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Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (  2051642). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers: 
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC 
 
Internet 
Het adres van onze internetpagina’s: http://www.koersvanoers.nl 
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen 
naar: webmaster@koersvanoers.nl 
 
Kopij aanleveren 
Via mail naar redactie@koersvanoers.nl 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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Elke Oerlenaar kan van de rubriek gebruik maken. Deze rubriek is bedoeld 
om op niet commerciële basis een oproep te doen. De redactie behoudt zich 
wel het recht voor om (zonder opgaaf van redenen) het stukje niet te plaatsen 

Vraag en aanbod 

Te koop aangeboden 
 
4 Gestoffeerde stoelen met armleuningen, z.g.a.n.  
F. Teurlinckx, Feit 17,  040-2531264 

De Lunch-Club zoekt 
OVERBLIJFKRACHTEN voor 
Basisschool St.Jan Baptist in Oerle.  
Vergoeding € 8,00 per keer.  
Bel voor meer info naar Fransje van 
Oost,  06-30131442. 

Personeel gezocht 

Gezocht: Boeken, platen en cd’s! 
 
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/of cd’s;  
neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, : 040 – 205 32 38.  

Gezocht 

Wedstrijdprogramma BIO 1 

Zaalcompetitie BIO 1 -  Hoofdklasse B 
 
Zo 19/11: 12.00 uur: Sirene 1- BIO 1 
 Sporthal De Wervel in Volkel 
Zo 26/11: 14:15 uur: BIO 1- Concordia 1 
 Sporthal Den Ekkerman in Veldhoven 
Zo 03/12: 13:15 uur: Corridor 1- BIO 1 
 Apollohal in Son 
Zo 10/12: 13:15 uur: De Korfrakkers 2 - BIO 1 
 Sporthal Ter Aa in Erp 
Zo 17/12: 14:20 uur: BIO 1 - Klimroos 1 
 Kempen Campus in Veldhoven 

3 Kerstworkshops in Tea at Hamtingh’s 
 

High tea gecombineerd met het maken van een groen  
kerstdecoratie in een gezellige ambiance. 

 

11,14 & 21 december van 11:45 uur - 14:45 uur 
Kosten € 35,-- pp 

 
Voor meer informatie of inschrijving: 

info@tea-at-hamtinghs.nl 
 

Elsbeth Harting 
Tel. 040 - 2052601 

www.tea-at-hamtinghs.nl 

Marilyn Gras 
Tel. 040 - 2053163 

www.flowers.come2me.nl 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken wijze, volgens uw 
wensen en met extra aandachtvoor nazorg. 
Een bewuste keuze voor een persoonlijk afscheid. 
Voor verzekerden en niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

040-212 8 212  www.eclips-uitvaart.nl

Slikdijk 16 Wintelre

Merefelt nieuws 

NIEUWS van zorgcentrum Merefelt  
 
Bouwvergunning en exploitatieovereenkomst voor 
nieuwbouw ‘Merefelt’ 
 
De uitvoering van de nieuwbouwplannen van Zorgcentrum 
Merefelt komt steeds dichterbij. Op maandag 18 september 
werd niet alleen aan de directeur van Merefelt, mevrouw 
Dianne Engels de bouwvergunning overhandigd, maar werd 
ook tussen de Gemeente en de Regionale Stichting 
Zorgcentra de Kempen een ‘exploitatieovereenkomst’ 
ondertekend. In verband met de herontwikkeling van het 
zogenoemde stedenbouwkundig plan is in deze 
overeenkomst een aantal afspraken vastgelegd, waarin de 
gemeente haar medewerking verleent om zo snel mogelijk 
tot resultaten te kunnen komen. Onderdelen hiervan als de 
bestemmingswijzing en de bouwvergunning zijn beide 
inmiddels verleend. Bij de bouw van het nieuwe centrum 
komen wijzigingen in de infrastructuur aan de orde, 
waarvoor de snelle medewerking van de gemeente hard 
nodig is. Te denken valt hierbij aan de aansluiting op de 
riolering, de herbestrating, het aanleggen of verleggen van 
voetpaden, de groenvoorzieningen en de straatverlichting. 
Dit alles natuurlijk in nauw overleg met elkaar, wat door de 
ondertekenaars van de overeenkomst, de scheidende 
burgemeester Sjraar Cox en de bestuurder van de RSZK 
Leo van Erp nog eens van harte wordt benadrukt. 
Zorgcentrum Merefelt zal naar verwachting medio 2007 
kunnen starten met het aanpassen/inrichten van de tijdelijke 
huisvesting van de bewoners, die tijdens de sloop en 
nieuwbouw van een gedeelte van Merefelt op een 
verantwoorde manier moeten kunnen wonen en verzorgd 
worden. De twee fases waarin Merefelt zal gaan bouwen 
omvat een periode van 4 ½ jaar en zal uiteindelijk 
resulteren in 103 nieuwe zorgappartementen en een 
verpleeghuisvoorziening voor 86 lichamelijk chronisch 
zieken, die in woongroepen van maximaal zeven cliënten, 
een eigen zitslaapkamer en een gezamenlijke woonkamer 
en keuken zullen krijgen.  

Merefelt
Zorgcentrum

De nieuwe functie dagbehandeling biedt straks de 
mogelijkheid voor 15 thuiswonende cliënten per dag, 
dagbehandeling of therapie. Het centraal gelegen atrium, 
dat met de diverse delen in verbinding staat, biedt behalve 
de daar wonende cliënten, ook oudere buurtbewoners de 

mogelijkheid van de voorzieningen gebruik te maken. De 
zes jaar geleden in gebruik genomen psychogeriatrische 
afdeling (60 cliënten) is het enige stukje gebouw, dat niet 
wordt afgebroken. Naar verwachting is Merefelt in 2009 
een woonzorgvoorziening, die niet alleen ‘bij de tijd’ is, 
maar ook zijn tijd vooruit zal zijn. 
 
mevrouw drs. Dianne Engels, 
directeur zorgcentrum Merefelt 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Jong Nederland Oerle zoekt JOU !!! 
 
Vind jij het leuk om samen met je leeftijdgenootjes te 
spelen, sporten, knutselen, ravotten en nog veeeel meer dan 
is Jong Nederland zeker iets 
voor jou! 
 
Jong Nederland is een 
landelijke organisatie voor 
kinderen van 4 tot 16 jaar.  
Bij jong Nederland krijgen 
kinderen de kans om hun 
energie en fantasie de vrije loop te laten. Door samen te 
spelen met leeftijdsgenootjes, in een programma vol 
variatie en beweging beleef je de tijd van je leven. 
 
Omdat bijna alle kinderen het leuk vinden om met 
leeftijdgenootjes te spelen of actief te zijn hebben wij voor 
iedere leeftijdscategorie een eigen groep, dat zijn er op dit 
moment 3. 

Op zaterdagmiddag tussen 
13.00 en 14.30 komen de 
maxioren de blokhut onveilig 
maken. De maxioren zijn 
tussen de 7 en 9 jaar.  
Op vrijdag avond van 19.00 
tot 20.30 is het de beurt aan 
de junioren, zij zijn tussen de 
10 en 12 jaar. Als laatste 

hebben we nog de Senioren, hun groepsavond is op 
donderdag van 18.30 tot 20.00. De senioren zijn 12 jaar en 
ouder. 
 
Ook kinderen onder de 7 
kunnen lekker spelen en 
plezier maken bij Jong 
Nederland. Vanaf januari 
starten wij namelijk weer 

Jong Nederland Oerle 

met een nieuwe MINIOREN groep voor kinderen tussen de 
4 en 6 jaar oud. De groep zal zijn op zaterdagochtend van 
11.00 tot 12.30.  
 
Wat doe je allemaal bij Jong Nederland; 
Sport: wat dacht je van, hockey, voetbal, trefbal en slagbal. 
Allerlei spelletjes zoals levend 
stratego, verstoppertje met de 
bal, fopbal, 3 is teveel, 
nachtwacht, 4-vakken spel en 
nog veel meer. (ken je deze 
spelletjes nog niet, dan moet 
zeker eens komen kijken) En 
natuurlijk doen we ook allerlei 
echte Jong Nederland activiteiten zoals tochten lopen, 
kampvuur stoken en zelf brood bakken. 
 
Daarnaast ga je met je eigen groep en met alle leden een 
keer op weekend en hebben wij ieder jaar als afsluiting van 
het seizoen een spetterend zomerkamp!! (altijd 1e week van 
de zomervakantie). 
 
Nieuwsgierig? Wil jij lid worden van de Minioren, of een 
van de andere groepen van Jong Nederland Oerle? Kom 
dan gerust een keertje langs tijdens een groepsavond of kijk 
op www.jongnederlandoerle.nl !! 
 
Hopelijk tot snel, 
De leiding van Jong Nederland Oerle 
 
 

WWW.JONGNEDERLANDOERLE.NL 
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Voorwaarts mars... 

Voorwaarts neemt intrek op Kempen Campus 
 
Daags voordat Gym- en Trimvereniging Voorwaarts in 
Veldhoven precies 75 jaar bestaat (red. 6 november jl.), 
heeft de club haar nieuwe accommodatie op de Kempen 
Campus in gebruik genomen. Dit betekent dat een 
merendeel van de negenhonderd leden voortaan les krijgt in 
één van de twee gymzalen of de hoogwaardige turnhal aan 
de Knegselseweg. Bovendien kunnen die leden - en 
bijvoorbeeld hun ouders - er terecht in de openbare 
verenigingsruimte. In de historie van de club was dat niet 
eerder het geval. 
 
Kenmerkend voor Voorwaarts is juist dat ze altijd gebruik 
heeft gemaakt van gymzalen bij basisscholen,  
sporthal Den Ekkerman en de trimbaan in het Oeienbos. Op 
twee plaatsen na - de sporthal en de zaal aan de Lange 
Kruisweg - verandert dat ook niet. Maar van de 55 lessen 
die elke week gegeven worden, zijn er 6 november jl. er al 
39 lessen verhuisd naar de nieuwe stek. 
 
Opvallend daarbij is dat de sportvereniging nog maar één 
uurtje blijft trainen in Zeelst, het kerkdorp waar de club  
75 jaar geleden werd opgericht. De andere zeventien lessen 
in de Bisschopstraat verhuizen allemaal naar de andere kant 
van Veldhoven. Waaronder zes trainingen voor 
wedstrijdmeisjes en –jongens, zowel op het gebied van 
turnen als van acrogym. Zeker voor hen zal de 
ingebruikname van de professionele turnhal een feest zijn, 
al was het maar omdat de toestellen hier permanent 
opgesteld staan en ze er alle mogelijkheden hebben om hun 
niveau te overstijgen. 
 
De rest moet misschien even wennen aan de nieuwe route 
´naar de gym´, waar wel een fraaie, hedendaagse 
sportruimte op hen wacht. Daarbij kunnen zij zich troosten 
met de gedachte dat men in Veldhoven voor atletiek 
bijvoorbeeld of voor korfbal ook maar op één plaats terecht 
kan. Plus het feit dat ze voor een bakkie troost na de les 
zich voortaan niet meer naar huis hoeven te reppen, maar 
rustig nog even kunnen blijven hangen in de kantine.  

De Run 4405 Veldhoven 
Tel. 040 - 253 21 50 

Verhuur van: - Schoonmaakmachines 
 - Elektrisch gereedschap 
 - Bouwmachines 
 - Aanhangers 

Compleet verhuurprogramma op 

www.folkersbv.nl 
Elke maand aanbiedingen, ook op de site 

Muzikale middag 

Op 24 november a.s. organiseert de KBO kring Veldhoven 
voor de leden van de KBO een muzikale middag. Hiervoor 
is uitgenodigd 
 

Seniorenorkest Midden Brabant onder  
de leiding van dirigent Maarten Jesse 

 
Zij spelen voor elk wat wils, stevige swing, licht klassiek, 
kleurrijke folklore en populaire evergreens. 
De voorstelling vindt plaats in de aula van het S 
ondervick College (L.T.S.) aan de Sterrenlaan in 
Veldhoven (dorp).  
De entreeprijs hebben wij zeer laag kunnen houden, €5,00 
per persoon, inclusief programmaboekje en koffie of thee of 
fris in de pauze. 
Gaarne nodigen wij U uit aan deze middag deel te nemen. 
Kaarten zijn verkrijgbaar op 
woensdag 15 november en 
woensdag 22 november vanaf 
13.30 uur in "d 'Ouw School". 
 
Bestuur KBO Afd. Oerle. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Vrijwilligersprijs 2006 
Heeft uw organisatie dit jaar een origineel project bedacht 
of uitgevoerd? Meld dat dan aan bij de jury van de twaalfde 
Veldhovense Vrijwilligersprijs. Want wie weet, beloont zij 
uw organisatie met een geldprijs van € 1.250,- én een 
workshop naar keuze bij de Parasol… 
Met de Vrijwilligersprijs spreken de gemeente Veldhoven 
en het Vrijwilligersbureau van Stichting Stimulans hun 
waardering uit voor bestaande vrijwilligersprojecten en 
moedigen zij nieuwe initiatieven aan. Wethouder W.F. 
Hofmeester reikt de prijs uit op 7 december, de 
Internationale Vrijwilligersdag. Dat gebeurt in de Raadzaal 
van het gemeentehuis. Als extra blijk van waardering mag 
de winnende organisatie een jaar lang het speciaal voor de 
Vrijwilligersprijs ontworpen kunstwerk (‘de bekroning’) in 
zijn bezit houden. 
Wilt u meer weten over de Veldhovense Vrijwilligersprijs, 
kijk dan op de website van Stimulans: 
www.stimulansveldhoven.nl. We zijn benieuwd naar uw 
aanmelding! 
 
Kort nieuws 
 
Meer duidelijkheid over vergoeding voor vrijwilligers.  
Een vrijwilliger mag maximaal € 150,- per maand en 
maximaal € 1500,- per jaar belastingvrij ontvangen als 
vergoeding. Omdat die regeling nogal eens tot 
onduidelijkheid leidde, heeft de fiscus nu de bepaling 
toegevoegd dat de uurbeloning niet hoger mag zijn dan  
€ 4,50 (onder de 23 jaar is dat € 2,50). 

Stimulans nieuws Kerstavond Keldershoeve 

Kerstavond op de keldershoeve 
 
Dinsdag 19 december vanaf 19.00 uur is er een gezellige 
kerstsfeer op de Keldershoeve. 
 
Er is een route uitgezet over het terrein van de boerderij. De 
route begint bij de kas, gaat via het plein naar de stal  
(bij atelier) en eindigt in de voortuin. (bij de pauzeruimte). 
Er is op meerdere plaatsen muziek. Het programma hiervan 
is nog niet bekend. Er is muziek tot 21.00 uur  
Ook hebben we weer warme chocomel en dit jaar wafels; 
vers gebakken door Toos, Jolanda en Karin. 
 
Dus kom het zelf ervaren: de kerstavond op de 
Keldershoeve is veranderd; nog sfeervoller en nog 
gezelliger!!!  
 
Tot dan!! 
Team Keldershoeve 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Monica van Iersel, de Wever 41 
Noa en Joaquín van den Bemt, de Scheerder 3 
 
Overleden: 
 Peter Erhardt, echtgenoot van Maria Saes,  
Sterrenlaan 6 (63 jaar) 
 Pieter Claassen, weduwnaar van  
Dien van de Kruijsdijk, Akert 9 (74 jaar) 

 
Pastoresteam: 
W.C.M. Smulders, pastoor.  040 - 205.13.50 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker.  040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH,  040 - 253.22.26 
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl 
  
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum en/of 
misintenties: 
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 € 8). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Martien van Nostrum:  040 - 205.14.56 
 
Nieuwe parochianen: 
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! 

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekend van 18 – 19 november: 
za  19.00 uur. Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 
 
Weekend van 25 – 26 november: 
za  19.00 uur: Woord– en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker (The Unity) 
zo  10.15 uur: Woord– en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker 
 
Weekend van 2 - 3 december: Themaweekend:  

Jaar van de Diaconie 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(St. Jankoor) 
 
Weekend van 9 – 10 december: 
za  19.00 uur: Gezinsviering met M. Sanders,  

pastoraal werker  
zo  10.15 uur: Woord– en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus) 
 
 
Kerkhofpaden en absouteplaats 
Veel bezoekers hebben ongetwijfeld de aangename 
veranderingen opgemerkt bij het kerkhof en de 
absouteplaats tijdens hun jaarlijkse bezoek rond de 
kerkelijke feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen. Al 
langere tijd bleek dat de bolle paden vooral bij nat weer 
voor ouderen, rollator- en rolstoelbezitters toch wel erg 
moeilijk begaanbaar waren. Door enkele leden van de 
schoffelploeg werd toen een plan ontworpen wat aan het 
bestuur en beheerscommissie werd voorgelegd. Die gaven 
deze vrijwillige actievelingen graag hun fiat. In een hechte 
groep waren velen actief zijn, is de “kennis” en de 
kennissenkring groot. Zo werden bij een firma redelijke 

nieuwe trottoirtegels op de kop getikt, die zij dan ook weer 
zelf op pallets moesten stapelen. Bij Bullens werd een 
vorkheftruck geleend, waar Louis van Dooren bedreven 
mee langs de graven laveerde en uiteraard wist men ook 
Frans de Crom weer te vinden voor het geel zand onder de 
nieuwe paden. De ondertussen erg brede haag werd gerooid 
en verruild voor coniferen en zo kreeg de absouteplaats ook 
wat meer ruimte. De klus, verdeeld over enkele weken, 
mede door gulle gaven en de inzet van de leden van de 
schoffelploeg in opperbeste stemming nog voor 
Allerheiligen geklaard. Bedankt heren!! 
 
Uitvaartacolieten 
Helaas heeft de vorige oproep om uitbreiding van de 
uitvaartacolietengroep weinig respons gehad. Helaas is de 
groep te beperkt om ook maar een keer verstek te kunnen 
laten gaan. Dus nogmaals: wilt u uw medemens op zijn 
laatste aardse gang mee begeleiden? Gezocht wordt naar 
mensen die tijdens de uitvaarten ’s morgens van 10.00 tot 
12.00 uur een prettig clubje willen versterken. Voelt u zich 
aangesproken: voor informatie/aanmelding kunt u terecht 
bij Fried vd Velden (  205.12.83) of Alexa Peijnenborgh 
(  205.22.81).  
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 

Veldhovens Kamerkoor op 19 november – 15.00 uur 
 
Het koor zal onder leiding van dirigent Ad Broeksteeg en 
met medewerking van een begeleidingsensemble en 
organist Rob Nederlof in onze kerk een 
zondagmiddagconcert geven. Zij zullen 2 motetten van 
Brahms en 2 korte missen van Bach ten gehore brengen. De 
toegang is gratis, wel zal er na afloop een collecte worden 
gehouden om bij te dragen in de onkosten die voor dit 
concert gemaakt moeten worden. U bent van harte welkom! 
 
Alexa Peijnenborgh 

————————————— 
 

Jaar van de Diaconie: ‘de naakten kleden’ 
“Maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om 
in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je 
lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam 
niet meer dan de kleding?” (Mat. 6). Echter ook in onze tijd 
zijn er mensen die gebrek hebben aan kleding, mensen ver 
weg en dicht bij. Het kleden van de ‘naakten’ blijft dus 
actueel. Kleding is dus wél degelijk een punt van zorg. En 
dat geldt niet alleen voor degenen die gebrek lijden, maar 
ook voor hen die ruim voorzien zijn van geld en goed. 
Zorgen hebben is niet het ‘voorrecht’ van de armen, ook de 
rijken zitten er, weliswaar op geheel andere wijze, vaak tot 
over hun oren in. De zorg van de arme is dat hij niets heeft; 
de zorg van de rijke is de angst om wat hij heeft te 
verliezen. 
 
Vanaf het eerste boek van de bijbel ‘Genesis’ is naaktheid 
verbonden met schaamte. Nadat Adam en Eva van de 
verboden vrucht hadden gegeten, merkten zij dat zij naakt 
waren en zij schaamden zich daarvoor. De eerste kleding 
werd gemaakt van vijgenbladeren, maar voordat Adam en 
Eva het paradijs uitgestuurd werden, kregen zij kleding van 
God zelf. Nog steeds kan kleding verbonden zijn met 
schaamte: zo kan het krijgen van kleding die anderen 
gedragen hebben, het gevoel geven tweederangs te zijn. 
Aan de andere kant is het goed dat er tweede handswinkels 
zijn, zodat de mensen met de minder dikke beurzen zich 
geen zorgen hoeven te maken om niet gekleed te zijn. 
 
Hebben wij kleding en schoenen die we niet meer dragen 
om welke reden dan ook: te klein geworden, niet meer 
modieus genoeg, enz., dan kunnen we deze kwijt in de in 
Veldhoven aanwezige blauwe containers van het Stichting 
pastoor Vekemans fonds. De kleding die daarin terecht 

komt wordt omgezet in klinkende munt die gebruikt wordt 
voor hulp, vooral in India via de zusters Ursulinen aldaar. 
Verschillende projecten worden hiermee betaald vooral 
voor de kansarme kinderen. 
 
Echter: er is nog een hele andere kant aan het kleden van de 
naakten. Vroeger was Nederland rijk aan textielfabrieken en 
zo konden we van nabij het productie-proces volgen: van 
garen of wol tot trui en jas. Tegenwoordig zijn die 
textielfabrieken overal ter wereld te vinden, maar vooral in 
de lage loon landen. De vervoerskosten zijn wel hoog, maar 
de kleding wordt zó goedkoop gemaakt dat wij toch redelijk 
goedkope kleding in onze winkels hebben hangen. En dat 
terwijl wij de mensen daar in hun hemd (of minder) laten 
staan. De organisatie ‘Solidaridad’ is vanaf 1998 bezig om 
‘eerlijke kleding’ aan de man te brengen. Dat is kleding van 
goede kwaliteit en modieus, die wel wat duurder is. Dat 
geld wordt niet gegeven aan de tussenhandel, zoals zo vaak 
het geval is, maar aan de makers zelf. Zo is Solidaridad in 
Latijns Amerika op weg naar een nieuw patroon. Ook op 
die manier worden de naakten gekleed.  
 
Tenslotte komen ook de grote kledinghuizen er achter dat 
de productie van katoen één van de meest vervuilende 
methodes in de wereld is. Er is sprake van een ecolijn in 
modeland. “Een echt hippe trui is tegenwoordig behalve 
mooi ook gemaakt van biologisch katoen in een fabriek 
waar de arbeidsomstandigheden voldoen aan alle eisen. De 
bewuste consument wil duurzaam geproduceerde kleding 
en grote kledingmerken zijn massaal bezig hun producten 
‘op te schonen’. Hennes en Mauritz lanceerde onlangs een 
ondergoedlijn voor baby’s, van biologisch katoen en 
sportmerken Nike en Puma hebben een eigen ecolijn. 
Giorgio Armani hielp U2 zanger Bono met de lancering van 
zijn kledingmerk ‘Red’ dat geld moet opbrengen voor de 
strijd tegen aids en malaria in Afrika”. (Trouw 18 maart 
2006) De arbeiders in de kledingindustrie maar ook het 
milieu worden zo niet naakt aan hun lot overgelaten. 
 
Misschien bent u wel getuige geweest van de speciale 
modeshow op zondag 29 oktober in het Sondervick aan de 
Sterrenlaan. Daar heeft u de kleding kunnen zien waar we 
het over hebben. Een initiatief van de pastorale eenheid 
‘Christus Hovenier’ en het Sondervick college. Zo komt het 
thema: eerlijke kleding en het kleden van de naakten tot in 
Veldhoven. Ik wens u een eerlijke koude wintertijd toe. 
 
Mardi Sanders 
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Live kerst in Oers 

Iedereen kent het wel: rond kerstmis kun je in veel dorpen 
terecht in een kerststal, al of niet bevolkt door ‘echte’ 
bewoners. In Oerle willen we dit jaar niet één kerststal op 
één locatie laten zien. Het is de bedoeling dat verspreid 
over het hele dorp enige taferelen uit het kerstverhaal 
uitgebeeld of verteld worden op verschillende plaatsen. Net 
als bij bijvoorbeeld de pompoenentocht kunnen mensen 
deze taferelen gaan bekijken en beluisteren. Ieder tafereel 
wordt namelijk ook muzikaal omlijst. Het idee is dat er op 
dinsdag 19 december zo een kersttocht gehouden kan 
worden langs de verschillende taferelen. Er zullen 6 tot 8 
taferelen te zien zijn tussen 17.00 en 19.00 uur. Een tijdstip 
waarop ook de kinderen mee kunnen doen en/of lopen. Een 
activiteit die uw kerst(gevoel) zal versterken. 
 
Maar…, er is hiervoor nog veel werk te doen. Wij zoeken 
nog groepen, of mensen die in groep mee willen doen om 
één tafereel te ‘bevolken’. Dit kan door een toneelspel of 
een voordracht van ongeveer 5 tot 7 minuten, waarbij de 
groep dit geheel naar eigen inzicht mag invullen. Natuurlijk 
moet we de taferelen nog verdelen over de groepen, maar 
daarvoor zullen we contact met die groepen opnemen. 
Daarnaast zijn er nog muzikale mensen nodig om bij de 
taferelen de omlijsting te verzorgen. We zoeken verder nog 
overdekte plaatsen waar de taferelen zich kunnen afspelen. 
Ook de stuurgroep om alles te coördineren kan nog 
versterking gebruiken Denkt u ons te kunnen helpen? Neem 
even contact op met Mardi Sanders, telefoon: 255.62.82 of 
per mail: kerk@parhdrie-eenheid.nl.  
 
Namens OWWO: Mardi Sanders 

Kerstmarkt op de 
Keldershoeve!! 

 
Openingstijden: 

Woensdag 6 december  
tot en met  

donderdag 21 december 
 

Elke doordeweekse dag  
van 9.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur 

 
Zondag 10 en 17 december  

van 14.00 tot 17.00 uur 
 

Koopavond op vrijdag 15 december  
van 19.00 tot 21.00 uur 

 
Kom een kijkje nemen,  

dit jaar vele leuke nieuwe dingen!!! 
 
Eegwortel 3 De Berkt Severinus 

Severinus Kerstmarkt 
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Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

Telefoon (040) 205 19 52  Fax (040) 205 29 50 
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur 

Tevens kunt u bij ons overnachten 
E-mail: info@zandoerle.nl 
http://www.zandoerle.nl 

Overpeinzingen 

Het is nog oktober wanneer ik dit schrijf en dan is het lastig 
om al aan de Goede Sint te denken. 
Toch is het te hopen dat diezelfde Goede Sint wel al aan 
ons hier in dit kikkerlandje denkt. Tenslotte moet hij nog 
een hele reis ondernemen om op tijd 
bij ons over de hoge daken te gaan en 
af en toe wat lekkers in de een of 
andere hoek te gooien. 
 
Zou hij nu nog steeds met de 
stoomboot komen, of gaat er ook al 
een luchtschip van zijn huis naar het 
onze? 
In dat geval kan Sint nog lekker in de warme Spaanse zon 
vertoeven en alleen zijn Pietermannen op reis sturen om 
alvast cadeautjes te vergaren voor alle lieve zoete 
kindertjes. (Zou ik daar ook nog bij kunnen horen, als ik me 
heel, heel klein maak?) 
Bij nader inzien denk ik eigenlijk dat de Sint niet zo op het 
zonnetje gebrand is. Ik heb tenminste nog nooit een 
bruinverbrande Sint op zijn schimmel zien rijden. Of het 
moet zijn dat hij dat verbergt achter zijn grote witte baard. 
 
Die baard toch! Hoelang zal de Sint daar overgedaan 
hebben om dat aangroeisel zo mooi lang, wit en heel vaak 
ook nog krullend te krijgen? Moet ik hem toch eens vragen 
als ik hem binnenkort per ongeluk tegen het lijf loop.….. 
 
En dan kom ik in de winkel bij onze grootgrutter en wat zie 
ik … Het ligt al vol met chocoladeletters, sint en piet 
snoepfiguren, pepernoten en strooigoed. 
Nee, het is nu wel zeker dat de Sint en zijn Pieten zo snel 

mogelijk naar ons land moeten gaan komen. 
Al het lekkers dat straks naar onze schoenen 
moet verhuizen, ligt al verwachtingsvol te 
popelen om in Pietenhanden terecht te 
komen en dan via hem de weg te vinden 
naar alle klaarstaande kinderschoentjes. 
 

En dan kunnen wij weer gaan zingen van “Sinterklaas 
kapoentje, gooi wat in mijn schoentje”. 
En dan hebben de Sint en de Pieten 
tenminste iets om in die schoenen te 
gooien. 
 
Trouwens wisten jullie al dat kapoentje een benaming is 
van het lieveheersbeestje? Zou het daarom zijn dat ook 
Sinterklaas in een rode mantel rondloopt? 

Al hoewel ik nooit gehoord heb dat 
lieveheersbeestjes ergens cadeautjes 
neerleggen ... 
Maar ja, dat is dan natuurlijk het verschil 
tussen Sinterklaas en een Lieveheersbeestje. 

 
Tegen de tijd dat deze overpeinzing gelezen wordt heeft 
ieder vast al een blik van de Goedheiligman te pakken 
gekregen hebben, in levende lijve of op de televisie. 
Wie weet heeft iemand al iets in zijn schoen gevonden en 
anders zal het echt niet te lang duren voor die schoen 
eindelijk weer eens met iets ander gevuld is dan ons eigen 
beenwerk. 
 
Dan is het ook nog maar heel even voordat we weer kunnen 
gaan zingen van “Dank u Sinterklaasje!” en  

“Dag Sinterklaasje, daaag, daaag Zwarte 
Piet”. 
En dan verdwijnen beiden weer voor 
een jaartje naar het zonnige Spanje.  
 

Thea. 
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Het interview 

Zo’n kans krijg je niet vaak. 
Talloze jongeren kiezen vandaag de dag voor een stage 
in het buitenland. Sommigen kiezen een buurland, 
anderen kiezen liever een land dat zo ver mogelijk van 
hier ligt. Maar het wordt niet altijd een succesverhaal. 
Tom Adriaans (20) ging voor vijf maanden naar 
Suriname. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Tom volgt op het ROC Eindhoven de opleiding Sociaal 
Pedagogisch Werk. Later wil hij activiteitenbegeleiding 
gaan doen. “Het lijkt me leuk om als begeleider werkzaam 
te zijn op een zorgboerderij of een activiteitencentrum. 
Toen ik in het derde leerjaar stage moest lopen kreeg ik de 
kans om dat in het buitenland te doen. Dat wilde ik wel, je 
krijgt niet vaak de kans om vijf maanden naar een ver land 
te gaan. Er gingen er al een aantal van onze klas naar 
Curaçao, daarom koos ik met drie anderen voor Suriname. 
We hoopten er ook een aantal mooie trips te maken.”  
 
Diabetes 
Samen met Linda, Mieke en Rutger begon Tom aan de 
voorbereidingen. Het viertal kent elkaar al sinds het eerste 
leerjaar en is inmiddels goed bevriend met elkaar. Samen 
met Linda en Rutger doet Tom al enkele jaren op 
dinsdagavond vrijwilligerswerk op een soos voor 
gehandicapten in Eindhoven. Toen de ouders van Tom van 
zijn plannen hoorden waren ze niet meteen enthousiast. Hij 
heeft namelijk vanaf zijn zevende jaar diabetes 
(suikerziekte).  

De eerste negen jaren heeft hij zich met een insulinepen 
vier maal daags insuline ingespoten. In die periode deden 
zich nogal eens complicaties voor. Te lage bloedsuikers 
brachten hem regelmatig ’s nachts in een hypo. Maar dat 
gebeurde ook wel eens op school, en tijdens een schoolreis 
in Londen. Bij een hypo is het belangrijk om snel iets waar 
suiker in zit te drinken en/of te eten. Vier jaar geleden 
stapte Tom over op een insulinepomp. De pomp zorgt voor 
een meer geleidelijke dosering van de insuline. Sinds die 
tijd behoren de diepe hypo’s tot het verleden. “Mijn ouders 
waren het er eerst niet mee eens dat ik naar Suriname zou 
gaan. Suriname ligt in de tropen. Je weet vooraf niet hoe je 
lichaam daar reageert op de insuline. Zij waren bang dat het 
niet goed zou gaan. Maar voor mij is mijn diabetes wel het 
laatste dat een stage in het buitenland in de weg mag staan.” 
 

In het begin kreeg het viertal weinig hulp van school. Ze 
moesten alles zelf uitzoeken, en betalen. “We moesten zelf 
daar een stageplaats zoeken. Maar de instellingen die wij 
vervolgens aandroegen keurde de school af. Uiteindelijk 
ging het ROC op zoek naar een stageplaats. Voor Mieke en 
mij werd een crèche gevonden, en het andere duo kon 
terecht in een bejaardenhuis. Via internet kwamen we in 
contact met een Nederlander die een huis in Paramaribo 
verhuurde. Het stond in de wijk Kwatta en dat hebben we 
voor vijf maanden gehuurd. We regelden een visum en in 
het Havenziekenhuis in Rotterdam haalden we de nodige 
vaccinaties. Ook kochten we daar een geïmpregneerde 
klamboe die ons in Suriname tegen de muggen moest 
beschermen. Een doosje malariapillen behoorde ook tot 
mijn bagage alsmede een gewoon paspoort, een 
vaccinatiepaspoort en een medisch paspoort.  
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

marinella@boer10.com 
Atelierruimte: 
De Run 5404 

5504 DE Veldhoven 

www.boer10.com 
Postadres: 
Berg 82 

5508 AX Veldhoven 

Marinella Boer10 
Groendecoraties, Workshops en 

Creatief Atelier 

Mooie decoraties voor de Kerst. 
 

Open dagen: zaterdag 18 en zondag 19 November 
Zaterdag van 14.00 uur tot 20.00 uur 
Zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur 

Tijdens de open dagen kunt u zich inschrijven voor de Kerstworkshops. 

Info : 040-2541087 / 06-51890143 

Het medisch paspoort was nodig omdat ik voor vijf 
maanden insuline en infuussets langs de douane moest zien 
te krijgen. Om de insuline tijdens de lange reis naar de 
tropen koel te houden kocht ik een frio tasje. Dit tasje houdt 
de insuline koel zonder stroom, batterijen of koelelementen. 
Tien minuten onderdompelen in water geeft dagenlang 
bescherming.” 
 

Paramaribo 
De reis werd via internet geboekt. Op zondagmorgen  
29 januari werd het viertal op Schiphol uitgezwaaid door 
hun familieleden. “Na 8,5 uur vliegen landden we in 
Suriname. We werden afgehaald door Rishma, die voor het 
schoonmaken van het huisje zorgde. De eerste dagen 
hebben we er de omgeving verkend en boodschappen 
gedaan. Ook kochten we fietsen zodat we in een kwartier 
op ons stageadres waren. Maar deze fietsen van Chinese 
makelij waren van een slechte kwaliteit. Binnen een week 
was er van een de ketting gebroken, een andere fiets had 
een dubbelgeklapt voorwiel en bij de derde fiets viel het 
voorwiel er opeens uit. We besloten om dan maar fietsen 
van een betere kwaliteit te huren.”  
 
Problemen 
Tom was nog geen week in de tropen en de problemen 
begonnen al. “Door de tropische temperaturen zweette ik 
erg. Daardoor bleef de hechtpleister van het infuus niet 
zitten. Het gevolg was dat de kunststof naald niet in mijn 
buik bleef zitten en ik dus geen insuline meer kreeg. 
Gelukkig had ik ook een insulinepen meegenomen. Vanuit 
het MMC in Veldhoven waar ik onder controle sta had ik 
een adres in Paramaribo gekregen waar ik insuline zou 
kunnen halen.  

Ik besloot de pomp af te koppelen en insuline te gaan 
kopen. Het bleek andere insuline te zijn dan ik gewend was. 
Het spul werkte niet bij mij, mijn bloedsuikers bleven veel 
te hoog en ik voelde me er niet goed bij. Intussen was ik 
mijn stage op de crèche al gestart. Ook had ik naar huis 
gebeld om mijn probleem te melden. Mijn ouders namen 
contact op met de leverancier van mijn infuussets. Die 
kwamen met een mogelijke oplossing in de vorm van twee 
soorten wondpleisters. Ze zouden er alvast enkele in een 
envelop opsturen. Intussen ging ik me steeds beroerder 
voelen. Ik kwam op het idee om de infuusnaald in plaats 
van in mijn buik in mijn bovenbeen te plaatsen. Dus zo 
gezegd zo gedaan. Ik sloot mijn pomp weer aan en 
warempel, de pleister bleef op mijn bovenbeen een stuk 
beter zitten dan op mijn buik. Om de paar dagen verplaatste 
ik de naald naar het andere bovenbeen. Toen ik de 
wondpleisters na ruim een week ontving kon ik de naald 
ook weer in mijn buik plaatsen. Samen met een 
wondpleister bleef de naald nu goed zitten.”  
 
Tegenvallers 
Het werken op de crèche viel tegen. “Er wordt in Suriname 
anders met gehandicapte kinderen omgegaan dan hier. Ook 
sommige collega’s waren niet leuk. Ze spraken onderling 
Surinaams, ze waren niet sociaal. Ik kon ook niet goed 
tegen de ruwe manier waarop ze met de kinderen 
omgingen. De nachten waren zwaar. Ik lag op een slecht 
bed onder een klamboe in een hete en zeer kleine 
slaapkamer. Ondanks de klamboe zat ik ’s morgens toch 
vaak onder de muggenbulten. Er was een tv in het huisje, 
maar die gaf sneeuwbeelden en veel ruis in het geluid. We 
gingen vrijwel elke dag 
naar een internetcafé om 
een uurtje te msn’en met 
familie en vrienden, dat 
kostte ongeveer een 
euro. Op mijn stageadres 
aten we elke dag rijst. 
Thuis maakten we vaak 
pasta of we bakten frites. 
Van de grote 
overstromingen in de 
binnenlanden hebben we 
weinig gemerkt. Tijdens 
het regenseizoen regende 
het er wel vaak heel 
hard.” 
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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 

 
Uitstapjes 
Om wat meer van het land te zien maakte het kwartet een 
aantal leuke trips. White Beach, Brownsberg, Galibi en  
Jaw Jaw werden bezocht. “Op Galibi zagen we 
reuzenschildpadden die ’s nachts aan land eieren komen 
leggen. We bezochten een indianendorp en maakten een 
jeepsafari. Ik heb een fotoboek laten maken van de mooie 
plaatjes die ik overal geschoten heb.” 
 
Tom was blij toen hij na vijf maanden weer terug kon naar 
Nederland. Na veel controles op Schiphol (eerst een 
hasjhond, dan de handbagage door de scanner, een 
meegebrachte subwoofer moest maar liefst drie keer door 
de scanner, en zijn grote koffer moest open) zag hij zijn 
familie op 1 juli weer terug.  
 
Ambulance 
Omdat de vader van Tom tijdens zijn stage vijftig was 
geworden zou dit, samen met de terugkeer van Tom op 
zondag 9 juli worden gevierd. Terwijl de eerste gasten al 
onderweg waren naar de feestlocatie lag Tom nog lekker 
naast zijn vriendin te slapen. Dat dacht men tenminste. 
Toen zijn oudste broer, die een verdieping hoger slaapt, met 
zijn gsm naar Tom belde reageerde hij niet. Zijn vriendin 
werd wel wakker en die ontdekte dat Tom helemaal van de 
wereld was. In paniek alarmeerde zij de ouders van Tom. 
Die zagen al meteen dat het goed mis was, hun zoon lag in 
coma. Met gsm en vaste telefoon werd 112 gebeld en 
binnen enkele minuten stonden er twee ambulances in de 
Paleisstraat. Intussen hadden zijn ouders het 
bloedsuikergehalte van Tom al vastgesteld en de 
infuusslang doorgeknipt zodat de insulinetoevoer zou 
stoppen. De ziekenbroeders sloten direct een ander infuus 
aan waardoor Tom weer snel bijkwam. Omdat hij toch weer 
even weg viel en omdat hij uit de tropen kwam werd 
besloten om hem toch naar het ziekenhuis te vervoeren voor 
verder onderzoek. Zijn moeder en zijn vriendin gingen mee, 
en de rest ging naar de feestlocatie. Er werd besloten dat het 
feest gewoon door moest gaan in het vertrouwen dat Tom 
er binnen een uurtje wel bovenop zou komen. Terwijl het 
feest al een tijd aan de gang was kwam het drietal gelukkig 
ook. Tom weet zich van die ochtend alleen nog te 
herinneren dat ie uit het ziekenhuis kwam. Wat de oorzaak 
van deze zware hypo was is nooit boven water gekomen. 
De viering van zijn vijftigste verjaardag zal zijn vader in 
ieder geval nooit meer vergeten! 

De pieten zijn in rep en roer, 
want toen het schip van sinterklaas uitvoer, 
was Sinterklaas niet aan boord, 
dat was toch ongehoord. 
 
In paniek zijn ze aan het zoeken geslagen 
ze zochten dagen en dagen. 
Sinterklaas werd niet gevonden, 
reddingsboten werden uitgezonden. 

 
Over al klonk bang geroep om Sint, 
een beloning voor wie hem vindt. 
Die krijgt pepernoten, marsepein, suikergoed 
zakken vol cadeautjes als het moet. 
 

Daar komt de computerpiet aangesneld, 
Sinterklaas heeft zich per e mail gemeld. 
Hij wil pas komen als hij er zeker van is 
dat hij echt nog voor de kerstman welkom is. 
 
Sint wil tijd en ruimte voor zijn eigen feest, 
de kerstman mag komen, als Sinterklaas is geweest. 
De vraag die door de pieten wordt gesteld, 
zijn de dagen van sinterklaas geteld? 
 
De pieten gaan overal eens kijken hoe het is 
en melden aan Sint, u hebt het mis. 
U bent nog altijd welkom hier, 
Sinterklaas wordt ontvangen met veel plezier. 

Koers cultuur 
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Uitstapje naar Walibi 

Op 8 oktober gingen we met het Tienercomité naar Walibi 
World. Om half 8 vertrokken we met de bus. 
In de bus was het heel gezellig. 
Ze draaiden er de film: The pirates of the Caribbean.  
Ze hadden ook nog voor mij (Sanne) gezongen. 
Toen kreeg ik van het tienercomité een zak met snoepjes. 
Na 2 uur rijden kwamen we aan bij Walibi. 
Toen gingen we eerst naar de tassenplaats. Sommige van de 
leiding bleven bij de tassen.  
’s Morgens was het nog niet zo druk dus gingen we snel in 
alle achtbanen. 
Om 5 uur moesten we weer bij de tassenplaats verzamelen. 
Toen gingen we naar huis. 
Op het kerkplein stonden de ouders te wachten. Iedereen 
ging naar huis. het was een hele leuke (verjaar)dag!!! 
 
Groetjes Sanne & Sarah 

StichtingStichtingStichtingStichting
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Oerle vruuger 

“OERLE VRUUGER” 
Deel 12. 

 
Als je zo door de diverse archieven gaat kom je toch veel 
tegen wat je in wezen niet weet of nooit geweten hebt. 
Hooguit oudere mensen zullen dit nog weten. Zo kwam ik 
in mijn speurtocht naar het verleden van Oerle, voor mij 
iets bijzonders tegen, namelijk dat Oerle in vroegere jaren 
een bedevaart plaats is geweest. Uit de geschriften van 
Augustinus Wichmans, die in 1632 het boek ‘Brabantia 
Mariana Tripartita’ schreef, blijkt daar in te staan dat Oerle 
als een plaats in de Brabantse Kempen in die dagen nog 
door pelgrims werd bezocht ter ere van St. Jan. (De 
schrijver vermeldt hierbij ook plaatsen als Duizel en 
Goirle). In deze tijd bestond er ook al een St. Jansgilde dat 
zich toelegde op vrome en deugdzame werken en volgens 
Gramaye zelf zou dateren uit 1322.  
In aktes, die in de jaren 1685 en 1690 zijn opgemaakt door 
de inspecteurs van de Haagse Raad van State, met 
betrekking tot de toestand van kerken en scholen wordt ook 
melding gemaakt van het feit dat te Oerle, op het feest van 
St. Jan Baptist, een processie door de straten trekt. In deze 
processie wordt St. Janshoofd meegevoerd, begeleid door 
vliegende vaandels, slaande trommels, viool, bas en fluit. 
De classis Peel – en Kempenland zond in 1699 een rekest 
aan de Staten Generaal waarin over de bedevaart onder 
meer werd verklaard dat: “De stoutigheden de Papisten in 
allen deelen niet alleen weder sijn geworden als tevoren, 
maer noch meerder en grooter aengewassen en 
toegenomen; namenlijck, in het plegen van haren 
gewaenden Godsdienst, met het doen van openbaere 
bedevaerden, gelijk mede tot Oirs, daer St Jans-Hooft 
vertoont werdt, en op vele aendere plaetsen meer, daer men 
sonder de minste schroom diergelijcke afgoderijen publicq 
pleegt tot groote ergenisse van de gereformeerden.” 
 
In de jaren voor de reformatie wordt geschreven dat het 
jaren lang niet zo druk was te Oerle, dat de pelgrims 
onvoldoende slaapplaats konden vinden bij de plaatselijke 
bevolking.  

Daardoor werd er door het gemeentebestuur een besluit 
genomen: ‘dat zij die hier ter verering kwamen hun karren 
en tenten mochten plaatsen langs de kant van de straat, 
alleen zodanig dat men geen overlast bezorgde aan de 
overige personen.’ 
  
Paus Pius VI verleende op 6 maart 1784 aan de parochie 
van Oerle een volle aflaat aan alle gelovigen die onder de 
gewone voorwaarden (biecht en Communie) in de kerk 
bidden tussen 23 juni vanaf 17.00 uur en 24 juni tot 
zonsondergang. Er diende onder meer gebeden te worden 
voor de eenheid en de verheffing van de Kerk. De volle 
aflaat werd verleend voor de tijd van tien jaar.   
  
19e en 20e eeuw 
  
Dat de bedevaart naar St Jan in Oerle ook in de 19e eeuw 
nog werd voortgezet blijkt weer uit een mededeling uit 
1912. Toen de huidige kerk in gebruik werd genomen, werd 
er terug gekeken, als ook vooruit gekeken. Uit een bericht 
in de Meierijsche Courant van 22 juni 1912 kan worden 
afgeleid dat de bouw van de nieuwe kerk werd beschouwd 
als een impuls aan een reeds bestaande bedevaart. Het 
bericht luidde: “De eeuwenoude viering van St. Jan in en 
buiten de kerk zal dit jaar gelijk vroeger in Oerle vooral 
zondag na den 24sten plaats hebben. Op dien dag worden 
familiekringen, vrienden en kennissen uitgenodigd om den 
grooten patroon onzer kerk, die sedert onheugelijke tijden 
ook algemeen vereerde en gevierde Heilige van den omtrek 
is (o.a. de zoogenaamde St. Janstrossen, die met het feest 
van St. Jan hier en elders vóór alle huizen prijken, mogen 
dit getuigen) te vereeren en aan te roepen. Was telke jare de 
toevloed van pelgrims en vereerders steeds groot, veel 
grooter ongetwijfeld zal deze jaar wezen, nu het geldt een 
eerste bezoek te brengen aan St. Jan Baptist, den machtige 
Schutspatroon onzer parochie, den hoogvereerden Heilige 
van de omtrek in den prachtige nieuwe tempel, hem ter eere 
gebouwd” einde citaat.  
  
Rond dezelfde tijd noteerde pastoor A. Suetens (1907-
1923) over de bouw van de kerk: “Door de kerk met twee 
fraaie (door deskundigen zeer geroemde) beeldramen te 
verrijken werd beoogd de devotie voor voornoemde 
heiligen (Antonius Abt en Jan de Doper) bij de geloovigen, 
naar best vermogen, in stand te houden en te verlevendigen. 
Dit was ook de reden, waarom aan den machtige 
schutspatroon onzer parochie (wiens vereering daarenboven 
in geheel den omtrek in hoog aanzien staat, getuigen de 
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Senioren Expo 2007 

‘Senioren Expo 2007’ 
 
Fikse korting voor 50+ leden van de  
Rabobank Oerle-Wintelre 
 
Van 16 tot en met 21 januari 2007 vindt er een Senioren 
Expo plaats in het congrescentrum “Koningshof’’ te 
Veldhoven. Ook de Rabobank is hierbij vertegenwoordigd. 
Er zijn adviseurs aanwezig die u kunnen adviseren over uw 
bankzaken of een afspraak voor u kunnen maken. Eveneens 
kunt u onder deskundige leiding kennismaken met 
internetbankieren. 
 
De entreeprijs van dit informatief, informeel maar vooral 
interessant evenement, bedraagt normaliter € 6,00 per 
persoon per dag. Maar….. 50+ leden van de Rabobank 
krijgen een aanzienlijke korting. Voor het verzilveren van 
deze korting kunt u een waardebon afhalen aan de balie van 
één van onze kantoren. 
Tegen inlevering van deze waardebon, bij de kassa van 
Senioren Expo, betaalt u op 16 en 17 januari maar € 4,00 
voor twee personen. Op overige dagen betaalt u € 4,00 per 
persoon.  
Profiteer van dit voordeel en kom een waardebon afhalen!!  

Rabobank 
Oerle-Wintelre 

zogenaamde St. Janstrossen, welke met het feest van St. Jan 
vóór alle huizen prijken, en de jaarlijksche groote toevloed 
van vereerders op zijn feest) een afzonderlijk altaar in den 
nieuwe kerk werd toegedacht.” 
  
Tot omstreeks 1950 werd op de feestdag van St. Jan een 
processie gehouden met ’s middags een lof. Bij deze 
gelegenheid dreven kooplui hun nering in kramen bij de 
kerk. 
Thans, 1950, wordt op zijn feestdag, een Gildemis gevierd 
door het nog steeds bestaande St. Jansgilde (een 
schuttersgilde). Tijdens deze mis evenals op de 
eerstvolgende zondag zegent de pastoor met een in 
wijwater gedompelde palmtakje de meegebrachte St. 
Janstrossen. Na afloop van de viering is er een 
kinderzegening, dit gebruik is ook al in onmingeraakt. 
Daarna brengt het St. Jansgilde van Oerle op het kerkplein 
voor de kerk een vendelgroet aan de patroonheilige en de 
pastoor. Het schuttersgilde trok vervolgens naar de kapel 
van O.L. Vrouw in ’t Zand te Zandoerle, - waar toen op die 
zelfde dag de St. Jansmarkt werd gehouden – om daarna in 
de tegenover gelegen herberg te gaan teren. Van de 
bedevaartpraktijk, waarbij pelgrims van buiten het dorp 
kwamen, was echter geen sprake meer.  
  
Na de jaren rond 1980 is er van pelgrimage totaal geen 
sprake meer, ook het gebruik van de processie ter ere van 
onze patroonsheilige is al jaren niet meer gebruikelijk. 
Vermoedelijk is dit gebruik zo rond 1955 verdwenen. Daar 
ik na dit jaar niets meer van dit alles heb kunnen terug 
vinden. 
  
Na de inzinking van dit gebruik nam in de jaren zestig en 
zeventig in Oerle de belangstelling voor het maken en laten 
zegenen van St. Janstrossen tijdens de jaren daarna weer 
sterk toe, mede dankzij de pastoor, G. Vekemans, die de 
volksdevotie een warm hart toedroeg. Er worden zelfs 
speciale bijeenkomsten belegd om de nieuwkomers in het 
dorp in te wijden in de geheimen van het maken van St. 
Janstrossen. Ook de bloemenwinkels spelen hierop in door 
omstreeks 24 juni de ingrediënten aan te bieden. Het 
vervaardigen en ophangen van de trossen wordt in Oerle 
beschouwd als een waardevolle traditie die men in ere wil 
houden. 
  
Frans Loots 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Roergebakken kalkoenschotel ( 4 personen ) 
 
Ingrediënten: 

1 ui 
1 rode paprika 
1 groene paprika 
2 eetlepels maïs 
350 gram kalkoenfilet 
peper en zout 
3 eetlepels olijfolie 
kippenbouillontablet 
2 dl water 
1 eetlepel maïzena 

 
Bereiding: 
 
Pel en snipper de ui. Maak de paprika’s schoon, snijd het 
vruchtvlees in stukjes van ca. 2 cm. Laat de maïs uitlekken. 
Snijd de kalkoenfilet in blokjes van ca. 2 cm en bestrooi ze 
met peper. Verhit de olie in de wok en roerbak het vlees op 
een hoog vuur rondom bruin, schep het vlees uit de wok en 
bestrooi het met zout. Doe alle groenten in de wok en 
verkruimel de bouillontablet erboven, roerbak de groenten 
op een hoog vuur, beetgaar in 3-4 minuten. Schep het vlees 
door de groenten en voeg 2 dl. water toe, draai het vuur 
lager. Roer in een kopje de maïzena met 2 eetlepels koud 
water tot een glad papje, roer het door de ingrediënten in de 
wok en laat het vocht aan de kook komen en binden. Breng 
het gerecht op smaak met zout en peper. 
Serveer direct met rijst.........  
 
Smakelijk eten. 

Koken met de koers 

Lotgenotencontact Nederlandse Vereniging voor 
Autisme NVA.  
 
Ouders van volwassenen met autisme, maar ook ouders van 
kinderen met autisme en mensen met autisme uit de regio’s 
Eindhoven en de Kempen kunnen voor contact met 
lotgenoten de inloopavonden van de NVA bezoeken. Op 
deze avonden kan men kennismaken met lotgenoten, in 
gesprek gaan, video’s kijken, tips uitwisselen enz.  
 
De avonden worden maandelijks gehouden in het gebouw 
van de Boei aan de Jasperstraat 3 in Veldhoven.  
De eerste avond was op dinsdag 7 november jl. Daarna zijn 
de avonden op dinsdag 12 december en op dinsdag  
2 januari. In principe zijn de inloopavonden iedere eerste 
dinsdag van de maand. Bij feestdagen (zoals Sinterklaas) 
wordt een week opgeschoven.  
 
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. 
 
Contactpersoon: Mado Dalsem  040-2531748 

Inloopavonden NVA 
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Wijkplatform nieuws 

Betaalbare Starters- en Seniorenwoningen in Oerle 
 
Beste Oerlenaren, 
 
Graag informeren we u over het plan om in Oerle 
betaalbare woningen te realiseren voor starters en senioren. 
(Opm: de exacte definitie van ‘starters’ is nog punt van 
overleg met de gemeente). Achterliggende gedachte bij dit 
initiatief is dat een evenwichtige bevolkingssamenstelling 
ertoe bijdraagt dat de leefbaarheid in het dorp behouden 
blijft en dat de mogelijkheid gegeven wordt in Oerle te 
blijven wonen.   
 
Voor dit project komen mensen in aanmerking die 
woonachtig of geboren zijn in Oerle. Het is de bedoeling 
om een vereniging op te richten waarbij geïnteresseerde 
starters en senioren duurzame en betaalbare woningen 
realiseren. Dit is mogelijk door middel van bouwen in eigen 
beheer, waarbij de woningen ook voor toekomstige 
generaties betaalbaar blijven.   
 
Kopersvereniging CPO Oerle  
Dit project gaat voorlopig heten: Kopersvereniging CPO 
Oerle (CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)   
Wijkplatform Oerle heeft een werkgroep opgestart die de 
oprichting van Kopersvereniging CPO Oerle voorbereidt.   
De definitieve bouwlocatie en allerlei randvoorwaarden 
dienen voor dit project in Oerle nog vastgesteld te worden. 
Doelstelling is om de Kopersvereniging CPO Oerle per juli 
2007 op te starten. Als alles volgens planning verloopt start 
de bouw in 2009 en zou de eerste woning begin 2010 
opgeleverd kunnen worden.   
 
Woonvisie Gemeente Veldhoven  
De gemeente Veldhoven ondersteunt deze plannen zoals 
verwoord in de ‘Aanvulling Woonvisie 2005-2009: 
Bouwen voor starters wat is er mogelijk’. Ze doen dat o.a. 
door het beschikbaar stellen van de bouwgrond. De 
gemeente wil dat het Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap in Veldhoven West (= ook Oerle) 
wordt opgepakt. Een goed voorstel komt in aanmerking 
voor een pilotproject. Wijkplatform Oerle wil deze kans 
graag met beide handen aangrijpen.   
 
Informatieavond medio januari 2007  
Medio januari 2007 zal er een informatieavond worden 
georganiseerd in Dorpscentrum d’Ouw School. Tijdens 
deze avond zal er door iemand die ervaring heeft met een 
dergelijke project toelichting worden gegeven. Tevens 
wordt de mogelijkheid geboden tot het stellen van de vele 
vragen die er leven. Deze avond is voor iedereen vrij 
toegankelijk, alle Oerlenaren zijn van harte welkom. 
 

Geïnteresseerde starters en senioren  
Geïnteresseerde starters en senioren kunnen zich 
inschrijven via het formulier dat zich op de achterzijde van 
deze pagina bevindt. Dit formulier vindt u straks ook in de 
nieuwsbrief van het Wijkplatform (verspreiding december). 
De formulieren kunt u inleveren op Welle 32 of Stepke 6 in 
Oerle. Eind januari hebben we dan inzicht in wie er 
allemaal geïnteresseerd is in dit project. 
 
Wat betekent Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap? 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap laat zich het best 
omschrijven als een groep particulieren (georganiseerd in 
een stichting of vereniging) die een bouwlocatie verwerft 
en vervolgens naar eigen inzichten een project voor eigen 
gebruik realiseert binnen de gemeentelijke 
randvoorwaarden. Zonder tussenkomst van derden 
organiseert de stichting of vereniging op deze bouwlocatie 
een woningbouwproject, waarbij ze zelf tot een keuze van 
architect en aannemer komt. De invloed van de 
woonconsument op inhoud en vorm is groot. Deze aanpak 
heeft, doordat de groep zelf als projectontwikkelaar 
optreedt, een kostenreducerend effect. Dat effect wordt nog 
versterkt door de mogelijkheid van zelfwerkzaamheid.   
Om de invloed van de woonconsument en betaalbaarheid 
optimaal te houden, kan gekozen worden voor de methode 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 
gecombineerd met de koopgarantregeling, een 
doorontwikkelde vorm van verkoop onder voorwaarden. 
Deze koopgarantregeling geldt speciaal voor starters.  
 
Informatie  
Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op  
met: Jos van Haren 040-2052364  of e-mail : 

jos.vanharen@planet.nl 
Henri Kox 040-2055115  of e-mail : 

henri@henrikox.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martin Tholen, Henri Kox, Wil van der Vorst en Jos van 
Haren van Wijkplatform Oerle, Werkgroep Starters- en 
Seniorenwoningen Oerle.  
 
Wanneer wij nieuwe informatie voor u hebben, zullen wij 
dit in de Koers van Oers vermelden, zodat u zo volledig 
mogelijk geïnformeerd wordt over nieuwe ontwikkelingen 
en voortschrijdend inzicht.  
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Aanmeldingsformulier voor Starters : 
Ondergetekende(n) wil graag in aanmerking komen voor een starterswoning in Oerle. 

 Achternaam inschrijver : ______________________________________ man/vrouw  (*) 

 Voornaam : ________________________ 

 Geboorteplaats : ________________________  Geboortedatum : ____-____-_______ 

 Huidig adres : _______________________________________________ 

 Postcode en woonplaats : _______________________________________________ 

 Telefoon :  ________________ E-mailadres :____________________________________________ 

 

 Voorkeur : KOOP / HUUR (*) 

 

Achternaam eventuele partner : _______________________________________ man/vrouw (*) 

 Voornaam : ________________________ 

 Geboorteplaats : ________________________  Geboortedatum : ____-____-_______ 

 Huidig adres : _______________________________________________ 

 Postcode en woonplaats : _______________________________________________ 

 Telefoon : _________________ E-mailadres :____________________________________________ 
(*) : doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
 
Aanmeldingsformulier voor Senioren 
 
Ondergetekende(n) wil graag in aanmerking komen voor een seniorenwoning in Oerle. 

 Achternaam inschrijver : ______________________________________ man/vrouw  (*) 

 Voornaam : ________________________ 

 Geboorteplaats : ________________________  Geboortedatum : ____-____-_______ 

 Huidig adres : _______________________________________________ 

 Postcode en woonplaats : _______________________________________________ 

 Telefoon :  ________________ E-mailadres :____________________________________________ 

 

 Voorkeur : KOOP / HUUR (*) 

 

Achternaam eventuele partner : _______________________________________ man/vrouw (*) 

 Voornaam : ________________________ 

 Geboorteplaats : ________________________  Geboortedatum : ____-____-_______ 

 
(*) : doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
 

Dit formulier kunt u inleveren op Welle 32 of Stepke 6. 

Aanmeldingsformulier Starters- en seniorenwoningen in Oerle 
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Bron: Koers van Oers, november 1989 
 
Groep 5 krijgt het al kouder...... 
 
De herfst 
Als je eikels raapt dan kun je poppetjes maken. Want er 
liggen veel eikels. En ook heel veel kastanjes. En er zijn 
ook wilde kastanjes. En er liggen ook veel blaadjes. Want 
er vallen veel blaadjes van de boom. En in de herfst vallen 
veel verkleurden blaadjes, bruin, geel en een beetje rood.  
Marco. 

—— 
Hallo jongens.  
Het is weer herfst en dan vallen de bladjes van de bomen en 
dan kun je in de bladjes spelen en dan is het heel leuk om in 
het bos te wandelen en dan is het heel leuk. Er staan dan 
allemaal paddestoelen met witte stippen en ook met bruine 
stippen en dan kun je kastanjes op rappen en eikels en dan 
kun je er een popje van maaken en dan wordt het heel leuk 
en verstoppertje spelen in de bladeren. En veel groetjes van 
Bart Imming.... 

—— 
Ik vertel wat over de herfst. Als het herfst is vind ik dat 
leuk. Want dan zie je paddenstoelen. En de bladeren zijn 
mooi gekleurd dus: rood, bruin, geel. Maar weet je wat wel 
jammer is? Dan zijn de vogels weg. Maar als het herfst is 
kun je kastanjes rapen en eikels en noten. Een eekhoorns 
klimmen hoog de boom in en snoepen dan van de eikels. 
Doei van Noortje van de Looy. 

Sint komt weer in Oerle! Ouw (k)oers 

‘Tot 26 november, we hebben 
er veel zin in!’, 

aldus Sinterklaas. 
 
Hoi jongens en meisjes, 
 
De Sint komt weer naar Oerle! Hij heeft er veel zin in, laat 
hij weten. De slimme HoofdPiet heeft daarom de volgende 
belangrijke informatie: 
 
1. De intocht in Oerle is op zondag 26 november om 

14.00 uur.  
Komend vanuit  De Bosbender zullen de Sint en zijn 
Pieten via de Nieuwe Kerkstraat, Ruiske, Stepke, 
Welle en de Boonberg met Harmonie en Ponyclub 
naar d’Ouw School trekken. Hier zullen Sinterklaas 
en zijn Pieten jullie van harte welkom heten in 
Oerle. 

2. Het bezoek aan de Basisschool St. Jan Baptist en 
peuterschool de Tamboerijn is op dinsdag 5 
december. 
Sint bezoekt alle klassen van de basisschool. Daarna 
zal hij van 11.00 tot 11.30 de peuters verblijden met 
een bezoek. Ook kinderen die niet op de 
peuterschool zitten zijn van harte welkom! 

3. De intocht in Veldhoven is op zaterdag 18 
november. 

4. Chocolademunten. 
De leden van het St. Nicolaas Comité zullen u de 
week voor de intocht bezoeken met de collectebus 
voor het ophalen van de chocolademunten. 

 
Groetjes van het Sint Nicolaas Comité,  
Anita, Lian, Wilma, Henriette, Jan, Esther, Marc, Wil  
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Teun’s reisverslag 

Teun van Vlerken in Polen (Katowice) 
 
Eind september is onze dorpsgenoot Teun van Vlerken voor 
een half jaar naar Polen vertrokken om daar stage te lopen. 
In de Koers van Oers kunt u zijn verhaal volgen. Hieronder 
volgt het eerste deel. Voor een uitgebreidere versie  met 
foto's kunt u kijken op zijn site 
www.teunpoland.waarbenjij.nu. 
 
Hallo allemaal, 
 
Hier volgt een verslag van mijn reis 
naar Katowice. Ik zat in een bus vol 
met Polen, sporadisch sprak er eentje 
Nederlands en op die manier kon ik 
de berichten van de eveneens Poolse 
buschauffeur min of meer laten 
vertalen. Naast mij zat een man uit 
Wroclaw of zo die tegelzetter was in Haarlem, en volgens 
mij waren er nog een stuk of dertig zoals hij want de bus zat 
stampvol. De zitplaatsen waren erg klein en de (korte) 
momenten dat ik niet aan het gangpad zat kreeg ik meteen 
last van mijn knieën en kramp. Gelukkig vond die Poolse 
kerel het niet erg daar te zitten en dus heb ik nog redelijk 
comfortabel kunnen reizen. Midden in de nacht staken we 
de Pools-Duitse grens over en kwamen er soldaten binnen 
van iedereen het paspoort te controleren. De Poolse 
'snelweg' was net een zandpad vol kuilen en van slapen 

kwam dus niet veel meer. Ik heb in half 
Duits/Nederlands wat kunnen praten met 
mijn Poolse buurman maar over het 
algemeen heb ik muziek geluisterd 
gedurende de reis. De films die werden 
afgespeeld in de bus waren Engels, maar in 

plaats van een Poolse ondertiteling praatte er steeds een 
Poolse kerel de vertaling door het Engels heen, waardoor 
een filmpje kijken er niet in zat voor mij. We hadden flink 
wat vertraging, wat niet zo'n goede zaak was aangezien 
mijn 'buddy' om negen uur op het busstation zou zijn om 

me op te halen. Toen ik om kwart over tien uitstapte was er 
helaas niemand te zien en heb ik een half uurtje in de 
Poolse zon vertoeft om te kijken of er iemand zou komen 
opdagen. Helaas was dit niet het geval. Achteraf bleek dat 
mijn buddy, of tutor zoals ze het hier noemen, wel op een 
busstation was maar of dit dezelfde was als waar ik wachtte 
weet ik niet en achteraf doet het er ook niet meer toe. 
Anyway, ik moest dus naar mijn nieuwe huis, en ik had 
geen flauw idee waar ik was. Niemand hier spreekt proper 
Engels en in de overvolle bus stappen met 2 tassen en een 
zware koffer zonder te weten waar uit te komen was 
uiteraard geen optie. Het telefoonnummer van mijn buddy 
klopte niet, want als ik dat nummer belde kreeg ik een of 
andere wazige Pool aan de lijn die niets snapte van wat ik 
zei. Ook 'the international office' reageerde niet op mijn 
telefoontjes, ik kreeg een Pools antwoordapparaat aan de 
lijn. De enige optie die nog over was na een 
half uur wachten was uiteraard de taxi. 
Gelukkig had ik het adres van mijn dormitory 
in mijn tas, dus ik pakte mijn spullen en zodra 
een van de taxichauffeurs me in het oog kreeg werd de 
kofferbak opengegooid, blijkbaar zag ik eruit als een 
buitenlander die nog nooit in Katowice was geweest. Maar 
goed, voor 40 zloty (delen door 3,5 voor euro's) werd ik 
naar mijn dormitory gebracht. Daar aangekomen hoefde ik 
nog alleen maar uit te zoeken waar en hoe ik me moest 
aanmelden, wat uiteindelijk nog vrij goed ging.  
Mijn roommate had een party gehad die nacht dus sliep 
uiteraard (was pas 11 uur). Ik spendeerde de rest van de dag 
met het inruimen van mijn kasten, tot het moment dat een 
Frans meisje, dat mijn roommate al kende, binnenkwam en 
ik een stuk of wat andere exchange students leerde kennen. 
Ook Stefan, de andere jongen uit Nederland, arriveerde in 
de namiddag. Die avond gingen we met zes studenten uit 
eten in Katowice; Stefan, mijn Spaanse roommate, het 
Franse meisje, een Spaans stelletje en ik. Het was echt heel 
leuk om meteen de eerste avond al met andere studenten op 
een terrasje te kunnen gaan eten!  
 
's Avonds was er in de tv-room ook een soort van feestje, 
wodka is hier trouwens de standaard drink, maar ik had 
nauwelijks geslapen dus hield het rond half 1 voor gezien. 
Toen ik aankwam waren er ongeveer 20 studenten (meeste 
Spaans) en vandaag zouden er nog ongeveer 40 bijkomen. 
Vandaag was ook een leuke dag. Rond 11 uur ben ik 
opgestaan, en het plan was rond 1 uur met Stefan, mijn 
tutor en een Duitse student naar de stad te gaan om wat 



21 

inkopen te doen. Om half 1 kroop ik achter mijn laptop, 
maar ik had nog geen alinea van mijn verhaaltje geschreven 
of de rest kwam al binnen om me op te halen om naar de 
stad te gaan. Al met al heeft het me 4 pogingen gekost dit 
verhaaltje te schrijven We zijn met de auto gegaan, wat 
echt beter is dan de overvolle bussen en trams hier, om in 
de stad wat te drinken en wat boodschappen te doen. Ik was 
al een paar keer door Katowice heen gereden en had ook 
het centrum al gezien, en over het algemeen zag het er uit 
zoals ik verwachtte; oude gebouwen, slechte wegen en veel 
oude auto's (niet dat ik dat geen charme vind hebben). Maar 
wat ik in de 'shopping centre' 
tegenkwam overtrof echt al mijn 
verwachtingen. Het leek wel alsof 
ik in de toekomst was gestapt, het 
gebouw was pas een jaar oud en 
het was zo ontzettend modern en 
luxe!!  Zoiets zou je echt nooit 
verwachten hier, zelfs in Nederland kom je zoiets niet 
tegen. De volgende keer zal ik echt foto's moeten maken 
want het is echt ongelooflijk wat voor luxe winkels ze daar 
hebben. Het was enorm groot, zoiets als de heuvelgalerie 
maar dat vijf keer groter en tien keer luxer. Op de bovenste 
verdieping was een center waar je kon bowlen, poolen  
(16 pooltafels!), gamen (grote speelhal) en nog veel meer 
dingen. Alles was supermooi aangekleed en zelfs op 
zondagmiddag waren er genoeg mensen. Ik heb dus al 
enkele 'vooroordelen' moeten bijstellen, want voor ze zoiets 
in Nederland hebben zijn we een paar jaar verder. Maar 
goed, ik moet nu gaan want ik ga samen met mijn 
roommate eten kopen!! 
 Ciao! 

De Oerse Bikers in ‘t nieuw 

De Oerse Bikers zijn onlangs in ’t 
nieuw gestoken. En daarmee is het 
ook één club geworden. Twee 
mannenteams, een (ontroerend 
mooi) vrouwenteam en een 
jeugdteam; voortaan horen 
ze allemaal bij elkaar. 
Natuurlijk in de vertrouwde 
Oerse kleuren blauw en geel. En 
inclusief Tinus van Campen (die 
ontbreekt namelijk op de foto). 
De club wordt gesponsord door Cambiance de 
Molenvelden, Bakkerij Verhoeven, Meat Man, 
Kenneth Smit, Sanders Graszoden en Van de Vorst PR. 
 
Mountainbiken is een populaire sport. Dat komt ten eerste 
omdat het gezellig is om met een gelijkgestemde groep op 
pad te gaan. Maar ook de fysieke uitdaging levert veel 
voldoening op. En last but not least is het een sport waarbij 
je enorm kunt genieten van de natuur. 
De mannen van de Oerse bikers gaan ieder jaar een lang 
weekend naar Vielsalm. Letterlijk het hoogtepunt van het 
bikeseizoen. Jaarlijks terugkerende thema’s tijdens dit 
weekend zijn de drie B’s en de drie V’s. Te weten Bergen-
Bier-BBQ en Vuur-Vuur-Vuur.  
Kortom, terug naar de natuur. 
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Met een oud barrel van Amsterdam naar Dakar 
voor het goede doel. 
 
Op 11 november vertrokken Don, Dennis, Geert en Bart 
met twee oude Volvo’s naar Dakar in het kader van de 
Amsterdam-Dakar Challenge. Dat het een avontuurlijke en 
zware tocht gaat worden is zeker. Veel slechte wegen en 
natuurlijk zand in de Sahara zullen het uiterste vergen van 
de chauffeurs en hun wagens. Ter plekke worden de auto’s 
verkocht, de opbrengst gaat naar een goed doel. Don en 
Dennis Sala en Geert en Bart van de Sande kozen voor het 
renoveren van een oud zorgcentrum in Gambia. Hier komt 
een opleidingscentrum voor jongeren die een 
computeropleiding willen volgen. Er zijn veel jongeren die 
een dergelijke opleiding willen volgen maar veelal 
ontbreken de middelen. Met deze opleiding vergroten de 
jongeren hun kans op geschoold werk. 
De vier mannen uit Oerle, Bladel, Wintelre en Veldhoven 
zijn al meer dan een jaar met de voorbereidingen bezig. De 
auto’s mogen namelijk maximaal € 500,- per stuk kosten. 
Voor € 400,- werden 2 oude Volvo’s uit de 7-serie gekocht, 
maar dan ben je er nog lang niet. Tot aan de dag van vertrek 
wordt er gesleuteld, verbeterd, versterkt en gestickerd. Die 
stickers zijn over het algemeen van sponsors in de regio die 
de 2 teams en het goede doel een warm hart toedragen. 
Imperiaals erop, extra koeling, ruimte voor meer brandstof, 
een nieuwe koppeling, hulpveren en extra accu’s zijn maar 
een klein deel van de voorbereidingen. Inschrijven, 
sponsoren zoeken en steeds proberen om de kosten in de 
hand te houden, want de budgetten zijn beperkt. Een 
koelkast en een bakkie zijn onontbeerlijk. En natuurlijk gaat 
er een tent mee om in te overnachten. Op 11 november jl. 
zijn ze vertrokken vanuit Amsterdam. Als alles goed gaat 
zijn ze op 5 december weer terug. De terugweg wordt een 
stuk gerieflijker, met het vliegtuig. 
 
Meer informatie kun je vinden op: www.keienbutsers.nl 

Amsterdam - Dakar 

Feestelijke artikelen in Unicef-Wereldwinkel 
 
De tijd van de cadeaus breekt weer aan. Voor velen is dat 
zoeken geblazen, maar als u een kijkje neemt in de 
Veldhovense UnicefWereldwinkel slaagt u zeker. Deze 
door vrijwilligers gerunde winkel heeft in deze 
feestmaanden een uitgebreide collectie cadeaus in de 
aanbieding. Als het goed is ontvangt u heel binnenkort de 
folder WERELDSE GESCHENKEN in de bus. Daarin 
vindt een keur aan cadeaus, die zowel Sinterklaas als de 
Kerstman zeer zullen aanstaan.  
Bovendien wordt in de periode van 20 november t/m eind 
december op glaswerk 20% korting gegeven. Het gaat dan 
om wijn-, likeur-, water- , cocktail-, borrel- en bierglazen, 
maar ook om bijbehorende karafjes. Zoekt u soms 
fotolijstjes dan kun u ook uitstekend terecht, want die 
worden met een korting van 15% aangeboden. 
Maar ook van Unicef is weer een uitgebreide collectie aan 
kaarten en andere geschenken in de winkel te vinden 
U weet het: kopen in de UnicefWereldwinkel geeft dubbel 
plezier. U verrast uw familie, vrienden en kennissen met 
iets aparts en u steunt kleine producenten in de Derde 
Wereld en kinderen met weinig kansen. 
De UnicefWereldwinkel aan de Burg. van Hoofflaan 175 is 
open op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op  
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Op de foto hierboven van links naar rechts: 
Dennis Sala, Geert v.d. Sande, Don Sala en Bart v.d. Sande 

Unicef Wereldwinkel 
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(Advertentie) 

RABO Verenigingsprijs 

Nominatie Rabobank Verenigingsprijs 
 
Het is een maatschappelijke tendens dat het steeds 
moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen. Toch 
zetten verenigingen, stichtingen en organisaties ondanks dit 
tekort nog steeds veel verenigingsactiviteiten op.  
Om onze blijk van waardering te uiten heeft  
Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de Rabobank 
Verenigingsprijs in het leven geroepen. 
 
De prijs gaat naar een stichting, vereniging of comité die 
zich in 2006 bijzonder heeft ingezet voor de lokale 
samenleving. Er is een prijs van € 1.000,- voor Oerle en een 
prijs van € 1.000,- voor Wintelre. 
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden of derden 
kunnen een vereniging, stichting of comité aandragen om in 
aanmerking te komen voor deze prijs. 
 
De beoordeling van de nominaties berust bij een door het 
bestuur van Rabobank Oerle-Wintelre benoemde autonome 
jury, die vervolgens het bestuur van de Rabobank zal 
adviseren.  
Voor Oerle is dat de werkgroep OWWO.  
Indien een van de juryleden op een of andere wijze 
betrokken is bij een voorgedragen stichting, vereniging of 
comité zal deze persoon bij de beoordeling van het 
betreffende project de grootst mogelijke terughoudendheid 
betrachten.  
 
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn: 
− De stichting, vereniging of comité is in het werkgebied 

van de bank gevestigd. 
− De stichting, vereniging of comité heeft iets bijzonders 

gepresteerd. 
− De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door 

vrijwilligers. 
− Er mag geen sprake zijn van commerciële doeleinden. 
− De stichting, vereniging of comité houdt een rekening 

aan bij Rabobank Oerle-Wintelre of wordt klant bij 
Rabobank Oerle-Wintelre. 

− Geen aanvragen van politieke partijen. 

Iedereen, die het verenigingsleven in Oerle een warm hart 
toedraagt en van mening is dat een bepaalde vereniging, 
stichting of comité zich in het bijzonder heeft ingezet voor 
de Oerse gemeenschap wordt van harte uitgenodigd het 
afgedrukte aanmeldingsformulier op de achterzijde van 
deze pagina in te vullen. 
 
Wilt u uw stem niet verloren laten gaan en wilt u snel 
reageren, kijk dan nu op www.koersvanoers.nl en vul het 
formulier digitaal in en stuur het op naar het secretariaat 
van OWWO.  
U kunt het ingevulde formulier ook deponeren in de 
brievenbus van de Koers van Oers bij het  
Dorpshuis d’ Ouw School of in de brievenbus van de 
Rabobank Oerle-Wintelre. 
 
De inschrijving staat open tot en met 30 november 2006. 
 
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, 
stichtingen of comité’s nomineren voor de Rabobank 
Verenigings Prijs. Vervolgens gaat u, als inwoner zelf 
beslissen welke vereniging, stichting of comité de prijs in 
ontvangst mag nemen. U wordt van harte uitgenodigd om 
op zondag 14 januari 2007 naar d’Ouw School te komen. 
Daar worden de nominaties bekend gemaakt, ontvangt u 
een stembiljet en bepaalt u de winnaar. Zorg dat u erbij 
bent, want uw stem telt. 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
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Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs. 
 
 

 
 
Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2006:  

 
 
 
Ik vind dat bovenstaande vereniging, stichting of comité zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
Oerse gemeenschap, omdat: 

 
 
 
Inleveradressen: 
 
Digtiaal versturen: 
Formulier staat op www.koersvanoers.nl  
Na het invullen stuurt u dit naar het secretariaat van OWWO: schoonenvkuik@zonnet.nl 
 
Inleveradressen: 
Brievenbus: 
-  Koers van Oers bij d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC  
-  Coöperatieve Rabobank Oerle-Wintelre, Zandoerleseweg 10, 5507 NJ 

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
 
De bank die Ú kent! 
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Verhaal: Geen schoorsteen 
 

Kim is dol op Sinterklaas. Ze zou wel willen dat het elke 
dag Sinterklaasfeest was. Stel je voor: elke dag een 
cadeautje in je schoen! “Je zou er na een maand niks meer 
aan vinden”, zegt mamma. “Wees maar blij dat het is zoals 
het is.”  
Kim zegt niks terug. Mamma's weten 
zulke dingen niet. Mamma's zijn veel te 
verstandig en veel te oud voor 
Sinterklaas. 
Gelukkig wordt het dan weer november en komt 
Sinterklaas op zijn schip naar Nederland. Kim ziet hem op 
de televisie. Wat zou ze er graag in het echt bij zijn. 
De volgende dag moet ze met mamma mee de stad in. Kim 
heeft niet veel zin, ze moppert en ze zeurt, maar ze wordt 
helemaal blij als ze in een speelgoedwinkel Sinterklaas ziet 
staan. Kim drukt haar neus bijna plat tegen de ruit van de 
voordeur. Ze wil naar binnen, maar mamma zegt: 
“Nee, Kim, dan moet ik wat kopen en dat wil ik nu niet.” 
Kim wil toch naar binnen, maar voordat mamma boos op 
haar wordt, komt Piet gelukkig op de deur af, doet hem 
open en zegt tegen Kim: 

“Durf jij Sinterklaas een hand te geven?” Wat 
een vraag: natuurlijk durft Kim dat. Ze durft 
hem zelfs een zoen te geven. 
“Ja hoor”, zegt ze dan ook. “Want welk 
kind is nou bang voor Sinterklaas?”  

“Een stout kind”, bromt Piet. “Die krijgt met de 
roe en gaat in de zak mee naar Spanje.” 
“Nee Piet”, zegt Sinterklaas. “Dat doen we al 
lang niet meer. Dat was vroeger, toen jij nog 
jong was en je elk jaar mee naar 
Nederland mocht.” 
“Ik ben een beetje oud”, zegt Zwarte 
Piet tegen Kim. “Ik mocht alleen mee 
omdat jonge Piet ziek is. Maar eh.... 
wat doet u tegenwoordig met stoute 
kinderen, Sinterklaas?” 
“Die krijgen een aardig briefje”, 
zegt Sinterklaas. “En dan zijn ze het volgende jaar weer 
lief.” Zwarte Piet kijkt een beetje verbaasd en Kim zegt 
geen woord. Ze denkt aan wat ze dit jaar allemaal voor 
stouts heeft gedaan: ze heeft een vreemde meneer 
uitgelachen, zout in de suikerpot gedaan omdat ze kwaad 
was op mamma en nog veel meer, veel meer. Zou ze nu een 
brief krijgen en geen cadeautje? En ze wilde net zo graag 
een winkeltje hebben met een grote weegschaal, een echte 
kassa en een heleboel lekkere dingen om te verkopen en op 
te eten. 

Gelukkig zegt mamma: “Kim is een lief meisje, Sinterklaas, 
ze is haast nooit stout.” “Maak dan maar een verlanglijstje”, 
zegt Sinterklaas. “Ik gooi wel iets door de 
schoorsteen.” 
“Maar wel iets klaarzetten voor het paard”, 
zegt Piet. “En voor mij ook wat. Een lekker 
stukkie chocola of zo. Anders klim ik niet op 
het dak en gooi ik niks door de schoorsteen.” 
Kim is vreselijk blij, tot.... Midden op de stoep blijft ze 
staan. “Mamma”, zegt ze. “We hebben geen schoorsteen. 
Hoe moet dat nou?” 
“Dat lost Sinterklaas wel op”, zegt mamma. 
Kim gelooft er geen woord van. Ze wonen vierhoog, op een 
galerijflat, met centrale verwarming. 

“Waar moet ik het eten voor Piet en 
het paard zetten?” vraagt ze 
ongerust.  
“Bij de radiator onder het raam in 
de kamer”, antwoordt mamma. “Ik 
weet zeker dat die aardige Piet 
vannacht wat in je schoen stopt. 
Wacht maar rustig af.” 
Hoe kun je nou rustig afwachten als 
je geen schoorsteen hebt? 
Kim kan die nacht dan ook bijna 
niet slapen van spanning. En als ze 
slaapt, wordt ze met een schok weer 

wakker. Eerst zijn er de gewone geluiden van televisies, 
muziek, pappa’s en mamma’s die thuiskomen, een gillende 
baby, een stoppende auto, maar opeens is het heel stil. Het 
is nu echt nacht.  
Kim is klaarwakker. Hoort ze iets? 
Sch... sch... sch... Zijn dat 
voetstappen op het dak? Kim 
gaat rechtop in bed zitten. Haar 
hart bonst. Ja hoor, nu hoort ze 
het heel goed. Er schuifelt 
iemand over het dak! 
Kim heeft het warm en koud 
tegelijk. Het zweet breekt haar 
uit. Ze heeft buikpijn of ze ziek is. Daar loopt Sinterklaas of 
Piet en ze vinden geen schoorsteen. Ze zijn voor niks op het 
dak geklommen! 
Kim heeft een bak water met een winterpeen bij de 
verwarming gezet. Met een bonbon erbij voor Piet. En nu 
kunnen ze er niet bij. Wat zal Piet kwaad zijn! Want Piet is 
niet voor de poes, dat kon Kim wel zien aan zijn ogen. 
Misschien is hij wel zo kwaad dat hij gewoon door de 
voordeur komt om haar in de zak te stoppen. 
Kim luistert. De voetstappen op het dak zijn weg, maar nu 
hoort ze ze op de galerij. Kim vergist zich niet. Wat ze 
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hoort, zijn echte, heuse voetstappen. Het liefst zou ze haar 
hoofd onder de dekens doen, maar Kim is een moedig 
meisje en ze klimt uit bed en gaat de gang op.  
Het geluid van de voetstappen wordt duidelijker. Het zijn 
langzame, schuifelende voetstappen. De voetstappen van 
iemand die heel oud is. Minstens zo oud als Sinterklaas. 
Kim moet Sinterklaas vertellen dat ze geen schoorsteen 
hebben, maar wel een verwarming en dat ze bij de radiator 
onder het raam in de kamer alles voor Piet en het paard 
heeft klaargezet. Ze doet gauw de voordeur open.  
“Piet”, roept ze. “Sinterklaas.” 
Op de galerij staat de buurman. “Bedoel je mij?” vraagt hij. 
“Nee natuurlijk niet”, zegt Kim. “U bent Sinterklaas toch 
niet?” “Die heb ik anders wel gezien”, zegt de buurman. “Ik 
kom net van een feestje en beneden in de hal... Ik dacht nog 
dat lijkt Sinterklaas wel.”  
Hij is dus weggegaan. Omdat zij geen schoorsteen heeft. 
Kim doet de voordeur dicht en loopt langzaam naar de 
kamer. Geen Sinterklaas dus. Is dat niet het ergste wat een 
kind kan overkomen? Kim knipt het licht aan. De kamer 
ziet er zo midden in de nacht heel vreemd, zelfs een beetje 
eng, uit. Net of er overdag geen mensen wonen. 
Kim loopt naar de verwarming en kijkt. De waterbak is 
leeg, de wortel en de bonbon zijn weg en in haar schoen ligt 
een klein pakje. Er komt een ringetje uit met een prachtig 
rood steentje. Het past precies. 
Kim kan wel huilen van geluk, 
maar ze doet het niet. Ze is kwaad 
op zichzelf. Ze had toch moeten 
weten dat Sinterklaas en Piet veel 
meer kunnen dan gewone 
mensen. Ze zijn immers veel 
knapper dan vaders en moeders, 
opa's en oma's of juffies op school: ze 
zijn zo knap, dat ze zelfs cadeautjes gooien 
door een schoorsteen die er niet is. 

Knutselen: Van stip tot stip 
Trek door alle punten een lijn en begin bij 1. 
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Knutselen: Sinterklaas slingers 
Kopieer deze pagina een aantal keren en kleur de driehoekvormige figuren ze zo mooi mogelijk in. Knip de figuren uit en 
bevestig de verschillende slinger onderdelen aan elkaar door middel van splitpennen. 

Knutselen: Sinterklaas deurhanger 
Kleur onderstaande deurhanger zo mooi mogelijk in, plak deze vervolgens op 
een stuk karton. Daarna kun je de deurhanger uitknippen en gebruiken. Veel 
knutselplezier. 
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Sinterklaas liedjes 
 

Zie ginds komt de stoomboot 
 
Zie ginds komt de stoomboot 
uit Spanje weer aan. 
Hij brengt ons Sint Nicolaas 
 
ik zie hem al staan. 
Hoe huppelt zijn paardje 
het dek op en neer, 
 
hoe waaien de wimpels 
al heen en al weer. 
Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe: Wie zoet 
is krijgt lekkers; 
wie stout is de roe!' 
 
O. lieve Sint Nicolaas 
kom ook eens bij mij 
en rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij! 
 

 

Sinterklaas kapoentje 
 
Sinterklaas kapoentje, 
Gooi wat in mijn schoentje, 
Gooi wat in mijn laarsje, 
 
Dank je Sinterklaasje! 
Sinterklaasje bonne bonne bonne 
Gooi wat in mijn lege lege tonne 
 
Gooi wat in mijn laarsje, 
Dank je Sinterklaasje! 

Recept: Taai Taai  
 

Ingrediënten:  
- 250 gram bloem  
- 1 eetlepel stroop  
- ½ theelepel potas  
- 1 theelepel gemalen anijs 
- 100 gram honing 
- ½ theelepel zout 
- 3 theelepels kaneelpoeder 
- 1 theelepel nootmuskaat 
- 1 theelepel kruidnagelpoeder 
 
Bereiding:  
Verwarm de oven voor op 160 ºC. Verwarm de honing 
zachtjes en roer er de stroop door. Zeef de bloem en meng 
er de specerijen en het rijsmiddel door. Voeg er de 
inmiddels afgekoelde honing en stroop bij en kneed het 
geheel tot een stevig deeg. Rol het deeg uit, of maak er 
vormpjes van. Leg het op een ingevette bakplaat en bak het 
in een matig warme oven in circa 25 minuten lichtbruin. Je 
kan controleren of het gaar is door er met een naald in te 
prikken. Wanneer deze droog blijft, is het gaar.  
Eet smakelijk!!!! 

Puzzelen: Doolhof 
 

Help Piet om zijn schoen terug te vinden. Begin bij de pijl. 

Daar wordt aan de deur geklopt 
 
Daar wordt aan de deur geklopt, 
hard geklopt, zacht geklopt. 
Daar wordt aan de deur geklopt. 
Wie zou dat zijn?  
 
Wees maar gerust mijn kind. 
Ik ben een goede vrind. 
Want al ben ik zwart als roet, 
'k Meen het toch goed. 

 
Want ik kom van Sinterklaas, 
Sinterklaas, Sinterklaas. 
'k Heb voor jou, m'n kleine baas, 
moois in mijn zak. 
 
Ben je wel zoet geweest? 
Wees dan maar niet bevreesd! 
Kijk, hier zendt Sint Nicolaas  
fijn speculaas!  
 

Zwarte Piet, wees wel bedankt; wel bedankt, wel bedankt! 
Nu zal ik aan 't leren gaan, 
daar kan je' op aan. 
 
Borstplaatjes, groot in tal, 
'k deel ze vanavond al 
met mijn lieve zusje klein. 
Blij zal ze zijn.. 
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Puzzelen: Sinterklaas woordzoeker 
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Uitslag kleur/knutselplaat van September 2006;  
“Boer met varken op de armen” 

Twan samen met zijn moeder de deur open. Twan is druk 
bezig met een plakwerkje voor zijn juf, die binnenkort haar 
verjaardag op de peuterspeelzaal viert. Hij vindt het goed 
dat ik naast hem kom zitten en ik mag zelfs meehelpen 
plakken. Onder het plakken stel ik Twan wat vragen, want 
we willen wel natuurlijk iets te weten komen over de 
winnaar. Twan zijn vriendjes in de klas zijn o.a. Bas ( dit is 

ook zijn buurman) en Estelle. 
(Estelle heeft altijd zulke mooie 
staarten en jurken aan. Twan vindt 
het leuk om te knippen en te 
plakken. Hij speelt graag met 
Playmobil en auto’s en als er een 
spelletje wordt gespeeld, dan het 
liefst Jumbolino, Memory, of 
huisje, boompje, beestje. Buiten 
speelt Twan ook. Er staat een 
mooie glijbaan in de tuin. Maar 
Twan speelt liever voetbal met zijn 
vader. En dan heel hard juichen als 
er een doelpunt wordt gemaakt. 
Naar de televisie kijkt hij ook wel 
een. En dan zijn Plop en Piet Piraat 
zijn favorieten. Op de computer 
speelt hij ook wel eens een 
spelletje. Bumba het clowntje. 
Zoals ik al in het begin vertelde 
waren er een aantal kinderen in de 
herfstvakantie weg geweest. Nou 
Twan is ook op vakantie gegaan en 
hij heeft zelf zijn koffer ingepakt. 
Knap hè! ? Weet je wat er in zijn 
koffer zat? Er zat o.a. in zijn 
knuffel Apie. En een boek van Jip 

en Janneke, zijn computer met Winnie de Poeh, kleurtjes. 
En Twan is héél ver weg geweest. Het was héél lang rijden, 
naar…….Westerhoven. Daar hebben ze lekker een weekje 
geskied. Dat lijkt me zo leuk, skiën met een dikke jas aan 
en wanten en een muts met oorwarmers tegen de kou. En 
dan ’s middags lekker buiten wandelen in de zon met je jas 
open. Want echt koud was het niet in de vakantie.. 
Zo, het plakwerkje is ondertussen af en we weten het een en 
ander van Twan. Dus ga ik maar weer naar huis. Twan 
bedankt voor het gesprekje en koop iets leuks van de 
cadeaubon, en tot ziens Twan. 
 
Houdoe, tot de volgende Koers van Oers met weer een 
nieuwe winnaar. 

Hallo allemaal 
 
Helaas zit de herfstvakantie er weer op. Ik heb gehoord dat 
er veel kinderen op vakantie zijn geweest, zowel in 
Nederland, als in het buitenland. Lekker hoor, een weekje 
ertussen uit. En de weken erna was er weer veel leuks te 
doen. Ten eerste doet Oers weer mee met het Halloween 
spektakel. Misschien hebben jullie 
thuis ook wel meegedaan. Met een 
buurtvereniging, sportvereniging, 
of in je eentje. Ik heb gelezen dat 
je je voor verschillende 
categorieën in kunt schrijven. 
Bijvoorbeeld een onderwerp met 
heksen of spoken, halloween, iets 
met pompoenen of van alles wat. 
Ik heb heel veel pompoenen uit 
gesneden en ik ben benieuwd wat 
jullie hebben gemaakt. Ik heb de 
route inmiddels met de fiets 
gereden. Om te kijken wat creatief 
Oers er dit jaar weer van gemaakt 
heeft. Want vorig jaar was het 
zeker de moeite waard om een 
tochtje op de fiets/auto te maken. 
En na Halloween gaat het richting 
de intocht van Sinterklaas en zijn 
altijd aanwezige knechten, de 
zwarte Pieten. Ik heb al gezien dat 
er binnenkort weer een vervolg 
verhaal van Sinterklaas en Zwarte 
Piet op de televisie komt. (Club 
van Sinterklaas) En er komen vast 
ook weer knutsel ideeën en een 
kleurplaat in de Koers van Oers te staan. Maar het gaat in 
dit stukje natuurlijk niet over Halloween of Sinterklaas. Nee 
het gaat erom wie er dit keer een cadeaubon heeft 
gewonnen met de kleurwedstrijd. Om je geheugen nog even 
wat op te frissen, het ging om de kleurplaat waarop een 
boer een varken probeert op te tillen. En een lol dat die 
twee hebben. Ze lachen allebei. Het is ook wel een leuk 
gezicht. Een lachend varken in de armen van een lachende 
boer. En diegene die gewonnen heeft is nog maar 3 jaar 
oud. Hij zit dus nog helemaal niet op de basis school, daar 
gaat hij volgend jaar pas naar toe. Hij zit op de 
peuterspeelzaal de Tamboerijn. En de peuterspeelzaal zit 
aan de basisschool Sint Jan Baptist vast. En de naam van de 
winnaar is: TWAN VAN DER STEEN.  
 
Hij woont samen met zijn oudere zus Michelle en zijn papa 
en mama in de Zittardsestraat. Nadat ik heb aangebeld doet 
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 27 november 2006 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat November 2006’ en druk de pagina af. 



Agenda 2006 

Volgende kopijdatum is 
27 november 2006 

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
 
Koers nr. 11 December Kerst 

Agenda 2007 
Januari  
7 Harmonie:openingsconcert en receptie in de 

Schalm 
14 St. Jeugdbelangen: snerttocht 
28 TCO: Dag in de sneeuw 
28, 29 & 30 Vrijwilligersavonden Stimulans 
  

Februari  

17 t/m 20 Carnaval 
17 Harmonie: deelname carnavalsoptocht Oerle 
18 Harmonie: deelname carnavalsoptocht 

Veldhoven 
24 of 25 TCO: Bezoek aan een stad 
  

Maart  
31 Veldhovens spektakel 
  

April  
8 St. Jeugdbelangen: paaseieren zoeken 
14 Harmonie: Optreden met Gé Reinders in de 

Schalm 
15 TCO: braderie in Oerle 
21 TCO: Feestavond/Jaarvergadering 
22 1e H.Communie 
  
Mei  
6 Harmonie: dauwtrappen 
27 St. Jeugdbelangen: pinksterfietstocht 
28 Harmonie: pinksterconcert 

13 BIO: Verkoop Valentijnsharten 

November  
24 KBO muzikale middag 
24 TCO: Horror avond 
25 oud papier ophalen 
26 Intocht Sinterklaas in Oerle om 14.00 uur 
27 KVB: Sinterklaasviering 
27 kopij inleveren voor de Koers van Oers 
29 KVO: sinterklaasmiddag 
  
December  
 KVO-KVB: Kerstmarkt Duitsland 
5 Bezoek Sinterklaas op basisschool St. Jan Baptist 

7 Uitreiking Vrijwilligersprijs 2006 (Stimulans) 
9 Inzameling Oud Ijzer door Rijvereniging St Jan. 
17 Chant'Oers: kerstconcert met Harmonie st.Cecilia 
18 KVB: Kerstviering 
20 KVO kerstviering 
20 Kerstviering KBO / Zonnebloem 
23 oud papier ophalen 
28 TCO: Sport & Activiteiten dag 

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 

Juni  
2 Boergondisch Oers 
3 BIO: Knegseltoernooi 
8 harmonie: goede doel actie in PSV stadion 
10 BIO: gezelligheidstoernooi 
14 t/m 17 Harmonie: jubileumfeest- 4-daagse met diverse 

activiteiten: 
14 Muziekavond mmv Veldhovense Korpsen in de 

feesthal 
15 Band-night voor iedereen in de feesthal 
16 ’s middags:  Reünie in d'Ouw School :  

 Oerse avond in de feesthal 
17 ’s morgens:  Eucharistieviering 

’s middags:  Parade Oerse verenigingen en nazit 
in de feesthal 

17 Oerse Motortoertocht 
23 TCO: Activiteit oudste tieners 
  
Augustus  
10 t/m 12 TCO: Bivak 
18 TCO: Afsluitingsavond 
  
September  
15 t/m 18  kermis 
  
Oktober  
20 Harmonie: concert van de eeuw in de feesthal 
  
december  
22 Harmonie: kerstconcert met Chant Oers in de 

kerk en nazit in d'Ouw School 


