 
sporthal de Springplank 

zo 12 febr.: 18.20 uur: Bladella 1- Bio 1 
sporthal Eureka in Hapert 

zo. 19 febr.: 14.20 uur: Bio 1-Boskant 1 
����������		���(&	

�(�&�����  
sporthal den Ekkerman 

zo 5 mrt: 13.10uur: Flamingo’s 1- Bio 1 
sporthal de Klumper in Lieshout 

�������������������
(	����
)�
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 
kaartjes, bloemen, attenties en oprechte belangstelling 
gedurende de afgelopen weken. We vonden het heel fijn dat 
iedereen zo met ons heeft meegeleefd en wensen iedereen 
alsnog een gezond 2006! 
 
Familie Van Vlerken 

———–— 
�������������	&	����
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van donderdag 
5 januari jl. werd er vuurwerk afgestoken op 
het hoofdveld en toen de rook was 
opgetrokken werd er een spandoek zichtbaar 
met de tekst: "Fanclub 't Urste groet RKVVO". Hiermee 
werd de eerste fanclub geboren en Miet Verhoeven werd 
benoemd tot erelid. Een echte supporter, want Miet is bij 
elke thuis- én uitwedstrijd. Hierbij feliciteren wij RKVVO 
met hun erelid en de fanclub. 
 
Redactie Koers van Oers. 
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De leerlingenorkesten van de vier Veldhovense 
muziekkorpsen laten op zondag 22 januari 2006 weer van 
zich horen tijdens de jaarlijkse leerlingenorkestendag. 
Elk leerlingenorkest zal deze ochtend gedurende een 
twintigtal minuten een muzikaal optreden verzorgen. 
Als afsluiter zullen de leerlingenorkesten gezamenlijk het 
nummer “Superhits of the nineties” voor u spelen. 
Het gehele programma zal weer op professionele wijze 
gepresenteerd worden door Hannie Stoffelen. 
Het concert wordt gehouden in de aula van de lokatie van 
het Sondervickcollege aan de Sterrenlaan en begint om 
klokslag 11.00 uur. Toegang voor belangstellenden is 
gratis. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u enkele 
uurtjes genieten van de kweekvijver van de Veldhovense 
harmonieorkesten. 

/	������aangeboden, wegens aankoop nieuwe auto: 

�����
	&'���	���	
��
��	���	��	�  
voor Toyota Picnic, 5 gaats 

Merk: Vredestein, 175/70R14 
In goede staat, prijs: ������- 
� 040-2544502 (bellen na 18.00) 
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Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer voor de 
deur. Ook de Koers van Oers is weer van de partij met 
boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens een aantal boeken 
heeft liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
liggen die u nooit meer beluistert, dan komen wij ze graag 
bij u ophalen. 
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog iets 
hebben wat voor ons interessant is. De redactie van de 
Koers van Oers is er blij mee. 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en cd’s;  
neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, �: 040 – 205 32 38.  
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In 2007 bestaat harmonie St. Cecilia uit Oerle 100 jaar. 
Een jubileum om te vieren, en dat gaan ze in Oerle dan ook 
gedurende het hele jaar 2007 doen. 
Met de voorbereiding van de activiteiten in het kader van 
dit 100-jarig bestaan zijn een groot aantal leden van de 
harmonie reeds geruime tijd bezig. 
Om de activiteiten die gedurende het hele jubileumjaar 
worden georganiseerd ook in financiële zin rond te krijgen 
dient er op een aantal manieren geld bijeengebracht te 
worden. Op de eerste plaats organiseert de harmonie 
hiervoor in de periode van februari tot juli 2006 een grote 
jubileumloterij. Er worden in totaal slechts 1000 loten 
verkocht dus de kans om in de prijzen te vallen is groot. 
Deze loterij kent een tiental maandelijkse trekkingen van 
september 2006 tot en met juni 2007. Elke trekking is er 
een hoofdprijs van ����	�		�
��

��������������������	�		��
De laatste en 10e trekking zal plaatsvinden op zaterdag  
21 juni 2007 in de feesttent die speciaal voor dit 
jubileumfeest in Oerle aan de Zandoerleseweg zal worden 
geplaatst. De hoofdprijs tijdens de laatste trekking bedraagt 
maar liefst een bedrag van ����			�		���������
�
gebruikelijke trekking van een prijs van ����	�		�
�� 
����	�		�����
�����
��������
����������� 
Een lot kost ���	�		�������
�

���

����������� ��

����
elk van de tien trekkingen en heeft u dus 10 winkansen op 
een van de uit te keren belastingvrije geldprijzen. 

De in 2006 te houden jaarlijkse donateurrondgang 
in Oerle komt door de verkoop van de jubileumloten 
eenmalig te vervallen. In plaats 
daarvan zullen leden van de 
harmonie de inwoners van Oerle 
komen vragen deel te nemen door het 
kopen van één of meerdere loten. 
Betaling van het bedrag van ���	�		�
kan ineens of in 10 maandelijkse 
termijnen van ����		��!� �����
�
harmonie machtigen om dit bedrag 
gedurende 10 maanden van uw 
rekening af te schrijven. Contant betalen kan natuurlijk ook. 
De uitslag van de 10 trekkingen zal in De Koers van Oers 
en de weekbladen worden vermeld. 
Door mee te doen aan deze grote jubileumloterij maakt u 
het mede mogelijk om het 100-jarig bestaan van de 
harmonie in 2007 tot een groot feest te maken en kunt u 
zelf tijdens een of meerdere activiteiten hiervan mee komen 
genieten. Er zal gedurende het jubileumjaar 2007 een 
uitgebreid programma met voor elk wat wils geboden 
worden. 
Steun dus harmonie St. Cecilia en maak door het kopen van 
loten de viering van het 100-jarig bestaan in 2007 mede 
mogelijk. 
Wilt u een of meerdere loten bestellen dan kan dit 
natuurlijk ook via de penningmeester van de harmonie, 
Cor Das, � 040-2051639. 
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Al ruim twee jaar informeer ik u over de ontwikkelingen 
die zich afspelen binnen Zorgcentrum Merefelt. In deze 
editie treft u voor de laatste keer mijn naam daaronder aan. 
Ruim twintig jaar mocht ik als directeur een steentje 
bijdragen in Zorgcentrum Merefelt. In al die jaren heb ik 
met veel plezier en uitdaging kunnen en mogen werken in 
een steeds groter wordende organisatie. Per 1 februari 2006 
treed ik in dienst als clusterdirecteur bij de Stichting Land 
van Horne in Weert. Als clusterdirecteur word ik bij de 
Stichting Land van Horne verantwoordelijk voor 4 locaties 
in Weert en omgeving. Een nieuwe uitdaging waar ik veel 
zin in heb. 
 
Het naderende afscheid als directeur is bijzonder gekleurd 
door de toekenning van !	
�����	�	��	��'����	��
�	���	���voor Zorgcentrum Merefelt. Een bewijs en 
bekroning voor onze medewerkers en vrijwilligers, die dag 
en nacht voor de cliënten klaarstaan. Het zilveren keurmerk 
is uitgereikt door de stichting Perspekt. Onafhankelijke 
deskundigen hebben de bedrijfsvoering en de kwaliteit van 
zorg van Merefelt onder het vergrootglas gelegd. Ze 
bestudeerden protocollen, observeerden de uitvoering van 
het werk en spraken met cliënten en medewerkers. Op deze 
manier kregen de onderzoekers een scherp beeld van hoe 
Merefelt de zorg en dienstverlening organiseert en haar 
kwaliteitsbeleid in praktijk brengt. Getoetst zijn onder meer 
de bejegening van cliënten, de zorg en medische 
verzorging, privacy van cliënten, informatie aan de cliënt 
en het omgaan met klachten. 
 
Het bronzen keurmerk is een nieuw keurmerk dat cliënten 
zicht biedt op de kwaliteit van zorg. Het bronzen keurmerk 
is begin 2005 geïntroduceerd door de zorgverzekeraars. Net 
als bij het zilveren keurmerk is de toetsing verricht door 
onafhankelijke onderzoekers van de stichting Perspekt.  

��������
�	�
������

In de toetsing voor het bronzen keurmerk wordt vooral 
gekeken naar aspecten die voor de cliënt belangrijk zijn: het 
woon- en leefklimaat, de informatieverstrekking, het 
omgaan met klachten, voorschrijven en verstrekken van 
medicijnen, maar ook aspecten als de melding van 
incidenten, de veiligheid in en om het gebouw, en de 
samenwerking met de cliëntenraad, de aanwezigheid/
oproepbaarheid van zorgverleners. De onderwerpen waarop 
getoetst wordt zijn bepaald in overleg met de Landelijke 
Organisatie Cliëntenraden en de Stichting Cliënt en 
Kwaliteit. 
 
Ik ben trots en tevreden dat ik in een organisatie zoals 
Zorgcentrum Merefelt heb gewerkt. Ook de samenwerking 
met de diverse organisaties in Veldhoven (waaronder de 
ouderenbonden, SWOVE, de gemeente, ZuidZorg en 
Woningstichting Aert Swaens) heb ik zeer plezierig 
ervaren. De visie van de organisatie om lokaal zorg en 
diensten aan te bieden heeft de afgelopen 15 jaar in 
Veldhoven geleid tot de realisatie van Woonzorgcentrum 
Sele, een verpleeghuisafdeling voor dementerende ouderen, 
een verpleeghuisvoorziening voor mensen met een 
somatische (lichamelijke) aandoening met revalidatie- unit 
en diverse voorzieningen voor thuiswonende ouderen 
waaronder dagopvang en thuiszorg. Het project 
Rundgraafpark met kleinschalige woonvormen voor 
dementerenden is het nieuwste voorbeeld hoe wonen en 
zorg vormgegeven kan worden binnen de wijk. 
 
De bijdrages in dit boekje zullen zeker voortgang vinden. 
Mijn opvolger, mevrouw Dianne Engels die per 1 februari 
2006 in dienst komt ten behoeve van Merefelt, wens ik alle 
succes toe het werk voort te zetten naar een gouden 
toekomst. 
U wens ik alle goeds toe voor 2006 . Tot ziens in 
Veldhoven! 
 
G.H.G. aan den Boom 
directeur Zorgcentrum Merefelt. 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Een heel nieuw jaar is aangebroken. We schrijven nu 2006. 
Het zal wel even wennen zijn en ik vraag me af hoeveel en 
hoe vaak mensen er de eerste tijd nog een verkeerd jaartal 
zullen schrijven. 
Ikzelf kan me herinneren dat me dat in het verleden heel 
dikwijls is overkomen en niet alleen bij data van brieven of 
dergelijke. 
 
Wat ik me nog herinner als de dag van gisteren, is het 
moment dat ik samen met een aantal anderen vrouwen 
een cursus volgde als ontspanningsleidster. 
Daar moesten we onszelf in de vorm van een 
spel voorstellen aan elkaar. Je schreef je 
eigen gegevens op een briefje, alle 
briefjes werden ingeleverd en daarna 
blindelings uitgedeeld en een ieder 
moest dan raden van wie het gekregen 
briefje was. 
We waren allemaal vreemden voor elkaar en wisten dus 
nog niets van de anderen. In mijn geval was er één enkele 
uitzondering. Een persoon wist precies wie of wat ik was. 
De identiteit van de aanwezigen werd een voor een geraden 
aan de hand van vragen die gesteld konden worden met 
behulp van de gegevens op de briefjes. 
 
Toen mijn briefje aan de beurt was werden de vragen aan 
mij gesteld. 
“Kom je uit Veldhoven?” “ Ja”. 
“Ben je geboren in Den Haag?” “ Ja.” 
“Ben je 41 jaar oud?” Volmondig antwoord ik met; “Ja”. 
(Ik zie mijn buurvrouw, die mij al jaren kent, verbaasd 
kijken … maar ze zwijgt.) 
De vragenstelster gaat verder met de vragen en wanneer ik 
alles met ja heb beantwoord stelt zij vast dat ik de persoon 
van het voor haar liggende briefje ben. 
 

�)��
����������

Wanneer iedereen geraden is komt mijn buurvrouw terug 
op een van mijn antwoorden. 
“Sinds wanneer ben jij 41 jaar? Volgens mij heb je pas je 
46e verjaardag nog gevierd.” 
Nu is het mijn beurt om verbaasd te kijken. Ben ik al zo 
oud? Ik schrik er zelf van. Onbewust heb ik mijn 
geboortejaar als leeftijd opgegeven en daardoor lijk ik op 
dat moment een aantal jaren jonger. 
 
Zou ik dat vandaag de dag nog kunnen doen, zonder slechts 
één persoon een beetje vragend te laten kijken? Ik denk het 
niet, maar ik betrap mezelf er wel op dat ik nog steeds moet 
opletten wanneer ik mijn leeftijd doorgeef, want het jaartal 
is voor mij nog altijd niet belangrijk. 
Het is het gevoel dat telt. 
 
���������	
�������������������
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Thea. 
 
P.s. Voor wie het leuk vindt om mijn verhaaltjes te lezen. 
Sinds kort staan er korte stukjes van mij op internet. Zoek 
onder http://blog.seniorennet.be/thea/ 
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Ook dit jaar komt de jeugd van korfbalvereniging BIO uit 
Oerle weer langs voor de verkoop van 
VALENTIJNSKOEKEN in de vorm van een hart. 
 
De kosten bedragen ����"	��
� �
 �� 
Dit jaarlijks terugkerend evenement is dit jaar op  
DINSDAG 14 FEBRUARI vanaf 18.00 uur. 
 
De opbrengst van de koeken komt ten goede aan de 
jeugdactiviteiten van BIO. 
 
Dus wilt u familie, vrienden, kennissen of zomaar iemand 
eens origineel verrassen koop dan zoveel mogelijk koeken 
van onze jeugd die bij u langs komt. 
 
Alvast bedankt, 
 
Jeugdcommissie BIO  
Oerle 
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Tijdens het Kerstconcert van Harmonie Cecilia en 
Chant’Oers in de kerk van Oerle stond de Stichting 
Gehandicaptenvoorzieningen Veldhoven een 
indrukwekkende verrassing te wachten. De hele netto-
opbrengst van de Veldhovense Kerst-CD, een initiatief van 
Chant’Oers, is bestemd voor de nieuwe speeltoestellen op 
Kinderboerderij De Hazewinkel. Deze speeltoestellen zijn 
vooral ook geschikt voor rolstoelers en omdat het om een 
aanzienlijk bedrag gaat kunnen deze waarschijnlijk al in 
2006 worden gerealiseerd. 
 
Het was een sfeervol concert, in een bomvolle kerk. 
Afwisselend en soms ook samen komen harmonie en koor 
aan de beurt. Voor het publiek is er regelmatig gelegenheid 
om mee te zingen, wat de sfeer zeker ten goede komt. Dit 
gezamenlijke concert is inmiddels een traditie geworden en 
trekt steeds veel belangstellenden. 

 
Halverwege krijgt Frans van de Wildenberg, voorzitter van 
Chant’Oers, het woord. Hij overhandigt een cheque van  
��#��"�-- aan Adriaan Tholen, penningmeester van de 
Stichting Gehandicaptenvoorzieningen Veldhoven.  
Dit is de netto opbrengst van de Veldhovense Kerst-CD 
waarop 8 Veldhovense koren te beluisteren zijn: Just Us, 
Sheliak, Ubi Caritas, Veldhovens Mannenkoor,  
Veldhovens Kamerkoor, Phoenix, Messengers of Joy en 
natuurlijk Chant’Oers. De laatste is ook initiatiefnemer van 
de CD en verantwoordelijk voor de organisatie. 
 
Aansluitend ontvangt Frans van de Wildenberg voor alle 
leden van Chant’Oers een nieuwe muziektas uit handen van 
Hannelore Vincken van de Rabobank Oerle-Wintelre.  
En zo is, in deze tijd van cadeautjes, iedereen in zijn nopjes  

�����
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De Run 4346 Veldhoven 
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�������	���� - Schoonmaakmachines 

 - Elektrisch gereedschap 

 - Bouwmachines 

 - Aanhangers 

Compleet verhuurprogramma op 

����������������	
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Liz de Groot, De Wever 5 
 
��	��	�	���
Thieu Steijvers, Severinusstichting (68 jaar) 
�
5��
��	�
	����
W.C.M. Smulders, pastoor. � 040 - 205.13.50 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. � 040 - 253.22.26 
 
5������	�	�
�����
Dorpsstraat 18, 5504 HH, � 040 - 253.22.26 
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl 
  
�	������������	���#�	������	��#���#����	���	�6���
�����
	�
�	���
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
� 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een gesloten 
envelop worden doorgegeven (per intentie ���$� 
����������	
���������������������������������� 
Martien van Nostrum: � 040 - 205.14.56 
 
��������	����	���*�
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (� 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen door 
uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 

,��
��� ���

+���������������#���"	�����(�������
 
Weekend 14 – 15 januari: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(Convocamus). 
 
Week 21 – 22 januari: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(The Unity) 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(St. Jan) 
 
Weekend 28 – 29 januari: 
za  19.00 uur: Woord– en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders. 
zo  10.15 uur: Woord– en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders. (Convocamus). 
 
Weekend  4 – 5 februari: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(Convocamus). 
 
Weekend 11 – 12 februari: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(St. Jan). 

,�	�	�	�����	�����#���"	�����(�������
 
Het is zo ver! De totale restauratie is eindelijk helemaal 
afgerond. In maart 1997 ontving de gemeente Veldhoven en 
het parochiebestuur het bericht dat de St. Jan de Doperkerk 
was aangewezen tot beschermd rijksmonument. 
Tevoren waren er met het bouwbureau van het bisdom al 
gesprekken over de restauratie van de toren. Jaarlijks maakt 
ook de monumentenwacht een uitgebreid rapport op over 
de stand van zaken in én buiten het kerkgebouw. Er werden 
wel erg veel minpuntjes geconstateerd. Door het 
bouwbureau werd een bestek geschreven en een plan van 
aanpak besproken.  
De subsidieaanvraag voor de restauratie van de algehele 
toren werd in mei 1998 bij de gemeente ingediend. Daarna 
moet het hogerop naar de provincie om uiteindelijk bij de 
Rijksdienst voor Monumenten te belanden. Helaas was de 
subsidiepot niet groot genoeg voor de toren en werd een 
nieuw plan in april 2000 ingediend om uitsluitend het 
loodgieterswerk en de leien van de torenspits te vervangen.  
Die restauratie vond plaats in medio 2002. De uiteindelijke 
kosten kwamen overeen met de begroting: �����%%	�		&�
hiervan werd 70% = ���	���������
�����������
��'���������
Restauratiefonds.  
Het 2e subsidieverzoek voor de vervolgrestauratie van het 
gevel- en voegwerk, natuursteen en galmborden, 
cijferplaten van het uurwerk van de toren wordt eind 2003 
gehonoreerd. De begroting bedraagt ���"������		�
��
wederom zal het subsidiebedrag 70% zijn: ����#���%�		��
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Dit bedrag wordt echter pas in 2008 uitgekeerd, waardoor 
er een lening werd aangevraagd bij het Nationaal 
Restauratiefonds. Bij de aanbesteding in maart 2005 viel 
Bouwbedrijf L. vd Ven uit Veghel in de prijzen. Zij zijn 
bekend met restauraties van kerken en grootse gebouwen. 
Toen de steigers in juni jl. rond de toren stonden werd 
geconstateerd dat de Angelustoren er zeer slecht aan toe 
was. Dit bedrag was natuurlijk niet in de begroting 
opgenomen, omdat deze slechte bouwstaat van beneden af 
niet met de verrekijker te bespeuren was. Dit is dus een 
extra kostenpost.  
Er werd besloten om later gebruik te maken van het 
steigermateriaal rond de toren en de Angelustoren ook 
afdoende te laten herstellen. Wederom moest weer 
goedkeuring bij de bisschop worden aangevraagd. Wij 
hopen deze extra kosten gedeeltelijk via de jaarlijkse 
rijksonderhoudssubsidie terug te kunnen krijgen.  

Net na de bouwvak werd gestart met de torenrestauratie en 
aanvankelijk hadden de heren de wind en de zon mee. 
Regelmatig hoorden we in ’t dorp de hogedrukreiniger 
aanslaan of de pneumatische klopboren kappen. De nieuwe 
houten galmborden die het klokgeluid moeten verspreiden 
gaven het eerste mooie resultaat samen met de nieuw 
vergulde wijzerplaten. Toen de steigers met de kraan 
overgeheveld werden naar de Angelustoren verdween 
tevens het gunstige weer.  

Het torentje en ook daarin al het houtwerk werd met  
1000 kg lood bekleed en met nieuwe leien bedekt. De heren 
van de fa. Bakker hebben flink wat kou geleden, dat valt 
met cake en aandacht niet te voorkomen!! Maar het 
resultaat mochten wij op 21 december aanschouwen.  
In de kerk werd de rechter zijbeuk nog opnieuw 
geschilderd, omdat lekkages daar nogal wat sporen hadden 
achtergelaten. ’t Was allemaal net op tijd droog voor alle 
versieringen van de bloemenclub, de repetities van de koren 
en de vieringen voor Kerstmis.  
Inmiddels is de eindafrekening ook weer binnen en het 
totaalbedrag van toren en Angelustoren komt op  
������(���	"��!��
���
��� ������)��������
�
�������
�����
de angelustoren dus ������%��	"����
���
�������

��
begrote bedrag gekomen. Wachten met de vernieuwing van 
de angelustoren zou ons in de toekomst voor grotere 
onkosten hebben geplaatst.   
 
Met behulp van de aanwezige kraan werden door enkele 
leden van de schoffelploeg + assistentie enkele bomen 
gerooid, gekapt en gekloofd. Deze bomen bezorgden  
overlast aan en rond de kerk en bij de buren. Nog voor de 
hoogtijdagen was alles rond de kerk en de pastorie weer 
keurig in orde. Er is die laatste dagen nog keihard gewerkt 
om het geheel een mooi aanzien te geven.  
Het parochiebestuur is trots op het resultaat en hoopt dat 
veel parochianen dit kunnen beamen.  
 
Namens het parochiebestuur, 
Alexa Peijnenborgh  
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Laser Maxx: 
Dan krijg je een pak aan met allemaal lichtjes. Je was of 
rood of groen. Die moesten tegen elkaar strijden. Je mocht 
12 minuten spelen. En een computer registreerde hoeveel je 
er had geraakt. Je had ook een rare naam. 
 
We vonden het heel erg leuk. Mensen van de basisschool 
kom allemaal naar het tco!!!! 
 
Groetjes Manon, Anouk en Noortje 

*�����	�����)����������

Hallo, 
 
Op 28 december 2005 zijn wij naar Tilburg gereden. We 
moesten om 12 uur op het kerkplein zijn. We gingen naar 
een Indoor Kart en Party Palace en werden daar in groepjes 
verdeeld. En hebben daar veel activiteiten gedaan.  
De groepen waren rond de 15 á 16 personen.  
Deze activiteiten hebben 
we gedaan: 
 
Indoor Karten: 
Je kreeg daar een heel 
stom mutsje onder je 
helm. Die zat bij heel 
veel kinderen voor hun 
ogen. Je mocht een groot 
rood overal aan, dat deed 
alleen de leiding. Je 
kreeg steeds 
verschillende vlaggen te 
zien. Verschillende kleuren met verschillende betekenissen. 
Op de derde plaatst stond Chris v/d Borne. Op de tweede 
plaats is geëindigd William van Meegen. En op de 
EERSTE plaats is geëindigd Rob Sanders! 
 
Laser Squash: 
Je moest met een rare stik door een groene laser slaan en je 
mocht niet uit je vak komen want dan krijg je minpunten. 
En als je te sloom was krijg je geen punten en als je heel 
snel was krijg je er 3. 
 
Shoot challange: 
Bij shoot challange moet je met geweren op de muur 
schieten (natuurlijk niet met echte kogels) maar met een 
laser. Een soort camera registreede of je raak had 
geschoten. Je moest dat spel met zijn 2e doen. 
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In het weekend van 19 december werd door de ponyclub 
van Zeelst “het kleine Ros” een wedstrijd georganiseerd. 

Hierbij werd Journey van Eerd met haar pony Snow in de 
klasse A-B en Ruben Rodriguez-van der Linden met zijn 
pony Tommy in de klasse C-B gehuldigd als 
kringkampioenen met dressuur. 

 

-��.��"��)���������
��	����
Ook met springen zijn we in de prijzen gevallen,  
Johan Bekkers met zijn pony Boerke’s Jenny in de klasse 
C-L en Stijn Theeuwes met zijn pony’s Dopharma’s Mandy 
en Dopharma’s Cheryta in de klasse D-M en D-L zijn 
afgevaardigd voor de kampioenschappen springen. 
 
De kampioenschappen van dressuur zijn op zaterdag 4 en 
zondag 5 februari 2006. De springkampioenschappen zijn 
op zaterdag 18 en zondag 19 februari 2006. 
 
Ponyclub “de Hinnikers” wenst jullie veel succes! 
 
Maartje, Janneke en Anneke! 

�����������������

����������������



10 

/��������)��(�

��������	
���	����
������������������������

$��������
��������!		�
�+	�����	��	��	����������	��!		�
�
+	���������	������� 
		��������
		�����!���!����
�	�������+	�	������	�	��+����	������
��	����!
���	���	�

��������!����+�	��	��+����!	�����	��	�
��������	�	�		��
��	�����	��	�������	���	������
�+����������	������!	
�
�	+��!
������	�		��
	�����������������!���� 
������
(��
��
������������9���	������	��	�
�!������	
��"	�
������	
�!�����		��
	��������	�
�����
����������������������������������������������� ��!�
 
Annie Louwers – Janssen is geboren op 24 december 1916 
in Liessel. Ze was de oudste in een gezin met 12 kinderen. 
Van jongs af aan wilde ze al onderwijzeres worden. Maar 
zij was de oudste in het gezin en moest eigenlijk meteen 
gaan werken. Toen haar 
tweede zus kenbaar 
maakte dat zij niet verder 
wilde leren en wel wilde 
gaan werken, zag Annie 
haar kans schoon. Zij 
ging verder studeren als 
onderwijzeres. In 1935 
was ze klaar met haar 
studie, maar ze kon toen 
niet meteen een baan krijgen. Ze is toen door haar ouders 
nog een jaar naar de huishoudschool gestuurd om te leren 
koken maar daarna heeft ze een kantoorbaantje gezocht bij 
de sigarenfabriek Jasneva. Later heeft ze ook nog bij 
Willem II gewerkt.  
 

	
����	������
In 1940, ze was toen 23 jaar, kon ze voor 3 maanden 
iemand vervangen op een school in Mariaheide. Ze liep 
daardoor wel het risico dat haar contract bij de 
sigarenfabriek niet verlengd werd, maar die kans nam ze 
graag. Ze heeft toen 3 maanden intern gezeten bij de 
nonnen in Mariaheide. Ze betaalde daar 45 gulden in de 
maand voor kost en inwoning, dus van haar salaris van  
76 gulden hield ze niet veel over. Maar ze kon in ieder 
geval ervaring opdoen en ze vond het erg leuk.  
Na Mariaheide heeft ze van september tot april in Heesch 
(bij Oss) gewerkt. Toen waren de schoolweken nog van 
maandag tot en met zaterdag maar in Heesch mocht ze de 
eerste zaterdag van de maand naar huis. De nonnen hadden 
dan Stille Zaterdag (om te bidden) en de kinderen (en 
leraren) hadden dan vrij.  
Via een van de nonnen uit Oss kreeg ze contacten met het 
klooster in Achel en via hen is ze weer in Meerveldhoven 
terecht gekomen als invalkracht. Ze kreeg daar een vriendin 
en zo heeft ze haar man Kees leren kennen. Dat was 
namelijk de broer van haar vriendin.  

1
�(��	�������
:�
Na Meerveldhoven heeft ze nog 2½ jaar lesgegeven in 
Borkel en Schaft. Ze begon daar na de kolenvakantie. (Als 
in de winter de steenkolen op waren, kreeg men de school 
niet meer warm gestookt en werden de kinderen naar huis 
gestuurd.) Na een jaar kreeg ze een vaste aanstelling in 
Borkel.  Over haar tijd als onderwijzeres kan ze nog wel 
een leuke anekdote vertellen. Annie: “Op een gegeven 
moment moest er een jongen naar de WC. Maar die jongen 
praatte erg plat. Hij zei tegen mij: “Skète, skète, 
mesthoop!” Ik dacht hem wel te begrijpen en nam hem mee 
naar de wc. Maar die jongen was nog niet zoveel gewend 
en moest en zou naar de mesthoop die achter de school lag. 
Daar kon hij pas rustig zijn behoefte doen!” 
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In Borkel en Schaft heeft ze tot aan haar trouwdag gewerkt. 
Op 8 augustus 1946 ging zij trouwen met haar Kees en op  
7 augustus moest ze ontslag nemen. Dat was toen heel 
normaal, getrouwde vrouwen werkten toen niet. Intussen 
kreeg Annie kinderen en daaraan had ze haar handen vol. 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Annie heeft 
tot 1956 nog regelmatig als invalkracht gediend. Zo is ze in 
Middelbeers geweest en weer terug in Meerveldhoven. 
Toen ze daar weer werkte bracht ze de baby naar haar 
schoonmoeder en drie andere kinderen werden opgevangen 
door haar tante Nel, die in de Sint Janstraat woonde. 
Tussendoor moest ze op en neer naar schoonmoeder om de 
baby te voeden, desondanks bleef ze het lesgeven leuk 
vinden. 
 
"��	��;���	��	������	��	�
In 1948 kocht Annie samen met Kees een stuk grond in 
Oerle aan de Sint Janstraat. In 1951 waren ze klaar met 
bouwen en konden ze hun huis betrekken. De grond van 
hun perceel was destijds 150 meter breed. Dat was 
ongeveer vanaf het begin van de Sint Janstraat (bij de 
bocht) tot een meter of 20 voorbij hun huis. Inmiddels staan 
daar 5 huizen!  

In 1956 hoorde ze dat er iemand weg moest bij het 
Voortgezet Lager onderwijs (VGLO), dat destijds gevestigd 
was in het klooster in Oerle. Op de jongensschool aan de 
Zandoerleseweg kon ze beginnen. Helaas werd ze in 1961 
weer tijdelijk ontslagen vanwege te weinig leerlingen. 
Tussendoor heeft ze nog even in Steensel lesgegeven, maar 
in 1963 had ze haar vaste aanstelling in Oerle binnen. In 
1968 vond de fusie plaats tussen de jongens- en de 
meisjesschool. Ze kan zich nog wat namen van dat eerste 
gemengde schooljaar herinneren, Ineke de Jong,  
Wil van der Velden, Gert-Jan Verhoeven en een van 
Raaymakers, en nog veel meer … 
 
	�
���!��	�
����
Haar leerlingen betekenden natuurlijk heel veel voor haar. 
Maar het was natuurlijk wel belangrijk dat het thuis ook 
allemaal goed geregeld was. Er waren inmiddels 7 kinderen 
die opgevoed moesten worden en haar man Kees moest ook 
gewoon gaan werken. Gelukkig had ze een heel goede 
oppas (Maria van Doren) die tevens huishoudelijk werk 
verrichtte. Zij deed de boodschappen, zorgde voor het eten 
en voor de kinderen. Al met al een hectisch bestaan voor 
die tijd.  
 

5	����	��
In 1973 kwam er jammer genoeg een einde aan haar 
periode als onderwijzeres. Ze had last van neusbloedingen 
die telkens terugkwamen en van de KNO-arts moest ze 
stoppen met werken. Op 57-jarige leeftijd is ze toen met 
vervroegd pensioen gegaan. Dat betekende echter niet dat 
Annie stil ging zitten. Ze had allerlei hobby’s: kantklossen, 
spinnen, macramé, knopen, borduren, koken en heel veel 
wandelen, Vanalles heeft ze gedaan. Uren heeft ze in de 
tuin doorgebracht. Elk jaar weer stekte ze duizenden vlijtige 
liesjes om ze vervolgens buiten in “d’n hof” te zetten. En 
lezen is nog steeds haar lust en haar leven. Ook nu ze sinds 
een jaar haar vertrouwde huis heeft ingeruild voor een 
luxueuze woning aan de Rundgraaf. Het bevalt haar prima, 
ze zorgt er zelf voor dat ze iedere dag voldoende wandelt en 
geniet iedere dag van het uitzicht. Haar kinderen en 
kleinkinderen komen regelmatig een praatje met haar 
maken en ook haar medebewoners leert ze langzaamaan 
kennen. Nog steeds verslindt ze stapels boeken. “Want van 
lezen blijf je jong van geest” aldus juffrouw Louwers. 

"�#����#����������$%&��'�'�'�'��(��)�*������)&��
+������������ &�+����������� ������������,��
��)�
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Sommigen van jullie 
hebben ’m misschien al 
gezien of er zelfs al eens 
een balletje in gegooid: 
de ontzettend leuke 
‘clowns-paal’ die sinds 
afgelopen jaar op het 
BIO-veld staat!. Deze 
clownspaal is een 
initiatief van  
Bob van Soolingen en 
Piet Verhoef die dit met 
de hulp van maar liefst  
10 andere sponsoren 
mogelijk hebben 
gemaakt. Via deze weg 
wil BIO alle sponsoren 
van de clownspaal 
nogmaals hartelijk bedanken: 
 
- ABAB accountants, Jacques van de Wal 
- Zand bestellen de Crom bellen, Frans de Crom 
- Autobedrijf Kuylaars Bergeijk, Dhr. Kuylaars 
- Autobedrijf Roto – Rover/MG, Marc van Soerland 
- KennethSmith trainingen, Rob Boerekamps 
- Autobedrijf van Mossel Audi/VW, Rob Verberkt 
- Vobis Computers Eindhoven en Veldhoven, Jan Meijer 
- Denley Int. Promotiekleding, Arie van de Wetering 
- Wess b.v. relatie/promotie geschenken, Wessel Houtbraken 
- Adriënne v.d. Vorst Public Relations & Communications 
- Prontophot Holland B.V., automatisch goed,  

Bob van Soolingen 
- Verhoef Zeefdruk/Puzzels, Piet Verhoef 
 
Bedankt! Wij weten zeker dat BIO – wanneer de 
zaalcompetitie er op zit en we weer naar ons eigen veld  
gaan – er nog veel plezier van zal hebben! 

�����
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Hooggeëerd publiek, op zaterdag 13 mei is het weer zover. 
Boergondisch Oers presenteert dit jaar het Boergondische 
Circus!! Er zal op zaterdagmiddag door de kinderen 
geoefend worden om een heus circus in elkaar te draaien. 
De kinderen kunnen dan allerlei circus capriolen oefenen. 
Aan het begin van de avond zal dan het Circus worden 
opgevoerd voor alle aanwezige ouders en andere 
belangstellenden. Zoek dus je circuskleren alvast bij elkaar 
voor die dag en ga maar vast oefenen met je diabolo, 
ronddraaiende borden, goocheltrucs, clowns grappen, 
trapeze kunsten… 
 

Dit jaar zullen we de circusmiddag organiseren voor de 
kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8) op het terrein 
naast de basisschool. Wegens groot succes zullen we in 
2006 wederom een volleybal toernooi houden voor 
volwassenen en tieners. Dus ga je straatje of vriendenclub 
maar weer benaderen om een team samen te stellen want 
vol is vol! Het inschrijfformulier zal in de volgende koers 
staan. 
 
Voorafgaand aan het toernooi zijn er, zoals ondertussen 
gebruikelijk, weer de nodige Boergondische hapjes van de 
diverse Oerse eetgelegenheden. De kosten bedragen weer  
����- per volwassene of tiener. Alle deelnemende kinderen 
tot en met groep 8 krijgen die dag gratis te eten. Uiteraard 
zal er een tent en een bar zijn waar de volleybal 
overwinningen kunnen worden gevierd of het verdriet kan 
worden verdronken….. 
 
Noteer dus zaterdag 13 mei in je 
agenda. In de volgende Koers zullen 
we jullie op de hoogte houden van de 
Boergondische vorderingen.  
 
Kortom, het Boergondische virus is 
weer uitgebroken! 
 
Stichting Boergondisch Oers 



13 

���������	
��	��

�

�����

�

�����������������

�

����������������
��������	�
��������������	����������	�������������	�
������
�����������������������������		�����	�
��

�����������������		����������		����������������
�		����������������������������������

�������		
�������
�
������	����

����� ��� ��	
� �� ���
�����

���������������������������		
����

����������	 
�����

1	����
�����	���

�=**4����������	��
Bij RKVVO zijn de E3-tjes najaarskampioen geworden! 
Ook de redactie van de Koers van Oers feliciteert de 
jongens met het behalen van dit kampioenschap. 

2�������� 	�	��
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Ook al is je winkel ideëel en wordt al het werk door 
vrijwilligers gedaan, toch ontkom je er niet aan dat je af en 
toe moet opruimen. De Veldhovense UnicefWereldwinkel 
heeft er voor gekozen om dat in de eerste maand van het 
nieuwe jaar te doen en u kunt daarvan profiteren. Omdat 
deze cadeauwinkel zo veel verschillende artikelen uit de 
Derde Wereld verkoopt, is er ook een grote verscheidenheid 
aan wat in de opruimmaand wordt aangeboden. Speelgoed, 
beeldjes, tassen, sieraden, sjaals en nog veel meer treft u 
tegen sterk gereduceerde prijzen aan. Het loont dus zeker de 
moeite om de winkel in januari te bezoeken. U kunt alle 
dagen in de winkel aan de Burg. Van Hoofflaan 175 
terecht, inclusief de zaterdag, van 10 tot 17 uur.  
Behalve op maandag dan wordt om 13 uur begonnen. 
Vanwege onvoldoende klandizie op die tijd is de opening 
op de vrijdagkoopavond vervallen. 

!�"����
�"������
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De opkomst was niet wat we er van verwacht hadden, maar 
dit wijten we aan het volgende. Het was erg slecht weer, er 
lag een pak sneeuw en het was glad. 
Bij binnenkomst werd iedereen voorzien van een kopje 
koffie en kon men genieten van de fotopresentatie, 
gepresenteerd door Ad Adriaans. 
Er waren toch genoeg mensen om deze avond door te laten 
gaan en na een vertraging van een half uurtje opende 
Martien van Bree namens “Groen en Keurig” de 
evaluatieavond en heette iedereen van harte welkom. 
 
Na wat inleidende woorden en vermelding van 
binnengekomen reacties, werd het woord gegeven aan  
dhr v/d Boogaard. Als positieve punten deelde hij mede dat 
het Pompoenenplezier met Halloween afgelopen jaar 
prachtig was en had tevens goede hoop voor het komende 
jaar. Hij had ook wat aanmerkingen over de route, 
routebeschrijving, het buitengebied en het inleveren van de 
routebeschrijving voor deelname aan de publieksprijs. 
 
Een paar punten waren ons al ter oren gekomen en deze 
hadden hoofdzakelijk met de wegbewijzering te maken, de 
een vond hem goed en de ander wat minder. Er waren 
mensen die de route door het buitengebied niet durfden te 
fietsen, daar hadden ze wel gelijk in, het was er best 
donker. (erg donker) 

We proberen hier een oplossing voor te vinden, maar we 
kunnen de mensen uit het buitengebied niet uitsluiten voor 
deelname. We zullen onze uiterste best doen om de 
wegbewijzering te verbeteren en dat deze beter zichtbaar is. 
De plannen zijn gesmeed, moeten alleen nog uitgevoerd 
worden en daar hebben we de tijd nog voor. 
 

Voor deelname aan de publieksprijs zoeken we naar een 
goede oplossing om dit niet te doen via het inleveren van de  
routebeschrijving. 
 
Verder had hij nog wat voorstellen, om deze eventueel het 
volgend jaar in te passen, bijvoorbeeld puzzel in de creaties, 
een speur- of spooktocht, een gelegenheid onderweg voor 
koffie of thee. 
We zullen hier rekening mee houden, maar we willen wel 
een eigen gezicht blijven houden en een spook- en/of 
speurtocht worden al in de omliggende gemeenten gedaan. 
Als er nog meer mensen zijn die hiervoor belangstelling 
hebben, laat het ons weten en de organisatie zal hier zeker 
rekening mee houden. 
 
Een oplossing om de drempel te verlagen voor de aanschaf 
van pompoenen aantrekkelijker te maken. 
Hierop moeten wij het antwoord schuldig blijven, want dit 
is aan de mensen die de pompoenen kweken en plaatsen. 
We kunnen echter wel met deze mensen hierover gaan 
praten en dit zullen we zeker doen, maar de uiteindelijke 
beslissing is aan deze mensen. 
Zelf pompoenen kweken is het goedkoopste, het kost je 
alleen wat energie en een stukje grond. 
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Dit zou voor de organisatie het leukste zijn, als we door 
Oers rijden en er overal pompoenen liggen. 
We worden hierop ook gekeurd wat betreft het predikaat 
“kern met pit”, dus hoe meer veldjes of tuintjes waar 
pompoenen te zien zijn des te beter de score voor dit 
predikaat. 

��������	�
����������������
�
��������������
Deze had een bemande creatie, maar om deze 9 dagen te 
bemannen is teveel, daarom ook de vraag of hier wat aan te 
doen is en hoe lang een pompoen goed blijft? En ook 
verbetering van wegbewijzering. 
 
Om te beginnen met de pompoen, hoelang deze goed blijft 
hangt af van het oogsten, wanneer deze uitgesneden is, of er 
wel of geen verlichting in zit en de voornaamste factor is 
het weer. We hebben het afgelopen jaar erg veel geluk 
gehad met het weer, want als het had gevroren dan was 
alles veel eerder weg geweest. 
Aan de wegbewijzering wordt gewerkt en dan de laatste 
vraag; bemande creaties. 
Wij vonden zelf ook dat 9 dagen erg lang is en daarom ligt 
er het voorstel om dit in te korten tot 5 dagen tot hooguit 
een week om de creaties te laten staan, dit wil niet zeggen 
dat ze dan ook bemand moeten zijn. 
We kunnen hier ook afspraken over maken met de 
betreffende personen, of de creatie zo maken dat deze ook 
zonder bemanning er toch nog leuk uitziet en alleen die 
extra toevoeging mist. 
 
Voor een definitieve uitslag hierover komen we t.z.t. terug, 
Dit wordt bekend gemaakt in de Koers van Oers, of via een 
extra mailing aan de mensen, clubs en verenigingen die het 
afgelopen jaar aan pompoenenplezier met Halloween 
hebben deelgenomen. 

��������	�
��������	����������
Het onthaal was niet wat ze er van verwacht hadden, 
veiligheid bij de creaties, gelukkig niks gebeurd en weinig 
vernielingen en proberen om de gevraagde aangegeven 
route te handhaven. 
Hierop zijn al wat antwoorden en uitleg op de 
evaluatieavond gegeven, maar het neemt niet weg dat ze op 
verschillende punten gelijk hadden. 
We zullen er dan ook zorg voor dragen dat er meer overleg 
zal plaats vinden als er veranderingen zijn. 
 
Dit is voor de eerste keer dat Groen en Keurig dit festijn 
zelfstandig heeft georganiseerd en zeker is dat we nog wel 
wat moeten leren, maar als er een goede samenspraak is 
komt er altijd een oplossing. 
Dit is geen excuus dat er foutjes zijn gemaakt, maar het is 
en blijft moeilijk om het alle mensen naar de zin te maken 
en we zijn ook maar mensen die er het beste van willen 
maken en met de hulp van iedereen komt het resultaat er 
wel. 
 
De inschrijfformulieren worden eenvoudiger gemaakt, 
zodat men tijdig kan inschrijven. 
Uit de ingewonnen informatie blijkt dat men pas op het 
allerlaatste moment tot een creatie komt. 
 
Dit hangt samen met wat voor pompoenen ze dat jaar 
hebben gekweekt, gekocht, of op een andere manier hebben 
kunnen bemachtigen, ook de bijartikelen om het geheel iets 
bijzonders te geven, hangt af wat er op dat moment 
aangeboden wordt. 
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Deze gaf  “Groen en Keurig” een compliment voor de 
organisatie en deelde tevens mede dat hij zijn creatie voor 
komend jaar al op papier heeft staan en er al inkopen voor 
heeft gedaan.  
Als organisatie horen wij dit graag, niet alleen het 
compliment, maar dat er al wordt gewerkt om het de 
volgende keer nog grootser aan te pakken. 
 
Ook ’t Koppel doet weer mee en ook zij hadden hun plan al 
voor een groot gedeelte op papier staan. 
De Severinus heeft ook weer toegezegd dat we op hun 
deelname kunnen rekenen. 
Wout Kelders heeft de wisselbeker gewonnen, dus die moet 
hem komend jaar verdedigen. 
Er zijn al veel meer toezeggingen gedaan dan deze vier 
alleen, maar dat wordt te veel om op te noemen. 

Mensen dit doet onze vereniging goed en we vertrouwen er 
op dat straks heel Oers mee doet en dat er in elk tuintje 
pompoenen met heksen en spoken te zien zijn. 
 
Als laatste een bedankje aan Ad Adriaans voor de 
fotopresentatie, het voortreffelijk verzorgen van publicatie 
in de media. 
 
Ook een bedankje aan Rabobank Oerle/Wintelre voor de 
financiële ondersteuning. 
 
Ook Gidi van Riet van Dorpscentrum d’Ouw School 

bedankt voor de financiële tegemoetkoming en voor zijn 
gastvrij onthaal. 
 
Ook de mensen bedankt die spontaan de door hen gemaakte 
foto’s aan ons hebben gegeven, om er een fotopresentatie 
van te kunnen maken. 
 
Na deze geslaagde avond sluit Martien van Bree namens de 
organisatie van pompoenenplezier met Halloween en 
“Groen en Keurig” deze bijeenkomst en bedankt iedereen 
voor zijn of haar aanwezigheid en een veilige terugweg, 
want het is nog steeds slecht weer. 
 
“Groen en Keurig” 

0��#�1�����)�����#����
�))���� ��������#����)#'�
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De *�� #�)2��+��)��.�is onderdeel van MEE Eindhoven 
en De Kempen en biedt ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking in de thuissituatie. 
Dit doen wij middels het inzetten van vrijwilligers. In 
Veldhoven hebben wij de volgende vacatures: 
 
�� Een man met een lichte verstandelijke beperking zou 

graag in het weekend of op een doordeweekse avond 
gezellig met een vrouw willen gaan winkelen, koken of 
computerspelletjes doen. Geen relatiebedoelingen, puur 
vriendschappelijk! Ongeveer 1 keer per week of  
per 2 weken een paar uurtjes. 

 
Heb je interesse en/of wil je vrijblijvend meer weten over 
bovenstaande vacatures? Neem dan contact op met 
Susan van Schijndel, MEE Eindhoven en De Kempen.  
� 040-2140352. Email:Svanschijndel@mee-eindhoven.nl 
 
Het +����������+���, eveneens een onderdeel van MEE 
Eindhoven en de Kempen, is op zoek naar vrijwilligers die 
willen ondersteunen bij vrijetijdsactiviteiten. 
 
�� De "Gabbers" zijn op zoek naar een enthousiaste en 

gemotiveerde coach die ze een sportief handje komt 
helpen bij de voorbereidingen en begeleiding van de 
trainingen en wedstrijden. De Gabbers is een 
korfbalteam voor mensen met een verstandelijke 
beperking, die zijn aangesloten bij Korfbalvereniging 
S.D.O. in Veldhoven. Iedere dinsdagavond wordt er van 
19.00 uur tot 20.00 uur hard getraind. Een keer in de 
maand wordt er op zaterdag een wedstrijd korfbal 
gespeeld. 

 
Als je interesse hebt kun je contact opnemen met  
Joyce van den Broek via joycevdbroek@hotmail.com. 

�� Judoclub Shizen Hontai zoekt Judoka’s. Judoclub 
Shizen Hontai verzorgt judolessen voor kinderen 
met een verstandelijke beperking of een vorm van 
ASS in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. Het is een club 
waarbij men sportend en spelend judolessen volgt 
met de eisen die gewoon judolessen aan kinderen 
stelt. Het is belangrijk dat de vrijwilliger bekend is 
met judo en voeling en respect heeft met kinderen 
met een verstandelijke beperking of vorm van ASS. 
De judoclub is elke woensdag van 18.00u – 18.45u 
en 18.45u – 19.45u actief in sportzaal  
De Springplank in Veldhoven. 

 
Als je interesse hebt kun je contact opnemen met  
Mevr. M. Kortooms, � 040 – 2546537 of met  
MEE Eindhoven en De Kempen, Team Vrije Tijd via  
� 040-214 03 71 of stuur een e-mail aan: 
vt@mee-eindhoven.nl. 

�������������������1��.���
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In deel 3 heb ik u kennis laten maken met de gehuchten van 
-��,� en hoe die aan hun naam gekomen zijn. En daar 
kwamen we al tegen dat de namen naar goed dunken 
veranderd werden. 
 
In mijn zoektocht naar andere misschien niet meer bekende 
en bestaande namen kom je zo toch nogal wat tegen. Één 
naam sprong daar nog al uit. Bij het zoeken naar gehuchten 
die bij -��,� hoorden kwam ik de naam 4���05�6���7 
tegen. Voor mij een geheel nieuw en onbekend gehucht, 
dus dat wekte mijn nieuwsgierigheid. Het enige dat  
4����-8+7 hier over schrijft is, dat het een gehucht is dat 
gelegen was onder -��,� en dat de naam was afgeleid van 
405�86����7. Nieuwsgierig nee, maar ik wilde daar 
toch meer van weten. Na verder zoeken en snuffelen kwam 
ik tegen dat deze wijngaarden zo rond 1560 hier in deze 
streken toch meer voorgekomen zijn. Ook kwam ik er 
achter waar deze 405�86�����87 waren gelegen.  
Er werd gesproken over twee 405�86�����87. De 
eerste was gelegen tussen het gehucht 49--6�8�58�7 
en het gehucht 4���1,�58� �,�:+7, de tweede was 
gelegen tussen 49--6�8�58� en +--+����!�"-:+7.  
De naam 4���05�6���7 kwam ik in latere stadia weer 
tegen als zijnde een stukje grond gelegen bij het gehucht 
49--6�8�58�7 in de richting van 4+--+����!�"-:+7. 
De naam zou ontleend zijn aan zijn vorm een 405�6��7 
en dit betekent weer 40567. Maar zo rond de 
middeleeuwen stond deze akker bekent onder de naam  
4���0�59���7 , zo werd de naam omschreven door 
geschiedschrijver 4;(9:���7. Nadien werd de naam 
405�6���7 deze was weer afgeleid van 405�86����7'�
�
Vele honderden namen ben ik tegen gekomen van 
landerijen, weilanden en bouwlanden die in vroeger tijden 
in -��,� nog vrij goed bekend waren.  

Toen in 1925 een onderzoek werd gedaan naar bos en 
veldnamen waren er nog diverse mensen die de juiste 
ligging van o.a. 4�����5�����!�<�"-11�8���,�<��
9�+��-�+��,���7 en de in die tijd bekende  
4���;(95,,586�=8���7� wisten. Bij een later 
onderzoek, in 1963, bleek dat niemand nog deze terreinen 
wist te liggen, noch de namen er van kende. In dit verband 
wijs ik op de naam 4��8���,1�8�-(9+7' Het was in 
-��,�, rond 1900, een door heggen omgeven akker en 
was gelegen achter de 4�'1'�1��17 links van de zandweg 
41��1�-��,��<�>5++���7. In de boeken met kadastrale 
gegevens uit 1832 blijkt dat deze gronden toebehoorden aan 
��8�"��8(5;����������8 en aan de 0���
������
9�8��51����������8. In 1900 waren deze gronden 
eigendom van ��5�1��-81��; en weer later van  
"��8;����(�-���1�-�!' Nadien kwamen deze gronden 
in het bezit van de K.I. die het terrein met nog andere 
terreinen als weideplaatsen voor de stieren inrichtten. Om 
er nog maar een paar te noemen 4��8���5���7& dit was 
een stuk grond gelegen in het gehucht 4������1+7.  
En wat te zeggen van de naam 4"-11�8���,7& een 
mooie naam, niet dan. Dit was een terrein gelegen aan 
49�+��5�*��!�;+���+��7 en dit moet dan weer gelegen 
hebben in het gehucht 4>�8��-��,�7'��
 
 !���!���	�.��
�
4-:���1��1;+���+7' Heb ik eerst geschreven dat men 
moest weten waar men woonde of waar men moest zijn, dat 
zo de verschillende gehuchten aan hun naam gekomen zijn. 
In die tijd dat -��,� zich uitbreidde ging men steeds meer 
over op, tussen haakjes, straat namen. De eerste namen die 
je dan tegen komt zijn de namen: de 40�6�8����;�8��
-��,�7& de 40�6�8��� 058+�,��7& verder nog de 
40�6�8����>��,;+7 ,de 40�6�8����
��,�9-��87 ,��7�0�6���8�>�8��-��,� 8����
058+�,��7�enz. Deze aanduidingen waren voor iedereen 
begrijpelijk en men wist toch in welke richting men moest 
zoeken. De doorlopende straat in -��,� is nu wel de Oude 
kerkstraat en de Nieuwe kerkstraat. Deze naam is diverse 
malen gewijzigd. Men had dus 4���0�6�8����
058+�,��7 en daaraan aaneen gesloten 4���0�6�8����
>��,;+7. Dit was in vroegere jaren toch de meest 
gebruikte weg, of straat, in -��,�. Rond 1900 werd deze 
weg omgedoopt tot 4�-�*;;+���+7' Zo rond 1925 is de 
naam gewijzigd in 41��1;+���+7 en ongeveer tien jaar 
later kom je de namen van 4-:���1��1;+���+7 en de 
485�:0��1��1;+���+7 tegen.  
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marinella@boer10.com 

Atelierruimte: 
De Run 5404 

5504 DE Veldhoven 

www.boer10.com 

Postadres: 
Berg 82, 5508 AX 

Veldhoven 
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Voor actuele informatie en open dagen, 
kijk op de website of bel me even. 

040 - 2541087 / 06 - 51890143 

Vermoedelijk is deze naamsaanpassing gekomen om een 
beter onderscheid te maken tussen de twee wegen door 
-��,� heen. Een ding valt in deze straten wel op en dat is 
het begin van deze straat. Normaal begint iedere straat op 
een hoek, bij deze twee straten is dat niet het geval. Waar 
nu in 2005 Dhr. van Boekel woont, daar begint nu de 
485�:0��1��1;+���+7. Voor enkele jaren geleden was 
het zelfs zo dat de woning achter dit huis, waar vroeger de 
familie 4����-8+7 woonde ook bij de 485�:0��
1��1;+���+7 hoorde. En de 4-:���1��1;+���+7�
begint daar waarin 1933 Dhr. J. Henst zijn woning bouwde 
en waar nu de Familie van Kollenburg  woont. 
De ligging van de 4-:���1��1;+���+7�was trouwens 
vroeger heel anders. Nu loopt hij via de “�5�����87 naar 
4058+�,��7, maar in 1800 liep deze weg geheel anders. 
“���0�6�8����058+�,��7 liep toen voor de woning 
van de Familie ��8���; door richting “9--6�8�58�7& 
dan verder voor de woning van de Familie +�8�9��� 
door. Dan volgt men het zandpad en dit sluit later weer aan 
op de “058+�,��;��5�17 en dat was de weg naar 
WINTELRE. De weg via de �5�����8 bestond toen nog 
niet. Er was wel een weg die naar de “;(9��*�9��5867 
liep en verder naar 4-5�;(9-+7'��
��
4���*�,�5;;+���+7'� Je kunt wel zeggen dat dit ook 
weer zo’n straat is die diverse keren van naam gewijzigd is. 
In de jaren, zo rond 1750, was dit nog de 49����1�87. 
Deze weg liep door tot aan het gehucht 4���9����1�87. 
Als men dan verder kijkt komt men op de kadastrale kaart 
van 1832 de naam tegen van de “����1;+���+7. Waar 
deze naamsverandering vandaan komt heb ik niet kunnen 
achterhalen. Na deze periode, zo rond 1850 komt men de 
naam het 41-8586;;+���+��7 tegen, daar over dadelijk 
meer. Nadien, ook weer ongeveer, zo rond 1900 wordt deze 
straat bekend als het “*�,�5;;+���+��7' 
Ook hierover is weer een mooie anekdote bekend. Het 
41-8586;+���+��7 zou zijn naam ontlenen aan de 
Familie de 1-8586 die daar gewoond zou hebben.  
Of dat ook daadwerkelijk zo geweest is heb ik in geen enkel 
boek kunnen vinden. Daar het huis waarin deze familie 
woonde een vervallen krot was, noemde men dit het 
4*�,�5;��7& nadien werd de gebruikelijke naam  
49�+�*�,�5;;+���+��7. Ja want een koning woont nu 
eenmaal in een paleis, maar na 1920 werd deze straatnaam 
toch officieel gewijzigd in 4*�,�5;;+���+7. Toch mooi 
om te weten waar bepaalde namen vandaan komen.  
  

4;58+���8;+���+7'��In vroegere jaren was dit de weg die 
naar 7��,�9-��87 liep, dus�werd daarom,��
4���0�6�8������,�9-��8” genoemd, nadien in de 
volksmond�veranderd in�4�����,�9-��8;�0�67'��
Na 1920 wordt de naam pas veranderd in de��
4;58+���8;+���+7 vernoemd naar de patroon heilige van 
onze parochie.�
 
4���+9��;+���+7'��4���+9��4 was de dochter van 
“(,���8+58�7' Dit was de adellijke dame die het 
kasteeltje op de 4�--8�8���67 realiseerde en zo de 
scheiding tussen de twee gehuchten van 4-��,�7 tot 
stand bracht. De 4���+9��;+���+7, die nu in 2005 in de 
kom van 4-��,�7 ligt, lag in de jaren rond 1950 op een 
heel andere plaats. Het was namelijk een zijstraat van de 
485�:0��1��1;+���+7'�Nu is het een van de straatjes 
van het verzorgingstehuis 4������1+7. Waar nu in 2005 
4���1�,���;9-���7 ligt was in die jaren bekend als de 
4���+9��;+���+7. Daar woonde, voor de ouderen onder 
ons nog wel de bekende melkboer,  
4���5��8������-��87& 
ook zijn vader was als 
melkboer hier in 4-��,�7 
bekend.  
 
 
Frans Loots 
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Beste mensen, 
 
Onlangs ben ik, Ton van Oorschot, als assurantieadviseur in 
dienst getreden van Rabobank Oerle-Wintelre. Waarom 
juist Oerle-Wintelre zult u zeggen. 
Welnu, Rabobank Oerle-Wintelre volgt haar eigen koers. 
Zij wil zich onderscheiden. De slogan die Rabobank 
Nederland graag uitdraagt “midden in de samenleving 
staan” wordt door Rabobank Oerle-Wintelre als geen ander 
ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast. In deze 
hectische tijden is het wel eens een verademing 
vernieuwend bezig te zijn door “oude” waarden op te 
pikken. Weten waar je vandaan komt, persoonlijke 
contacten, dichtbij, korte lijnen, gemoedelijk. Tevens kan 
door onze lokale aanwezigheid ook aan de coöperatie een 
grotere waarde worden toegekend. Ons kent ons waardoor 
ook de klant het gevoel moet krijgen bij onze bank te willen 
horen en als lid ook mede sturing te kunnen geven. 
Daarom is het zo belangrijk, dat wij, als kleinere bank 
onder de grotere banken, een forse groei doormaken. Niet 
alleen in nieuwe relaties maar ook zeker in deskundig en 
goed opgeleid personeel. Aan mij en mijn collega’s een 
taak om van onze bank een voorbeeldbank te maken. 
Bovenal ons in positieve zin onderscheiden is een 
geweldige uitdaging. 
 
In de zeven maanden dat ik nu werkzaam ben binnen onze 
bank is mij in ieder geval duidelijk geworden dat onze bank 
springlevend is. Veel mensen hebben dagelijks contact met 
een van onze medewerkers. Ook de afdeling verzekeringen 
heeft zich steeds meer geprofessionaliseerd. Zo hebben wij 
met diverse verzekeringsmaatschappijen contacten, 
waardoor wij onze cliënten een objectief en onafhankelijk 
advies kunnen geven. Wij willen onze verzekerden goed 
adviseren, een goede nazorg geven en bovenal met raad en 
daad terzijde staan bij eventuele schades. Ook hierin 
kunnen wij ons wel degelijk onderscheiden. 
 
Kortom, u als klant moet zich thuis voelen bij onze, maar 
ook bij jullie bank. 
Aan ons de taak hetgeen wij willen bereiken ook 
daadwerkelijk waar te maken. 
Wat mij betreft is iedereen van harte welkom op ons 
kantoor in Oerle en/of Wintelre. 
 
Ton van Oorschot 
Namens team verzekeringen 
Rabobank Oerle-Wintelre 
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Alles was oneindig mooi, 
een wereld vol met kleuren, 
de natuur in herfsttooi 
een wereld vol met kleuren. 
 

Het bontgekleurde blad viel van de bomen 
de naakte takken leken uitgestrekt 
laat de sneeuw nu maar komen 
zodat onze naaktheid is bedekt. 

 
Zachte witte sneeuw in grote vlokken 
dwarrelt langzaam naar de grond 
De winter liet zich dus verlokken 
de hele natuur is nu vermomd.. 
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Dit verhaal gaat over een leuke sneeuwpop, Koning Winter 
genaamd en het jongetje Benjamin. 
 
Op een ochtend in januari wordt Benjamin vroeg wakker. 
Hoera, het is vandaag zaterdag. Dus hoeft hij niet naar 
school. Benjamin kijkt uit het raam. Hoera, het sneeuwt. Er 
ligt al een dik pak sneeuw in de tuin. Zijn mama is ook al 
wakker en zegt: “jij mag vandaag een sneeuwpop maken.” 
Papa wordt ook wakker en ze gaan ontbijten. Mama gaat 
met Benjamin boodschappen doen. Ze gaan groenten halen 
bij de supermarkt. Ze lopen naar de Alberdink Thijmstraat, 
want daar is de bushalte. Ze gaan met de bus naar Rijswijk, 
naar de Boogaard. 
 
Oei, wat is het koud. Er komt een wolkje uit de mond van 
Benjamin. Hij schrikt daarvan en roept: “Mama, mijn mond 
staat in brand.” Maar mama zegt: “Nee hoor, dat is geen 
rook. Dat komt omdat je adem veel warmer is dan de koude 
lucht. Daarom blaas jij een wolkje uit.” 
Dat vindt Benjamin grappig en hij blaast nog een wolkje 
uit. En nog een … en nog een. Dan komt de bus er aan. 
 
Benjamin gaat bij het raam zitten. Buiten gooien oudere 
kinderen met sneeuwballen. Plotseling komt er een 
sneeuwbal tegen het raam met een hele harde knal. 
Benjamin schrikt en kruipt tegen zijn moeder aan. 
Mama zegt: “Dat is geen sneeuwbal, maar een ijsbal. Als je 
een ijsbal naar iemand gooit, dan kan dat pijn doen. En als 
je een sneeuwbal of ijsbal naar een auto gooit, kan de 
chauffeur schrikken. Dan maakt de chauffeur misschien een 
ongeluk. Dus dat is niet zo netjes.” “Die kinderen zijn 
stout”, zegt Benjamin.  
Even later stopt de bus en gaan ze naar de supermarkt. 
Mama koopt veel groenten. Ze koopt uien en een grote 
vreemde uitziende vrucht. Hij is dik en paars. Het is een 
aubergine. Die groenten zijn voor de couscous. Benjamin 
vindt couscous lekker. Couscous is lekker zoet. Mama 
koopt nog een zakje tutti frutti, ook voor de couscous. 
Mama koopt ook nog een grote wortel en radijsjes voor de 
sneeuwpop. Een wortel voor de neus en de radijsjes voor de 
ogen en de mond. O ja, en voor de knoopjes van de 
winterjas van de sneeuwpop. 
 
Daarna gaan ze weer met de bus naar huis. Het sneeuwt nog 
steeds. Ze zien nu geen kinderen meer met sneeuwballen 
gooien. Als ze weer thuis zijn legt mama de groenten op het 
aanrecht. 

Eerst drinken ze een lekker kopje warme chocolademelk. 
Daarna gaat mama nog meer boodschappen doen. Ze gaat 
nog kip halen, ook voor de couscous. Benjamin gaat met 
papa de sneeuwpop maken. Ze trekken een warme jas aan 
en warme handschoenen, want de sneeuw is ijskoud. 
 
Als de sneeuwpop bijna klaar 
is, gaat de bel. Nigel staat 
met zijn moeder voor de 
deur. Nigel is het vriendje 
van Benjamin. Zijn moeder 
wil even boodschappen gaan 
doen en vraagt of Nigel bij 
Benjamin mag spelen. Papa 
vindt het goed. Samen 
kunnen ze de sneeuwpop af 
maken. Papa gaat stofzuigen. 
Benjamin wil de wortel 
pakken voor de sneeuwpop, maar ziet dan de aubergine 
liggen. Dat is die grote vreemde paarse vrucht. Hij vindt die 
aubergine toch veel leuker dan die wortel. Hij steekt de 
aubergine in het midden van het hoofd van de sneeuwpop. 
Nigel begint te lachen en Benjamin begint ook te lachen. 
Maar dat is een grappig gezicht. Een sneeuwpop met een 
dikke paarse neus. 
Benjamin pakt een handje vol radijsjes van het aanrecht. De 
radijsjes zijn al schoongemaakt. Nigel mag twee radijsjes in 
de kop steken. Ziezo, dat zijn de ogen. En benjamin maakt 
van vijf radijsjes een vrolijk lachende mond. Daarna steken 
ze samen de radijsjes in het lijf van de sneeuwpop. Keurig 
onder elkaar. 
 
“Ik ga er een koning van maken”, zegt Benjamin. Dat vindt 
Nigel ook leuk. Koning Winter. Maar waar halen ze een 
kroon vandaan? Benjamin en Nigel kijken op het aanrecht. 
Daar ligt het zakje tutti frutti. Natuurlijk, daar maken ze een 
kroon van. Eerst een pruim, dan een abrikoos, dan weer een 
pruim. Nigel proeft een pruim. Bah, wat hard en droog. 
“Maar mama zet ze eerst in het water”, zegt Benjamin.  
Even later heeft Koning Winter een echte kroon. 
Benjamin rent naar binnen en papa roept: “Foei, je moet je 
voeten eerst vegen.” Aan zijn laarzen zit nog allemaal 
sneeuw en papa heeft net de vloer schoongemaakt. 
“Maar papa, kijk eens naar Koning Winter…”, zegt 
Benjamin. Papa komt kijken en vindt het een erg mooie 
sneeuwpop. 
 
“Nu moet hij nog een das om”, zegt papa. Benjamin rent 
naar de gang en pakt zijn das. Maar dan ziet hij een mooie 
sjaal van mama. Koning Winter met een gewone das om? 
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Dat gaat natuurlijk niet. Hij pakt de sjaal en doet deze om 
de hals van Koning Winter. Ziezo, nu is Koning Winter 
helemaal klaar. 
 
Als mama even later thuis komt met de kip, schrikt ze van 
Koning Winter. “Oh, de aubergine … en de tutti frutti … en 
mijn mooie sjaal!”, roept ze boos. “Hoe moet ik nu de 
couscous maken?” Maar gelukkig blijft mama nooit lang 
boos. Ze vindt Koning Winter ook heel mooi. 
 
“Dan eten we vanavond wortel met vissticks”, zegt ze. 
 
De volgende dag gaat het alweer dooien. Koning Winter 
verandert snel in een zielig hoopje. Die avond smullen 
Benjamin, papa en mama een hele lekkere couscous. 
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Het is een winterslinger. 
Teken de delen van de sneeuwpop over op stevig papier. 
Teken er zoveel als je slinger lang moet worden. 
Knip de sneeuwpoppen uit en plak de onderdeeltjes erop. 
Maak de poppen met touwtjes/splitpennen aan elkaar en je 
hebt een hele mooie slinger. 
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Los onderstaand Zweeds-raadsel op. 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 
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Dan wordt er netjes gegroet en kan de judoles beginnen. Na 
afloop van de les gaat iedereen weer op de grond in de 
goede volgorde zitten en wordt er weer netjes gegroet en 
kan iedereen weer naar huis. Behalve op judo, zit Dorus 
ook bij Jong Nederland. Daar doen ze allemaal spelletjes en 
nog veel meer leuke dingen. En thuis sport Dorus ook nog. 
Er staat een heel mooi groot doel in de tuin en dan kan hij 
lekker in de tuin een balletje trappen. Als het slecht weer is 
kijkt hij graag televisie. O.a. naar Jetix en Nickelodeon met 

Rocket Power en SpongeBob 
SquarePants. Of een DVD-tje 
van Brother Bear of de 
Leeuwenkoning. Maar 
voorlopig heeft hij daar geen 
tijd voor, want in de 
kerstvakantie gaat hij samen 
met zijn grote broer een 
weekje op vakantie. Ze gaan 
naar de echte sneeuw. Ze 
gaan op wintersport. Lekker 
skiën in Oostenrijk. Ik ben 
benieuwd hoe het geweest is. 
Wie weet kunnen ze het zo 
goed, dat ze zo de zwarte 
piste af gaan. Maar voordat 
het zover is heeft hij eerst 
nog een kerst diner op 

school. Vanmiddag is de groep weer van de speelzaal terug 
naar hun klas verhuisd. De klas heeft nieuwe ramen 
gekregen en er ligt een nieuw zeil in. En alles is 
geschilderd. Het is een mooie “nieuwe” klas geworden.  
De kinderen zelf hebben ook een leuke verhuizing 
meegemaakt. Ze hoefden zelf niet te verhuizen, daar waren 
sterke ouders voor gevraagd, maar ze mochten een leuke 
videoband zien. Dat was nog eens een leuke middag. Dan 
nog een paar uurtjes naar huis, je feestkleding 
aantrekken en dan op naar het…….Kerstdiner.  
Dorus eet smakelijk voor straks en heel veel 
plezier op de wintersport. 
 
Houdoe  

Hallo allemaal, 
Allereerst wil ik jullie een heel gezond en kleur(plaat)rijk 
2006 toewensen. Hebben jullie een leuke kerstvakantie 
gehad? Met hier en daar wat sneeuw. Al kon je van de 
sneeuw die viel, geen goede sneeuwpop of iglo maken, het 
was wel leuk. Misschien heb je wel heel veel sneeuw 
gezien, als je naar de wintersport bent geweest. Lekker met 
de slee van de berg af of misschien wel met ski’s of voor de 
waaghalzen onder ons met een snowboard de berg af. Maar 
helaas het zit er weer op en 
jullie zijn allemaal weer op 
school om te leren en uit te 
zien naar de volgende 
vakantie. De donderdag voor 
de kerstvakantie ben ik ook 
op pad gegaan. Niet op mijn 
ski’s of snowboard of slee. 
Nee, ik ben gewoon op de 
fiets naar de prijs winnaar 
gegaan. Toen ik mijn fiets 
op slot deed, zag ik hem al 
aan tafel zitten. Samen met 
zijn moeder was hij een 
spelletje aan het doen. 
Eenmaal binnen staat hij ook 
al snel in de gang. De naam 
van de winnaar van de 
Sinterlaas kleurplaat is B�$���=��5�$�. Dorus is 6 jaar 
oud en zit in groep 3-4B van de St. Jan Baptist. Hij zit in de 
groep van Juf Maria en Juf Yvonne. Misschien is het wel 
een hele drukke klas, want er is nog een juf in die groep. Juf 
Kim helpt de 2 andere juffen. Dorus leert nu schrijven en 
lezen, maar achter de computer, teken en in de bouwhoek is 
toch ook nog erg leuk. Veel vriendjes heeft hij ook in de 
klas: Geert, Daan en uit de andere klas, Mylan, Sten en 
Coen. Samen met Coen, Tim en Sjors, zit Dorus op Judo. 
De Judo club heet: SHIZEN HONTAI. Dorus is begonnen 
toen hij 5 jaar oud was. Hij zit er nu al een zo’n klein jaartje 
bij en heeft de gele slip. Hij zit in de groep van meneer 
John. Als ze in hun stoere judo pakken binnen komen, moet 
iedereen in de juiste volgorde van banden en slippen op de 
grond gaan zitten.  



24 

�
	��
�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�
�
���	��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�

�
/	�	����	��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�
�
9		�
����CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze �DD��E������������
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

*';'������� ����.���#� �������� ���������.���������.���&�##.�??


' ���)������)'����
�������
����������
�������@1����.���#���������/%%$A������� ����.�������	'�



��������	
��������	��	
��	������	����	
������	��������	

����  

�� �������	
����	���������������	�����

7 Harmonie: Dauwtrappen 

10 KVO: Kringbedevaart in Meerveldhoven 

13 Boergondisch Oers 

21 Oerse Motortoertocht 

27 Oud papier ophalen 
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4 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 

5 Harmonie: 29ste Pinksterconcert 

11 BIO: Knegseltoernooi 

18 BIO: Gezelligheidstoernooi Jeugd + Senioren 

24 Oud papier ophalen 

24 + 25 Tiener Comité: Activiteiten oudste tieners 

25 St. Jansmarkt 

27 Harmonie: Buitenconcert (afsluiting seizoen) 
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22 Oud papier ophalen 
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12 Harmonie: inhalen Jeugdwandel 3-daagse Oerle 

11 t/m 13 Tiener Comité: Bivak 

19 Tiener Comité: Afsluitingsavond 

26 Oud papier ophalen 
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6 KVO: Begin gymmen 

9 Inzamelen Klein Chemisch Afval: 
op het kerkplein van 8.30 uur tot 10.15 uur 

12 KVB: Avond over Brabant 

13 KVO: Openingsavond 

20 KVO: Kaarten en rummikubben 

23 Oud papier ophalen 
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8 Harmonie: 3e veldhovense beginnersorkestendag 

11 KVO: Moederdagviering 

18 KVO: Koken voor moeder en dochter (BGV) 

25 KVO: Kienen 
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17 KBO: Eten bij ‘De Uitdaging’ in Oerle 

18 KVO: Jaarvergadering 

22 Harmonie: 10e Veldhovense leerlingenorkestdag 

29 Tiener Comité: Langlaufen (bij voldoende sneeuw) 
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12 Tiener Comité: Langlaufen (bij voldoende sneeuw) 

14 KBO: Eten bij ‘De Wok’ in Meerveldhoven 

21 KVB: “de Apotheker” 

24 Kindercarnaval Basisschool Oerle (ook harmonie) 

25 t/m 28 Carnaval 
25 febr.: Kindercarnavalsoptocht Oerle 
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19 Harmonie: Voorjaarsconcert in de Schalm 

21 Harmonie: Open repetitie 

26 Open dag Veldhovense Muziekschool 
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1 Harmonie: 34ste jeugdsolistenconcours te Veldh. 

9 Tiener Comité: Braderie 

16 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 

28 Koninginnenacht in Dorpscentrum d’Ouw School 

28 Oud papier ophalen 
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1 KVO: Kienen 

14 BIO: Valentijnsactie 

14 KVO: Kringbijeenkomst te Waalre 

15 KVO: Verzorgingsproducten voor de huid:  
door Ans Schennink 

25 Oud papier ophalen 

7 KVO: Internationale Vrouwendag Voorstelling 

15 KVO: Kennis en Kunde van de BVG 

25 Oud papier ophalen 

25 KVO: Creatieve workshops 

27 BIO: Jaarvergadering 

28 KVO: Excursie bij ‘t Geitenboerke 
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5 KVO: Volksdansinstuif te Oirschot 

8 Inzamelen Klein Chemisch Afval:  
op het kerkplein van 8.30 uur tot 10.15 uur 

11 KVO: Paasbrunch Joke Pijnenburg 

12 KVO: Paasstukjes maken 

15 BIO: Schoolkorfbaltoernooi i.s.m. SDO 

22 Oud papier ophalen 

26 KVO: Afsluitingsavond 

29 Oranjemarkt bij De Berkt 


