x

LQKHWWHNHQYDQ
KRJHKRJH$OSHQ

x

.HUVW&'YRRUJRHGHGRHOHQ

x

0HWÂÂQKDQGNXQMHQLHW
NODSSHQe

x

*HVFKLHGHQLVKHUKDDOW]LFK

x

2HUOH"%HNHQGYDQ79

-DDUJDQJ
QXPPHUGHFHPEHU

&RORIRQ
5HGDFWLH

/XF\YDQGHU$D$G$GULDDQV6HOPDYDQ%DOHQ
%DUWYDQGHQ%RRJDDUG+HUPDQ*UDV
&DUROLHQ6DQGNXLMO.LFNNHQ,QH/RLMHQ:LP/XLMN[
&KULV6DQGNXLMO.LWW\7KROHQ-DFREV 
$QQLHYDQGHU9HOGHQYDQ9OHUNHQ
0LUDQGDYDQ9OHUNHQYDQ,HUVHO$GULsQQHYDQGH9RUVW


Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle.
De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten,
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande 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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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.

6WLFKWLQJ.RHUVYDQ2HUV

Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,
St. Janstraat 50, 5507 ND, (PDLOVHFUHWDULDDW#NRHUVYDQRHUVQO
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC
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Het adres van onze internetpagina’s: KWWSZZZNRHUVYDQRHUVQO
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen
naar: ZHEPDVWHU#NRHUVYDQRHUVQO

.RSLMDDQOHYHUHQ

Via mail naar UHGDFWLH#NRHUVYDQRHUVQO of in de brievenbus bij
d’Ouw School in de vorm van een diskette en een afdruk
(i.v.m. leesbaarheid diskette).
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(K)Oers met name(n)
Achter tranen van verdriet
schuilt de glimlach van een herinnering...

Bedankt…
Wij willen iedereen van harte bedanken,
voor alle kaartjes, bezoekjes, telefoontjes,
aanwezigheid of andere steun die we
mochten ontvangen na het overlijden van ons
moeder,
An van der Velden-van der Velden
Het heeft ons erg goed gedaan
en geeft ons veel kracht en
troost om verder te gaan.

Kerststal Zandoerle
In enkele jaren is het een traditie geworden dat er op het
Gèment in Zandoerle een kerststal wordt geplaatst. Ook dit
jaar is dat weer het geval. De kerststal is in de periode
11december 2005 tot en met 7 januari 2006 dagelijks te
bezichtigen van 9.00 tot 21.00 uur.

Sinterklaascomité verlaten
Onze Tonnie gaat ons verlaten
Trippeltrappeltrippeltrap
Daarom moeten wij een traantje laten
Trippeltrappeltrippeltrap

Kinderen en kleinkinderen
van der Velden.
—————

Felicitaties aan het Zilveren-paar
Wij feliciteren Ine & Frans Loijen met hun
25-jarig huwelijksjubileum.
De redactie van de Koers van Oers.

Gevonden voorwerpen
Gevonden in de Welle;
zilveren meisjesring met klein rood steentje.
Af te halen bij: Annie van der Velden, Boonberg 5

Heel veel dank voor al je tijd
Voor jouw warmte en gezelligheid
Heel veel dank voor al je tijd
Gouwe kracht het is voorbij…
Sinterklaascomité en alle kinderen van Oers

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Snerttocht Après-ski

Snerttocht Après-ski op zondag 15 januari 2006
Op zondag 15 januari aanstaande is er weer de jaarlijkse
Snerttocht. Het Sinterklaascomité heeft de eer om deze
editie 2006 te mogen organiseren. Dit jaar staat in het teken
van de gezelligheid van de hoge, hoge Alpen. Om ideeën
op te doen zijn de leden een lang weekend op excursie
geweest naar de Alpenweiden (zie foto). Het was er
berengezellig en we zijn zeer geïnspireerd thuisgekomen.
Het belooft een bijzondere Snerttocht te worden met veel
opdrachten, ijle lucht, glühwein, worst und sauerkraut,
après-skihut, lange tafels, waldhoorns, bierpullen en koude
vingers.
De Snerttocht Après-ski wordt deze keer afgesloten met een
spectaculair Schlager-Festival in d’Ouw School.
Onder andere zullen optreden Jolanda Luykx en
Marja Huibers als Hepi & Hepi. We hopen dat vele
Oerlenaren hun goede voorbeeld zullen volgen en zich
inschrijven voor het Schlager-Festival. Playback of live:
alles mag.
Je kunt je aanmelden bij Lian Jacobs, Wilma Flesch,
Anita Sanders of Wil van de Vorst.
Laat je inspireren door de volgende prachtige
Schlagerklassiekers:
Gerhard Wendland - Tanze mit mir in den morgen
Heintje – Mama of Heidschi Bumbeidschi
Heino - Blau bluht der enzian of La montanara
Cindy & Bert - Immer wieder sonntags
Demis Roussos - Auf wiederseh'n
Roy Black & Anita - Schon ist es auf der welt zu sein
Cindy & Bert - Ich komm' bald wieder
Marianne Rosenberg - Ich bin wie du
Vicky Leandros - Tango d'amor
Conny Froboess - Zwei kleine Italiener
Wanda Jackson - Santo Domingo
Udo Jürgens - Merci Cherie
Roland W. – Monja
Freddy Breck - Uberall auf der welt
Nicole - Ein bisschen frieden
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Na de wandeling vindt in d’Ouw School de prijsuitreiking
plaats voor wie de opdrachten tijdens de Snerttocht het best
heeft vervuld. En natuurlijk eten we dan een overheerlijke,
lepelrechtop kop snert!
Resumé:
• Zondag 15 januari Snerttocht Après-ski!
• Start en inschrijving bij d’Ouw School:
tussen 13.00 en 14.00 uur
• De Snerttocht is gratis voor kinderen jonger dan zes
jaar, kinderen tot twaalf jaar € 1,- en volwassenen € 1,50.
• Wandeling met leuke opdrachten, circa acht kilometer
• Schlager-Festival (o.a. Hepi & Hepi) na afloop van de
wandeling
De Snerttocht 2006 is een coproductie van Stichting
Jeugdbelangen, Stichting Dorpscentrum en het
Sinterklaascomité
Het Sinterklaascomité wenst iedereen alvast veel
liefdevolle feestdagen toe.
Tot ziens in het nieuwe jaar! Jodelahietiiiiiii…
Marc, Lian, Tonnie, Anita, Jan, Wilma en Wil

Onderwijs & medische zorg
Stichting Pastoor Vekemans Fonds

€ 71500,- voor onderwijs en medische zorg in India
Bijna de helft van de kinderen in India is chronisch
ondervoed. Een groot deel geniet geen onderwijs en nog
steeds is het slecht gesteld met de mogelijkheden van de
jongens en meisjes uit de laagste kaste en de kastelozen, de
zgn. onaanraakbaren. Deze hebben een vaste plek in de
sociale hiërarchie.
Men hoort de laatste tijd over de economische groei, welke
India ondergaat, maar dit gaat aan het merendeel van de
bevolking voorbij. Primair de Zuidelijke en Westelijke
staten genieten van de toegenomen welvaart. Onze
projecten zijn voornamelijk in het arme noordoosten van
India gelegen. Door onderwijs te kunnen volgen heeft men
zicht op een betere toekomst. Om een en ander te
stimuleren zijn onlangs door onze Stichting een aantal
projecten geselecteerd uit de vele aanvragen welke zijn
binnengekomen. Gekozen is voornamelijk voor
onderwijsprojecten, waaronder een zgn. Engelse School,
waar de lesstof in het Engels wordt gegeven. Er is in India
veel vraag naar mensen die Engels hebben geleerd, m.n. in
de IT sector schept dit toekomstmogelijkheden.
De betaling van € 71500,- welke wij mede dankzij uw hulp
hebben kunnen doen is bedoeld voor de volgende projecten:
Provincie Assam
Doolahat, meisjeshostel, waterbassin
€ 5500
Tezpur, meisjeshostel, drie computers
€ 1880
Keherukhanda, meisjesschool, meubilair en lesmat. € 1840
Keherukhanda, meisjesschool, toiletten
€ 1880
Tezpur, meisjesschool, generator elec.mat.
€ 400
Subtotaal:
€ 11500
Provincie Chhattisgarh
Mahuapali, bouw hospitaaltje
Bagra, 150 lessetjes Primary School
Ambikapur, 200 lessetjes Primary School
Dharamjargarh, toiletten English Medium School
Ambikapur, boerderijtje meisjeshostel
Ambikapur, toiletten en douches
Dharamjargarh, 1/3 gedeelte bouw van
20-klassige school, kantoor etc.
Subtotaal:
Totaal

€ 11100
€ 5500
€ 7050
€ 2800
€ 3800
€ 6750

Marinella Boer10
Groendecoraties, Workshops en
Creatief Atelier
Voor leuke decoraties in huis en in de tuin
Voor actuele informatie en open dagen,
kijk op de website of bel me even.
040 - 2541087 / 06 - 51890143
marinella@boer10.com

www.boer10.com

Atelierruimte:
De Run 5404
5504 DE Veldhoven

Postadres:
Berg 82, 5508 AX
Veldhoven

De toiletten en douches zijn van belang voor de hygiëne.
De kinderen kunnen gebruik maken van echte toiletten en
hoeven niet meer het veld in.
Voor de school in Dharamjargarh heeft de Stichting de
gehele financiering op zich genomen. Er is een krediet van
de aannemer, welke is gebaseerd op onze toezegging om
1/3 deel in 2006 en 1/3 deel in 2007 te betalen.
Wij hopen voor die tijd veel inkomsten van acties en
sponsors binnen te krijgen, zodat wij de belofte gestand
kunnen doen.
Wilt U ons daarbij helpen. Er zijn nog vele kinderen, welke
hopen op onderwijs en van onze hulp afhankelijk zijn.
Onze bankrekening is 1385 08 852.
Stichting Pastoor Vekemans Fonds.

€ 23000
€ 60000
€ 71500
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1e Veldhovense Kerst-CD

1e Veldhovense Kerst-CD is een feit!
Het was een gezellige drukte op 20 november j.l. in
d’Ouw School. Bijna 300 zangers en zangeressen van
8 verschillende koren uit Veldhoven waren aanwezig voor
de presentatie van de 1e Veldhovense Kerst-CD.
Veldhoven is een muzikale gemeente, dat is bekend, maar
een echte Veldhovense Kerst-CD was er nog niet. En nu is
die er wel! Op initiatief van Chant’Oers.
Alle benaderde koren reageerden dit voorjaar enthousiast
op de uitnodiging van Chant’Oers om mee te werken aan
een Kerst-CD. Helaas kon niet iedereen meedoen, sommige
koren hadden al een overvol programma. Bij anderen werd
er een beetje geschoven en lukte het alsnog. Je moet
immers wel half september je Kerstrepertoire al paraat
hebben, en dat is natuurlijk wel erg vroeg.
Er staan 8 koren op de CD met ieder 2 werken. De
deelnemende koren zijn: Close Harmony Koor Just Us,
Gemengd Koor Sheliak, Gospelkoor Messengers of Joy,
Veldhovens Kamerkoor, Veldhovens Mannenkoor,
Vocaal Ensemble Phoenix, Zanggroep Ubi Caritas en
natuurlijk Chant’Oers. De laatste is ook verantwoordelijk
voor de algehele coördinatie en organisatie. Het is een
mooie en gevarieerde CD geworden die een prima
afspiegeling geeft van de koorzang in Veldhoven. Die zet je
met plezier op tijdens het kerstdiner.
Tijdens de presentatie ontving burgemeester Sjraar Cox de
1e CD uit handen van voorzitter Frans van de Wildenberg.
Frans bracht hem meteen op het idee om dit Veldhovense
topproduct toe te voegen aan het Kerstpakket van de
Veldhovense ambtenaren. Na even kortsluiten met de
aanwezige wethouders werd dit meteen geregeld. Het is
natuurlijk ook een prima gemeentelijk relatiegeschenk.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

4

Aansluitend was er gelegenheid voor de deelnemende koren
om een nummer ten gehore te brengen. In een strak schema
kwam iedereen aan de beurt. Inzingen in het Jeugdhuis of
de biljartzaal, daarna opstellen voor de achteringang en
vervolgens het podium op. Het is zeldzaam dat koren op
deze manier naar elkaar luisteren.
Tussendoor bedankte Frans van de Wildenberg de
vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het tot stand
komen van de CD. Remco Feenstra en John van Eijsden
voor de opnametechniek, Wil Theus voor het masteren, Ad
van Doren voor het ontwerp van het drukwerk en Emmie
van Vlimmeren en Harry van der Zanden voor de
organisatie. Ook Barend Lutgendorf ontving een CD voor
de gastvrijheid in zijn Veldhovense Muziekschool, waar de
meeste opnames zijn gemaakt.
Na afloop van de optredens klonk vooral de Kerst-CD door
de luidsprekers van d’Ouw School. En dat meerdere keren
achter elkaar. Voor Gidi en zijn medewerkers misschien
een beetje veel van het goede, maar ze hielden zich prima!
Er werd nog gezellig nagepraat.
De netto-opbrengst van de CD gaat naar een echt
Veldhovens goed doel, de Stichting Voorzieningen
Gehandicapten. Die zorgt ervoor dat er bij kinderboerderij
De Hazewinkel speeltoestellen komen voor kinderen met
een lichamelijke of verstandelijke beperking. Een lang
gekoesterde wens die waarschijnlijk in 2006 kan worden
gerealiseerd.
De CD is niet in de winkel te koop maar kan wel worden
besteld bij de leden van de deelnemende koren. Hij kost
slechts 5 euro. In Oerle is de CD te bestellen bij:
Marja van der Wijst, ( 2051942.

Overpeinzingen

De winter heeft zich aangekondigd!
Vanmorgen werd ik wakker en tot mijn stomme verbazing
zag ik dat Veldhoven schuil ging onder een dunne witte
deken. Zelfs mijn raamkozijn had een witte wollige
versiering gekregen.
En meteen moest ik denken aan
Sinterklaas en zijn Pietermannen,
die nu natuurlijk extra moeite
hebben met het beklimmen van de
daken. Zullen ze nu wel op tijd bij
alle kinderen de gevraagde en
ongevraagde cadeautjes kunnen brengen? Of moeten er ook
dit jaar extra hulpklazen en pietermannen ingehuurd
worden? Tja, met dit weer zullen die ook niet staan te
popelen van ongeduld.
En plotseling denk ik terug aan de tijd dat Henk eens als
hulppiet dienst moest doen.
We woonden toen nog in Hazerswoude en de Sint had daar
te kampen met veel verkouden en grieperige Pieten. Een
kennis van ons had de Sint gewezen op Henk’s persoontje
en ja wie kan nu een Goedheiligman zijn diensten
weigeren. Dus Henk werd in een pietenpak gehesen, met
schoenpoets zwart gewreven en met een kroezige pruik en
zwierige muts onherkenbaar gemaakt. En zo ging hij met de
Sint het dorp in.
Er moest o.a. een bezoek aan de kleuterschool gebracht
worden waar ook onze zoon Eric bij juffrouw Henny in de
klas zat. Dat was vanzelfsprekend extra spannend, want
zoonlief mocht natuurlijk niet merken dat zijn bloedeigen
vader als Hulppiet was ingezet. Henk oefende daarom met
een speciaal stemmetje in de hoop daardoor niet herkend te
worden door zijn zoon.
Nu had die goede kennis niet alleen het dikke boek met alle
kindernamen aan de Sint meegegeven, maar hem bovendien
het een en ander over zijn nieuwe hulppiet verteld. En Sint
had die dag gewoon een beetje een plagerige bui.

Op de kleuterschool en in de klas van juffrouw Henny
aangekomen liet hij nadat de hulppiet het klaslokaal
bestrooid had met lekkers, naast diverse kleuters ook Eric
bij zich komen. Hij trok zich daarbij niets aan van de porren
die Hulppiet Henk hem met zijn roe in de zij gaf.
“Zo Eric, vertel eens, jij bent vast wel heel braaf geweest.”
Eric knikt heftig van ja en kijkt glunderend van de Sint naar
Pieterman. Henk houdt zijn adem in. “Zou hij iets zien?”
vraagt hij zich af.
“Zou jij wat voor Sinterklaas willen doen?”
Weer knikt Eric, ietwat bedachtzaam bij wat hem te
wachten staat.
“Dan moet je in het vervolg eens wat beter op je vader
letten, want die blijft altijd wel erg lang hangen als hij
ergens op visite gaat en bovendien lust hij wel heel erg
graag een borreltje.”
“Ja Sinterklaas,” beaamt Eric volmondig, “en bier drinken
dat hij kan!”
Hulppiet Henk wordt gloeiend rood tot achter zijn oren en
wat is hij blij dat zijn gezicht bedekt is met een dikke laag
pietenzwart. Zijn pak is hem ineens veel te warm en zijn
ogen schieten vuur, wanneer Sint hem minzaam lachend
maant om voor Eric maar een mooi cadeautje uit de zak te
pakken. Gelukkig heeft Eric alleen maar oog voor de grote
zak waar dat pakje uit tevoorschijn moet komen.
Bier en borreltjes drinken doet Henk tegenwoordig niet
meer en om als Hulppiet te assisteren voelt hij zich ook niet
meer geroepen. Maar tegen dat de decembermaand in
aantocht is denkt hij vaak terug aan die spannende uren in
gezelschap van Sinterklaas.
Thea.

De uitvaart in vertrouwde handen

Slikdijk 16

Wintelre

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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.

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

B&D bouwbedrijf B.V.
Leemskuilen 5
5563 CK Westerhoven
tel: 040-2010051
www.bd-bouwbedrijf.nl
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De parochie

Weekendvieringen St. Jan de Doperkerk
Week van 17 – 23 december:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(Convocamus)
zo 14.30 uur: Kerstconcert Harmonie St. Cecilia.
di 19.00 uur: Kerstviering Severinusstichting
pastor M. Sanders mmv
Veldhovens Mannenkoor
wo 19.00 uur: Boeteviering met pastor J. Tonino mmv
parochiekoor Convocamus
Weekend van 24 – 26 december:
za 17.00 uur: Gezinsviering met
pastoraal werker M. Sanders
za 20.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders (The Unity)
za 22.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. Tonino (Convocamus)
zo 10.15 uur: Eerste Kerstdag: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders (St. Jankoor)
ma 10.15 uur: Tweede Kerstdag: Woord-Communiedienst
met pastoraal werker M. Sanders
mmv “Het Koraal”

Parochieberichten:

Weekend van 31 december en 1 januari:
za 19.00 uur: Oudjaar: Woord- en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders (The Unity)
zo 10.15 uur: Nieuwjaar: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders

Overleden:
An van der Velden, weduwe van Dries van der Velden,
Rundgraafpark (79 jaar)
Anna Aarts - van de Looij, Huize Merefelt (85)
Wim van der Velden (55)

Weekend van 7 – 8 januari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
zo 10.15 uur: Woord- en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders (Convocamus)

Pastoresteam:
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26

Weekend van 14 – 15 januari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(Convocamus)

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 € 7).
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!

6

Een vurige kerst toegewenst…
Vuur, een reactie van brandstof en zuurstof. De oudste
mensen gebruikten vuur om zichzelf te warmen, om eten te
koken en om aanvallers weg te jagen. Het zitten rond een
vuur maakte dat men zich verbonden met elkaar voelde en
haalde familiebanden aan. Steeds meer mogelijkheden voor
vuur ontdekte de mens: het gaf licht en vuur zorgde ervoor
dat de mens betere gebruiksvoorwerpen kon maken. Vuur
was zó belangrijk dat de vroege religies vuur in hun rituelen
gebruikten. Vuur maken was een heidens karwei en daarom
was het heel belangrijk om het vuur niet te laten doven.
In beide kerkelijke feesten, Kerstmis en Pasen, levert vuur
en licht een belangrijke bijdrage. Beide keren wordt licht
gebruikt als tegenpool van de duisternis, de donkerte van
het leven en van de natuur. Want zonder licht geen leven,
zonder licht geen voortgang, zonder licht geen feest.
Iedereen, van christen tot niet-christen, voelt in de winter
het belang van licht aan, alle winkels en straten zijn weer
volop verlicht! Dit licht houdt mensen gaande, laat mensen
de huizen verlaten, brengt mensen bij elkaar.

Koers cultuur

Kaarsjes die branden
bij het stalletje.
Kinderen in stille verwondering
bij het kerstverhaal.
Ouderen denkend aan vroeger
hoe kerst toen anders was.
De kaarsjes van het stalletje
staan nu op de kersttafel.
De maaltijd is geweldig
daarna cadeautjes bij de boom.
Niemand die nog denkt
aan het wonder van Christus geboorte.

Of Jezus werkelijk op 25 december is geboren, weet
niemand. Wel was er al een Romeins feest op die datum,
waarbij men het feest van de terugkeer van de zon vierde.
Met het verhaal van de ster van Bethlehem in de bijbel,
vierden de christenen dat Gods licht in de wereld was
teruggekeerd. Op welke andere dag had dat beter gevierd
kunnen worden dan op de dag waarop de dagen weer
zouden gaan lengen?
Hoe het ook zij, deze dagen worden de kerken weer gevuld
met mensen die verlangen naar licht in hun duisternis, naar
vrede en gerechtigheid, naar samenzijn en hoop op nieuw
leven, naar sfeer en gezelligheid. Vaak hoor je mensen
verzuchten: Kon het maar altijd zo zijn… Welnu: Vreest
niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap!
Want wanneer wij als mensen in wie God welbehagen heeft
bij elkaar komen, is zo een wereld een heel stuk dichterbij.
Als er met deze dagen kerstbestanden mogelijk zijn tussen
landen die in oorlog zijn, dan kunnen wij mensen het dus
wel! Als je maar niet te veel voor jezelf wilt bereiken, als je
maar tevreden kunt zijn met wie je bent en wat je hebt, als
je je maar klein kunt maken zodat je in de wondere wereld
van een pasgeborene kunt stappen. Dán kan de wereld
ineens stilstaan bij het wonder dat God voor de wereld is.
Want God is niet in grootse natuurelementen als in
hemellichamen en in vuur, nee, ook Hij maakt zich klein in
een mensenkind. Een mensenkind dat staat voor hoop, licht,
nieuw leven, vrede, gerechtigheid en écht mens-zijn. Wel
zijn licht en vuur de symbolen voor al deze verlangens en
wensen.
Mede namens pastoor Wil Smulders wens ik u een zalig,
vredig en vurig kerstfeest toe met alle goeds voor het
komende nieuwe jaar!
Mardi Sanders

7

Levende kerststal in Zeelst

Dahliaseizoen afgelopen

Beste mensen.

Levende kerststal Scouting St. Aloysius Zeelst
Even als voorgaande jaren tovert de Stamgroep van
Scouting St. Aloysius uit Zeelst de blokhut om tot een
sfeervolle, gezellige kerststal met een levende kerstgroep en
echte dieren, zoals een pony, konijnen, cavia’s, schapen en
een ezel.
Onder het genot van een warm drankje kunt u onze kerststal
bewonderen op 1e en 2e kerstdag van 13.00 uur tot 17.00
uur. De entree is gratis!
Onze kerststal is rolstoelvriendelijk en we hebben een
ruime parkeergelegenheid vlakbij.
Adres:

Scouting St. Aloysius Zeelst
Blokhut ’t Jikt
Blaarthemseweg 90 te Veldhoven

Het is al weer zo ver dat de dahlia’s uitgebloeid zijn, en was
het op zaterdag 22 oktober de laatste keer
dat er dahlia’s gehaald konden worden.
Jammer want het was zaterdagsmorgens
best gezellig op de tuin met al onze
donateurs die hun wekelijks bloementje
kwamen halen.
Zoals elk jaar mochten de mensen voor de laatste keer zelf
zijn of haar boeketje snijden. Er heerste een gezellige
drukte tussen de bloemen, en er werd niet op een bloempje
meer of minder gekeken.
Het weer was helaas niet zo geweldig, maar dit mocht de
pret niet drukken, iedereen ging voldaan naar huis.
Van onze kant uit was het een geweldig seizoen, en we
menen dan ook dat iedereen daar van mag profiteren.
Het pompoenenplezier met Halloween
was ook door de inzet van iedereen een
groot succes.
Alle mensen van Oerle bedankt dat we
door de steun van jullie allemaal ieder jaar
weer tot deze geweldige samenwerking
komen.
Als we met kerst de kerk weer een
feestelijk aanzien hebben gegeven, kunnen
we ons jaar met een gerust hart en met
veel voldoening afsluiten.
Mensen namens bestuur en alle leden van
de bloemenvereniging “Groen en Keurig”
wensen wij jullie een zalig kerstfeest, en een goede
jaarwisseling toe.
Wij hopen dat we het komende jaar weer op jullie mogen
en kunnen rekenen.
Tip: Haal nu de zaadjes uit de pompoenen van afgelopen
jaar voor dat deze weggegooid worden, dit is voordeliger
dan kopen, en het begin is dan alweer gemaakt om mee te
doen met pompoenenplezier met Halloween 2006
Ook namens de organisatoren van pompoenenplezier met
Halloween prettige kerstdagen toegewenst, en een fijne
jaarwisseling.
Tot ziens in…2006
Bloemenvereniging “Groen en Keurig”
en het Pompoenencomité
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Uitslag loterij Kerst-Inn

Textiele werkgroep pakt uit

SCHENNINK
Hier volgt de uitslag van de loterij gehouden tijdens de
Kerst-Inn:
Lot:
Groen 9
Groen 47
Oranje 241
Oranje 306
Groen 759

Prijs:
Picknicktas; Bakkerij Driessen
Dressingen en tapenenades; Smaakgeheimen
Kledingbon; Set mode
Etenswarenpakket; Meermarkt
Sodaclub-pakket; Schennink

De prijzen zijn af te halen bij:
Schennink / Gilia Bloemen in Wintelre
( 040 - 2051241

De textiele werkgroep pakt uit met de feestdagen.
De textiele werkgroep van de Severinus is een
activiteitengroep waar veel verschillende activiteiten
worden gedaan m.b.t. textiel.
Enkele voorbeelden:
− allerlei vormen van borduren
(doorstopwerk en kruisteken)
− stof versieren (naaiwerkzaamheden, stof versieren met
vilt, pailletten, kralen enz)
− smyrna knopen (kies zelf uw patroon/tekening, kleur,
grootte enz)
Maar we doen meer. De activiteitengroep is uitgebreid met:
− sieraden maken, o.a. de volgende 2 nieuwe categorieën
* gehaakte sieraden € 6,- tot € 10,* gehaakte sieraden geslepen glaskralen € 10,- tot € 25,de rest van de sieraden € 5,- tot € 12,50
− zijde schilderen
− handbeschilderde zijden sjaals in 2 maten:
1.30m (€ 7,95) en 1.80m(€ 9,95)
− zijden broches à € 4,50
− kaarten maken (kerst, verjaardag, geboorte, huwelijk etc)
* zandschilderen
* prikken
* embossing
* 3D kaarten
Alle kaarten € 0,75 tot € 1,50
Sinds een half jaar zijn we in het bezit van een
borduurmachine. Hiermee kunnen prachtige afbeeldingen
en /of namen worden geborduurd op allerlei stoffen.
- badhanddoeken
€ 6,50
- gastendoekjes
€ 3,95
- slabbers
€ 4,95
- set keukendoek
€10,95 ( theedoek en handdoek.)
Ook is het mogelijk om zelf kleding of handdoeken aan te
leveren om te laten borduren.
Loop een keer binnen en overtuig u zelf.

De Run 4346 Veldhoven

Tel. 040-2532150

Verhuur van: - Schoonmaakmachines

De textiele werkgroep is samen met de bakkerij gevestigd
aan de Libra 14.
We zijn van ma. tot vr. geopend van 9.00 tot 16.30 uur.
Loop gerust even binnen.
Wilt U informatie, bel even. 040 – 2573122.

- Elektrisch gereedschap
- Bouwmachines
- Aanhangers
Compleet verhuurprogramma op

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

Met één hand
kun je niet klappen…
Men neme een Nederlands-Marokkaanse profvoetballer
die gewerkt heeft met moeilijk opvoedbare jongeren en
gehandicapten, een charmante jongedame die goed thuis
is in communicatie en organiseren, voeg daarbij een
dosis idealisme en giet dit alles in een stichtingsvorm.
Het resultaat is een prachtig instrument dat een brug
gaat bouwen tussen jongeren en verstandelijk
gehandicapten met verschillende sociaal culturele
achtergronden waarbij integratie, educatie en
uitwisseling centraal staan.
Door Ad Adriaans
Stuwende krachten achter de stichting MaroquiStars zijn
Mohammed Allach (32) en Sanne Allach-Bijlhout (27). In
hun woning aan de Hulst nemen beide druk bezette
Oerlenaren even de tijd om hun verhaal te vertellen.
Mo bijt het spits af. “Mijn ouders zijn 36 jaar geleden
vanuit Marokko naar Nederland gekomen. In 1973 ben ik in
Den Haag geboren, en ik heb de Nederlandse nationaliteit.
Na een studie HBO SPH heb ik in de zorg gewerkt, onder
andere met moeilijk opvoedbare jongeren en
gehandicapten. Omdat ik een aardig balletje kon trappen
ben ik op zeker moment gescout door Feyenoord. Daar heb
ik een jaar bij de selectie gezeten. Jammer genoeg heb ik er
alleen maar de reservebank warm gehouden. Toch was het
een fantastische tijd, het was net het jaar waarin de
Rotterdammers in de Champions League uitkwamen.
Uiteindelijk werd ik gestald bij Excelsior. Na daar enkele
jaren gespeeld te hebben ben ik naar FC Groningen gegaan.
Na 2,5 jaar Groningen en een tussenstop van 6 maanden bij
FC Dordrecht ben ik bij FC Twente terechtgekomen.”

Sanne kwam ter wereld in Utrecht. Zij heeft sindsdien al op
veel plaatsen gewoond. Uiteindelijk kwam het gezin
Bijlhout in Veldhoven terecht. Sanne: “In 1990 zijn we in
Veldhoven komen wonen omdat mijn vader directeur werd
van Severinus. Na de middelbare school heb ik op de
Fontys hogeschool communicatie gestudeerd. Mo heb ik
ontmoet in de Danssalon in Eindhoven. Hij speelde toen
nog in Rotterdam en was met vrienden op stap in
Eindhoven. Toen hij vervolgens in Groningen een contract
kreeg ben ik met hem meegegaan. Ik was net afgestudeerd,
maar het viel niet mee om daar aan een baan te komen. Er
is weinig werkgelegenheid en als ze weten dat je bij een
profvoetballer hoort wordt het nog lastiger. Het is me
uiteindelijk wel gelukt om er werk te vinden.”

Toen Mo bij FC Twente speelde kochten ze een
nieuwbouwpand in Veldhoven. “Ik kreeg in Enschede een
telefoontje van Adrie Koster”, vervolgt Mo. “Hij werd
trainer van VVV waar hij een nieuw team ging opbouwen.
Daarvoor zocht hij een aantal eredivisiespelers. Zodoende
voetbal ik dus momenteel in Venlo.”
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MaroquiStars
Tijdens zijn carrière heeft Mo zich altijd ingezet voor
projecten die door derden werden georganiseerd. “Ik vond
dat ik als zogenaamd succesvolle Nederlandse Marokkaan
zelf ook wel iets kon opzetten en organiseren op het gebied
van sociaal maatschappelijke projecten. Zo is in 2003 de
stichting MaroquiStars ontstaan. ‘Met één hand kun je niet
klappen’ is een oud Marokkaans gezegde dat de noodzaak
aangeeft van samenwerking. Stichting Maroquistars stelt
zich tot taak het stimuleren van begrip, dialoog en
samenwerking tussen personen met verschillende
achtergronden en levensvisies. En wat is er dan beter dan te
beginnen met de jeugd. Om als jong individu je eigen weg
te vinden in het leven is het van belang actief deel te nemen
aan de samenleving. Door middel van sport en educatie
proberen wij hieraan een bijdrage te leveren. Voetbal is een
teamsport. Je bent in belangrijke mate afhankelijk van je
medespelers en je wordt gedwongen om in elkaars belang te
functioneren. Zo bezien lijkt voetbal een beetje op de
samenleving.”
Road Trips
De stichting werkt met een aantal vrijwilligers, het is een
multicultureel team. In haar functie als projectcoördinatrice
is Sanne de enige beroepskracht. Na de moord op Van
Gogh kreeg de stichting veel aanvragen vanuit scholen om
activiteiten te ontwikkelen. Sanne: “In het kader van het
project Road Trips hebben we op 30 november op het
Nova College in Amsterdam een speciale sportdag
gehouden. De stichting Kinderpostzegels is hierbij onze
grootste sponsor. Onder leiding van Arnold vander Lyde
(boksen), Edith Bos (judo), Henk Pietersen (basketbal) en

Mo (voetbal) zullen jongeren in de leeftijd van 13-15 jaar
clinics volgen. Doel hiervan is dat ze leren samenwerken.
De docenten volgen de leerlingen tijdens het sporten. Ze
zien hoe hun leerlingen reageren op bepaalde situaties. Met
die informatie kunnen zij vervolgens hun kinderen weer
beter begeleiden. In de decembermaand gaan we op een
atheneum in Gouda met de kinderen filmpjes maken over
de multiculturele samenleving. En als derde onderdeel van
Road Trips gaan we een politiek spel spelen in het
klaslokaal. De directeur van de stichting Kinderpostzegels
vindt dat kinderen recht hebben op persoonlijke
ontwikkeling en ontplooiing. Zij is van mening dat ons
project jongeren laat zien hoe ze effectief en geweldloos
kunnen communiceren met jongeren die anders zijn dan zij.
Door samen te werken tijdens sport en spel gaan de
jongeren elkaars verschillen waarderen en krijgen ze
bovendien meer zelfvertrouwen. Centraal in onze projecten
staat: iedereen heeft zijn eigen persoonlijk succes. Je bent
altijd je eigen winnaar als je je talent zo optimaal mogelijk
benut. Op 2 januari komt ons project Road Trips aan bod in
het programma Netwerk.”
Rolmodellen
De stichting maakt veel gebruik van rolmodellen. “Een kind
heeft identificatiefiguren nodig. Dan is het hartstikke mooi
als je een bekende sportman kunt gebruiken. De kinderen
zien dat Mo met een blanke collega tijd voor ze maakt. Ze
zien dat je succesvol kunt zijn. Door vooral aandacht te
geven aan kinderen uit achterstandswijken proberen we iets
aan hun achterstandspositie te doen”, legt Sanne uit.
Barend en Van Dorp
Mo is inmiddels al drie keer te gast geweest bij Barend en
Van Dorp, en ook in het programma Rondom Tien was hij
al eens te zien. De optredens in deze Nederlandse
TV-programma’s werden vervolgens opgemerkt door een
programmamaker van de BBC. Mo: “Na 9 september en de
moord op Van Gogh kwam er meer aandacht voor de
verharding van en de tegenstellingen in de samenleving.
Omdat ik als Nederlandse Marokkaan en moslim ging
trouwen met een Nederlands meisje werden we gevraagd
om mee te werken aan een uitzending van het BBC
programma World Weddings. Hierin worden buitenlandse
huwelijken geportretteerd die symbool staan voor wat er
leeft in de samenleving. Gezien de boodschap van het
programma hebben we uiteindelijk onze deelname
toegezegd.” Sanne heeft de doorslaggevende stem gehad bij
de beslissing om mee te doen. “Wij kunnen laten zien dat
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het hartstikke positief is. Er zijn nog steeds tegenstellingen,
maar er is ook een andere kant.” In een periode van vijf
maanden is de BBC vijf keer komen filmen. Het team bleef
iedere keer enkele dagen tot een week. Ook op hun
trouwdag, 11 juni van dit jaar, waren ze erbij. Evenals
burgemeester Cox die hen in het Oude Slot heeft getrouwd.
Uit zo’n 200 uur filmbeelden is uiteindelijk een
documentaire samengesteld van 30 minuten. “Over de
eerste tape die we kregen waren we niet tevreden. Die
vonden we te negatief met beelden over Van Gogh, de
brandende moskee en de inval in het Laakkwartier. We
hebben met de programmamaker gebeld en die was het met
ons eens dat de film niet in balans was. Hij heeft zijn
documentaire aangepast, en de tweede versie was perfect.”
Ideaal
Wat heeft het echtpaar Allach nog voor idealen de komende
tijd? Mo: “De komende jaren met de stichting goed werk
verrichten, zoals eigenlijk iedereen zou moeten doen. Het
leven stopt namelijk niet achter je voordeur. En als ik
kampioen word met VVV hoop ik nog een of enkele jaren
eredivisievoetbal te spelen.” Sanne: We hopen nog wat te
groeien in het aantal projecten. We willen het wel
kleinschalig houden. Je krijgt een kick als je de kinderen
ziet genieten, ze zijn zo puur in hun emoties. En verder
willen we hier genieten van ons nieuwe huis, we wonen
hier gezellig.”

Zalig Kerstfeest

Zalig Kerstfeest
Het is binnenkort weer kerst, voor de één gezelligheid met
de familie, voor eenzame mensen zijn het vaak juist heel
moeilijke dagen. In onze inloophuizen besteden wij er
aandacht aan en er zijn extra openingsuren. Je zou zo graag
eenzaamheid opheffen, problemen oplossen. Onze
mogelijkheden zijn beperkt: een druppel op een gloeiende
plaat misschien, maar wij geloven toch dat je met kleine
kracht wonderen kunt doen, bergen verzetten en we geloven
in de kracht van mensen. Ziekte en pijn en verdriet zijn niet
te genezen met een kop koffie, maar het helpt wel als er
warmte is en aandacht, bemoediging. Onze deuren staan
voor iedereen open.
Maar ja, we komen ook in aanraking met armoede en wat
mensen moeten ondernemen om staande te blijven. Wat
moet je doen als de wasmachine opeens kapot gaat of als je
een brief krijgt dat je vorig jaar teveel huursubsidie hebt
gehad en binnen korte tijd honderden euro’s terug moet
betalen? Er zijn kerkelijke instanties die proberen op kleine
schaal hulp te bieden.
Wij kunnen ook altijd nieuwe gastvrouwen en gastheren
gebruiken. Als het werk u aanspreekt bel dan eens met onze
contactpersonen of kom eens binnenlopen.
Goede Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toegewenst!
Open Huis St Cathrien (( 040 283 64 57)
Diaconaal Centrum Eindhoven (( 040 246 87 85)
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Wedstrijdprogramma BIO 1

Geschiedenis herhaalt zich

1949

B.I.O.
OERLE

Zaalcompetitie Hoofdklasse A
zo 13 nov.: Ona 1-Bio 1
uitslag: 12-14
zo 20 nov.: Bio 1- de Korfrakkers 2
uitslag: 7-16
pupil vd week: Margo vd Hurk
zo 27 nov.: Rosolo 2- Bio 1
uitslag: 10-12
zo 4 dec.:
Bio 1- Bladella 1
uitslag: 7- 6
pupil vd week: Willemijn v Rooij
zo 11 dec.: 13.20 uur: Boskant 1- Bio 1
sporthal de Streepen in St. Oedenrode
zo 18 dec.: 12.00 uur: Sirene 1- Bio 1
sporthal de Wervel in Volkel
zo 8 jan.:
19.05 uur: Bio 1- Flamingo’s 1
pupil vd week: Nicole v Gaal
sporthal den Ekkerman
zo 15 jan.: 14.20 uur: Bio 1- Ona 1
pupil vd week: Manon Smits
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

De Run 6360
5504DM Veldhoven
Tel: 040 2942666
Fax: 040-2942600

Mijn broer John en ik hebben in Helmond (Stiphout) sinds
mei 2003 een tweetal slagerijen.
Op 3 oktober 2005 hebben we de naam van onze slagerijen
omgedoopt in “Slagerij van de Sande”.
Wij hebben de opening laten verrichten door ons pap,
Jan van de Sande, woonachtig aan het Smidsvuurke in
Oerle. De opening is op exact dezelfde wijze gebeurd als de
opening van Keurslagerij J. van de Sande op 24 mei 1966.

In 1966 hielden de kinderen Karien, John, Connie en
Maarten ieder een uiteinde van een streng verse worst vast.
De streng werd doorgesneden door Burgemeester
G. van de Ven. Patrick ontbreekt op de foto omdat die toen
nog niet was geboren.

In 2005 hielden onze kinderen, Noah en Pip van de Sande
van John en Fleur en Aimee van de Sande van Patrick,
ieder ook een uiteinde van een streng verse worst vast.
Deze keer heeft ons pap de streng doorgesneden.
De geschiedenis heeft zich zo ongeveer herhaald.
John & Patrick van de Sande.
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Oerle vruuger

“OERLE VRUUGER” - deel 3.

Hoe kwamen de gehuchten aan hun naam?
De vorige keer heb ik gehad over ons Oerle zelf met zijn
vele gehuchten, en hoe Oerle is, of was, opgebouwd. Dat de
mensen toch moesten weten waar men woonde maar hoe
kwamen die gehuchten aan hun naam?
SAND-OERLE.
Nu uitgesproken en geschreven als Zand Oerle, wat ik al
eerder schreef in de oudheid was dit de VRIJHEID OIRLE.
In die tijd dat KERK OIRLE zich uitbreidde en de
gemeenschap daar groter werd kwam ook de tijd van
onenigheid, laten wij zeggen ze lagen elkaar niet zo best, en
om onderscheid te maken tussen de twee, nog al uit elkaar
gelegen gehuchten, werd de naam VRIJHEID OIRLE
veranderd in SAND-OIRLE, en het andere gehucht in
KERK-OIRLE. De onenigheid liep zelf zover op dat de
mensen uit SAND-OIRLE niet ter kerke gingen in KERKOIRLE maar zelfs naar de buurgemeente WINTELRE. De
loop van deze weg is nog terug te vinden n.m vanaf nu
ZAND OERLE ging men via een zandweg, de
WINTELRESEDIJK en KERKHEIDE, zo heten de
zandpaden nu, naar het kerkdorp WINTELRE, dat daar
toen in die tijd gelegen was, het dorp is door plunderingen
en brandstichtingen nadien verplaatst naar waar het nu ligt.
TOOTE(R)FOUT of TOTERFOUT of
TOOTENFOUT.
U ziet de schrijfwijzen is nog al verschillend. Dit gehucht
wordt in de geschiedenisboeken om schreven als een
gehucht gelegen onder OERLE. Bij de geschiedschrijvers
komt deze naam als zeer bijzonder voor, vermoedelijk
ontleent het zijn naam aan TOT DE VOIRT, ik betwijfel
wel of men in die tijd Frans sprak, dit was een overgang of
oversteek over een riviertje of een beekje, meestal
bestaand uit palen die in de lengte over het riviertje
of beek lagen. Hier over heen waren dan weer
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heideplaggen of graspollen gelegd, en op deze manier had
men dan een oversteek voor mens en dier. Deze oversteek
lag vermoedelijk over wat wij nu DE LOOP noemen; in
vroegere jaren droeg het de naam BRUGGERIJT. Het was
een beekje dat tot oorsprong kwam in de
POSTELSEWEIJER. Het liep verder noordwaarts en
stroomde via de VLUET naar de SCHERPENERING en
verder naar het gehucht ACHT. En daar kreeg het de naam
EKKERRIJT.
DE GROTE VLU(E)T of de GROTE VLIET en de
KLEINE VLU(E)T of de KLEINE VLIET.
De omschrijving is dat dit een gehucht is onder OERLE
men kende het onderscheid tussen DE GROTE VLUT
(VLEUT) en de KLEINE VLUT (VLEUT). Op de KLEINE
VLUT stond vroeger maar een huis, vermoedelijk op de
plaats waar nu de oude boerderij van de Fam. KOOTKAR
staat, of in de omgeving daar van. Op de GROTE VLUT
(VLEUT) stonden vroeger twee boerderijen. Of dat is waar
nu het PAPEGAAIENCENTRUM ligt is niet met zekerheid
te zeggen. De VLUT of de VLEUT dankt zijn naam aan de
waterloop DE VLEUT. Deze liep midden tussen de twee
gehuchten door. De huidige naam DE VLIET is ook een
naam die pas na 1920 op duikt. Dit klonk voor ambtenaren
wat meer HOLLANDS maar de naam is totaal misvormd.
Jammer toch dat deze naam alleen nog in de volksmond
bekend is, in OERLE zegt men nog steeds DE VLUT.
Houden zo.

HALFMIJL en KLEIN HALFMIJL.
Hierbij wordt alleen vermeld dat het een gehucht was dat
behoorde bij OERLE en op 45 minuten loopafstand van
OERLE lag. De afstand werd toen aangeduid in minuten
dat men er op liep. Men onderscheidden HET GROOT
HALFMIJL, daar stonden drie boerderijen, en men kende
HET KLEIN HALFMIJL en daar stond maar éen boerderij.
Ja verschil moet er zijn, vermoedelijk is dit het boerderijtje
waar nu in 2005 HANS WILGERS woont dat nu gelegen is
op de VESSEMSEDIJK maar het heeft ook een tijd
behoord tot het GROOT HALFMIJL en nadien pas tot HET
KLEIN HALFMIJL.
DE HABRAKEN.
Hoe dit gehucht aan zijn naam komt daar heb ik maar een
klein stukje over kunnen vinden. Volgens de
geschiedschrijvers zou zij haar naam ontlenen aan een
familienaam. In het ene boek kom je de naam
HOUWBRAKEN tegen terwijl de andere geschiedschrijver
spreekt over de familie HOUBRAKEN. Het gehucht moet
zijn ontstaan daar waar nu 2005, ook weer ongeveer, de
boerderij van de familie SWINKELS staat. De zonen van
de familie HOU(W)BRAKEN bouwden eveneens hier hun
boerderijtjes en zo kwam dit gehucht tot stand, en na vele
jaren werd de naam verbasterd in HABRAKEN. Ook de
straat vanaf het gehucht tot aan, wat nu heet de OUDE
KERKSTRAAT, droeg toen de naam HABRAKEN. De
naam van PALLEISSTRAAT is pas van veel latere datum.
DE SCHERPENERING.
Ook deze naam is verbasterd daar deze naam tot ongeveer
1920 geheel in de boeken niet te vinden is, voor die tijd
komt men steeds de naam SCHERPEHERING tegen, dus
met een H. Ook hier is weer een of andere ambtenaar bezig
geweest om, naar eigen goed dunken, deze naam te
wijzigen in SCHERPENERING. Terwijl de BONT in zijn
boeken steeds spreekt over de SCHERPEHARING hoe hij
aan deze naam komt is mij een raadsel, misschien dat het in
de volksmond zo werd uitgesproken, wat ik mij trouwens
niet kan voorstellen. Er gaat over dit gehucht wel een mooie
anekdote die ik U niet wil onthouden. In vroegere jaren liep
van het noorden uit een brede baan naar OERLE. Hij kwam
van DEN BOSCH en liep via OIRSCHOT naar OERLE en
verder via EINDHOVEN naar MAASTRICHT.

Nu gaat het verhaal dat er langs deze weg een herberg stond
geheten DEN DOODEN UIL, in 1832 komt deze naam nog
steeds voor. De eigenaar van deze herberg vroeg nogal
hoge prijzen voor het eten en drinken. Daar het een aanleg
plaats was van kooplieden en marktgangers, kreeg hij al
snel de naam dat hij nog al SCHERPEN (hoge) prijzen
vroeg voor zijn NERING, eten en drinken, zodat deze naam
al snel algemeen werd en zo de SCHERPENERING
ontstond. Daar deze weg, en het gehucht al vanaf 1400
bekend zijn twijfel ik toch aan de waarheid van deze uitleg,
maar het is toch mooi om het te weten. De herberg
DEN DOODEN UIL werd later wel veranderd in
DEN OUDEN UIL, een naam die bij vele mensen in
OERLE nog bekent in de oren klinkt daar in dat huis lange
tijd de Familie van LOENHOUT heeft gewoond. Hier bij
moet ik wel aantekenen dat de herberg
DEN DOODEN UIL verder noordelijk aan de
SCHERPENERING lag dus meer tegen de LANSAARD
aan. Het gehucht is zelf helemaal verdwenen alleen de
straatnaam is blijven bestaan.
ZITTARD.
Waar deze naam nu vandaan komt is zeer onduidelijk. Zelfs
in de boeken wordt hier maar weinig over geschreven. De
Bont schrijft in zijn boeken dat de naam word uit gesproken
als SITTERD en is een gehucht gelegen ten zuiden van
OERLE. En dan verwijst hij naar andere boeken. De
oorspronkelijke betekenis van ZITTERD zou zijn ZIJDE is
“HET LANG GEREKTE”. Zijde is dan weer een
eigenschap of toestand van b.v. langwerpig. En het gehucht
ZITTARD onder OERLE is inderdaad een, in de richting
noord – zuid lang gerekt gehucht. Volgens BRABANT
HEEM IV blz. 73 zou er vroeger ook een hoeven
ZITTARD zijn geweest.
Frans
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Ouw (k)oers

Koken met de koers

Bron: Koers van Oers, Jaargang 1977 Nr. 4
Verhaaltje van Wilma,
een rakkertje van Jong Nederland.
In was al 2 weken niet meer naar Jong Nederland geweest.
Want toen was ik heel erg verkouden, maar toen was ik
weer beter. Ik ging weer naar Jong Nederland. Toen ik daar
kwam gingen we Kerstmis vieren. De meisjes moesten eerst
poetsen en de jongens kerststukjes maken. Truus van de
Velden moest thee zetten en soep koken. Toen we klaar
waren gingen we alvast borden op tafel zetten en ook de
kopjes. Toen we aan tafel zaten kregen we eerst thee en
toen soep. Toen gingen we kerstliedjes zingen. Toen we
gezongen hadden gingen we moppen tappen. Toen gingen
we de lampen uitdoen en kaarsen aansteken. Toen het kwart
over 3 was gingen we naar huis. We zeiden allemaal zalig
kerstfeest en een zalig nieuwjaar.

Deze keer in Koken met de koers een heerlijke
ZALMQUICHE (Voorgerecht voor 2 personen )
Ingrediënten:
3 plakjes bladerdeeg
50 gram gruyérekaas
2 eieren
1 3/4 dl. slagroom
1
/2 eetlepel tomatenpuree (eventueel)
1
/4 ui
beetje citroensap en rasp
zout en peper
1
/2 eetlepel gesnipperde dille
150 gram zalm (blik)
25 gram garnalen
eventueel olijven voor de garnering
Verder nog nodig:
2 aluminium quiche vormpjes
Bereiden:
Klop de eieren los en vermeng ze met de slagroom,
eventueel tomatenpuree, citroensap en rasp, zout, peper,
dille en zeer fijngesneden ui. Bekleed de vormpjes met het
bladerdeeg. Laat de zalm uitlekken en verwijder graten en
vellen.Verdeel de vis, garnalen en kaas over de vormpjes.
Giet het eimengsel erover, garneer met olijven en bak de
taartjes in een oven van 200 graden ongeveer 20 minuten
goudbruin.
SMAKELIJK ETEN!!!!!!!

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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December lekkernijen

Workshop African Lady
Op veler verzoek!!!

In de maand december zijn onderstaande lekkernijen extra
bij ons te bestellen.
BANKET STAAFJE
GEVULDE SPECULAAS
SPECULAAS CAKE
SPECULAAS POP
SPECULAAS HART
SPECULAASJES
Div. BAVAROIS VLAAI
KERST TULBAND

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per bakje
per stuk
per stuk

€ 1,75
€ 1,50
€ 3,25
€ 1,00
€ 0,50
€ 1,50
€ 7,50
€ 4,00

Bestel tijdig, we zijn open tot en met 23 december.

Kunt u nu uw eigen African Lady maken.
Datum: 17 januari 2006
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Plaats: Atelier "De Keldershoeve',
Eegwortel 3
Kosten: € 20,Bij inschrijving € 5,- vooraf betalen.
Dit wordt in mindering gebracht op de
avond zelf.
Inschrijven vóór 23 december, VOL = VOL !!!
Draag oude kleding, want die kunnen vies worden!

Groetjes van Team bakkerij “de LIBRA”.
Libra 14, 5505 VK Veldhoven.
Telefoon 040-2573085
Openingstijden: ma t/m vr van 9.00 tot 16.30 uur.

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
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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Veel foto’s gemaakt in Oerle

Nog nooit zoveel foto’s gemaakt in Oerle
Tot een half uur voor de prijsuitreiking zondagavond,
werden er nog routebeschrijvingen in dorpscentrum
d’Ouw School afgehaald. Negen dagen lang stond Oerle in
het teken van een groots pompoenenspektakel. Vanaf de
opening op 29 oktober zijn er zo’n 1.500
routebeschrijvingen uitgedeeld. “Gemiddeld gingen er drie
personen met een formulier op pad”, schat Martien van
Bree namens de organiserende bloemenvereniging Groen
en Keurig.
“Ik heb nog nooit zoveel mensen in Oerle gezien, en nog
nooit zijn er zoveel foto’s gemaakt.”
Avond aan avond doorkruisten honderden kijkers te voet,
per fiets of met de auto de Oerlese straten. Ruim
tweehonderd van hen leverden het formulier weer in om
mede de publieksprijs toe te kennen. Deze werd met grote
meerderheid van stemmen toegekend aan buurtvereniging
Het Koppel (Clementinalaan/St. Janstraat). Verscheidene
deelnemers vonden briefjes in hun brievenbus van mensen
die schriftelijk wilden laten weten dat ze zo genoten hadden
van de pompoencreaties. Ook enkele tv-zenders hebben
aandacht aan de creatieve Oerlenaren geschonken.
Tijdens de prijsuitreiking zondagavond was de zaal in
dorpscentrum d’Ouw School te klein om alle
belangstellenden een plaatsje te geven. Hoe groot het
enthousiasme van de deelnemers is, blijkt wel uit het feit
dat enkelen onder hen nu al plannen aan het maken zijn om
bij de volgende editie nog grootser uit te pakken. De
echtgenote van burgemeester Cox was aangezocht om de
prijzen in de diverse categorieën uit te reiken.
De wisselbeker reikte zij uit aan W. Kelders van de
Zandoerleseweg. Hij mag de beker een jaar houden als
winnaar in de categorie: origineelste creatie. Op
vrijdagavond 25 november was er om 20.00 uur in het
dorpscentrum een evaluatieavond over deze editie.

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
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Overige uitslagen pompoenplezier met Halloween.
Grootste pompoen:
Fam. Van Doren, A.P. de Bontstraat
Mooiste bewegende creatie:
Fam. Stockfisch, Nieuwe Kerkstraat
Mooist gesneden pompoen:
Fam. Schippers, Toterfout
Engste/gekste pompoenen:
Fam. Van Dooren, Habraken
Mooiste heksen/spoken:
Fam. Beerens, Oude Kerkstraat
Van alles wat:
Harm Lijten, Welle
Straat/buurt/vereniging:
Het Koppel
Gezinnen met kinderen:
Fam. Van Dooren, Heikantsebaan en
Fam. Van de Boomen, Paleisstraat
Een speciale prijs was er voor:
Kaveeootje, het kleinste heksje.
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Severinusnieuws

Reuzenspin op de Keldershoeve????
Aan de Halloweenwedstrijd heeft ook de Keldershoeve, de
boerderij van Severinus meegedaan. In de weilanden tussen
de dieren konden we een spin, een heks, spoken en
vogelverschrikkers zien. Deze figuren lichtten op wanneer
je erlangs liep. Het was echt prachtig gemaakt!. Het idee
van de Halloweenversiering is uitgevoerd door
Rene Slegers, begeleider van de Keldershoeve. Hij kreeg
hierbij hulp van Arno, Ad, Jos, Leo en overige deelnemers
van de Keldershoeve.
Bedankt voor jullie creatieve bijdrage en het zou natuurlijk
erg leuk zijn als jullie volgend jaar weer meedoen!!!!!
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Ik droom van….
…een witte kerst! Maar helaas komt een pak
sneeuw tijdens de kerstdagen niet vaak voor. Sinds
1900 gebeurde dat slechts zeven keer. Het KNMI hanteert
als strenge regel dat er in De Bilt op beide kerstdagen
aaneengesloten een sneeuwtapijt moet liggen. Sneeuw in
Friesland Groningen of waar dan ook telt niet mee. 1981
was de laatste “witte kerst” met een elf tot twintig
centimeter dikke laag sneeuw.

Kerst in het buitenland.
Engelse kinderen vinden op eerste kerstdag ’s
ochtends onder de kerstboom een grote Christmas stocking
(kerstkous) gevuld met lekkernijen en kleine cadeautjes. In
Brazilië worden geen echte kerstbomen in huis gezet maar
plastic bomen. Na de nachtmis wordt er gegeten, gedronken
en “uitgepakt”. Waarna een knallend vuurwerk volgt tot de
volgende dag twaalf uur. In Scandinavië speelt de geit een
grote rol in de kerstviering. De geit zou boze geesten die
rond de jaarwisseling tevoorschijn komen, verdrijven. Men
geeft elkaar geitjes van stro en kinderen verkleden zich als
geit. In Polen legt men stro op de vloer en op tafel als
herinnering aan de stal van Bethlehem. Er wordt optalek
(een plat brood waarin kerstfiguren zijn gedrukt) gegeten.

Kerstkoekjes
Wat heb je nodig:
200 gram bloem
150 gram boter/margarine
100 gram basterdsuiker
1 eigeel
½ ei om te bestrijken
150 gram amandelen en/of 2 eetlepels suiker
uitsteekvormpjes (kranks, ster, kerstboom)

Wat moet je doen:
Kneed de bloem, boter, suiker en het eigeel tot een deegbal
en rol die uit tot een lap van 0,3 cm dikte. Steek hieruit
koekjes met uitsteekvormpjes. Leg de koekjes 3 cm van
elkaar op een ingevet bakblik en bestrijk ze met losgeklopt
ei. Bestrooi ze met amandelen en/of suiker. Bak de koekjes
in 20 minuten op 180°C.

Knutsel tips
Kerstmobiel
Maak een leuke kerstmanmobiel m.b.v. karton, verf,
kwasten en draad.
Knip een muts, twee ogen, een neus met een grote snor en
een baard uit karton en verf deze aan de voor en achterkant
in een mooie kleur. Je kunt natuurlijk ook gekleurd karton
gebruiken. Maak in alle onderdelen een gaatje voor de
draadjes. Bevestig nu alle onderdelen met de draadjes aan
elkaar. Hang je kerstmobiel voor het raam.
Wie zit waar tijdens het kerst diner?
Geef de plaatsen op een bijzondere manier aan. Bespuit een
dennenappel met spuitsneeuw en bevestig er met een
ijzerdraadje een naamkaartje aan. Of knip van karton een
ster uit, of kerstboom en plak deze op een knijper. Verf de
knijper en de ster / kerstboom. Schrijf de naam op de ster /
kerstboom en knijp ze vast aan het bord. Of knijp ze vast
aan het wijnglas.
Kerstboompjes: Knip van gekleurd groen karton twee
platte kerstboompjes uit. Knip het ene kerstboompje van
boven naar beneden in tot de helft, de andere van onder
naar boven tot de helft. Schuif de twee helften in elkaar. Zet
het kerstboompje in het midden van de tafel. Voor een leuk
effect maak je er meer en zet ze in een groepje bij elkaar.
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Kerstkaarten zelf maken.
Dit heb je nodig:
diverse kleuren karton
golfkarton
enveloppen
glans / metaal papier
gaatjestang
kartelschaar
gekleurd koord
hobbylijm
splitpen
grote borduurnaald
dikke prikpen
Wat moet je doen:
Knip met een kartelschaar een rechthoek/vierkant dat iets
kleiner is dan de envelop. Knip vervolgens met een
gaatjestang rondom gaatjes. Hierdoor kun je eventueel een
koord rijgen. Knip uit golfkarton en folie, sterren,
kerstbomen, pakjes, e.d. Bevestig twee sterren met een
splitpen in het midden van de kaart. Plak de kerstboom op
de kaart en prik rondom gaatjes met de prikpen. Rijg hier
een koordje doorheen. Knip tot slot sneeuwbolletjes uit wit
papier of karton en een sterretje uit rood papier en plak dit
als piek boven op de kerstboom.
Plak dit dan weer op de kaart.

Verslagen van de intocht van Sinterklaas
Sinterklaas in Oerle
Zondag 27 november was de intocht van Sinterklaas. Onze
AMV-groep mocht wat liedjes spelen voor Sinterklaas. Ik
vond het erg leuk want de Piet ging pepernoten bakken en
de kinderen uit het publiek mochten pepernoten draaien.
Toen ze in de oven zaten kwamen er allemaal andere
dingen uit zoals stokbrood, een zakdoek, walnoten en
aangebrande pepernoten. Op het laatst ging het pas goed.
De miljoenste pepernoot was voor Sinterklaas. Ik vond het
erg leuk om te zien. Sinterklaas is ook nog op school
geweest. Iedere groep kreeg een ander cadeautje. De Pieten
hadden Frans de Crom gebeld om de school af te breken. Er
stond een Piet boven op een graver met een grote hamer in
zijn hand. Gelukkig ging het niet door want Sinterklaas
kwam er nog net op tijd aan. We hadden bijna geen school
meer!
David van de Wal, Groep 5

22

23

Puzzel: Sudoku
Sudoku, misschien heb je er wel eens van gehoord,
misschien ook niet, maar het is een nieuw spelletjes rage.
Wanneer is het begonnen? In 1783 heeft Leonhard Euler,
Switzerse wiskundige, een spel ontworpen met de naam
“Latijnse vierkanten”, waarbij hij alleen getallen gebruikte.
Laat in de jaren ’70 heeft een Amerikaans puzzelblad het
spel “Number place” gemaakt op basis van Eulers spel. Een
Japanse uitgever heeft in het midden van de jaren ‘80 wat
veranderingen aangebracht in de Amerikaanse versie en het
spel de naam Sudoku gegeven. En zo zijn we hier
aangeland…
Doelen:
Sudoku Klassiek
Een 9x9 rooster, opgedeeld in negen 3x3 blokken.
De puzzel is opgelost wanneer elk 3x3 blok, elke rij en elke
kolom alle getallen van 1 t/m 9 precies één keer bevat.
Opmerking: Aangeraden wordt geen gokwerk te gebruiken,
behalve bij de extreem moeilijke Duivelse puzzels!
Zie hier een voorbeeld met bijhorende oplossing:

Kerstversje...
Een beetje Kerstmis
De dag na Sinterklaas
staan er meteen kerstbomen
in de winkels, achter de ramen
in de tuinen. Met de lichtjes aan.
Ouwe oma heeft haar boom
ook al van zolder gehaald.
Een plastic boom uit de Hema
Handig, zegt oma. Nooit meer naalden.
Maar een echte kerstboom
is toch het mooiste, denkt Roosje.
Want als de boom binnenkomt
is het huis opeens een kersthuis.
Dan ruikt het overal naar boom
in de gang en op de trap
tot boven in het kamertje
van Roosje.
Voor mij hoeft het niet, zegt oma.
Een boom met lichtjes is gezellig
met de donkere dagen,
maar die naalden zijn een ellende.
Zeg dat wel, zucht mamma.
Ik kom ze het hele jaar tegen.
Op de gekste plaatsen. Ze zitten
tot in mijn zonnejurk.

Sudoku Junior
Een 4x4 rooster, opgedeeld in vier 2x2 blokken.
Elk 2x2 blok, elke rij en elke kolom moet alle getallen van
1 t/m 4 precies één keer bevatten.
Hieronder vindt je een Sudoku Klassiek.
Kun jij hem oplossen? Probeer het maar eens!
(De oplossing staat op pagina 26)
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Roosje vindt dat juist spannend.
Tussen de naden in de vloer
liggen stokoude naalden.
Van alle jaren door elkaar.
Net als in de doos met ballen
en kerstkaarten.
Je weet nooit precies
van welke kerst zo'n naald is.

Knutselen: Kerst aankleedkerstman
Teken de plaatjes over op stevig wit karton. Knip ze uit en ga ze mooi inkleuren.
Let erop dat je de lipjes er niet af knipt. Buig de lipjes om naar achteren en nu kun je de kerstman aankleden
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Kerstverhaaltje…
Kerstmis met Grijze muis
Grijze Muis loopt door het
bos. Ze heeft een bijl bij
zich. Speurend en keurend
gaat ze op zoek naar een
mooie kerstboom. "Mijn
hemel, wat staan er veel,"
roept ze. Steeds als ze denkt
er één gevonden te hebben,
kijkt ze toch weer verder. Nu
eens is de boom te klein, dan
weer te groot. Of niet mooi recht. Of te kaal. Of juist te vol.
Om wanhopig van te worden. Waarom staan er ook zo veel!
Twee bomen waren genoeg geweest, denkt Grijze Muis.
Dan nam ik de mooiste en was ik klaar. Eén boom is nog
beter. Hoef je niet eens te kiezen. Grijze Muis trekt haar
ijsmuts over haar ogen en draait drie keer in de rondte.
Dan blijft ze staan en wijst met haar bijl recht vooruit. Die
boom neemt ze. Langzaam trekt Grijze Muis haar ijsmuts
omhoog. Nee maar! Wat een prachtige kerstboom wijst ze
aan! Dat die haar niet eerder is opgevallen. Het is een
kaarsrechte spar. Niet te groot, maar zeker niet te klein. En
wat is hij mooi van vorm. Hij staat een beetje apart van de
andere sparren. Op een heuveltje. Alsof hij op een voetstuk
staat. Voor het mooie zou Grijze Muis eigenlijk ook het
heuveltje mee naar huis moeten nemen. Het is bijna zonde
de boom hier weg te halen. Grijze Muis pakt haar bijl met
twee handen vast en zwaait ermee naar achteren. Dan
bedenkt ze zich. Ze heeft een beter plan.
Het is Kerstmis. Grijze Muis staat
voor haar huis om de gasten op te
vangen. Vreemde Eend is er als
eerste. "Gaan we weer ganzenbord
spelen?" vraagt ze. "Hou je jas
maar aan en je muts maar op," zegt
Grijze Muis. "We gaan straks
ergens heen. Meer zeg ik niet." Al
gauw komen ook de andere gasten.
Haas, Kraai, Groene Poes, Kuik en
Vark en de Rat van Weinig
Woorden. "Zijn we er allemaal?"
vraagt Grijze Muis. "Nu wel," zegt Liegbeest, die als laatste
is binnengekomen. "Laten we dan maar gauw gaan," zegt
Grijze Muis.
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En daar gaan ze. in optocht
door de donkere en koude
kerstnacht. Voorop loopt
Grijze Muis. Met een
lampion. Ze steken de rivier
over en lopen naar de rand
van het bos. Daar blijven ze
staan. "We zijn er," zegt
Grijze Muis. "En wat moet
hier dan zijn?" vraagt Kraai.
"Een heel bijzondere boom," zegt Grijze Muis. "Doe je
ogen maar dicht." "Dan zien we nog minder," zeggen Kuik
en Vark, maar toch doet iedereen wat Grijze Muis heeft
gezegd. Grijze Muis loopt zachtjes naar de kerstboom op
het heuveltje. Eén voor één steekt ze de kaarsjes aan. "Doe
je ogen maar weer open," zegt ze als alle kaarsjes branden.
Grijze Muis is benieuwd wat haar gasten zullen zeggen.
Maar ze zeggen niets. Iedereen is sprakeloos. Behalve de
Rat van Weinig Woorden. "Sprankelbaar!" stamelt hij. Hij
heeft het woord zelf verzonnen, maar iedereen weet wat hij
bedoelt. En iedereen is het helemaal met hem eens. Grijze
Muis straalt van trots. Ze geeft iedereen een dikke plak
kerstbrood met poedersuiker. En een glaasje warme
gloeiwijn. Tegen de kou. "En dan gaan we elkaar nu
verhalen vertellen," zegt ze. "Wie wil er beginnen?" Om de
beurt vertellen ze elkaar een mooi winterverhaal. Met heel
veel sneeuw erin. Ze vertellen tot de kaarsjes in de
kerstboom allemaal zijn opgebrand. Dan is het kerstfeest
afgelopen. Wat een heerlijk feest is het geweest. In Eén
woord: 'sprankelbaar!'

Oplossing Sudoku puzzel van pagina 24:

Uitslag kleur/knutselplaat van Oktober 2005;
“Kabouters onder de boom”
Hallo allemaal,
De herfstvakantie ligt al weer weken achter ons. De regen
en de storm zijn ook weer in ons land gearriveerd. Net als
een beroemde man, met een witte lange baard die helemaal
uit Spanje met de boot is aangekomen. Juist, ja: Sinterklaas.
Zijn jullie ook allemaal gaan kijken in d’Ouw school?
De AMV –2 groep was uitgenodigd om te komen spelen op
hun klokkenspel. Ze speelden “Zie ginds komt de
stoomboot” en “Sinterklaas kapoentje”. Ook zongen ze nog
een eigen gemaakt lied voor Sinterklaas. Volgens mij vond
Sinterklaas het allemaal prachtig. Even als het bakken van
de zoveelste pepernoot, wat
maar niet lukte. Gelukkig
had ik het een paar dagen
geleden wat makkelijker. Ik
moest naar een adres waar ik
wel eens eerder ben geweest.
Toen was ik daar om een
cadeau bon te geven aan een
meisje die toen nog in groep
3 zat, nu inmiddels groep 4.
En nu was ik daar om een
cadeaubon te geven aan een
oudere zus van haar. De
middelste van de 3 meisjes
v.d. Velden aan de
Paddevenweg.
Het ging om Iris v.d. Velden. Iris is zoals je al gelezen hebt
de middelste van de meisjes. Iris heeft nog een oudere zus
(trouwens, ze heeft ook nog een broer die de oudste is) en
een jonger zusje. De kleurplaat, twee kabouters onder een
boom met dwarrelende blaadjes, zag er zo mooi uit. Langs
de rand had ze Koers van Oers geschreven en de andere
rand van de kleurplaat was versierd met mooie stickertjes.
Er was veel aandacht aan besteed.
Iris zit in groep 5, van de St. Jan Baptist en is pas jarig
geweest, negen jaar is Iris geworden. Ze zit in de klas met
2 juffrouwen. Van maandag tot en met donderdag heeft ze
Juf José en vrijdag staat juf Irene voor de klas.
Haar vriendinnen zijn: Sophie en Sofie en Evie. Het leukste
in de klas is: kletsen? ! (mag dit wel onder de lessen?) en de
weekafsluiting. En pauze hebben is ook leuk. Iris zit in haar

vrije tijd graag achter de computer. Helaas is de computer
thuis even buiten gebruik. (Hij is jammer genoeg kapot, er
is iets met het geheugen) Maar niet getreurd: er is nog
televisie. Ze kijkt graag naar Jetix, Kees en Co, Flodder
mag helaas niet. En ze volgt Idols. Kijken wie er naar de
volgende ronde door mag en wie niet. Nu moet je niet
denken dat ze alleen maar achter de computer zit en tv
kijkt. Nee, dat is niet het geval. Iris is ook sportief. Ze
korfbalt bij Bio in team E1. Gezellig samen met haar
vriendinnen Sophie en Sofie, en Evie. Dat is 1x per week
trainen en op zaterdag een wedstrijd spelen. Met Bio is ze
onlangs ook op kamp
geweest. Elk jaar is er een
Bio-kamp, dan logeren ze in
een blokhut of een
verbouwde boerderij. Ieder
jaar is er een ander thema. En
rond dat thema hebben ze dan
spelletjes bedacht. Dit jaar
was het thema Cowboy. (In
Iris geval: Cowgirl) Het was
er heel leuk. Verder fietst ze
ook. Met een crossfiets op de
crossbaan, samen met haar
broer. En van al dat sporten
krijg je best trek. Het liefst
eet Iris, pizza’s en lasagne.
Minder favoriet zijn de erwten. Dit hebben ze gelukkig ook
niet op haar verjaardagsfeestje gegeten. Zoals ik al schreef
is Iris pas jarig geweest, en op haar feestje hadden ze
lekkere broodjes met frikadel en kroketten. Dat was weer
eens iets anders dan frietjes. En het was ook makkelijker
want ze waren lampionnen aan het knutselen en tijdens al
dat geknutsel kan je makkelijker een hapje van je broodje
eten, zonder vette vingers te krijgen. Toen de lampionnen af
waren en het eten op, hebben ze in het donker nog een
optocht gelopen. Lekker Spannend!
Iris ik hoop dat de computer weer snel is gemaakt en
misschien kan de cadeaubon een kleine bijdrage zijn voor
een nieuw computer spelletje.
Houdoe.
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Naam:__________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:__________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 2 januari 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 December 2005’ en druk de pagina af.
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$JHQGD
'HFHPEHU
Harmonie: Kerstconcert in de kerk (14.30uur)
18
KVB: Kerstviering
19
Oud papier ophalen
24
Tiener Comité: Sport- en Activiteitendag
28

$JHQGD
-DQXDUL
9
15
17
22
29
)HEUXDUL
12
14
21
24
25 t/m 28

0DDUW
19
21
26

KVB: Jaarvergadering
St. Jeugdbelangen: Snerttocht
KBO: Eten bij ‘De Uitdaging’ in Oerle
Harmonie: 10e Veldhovense leerlingenorkestdag
Tiener Comité: Langlaufen (bij voldoende sneeuw)

Tiener Comité: Langlaufen (bij voldoende sneeuw)
KBO: Eten bij ‘De Wok’ in Meerveldhoven
KVB: “de Apotheker”
Harmonie: Kindercarnaval Basisschool Oerle
Carnaval
25 febr.: Kindercarnavalsoptocht Oerle

Harmonie: Voorjaarsconcert in de Schalm
Harmonie: Open repetitie
Open dag Veldhovense Muziekschool

$SULO
1
9
16
28

Harmonie: 34ste jeugdsolistenconcours te Veldh.
Tiener Comité: Braderie
St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken
Koninginnenacht in Dorpscentrum d’Ouw School

0HL
7
13
21

Harmonie: Dauwtrappen
Boergondisch Oers
Oerse Motortoertocht

-XQL
4
5
11
18
24 + 25
25
27

St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht
Harmonie: 29ste Pinksterconcert
BIO: Knegseltoernooi
BIO: Gezelligheidstoernooi Jeugd + Senioren
Tiener Comité: Activiteiten oudste tieners
St. Jansmarkt
Harmonie: Buitenconcert (afsluiting seizoen)

$XJXVWXV
Harmonie: inhalen Jeugdwandel 3-daagse Oerle
12
11 t/m 13 Tiener Comité: Bivak
Tiener Comité: Afsluitingsavond
19
6HSWHPEHU
KVB: Avond over Brabant
12
2NWREHU
Harmonie: 3e veldhovense beginnersorkestendag
8

$DQPHOGLQJHQYRRUKHW
3XEOLFDWLHERUG
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
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