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(K)Oers met name(n)

Voorlopig verslag

Dankbetuiging
Na het plotselinge overlijden van

Marens Hendriks van Ham
hebben wij enorm veel reacties gekregen.
Wij willen via deze weg iedereen die, op welke manier dan
ook, met ons meegeleefd heeft van harte dankzeggen.
Wij hebben gemerkt dat Marens in de harten van veel
mensen een plaatsje had en dat geeft ons veel troost en
kracht om verder te gaan zonder haar.
Jeanne, Piet, Marcel, Harry en Rens
Corrie, Gidi, Marcha, Twan, Heidi en Mike
————

Gefeliciteerd!
In Bathmen zijn de Nederlandse Kampioenschappen
gehouden voor de samengestelde wedstrijd (dressuur,
springen en cross). Individueel is Stijn Teeuwes
reservekampioen (2e) geworden in de klasse M.
In de equipe is Stijn (samen met Renske en Abbe de Jonge
uit Oosterhout) Nederlands Kampioen geworden.
Gefeliciteerd Stijn!

Vraag en aanbod
Zin om mee te eten?

Wie heeft zin, samen met ons (twee 55+ vrouwen) eens in
de 4 of 6 weken gezamenlijk te eten en/of koken?
Trix, ( 040-2052524
Lotty, ( 040-2052922
————

Modellen gezocht
Wie vindt het leuk om als model mee te gaan naar de
kappersschool? Het gaat om knippen, watergolven, föhnen,
permanent wikkelen (zonder vloeistof).
Ook als herenmodel ben je van harte welkom om je haar te
laten doen. Voor verdere informatie kun je me bereiken op
dit onderstaand nummer.
( 06-16792350 (van ma t/m vrij na 16.30 uur)
Nicole van Selst

Pompoenen plezier met Halloween
Omdat het pompoenen plezier nog volop bezig is en de
kopie van de koers al binnen moet zijn hebben wij een kort
voorlopig verslag gemaakt.
Na de aanloop van 2004 hadden wij het vermoeden dat er
dit jaar meer deelnemers zouden zijn. Dit is ongeveer
verdubbeld, er waren ruim 40 deelnemers die zich hadden
aangemeld en in totaal hebben er ruim 100 mensen
spontaan iets voor hun huis gemaakt.
Wij vinden dit zeer bemoedigend maar hopen toch dat er
volgend jaar nog meer creatieve deelnemers zijn. Er waren
straten waar helemaal niets te zien was en die horen er toch
ook bij.
Ook hadden wij op wat meer bezoekers gerekend dan
verleden jaar, maar dat het er zoveel zouden zijn had
niemand verwacht. Op dit moment (woensdag 2 november)
hebben wij al 800 lijsten uitgereikt. We denken dat er wel
duizend nodig zullen zijn. Als wij er van uitgaan dat er per
lijst gemiddeld drie personen wandelend, fietsend of met de
auto de route afleggen, kunnen wij zeggen dat het erg druk
was in Oers.
Hoe de laatste dagen en de sluiting verlopen zullen wij
zeker in de volgende Koers vermelden. Wij hopen dat
mevr. Cox de heksen en spoken weer goed achter slot en
grendel zal krijgen zodat het weer een jaar rustig zal zijn.
Hoe dit evenement er volgend jaar uit zal zien is nu nog
niet helemaal duidelijk. Dit zal voor een groot gedeelte
afhangen van de evaluatie avond. Maar als het aan de
bloemenvereniging ligt, gaat dit gebeuren met nog meer
deelnemers dan dit jaar om er zodoende een echt spektakel
van te maken.
Bloemenvereniging Groen en Keurig.
De evaluatie avond zal plaatsvinden
op 25 november a.s. in Dorpscentrum
d’Ouw School om 20.00 uur.
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Een uniek feest

Donderdag 6 oktober hebben we als Zonnebloemvereniging
ons 25 jarig bestaan gevierd. Alle zonnebloemgasten, waar
het uiteindelijk omgaat, werden persoonlijk welkom
geheten. Verder waren er bestuursleden van Stichting
Nieuwe Levenskracht en van de handwerkclub van het
Rode Kruis uitgenodigd.
Een kopje koffie/thee met een lekker gebakje, versierd met
ons logo, was het begin van een gezellige middag,
We werden verrast met een optreden van Lya de Haas en
haar muzikale begeleider Hennie Korsten. Lya straalt
zoveel hartelijkheid uit, er zit heel veel warmte en
levenswijsheid in haar liedjes en samen met het prachtige
gitaarspel was het een lust om naar hen te kijken en te
luisteren. Ook de kleine verhaaltjes tussendoor in het
dialect werden erg gewaardeerd.
Langzaamaan kwamen er meer bestuursleden binnen en
ook wat familieleden.“Het borreltje en een praatje” uit ons
programma liep anders dan het bestuur gepland had.
Allereerst nodigde Mevr. E. Struijlaart van het
provinciebestuur Koos van Beers, Rine van Veldhoven en
Annie Beusink uit om naar voren te komen. Dat ging met
grote tegenzin want dit hadden de jubilarissen niet gewenst.
Ja, zij waren alle drie 25 jaar bij de Zonnebloem en zij
werden gedecoreerd met een gouden Zonnebloeminsigne en
een oorkonde namens het Hoofdbestuur.
Het Districtshoofd, dhr. M. Alkemade memoreerde aan het
feit dat hier voor 15.000 uur vrijwilligerswerk stond en
vergezelde zijn dankwoord met een boeket zonnebloemen.
Ook de Voorzitter van de “Regio de Kempen” sprak haar
waardering uit voor deze drie vrijwilligers. Weer een
prachtig boeket. Ook nog bloemen en felicitaties van de
eigen zonnebloemafdeling.
Na felicitaties van de verrassend aanwezige familieleden
konden we weer genieten van het muzikale duo.
Hierna wachtte ons een overheerlijk diner, waar we
allemaal van genoten hebben. Jammer dat een bestuurslid in
het ziekenhuis lag en niet aanwezig kon zijn.
Alle gasten kregen als aandenken een zonnebloemlepeltje.
Het is een onvergetelijke dag geworden.

Muziekmiddag KBO

Muziekmiddag KBO kring Groot Veldhoven
uitgevoerd door het regionaal senioren orkest Midden
Brabant o.l.v. Maarten Jense.
Deze muziekmiddag werd geopend door de voorzitter van
KBO kring Groot Veldhoven Dhr. L. Donkers. In zijn
openingswoord gaf hij nog eens aan waarom deze middag
georganiseerd was. In 2004 is door de Kring Groot
Veldhoven besloten om enige “afdelingsoverschrijdende
activiteiten” te stimuleren en samen met een afdeling te
organiseren en indien nodig financieel te ondersteunen.
Na deze inleiding werd voor een goed gevulde zaal in het
Sondervick College het concert begonnen door het senioren
orkest Midden Brabant. Het werd een muzikale reis over de
wereld met muziek in vele genres. Van klassiek tot
evergreens en van Cha, cha, cha, polka tot dixieland.
Enkele solistische optredens gaven de veelzijdigheid van dit
orkest aan.
Liedjes uit het repertoire van de alom bekende tv-serie
“Ja zuster, nee zuster” van Annie M.G. Schmidt nodigden
de toehoorders uit tot meezingen.
Een medley van Glenn Miller besloot deze middag.
Ergens staat geschreven: “Met onze muziek binden we
honderden mensen aan ons. We kunnen mensen laten
genieten van iets wat mooi is.”
Aan het applaus kon men horen dat het orkest dit ook wel
had bewezen. Deze middag was goed in de smaak gevallen
bij het publiek. Na een dankwoord aan het orkest en in het
bijzonder aan de dirigent Maarten Jense, die ook de vele
arrangementen voor zijn rekening had genomen, werd deze
geslaagde middag afgesloten.
Dit was de tweede activiteit na het Jeu de Boules. Door met
ons allen anderen te vertellen over deze mooie
muziekmiddag zal het zo zijn dat bij een volgende
gelegenheid de zaal te klein is.
Nu hebben zo’n honderd mensen, die er nog bij hadden
gekund, hun kans gemist om mee te genieten van deze
middag.
Een toehoorder
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Aapjes voeren
Papegaaienpark NOP
Wintelresedijk 5
5507 PP Veldhoven
Tel.: 040-2052772
Fax: 040-2052723
http://www.papegaai.org

Aapjes voeren bij het Papegaaienpark NOP
Tegenwoordig kunnen bezoekers van het Papegaaienpark
niet alleen papegaaien kijken. Een groep van zeven
Ringstaartmaki’s wonen sinds kort ook op het
Papegaaienpark. Deze groep halfaapjes zit al in hun nieuwe
apenverblijf en de bezoekers kunnen zelfs de aapjes voeren.

Ze hebben een ruim buitenverblijf met klimtouwen en het
nachtverblijf is voorzien van een vloerverwarming. Hier
hebben ze het goed”, aldus Van Meegen.
Ook mogen de halfaapjes gevoerd worden. “De bezoekers
kunnen via een sluis zelf in het verblijf rondlopen. Maar ze
moeten natuurlijk wel op de paden blijven! Ook mogen de
bezoekers de halfaapjes voeren mits dit zelf meegebracht
fruit is.”
Het NOP heeft nog enkele exclusieve nieuwe aanwinsten te
bewonderen. “Dit jaar is in ons park een neushoornvogel
geboren. Het betreft de enige van deze soort die dit jaar in
Nederland geboren is. Daarnaast zijn er nog zes
Balispreeuwen geboren. Deze soort is in de natuur
uitgestorven. Binnenkort gaan de jongen naar andere
dierentuinen.”

Tonnie van Meegen, directeur van het N.O.P.:
“De Ringstaartmaki’s komen van een kweekgroep uit het
Dierenpark Amersfoort. Zij zaten met een overschot aan
mannetjes.” Ook heeft het Apeldoornse Apenheul contact
opgenomen met Van Meegen omdat ook zij een overschot
aan Ringstaartmaki’s van het mannelijke geslacht hebben.
Op korte termijn komen er een aantal naar Veldhoven zodat
het totale aantal zo’n twintig zal bedragen.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van
de Stichting N.O.P.: www.papegaai.org.

Bezoekers kunnen de halfapen in hun nieuwe buitenverblijf
bezichtigen. “De bezoekersaantallen vertonen nog steeds
een stijgende lijn. We hebben de halfapen in huis gehaald
om de mensen weer iets meer te bieden.

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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Oers in beweging
Oers in beweging
Doe mee en voel je gezond en gelukkig!
Lieve vrouwen en beste mannen van Oers,
In de Koers van juni heb ik jullie bericht over
de vele voordelen van hardlopen. En ik heb
getracht jullie warm te laten lopen voor de
halve Marathon van Eindhoven. Welnu, ik kan
jullie verklappen dat er in totaal 7 Oerlenaren
hebben meegedaan aan de hele of de halve marathon. De
meeste hiervan waren echter al in training voordat ik met
mijn verhaal in de Koers kwam, maar toch een mooie score.
Een ander leuk effect is dat ik veel vrouwen en mannen heb
gesproken die op de een of andere manier toch geïnspireerd
zijn geraakt en met een eigen trainingsschema zijn gestart
met hardlopen.

Je bouwt je training heel solide en rustig op van 2 minuten
tot 3 minuten, 5 minuten tot aan 20 of 30 minuten, net wat
je zelf wilt. En dat uitgesmeerd over een periode van enkele
maanden.
Ga er dagelijks op uit, ga hardlopen en geniet van de
natuur. Zon, wind of regen, elk weertype is belangrijk voor
de mens, dus trek je trainingspak aan, steek je neus in de
wind en go for it!
Nogmaals even dit
Vorige keer heb ik het er ook al over gehad, maar wist je
dat je met hardlopen de meeste calorieën per minuut
verbrand? En als je daarnaast zoveel mogelijk suiker- en
(verzadigde) vethoudende producten vermijdt vliegen de
kilo’s eraf. Drink veel water, eet vaker per dag en eet veel
verse groenten, fruit en volkoren brood. Gezonde vetten
vind je vooral in vette vis en olijfolie. Iedere avond één glas
rode wijn is heerlijk en ook gezond.

My Asics
Je persoonlijke trainingsschema regel je op www.asics.nl.
Dé plek voor gratis trainingsprogramma's, geheel afgestemd
op jouw individuele doelen en mogelijkheden. Voor
afstanden van 4 km tot en met de marathon, een persoonlijk
logboek, achtergrondinformatie en oefeningen, nieuws,
kennis en ervaringen van collegasporters.
Vul bij My Asics de gegevens in die van je gevraagd
worden (onder andere leeftijd, lengte, gewicht, conditie) en
je krijgt een prima uitgebalanceerd trainingsschema.

Gezond eten, drinken en bewegen geeft geen garantie voor
een langer leven. Het geeft wel gegarandeerd een beter
gevoel van het leven dat je nu leeft. Het is natuurlijk ook
helemaal goed als je allerlei andere takken van sport
beoefent. Oers kent veel wandelende moeders, fietsende
vaders, badmintonnende en tennissende lieden,
korfballende meiden en voetballende jongens. Klasse, we
zijn goed bezig met z’n allen.
Zoveel moois
En wie ben ik om hierover te tamboereren…? Als iemand
bij je in de buurt begint met goede voornemens om meer te
bewegen en gezonder te eten, moedig hem of haar dan aan.
En blijf dat doen, want het brengt zoveel moois.
Groet,
Wil

De Run 6360
5504DM Veldhoven
Tel: 040 2942666
Fax: 040-2942600
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Pelgrimreis met de Gilden

Open dag SWOVE eetpunten

Een Pelgrimsreis met de Gilden
door Midden-Europa.

Open dag SWOVE eetpunten Severinus en
Rundgraafpark

Het is weer zover. De Brabantse
gilden hebben de smaak van het
reizen te pakken. Na een aantal
succesvolle reizen wordt in 2006
een rondreis door Midden-Europa
georganiseerd met als doel het
bedevaartsoort Medjugorje.

Bouwen aan een Gezond Veldhoven is een initiatief van de
gemeente Veldhoven, SWOVE en een aantal
lokale organisaties. In het kader van een gezonde
leefstijl, welke een positieve bijdrage levert aan
de gezondheid en welzijn, opent SWOVE haar
deuren van enkele eetpunten.

Dit plaatsje is gelegen in BosniëHerzegovina net over de grens met
Kroatië en is pas sinds 1981 bekend
door de verschijningen van Maria. En het mooiste is: wie
mee wil, kan mee. Of hij of zij nu lid is of niet.
Binnenkort worden er in Brabant een aantal regionale
informatiebijeenkomsten gehouden om de belangstellenden
te informeren. De reis naar Medjugorje valt in de periode
van 20 september tot en met 1 oktober 2006. Om praktische
redenen is deze keer alleen gekozen voor een 12-daagse
busreis.
Onze vaste reizigers weten ondertussen dat onze reizen
naast pelgrimage ook zal bestaan uit het bezoeken van een
aantal bezienswaardigheden en vooral het gezellig samen
op vakantie gaan. Onderweg worden ondermeer de
Watervallen van Schaffhausen, de Plitvicemeren en de
steden Insbruck, Zadar, Salzburg en Neurenberg bezocht.
Verder is het streven om er een rustige tocht van te maken
waarbij de snelwegen, op enkele reisdagen na, zoveel
mogelijk worden gemeden zodat men met volle teugen van
de prachtige omgeving kan genieten. Ervaren chauffeurs
zullen zorgen dat de gasten niets ontgaat. De 12-daagse
busreis wordt verzorgd op basis van halfpension waarbij
tevens voor 5 dagen de lunch is inbegrepen.
De reis wordt georganiseerd door de Stichting Pelgrimage
en verzorgd door Pelikaan Vakantiereizen. Wie een en
ander wil zien van vorige reizen van de Stichting
Pelgrimage kan terecht op www.gildesoest.nl/pelgrimages.
Een uitgebreide folder of anderszins meer informatie is te
verkrijgen bij het secretariaat van de Stichting Pelgrimage,
A. Boot, ( 076-5013270 of bij de vertegenwoordiger van
Uw regio: Jan van Rooij, Nederwetten. ( 040-2837312.

Juist omdat voeding en beweging twee thema's zijn van het
gezonde welzijnsgevoel van mensen houdt SWOVE een
open huis. SWOVE opent de deuren van het Eetpunt
Rundgraafpark: zaterdag 26 november 2005 en van Eetpunt
Severinus maandag 28 november 2005. Tijdens deze open
dagen zal ook een diëtiste van Zuidzorg aanwezig zijn.
Bent u nieuwsgierig laat u dan op een van de eetpunten
gratis een maaltijd serveren en uitproberen, vul
onderstaande bon in want vol=vol.
U bent van harte welkom!

AANMELDBON:
Naam:________________________________________
Adres:________________________________________
Woonplaats:___________________________________
Telefoonnummer:_______________________________
Meldt zich aan voor:
* Eetpunt Rundgraafpark d.d. zaterdag 26 nov. 2005 of

* Eetpunt Severinus d.d. maandag 28 nov. 2005
(aankruisen wat van toepassing is)
Aanmelden kan t/m 22 november bij:
SWOVE, Sele 22 te Veldhoven,
ma t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar.
Telefoon: 040 - 254 00 66

De Run 4346 Veldhoven

Tel. 040-2532150

Verhuur van: - Schoonmaakmachines
- Elektrisch gereedschap
- Bouwmachines
- Aanhangers
Compleet verhuurprogramma op

www.folkersbv.nl
Elke maand aanbiedingen, ook op de site
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Oerle vruuger
“Oerle vruuger” - deel 2.

De vrijheid Oerle.
In vroeger eeuwen was “Oerle” een zeer aanzienlijk dorp,
of ook wel “smalstad” geheten. Deze naam duidt aan dat
Oerle meer was dan een gewoon dorp. Al moet eerlijk
gezegd worden dat het niet in alles gelijk gesteld kon
worden met een normale, in die tijd, grote stad. Oerle bezat
“vrijheden” en “voorrechten” dat was wat Oerle
onderscheidde van grote steden, zoals Oirschot en
Eindhoven.
Als men het boek “Een nieuwe en de vermeerderde
beschrijving van de Meierijen van ’s Hertogenbosch” van
dhr. van Oudenhoven leest komt men tegen dat “Oerle” de
oudste hoofdstad van “Kempenland “ is. In 1235 las hij het
volgende “Kempinnia caput est minicipum de Oerl” wat
zoveel wil zeggen dat toen reeds Oerle de hoofdstad was
van Kempenland was. Nadien werd deze overgenomen
door Oirschot en daarna door Eindhoven. Wij wonen toch
maar in een belangrijk dorp of niet soms.
Hoewel ons Oerle in 1235 de hoofdstad was, kreeg het pas
in 1325, zoals wij dat noemen de “stadsrechten”. Oerle
kreeg “vrijheden” en “voorrechten” in een brief uit 1325
van “Hertog Jan III van Brabant” verheft hij de gemeente
“Oerle” tot een “vrijheid”.

Maar pas in 1387 en wel op 10e juli werd door “hertogin
Johanna” (1356-1403) de palen van de “vrijheid oirle”
uitgezet, of wel de grenzen vast gelegd. Hierdoor werd
Oerle vergroot met de gehuchten “scherpehering – berkt –
de grote en de kleine vleut – de hoeve – sittard – de
ho(u)braken – het hogeneind – de halve mijl – het klein
halve mijl en de weijer” werden bij Oerle gevoegd. Nu
zouden wij zeggen landjepik.
Oerle
Het oudste gedeelte is dus “Zand-Oerle”, en heette in de
vroegere jaren “Oirle”. Het bezat ook het eerste kerkje dat
vermoedelijk gesticht is in de 8e eeuw.
Het dorp “Oerle” zoals wij dat nu kennen is pas ontstaan in
het begin van de 13e eeuw, zo rond het jaar 1240. In die
dagen was er een zeker adellijke dame “Clementina” die op
het “Nedereynt” op de “Boonenberg” een kasteeltje bouwde
en er tevens een kerkje bij bouwde. Zover bekend had deze
adellijke dame maar een dochter “Bertha” geheten. Diverse
landbouwers vestigden zich bij dit kasteeltje, vooral ter
bescherming tegen diverse roversbendes, zodat dit gedeelte
van “Oirle” zich verder uitbreidde. Om verwarring te
voorkomen tussen de twee dorpen werd in de volksmond de
namen gewijzigd in “Zand-oirle” en in “Kerk-Oirle” maar
het was een gemeente en de bestuurlijk heden zaten in
“Zand-Oirle”.
Van de leefwijzen van de bewoners weten wij niet veel af,
hier kunnen wij alleen maar naar gissen. Wat wij wel met
zekerheid weten is dat het heidenen waren, maar wie hier
het geloof verkondigd hebben en tevens de beschaving
hebben gebracht, dat waren de geloofsverkondigers
vermoedelijk van de “Heilige Lambertus” en de “Heilige
Willibrordus”. Zij doorkruisten met hun gezellen door
“Taxandrië” van de Maas tot aan de zee.
Uit welke gehuchten en wijken bestond Oerle.
Vooral in vroegere jaren was het belangrijk om te weten in
welke wijk of gehucht dat men woonde, of misschien moest
zijn. Straatnamen waren er in die tijd nog niet, in het
algemeen had men dus een andere benaming nodig. In ons
dorp Oerle kenden wij nogal veel verschillende
benamingen, die om de geschiedenis van Oerle wat
duidelijker te maken niet onvermeld mogen blijven.
Te beginnen met het dorp Zand-Oerle (Sand-Oerle) daar
direct omheen lagen de gehuchten en gronden “Toter-Fout
(Toote (R) Fout)”- “De Meer ( De Meervelden)” - “Het
Moleneind”- “Zand-Oerlese Bossen”- “Sittard (Zittard)” -
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“Halve Mijl (De Half Mijl)” - “Klein Halve Mijl (Klein
Half Mijl)” - “De Grote Aard”- “De Hooge Weijer” - “Het
Hoogeneind (Hoogeind)” - “De Grote Vleut” - “De Kleine
Vleut” (Vlut).
In het dorp “Kerk-Oerle” lagen nog “Kerkeind”“Kerkakkers” - “De Oerlese Bossen”- “De Berker Akkers”
- “Berkt” - “De Hoeve” - “Het Look” - “De Oude Hoeve” “De Voorraad” - “De Habraken” - “Het Eind” “De Scherpehering” - “De Meer” - “De Grote Aard”.
Zoals u ziet komen diverse namen meerder keren voor hoe
dit komt blijft een raadsel dat tot nu toe niet is opgelost.
Ook kom je namen tegen die voorgoed uit ons dorp
verdwenen zijn, en dan komt de vraag waar lagen deze
streken en of gronden. De meeste namen zijn bij de lezers
wel bekend en de ligging ook nog wel. Maar om in te gaan
op de namen die in zijn geheel verdwenen zijn wil ik, zover
het in mijn vermogen ligt, vertellen waar deze gelegen
hebben.
“De Meervelden”, die ik bij Zand-Oerle vermeld heb, was
het grondgebied gelegen tussen de Kleine Vlut en
Moleneind. De Groote Aard grensde aan de
“de Meervelden” en het Halve Mijl. Om het nog duidelijker
te omschrijven: het gebied tussen, wat nu Toterfout heet en
de Halve Mijl was vroeger in twee delen gesplitst, het
gebied tegen Toterfout aan heette toen de Meervelden en de
andere helft heette de Grote Aard.
Het gebied de Hoge Weijer was gelegen links van het
gebied de Halve Mijl tot de Hoogeloonsedijk.
“Kerkeind” was meer de kom van het dorp Kerk-Oerle
waar nu de R.K kerk staat en enkele straten daar om heen
b.v. een gedeelte van de weg naar Zittard en een gedeelte
van de weg naar Veldhoven, de St. Janstraat, en het
gedeelte voor de kerk.
“De Kerkakkers”, dit was een gebied dat lag tussen de
dorpen Kerk-Oerle en Zand-Oerle richting het dorp
Zand-Oerle.
“De Hoeve”, dit was gelegen op het gebied dat wij nu de
Vilderstraat en een gedeelte van de Berkt noemen, de
boerderij de Berkerhoeve lag midden in het gebied van de
hoeve, met zijn landerijen er om heen. In 1832 werd deze
boerderij bewoond door Johannes van Dooren. Deze
boerderij staat er nog steeds en werd tot voorkort bewoond
door Bertha Crooymans.

“De Berkt” was toen het gedeelte dat gelegen was achter de
straat de Berkt richting de Kelen. De boerderij waar nu
Marietje van Alst woont (2005) behoorde toen in die tijd tot
het gehucht de Berkt. In 1832 stond hier al een boerderij en
werd bewoond door Albert Snelders.
“Het Hei-eind” was een stuk grond met een boerderij
gelegen tussen de Scherpenering en de Heikantsebaan en de
Habraken deze werd bewoond door wed. Johannes Senders
met kinderen. Op de hoek van het Hei-eind en
Scherpenering woonde toen de weduwe Louis van
Loenhout. Nog wel een bekende naam in Oerle.
“De Vooraard” was een groot stuk heidegebied dat liep
achter de Habraken richting de Scherpenering.
“De Oude Hoeven” was een stuk heidegebied met vennen
dat liep weer achter de Vooraard door richting de
Landsaard.
“De Groote Aard” grensde verder in noordelijke richting
aan de Vooraard tot net voorbij wat toen nog de Oerlese
Hut heette.
“Het Look” was een buurtschap gelegen richting Zeelst
gelegen langs de Heikantsebaan.
“De Berker Akkers” was een stuk grondgebied met enkele
boerderijen dat gelegen was tussen het buurtschap het Look
en de weg naar Zeelst ter oriëntatie zeg maar langs de
huidige Nieuwe Kerkstraat.
Frans.
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De parochie

Weekendvieringen St. Jan de Doperkerk
Weekend van 19 – 20 november:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(Coppens Harmonie)
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(Convocamus)
Weekend van 26 - 27november:
za 19.00 uur: Woord– en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders (The Unity)
zo 10.15 uur: Woord- en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders
Weekend van 3 – 4 december:
za 19.00 uur: Woord- en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders (gezinsviering)
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(St. Jan)

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Weekend van 10 – 11 december:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
zo 10.15 uur: Woord- en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders (Convocamus)
Weekend van 17 – 18 december:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino

VERHUISBERICHT:
Op vrijdag 5 november heeft pastoor Smulders zijn intrek
kunnen nemen in de pastorie in Oerle. Al enkele weken
heeft men kunnen zien dat de ramen ver open staan en dat
er op de gekste momenten licht brandt.
De pastorie heeft aan de binnenzijde een behoorlijke
verandering ondergaan: een nieuwe keuken en een nieuwe
badkamer. Aan de binnenzijde is het een stuk lichter
geworden sinds de sombere schroten werden vervangen
door nieuwe plafonds. Onze dorpsgenoten Bart Donkers,
Gerard Lijten sr., Will van der Velden en Robert Segers
met hun mannen hebben hier een groot aandeel in gehad.
Niels Vos probeerde tussen hun activiteiten door de ramen
te wassen en de rest wat op orde te brengen, maar er werd
echter nog te veel gewerkt door schilders en loodgieters.
Toch moest alles ook weer op tijd klaar voor de
stoffeerders. Zonder de hulp van onze vrijwilligers en de
professionals zouden wij niet zo trots kunnen zijn op het
resultaat. Allemaal hartelijk dank!!
Wij hopen dat onze nieuwe dorpsgenoot zich hier bij ons
ook écht thuis mag voelen.
Alexa
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Parochieberichten:
Overleden:
Emerentia Hendriks – v Ham,
Huize Merefelt (voorheen Nieuwe Kerkstraat 5) (84)
Janus Renders, Sele 54 (voorheen Hoogeind 37) (87)
Pastoresteam:
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26
Parochiecentrum:
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26
Email: kerk@parhdrie-eenheid.nl
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum en/of
misintenties:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT,
( 040 – 205.24.80
Misintenties kunnen met naam en datum in een gesloten
envelop worden doorgegeven (per intentie € 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!

Nadere kennismaking met Wil Smulders
Op zondag 30 oktober is in een plechtige Eucharistieviering
Wil Smulders geïnstalleerd als pastoor van de Parochie
Heilige Drie-eenheid. Hij komt te wonen in de pastorie van
Oerle. Een zaak voor de Koers van Oers om eens nader
kennis te gaan maken met de nieuwe inwoner.
42 jaar geleden stond in het
Eindhovense St Jozefziekenhuis
de wieg van Wil Smulders, de
nieuwe pastoor van de parochie
Heilige Drie-eenheid. Hij is
opgegroeid in Eindhoven, heeft
na de lagere school het Bisschop
Bekkerscollege bezocht. Hierna
is hij de opleiding journalistiek
gaan volgen. Dit lijkt een heel
verschil met wat hij nu is, maar
volgens Wil Smulders is priester
zijn ook ‘nieuws’ brengen, het
nieuws wat Jezus ons vertellen
wil. Een journalist brengt het
nieuws wat nu is, veel ellende,
groot uitgemeten maar ook weer
vergeten bij de volgende ramp. De verhalen die hij nu mag
brengen zijn na 2000 jaar nog steeds ‘nieuws’. De keuze
voor journalistiek lag in zijn schooltijd. Hij was actief in de
kerk maar ook actief in de schoolkrant. De mogelijkheden
die hij had kwamen in de schoolkrant naar buiten en
brachten hem de richting journalistiek. Maar dit gaf hem
niet wat hij zocht. Daarna is hij doorgegaan in de horeca.
Ook hier weet hij de link naar het priester zijn te leggen.
Zowel in de horeca als in de kerk zorg je voor bediening
van mensen. Maar ook deze richting was niet wat hij
werkelijk zocht. Gedurende de tijd dat hij in andere
beroepen actief was is hij ook binnen de kerk actief
gebleven.
Wil is lang bezig geweest met zoeken en aftasten waar nu
werkelijk zijn taak lag. Omstreeks 1992 was hij binnen de
kerk zo actief dat hem geadviseerd werd om wat meer te
weten te komen van de achtergronden. Als advies kreeg hij
de pastorale school. Omdat hij in die periode zonder werk
zat was hij van mening dat het beter was een
beroepsopleiding te gaan doen. Dit werd de theologische
faculteit. Hij is toen gaan wonen bij de Broeders van
Liefde, die hadden ruimte om een theologische student te
huisvesten.

Hij had de tijd en de ruimte om te zien waar hij nu
werkelijk naar toe wilde.
In 1997 is de stap gezet naar het seminarie, de
priesteropleiding. Het was een bewuste keuze, zoekende
ontdekte hij dat dit het was wat hij zocht. Dit was wat hij
wilde, de stukjes van de puzzel vielen allemaal op zijn plek.
In zijn vrije tijd houdt Wil zich bezig met zingen, hij is lid
van een jongerenkoor in Gemert. Hij is voor een koor
veelzijdig inzetbaar, gezien zijn grote stembereik. Maar
doorgaans zingt hij als bas. Ook schilderen is een grote
hobby van hem. Hij schildert niet natuurgetrouw. Hij
omschrijft het als beginnen met een idee van wat je wilt
schilderen, dan ontdekken dat het niet is wat je bedoeld en
het doek weer overschilderen in één kleur. Maar door de
egale kleur blijft er iets zichtbaar van het oorspronkelijk
opgezette werk. Deze lijnen groeien al vervende uit tot iets
nieuws. In zijn schilderwerk is Wil op zoek naar de essentie
en dynamiek die er achter zitten, en probeert dat dan op het
canvas doek tot uiting te brengen. Je moet het zijn eigen
gang laten gaan, er komt een eigen betekenis aan het
geheel, je moet het laten gebeuren, aldus Wil Smulders.
De benoeming tot pastoor in de parochie
Heilige Drie-eenheid is de eerste pastoorsbenoeming. Een
pastoor heeft de eind verantwoordelijkheid. Vastomlijnde
ideeën over hoe het zal gaan heeft hij nog niet. Het is een
luisteren naar de mensen die er nu actief zijn. Het is net als
de schilderijen, het ontwikkelt zich zelf.

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
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Installatieviering Wil Smulders
Op zondag 30 oktober is tijdens een sfeervolle,
drukbezochte Eucharistieviering Wil Smulders
geïnstalleerd als 1e pastoor van de parochie Heilige Drieeenheid. De prachtige versieringen in de H. Caeciliakerk
zorgden er voor dat het geheel er heel feestelijk uitzag.
De te installeren pastoor werd door de gilde St. Jan Baptist
uit Oerle en gilde St. Cecilia uit Veldhoven in optocht
ingehaald.
De voorgangers in deze dienst waren:
• Mgr. A. Hurkmans, bisschop van het bisdom
’s-Hertogenbosch,
• Pastoor H. van Doorn uit Tilburg en pastoor M. Mesch uit
Vught. Beiden pastoor in de parochies waarin
Wil Smulders als priesterstudent en kapelaan begonnen is.
• Pastoor Wil Smulders en pastoraal werker Mardi Sanders.
De 7 koren uit de parochie verzorgden het muzikale
gedeelte van deze viering. Dit gebeurde door zowel
samenzang, als met liederen die door de koren uit hun eigen
repertoire werden gezongen.
Tijdens de viering werd Wil Smulders officieel bevestigd
als pastoor van de parochie Heilige Drie-eenheid. Door de
overhandiging van enkele symbolen door gelovigen werd
pastoor Wil Smulders welkom geheten in de parochie. De
symbolen die overhandigd werden waren zo verdeeld dat er
vanuit iedere voormalige parochie een symbool werd
overhandigd door ook een gelovige uit die voormalige
parochie.Vanuit de Caeciliaparochie overhandigde
Frans Moonen de sleutel, van de St. Jan de Doperkerk werd
door Martin van Bree het evangelieboek overhandigd. De
Heilige Geestkerk werd vertegenwoordigd door Jacqueline
Damen, zij overhandigde kelk en schaal. Als laatste
overhandigde pastoraal werker Mardi Sanders als
vertegenwoordiger van de parochie Heilige Drie-eenheid
een brandende kaars met daarop het logo van onze
parochie.
Na het officiële gedeelte van de installatie en hernieuwing
van de wijdingsbelofte door Mgr. Hurkmans, ging de
nieuwe pastoor, geassisteerd door zijn voormalige pastoors,
voor in de Eucharistieviering.
Als slotlied werd wederom massaal het Lied van de
H. Drie-eenheid (wijze: Land of Hope en Glory)
meegezongen.

Na afloop van de dienst werd er door de hoofdman van de
gilde verzocht: “Vendelier, hernieuw de eed van trouw aan
het kerkelijk gezag”. Waarna de vendelier de nieuwe
pastoor ondervendelde. Daarna bracht de gilde de
gebruikelijke vendelgroet voor God, koningin en vaderland.
Na afloop van de viering en de vendelgroet werd door de
bisschop de kapel, toegewijd aan Maria van Beauraing, die
deze maand 40 jaar bestaat, gewijd. Daarna vertrok het
gezelschap naar d’n Admirael voor een gezellige
kennismaking met de pastoor waar het Veldhovens Muziek
Korps en Harmonie St. Cecilia uit Oerle hem een
gezamenlijke serenade brachten. De pastoor gaf blijk van
zijn muzikale interesse en het zal wellicht niet bij deze
eerste ontmoeting blijven.
Een geslaagde dag voor de pastoor, zijn familie, vrienden
en collegae, maar zeker ook voor de zeer velen die hebben
meegewerkt om er een feest van te maken.
(Advertentie)

Schennink presenteert:

M.m.v:
Gilia Bloemen (groendecoraties)
De Meermarkt (wijnproeverij)
Bakkery Driessen (proefdag)
Set Mode (damesmodeshow)
Schennink (kerst/kado presentaties)

Zondag 27 November
Vanaf 10.00 uur t/m 22.00 uur
Bij: “De Oude Meermarkt”
Willibrordusstraat 28 Wintelre.

..U MAG DIT NIET MISSEN..
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Overpeinzingen

Ouw (k)oers

Vegetariër.

Bron: Koers van Oers jaargang 1976 nr. 1

We hebben geluk wanneer we die zaterdagmiddag nog even
voor een paar boodschapjes naar onze grootgrutter in het
centrum stappen.
Er is een demonstratie over vlees en niet zomaar vlees…
nee van die Greenfield runderbiefstukjes. Op de
serveerschaal van de demonstratrice liggen heerlijk sappige
stukjes vlees ons aan te kijken. Nou zijn wij beide echte
vleesliefhebbers en wanneer de dame achter de
serveerschaal ons uitnodigt om te proeven, laten we ons dit
geen twee keer vragen.
Terwijl wij genieten van ons proefstukje en intussen kijken
naar wat biefstukjes om mee te nemen, zien we een vrouw
belangstellend naar de demonstratiekraam kijken. Ook zij
wordt aangemoedigd om te proeven en ook zij pakt een
stukje.
Terwijl zij kauwt neemt zij onderzoekend
de uitgestalde lekkernijen op en vraagt
dan: “Wat is dit eigenlijk, is het vlees?”
“Ja mevrouw”, vertelt de demontratrice
bereidwillig, “dit is de Greenfield
biefstuk en vandaag extra voordelig.”
“Echt waar! Maar ik ben vegetariër, zou dat nu kwaad
kunnen?”
“Mevrouw”, zegt de demontratrice gedecideerd, “hierboven
hangt een groot bord met Greenfield biefstuk erop en als u
vegetariër bent moet u natuurlijk geen vlees eten en of het
kwaad kan voor u kan ik u niet vertellen, maar het is vlees
van de allerbeste kwaliteit.”
“Ja maar, ik eet nooit vlees. Ik voel me nu helemaal niet
lekker en beetje flauw en moet iets eten”, zegt de
vegetarische vrouw en neemt een volgend
stukje.
Henk en ik kijken elkaar eens aan en
wisselen dan een blik van verstandhouding
met de demonstratrice, terwijl we de
vegetarische vrouw met smaak haar stukjes
vlees zien verorberen.
“Zou ik daar nu ziek van worden, denk u?” De vrouw
schijnt het toch moeilijk te hebben met haar proeven van
verboden waar en kijkt een beetje bedenkelijk rond.
De demonstratrice haalt haar schouders op en wijdt zich aan
een volgend biefstukje om klein te snijden. “Mevrouw”,
zegt ze nogmaals, “u bent vegetariër. Het is aan u of u vlees
eet of niet en ik kan u heus niet vertellen of u daar nu ziek
van wordt.”
Henk en ik laten de vrouwen discussiërend achter en lopen
verder met voldoende biefstukjes voor thuis, maar wanneer
we later bij de kassa staan te wachten zien we de
vegetarische vrouw wederom een stukje vlees in haar mond
stoppen. Het schijnt haar nog steeds te smaken en volgens
ons is ze door dat Greenfield vlees van haar geloof
afgevallen en ingetreden tot de orde der vleeseters!

De jeugd vertelt: Brieven van kinderen aan
Sinterklaas en Zwarte Piet:
Ik ben gisteren ook hier op school geweest. En ik
ben blij dat U ook Oerle niet hebt vergeten maar U
bent een goede man en U vergeet toch geen een dorpje wel
dan. En Uw pieten die zijn flinke mannen. Ik heb gehoord
dat U wel meer als 100 Pieten hebt, is dat ook? U bent 28
november ook op school geweest. De pieten deden allemaal
snoepjes uitdelen aan de kinderen en ik zou wel kunnen
zingen lang leven Sint Nicolaas en zijn Pieten. Ik vind het
zo gek, jullie komen uit Spanje en jullie spreken geen
spaans, maar toch zou ik U nog wel meer willen vertellen
maar een ding mag ik niet vergeten. Ik moet nog groeten en
danken en zegen dat U nog een fijne verjaardag mag
hebben en nu piepeldetuit is het uit.
Dit is geschrefen, dit is gedaan Jolande is mijn naam.
———
De Sint is met Piet op het dak van Stefan. Stefan is
in zijn bed. Hij droomt dat hij Piet is en Kees de
roe geeft, want Kees is stout. Kees roept: au.
Kees gaat de zak in. Piet gaat uit huis.
Stefan Bijnen, klas 1a
———
Bedankt wat U in mijn schoen hebt gedaan. En hebt
U mijn brief gelezen. Ik ben blij dat U uit het verre
land Spanje bent gekomen. En ik heb U op televisie gezien
en U was U kleren kwijt en Beerent Bouwdewijn was op U
boot geklomen en de borselpiet had U mantel aangedaan.
En de Hooftpiet was maar aan het zoeken en toen zei
Beerend ik weet waar de kleren van Sint Nicolaas is waar
ze alles schoon maken. En ik vond het erg leuk dat U op
onze school bent gekomen. En U pieten waren erg vrolijk
vind jezelf niet ik wel.
Ingrid Segers.

Thea.
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Het interview

Mijn jongensjaren
Rien Luijkx vertelt
Het verhaal dat u hieronder leest zou het begin kunnen
zijn van een ouderwets jongensboek. We zijn op bezoek
geweest bij Rien Luijkx en toen we bij hem aan tafel
zaten begon hij zo mooi te vertellen dat we er wel een
boek over konden schrijven. Hij neemt ons mee terug in
de tijd van Dik Trom, Kruimeltje en Pietje Bell.
(Door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken)
Onder moeders rokken
Rien Luijkx is geboren op 20 oktober 1920 en is dus
onlangs 85 jaar geworden. Ondanks zijn hoge leeftijd, weet
hij nog tot in detail te vertellen over zijn kinderjaren, wat
hij allemaal heeft meegemaakt en hoe hij hard werkend is
grootgebracht. Rien was de vierde uit een gezin met
7 kinderen. Hij groeide op in een arbeidersgezin (vader
werkte bij een boer als knecht) in Oudenbosch en had
4 broers en 2 zussen. Het broertje dat na hem geboren werd,
heette Sjors en is al jong gestorven aan een open rug. Rien
was nog geen 3 jaar toen dat gebeurde, maar dat weet hij
zich nog heel goed te herinneren. Zijn broer Hein is vóór
Rien geboren en samen met hem haalde hij altijd
kattekwaad uit. “Dat begon al toen Hein nog maar een jaar
of twee was”, vertelt Rien met lachende ogen. “De
kruidenier kwam vroeger altijd bij ons rond met een
kruiwagen en wij vonden het leuk om hem met steentjes te
bekogelen. Hij had al een paar keer gezegd dat we moesten
stoppen, maar toen kwam er ineens politie aan. Wij
wegrennen natuurlijk. Snel naar huis en daar kropen we dan
met bonzend hart onder de rokken, eentje bij ons moeder en
de andere bij ons opoe.”

EHBO
“Toen ik 6 jaar was kon ons vader niet
bij de boer blijven werken en zijn we
verhuisd naar Fijnaart” vertelt Rien
verder. “Daar had hij werk gevonden
bij een andere boer en we woonden
daar in een klein huiske. We konden
het allemaal net redden, we hadden
wat kippen en een varken. Ik weet nog
dat ik toen eens bijna met m’n oog in
een spijker ben gevallen. Ik bloeide als een rund. Maar wij
hadden vroeger nog geen ziektekostenverzekering dus ik
mocht van ons vader niet naar d’n dokter. Dat kostte teveel
geld. Hij zei: “Bindt er maar een bul water aan, dan wordt
het vanzelf weer beter!” Tja, dat was toen heel gewoon
hoor, maar tegenwoordig rijdt iedereen meteen door naar de
EHBO.”

Van links naar rechts: Piet, Rien Jaan met kleine Nelly,
vader Kees en Hein Luijkx
Oom Kees en tante Katrien
“Toen ons Nel geboren werd, is ons moeder een maand
later in het kraambed gestorven. Ze was toen 38 jaar oud en
ik was pas 7 jaar. Dat herinner ik me nog als de dag van
gisteren. Ons moeder werd begraven in Fijnaart. Ik weet
nog dat we met z’n allen naar het kerkhof liepen en dat ik
op twee blaadjes van een beukenhaag aan het fluiten was.
Ik had, zo klein als ik was, natuurlijk niet in de gaten dat we
stil moesten zijn. Maar dat werd me al snel duidelijk toen ik
een klap tegen m’n hoofd aan kreeg van een man die achter
mij liep. Ik kende die man niet, maar dat bleek een oom van
mij te zijn (Ome Kees), waar ik later een aantal jaren
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gewoond heb. Ons vader kon toen niet meer alleen voor ons
allemaal zorgen want die moest natuurlijk de kost
verdienen. Daarom werd het gezin opgesplitst. Ons Nel
ging naar een broer van ons moeder en ik ging naar
Ome Kees en Tante Katrien. Ik vergeet nooit meer dat ik
daar de eerste keer binnenkwam. Ik herkende mijn oom
meteen van die keer op het kerkhof.
Ome Kees en Tante Katrien hadden 2 meiden en woonden
in Etten-Leur. Ik heb het daar altijd goed naar mijn zin
gehad.

Jaan en Piet op latere leeftijd, samen met
tante Katrien en Oom Kees.
Ik was in 1 jaar tijd wel 4 keer van school gewisseld. In
Oudenbosch verhuisde de school en daarna verhuisden wij
naar Fijnaart en toen ons moeder stierf, moest ik naar
school in Etten. Dat was wel 5 kilometer lopen. Ik heb dat
schooljaar dus een keer over moeten doen. Ik heb 2,5 jaar
bij Ome Kees en Tante Katrien gewoond. In die tijd heb ik
ons vader nog wel een paar keer gezien, maar mijn broers
en zussen niet. Die woonden intussen in Dintel-oord en het
vervoer was toen nog niet zo goed geregeld als nu. Toen
Ome Kees en Tante Katrien zelf weer een zoon kregen,
moest ik weer naar huis.”
In het wak
“Op een gegeven moment kreeg ons vader weer ander werk
en moesten we verhuizen naar Halfweg, in de buurt van
Amsterdam. Ik weet nog dat ik van ons vader postzegels
moest gaan halen voor kerstkaarten, samen met onze Kees.
Het was toen heel erg koud en de sloten waren wel
bevroren, maar het ijs was nog niet dik genoeg. Maar wij
dachten dat het met schaatsen veel sneller zou gaan dan te

voet, want dat scheelde wel een paar kilometers. Dus wij
“zo eigenwijs als we groot waren” trokken onze schaatsen
aan en gingen naar het postkantoor. Je kunt wel raden wat
er gebeurde. Ik reed op de heenweg al in een gat onder de
brug bij de Haarlemmer Trekvaart. Ik kwam onder het ijs
terecht, maar kon me nog net in veiligheid brengen. Daarna
ging ik terug om onze Kees – die voor de brug op het ijs
was achtergebleven – op de kant te helpen. Wij gingen
vervolgens toch gewoon eerst naar het postkantoor, ik in
mijn natte kleren. Hadden we ook nog de pech dat het daar
heel druk was. Ik had het intussen stervenskoud, maar ben
toch gewoon in mijn kletsnatte kleren terug naar huis
gegaan en snel alle kleren op de kachel gelegd. Want ons
vader mocht er niks van weten, anders zwaaide er wat! Je
zult het niet geloven, maar ik ben er gelukkig niet ziek van
geweest.”
Plaspauze
“Uiteindelijk kwam ik pas op m’n veertiende van school af.
Dat kwam omdat ik een keer ben teruggezet. Ik heb er een
jaar langer over moeten doen na al die verhuizingen. Na
school moest ik meteen gaan werken. Net zoals ons vader
kwam ik ook als knecht bij boer Biesheuvel in Halfweg bij
Amsterdam terecht. Die boer had daarnaast ook vaak
seizoensarbeiders in dienst. Op een gegeven moment
werkte er ook een jong stel dat tijdelijk in de stallen
woonde. Ik moest met die vrouw vuil gaan plukken uit de
gerst. Na een tijdje moest ik gruwelijk plassen. Ik zag daar
een hele grote brede sloot en zei tegen die vrouw: “Ik moet
zo gruwelijk pissen, ik denk dat ik hier makkelijk over die
sloot kan pissen.” “Oh ja,” zei de vrouw. “Als gij dat kunt,
dan kan ik dat ook.” Ik keek haar aan en zei: “Ik wed voor
een kwartje dat gij da nie kunt.” Ze nam de weddenschap
aan. Ik ging klaar staan en piste met een grote boog over de
sloot. Ik dacht nog: dat kan zij nooit! Maar ze trok haar
rokken omhoog, ze had tot mijn grote verbazing geen
onderbroek aan, kneep daaronder een keer in en pieste met
een grote boog over de sloot. Ongelofelijk! Ik wist niet wat
ik zag! Ik had mijn kwartje wel verloren, maar ik moest zo
ontzettend lachen, dat was me wel een gulden waard!”
Het Arbeidsbureau
Ons vader had intussen in Prinsenbeek een halve hectare
grond gekocht met een boerderijtje erop. Ik weet nog dat
we daar een zeug hadden van 311 kilo zwaar die ze
kwamen slachten. Ik moest het bloed vangen dat was geen
leuk werk. Vroeger gingen ze heel anders met het vlees om
dan tegenwoordig. Het vlees werd in zout en pekel in
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tonnen bewaard. Het spek werd uitgebakken tot kaantjes,
van het vet werd reusel gemaakt en worsten en hammen
werden gedroogd in de kelder. Wij hadden toen natuurlijk
nog geen diepvries.”
Rien vertelt verder: “Op een gegeven moment zat ik een
tijdje zonder werk en moest ik samen met mijn broers Hein
en Kees naar het arbeidsbureau in de stad. Wij liepen daar
met z’n drieën een lange gang binnen en alle deuren waren
dicht. Er was geen mens te zien. Op een gegeven moment
riep ik maar een keertje: “Volluk”. Nou, toen kregen we
commentaar te horen, of we niet netjes konden kloppen.
Iemand zei: “Jullie komen zeker van buiten,” waarmee hij
natuurlijk buiten de stad bedoelde. Ik antwoordde
volmondig “Ja, natuurlijk,” maar ik bedoelde gewoon van
buiten naar binnen. En meteen toen ik het zei moesten wij
alledrie hard lachen.”
Ik kon vanaf half februari aan het werk bij D’n Bliek in
Wintersel en ben daar ook in de kost gegaan, totdat wij in
de boerderij op de Scherpenering konden trekken.

Ford op ijzeren wielen; broer Hein met 2 kinderen van de
boer waar hij aan het werk was.
Werken
In 1938 kreeg iedereen vrij vanwege het veertig jarig
jubileum van Koningin Emma. Iedereen, behalve ik. Toen
zag ons vader in dat die boer waar ik werkte eigenlijk niet
erg aardig was, dus ons vader zei: “Gij krijgt vandaag ook
vrij en gaat niet meer terug naar die boer!” De dag erop
bracht hij mij samen met mijn broers Piet en Hein naar de
Wieringermeer. Ik heb daar nog 7 weken gewerkt en toen
was het seizoen weer afgelopen.
In het voorjaar van 1939 heeft ons vader de boerderij
gekocht van de Familie Van Kruisdijk op de Scherpenering.
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In die tijd deed ons vader er alles aan om zijn jongens aan
het werk te krijgen en aan het werk te houden. Alles wat wij
binnen brachten was meegenomen in een groot gezin. Zo
heb ik nog een tijdje met de roomkar in Oers gereden en in
1941 heb ik een jaar als boerenknecht gewerkt voor
Mikkers uit Aalst. Ik kreeg daar destijds 240 gulden per jaar
voor en had ook nog eens kost en inwoning.
Onze Kees reed tijdens de oorlog met een paard en kar op
het vliegveld rond en verdiende toen 67 gulden per week.
Ik heb dat toen ook
nog een tijdje met hem
samen gedaan en daar
hebben we allebei heel
goed verdiend. Maar
de paarden waren heel
bang van het schieten
rondom hen heen en
onze Kees durfde ook
niet meer en toen zijn
we er mee gestopt. Ik
ben toen weer bij
Philips terecht
gekomen en heb daar
nog met paard en kar
zwarte grond over geel
zand gereden. We
kregen daar voor
iedere volle kar
1 gulden.
Rien samen met broer Piet (rechts).

We moesten iedere kar natuurlijk zelf volscheppen en ook
weer leegmaken. Ik kon vroeger ‘verrekkes’ werken. Daar
waren mijn collega’s niet altijd blij mee. Op een gegeven
moment reed ik 47 karren per dag, maar ik had weer te
goed m’n best gedaan, want ik kreeg er maar tot
40 uitbetaald. Dat duurde maar een paar maanden en toen
stopte het daar ook weer.”
In het ziekenhuis
“Ik ben eigenlijk nooit ziek geweest, maar ik heb wel een
keer m’n been gebroken door een trap van een paard. Ik heb
toen 6 weken in het ziekenhuis gelegen. Dat kostte ons
vader toen 245 gulden en wij waren daarvoor niet
verzekerd. Toen had ons vader een koei van de stal
getrokken en alles werd betaald. Het duurde nog heel lang
voordat ik weer goed kon lopen maar stillekes aan ging het
toch beter. Ik heb toen maar weer met de roomkar
rondgereden. Onze Kees was intussen ook weer terug uit
Duitsland. Die was namelijk in augustus 1944 opgepakt
door de Duitsers. Toen zijn straf er opzat heeft hij nog een
half jaar bij een Duitse boer gewerkt totdat de oorlog
voorbij was. Na de bevrijding is hij weer naar huis
gekomen.”

Aan de klanten van
Rabobank Oerle-Wintelre
Heeft u nog geen kalender of
agenda gehad?
U kunt deze gratis ophalen op ons
kantoor in Oerle of Wintelre
OP=OP
Met vriendelijke groet,
Rabobank Oerle-Wintelre

“Mijn broers en zussen zijn bijna allemaal getrouwd,
behalve ik en mijn oudste zus Jaantje. Wij zijn samen met
ons vader op de Scherpenering blijven wonen. Ons vader is
in 1961 gestorven toen hij 71 jaar oud was. Samen met
Jaantje heb ik het huis gekocht omdat ik graag wilde blijven
boeren. Uiteindelijk moesten wij het verkopen aan de
gemeente in verband met de uitbreiding van het vliegveld.
Daarom hebben we in 1982 dit huis in de Paleisstraat
gekocht. Ik heb van 1973 tot en met 1983 nog met heel veel
plezier bij Hoveniersbedrijf De Noo in Zeelst gewerkt.
Tegenwoordig werk ik nog steeds bij mij in de tuin, hoewel
dat natuurlijk wel wat minder is geworden. Maar ik sta nog
steeds ’s morgens om half 5 op en begin de dag met een
stuk fietsen of wandelen. De ene dag fiets ik vanuit Oers
richting Heikant en dan richting vliegveld weer terug en de
andere dag wandel ik een flinke tocht. Ik sta vroeg op en lig
er ’s avonds om half negen ook al weer in. Dat ben ik al 85
jaar zo gewend en dat bevalt me nog steeds goed!”

Meld u aan als Gastouder bij
Kinderopvang Humanitas!

Het voetbalelftal; boven van links naar rechts:
Wim vd Looy, Ton Binnendijk, Hendrik Goossen,
Noud Sebille, Tom van Selst; Beneden: Bertus Gepkens,
Kees Luijkx, Dries Oomen, Jo Wiersma, Rien Luijkx en
Harrie van Roosmalen.

Wij zoeken gastouders in Bladel, Reusel en Oerle.
Momenteel hebben wij 3 aanvragen:
1) gezin met 2 meisjes van 3 jr en 10 mnd: minimaal
8 uur en maximaal 24 uur per week, rooster is 1maand
van te voren bekend. Start: Reusel 01-01-06.
2) Baby van 3 mnd. Gemiddeld 2 of 3 dagen opvang van
7.00 uur tot 17.00 uur, nooit op maandag.
Start 01-03-06 te Bladel.
3) Gezin met 3 kinderen van 3mnd, 2jr, en 4jr. Het gaat
om de maandag en dinsdag, in het huis van de ouders:
oudste jongen bezoekt Jan Baptist school.
Start: 01-02-06.
Belt u voor vrijblijvende informatie: ( 040-2549770
www.humanitas-kov.nl
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Verslag BIO’s Cowboykamp

Vrijdag 14 oktober.
Om 19.45 uur verzamelen op het plein stond er in de
uitnodiging en op een enkeling na was iedereen er op die
tijd ook. Een hele troep meiden, verkleed als cowgirl……
Het zag er prachtig uit.
Even een paar foto’s maken van de hele groep en dan
zoeken we de auto’s op. In een lange karavaan gaan we op
weg naar een van de weinige nog echte Wildwest stadjes in
de Kempen: Silver City.
Vroeger deden ze dat in huifkarren met paarden ervoor,
maar onze huifkarren waren van een moderner type en
gingen ook een stuk sneller.
Silver City is, zoals al gezegd een Wildwest stadje ergens
ten zuiden van Someren met een inwonertal van 13; ze
hebben er een saloon (natuurlijk!), een aantal logementen,
een restaurant, een heleboel weiland en -op enige afstandeen bos. Het is een heel rustig stadje waar Sheriff Johnny
Baldhead (zeg maar Jan, dat doen ze allemaal...) de orde
handhaaft. Niet dat er normaal veel te handhaven valt
overigens, maar als er gasten zijn zoals dit weekend (71
meiden en 13 leid(st)ers van een bekende korfbalclub uit
het zuiden des lands), dan wordt het iets anders. En al
helemaal als krék op dat moment een paar indianen het
nodig vinden om de rust te komen verstoren….
Wat was het geval: donderdagavond klonk er ineens een
hele hoop herrie
rondom het dorp
en plofte er
vanuit het niets
een pijl in het
naambord van
het dorp.
Natuurlijk
schoot Johnny
terug maar
‘s-ochtends
bleek dat het

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

arme naambord het enige
slachtoffer was geweest
(er zaten nou ineens ook
nog 4 kogelgaten in) maar
verder was er niks te zien.
Nou, Johnny sprak de
hoop uit dat de indianen
het verder voor gezien
zouden houden en dat het
dus een rustig kamp zou
worden. Niet dus!
Het programma voor die
avond bestond uit twee
delen: het maken van
versieringen voor de
eetzaal (waarbij dan tevens de locatie kon worden verkend)
plus het starten met de allereerste pasjes van de kampdans
die dit jaar in de plaats van het traditionele kamplied zou
komen.
Het ging allemaal in groepen: je maakte
3 kampversieringen in telkens elk 20 minuten, óf je oefende
60 minuten op de pasjes. En beide activiteiten vielen in
goede aarde
want er werd
fanatiek
geplakt,
gekleurd en
gedanst. Met
name dat
dansen was
een groot
succes:
gedurende het
hele kamp
zag je daarna overal groepjes meiden samen de pasjes
oefenen.
De laatste activiteit van die avond was een bosspel voor de
hele jeugd waarbij goudstaafjes moesten worden
overgebracht van een ophaalpunt naar een boom aan de
andere kant van het bos terwijl er onderweg
"onderscheppers" waren. Best spannend allemaal maar het
was wel jammer dat het stukje bos wat aan de kleine kant
was. Maar we hebben een uur hard gewerkt om zoveel
mogelijk staafjes naar de andere kant te krijgen.
En toen terug naar de accommodatie, wat drinken en
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nakletsen en dan naar bed voor degenen die dat willen. En
wie dat niet wil nou, die blijft maar op! Dat is inmiddels
een traditie binnen het BIO-kamp en natuurlijk blijft ook
een deel van de leiding wakker.
Zaterdag 15 oktober.
Een trompet of zoiets hebben we niet bij ons en dus doen
we het maar met de stem. Maar de reveille werkt en om
ca. 08.30 uur komen de meiden uit hun bed voor het ontbijt
met aansluitend de corvee.
Vervolgens worden we in 3 groepen verdeeld die elk met
3 leiders naar een verhuur van huifkarren lopen. Het is best
ver weg (zo’n 4 km) maar de huifkartocht is leuk en in zo’n
kar kun je prima uitrusten. Of zelfs wat dommelen, hè,
Lotte Strieder??? ;-) Opblijven is leuk maar ook heel
vermoeiend; ze was overigens lang niet de enige die hard
tegen de slaap moest vechten….
Tja en toen moesten
we nog teruglopen
naar de boerderij. Via
een speurtocht dit keer
waarbij Lucky Luke
zittend op zijn paard

de richting
aangaf die je
moest lopen. En
er was een
vragenlijst bij
die er niet om
loog want
sommige vragen
waren heel erg
moeilijk en alleen door heel diep nadenken of een boel
rekenwerk op te lossen. Maar het was wel leuk om te doen.
Bij die tocht ging er ook ergens iets mis: de groep met Jan
was onderweg ergens op een bankje gaan zitten bij een
veldje met een wipkip en een glijbaan om de vragen op te
lossen. Silvie met haar groep was de laatste en zij moesten
de Lucky Luke blaadjes van de bomen halen…… Je voelt
het al aankomen: beide groepen hebben elkaar niet gehoord
dus toen de groep van Jan weer verder wilde was er geen
Lucky Luke meer te zien en dat is best lastig in een
speurtocht. Maar gelukkig was groep van Silvie nog niet
écht ver weg zodat de bedenkers van die speurtocht (Eefje
en Geertje) een reddingsoperatie op touw konden zetten
waarna het dus allemaal nog goed kwam.

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

Terug bij de boerderij bleek dat we bezoek hadden gehad
van de indianen, want er was van alles geschreven en
gedaan en hier en daar lagen indianenveren. En dan moet je
als sheriff dat natuurlijk op gaan lossen maar dat valt niet
mee. Maar wat wel al snel duidelijk was, was dat de
indianen onder de kampgangers moesten worden gezocht:
dat kon gewoon niet anders want als je briefjes vindt als:
"we zien alles" en zo dan moet dat gewoon wel.
Gelukkig wilden alle meiden helpen en die kwamen met de
wildste theorieën. Maar de meerderheid verdacht Rob ervan
de verkleedde indiaan te zijn en om eerlijk te zijn wezen
een paar aanwijzingen best wel in zijn richting.

Die middag deden we paintball met curryflessen, waterverf,
blinddoeken en oude kleren die weg mogen. Daarmee
hebben we ons prima vermaakt en vanaf de kant was het
schitterend om te zien. En het weer was prachtig; beter
hadden we het ook niet kunnen treffen.
Terug in de boerderij bleek dat de indianen weer hadden
toegeslagen: in de dames wc’s deze keer. Volgens de
sheriff pleitte dat Rob vrij want die kon dat als man niet
hebben gedaan en in de heren wc’s was niets gebeurd. De
meiden geloofden hem maar half, ze waren in ieder geval
nog lang niet overtuigd.
En er was nog iets schokkends gebeurd: BIO-kamphond
Joekel was weg en er lag een briefje waarin losgeld werd
geëist!!! Consternatie alom en iedereen ging zoeken maar
Joekel was en bleef weg. We hebben niets meer van hem
gehoord.
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’s Avonds toen we wilden gaan eten vonden een paar
meiden buiten ineens een sigarettenkoker met een briefje
erin: wij eten met jullie mee, ondertekend met een veer.
Volgens de sheriff kon je daaruit afleiden dat het Rob niet
kón zijn want zo’n koker is iets voor rokers en Rob rookt
niet. Nee, volgens hem waren de indianen rokende
vrouwen..
Volgens de meeste meiden zat hij daar helemaal verkeerd:
juist als je een vals spoor wilde leggen zou je als niet roker
zo’n koker neerleggen zodat die domme sheriff zou denken
dat het om een roker ging.
Al met al kwamen we er nog niet uit en hadden we geen
idee wie de indianen (want dat het er meer dan 1 was daar
was iedereen het over eens) zouden zijn.
Na de lekkere barbecue en de corvee
begonnen we aan het
avondprogramma. Voor de kleinsten
een soort quiz in de accommodatie:
vooraf een opdracht te horen krijgen
waar het kind dat de opdracht moet
doen zelf niet bij is en dan met
bordjes aangeven "ze doet het wel"
of "ze doet het niet" als ze teugkomt.
Hartstikke leuk kennelijk want de
meiden wilden maar niet stoppen.
De oudere meiden vanaf de C werden in groepjes met een
of twee leid(st)ers "ergens" gedropt en moesten maar zien
hoe ze weer thuiskwamen. Dat was op zichzelf al spannend
want waar moet je naartoe als je niet weet waar je bent,
maar bovendien waren er twee vanggroepen met auto’s en
als die je onderweg zagen werd je ingeladen en weer
teruggebracht naar je beginpunt (of, als je al een flink stuk
had gelopen; minstens een kilometer terug).
Bij elke groep van minimaal 2 paar koplampen achter
elkaar doken we met z’n allen greppels in, lagen plat op ons
buik achter muurtjes in opritten (waarom heeft toch
iedereen van die akelig felle lampen met
bewegingsdetectoren in zijn oprit; het moest verboden
worden!!!) of probeerden op andere manieren uit het zicht
te blijven. En je houdt niet voor mogelijk hoeveel auto’s er
’s nachts rondrijden!
Al met al hartstikke spannend en absoluut een geweldig
succes! En vermoeiend, dat ook!
De laatsten waren rond 01.00 uur thuis en een half uur later
lag iedereen, jeugd zowel als leiding, uitgeteld in hun
bedjes.

Dorus Seuntiens

Zondag 16 oktober.
Voor die dag hadden we geen programma; uit ervaring
weten we dat de spelletjes die we die dag plannen vrijwel
nooit aan bod komen en dat de meiden het ook heel fijn
vinden wat tijd voor zichzelf te hebben. Bovendien moest
een flink deel van de leiding weg omdat de bond zo
"vriendelijk" was geweest wedstrijden in dit weekend te
plannen ook al was dit een zgn. inhaal weekend. Hartstikke
vervelend maar dankzij een paar moeders die mee kwamen
helpen en poetsen kwamen we er toch prima uit. De meiden
hebben de ochtend besteed aan inpakken, luieren in de zon
en het oefenen van het dansje.
Om 12.00 uur was er de traditionele friet met een kroket,
frikadel of kaassoufflé en nog wat saté van de vorige avond,
om 13.00 uur waren de rij-ouders er en om iets na 14.00 uur
kwamen we aan bij BIO waar ons 1e met daarin een paar
van de leiding een prima wedstrijd te zien gaven. Ondanks
alle vermoeienissen van het kamp wonnen ze overtuigend
met 16-9 van Concordia en dat was hartstikke goed. En bij
elk doelpunt werden ze natuurlijk toegejuigd door de
meiden.
Na de wedstrijd doken er ineens 6 indianen op die Joekel
bij zich hadden. De sheriff mobiliseerde al zijn hulpjes om
hen te vangen en voor ze het wisten moesten de indianen
dus zo’n 70 meiden zien te ontlopen. En dat was natuurlijk
onbegonnen werk en zo stonden ze in de kortste keren
bekaf van het lopen voor de sheriff. Omdat ze Joekel goed
hadden behandeld waren we bereid om alles te vergeven en
te vergeten maar dan moesten ze wel sorry zeggen. Nou,
dat wilden de indianen eigenlijk niet maar nadat ze
gekieteld waren door de meiden was ook dat snel bekeken.
Wie nou die indianen waren??? Onze meiden van de A1 en
Karin!! Karin speelt weliswaar al bij de senioren maar was
dit keer nog meegegaan op kamp als junior. En ze deden
het netjes, die junioren; de meiden hebben ze geen enkele
keer kunnen betrappen .

Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Toen was het tijd om het dansje aan de ouders, de
tegenstanders, de scheids en het publiek te laten zien, voor
het uitdelen van de kampherinneringen en voor het
oppikken van de bagage.
Bedankt leiding, het was gááf.
Tot ziens meiden, tot volgend jaar hè?
Houdoe………

BIO-kamp 2005 zit er weer op.
De leiding zat na afloop moe maar voldaan het kamp te
evalueren. Wat ging er fout (weinig gelukkig), wat ging er
goed (veruit het meeste), wat kon beter (ook wat dingetjes).
Al met al waren we dik tevreden en volgens ons zijn de
meiden dat ook. Balen was dat twee deelnemers op het
laatste moment niet meekonden: Lisa van Kessel niet omdat
ze haar enkel zwaar had verstuikt in de inhaalwedstrijd die
de A op donderdag had gespeeld en Caroline niet omdat ze
hartstikke ziek was. Caroline is inmiddels weer opgeknapt
maar Lisa zal nog wel even "zoet" zijn met die enkel.
Beterschap meid.

Koken met de koers

Nagerecht: poffertjes met roomijs en
warme kersensaus voor 4 personen

Ouders: bedankt voor het rijden en de hulp bij het poetsen.
Peer van Gaal, fijn dat je je bus weer ter beschikking stelde
en dat je weer voor het geluid bij BIO wilde zorgen.
Jan Reker, Lenny en Sandra: fijn dat jullie als oppakkers
hebben willen meewerken bij de dropping. En tot slot een
speciaal woordje van dank aan de weergoden want wat
hebben die goed voor ons gezorgd!
Volgend jaar zal het kamp weer in het 1e weekend van de
herfstvakantie zijn. En we vertellen dat nu alvast, dan kan
iedereen daar rekening mee houden. Een thema hebben we
overigens ook al ...……maar dat vertellen we lekker niet .
Tot volgend jaar allemaal.

Yiiihaaa!
Eefje, Geertje, Dorian, Silvie, Marieke, Denise, Saskia,
Caroline, Yvonne, Jan, Rob, Gerd, Tonnie, Linda.

Ingrediënten:
1 pot kersen zonder pit op siroop (350 gram)
1/2 dl rode port
1 kaneelstokje
2 eetlepels allesbinder
1 zak poffertjes (24 stuks Biologisch)
4 bollen slagroomijs
Bereiden:
Kersen in zeef laten uitlekken, sap opvangen.
In steelpan kersensap met port en kaneelstokje aan de kook
brengen. Saus ca. 15 minuten tegen de kook aan houden.
Kaneelstokje uit saus verwijderen en kersen toevoegen.
Allesbinder erover strooien en saus al roerend iets laten
binden. Poffertjes op platte schaal leggen en volgens
gebruiksaanwijzing in magnetron verwarmen. Poffertjes
over vier borden verdelen, kersensaus erover scheppen en
in midden bol roomijs leggen.
Eet smakelijk!
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Angelustoren

Angelustoren in de steigers
Op woensdag 26 november is er rondom de Angelustoren
van de St. Jan de Doper kerk een steiger geplaatst. Dit werd
gedaan met een grote kraan, die het ruim 3½ ton wegende
gevaarte met uiterste precisie over de toren plaatste. Het
was noodzakelijk dat deze klokkentoren werd
gerestaureerd, want vanwege instortingsgevaar mocht men,
als dat gewenst zou zijn, het Angelusklokje niet meer
luiden. Of in de toekomst het klokje weer gebruikt zal gaan
worden, is nu nog niet bekend.
Voor de mensen die niet weten wat de Angelustoren is en
waar het daarin hangende klokje voor dient, volgt hier
enige uitleg.
De Angelustoren is het kleine torentje op de kerk. Dit staat
in de viering van de kerk. De viering van de kerk zit precies
op de kruising van de oost-west en noord-zuid as van de
kerk. Dit is doorgaans precies boven het priesterkoor.
Daarom wordt het ook wel het vieringklokje genoemd.
In sommige parochies wordt in de Eucharistie viering
tijdens de consecratie het Angelusklokje geluid. Hier in
Oerle gebeurt dat niet. Het Angelusklokje werd vroeger 3x
daags geluid om op te roepen tot gebed. Dit was doorgaans
om 6.00, (soms ook wel om 9.00 uur) 12.00 en 18.00 uur.
Het luiden van de klok riep op tot het bidden van het
Angelusgebed, ook wel “de Engel des Heren” genoemd.
Voor het Angelus werd de kerkklok geluid, telkens
driemaal kort en eenmaal lang, ter aanduiding van de duur
der onderdelen van het gebed.
Vroeger was voor de werkers op het veld het luiden van de
Angelusklok om 12.00 uur het teken dat het tijd was voor
de schaft. De klok van
18.00 uur gaf het einde van de
werkdag aan.
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Engel des Heren
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet Maria...
Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw woord
Wees gegroet Maria...
En het Woord is vlees geworden.
En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet Maria..
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap
van de Engel de menswording van Christus uw Zoon
leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze
harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht
worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door
Christus, onze Heer. Amen.
Het gebed bestaat uit een aantal verzen uit het Evangelie en
is daarmee ook een heel Bijbels gebed.
• Het eerste vers uit Lucas, waar Maria antwoord geeft op
de aankondiging van de Engel Gabriël, wannneer deze
laatste de "zwangerschap" aankondigt van Jezus ("dat zij
de H. Geest zal ontvangen") die met Kerstmis uit Maria
geboren zal worden.
• De tweede vers komt ook uit het Lucas Evangelie waar
Maria zich overgeeft aan Gods wil en daarmee ons ten
voorbeeld wordt gesteld. Christus ontvangen,
christen-zijn is doen wat God van ons verlangt.
• Het derde vers komt uit het Johannes Evangelie. De
Evangelist spreekt over het vleesgeworden Woord,
Christus zelf, en daarmee geven we een geloofsbelijdenis
dat Christus God en Mens is.
• Het vierde vers is de smeekbede dat Maria onze
voorspreekster mag zijn, opdat we de gesteldheid mogen
hebben om de genadegaven van Christus te ontvangen.
• In het afsluitende gebed wordt de Menswording van
Christus in direct verband gebracht met Zijn lijden en
sterven, maar vooral met Zijn verrijzenis en dat wij
daaraan deel mogen hebben.
• Tussen de verzen door wordt het Wees Gegroet Maria
gebeden, waarin met name de overweging van de
betreffende vers centraal staat en we daarbij de steun en
voorspraak van Maria inroepen.

Het Verrijzenis-karakter wordt nog verder belicht door het
feit dat gedurende de Paastijd (van Paaszaterdag tot en
met Pinksteren) in plaats van het Angelusgebed het
Regina Caeli gebeden wordt. Opnieuw de verbinding
tussen Menswording en Verrijzenis, maar nadrukkelijk
met het jubelende van het vieren van die Verrijzenis met
Pasen.
Tijdens de klokstilte van witte donderdag tot en met
paaszaterdag wordt ook het Angelusklokje niet geluid.
Regina Caeli
Koningin des hemels, verheug u,
alleluja;
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen,
alleluja,
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft,
alleluja.
Bid God voor ons,
alleiuja.
Verblijd en verheug u, Maagd Maria, alleluja.
Want de Heer is waarlijk verrezen,
alleiuja.
Laten wij bidden.
God, die U gewaardigd hebt door de verrijzenis van uw
Zoon,
onze Heer Jezus Christus, de wereld te verblijden,
geef, smeken wij U,
dat wij door zijn Moeder, de Maagd Maria,
de vreugde van het eeuwig leven verwerven.
Door dezelfde Christus, onze Heer.
Amen

Bekend gezicht verdwijnt

Na 40 jaar trouwe dienst bij TPG post, hebben we vorige
maand afscheid genomen van onze postbode: Gradje.
De Oerse mensen hebben zich weer van hun beste kant
laten zien want in alle straten waren vlaggen, ballonnen en
slingers te zien om hem zo te bedanken. Na een feestelijke
optocht, vergezeld door tientallen collega's mag Gradje nu
van zijn welverdiende pensioen gaan genieten.

Koers cultuur

Sinterklaas, pieterbaas
marsepein, speculaas.
Spanning of hij wel zal komen
kinderen die blij dromen,
over cadeautjes die ze krijgen gaan
hebben ze wel goed hun best gedaan.
Kerstman, rendieren
kerstboom versieren.
Kinderen die liedjes zingen
vrolijk rond de kerstboom springen,
wachtend op geschenken
waar de kerstman ze mee zal gedenken.
Kerstman, Sinterklaas
wie is er dit jaar de baas.
Wie is de echte kindervriend
die onze aandacht verdient?
Kerstman, Sinterklaas
Kerstkransjes of toch nog speculaas.
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Tieners in Walibi

Ik ben met het TCO naar Walibi Belgium geweest. We
vertrokken die ochtend met de bus richting België. Toen we
in Walibi aankwamen gingen we eerst een verzamelplaats
zoeken en daarna mochten we in groepjes het park in er was
veel te beleven, zoals de cobra een achtbaan die achteruit
over de kop ging. Er waren niet alleen achtbanen in het
park, er was bijvoorbeeld ook een doolhof van strooi dat
was grappig om in te gaan. Er was ook een achtbaan waar
je geen baan zag de karretjes van de achtbaan hingen onder
de rails dit gaf meer het effect dat je vloog dan dat je in een
achtbaan zit en dat was wel stoer.
Die dag was er ook Halloween in
het park overal zag je pompoenen
met koppen er in gesneden ook
was er een achtbaan die helemaal
in het teken van Halloween stond,
Overal bij en op die achtbaan
liepen heksen, spoken, en griezels
rond en waren er poppen
neergezet dat was wel grappig
want soms sprong er in een keer
iemand uit een doos en schrok bijna iedereen. Ook hadden
we goed weer het regende niet en we konden overal in het
was die dag ook helemaal niet druk in het park je hoefde
dus nooit lang bij een achtbaan te wachten. Na een leuke
dag gingen de meeste nog wat te eten halen en kwamen we
weer samen op de verzamelplaats. We liepen richting de
parkeerplaats waar de bus stond en gingen toen naar huis
kortom het was een geweldig leuke dag !!!
Christian V. Kollenburg

Walibi World, België
We zijn drie jaar lang naar Six Flags geweest en dit jaar
(ons laatste jaar) gingen we naar Walibi World in België.
Ik zelf was er nog nooit geweest dus had er best veel zin in!
We kwamen er iets voor de openingstijd aan. Ik had er niet
zo veel verwacht, want ik dacht dat het een klein pretpark
zou zijn, maar toen we daar aankwamen viel dat wel mee.
Er waren vele leuke attracties en bij de meeste kon je snel
doorlopen, omdat er die dag bijna niks te doen was.
Het weer was gelukkig wel goed (het regende niet =P) en
de busreis was net zoals anders weer gezellig.
Het was denk ik wel een goed idee om ook een keer naar
een ander pretpark te gaan, omdat vier jaar naar het zelfde
te gaan niet echt leuk is. Voor mij was de dag zeker
geslaagd!
Een laatste-jaars lid.

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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Nieuws v/h Wijkplatform

Wegen in Kern Oerle aangepakt
In 2005 en 2006 zijn middelen opgevoerd voor het
verblijfsgebied Oerle, waarbij het vooralsnog met name de
Nieuwe Kerkstraat betreft vanaf de St. Janstraat tot de
Berkt en de Clementinalaan. Hiermee is nog niet gestart
omdat wij eerst het plan Berkt gereed willen hebben.
Naar verwachting is dit begin 2006 gereed.
Naar aanleiding van het besluit van uw raad om ’t Stoom in
te richten als parkachtig evenemententerrein, vond op
11 juli jl. een ambtelijk gesprek plaats met
vertegenwoordigers van het wijkplatform.
In dit overleg is geconcludeerd dat er, voordat er een
integraal plan kan komen, eerst duidelijkheid moet zijn wat
betreft de wegenstructuur (VerkeersCirculatiePlan in de
loop van 2006), realisering Noordelijke Ontsluitingsroute
(als omleiding voor de kern) en de noodzakelijke
aanpassingen aan de riolering in de Nieuwe Kerkstraat.
Mede op basis van dit overleg heeft ons college inmiddels
besloten tot de volgende maatregelen die betrekking hebben
op zowel de korte als de lange termijn:
• herstraten Oude Kerkstraat en de St. Janstraat, vanaf de
Kers tot aan garage Dingen (realisering nog dit jaar);
• het planten van bomen op en het egaliseren en inzaaien
van het terrein ’t Stoom (realisering nog dit jaar);
• de planuitwerking voor de Oude Kerkstraat, het plein
voor de kerk en de St. Janstraat inclusief ’t Stoom, ter
hand te nemen na de vaststelling van het VCP (start
voorbereiding midden 2006, uitvoering vanaf 2008);
• de planuitwerking voor de inrichting tot verblijfsgebied
van de Nieuwe Kerkstraat en de Clementinalaan op korte
termijn te starten (realisering 2006).
Over het inrichten van de Nieuwe Kerkstraat en de
Clementinalaan als verblijfsgebied (= 30 km zone) zal
nadrukkelijk overleg worden gepleegd met de aanwonende
buurtbewoners. Dit overleg zal door de gemeente worden
gevoerd met de aanwonenden.

De inrichting van ‘t Stoom met bomen en inzaaien van gras
zal ook in overleg gaan met de aanwonenden. Dit overleg
zal door de gemeente in samenwerking mat het
wijkplatform gebeuren. Hiervoor zal eind november een
informatieavond worden georganiseerd. Met nadruk willen
we aangeven dat deze inrichting van ‘t Stoom van tijdelijke
aard is en dat nadat de wegenstructuur in Oerle en
omgeving in kaart is gebracht er een definitieve inrichting
zal plaats vinden

Ontwikkelingen Welschap.
Het wijkplatform heeft een groeiende belangstelling (en
ook bezorgdheid) over de ontwikkelingen met betrekking
tot het vliegveld Welschap. Omdat groei van het
vliegverkeer een toename van lawaai en vervuiling met zich
meebrengt in Oerle, ziet het wijkplatform een reden om
hieraan meer aandacht te gaan besteden. Het is onze
bedoeling om u daarover meer te gaan voorlichten.
Als eerste aanzet daartoe nodigen we dhr. Kopinga uit op
een bijeenkomst in het Dorpscentrum d’Ouw School.
Dhr. Kopinga is bestuurslid van de Belangenbehartiging
Omwonenden Welschap (BOW).
Deze bijeenkomst vindt plaats op 7 december as. en begint
om 20:00 uur.

Wedstrijden BIO 1

Zaalcompetitie Hoofdklasse A
zo 20 nov. Bio 1- de Korfrakkers 2
14.40uur: sporthal den Ekkerman
Pupil v.d. week: Margo v.d. Hurk
zo 27 nov. Rosolo 2- Bio 1
11.20uur: Reus. sporthal B1 in Reusel
zo 4 dec. Bio 1- Bladella 1
14.40uur: sporthal den Ekkerman
Pupil v.d. week: Willemijn v. Rooij
zo 11 dec. Boskant 1- Bio 1
13.20uur: sporthal de Streepen in St. Oedenrode
zo 18 dec. Sirene 1- Bio 1
12.00uur: sporthal de Wervel in Volkel
zo 8 jan. Bio 1- Flamingo’s 1
19.05uur: sporthal den Ekkerman
zo 15 jan. Bio 1- Ona 1
14.20uur: sporthal den Ekkerman
zo 22 jan. De Korfrakkers 2- Bio 1
13.15uur: sporthal ter AA in Erp
zo 29 jan. Bio 1- Rosolo 2
14.40uur: sporthal den Ekkerman
zo 5 febr. Bio 1- Sirene 1
14.30uur: sporthal de Springplank
zo 12 febr. Bladella 1- Bio 1
18.20uur: sporthal Eureka in Hapert
zo 19 febr. Bio 1-Boskant 1
14.20uur: sporthal den Ekkerman
zo 5 mrt. Flamingo’s 1- Bio 1
13.10uur: sporthal de Klumper in Lieshout
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Ghanamaand november
Programma van de Ghana-maand
in november 2005
De Stichting Kwahu-Ghana zet zich in voor de
geboortestreek van de in Veldhoven wonende Ghanese
Nederlander George Osei. Een nieuwe school met
onderwijzerswoningen is enige tijd geleden gerealiseerd.
Deze maand is een gezondheidskliniek klaar gekomen en
binnenkort krijgt het dorp Abokyikrom elektriciteit. Nieuwe
plannen voor ondermeer de inkomensverbetering van de
bewoners zijn in voorbereiding. Om nu alle Veldhovenaren
op de hoogte te brengen van Ghana en het werk van de
stichting worden in de maand november allerlei activiteiten
verricht. Ondermeer in samenwerking met de Openbare
Bibliotheek, de Basisschool De Rank en de
UnicefWereldwinkel.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd deel te nemen.
Het startsein van de activiteiten werd op 5 november om
11.00 uur door burgemeester Sjraar Cox gegeven. Hij is dan
eerst getuige van het optreden van een Djembeegroep van
de Veldhovense Muziekschool op het Meiveld. Vervolgens
gaan alle aanwezigen met een trommelende burgemeester
voorop naar de bibliotheek om daar de tentoonstelling te
bekijken.
Van 5 t/m 26 november tentoonstelling in de bibliotheek
met ondermeer voorwerpen van het Tropeninstituut.
‘Paleisgeheimen’ van het Ghanese Ashantivolk noemt het
Tropeninstituut ze. De openingsuren lopen gelijk met die
van de bibliotheek.
UnicefWereldwinkel aan de Burg. Van Hoofflaan heeft de
hele maand november allerlei cadeaus in de aanbieding die
in Ghana zijn gemaakt en waarvan de opbrengst aan de
kleine Ghanese producenten ten goede komen
Op woensdag 9 november om 20 uur vertelde mevrouw
Ineke van Kessel onder de titel ‘Eeuwenoude banden
Ghana-Nederland’ over de relaties van beide landen door
de eeuwen heen. Al in de zeventiende eeuw waren er nauwe
contacten en woonde een handjevol Nederlanders tussen de
kustbewoners. Ook de slavenhandel speelt een belangrijke
rol. De toegang is gratis, maar opgave bij de bibliotheek is
gewenst.
Het hele schooljaar door is basisschool De Rank in de weer
voor onze stichting. Een sponsorloop heeft al 3000 euro
opgeleverd. De school in Abokyikrom in Ghana plukt daar
de vruchten van. Op donderdag 10 november is er een
‘kijk-avond’, waarop iedereen tussen 19 en 20 uur kan
binnenlopen om geïnformeerd te worden over de school,
maar ook over wat er voor onze stichting wordt gedaan.
Houdt u van Ghanese percussiemuziek dan bent u van harte
welkom op woensdag 23 november. Dan treedt de bekende
groep Yama-Yama op en wordt u bovendien geïnformeerd
over het werk van onze stichting. De kosten zijn 5 euro en
kaarten zijn af te halen bij de bibliotheek.
STICHTING KWAHU – GHANA
Secretariaat:
Linde 18
5509 NG VELDHOVEN
( 040 – 2533354
E-Mail: schier@ xs4all.nl
24

Landinrichting op koers
Landinrichting Wintelre-Oerle op koers
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
startten in juni 2002 met de voorbereiding van de
landinrichting Wintelre-Oerle. Het project kwam, in
verband met bezuinigingen, in maart 2003 stil te liggen.
Sinds eind vorig jaar is de Landinrichtingscommissie
Wintelre-Oerle weer bijeen gekomen. De commissie bestaat
uit de partijen: ZLTO, IVN, Waterschap de Dommel,
gemeente Eersel en gemeente Veldhoven.
De Landinrichtingscommissie heeft de voorbereiding weer
opgestart en is druk bezig met het maken van verschillende
tussenproducten. Deze producten tezamen, vormen begin
2007 het ‘Uitwerkingsplan Wintelre-Oerle’. Het plan is een
nadere uitwerking van de reconstructieplannen Boven
Dommel en Beerze-Reuzel, die door de provincie NoordBrabant zijn vastgesteld. Volgens de commissie ligt de
landinrichting Wintelre-Oerle op koers.
De werkzaamheden van de Landinrichtingscommissie
De tussenproducten die de Landinrichtingscommissie
maakt, zijn onder andere een plan waarin de toedelingsmogelijkheden voor de landbouw worden onderzocht en
een inventarisatie van de landschapselementen die
aanwezig zijn in het buitengebied zoals bosjes, houtwallen
en bomenrijen, maar ook cultuurhistorische elementen als
de bolle akkers, stijlranden en kleinschalige
kavelstructuren. Van al deze bestaande elementen
beoordeelt de commissie of deze waardevol zijn om te
behouden voor het gebied en of ze eventueel zijn te
versterken door bijvoorbeeld aanleg van extra beplanting.
Natuur en landbouw werken samen
Naast het behouden en versterken van landschapselementen, wordt voorgesteld om nieuwe elementen in het
gebied te ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
aanleggen van een ecologische verbindingszone of het
zichtbaar maken van de historische landschapsstructuur
door het aanbrengen van houtwallen en struikranden. Voor
de uitvoering van al deze maatregelen is grond op de juiste
plaats nodig. Het kan niet anders dan daarbij ook de
landbouw te betrekken! Door het ruilen van percelen heeft
de commissie de kans om ook de landbouwkundige
verkaveling in het gebied te verbeteren op het gebied van
vorm, het samenvoegen van kavels en het verkorten van de
afstand van veldkavels tot de bedrijfsgebouwen, waardoor
een win-win situatie ontstaat.
Inventarisatie in de streek
De commissie wil graag in november inventariseren welke
gedachten er bij de grondeigenaren in de streek leven met
betrekking tot de landinrichting. Voor de inventarisatie
worden in november de eigenaren met meer dan 5 hectare
grond in het landinrichtingsgebied, middels een
persoonlijke brief uitgenodigd. Met name wil de commissie
weten met welke uitgangspunten, wensen en behoeften
rekening kan worden gehouden in de verdere planvorming.
Hebt u vragen, secretariaat landinrichtingscommissie
Wintelre-Oerle, Dienst Landelijk Gebied;
dhr. R. Akkermans. p/a Postbus 1180, 5004 BD Tilburg.
( 013-5950678 of R.M.J.Akkermans@MinLNV.nl

Knutselen: Versier je eigen speculaaspop.
Deze maand gaan we natuurlijk iets knutselen voor
Sinterklaas. Vraag aan je mama of papa of je een
speculaaspop mag hebben. Je hebt ook water nodig,
poedersuiker en kleine snoepjes.(bv M&M’s, Tum
Tummetjes of spekjes) Doe een klein beetje water bij de
poedersuiker. Nu krijg je eetbare plak. Met die plak kun je
nu de speculaaspop met de snoepjes gaan versieren. En
daarna … dan mag je hem natuurlijk lekker opeten.
Veel plezier en eet smakelijk!
Marsepein
Dit heb je nodig: 4 zakjes amandelschaafsel,
175 gram poedersuiker, ½ cupje eiwit, extra poedersuiker
om te bestuiven, een keukenmachine, een deegroller,
uitsteekvormpjes.
Doe het amandelschaafsel in de keuken machine. Maal de
amandelen zo fijn mogelijk. Doe het amandelpoeder dat
overgebleven is, in een kom. Was je handen en droog ze
goed af. Meng de poedersuiker door het amandelpoeder.
Doe dan het eiwit erbij en kneed het tot een soepel maar
stevig mengsel. Als het mengsel nog te plakkerig is, meng
er dan wat extra poeder suiker door. Is het mengsel te
droog? Meng er dan wat extra eiwit door. Strooi een beetje
poedersuiker op een grote plank. Rol met een deegroller het
marsepein uit tot een lap van ongeveer een halve centimeter
dik. Steek er met vormpjes er allerlei figuurtjes uit of kneed
er poppetjes of dieren van. Je kunt ook met
levensmiddelenkleurstof enkele druppels aan je marsepein
toevoegen voor een vrolijk kleurtje.
Verhaaltje: Sinterklaas en de snoepjes-Piet.
In de keuken van Sinterklaas werken heel veel Zwarte
Pieten. Ze zijn heel de dag bezig om te koken voor
Sinterklaas en de andere pieten. Ook bakken ze de
kruitnootjes, pepernoten, de gevulde speculaas en de taai
taaipoppen. Die moeten allemaal met de boot mee naar
Nederland. Er zijn ook veel verschillende Pieten. Een
kneed-Piet, die maakt het deeg. Een bak-Piet, die bakt alles.
Er is ook een proef-Piet, die moet af en toe even proeven
of alles nog zo lekker is als Sinterklaas het wil. Dan komt
de inpak-Piet, die zorgt dat alles gewogen wordt en daarna
ingepakt. En ten slotte helpen alle Pieten met het sjouwen
van al die lekkernijen naar de boot van Sinterklaas.
Sinterklaas heeft ook een reken-Piet die elke week alles telt
om te kijken hoeveel er al gebakken is en hoeveel ze nog

moeten bakken voordat ze naar Nederland kunnen gaan.
Vandaag moet de reken-Piet ook weer op pad. Maar waar is
hij? Hij zou al lang bij Sinterklaas moeten zijn maar
niemand heeft hem al gezien. De Sint stuurt een paar Pieten
op pad om hem te gaan zoeken. Ze zoeken overal. In de
tuin is hij niet en ook niet in de keuken. Hij is niet in de
sportzaal of in het zwembad. De Pieten gaan ook zoeken bij
Americo, het paard van Sinterklaas. Maar nee hoor, ook
daar is hij niet. Na uren zoeken hebben ze hem eindelijk
gevonden. De reken-Piet ligt in zijn bed. Hij wil, niet uit
zijn bed komen. “Ik heb zo’n buikpijn” zegt hij. De andere
Pieten gaan Sinterklaas halen. “Reken-Piet is ziek
Sinterklaas” vertelt de zoek-Piet tegen hem. “Hoe kan dat
nu?”, vraagt Sinterklaas. “Heb je teveel gesnoept?” De
reken-Piet knikt: “Gisterenavond wilde ik al beginnen met
tellen Sinterklaas en omdat ik de proef-Piet niet kon vinden
heb ik ook nog even wat geproefd. Ik heb van alles een
hapje genomen Sint, dat moet toch zo?” “Oh, nee!”, roept
de Sint uit. “Van alles een hapje? Je moet van elke doos
kruidnootjes 1 nootje proeven, en als er een taai taaipop
kapot is mag je daar ook van proeven. Nu heb je wel
100 kruidnootjes in je buik en heel veel taai taai. Geen
wonder dat je pijn in je buik hebt. Dat is toch wel een beetje
dom hoor.” “Oei, oei”, jammert het Pietje, “ik zal het nooit
meer doen hoor, Sinterklaas, maar het was ook zo lekker.”
Sinterklaas moet er wel een beetje om lachen. Dit Pietje zal
inderdaad nooit meer snoepen van al het lekkers. Hij heeft
zijn lesje wel geleerd.
KIDS tegen Geweld
Hoi, ik heb auditie gedaan voor ‘Kids tegen Geweld’ voor
een t.v.-spotje. Eerst heb ik me aangemeld op
www.kidstegengeweld.nl. Toen ben ik uit de 700
aangemelde met 69 anderen gekozen. Ik moest daarvoor
naar Amsterdam. Daar moest ik op mijn eigen manier een
gedicht op een opvallende manier voordragen. (ik heb het
gezongen). Ik ging door naar ronde 2, met 3 andere
kinderen. Ik moest naar Katwijk aan Zee. Maar wat bleek:
ik was al uitgezocht om het spotje van ‘Kids tegen Geweld’
te doen. De drie anderen hebben auditie gedaan voor het
vervolgspotje. In Katwijk aan Zee gingen ze het opnemen.
Helemaal echt met grote camera’s en lampen. Maar het was
nog niet afgelopen. Ik moest in de herfstvakantie terug naar
Loosdrecht om mijn stem in te spreken. Dat was heel leuk
en het ging ook heel goed want ze dachten dat het 2 uur zou
duren maar het duurde 1 uur. Het was een
hele leuke ervaring en ik kom rond sinterklaas
waarschijnlijk een aantal keren op t.v.
Het heeft ook met sinterklaas te maken.
Kijken dus !!!!!
- XXX- Bette van Beers
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Hoe doen onze schoolverlaters het?
Elk jaar vragen we een paar schoolverlaters om hun eerste ervaringen te vertellen over de “nieuwe school”. Dit jaar hebben
we stukjes gekregen van Nick, Bram, Christian, Verena en Lisa
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Uitslag kleur/knutselplaat van September 2005;
“Welkom op de Kermis”
Hallo jongens en meisjes,
Hebben jullie allemaal een leuke herfstvakantie gehad?
Lekker door de vallende bladeren van de bomen gewandeld
en paddenstoelen gezocht? Er staan op het moment hele
mooie in het bos. En de kleuren van de vallende blaadjes
zijn ook erg mooi. Vandaag is het echter niet meer zo’n
mooi weer. De zon schijnt niet meer en het regent af en toe
en er staat een flinke wind als ik naar de prijswinnaar loop.
Mijn paraplu durf ik niet op te zetten
anders vlieg ik zo de lucht in. Ben ik
er trouwens wel sneller, als de wind
tenminste de goede kant op waait.
Anders kom ik er nooit op het juiste
adres aan en kom ik heel ergens
anders terecht. Of land ik ergens hoog
in de boom en moet de brandweer me
met de ladderwagen komen redden.
Maar gelukkig is dit niet het geval en
kom ik op het goede adres in de
A.P. de Bontstraat. Als ik aanbel
wordt er door de moeder van de
prijswinnaar open gedaan. De
prijswinnaar, een jongen van zeven
jaar, weet nog van niets. Als ik binnen
kom zit hij rustig met een
schoolvriendje te spelen. Ze zeggen
me allebei gedag en spelen lekker
verder. Als ik dan vertel dat hij de
kleurwedstrijd van de Koers van Oers
heeft gewonnen is hij heel erg blij. Vooral met de
cadeaubon. Hij wil er meteen mee naar de speelgoedwinkel
om er wat van te gaan kopen. Maar jullie weten nu nog
steeds niet wie de gelukkige prijswinnaar is. Nou ik zal het
je vertellen. Zoals ik al schreef, is het een jongen van zeven
jaar oud. Hij woont samen met zijn papa en mama en zijn
zus in de A.P. de Bontstraat. Zijn zusje zit in groep 1-2 en
heet Melissa. Ja, nu weet je het misschien.
Het is: Mylan Wijnen. Mylan zit in groep 3-4A van de
St. Jan Baptist. Bij juf Lineke en juf Birgit. Hij vindt het erg
leuk op school. Mylan leert nu schrijven en hij kan ook al
een beetje lezen. Voor het eind van het jaar kan hij, denk ik
wel al een heel boek uitlezen. Hij vindt het ook leuk om te
schrijven. Thuis doet hij dat ook.

Verder heeft hij vriendjes op school waar hij graag mee
speelt. Zoals Geert en Niels, en met Koen heeft hij een
spreekbeurt over vissen gehouden. Mylan heeft 2 vissen.
Eén is oranje kleurig (goud eigenlijk) en heet Nemo.
Dezelfde naam als een andere wereldberoemde vis. En de
andere vis is zwart van kleur en heeft wat uitpuilende ogen
en heet daarom ook: dik oogje. De 2 vissen mochten ook
even mee naar school toen Mylan en Koen hun spreekbeurt
hielden. Volgens mij houdt Mylan wel van vissen en van
water, want hij krijgt een nieuwe
kamer, een maritieme kamer. En hij kan
al net zo goed zwemmen als zijn vissen.
Hij heeft al zijn zwemdiploma A en zijn
zwemdiploma B en nu is hij aan het
oefenen om zijn C diploma te halen.
Dat zal vast wel lukken, want hij moet
de borstcrawl vaak voor doen van zijn
zwemjuffrouw. En door het gat heen
zwemmen is ook heel erg leuk. Als hij
zijn C diploma haalt wil hij wel een
cadeautje: namelijk een snorkel en
zwemvliezen. Bij zijn andere behaalde
diploma’s had hij ook iets gekregen.
Een grote hijskraan en een
brandweerauto. Handig voor mij voor
als ik echt eens een keer de lucht in
vlieg en in een boom terecht kom. Dan
hoef ik alleen Mylan maar even te
bellen en kan hij me komen redden. En
van al dat zwemmen en spelen bij Jong
Nederland krijg je wel honger. Pasta’s en pizza’s dat gaat er
wel in. Gewone friet is niet zo lekker, die is zo dik, maar de
franse frietjes bij Mc…D…. zijn wel weer erg lekker.
Mylan gaat volgend weekend op bivak met Jong Nederland,
dan ben ik benieuwd wat ze gaan eten. Ze moeten vast op
een houtvuurtje hun eigen potje koken. Heel veel plezier op
bivak en ik ga er weer vandoor. Mama van Mylan bedankt
voor de thee en het lekkers erbij. Voorlopig hoef ik niet
meer te eten. Het was erg gezellig bij jullie en koop maar
iets leuks van je cadeaubon.
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 28 november 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 November 2005’ en druk de pagina af.
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Agenda 2005
November
KBO: Eten bij ‘De Oude Garage’ in Zeelst
15
Harmonie: Bindingsavond
18
Evaluatie Pompoenenplezier in
25
Dorpscentrum d’Ouw School om 20.00 uur
Tiener Comité: avondactiviteit
25
Oud papier ophalen
26
Intocht Sinterklaas in Oerle
27
KVB: Sinterklaasviering
28
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
28
December
1
10
18
19
24
28

Sinterklaas bezoek op school + peuterspeelzaal
Rijvereniging St. Jan Oerle: Oud ijzer ophalen
Harmonie: Kerstconcert in de kerk (14.30uur)
KVB: Kerstviering
Oud papier ophalen
Tiener Comité: Sport- en Activiteitendag

Agenda 2006
Januari
9
15
17
22
29

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

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord
Voor aanmelding van items voor op het
publicatiebord kunt u terecht bij:
Ine Loijen - van Boekel
J. Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven
Tel: 040 - 205 10 28
e-mail:
publicatiebord@koersvanoers.nl

Februari
12
14
21
24
25 t/m 28

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

Maart
19
21
26

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

April
1
9
16
28

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

Mei
7
13
21

Harmonie: Dauwtrappen
Boergondisch Oers
Oerse Motortoertocht

Juni
4
5
11
24 + 25
25
27

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

Augustus
Harmonie: inhalen Jeugdwandel 3-daagse Oerle
12
11 t/m 13 Tiener Comité: Bivak
Tiener Comité: Afsluitingsavond
19
September
KVB: Avond over Brabant
12

Volgende kopijdatum is
28 november 2005

