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Oerse jeugd zet zich in
voor Azië
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Harten voor verliefde harten
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Oerse stampot was niet eten
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Was de snert Oranje?
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Tieners massaal op de step

•

Hee oober,
schùpt hier nog ‘s op!!

•

Warme kerstsfeer overwint
koude kerk

•

Volwassen ‘kinderen’ ook
welkom met de
Kinderoptocht
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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,
Springer & Berkemeijer en in 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).
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Gevonden voorwerpen
Yu-Gi-Oh! kaartjes gevonden
Tussen Kerst en Nieuw hebben wij op
straat een pakje Yu-Gi-Oh! kaartjes
gevonden. Wie is zijn kaartjes kwijt?
Bel ons: Fam. Schippers 040-2052842.
————

Sleutelbos gevonden
Gevonden ter hoogte van Berthastraat 12, een sleutelbos.
2 Grote sleutels en 1 kleine sleutel.
In de middaguren bellen met Fam Cobben, 2052442

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 cd’s;
neem contact op met de redactie:
Miranda van Vlerken, : 040 – 205 32 38.
————

(K)Oers met name(n)
Frank en François op reis in Azië
Frank Menge en François Feijen zijn sinds begin november
2004 op doorreis door Azië.
Hun reisverslagen en foto’s zijn te bezichtigen op:
http://www.geocities.com/frankenfrancois

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons door
middel van kaartje, brief of goede woorden heeft gesteund
bij het overlijden van ons vader en opa, Harrie van Riet en
broer en oom, Henk van Riet.
Gidi - Corrie
Marcha - Twan
Heidi - Mike

Te koop

Te Koop: Houten tuinspeeltoestel
Bestaande uit een huisje met glijbaan
en 2 schommels.
Fam. van de Wal 2051878.

Gezocht
Ik ben op zoek naar iemand die video opnames voor mij op
dvd wil zetten, uiteraard tegen vergoeding.
Marian van den Boomen 040-2052020.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Mijn sport Handbal
Ja, ik speel handbal.
U herkent dat vast wel, en ik hoor het ook geregeld als ik
vertel dat mijn sport handbal is.
Het is in de volksmond een gemene sport, het is een harde
sport, voor sommigen is het een sport alleen voor meisjes
en weer anderen weten eigenlijk niet goed wat handbal is.
Welnu in deze koers wil ik jullie een beetje over deze sport
vertellen, proberen de sport die zelden op TV komt te
introduceren met natuurlijk de achterliggende gedachte om
het handbal te promoten en zo misschien wat nieuwe leden
te vinden voor onze vereniging.

De geschiedenis
Al ver voor de jaartelling zijn er in het oude Egypte
tekeningen gevonden op rotsen van mensen die met een
voorwerp aan het overgooien waren. Ook is bekend dat er
in Ierland lang geleden een spel bestond wat Five Fingers
heette, wat het spel inhield is niet bekend. Of de
rotstekeningen in Egypte de voorloper van het handballen
uitbeelden, is ook nog maar de vraag. De oorsprong mag
zodoende gezocht worden in Scandinavië. Toen de
directeur van een school het voetballen op het schoolplein
verbood omdat er teveel ramen aan diggelen geschoten
werden, besloten de leerlingen maar met de bal over te gaan
gooien. Dit was immers niet verboden. Een oplettende
docent zag dit en maakte er een sport van. De afmetingen
van het schoolplein werden de maatstaf en de elftallen
konden met de grote voetbal naar mekaar overgooien en zo
proberen om de bal in het doel te krijgen. De sport waaide
over naar Duitsland waar een docent de sport onderbracht
bij een turnafdeling. Hij schreef er wat boeken over en de
sport handbal nam een explosieve groei. De bal werd
kleiner gemaakt zodat de techniek verbeterd kon worden.
Scandinavië bleef de bakermat. In de strenge winters wilde
onder andere de Zweden graag door blijven sporten en werd
besloten om het zaalhandbal in te voeren. De velden waren
te klein voor 22 personen en al snel bracht men het aantal
op 6 veldspelers en 1 keeper. Het bleek dat dit het spel zeer
ten goede kwam. Het 11- handbal verdween en het
7- handbal zoals men het nu kent blijft groeien. Dat handbal
geen ondergeschikte sport is blijkt uit het feit dat op de
Olympische spelen het handbal in hoog aanzien staat.

Eens in de twee jaar vind er ook een WK plaats. Ruim
143 landen over de gehele wereld beoefenen de sport.
Verheugend is het dan ook om te zien dat zelfs Oceanie lid
is geworden van het overkoepelend wereld orgaan.
Australië is daar het laatst bijgekomen.

Nederland.
In Nederland kent men vooral in Limburg en
Noord-Holland de toppers. Insiders weten dat Aalsmeer en
Volendam gerenommeerde toppers zijn in de eredivisie.
Tachos uit Tilburg weet zich ook verzekert van een plaatsje
in de top. Voor de mensen die regelmatig studio sport
kijken klinken de namen Sittardia, Blauw Wit en E en O uit
Emmen misschien wel bekend in de oren.

Handbal
Handbal speelt zich dus af op een klein veld met 7 tegen 7.
De sport is dynamisch en snel. Handbal kenmerkt zich door
de vele doelkansen die er in een wedstrijd plaatsvinden. Het
fysieke speelt een rol. De kleine ruimte en de drang tot het
creëren van doelkansen wekt de indruk dat er flink aan
mekaar gehangen en getrokken wordt. Het relatief laag
blessureleed wat zich voordoet naar aanleiding van
spelmomenten is echter aanzienlijk laag. Het handbal kent
een veldseizoen en een zaalseizoen.

Veldhoven
Veldhoven kent sinds 1995 weer een handbalvereniging die
van zich wil laten horen. Achilles 95 bestaat uit twee heren
senioren teams, een dames senioren team, een meisjes
B- jeugd team en een meisjes C- jeugd team. In april hopen
we dat er een jongens C- jeugd team aan de veldcompetitie
kan gaan deelnemen. Alles bij elkaar ruim 60 leden binnen
Veldhoven die handbal beoefenen op een leuke manier. Het
mag duidelijk zijn dat Achilles fanatiekelingen zoekt om in
deze vereniging mee te gaan doen. Vooral de jeugd heeft
onze aandacht. Voor de jongens C- jeugd zou het mooi zijn
als er nog een aantal bijkwamen deze jongens zijn in de
leeftijd van 9 tot en met 11 jaar. Natuurlijk is er nog volop
plaats voor andere geïnteresseerden.
Mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen hebben of
wil je eens meetrainen of misschien een wedstrijd
bezoeken, neem dan eens contact op met
Jan van der Waerden 040-2052545 en misschien mogen
we jou dan binnenkort wel begroeten als nieuw Achilles lid.
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Zorgcentrum Merefelt actief

Merefelt

Zorgcentrum

Zorgcentrum Merefelt actief in 2005!
De feestdagen zijn achter de rug en het jaar 2005 heeft zich
aangediend. Voor Zorgcentrum Merefelt wordt 2005 een
belangrijk jaar: verwacht wordt op korte termijn duidelijk te
hebben of goedkeuring wordt verleend voor de nieuwbouw
van 86 verpleeghuisplaatsen, 15 dagbehandelingplaatsen,
een woonzorgvoorziening en algemene voorzieningen. Het
komende jaar staat dan in het teken van de nodige
voorbereidingen waaronder de tijdelijke huisvesting en de
inrichting.
Project Rundgraafpark in Veldhoven-Noord wordt
halverwege maart 2005 opgeleverd. Binnen dit project,
gebouwd door Woningstichting Aert Swaens, gaat
Zorgcentrum Merefelt samen met Zuidzorg, zorg en
diensten verlenen aan de bewoners van het nieuwe
complex. Ook de GGzE, De Plaatse, Stichting Welzijn
Ouderen Veldhoven en de Gemeente Veldhoven zijn
betrokken bij het project. Naast 40 koopappartementen
worden 117 huurappartementen gerealiseerd waarvan
20 zorgwoningen bestemd voor ouderen met een indicatie
voor een zorgwoning, 2 appartementen ten behoeve van
cliënten van de GGzE en 4 appartementen ten behoeve van
cliënten van De Plaatse. Er komen voorzieningen in het
complex waar bewoners van het complex en bewoners uit
de wijk gebruik van kunnen maken zoals een Grand Café,
een kinderdagverblijf, een terras en een (overdekt) atrium.
De kleinschalige groepswoningen voor dementerende
ouderen (3 x 6 plaatsen) die in het complex worden
gerealiseerd zijn hierbij innovatief te noemen. De zorg aan
bewoners van de groepswoningen is er op gericht cliënten
zoveel mogelijk te stimuleren en te ondersteunen bij de
dingen die zij nog zelf willen en kunnen doen.
De gezinssituatie wordt zo veel mogelijk benaderd, waarbij
de mantelzorg ook een grote rol speelt.

In de vorige bijdrage van Zorgcentrum Merefelt kon u lezen
dat Merefelt is gestart met de invoering van een
verenigingsleven. Cliënten kunnen lid worden van clubs
naar keuze. In 2005 wordt binnen Zorgcentrum Merefelt het
verenigingsleven uitgebreid met een zangvereniging, een
literaire club, een natuurclub en een kookgroep. In maart
staat bovendien een themaweek (13 tot en met 17 maart) op
het programma ”Merefelt totaal in theater”. Bewoners,
medewerkers, familieleden en overige belangstellenden
kunnen tijdens deze week verschillende activiteiten omtrent
dans, theater en film verwachten.
Met veel inzet en enthousiasme zullen we in het jaar 2005,
net zoals in de voorgaande jaren, alles op alles zetten om de
gewenste doelen te bereiken!
Rest mij u alle goeds toe te wensen voor het komende jaar.
G.H.G. aan den Boom,
directeur Zorgcentrum Merefelt.

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

Parochieberichten:
Gedoopt:
Sil Peters, De Beemd 2
Robi Verblackt, Pegasus 40
Silke Westen, Ranselberg 29
Pastoresteam:
P.M.W. Sanders, pastoraal werker.

Weekendvieringen St. Jan de Doperkerk
(Alle intenties op zaterdag én zondag afgelezen)
Weekend van 22 en 23 januari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met Pastor J. Tonino
(samenzang)
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met Pastor J. Tonino
(samenzang)
Weekend van 29 en 30 januari: Collecte t.b.v. Memisa
za 19.00 uur: Woord - Communieviering met pastoraal
werker M. Sanders (The Unity)
zo 10.15 uur: Woord – Communieviering met
pastoraal werker M. Sanders
(parochiekoor Convocamus)
Weekend van 5 en 6 februari:
za 19.00 uur: Kinderviering: Woord-Communieviering
met pastoraal werker M. Sanders
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(parochiekoor St. Jan)
Woensdag 9 februari: Aswoensdag
wo 19.00 uur: Eucharistieviering met Pastor J. Tonino
(‘Het Koraal’)
Weekend van 12 en 13 februari:
za 19.00 uur: Woord-Communieviering met
pastoraal werker M. Sanders
zo 10.15 uur: Woord-Communieviering met
pastoraal werker M. Sanders
(parochiekoor Convocamus)
Weekend van 19 en 20 februari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met Pastor J. Tonino
(samenzang)
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met Pastor J. Tonino
(parochiekoor Convocamus)
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Parochiecentrum:
Dorpsstraat 18, 5504 HH,

040 - 230.06.44

040 - 253.22.26

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!

Rondom de Oerse toren…………
• Het is een tijd een beetje rustig geweest rond de toren,
d.w.z. met het slaan van de klok op de hele en halve uren.
De motor van het slaguurwerk was een beetje op hol
geslagen en sloeg er lukraak maar wat op los. Nu is de
motor in de revisie geweest en wij hopen dat hij het nog ’n
tijdje wil volhouden. Het is echter al een oudje (35 jaar)
dus de sleet begint er een beetje in te komen.
• Tijdens de kerstmisvieringen viel de verwarming in
storing en moest zelfs tijdens de nachtmis de monteur er
aan te pas komen om een noodoplossing voor de
thermostaat van de verwarming te verzinnen. Ook hier
zijn door de ouderdom nog wat extra problemen te
verwachten en te overwinnen. Voorlopig zitten we weer
warm, maar het is echter nog geen definitieve oplossing.
Er wordt op gestudeerd.
• Tevens is nog voor Kerstmis gestart met de reparaties van
diverse goten en het opnieuw met leien afdekken van de
steunberen. Met 4 personen wordt hoog op de diverse
daken gewerkt en geprobeerd alles droog en hersteld te
krijgen. De Rijksmonumentenwacht had een rapport
gemaakt met nogal wat aandachtspunten. Door het
bouwbureau van het bisdom werd een bestek opgesteld en
hiernaar wordt hersteld. Gedeeltelijk vallen deze
reparaties onder de rijksonderhoudsubsidie. De rest
moeten wij zelf als parochie via de parochiebijdrage op
tafel leggen.
Dit is echter nog niet de grote 2e restauratie van de kerk,
slechts noodzakelijk onderhoud om verdere lekkages te
voorkomen.
• Het orgel laat ook wat mankementen horen, maar deze
horen hopelijk, bij het uitkomen van dit blad, weer tot het
verleden.

Carnaval 2005

3 DAGEN CARNAVAL
in d’Ouw School
Met medewerking van dj's

Tjeerd & Richard
*Zaterdagmiddag 5 februari:
Kinderoptocht
Start 13.00 uur,
met aansluitend prijsuitreiking
en confettibal
*Zondagmiddag 6 februari:
Koude neuzenbal
na de Veldhovense optocht
*Maandagmiddag 7 februari m.m.v.

Goochel en ballonnen clown

Magic Mike

• Veel kerkgangers zullen gemerkt hebben dat het geluid
van de microfoons verbeterd is. Binnenkort wordt ook een
aanvang gemaakt met het aanleggen van een ringleiding,
dit zal de gehoorapparaatgebruikers wel bevallen.
Misschien nog een tipje:
− Het microfoongeluid komt via de bruine speakers in de
zijbeuken, misschien moet u van plekje verwisselen.
− Hoort u links minder, gaat u dan aan in de rechterkant
zitten
− Hoort u rechts minder, gaat u dan aan de linkerkant
zitten
Wij hopen dat een en ander zal bijdragen dat u de vieringen
binnenkort weer goed en aangenaam kunt volgen.
Beheerscommissie St. Jan de Doperkerk
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Overpeinzingen

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

Marinella Boer10
Groendecoraties, Workshops en
Creatief Atelier
Iedere woensdagmorgen ben ik aanwezig.
Voor actuele informatie en open dagen, kijk op mijn
website of bel me even.
040 - 2541087 / 06 - 51890143
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marinella@boer10.com

www.boer10.com

Atelierruimte:
Zandoerleseweg 33
Veldhoven

Postadres:
Berg 82, 5508 AX
Veldhoven

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

Pompoenenplezier

De bloemenvereniging “Groen en Keurig” wenst iedereen
een fleur- en kleurrijk

Voor de zieken onder ons een spoedig herstel en
beterschap, en voor hen die moeten knokken voor hun
leven veel kracht en sterkte.

Pompoenen plezier met Halloween 2005
Ook dit jaar gaan we er vanuit dat er weer ingeschreven kan
worden in de volgende categorieën, de mooiste, de grootste,
de gekste, de leukste, wel of niet uitgesneden verlicht of
onverlicht, voor kinderen en volwassenen,
Omdat we dit samen laten vallen met halloween proberen
we er één geheel van te maken.
Vandaar de aanhef: pompoenen plezier met halloween.
Als men de nadruk wil leggen op halloween dan geldt wel
de regel dat er ook pompoenen in de creatie verwerkt
moeten zijn.
We willen jullie ook vragen om de creaties een week te
laten staan, zodat er zoveel mogelijk mensen uw
kunststukken kunnen bewonderen, en het de moeite loont
voor de tijd en het werk dat men er geïnvesteerd heeft.
We gaan uit van de volgende data:
Opbouwen tot en met uiterlijk vrijdag 29 oktober, zodat er
zaterdag 30 en zondag 31 oktober gejureerd kan worden.
Dit gebeurt zowel overdag als ’s avonds i.v.m.
de onverlichte creaties.
Voor hen die er een show bij willen geven, dit tijdig bij ons
aan te geven i.v.m. de jurering.
Dit jaar zal er ook door een publieksjury gejureerd worden,
en dit is nieuw.
De prijs uitreiking zal plaats vinden op zondag 6 november
in Dorpscentrum d’Ouw School.

De uitvaart in vertrouwde handen

Slikdijk 16

Wintelre

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

Over de juiste tijd wordt u nog op de hoogte gebracht in een
later stadium.
Noteer de data die genoemd zijn alvast in uw agenda, zodat
u niet voor verrassingen komt te staan.
Nogmaals doen we een oproep aan iedereen, jong en oud,
elke club of vereniging, school of bond, straat of instelling,
want we hebben ieders medewerking nodig om er iets
moois van te maken.

Met jullie goede ideeën of raad kan je terecht bij de
volgende adressen :
Harrie van Beers
Zandoerleseweg 41
5507 NH Oerle
040-2051247

Martien van Bree
A.P. de Bontstraat 34
5507 NT Oerle
040-2052480

Wim Heijmans
Feit 11
5507 MC Oerle
040-2557058

Harrie Kelders
Zandoerleseweg 53
5507 NH Oerle
040-2052385

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.

Tot de volgende Koers!
Groetjes van leden en
bestuur “Groen en Keurig”.

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

Reünie van oud-pensionaires Oerle.
“Ik gruwel nog van die smerige stamppotten”
Door Ad Adriaans.
Vijftig jaar geleden zat Mieke Bijnen uit Bergeijk in
Oerle op kostschool bij de Zusters van de Liefde. Een
mooi moment vond zij, om een reünie te organiseren.
Eind oktober 2004 vond de bijeenkomst in de
Dorpsherberg te Zandoerle plaats waarop veel oudpensionaires zich enorm verheugden. Toch liet een
aantal van hen verstek gaan. Zij bewaarden zulke
slechte herinneringen aan die tijd dat ze er niets meer
mee te maken willen hebben.
Dierbare ouders,
Het is ons aangenaam u zo spoedig mogelijk te melden dat
wij goed in Oerle zijn aangekomen. Wij hebben dezen nacht
al goed geslapen en schrijf u deze kaart in de zesde klas en
Ali in de vierde. Na u de hartelijke groeten van de Eerw.
Moeder en van de zusters gedaan te hebben blijf ik uw
liefhebbende kind. Cato en Ali.
Een kaart met deze tekst stuurden de zusjes Cato en
Ali Houtman in 1928 na aankomst op het pensionaat
Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Oerle naar hun ouders in
Den Haag.
In 1854 hebben de Zusters van de Liefde van Tilburg zich
in Oerle aan de Oude Kerkstraat gevestigd. Binnen enkele
jaren startten ze een meisjesschool waarop samen met
enkele onderwijzeressen les gegeven werd.

De school was in eerste instantie opgezet voor de meisjes
uit Oerle, maar om het bestaansrecht te verzekeren werd het
gebouw rond 1865 uitgebreid met een pensionaat.
“Er werd op deze school goed les gegeven, maar wel
streng”, zegt Marianne Schijvens uit Westelbeers.
“Ondanks dat we weinig lol konden maken was de sfeer
tussen de klasgenoten onderling goed.” Vijftig jaar geleden
was er geen of nauwelijks voortgezet onderwijs in de
dorpen. Het was toen vrij gebruikelijk dat een meisje naar
kostschool werd gestuurd, vooral zakenmensen kozen om
praktische redenen hiervoor. “Bij ons in Valkenswaard was
toen geen ULO”, zegt Marie-Louise van Hoof, “en mijn
vader vond de grote stad te onveilig voor mij, daarom
moest ik naar het pensionaat in Oerle. Ik ben er van mijn
elfde tot zestiende jaar geweest en heb het als een rottijd
ervaren. Veel meisjes kregen last van heimwee, maar daar
werd door de zusters geen aandacht aan geschonken. Je
mocht maar één keer per maand naar huis, tenminste als je
braaf was geweest. Iedere ochtend werden we om 06.00 uur
gewekt door een non. Zij klapte dan in de handen en sprak
de woorden: ‘Geloof zij Jezus Christus’ waarop wij
moesten antwoorden met: ‘In alle eeuwigheid, amen’.
Iedere dag moesten we om 07.00 uur in de kapel de mis
bijwonen. Een hoofddeksel was verplicht. Op zondag
werden we om 10.00 uur ook nog in de Hoogmis verwacht,
en om 15.00 uur moesten we naar het lof.”
“Mijn zus Tilly kon het strenge regime in Oerle niet aan”,
zegt Corry Schrier uit Leiderdorp die in 1955 in het
pensionaat kwam. “Op een zondagmiddag is zij te voet naar
Eindhoven gelopen en heeft daar de trein naar huis
genomen. De regels waren: weglopen is wegwezen, dus die
kwam niet meer terug.
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Later is zij naar een pensionaat in Aarle-Rixtel gegaan waar
de regels soepeler waren. Zelf heb ik vijf verschrikkelijk
saaie jaren in Oerle doorgemaakt.
Het was er ongezellig, er werd niet gelachen, het eten was
slecht en er heerste een strenge discipline in de
hiërarchische kloostergemeenschap. Het waren de
Zusters van de Liefde, maar ik vond ze liefdeloos.
De Eerwaarde Moeder was een kille afstandelijke vrouw
met een wit gezicht. Haar blik kon dodelijk zijn als je wat
gedaan had. Veel kans om straf te krijgen had je trouwens
niet. Er stonden altijd nonnen op strategische punten om de
boel in de gaten te houden.”
Kleding.
“We droegen altijd hooggesloten kleding met lange
mouwen”, weet Fien Heeren uit Diessen nog. “In de zomer
een witte blouse, en in de winter een zwarte met een wit
kraagje. Daaronder een zwarte plooirok en lange kousen.
Als je in bed lag werd vaak gecontroleerd of je handen wel
boven de dekens waren. Ik slaap nog vaak zo.”
De eerste man op de meisjesschool was de gymleraar.
“Dat was een sensatie voor ons”, zegt Marie-Louise van
Hoof. “Hij was net afgestudeerd en kwam altijd op de
motor. Tijdens de gymles hadden we een trainingsbroek
onder de rok met elastiek om de pijpen. Er zat altijd een
non op de bank tijdens de les om te kijken wat de gymleraar
met de meisjes deed.”
Eten.
’s Middags om 12.00 uur werd er warm gegeten.
Corry Schrier: “Als je om wat minder vroeg omdat je er
niet van hield, werd daarmee geen rekening gehouden.
Zuster Theodoor schepte gewoon door. Als je je bord niet
leeg at, kreeg je het om 16.00 uur koud weer voor je neus
gezet, en desnoods ’s avonds en de volgende dag nog een
keer. Daar waren de zusters meedogenloos in. Gemiddeld
drie keer per week kregen we stamppot. Het waren echt
smerige stamppotten. Na mijn schoolperiode heb ik nooit
meer stamppot gegeten, nu nog gruwel ik ervan.”
“We hebben er zeker leren eten”, vult Fien Heeren aan.
“Ook als er plotseling een slakje uit je bloemkool
tevoorschijn komt, of als je meer zand dan andijvie hebt.
Bij vrijwel elke warme maaltijd zat een stukje worst van
zo’n drie centimeter. Mijn eigen kinderen hebben thuis
nooit verse worst leren eten.”

Om 16.00 uur en om 18.00 uur werd er brood gegeten. Je
kreeg vier sneeën of drie sneeën en een korst. Om de korst
werd gevochten, want die was dikker dan een snee brood.
Slapen.
De eerste jaren sliepen de meisjes in een chambrette. Een rij
schotten met een gordijn ervoor, en van boven open. De
vuile was moest buiten de chambrette gelegd worden. Als
je in het laatste jaar zat kreeg je een eigen kamertje met
wastafel. “Voor het slapen gaan hadden we dikwijls
behoefte om nog een praatje te maken”, zegt Marianne
Schijvens. “Maar er was strenge controle. Wanneer de
zusters ontdekten dat er ergens een deur open of dicht ging
en er twee meisjes op een kamer waren dan moest je
opschrijven wat je gedaan had. Waarom toch die argwaan?
Eén keer per week mochten we volgens een bepaald rooster
in bad. De laatste had meestal koud water. Later kwamen er
ook douches. Ook het douchen werd nauwlettend in de
gaten gehouden, het gordijntje werd regelmatig door een
zuster opengeschoven.”
Marie-Louise van Hoof weet nog dat een meisje verkering
had met een jongen uit het dorp. “Als hij ’s avonds naar de
voetbaltraining ging, kwam hij langs het pensionaat. Ze
zwaaiden dan naar elkaar. Toen een non dat op een keer
ontdekte kreeg het meisje een andere slaapkamer van
waaruit ze haar geliefde niet meer kon zien.”
Op zondag kregen de meisjes snoep. Iedereen mocht voor
een hele maand snoep meebrengen. Dat werd door de
zusters verzameld en op zondag uitgedeeld aan de meisjes.
Verder kregen ze op zondag beleefdheidslessen en les in
tafeletiquette. Woensdagmiddag waren de meisjes vrij.
Soms moesten ze ook kousen stoppen en het resultaat laten
zien aan een zuster. Wandelen mocht ook, maar wel altijd
met drieën. In de vierde klas mocht je wel eens zonder
begeleiding weg. Het was een feest als je op
zaterdagmiddag één uur het dorp in mocht. Veel kans om
contact te maken met de Oerlese jongens was er echter niet.
Ook corresponderen met vriendjes was er niet bij, brieven
werden gecensureerd. Slimme meiden schreven brieven
naar vriendjes die een meisjesnaam kregen.
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Leuke herinneringen.
“Een leuke herinnering voor mij was de viering van het
eeuwfeest”, zegt Marianne Schijvens. “Er werd door de
leerlingen van de school een revue opgevoerd. De kostuums
waren door de zusters zelf gemaakt. Het was een prachtige
voorstelling. Ook werden er regelmatig films gedraaid en er
werd dansles gegeven. Meisjes dansten dan met meisjes en
er mocht tijdens het dansen niet gepraat worden. In onze
vrije tijd mochten we op het schoolplein rolschaatsen en
volleyballen.”

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, Jaargang 5, nummer 9, 1973

Verhalen door de jeugd: Oerle
Verhaal vertelt door Marian de Crom

Wat hebben de meisjes van hun kostschooltijd geleerd?
“Nu ik terugkijk op die periode heeft het me zelfstandig
denkend, overlevend en volwassen gemaakt”, stelt
Corry Schrier vast.
Fien Heeren heeft een andere mening: “uiteindelijk heb je
dan toch het MULO-diploma op zak, en mag je de grote
wereld in, waar je niets van begrijpt”, besluit zij.
Eind zestiger jaren keerden de Zusters van de Liefde weer
terug naar Tilburg. Na enkele jaren leegstand brak er in
1971 een brand uit in de kapel. Een jaar later werd alles, op
de meisjesschool na, afgebroken. Na enkele verbouwingen
is de school inmiddels al weer jaren in gebruik als
basisschool.

Oerle is een fijn dorp. Er wonen goede mensen. Zoals
vandaag ook, we mochten kleren ophalen voor de mensen,
die reuma hebben. Je kreeg kleren, en als ze die niet
hadden, kreeg je een koekje of een snoepje. Er is een slager,
een bakker, een schoenhandel, een kapper en zelfs vier
cafés. Maar ook nog een camping. Dat is fijn joh! Er zijn
twee speeltuintjes en een grote speeltuin, en er is de
familieschommel, een paard, een zandbak, een wip en een
torentje, daar je in kunt klimmen. Wij gaan er wel eens
spelen zomers. Er zijn zomers wel 200 tenten en
250 caravans. De camping is van van der Sangen. Hij krijgt
zomers nieuwe caravans bij.
In Oerle is ook riolering gelegd, er waren zandbergen, en
we hadden een krosfiets. De hele dag krosten we over de
bergen, er was ook een manneke, die daar aan mee werkte.
Die had een sik en een snor, hij leek op Ketwissel, en we
noemden hem Ketwissel. Ze hadden een waterleiding
stukgedaan, en vier keer de gasleiding, een keer bij
Blommers voor, een keer bij meneer van Boekel en een
keer bij meneer pastoor en ten laatste bij ons voor.
Er liggen nu mooie stenen en aan allebei de kanten trottoirs.
Er zijn ook nieuwe lantarens bijgekomen en de oude zijn
weg. Er worden ook nieuwe huizen gebouwd. Het Look dat
ligt bij Zonderwijk. In Oerle wonen boeren en burgers.
Ik denk dat er meer burgers dan boeren wonen.
Gerard Raijmakers bekijkt ons dorp zo.
Oerle heeft 320 gezinnen. Oerle heeft twee scholen, een
kleuterschool en een lagere school. We hadden ook een
klooster, maar het klooster is er niet meer, want daar is
brand geweest. Toen is hij gesloopt. Daarachter stond ook
een grot met een vijver ervoor. Maar die zijn er ook niet
meer, die zijn ook gesloopt. Er is ook een kerk, die was
vroeger anders dan nu. Vroeger was er pastoor Bless, die de
mis opdiende. Nu is er een pastoor, die heet Vekemans.
Maar in het klooster waren geen nonnen of kloosterlingen.
Er staan ook winkels. Het ligt in de gemeente Veldhoven.
Oerle is rijk aan bos, er zijn ook jagers.
Een stuk heet Zand-Oerle.
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Wedstrijden BIO 1 (Zaal)

Wedstrijden Bio 1 Zaalcompetitie Hoofdklasse B
9 jan. 13.10 uur

16 jan. 19.40 uur
23 jan. 16.55 uur
30 jan. 18.30 uur
13 febr. 13.40 uur
20 febr. 15.15 uur
27 febr. 19.40 uur
6 maart 14.40 uur

BIO1-DSV1: sporthal de Ekkerman in
Veldhoven. Uitslag: 8 – 11
Pupil v.d. week: Kim v.Rooy
BIO1-Peelkorf1: sporthal de
Ekkerman in Veldhoven
Klimroos1- BIO1: sporthal Eureka in
Hapert
BIO1-Rosolo2: sporthal de Ekkerman
in Veldhoven
Sirene1-BIO1: sporthal de Stigt in
Uden
BIO1-Swift2: sporthal de Ekkerman in
Veldhoven
BIO1-Concordia1:sporthal de
Ekkerman in Veldhoven
DSV1-BIO1: sporthal de Hercules in
Diessen

Koers cultuur

Haal de maskers uit de kast,
kleren al weer aanpast.
Carnaval staat voor de deur,
we vergeten 3 dagen lang de sleur.
Even doen we lekker mal,
het mag, het is carnaval.
Drinken, hossen en feesten,
je ziet mensen verkleed als beesten.
Volwassenen weer als kind,
niemand die het vreemd vind.
Alles kan en alles mag,
iedereen toont een lach.

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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Sport- en filmavond

Koken met de koers

Tienercomité sport- en film avond.
Op 26 november hadden we van het Tienercomité sport- en
film avond. We gingen eerst naar Cardo Gym & Dance op
de fiets, daar gingen we steps doen. Dat is verschillende
soorten pasjes doen op een soort opstapje.

Er was ook muziek bij de pasjes, deze pasjes doe je op het
ritme van de muziek.
En de muziek ging steeds sneller en de pasjes werden
moeilijker. Paulien vond steps 'n beetje leuk en Ilse vond
het echt heel erg leuk en wel grappig.
Na de steps gingen we beneden bij de bar nog wat fris
drinken.

Daarna op de fiets weer terug naar Oerle, naar het
Dorpscentrum d’Ouw School. Daar konden we spelletjes
doen zoals sjoelen, tafeltennis en tafelvoetbal.
Toen de anderen er ook waren kregen we pizza.
Nadat we die opgegeten hadden konden we kiezen uit
3 films. Ilse heeft Raising Helen gekeken en dat was een
leuke film. Paulien vond de film ook leuk.
Na de film was het afgelopen en werden we naar huis
gebracht.
Groetjes, Ilse de Wilde en Paulien Veldhoven.

Het Tienercomité Oerle bedankt
CARDO GYM & DANCE.
Gedurende 2 uur waren we te gast bij hen en konden de
tieners steps beoefenen onder deskundige begeleiding.
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Deze keer in 'Koken met de Koers' een heerlijke
ovenschotel, moet u zeker een keer proberen!!!!!
VISGRATIN MET PASTA VOOR 4 PERSONEN

Ingrediënten:
500 gram zalmfilet
200 gram krabsticks/surimisticks
250 gram pasta
100 gram geraspte jongbelegen kaas
2 sjalotjes
2 teentjes knoflook
250 gram prei
250 gram bleekselderij
een beetje bieslook/dille/peterselie
2 dl visbouillon van 1 tablet
4 dl room culinair
2 dl droge witte wijn
olijfolie/ peper/ zout
Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 225 graden. Kook de pasta
beetgaar in een pan kokend water waaraan zout en een
scheutje olie is toegevoegd. Schil de sjalotjes en snijd deze
in ringen. Pel de knoflook. Snijd de kruiden fijn.
Maak 2 dl. bouillon van het bouillontablet. Was de prei en
bleekselderij en snijd deze in plakjes. Verhit olie in een
braadpan/wok en fruit hierin de sjalotjes. Pers de knoflook
hierboven uit. Roer de groenten door dit mengsel en laat dit
ongeveer 3 minuten meebakken. Voeg de bouillon, wijn,
room culinair toe en breng het gerecht langzaam aan de
kook. Snijd de krabsticks in stukjes en meng ze door het
gerecht, laat alles 2 minuten zachtjes koken. Roer de
kruiden door het gerecht en breng op smaak met peper en
zout. Snijd de zalmfilet in plakjes en bestrooi ze met peper
en zout. Vet een ovenschaal in met een beetje olie en leg
de pasta in de schaal. Verdeel hierover de zalmplakjes en
schenk hierover de groentesaus. Laat de visschotel
ongeveer 25 minuten in het midden van de oven gaar en
bruin worden. Voeg de laatste 10 minuten van de oventijd
de kaas over het gerecht.

EET SMAKELIJK...........

Donateuravonden

Vakantiewerk Veldhoven

Donateuravonden
St. Nieuwe Levenskracht Veldhoven

Dringende mededeling van
Stichting Vakantiewerk Veldhoven

Op woensdagavond 26 en donderdagavond 27 januari
organiseert Stichting Nieuwe Levenskracht Veldhoven
weer haar jaarlijkse donateuravonden in de Schalm.
Zij trakteert haar donateurs op het blijspel
“Zusters in zaken” van Ton Davids, gespeelt door
Toneelvereniging “Het Abele Spel” uit Bergeijk.
Wanneer zusters in zaken gaan, kun je wat beleven. Reken
daar maar op! Lachen is in ieder geval gegarandeerd. Het is
een stuk dat past in de traditie van de donateuravonden van
Nieuwe Levenskracht.
Toegangskaarten kosten € 2,00 per stuk voor donateurs
en € 5,00 voor niet donateurs.
De kosten voor de garderobe zijn inclusief.
Om een tegemoetkoming in de onkosten te verkrijgen,
worden tijdens de pauzes van iedere voorstelling loten
verkocht á € 0,20 per stuk. De trekking van de loterij zal
plaatst vinden aan het eind van iedere voorstelling.
Op de werkdagen van 10 t/m 27 januari 2005 kunt u, zo
lang de voorraad strekt, tussen 18.00 en 19.00 uur,
toegangskaarten afhalen op een van de onderstaande
adressen:

Het ziet ernaar uit dat de Huttenweek, een reeds jarenlang
bestaande activiteit binnen de Stichting Vakantiewerk
Veldhoven, dit jaar niet kan plaatsvinden.
Er zijn namelijk te weinig werkgroepleden om de kar te
trekken. Wilt U dat de kinderen komende zomer toch hutten
kunnen bouwen en daarnaast spelletjes, bosspelen en
zeskamp kunnen spelen? Neem dan plaats in de werkgroep.
Deze komt één dag in de week bij elkaar om spelen te
maken en herstellen, een mooi podium te maken en andere
voorbereidingen te treffen zodat de kinderen in de vierde
week van de schoolvakantie plezier hebben. Daarnaast
zorgt de werkgroep er ook voor dat in die vierde week van
de vakantie alles op rolletjes loopt, met hulp van vele
andere vrijwilligers.
Interesse? Of wilt U meer informatie?
Neem dan contact op!
Telefonisch: 040-2530391 (Mark Wouters) of
040-2531637 (Elly Peters) of
via e-mail: vakantiewerk@dse.nl
Zie ook onze website: www.vakantiewerk.dse.nl

Mia van de Wildenberg, Sint Janstraat 21A in Oerle.
040- 205 25 47 of
André van den Boogaard, Berkt 54 in Oerle.
040 – 254 23 49
Namens het bestuur van Stichting Nieuwe Levenskracht
afdeling Oerle
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Stichting Ganesha

Tweede Kerstdag 2004 in Azië…
Duizenden mensen worden overvallen door het water.
Ze hebben geen kans.
Honderdduizenden verliezen familie, huis en al hun
bezittingen. Zij hebben nu dringend uw hulp nodig!!!
Beste buurtgenoten,
Zoals velen van jullie weten zetten wij ons al een paar jaar
in voor stichting Ganesha. Een stichting voor gehandicapte
kinderen in India in de regio Tamil Nadu, vlak onder
Madras. Het doel van deze stichting is dat de mensen die
begeleid worden medische verzorging krijgen en dat ze
leren om zelf hun geld te verdienen. Ze krijgen een
opleiding die bij ze past en een opleiding waarmee ze hun
eigen geld kunnen verdienen. Zoals een
kleermakersopleiding, een kaartenmakerij enz. enz.
Terug naar de tweede kerstdag…
De verwoestende vloedgolven die grote gevolgen hebben
voor Zuid- en Oost- Azië hebben een snelle tegenactie
nodig, zodat het dodental niet verder kan stijgen. De
noodhulp aan slachtoffers verloopt moeizaam en komt voor
veel mensen mogelijk te laat. Er is dringend behoefte aan
onderdak, voedsel, water en gezondheidszorg. Zodat er
geen slachtoffers komen van ziektes of uitdroging.
India betreurt ruim 11.300 slachtoffers. Ook in het
werkgebied van stichting Ganesha zijn vijf dorpen bijna
geheel verwoest door de zeebeving. In deze dorpen
bevonden zich projecten zoals bijlescentra, een
kleermakersopleiding en economische rehabilitatie.
Schoon drinkwater en medische zorg zijn voorzieningen die
de mensen uit deze dorpen nu zelf niet voor elkaar kunnen
krijgen.

Allemaal voorzieningen die voor de overlevenden van
levensbelang zijn. Om die voorzieningen voor elkaar te
krijgen is geld nodig.
De wil is er, bij iedereen in de omgeving.
Verpleegkundigen, sociaal werkers en dokters zijn bereid
vrijwillig hun hulp aan te bieden, maar de medische
hulpverlening is nog niet opgestart, omdat er geen geld is
voor de benodigde medicijnen.
Daarom heeft stichting Ganesha het initiatief genomen om
de mensen in ons werkgebied (de Indiase Zuidoostkust) te
helpen. We gaan hier inspringen en tien medische kampen
organiseren. Het doel hiervan is: het bergen van de
lichamen van de slachtoffers en het geven van antibiotica
en medicijnen tegen koorts en diarree, zodat de kans op
epidemieën wordt verkleind.
In de wederopbouwfase zal stichting Ganesha zich richten
op herstel van de huisvesting en inkomstenwerving. Wij
willen onze bijdrage leveren aan de wederopbouw van de
zuidoostkust van India en vooral de 5 dorpen in ons
werkgebied.
Hoeveel geld er nodig is, is op dit moment onmogelijk te
voorspellen…
Verwachte kosten:
− 10 medische kampen: € 1000,− Wederopbouwfase € 5000,Wij rekenen op jullie steun!
Dit doet u door:
− Geld over te maken op rekeningnummer: 1471 75 380
− Uw donatie afgeven op Hunnenberg 9. Dan zorgen wij
dat het op de goede plek terecht komt!
Bij voorbaat hartelijk bedankt!
Sanne en Neeltje van Dalen
040-2539222

B&D bouwbedrijf B.V.
Leemskuilen 5
5563 CK Westerhoven
tel: 040-2010051
www.bd-bouwbedrijf.nl
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Stichting Ganesha is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel Oostbrabant onder
nummer: 17114229 en is door de belastingdienst als
algemeen nut beogende instelling erkend.
Donaties worden als gift aangemerkt.
Stichting Ganesha,
de Steenen Kamer 33,
5481 GC, Schijndel

UnicefWereldwinkel actie

Stichting Humanitas

Eerste franchise-gastouders van
Kinderopvang Humanitas enthousiast aan de slag
Januari-actie UnicefWereldwinkel
Misschien wel de leukste cadeauwinkel van Veldhoven
biedt u in januari heel wat afgeprijsde presentjes aan.
In de winkel aan de Burgmeester Van Hoofflaan 175 treft u
een keur aan prachtige Wereldwinkelartikelen, die 25% in
prijs zijn verlaagd. Door voor deze artikelen te kiezen helpt
u ook de kleine producent in de Derde Wereld.
De winkelmedewerkers zijn met het idee gekomen om
klanten via een bus op de toonbank in de gelegenheid te
stellen een gift aan Azië te doen. Het bestuur van de
Wereldwinkel heeft besloten de opbrengst van deze pot te
verdubbelen. Dus wilt u in de loop van deze maand nog een
gift doen dan kan dat ook via de UnicefWereldwinkel.

Op een aantal plaatsen in ons land sieren sinds kort
professionele naambordjes met ‘franchise gastouder’ de
voorgevel van de huizen. Het kan niet missen dat hier een
gastouder woont van Stichting Kinderopvang Humanitas.
De eerste gastouders van het project Franch & Free hebben
namelijk onlangs hun certificaat in ontvangst mogen
nemen. En daarbij een mooi naambordje voor op de
voordeur. In Veldhoven zijn er twee gestart!
Afgelopen jaar is Stichting Kinderopvang Humanitas
gestart met de franchise-formule Franch & Free. Een
initiatief dat is ontstaan om het beroep van gastouder op te
waarderen en deze kleinschalige vorm van kinderopvang
verder te professionaliseren. Door middel van een
franchise-constructie krijgt een gastouder van Humanitas
ondersteuning op het gebied van administratie, belasting,
publiciteit en opvoedkundige zaken.
De belangstelling voor de Franch & Free-formule was
groot, zodat er zowel in Utrecht als Eindhoven met een
groep gastouders is gestart. Na het succesvol doorlopen van
een drietal cursusdagen, hebben zij inmiddels het certificaat
voor franchise-gastouder in ontvangst mogen nemen en
kunnen zij deze titel met trots gebruiken.
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Actie voor Azië

Grandioze actie door groep 8 van St. Jan Baptist
Na dagen ellende op TV over de zeebeving in Azië stond
het voor mij vast om iets te moeten doen. Doordat ik jaren
heb gecollecteerd voor het Sinterklaas comité, wist ik dat
dit de manier was om in korte tijd veel geld binnen te halen.
Groep 8 van de Sint Jan Baptist zou ik gaan vragen.
Max, mijn zoon, zit in deze klas en is zelf al dagen onder de
indruk van de ellende in b.v. Thailand, waar we vorig jaar
op vakantie waren. Toen ben ik gaan bellen, eerst
Marlon Hulshorst, die wilde me meteen bijstaan. in het
organiseren van de collecte. Want er moest een vergunning
aangevraagd worden. Dit was binnen een half uur geregeld.
Toen ben ik alle kinderen gaan bellen en sommigen ben ik
gaan bezoeken. Want ook zonder hen kon ik het niet, zij
waren de belangrijkste voor deze dag. Meteen kreeg ik ook
hulp van bijna alle ouders, iedereen wilde helpen.
De kinderen mochten n.l. niet alleen collecteren.
Tony Antonis regelde de krant, oftewel "Ad Adriaans "en
hij regelde dat het op nieuwjaarsdag al op de
toegangsborden stond. 2 Januari had Ad al een stukje
geschreven in de krant. Ook juffrouw Ingrid werd gebeld,
want het ging om haar klas. Ook zij was, de vijfde januari
toen de collecte werd gehouden, aanwezig.
’s Maandags ging ik met Max en Sjors de bedrijven en
winkels af met de vraag of er collectebussen mochten staan.
Ook zij waren erg enthousiast en wilde graag meewerken,
mijn dank hiervoor.
Woensdag 5 januari was de dag. Iedereen kwam om
15.00uur bij elkaar in het jeugdhuis. Doordat de kaartclub
in d’Ouw School zat kregen Max en Sjors het idee om maar
meteen te beginnen met collecteren. Tien minuten later
stonden ze buiten met de collectebus, waar toch zeker
80 euro in zat. Dus het startsein was gegeven.

’s Avonds om 20.00 uur kwamen we weer bij elkaar om
ieder z’n opgehaalde geld te tellen. Zoveel enthousiaste
kinderen en ouders, en ieder was benieuwd wat het bedrag
zou gaan worden.
Uiteindelijk wisten we de stand € 3000,62 hadden we
verzameld. Dit was ver boven onze verwachting. Toen nog
even foto’s maken van groep 8 voor de Koers van Oers.
Ook de fotograaf van de Ahrenberger was gekomen, want
volgende week komen we in de krant met onze actie.
De volgende dag naar de bank met Nick, Jan, Sjors, Max en
Teun die er al was. En tot onze grote verrassing werd het
bedrag door Tiny Renders van de Rabobank verdubbeld
tot 6.000,-- euro. Dit geld werd meteen gestort op Azië
giro 555. Mijn week kan niet meer stuk, zoveel geld, zoveel
leuke, lieve, positieve reacties. Dit was mooi gelukt met de
grote inzet van de kinderen en ouders van groep 8.
Iedereen hartstikke bedankt, ook namens Marlon.
Anja v.d. Pas

Iedereen is blijer,
met de boodschappen van Berkemeijer !
Verse groenten, brood en fruit,
u hoeft er dus nergens meer voor uit!
Phons Berkemeijer
Genderdreef 6
5524 AD Steensel
Tel./fax: 0497 - 517 223
Mobiel tel.: 06 - 50 64 24 30

16

Voor de hoge opbrengst t.b.v. Azië.
Dank zij jullie hebben wij 3000 euro en 62 eurocent
Kunnen storten op Giro 555.
17

Valentijnsactie BIO

Carnavalsoptocht

VALENTIJNSKOEKEN

Carnavalsoptocht weer onderweg

Ook dit jaar komt de jeugd van korfbalvereniging BIO uit
Oerle weer langs voor de verkoop van
VALENTIJNSKOEKEN in de vorm van een hart.

Op zaterdag 5 februari zal wederom de optocht door de
straten van Oers trekken.
Zoals gebruikelijk starten we weer om 13.30 uur vanuit het
Dorpscentrum d’Ouw School waar aansluitend de
prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de kindermiddag.
We hopen dat het weer ons niet in de steek zal laten tijdens
de optocht zodat er weer vele toeschouwers langs de route
kunnen genieten van een bonte stoet.
Dit jaar hebben we ook een nieuwe klasse ingedeeld voor
de groepen. Vorige jaren hebben we gezien dat er groepen
meelopen met een groot aantal volwassen personen, meer
volwassen personen dan kinderen.
Aangezien het een kinderoptocht is,
vielen deze groepen eerder buiten de
prijzen dan groepen met een meerderheid
aan kinderen. Voor deze groepen hebben
we nu dus aparte klasse ingedeeld zodat
ook hun werk beloond kan worden
middels een prijs in de optocht.

De kosten bedragen € 1,60 per koek.
Dit jaarlijks terugkerend evenement is dit jaar op
MAANDAG 14 FEBRUARI vanaf 18.00 uur.
De opbrengst van de koeken komt ten goede aan de
jeugdactiviteiten van BIO.
Dus wilt u familie, vrienden, kennissen of zomaar iemand
eens origineel verrassen koop dan zoveel mogelijk koeken
van onze jeugd die bij u langs komt.
Alvast bedankt,
Jeugdcommissie BIO
Oerle

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Prachtige Oranje snerttocht
Prachtige oranje snerttocht!
Op zondag 9 januari is het jaar in Oers goed begonnen!! De
snerttocht was gezegend met prachtig wandelweer en veel
deelnemers. Stichting Jeugdbelangen, Stichting het
Dorpscentrum en het Oranjecomité hebben ruim
311 wandelaars mogen verwelkomen die hebben genoten
van de tocht. Op verzoek van enkele wandelaars die de
prijsuitreiking niet konden afwachten hierbij de vragen met
de bijbehorende antwoorden. De familie Borgmans ging er
dit maal met de eerste prijs vandoor en Jari Gepkens won
de “spekkiesprijs”.
16.
17.

18.

19.

Vragen/Antwoorden, snerttocht 9 januari 2005
1.
Wat zijn de namen van de buitenechtelijke dochters
van Bernhard? Alicia en Alexia
2.
Welke presentator heeft als eerste Máxima
gesproken? Willebrord Frequin
3.
Welke paparazzo heeft haar als eerste in New York
gefotografeerd? Edwin Smulders
4.
Wat haalde de kikker uit het water voor het prinsesje
in het sprookje van de kikkerprins? Een gouden bal
5.
Hoeveel kleinkinderen heeft Beatrix en hoe heten
ze? 3, Amalia, Eloïse en Claus-Casimir
6.
Wat moest de koningin aan Repelsteeltje afstaan als
ze zijn naam niet zou raden? Haar kindje
7.
Hoe oud is Juliana geworden? 94 jaar
8.
Hoe lang duurde de huwelijksreis van Juliana en
Bernhard destijds? 3 maanden
9.
Wat was er zo bijzonder aan de kleren van de keizer
in het gelijknamige sprookje? Dat er geen kleren
waren, onzichtbaar waren
10.
Hoe heet het onderstel van het kanon waarop
Bernhard werd vervoerd tijdens zijn begrafenis?
Afuit
11.
Wat is bij benadering het jaarinkomen van Beatrix
dat ze van de staat ontvangt, ze betaalt geen
belasting? (€ 700.000)
12.
Wat moest de jager meenemen als bewijs voor de
koningin dat hij sneeuwwitje gedood had? Haar
hart en lever
13.
Wat zijn de officiële namen van Amalia?
Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria
14.
Wat is de datum van het huwelijk van WillemAlexander en Máxima? 2 februari 2002
15.
Wat verloor Assepoester bij het verlaten van het bal
van de prins, klokslag 12 uur? Haar muiltje

Hoe heette Claus met zijn achternaam? Von
Amsberg
Hoeveel koninginnen zijn Willem-Alexander straks
voorgegaan, in de juiste volgorde? Beatrix, Juliana,
Wilhelmina, Emma (Emma was regentes dus 3
vorstinnen is ook goed)
In welk jaar schaatste Willem-Alexander de
elfstedentocht en onder welke naam? 1986, WA van
Buuren
Wat zijn de namen van deze prinsjes? Gert-Jan
Verhoeven, Amalia, Beatrix en Bernhard

De personen op de foto’s waren:
A. Tinus van Campen, B. Stef Silkens, C. Mieke van
Campen en Anja van de Pas, D. Marissa Liebregts,
E. Tonnie Antonis, F. Pastoor Vekemans, G. Isa van de
Wal, H. Toon Jan Luijkx, I. Tim van de Sangen, J. Marc
van Soerland, K. Jill van Soerland, L. Kees Hulshorst,
M. Faye van de Vorst, N. Marianne van den Boomen,
O. Ellen van Doormalen, P. Jette Jacobs.

Heeeule
lekkere
snert !!
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Eigen-wijs
Eigen-wijs
In onze seniorenharmonie zit zes man van 80 jaar en ouder
en hoe ouder ze worden, hoe eigenwijzer.
Ons korps is bijna 40 man sterk en ze komen uit alle
omliggende dorpen. De meeste hebben hun eigen
instrument; Jan en nog een paar anderen gebruiken nog een
instrument van de vereniging. Maar op woensdagmiddag
(de vaste repetitiedag) komt Jan binnen met een
splinternieuwe koffer; in het midden van het lokaal doet hij
die open en haalt er met een groot gebaar een prachtige tuba
uit. Mooie vormen, grote beker; het goudgele koper
schittert in het licht. Alle muzikanten komen rond hem
staan en bewonderen de volle ronden tonen die Jan uit zijn
tuba haalt.
We beginnen de repetitie met een nummer van Glen Miller.
Het gaat redelijk goed tot de vierde maat van
‘American Patrol’. De dirigent slaat af en wijst naar de
tuba-groep. “Jan”, zegt ie, “je blaast in de vierde maat een
F, maar er staat een Fis. Jan kijkt naar zijn muziekstuk en
reageert verder niet. We beginnen vier maten terug, maar
op de zelfde plaats slaat de dirigent weer af. “Jan….., Fis in
plaats van F…” Jan zet zijn tuba neer, kijkt naar de dirigent
en zegt: “Guus, dis is mijn eigen tuba en daar blaas ik op
wat ik wil!”

Spreekwoorden
Spreekwoorden
“Jongens”, zei de leraar Nederlands, “ik wil wel eens weten
of jullie een goed spreekwoord kunnen noemen. Jan. jij
begint.” Hij zei: “Na regen komt zonneschijn.”
Dan Piet: “Gedeelde vreugd, dubbele vreugd.”
Dan is de beurt aan Kees, die altijd vol streken zit:
“Eén gek kan meer vragen dan duizend wijzen kunnen
beantwoorden.”
De leraar die niet goed wist wat hij hierop moest zeggen:
“Kees, nog een.”
Kees daarop: “Wie de schoen past, trekt hem aan.”
De leraar werd kwaad en riep: “Vlug of ik ga de directeur
halen.”
Kees, onverstoorbaar: “Veel geschreeuw, weinig wol.”
De leraar ging woedend de klas uit. Kees zei tegen zijn
buurman: “Als de kat van honk is, dansen de muizen op
tafel.” Even later komt de leraar kalm achter de directeur de
klas weer in: “Een hinkend paard komt altijd achteraan",
mompelde Kees.
“Zo Kees”, zei de directeur, “ken jij zulke mooie
spreekwoorden? Noem er nog eens een.”
Kees zei: “Een ongeluk komt zelden alleen.”
Het geduld was op, hij werd uit de bank gesleurd.
“Bezint eer ge begint", kon hij nog net zeggen, voor hij
slaag kreeg. Toen dat niet hielp, schreeuwde Kees:
“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander
niet.” Kees werd naar huis gestuurd, maar bij de deur riep
hij nog: “Oost west, thuis best.”
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Enkele Brabantse spreuken
Hee oober, schùpt hier nog ‘s op!
Ober, doe ze hier nog eens vol!
Daor lupt gin hen in de weg.
Daar loopt geen kip in de weg. (gezegd van een heel
afgelegen gebied)
Nat vurjaor, goeie zommer.
Nat voorjaar, goede zomer.
Unne pronker kan nie zo veul verpronke ès unne verslonzer
kan verslonze.
Een praalhans kan niet zoveel besteden aan zijn ijdelheid
dan een smeerlap kan verwaarlozen
Ge wit oit noit nie.
Je weer maar nooit.
We zulle hier ’s op de tèskes gòn zitte.
We zullen hier eens gratis meedrinken van de gulle gever.
Gezegd in een café waar iemand een ‘rundje over hil de
tènt’ (een rondje voor de hele zaak) geeft.
We gaon op kortsneej.
We gaan naar de koffietafel (na de begrafenis).
Wij meuge dè vèt burd mee schón lèkke.
Wij mogen dat vette bord helpen schoon likken.
(Gezegd door iemand die gratis meedrinkt in de kroeg.)
Wie gin verstand hì, mis ’t ok nie.
Wie geen verstand heeft, mist het ook niet.
Dè was Annemie de Gatspie en witte ’t nog nie.
Dit kreeg je vroeger te horen wanneer je nieuwsgierig
vroeg wie er op bezoek was geweest of met wie een of alle
twee je ouders hadden staan praten.
Ge mót nie zèike.
Je moet niet zeuren; of
Je moet niet altijd overal kritiek op hebben.
Hij lupt op gemintegrond.
Hij loopt op gemeentegrond
(gezegd van iemand met gaten in de zolen.)

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

Verhaal: Het ijsbeertje van Hendrik Koudijs
Schrijver: Herman Focke
Hendrik Koudijs, de ijscoman, had een mooi plannetje! Hij
zou een vakantietocht gaan maken naar de Noordpool.
Onderweg roomijs verkopen en dan zijn karretje boordevol
Noordpoolijs mee terugnemen. Daar zouden de kinderen
van opkijken ... ! Echt ijs van de Noord- pool! Reken maar,
dat ze daar dol op zouden wezen... Op een vroege morgen
stapte Hendrik op zijn ijskarretje. Hij had niet alleen
roomijs bij zich, maar ook een tent om 's nachts in te
slapen. En natuurlijk een zak vol broodjes, want van ijs
alleen kun je niet leven. Het was een lange tocht naar de
Noordpool. Hendrik fietste precies drie weken en één dag
en toen stond hij met zijn voeten op het ijskoude ijs van de
Noordpool. "Hartje zomer," mompelde Hendrik, "maar hier
vriest het ... En hoe!" Zijn roomijs had hij onderweg
allemaal verkocht. En daarom was er in zijn karretje plaats
genoeg voor een heleboel Noordpoolijs. Het lag zomaar
voor het opscheppen! "Dat moesten de kinderen eens
weten," dacht Hendrik. "Dan zouden ze hier met z'n allen
met vakantie naar toe komen. En maar ijs eten zoveel als ze
willen. Helemaal gratis!" Nu was Hendrik Koudijs niet van
plan om zijn Noordpoolijs zomaar weg te geven. Hij zou
het gewoon verkopen, zoals hij altijd zijn roomijs verkocht.
Terwijl hij druk bezig was zijn karretje vol ijs te scheppen,
kwam er een klein ijsbeertje
aangelopen, dat nieuwsgierig
naar Hendrik bleef kijken. Omdat
ijsbeertjes op de Noordpool zo
wit zijn als ijs, zag Hendrik
alleen maar ijs en zijn karretje.
En daarom zag hij ook niet dat
het ijsbeertje een sprong maakte
en precies midden op het ijs in
zijn karretje terecht kwam.
"Hé, is mijn karretje nou al vol?" mompelde Hendrik. Hij
deed het deksel op zijn karretje, at een broodje met kaas en
begon aan de terugtocht. Daar deed hij wel één dag langer
over dan héén, omdat hij nu tegenwind had. "'t Zal mij
benieuwen wat de kinderen zullen zeggen...!" dacht
Hendrik Koudijs. Om het zo echt mogelijk te maken, zette
hij de bontmuts die hij op de Noordpool gedragen had, weer
op zijn hoofd. En toen begon hij te roepen: "Noordpoolijs!
Lekker ijs! IJs van de Noordpool... !" De kinderen holden
naar zijn karretje toe. "Wat is dat voor ijs, ijscoman? En
hoeveel kost dat?" "Gewone prijzen!" riep Hendrik. "Net
zoals altijd: van tien en van vijfentwintig. Maar
buitengewoon ijs! Ik heb 't zelf van de Noordpool
gehaald... !" De dubbeltjes en kwartjes rinkelden om hem

heen. Hendrik deed het deksel open en
begon te scheppen. Het ijsbeertje dat al
die tijd heerlijk had geslapen, werd er
wakker van. Het rekte zich uit en net toen
Hendrik zich bukte om een
Noordpoolijsje aan een klein meisje te geven, stapte het
ijsbeertje op de rand van de kar. "Oh, kijk eens! Een echt
ijsbeertje... !" riepen de kinderen verbaasd. "Hoe komt die
nou in uw kar, ijscoman?" Hendrik wist het echt niet. Hij
stond even verbaasd te kijken als de kinderen. En ook het
ijsbeertje zelf was verwonderd over al die drukte. Het was
de stille Noordpool gewend met niets dan ijs om zich heen.
En nu zag het huizen en mensen en schreeuwende kinderen.
Toen alle kinderen een ijsje hadden gekocht, kon Hendrik
zich met het ijsbeertje bezig gaan houden. "Wat moet ik
met jou beginnen?" vroeg hij. "Ik blijf bij je, als je het goed
vindt," bromde het ijsbeertje terug. "Het lijkt me wel leuk,
zo met al die kinderen. En bovendien heb ik het in je kar
lekker koud gehad. Ik voelde me tussen dat ijs echt thuis..."
"Logisch!" antwoordde Hendrik. "Het is ook ijs van de
Noordpool. Ik heb het er zelf gehaald..." Het ijsbeertje
moest lachen! "Dacht je soms, dat ik dat niet wist? Ik heb je
zien scheppen, hoor. En toen ben ik stilletjes in je kar
gekropen..." "Dus ik zal je maar niet naar de dierentuin
brengen? Die kunnen vast veel beter voor je zorgen dan ik.
En..." Maar het ijsbeertje liet Hendrik niet uitspreken. Hij
wilde voor geen goud naar de dierentuin. "Zeker achter
tralies en mooi opzitten voor een suikerklontje. En ijs is
daar nergens te vinden! Nee hoor. Mij niet gezien. Als je
dat doet, loop ik weg. En dan loopt het vast héél slecht met
me af..." Dat begreep Hendrik ook wel. En daarom besloot
hij het ijsbeertje maar te houden. Tenslotte was een
ijsbeertje nu juist iets wat bij een ijscoman paste! "Maar nu
moet je me weer tussen het ijs stoppen," zei het ijsbeertje,
"want het wordt me hier veel te warm buiten op die kar ... !"
Na drie dagen al had Hendrik Koudijs geen brokje
Noordpoolijs meer in zijn kar. De kinderen vonden het iets
héél bijzonders en hadden hun moeders dol gezeurd om
centjes voor de ijscoman. Ze zullen het wel niet zo leuk
vinden dat ik nu weer gewoon roomijs ga verkopen," dacht
Hendrik. "Maar ik kan toch niet op en neer blijven fietsen
naar de Noordpool?" Hij vulde zijn karretje met roomijs.
"Wel even anders dan ik gewend ben," bromde het
ijsbeertje, "maar nou ja, het is lekker koud en dat is voor
mij de hoofdzaak." "Roomijs! Lekker ijs!" riep Hendrik zo
hard als hij kon. Zijn bontmuts had hij thuis gelaten. En in
plaats daarvan droeg hij weer zijn helderwitte pet. "Heeft u
niet meer dat lekkere, bijzonder Noordpoolijs?" vroegen de
kinderen. "Nee," antwoordde Hendrik, "dat heb ik niet
meer."
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En terwijl hij het deksel van zijn karretje opendeed en het
ijsbeertje tevoorschijn sprong, zei hij: "Maar dit heb ik nog
wel ... !"
"Hoera!" riepen de kinderen. "Tòch nog iets van de
Noordpool!" Het ijsbeertje knikte met zijn kop en bromde:
"Roomijs! Lekker ijs!" De kinderen juichten en klapten in
hun handen. "Een echt ijsbeertje dat spreken kan!"
Natuurlijk kochten ze ijsjes. Van tien en van vijfentwintig.
En Hendrik Koudijs was net zo vlug uitverkocht als van
zijn Noordpoolijs. "Dat heb ik aan jou te danken," zei hij 's
avonds tegen het ijsbeertje. En hij zette een grote pot
suikerklontjes op de rand van de ijskar, waar het ijsbeertje
van mocht snoepen zoveel als hij maar wilde.

Gedichtje: Winter
Blaadjes rood en geel
Ik zie er al heel veel.
Ze dwarrelen op de grond.
De wind blaast ze in het rond.
De bomen worden langzaam kaal.
Waarom gebeurt dat allemaal?
Dat komt omdat het winter wordt.
Straks gaat het buiten vriezen.
't Is daarom dat de bomen nu
Hun blaadjes gaan verliezen.

Puzzel: Zweeds-raadsel
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Knutselen: Voederhuisje
Dit heb je nodig:
Leeg melkpak, schaar / mes, een nietmachine,
stuk touw, kwast en verf
Zo ga je te werk:
Neem een melkpak en maak dat goed schoon
van binnen. Maak dan vier grote gaten in de zijkanten van
het pak, vlak boven de onderkant. Zorg dat je ongeveer een
centimeter van de randen blijft omdat anders het pak te slap
wordt. Maak ook de bovenkant goed dicht en gebruik hier
bijvoorbeeld een nietmachine voor.
Maak een mooi gaatje bovenin zodat je het voederhuisje
straks kan ophangen. Nu het pak helemaal goed verven.
Ook de binnenkant. Gebruik bijvoorbeeld twee kleuren,
maar je kan het pak natuurlijk ook versieren.
Als je wilt dat de voederplaats wat langer meegaat kun je
het geheel ook lakken. Doe dat buiten in verband met de
giftigheid van de lak. (Of vraag het even lief aan je vader.)
Na het drogen het huisje buiten ophangen en natuurlijk wat
vogelzaad erin of stukjes brood. En dan maar wachten tot
de vogels het gevonden hebben. Wees niet bang als ze niet
vlug komen. Het kan soms namelijk best een week duren
voor de vogels de plek hebben gevonden.

Uitslag kleur/knutselplaat van November 2004;
“Sinterklaas en Amerigo”
Hallo allemaal. Jullie hebben goed geluisterd naar mijn
vraag om meer kleurplaten zeg! Ik kreeg er maar liefst 12!
Dus ik had kleurplaten genoeg om een winnaar uit te
kiezen. Het was dan ook hartstikke moeilijk. Deze keer viel
mijn keuze op de mooie kleurplaat van Laura Kemper.
De Sinterklaas was zo mooi
gekleurd dat hij bijna van het
papier af kwam gereden. Dus
mocht ik op visite bij Laura. Ze
was net met mama en papa naar
oma geweest. Het was heel
gezellig geweest en ze hadden
heel veel koffiekoekjes en
chocoladekransjes gesnoept. Laura
is 7 jaar en is 1 juli jarig.
Ze zit op St. Jan Baptist bij
juf Inge en juf Pauline. Tekenen
en knutselen zijn de leukste
dingen die er zijn op school. Voor
de kerstvakantie hebben ze op
school kerstkaartenhouders
gemaakt en die zijn verkocht op de
kerstmarkt op school. Laura woont
met papa en mama en Moortje op
Ruiske 6. Moortje is een heel lief
hondje dat zie je wel op de foto.
Laura heeft al 8 tanden gewisseld
en er zit er ook nog 1 los. Ze zit op
jazz-ballet met Sanne en Doris.
(Volgens mij heb ik dat vorige
maand ook al geschreven?)
Zwemmen doet Laura met school. Laura heeft ook sinds
een jaar pianoles. Ze kan al met 2 handen spelen. Knap
hoor ! Ik kan het alleen maar met 1 vinger. Maar liefst 2
lievelingsknuffels heeft Laura. Een ervan is Ernie en die is
helemaal kaalgeplukt toen Laura heel klein was. Ze dacht
dat er snoepjes op zijn kop zaten en nu heeft hij zelfs een
gat in zijn koppie. Laura heeft ook nog een wit beertje. Hij
heeft wel drie namen. Beertje, IJsbeer en Lars (van de
kleine ijsbeer). Er zijn heel veel dingen die Laura lekker
vindt. Friet natuurlijk en pannenkoeken of poffertjes. Maar
ook spätzle, canneloni, zalm, tomaten, appels, mandarijnen,
aardappelen en yoghurt met muesli. Laura lust ook bijna
alle soorten snoep behalve drop en pepermunt.

Er zijn maar 3 dingen die Laura niet lust en dat zijn (daar is
hij weer!) spruitjes, andijvie en kaas. Laura heeft ook een
buurmeisje en die heet Emma. Met Emma speelt ze bijna
elke dag. Sanne en Doris zijn de vriendinnen van de school
van Laura. Als het slecht weer is en ze binnen moeten
spelen dan spelen ze vaak doktertje.
Ook dansen ze vaak op muziek van
Chipz en de videoband van de
musical van Doornroosje is ook erg
leuk. Buiten spelen ze soms met de
zus van Doris. Die speelt dan voor
heks en dan is er iets met een
emmertje bessensap, maar dat kan
ik niet schrijven hoor want dat is
heel erg vies! Ook maken ze wel
eens zelf klei. Dan maken ze
modder en dat doen ze in een zakje.
Even kneden (Getsiederrie) en dan
moet het in de diepvries. Daarna
heb je klei. Ik weet niet of ik dat
ook ga proberen hoor Laura! Ook
spelen ze vaak met het konijn van
Doris of met de poppen. Met oud
en nieuw is Laura met papa en
mama naar Duitsland geweest. Ze
gingen naar Jörg en Elke en hun
dochtertje Lena. Lena praat
natuurlijk alleen maar Duits maar
Laura kan heel goed met haar
praten. (Knap hè?) Lena heeft ook
een hond en die is
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel groot. Hij heet Tim. Ze hebben
bij Lena vuurwerk afgestoken en gingen gourmetten. Ook
zijn ze in een oud badhuis geweest waar warm zout water
zomaar uit de grond kwam. Gisteren zijn ze weer
thuisgekomen en vandaag hebben ze Moortje weer
opgehaald. Moortje was bij Christiaan en Erik. Hij was daar
zo verwend dat hij begon te huilen toen hij mee naar huis
mocht. Ik heb nog even een mooie foto gemaakt van Laura
en Moortje en toen zat mijn bezoekje er al weer op. Het was
erg gezellig bij jullie hoor, Laura. Tot ziens en geef Moortje
nog een knuffel van me.
Houdoe
Selma
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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 31 januari 2005
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 Januari 2005’ en druk de pagina af.
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Agenda 2005
Januari
17
23
30
31

KVB: Jaarvergadering
Boergondisch Oers: filmmiddag in d’Ouw School
Tiener Comité Oerle: Langlaufen (voorbehouden)
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

Februari
5 t/m 8
14
21
27
28

Carnaval
KBO: Eten bij de Leeuw
KVB: Avond over Ginsing
Tiener Comité Oerle: Langlaufen (voorbehouden)
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

Maart
14
17
27
28
April
10
13
25
29
Mei
2
11
14
15
16

21
22
24
24
28
30

Tiener Comité Oerle: Lustrumactiviteiten
KVB: Doe avond
KBO: eten bij de Molenvelden
St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

Tiener Comité Oerle: Braderie
+ Boekenmarkt Koers van Oers
KBO: Eten bij de Oude Garage
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
Koninginnenacht in Dorpscentrum d’Ouw School

KVB: Moederdagviering “De Pimpernellen”
KVB: Bedevaart Meerhoven
BIO: Pupillendag
St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht
Gilde St. Jan Baptist:
Aanbesteden van de Gildekamer en Koningsvogel
op het Gement te Zandoerle
BIO: Welpendag
Eerste communieviering
KVB: Reisje
KBO: Eten bij de Uitdaging
Boergondisch Oers: met nieuw thema voor 2005
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

Juni
11
12
14
21
24
24
26
26
27
Juli
2+3

Augustus
1
20-21-22
27
29

BIO: Korfbaltoernooi voor de jeugd
BIO: Korfbaltoernooi voor de senioren
KVB+KBO: Fietstocht
KBO: Eten bij La Feliz
Gilde St. Jan Baptist: Koningschieten
KVB: Afsluiting
St. Jansmarkt
Gilde St. Jan Baptist:
Liefdadigheidsfestijn in Wintelre
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

Tiener Comité Oerle: activiteiten georganiseerd
door de oudste tieners

Kopij inleveren voor de Koers van Oers
Tiener Comité Oerle: Bivak
Tiener Comité Oerle: Afsluitingsavond
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

September
10 + 11
Dahliatentoonstelling Groen en Keurig
KVB: Lange fietstocht
KVB: Avond over Brabant
26
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
Oktober
KVB: Baklessen bij de Ruurhoeve in Hoogeloon
14+15+16 BIO: Jeugdkamp
29
Pompoenenplezier (t/m 5 november)
31
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
November
6
Prijsuitreiking Pompoenenplezier
9
Avond KVB - KBO
27
Intocht Sinterklaas in Oerle
28
KVB: Sinterklaasviering
28
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
December
1
Sinterklaas bezoek op school + peuterspeelzaal
19
KVB: Kerstviering

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema / tintje waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven.
Hieronder alvast een klein overzichtje:
Koers nr. 3 Maart
Pasen
Koers nr. 4 April
Moederdag
Koers nr. 5 Mei
Boergondisch Oers / Pinksteren
Koers nr. 6 Juni
Vaderdag / Zomereditie / Vakantieprogramma
Koers nr. 7 Augustus Weer naar school

Volgende kopijdata is
31 januari 2005

