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Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle.
De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten,
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de inzender.
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.

'UXN WHFKQLVFKHUHDOLVDWLH

*HHQ.RHUVJHKDG"

Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (  .
Op de volgende plaatsen ligt de koers:
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School.

6WLFKWLQJ.RHUVYDQ2HUV

Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,
St. Janstraat 50, 5507 ND, (PDLOVHFUHWDULDDW#NRHUVYDQRHUVQO
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC

,QWHUQHW

Het adres van onze internetpagina’s: KWWSZZZNRHUVYDQRHUVQO
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen
naar: ZHEPDVWHU#NRHUVYDQRHUVQO

.RSLMDDQOHYHUHQ

Via mail naar UHGDFWLH#NRHUVYDQRHUVQO of in de brievenbus bij
d’Ouw School in de vorm van een diskette en een afdruk
(i.v.m. leesbaarheid diskette).

9HUVFKLMQLQJVGDWD
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'$1.%(78,*,1*
Hierbij willen wij u graag bedanken voor de
overweldigende belangstelling en de vele blijken van
medeleven die wij ontvangen hebben bij het overlijden van
mijn vrouw, ons moeder en ons oma,
$QQDYDQ%RHNHO5HQGHUV
Uw bezoeken, telefoontjes, kaarten, bloemen en
aanwezigheid bij de avondwake en uitvaartdienst, hebben
ons heel erg gesterkt om het verlies te kunnen dragen.
We worstelen nog steeds met het onverwachte afscheid, we
missen haar ontzettend, maar we beseffen ook dat dit bij het
leven hoort en dat ze niet anders gewild zou hebben dan dat
we ons leven voortzetten zoals we dat van haar geleerd
hebben.
Dat proberen we dus te doen en uw steun daarbij wordt heel
erg gewaardeerd.

Herinnering: Vooraankondiging Jaarvergadering OWWO
10 november a.s.
7KHPD

7RHNRPVWYDQ2::2HQKHW
YHUHQLJLQJVOHYHQLQ2HUOH

Er mogen maximaal 2 personen per vereniging, stichting of
comité deel nemen aan deze bijeenkomst.
Overleg nu reeds met je medebestuursleden welke
2 personen er in d’Ouw School op 10 november a.s.
aanwezig zullen zijn.
De definitieve uitnodiging met agenda en toelichting op het
thema volgt zo spoedig mogelijk.

Familie van Boekel.
Met vriendelijke groet, namens OWWO,

*HYRQGHQYRRUZHUSHQ
*HYRQGHQ-DVVHQ
Blijven liggen op kermismaandag bij familie van de Wiel:
2 jassen. Gratis af te halen door de rechtmatige eigenaar op
Welle 16.

Henriëtte Schoonen
Vooraard 24 A
5507 PN Oerle - Veldhoven
040 – 254 22 84
E-mail :schoonenvkuik@zonnet.nl

:HGVWULMGHQ%,2

-RVHQ-HQQ\7LPPHUPDQV
=DQGRHUOH5-9HOGKRYHQ
7HOHIRRQ  )D[  
.HXNHQJHRSHQGYDQWRWXXU
7HYHQVNXQWXELMRQVRYHUQDFKWHQ
(PDLOLQIR#]DQGRHUOHQO
KWWSZZZ]DQGRHUOHQO

9HOGFRPSHWLWLH+RRIGNODVVH$
4 sept. 13.00u: de Peelkorf 1-Bio 1
niet gespeeld
11 sept. 13.00u: Bio 1-Corridor 1
XLWVODJ
pupil v.d. week: Evie de Crom
19 sept. 13.00u: Bio 1-DSV 1
XLWVODJ
pupil v.d. week: Maartje Verhoef
25 sept. 13.00u: de Horst 1-Bio 1
XLWVODJ
2 okt. 13.00u: Swift 2- Bio 1
XLWVODJ
9 okt. 13.00u: Bio 1-de Merels 1
sportpark de Heikant in Oerle
pupil v.d. week: Marly Klomp
16 okt. 13.00u: Bio 1-Vessem 1
sportpark de Heikant in Oerle
23 okt. 13.00u: Corridor 1- Bio 1
sportpark Breugel in Breugel
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8LWVODJHQNHUPLVORWHULM

8LWVODJNHUPLVORWHULM
6WLFKWLQJ1LHXZH/HYHQVNUDFKW
Van 17 t/m 20 september vond onder ideale
weersomstandigheden de kermis in Oerle plaats.
De kermis was dit jaar voor het eerst uitgebreid met een
aantal nieuwe attracties. Dit tot grote vreugde van de
plaatselijke jeugd.
Nieuwe Levenskracht Oerle was als vanouds aanwezig, met
een brievensportkraam en een grote loterij. Mede dankzij
het stralende weer is de kermis voor Nieuwe Levenskracht
een groot succes geworden. Met de opbrengsten kunnen
weer vele activiteiten voor de plaatselijke zieken,
gehandicapten en alleenstaanden worden ontplooid. De
trekking van de grote loterij werd, op dinsdagavond rond
21.00 uur, wederom verricht door dhr. Renders van de
Rabobank Oerle - Wintelre.
Dit jaar werden er ook weer twee levensmiddelen pakketten
verloot onder de bezitters van SNL-loten, welke ter plaatse
aanwezig zijn bij de trekking.
Het bestuur dankt iedereen, die door middel van een
donatie, het meespelen met de brievensport of de loterij,
weer zijn of haar steentje heeft bijgedragen.
Hieronder de uitslag van de loterij trekking;
1e Prijs:
2e Prijs:
3e Prijs:
4e Prijs:
5e Prijs:
6e Prijs:
7e Prijs:
8e Prijs:
9e Prijs:
10e Prijs:
11e Prijs:
12e Prijs:
13e Prijs:
14e Prijs:

Heren of dames fiets
MP-3 speler
Hogedrukreiniger
Campingbedje
Kinderfietsje
Elektrische friteuse
Huishoudtrapje
Hangmat
Pannenset
Schuurmachine
Pluche Beer
Accuboormachine
Knuffieland speelset
Grastrimmer

Lotnr.:
3628
0787
3822
2801
0527
3821
1816
1473
3010
0048
2710
3732
0083
0826

Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het juiste
lot worden afgehaald bij Henk Senders,
Oude Kerkstraat 57, te Oerle.
040 – 205 22 39

8LWVODJNHUPLVORWHULM
3RQ\FOXE'H+LQQLNHUV
Bij Oerle kermis behoort al sinds jaar en dag
de kermisloterij van Ponyclub “De Hinnikers”.
Door de inkomsten uit de verkoop van de loten, kunnen we
voor de leden weer leuke activiteiten organiseren.
De trekking van de loterij werd zoals de laatste jaren
gebruikelijk weer verricht door Dhr. Tiny Renders,
directeur van Rabobank Oerle - Wintelre.
De KRRIGSULMVHHQVKHWODQGYHXOHQ, is dit jaar gevallen op
lotnummer . De gelukkige prijswinnaar is de IDPLOLH
7RSV uit .QHJVHO.
De overige prijzen vielen op de lotnummers:
2e prijs:
slagboormachine
1151
3e prijs:
decoupeerzaag
0741
4e prijs:
brandblusser
2604
5e prijs:
vlakschuurmachine
3420
6e prijs:
inklapbare stoel
2982
7e prijs:
haakse slijper
0404
8e prijs:
kapstok
0783
9e prijs:
kooktoestel
0301
10e prijs:
schroevendraaierset
1101
11e prijs:
badkamerset
2697
12e prijs:
fietscomputer
3552
13e prijs:
zaklamp
0605
14e prijs:
tuindecoratie
0096
15e prijs:
penhouder
3203
De gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het
goede lot afgehaald worden bij:
Nicoline Bekkers, Zittard 49, Oerle,
040-2051782
Het bestuur en leden van ponyclub “De Hinnikers”
bedanken de Stichting Nieuwe Levenskracht voor het
mogen gebruiken van hun kraam en Tiny Renders voor het
verrichten van de trekking.
Tevens bedanken zij iedereen voor het meespelen en kopen
van de loten.
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2RLHYDDUVLQ2HUOH
Zaterdag 3 september vroeg in de avond
was er rumoer op de Zandoerleseweg:
ooievaars op de silo van de voormalige
mengvoederfabriek/drogerij. Aanvankelijk
enkele exemplaren, maar al ras telden we er wel
tien. Plots vertrok alles weer, maar gelukkig, na
een korte rondvlucht streek het hele gezelschap
weer neer op de zwarte toren. Met druk
geklepper werd toilet gemaakt, de rustplaats werd nader
verkend en een groeiende schare toeschouwers genoot van
het spektakel.

Het kabaal van een motorrijder werd de club vermoedelijk
teveel en alles ging tegen half negen op de wieken, op zoek
naar een rustiger plek om de nacht door te brengen.
Boeiend zo’n plotse ontmoeting met een stel avonturiers die
aan een lange, gevaarlijke tocht naar het zuiden bezig zijn.
Uiteindelijk belanden ze in Noord-Afrika en brengen daar
de winter door. In het voorjaar keren ze dan weer terug,
elke volwassen vogel naar het nest dat ze het jaar daarvoor
bewoond hebben. Man en vrouw vinden elkaar daar terug,
als ze beide de gevaren van de trek en de overwintering
hebben overleefd.
En heel even hebben we aan de Zandoerleseweg een stukje
van de route van deze avonturiers meegemaakt. Toch wel
wat anders dan een geheel verzorgde vliegreis naar
Spanje.....
Dré Verhagen

&KDQWn2HUVLQFRQFHUW

&KDQW¶2HUVLQFRQFHUWPHW3RLQWZRRG

1DMDDUVFRQFHUWLQ³&DIp]DDOGH0ROHQYHOGHQ´
Op zondagmiddag 30 oktober geeft Chant’Oers een concert
samen met Bigband “Pointwood” uit, u raadt het al,
Stiphout. Het concert begint om 13.30 uur in café-zaal
de Molenvelden, de toegang is gratis.
Chant’Oers heeft een aantal nieuwe nummers ingestudeerd
onder de bezielende leiding van Bea de Jong en
ondersteund door Kees de Jong
Het optreden van Chant’Oers wordt afgewisseld met een
optreden van “Bigband Pointwood”. Deze ruim
twintigkoppige band met solozangeres Lidy staat onder
leiding van Wilfried van der Zanden en de band zorgt voor
swingende muziek. Het belooft een gezellige swingende
middag te worden.

7RW]LHQVRSRNWREHURPXXULQ
&DIp]DDOGH0ROHQYHOGHQ
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'DKOLDWHQWRRQVWHOOLQJ
Onze dahlia-tentoonstelling is weer achter de rug, en we
mogen met trots zeggen dat het een geslaagd evenement is
geworden.
Dit blijkt ook uit de vele
leuke reacties die we in
ontvangst mochten
nemen, en dat het een
compliment waard was
om onze bloemen met
kunst uit Oerle samen te
brengen. Zo zie je maar
alles kan in Oers.
Daarom spreek ik ook
een dankwoord uit aan
de makers van de
tuinbeelden, met name
Nelly Fredriksz, de
schilderijen gemaakt
door Chris Peelen, en
als laatste aan een vrouwelijk lid van onze eigen
bloemenclub, Diny Mackaij met haar hobby keramiek.
Een bedankje aan alle mensen die onze tentoonstelling met
een bezoek hebben vereerd, het waren er velen. Ook dit jaar
weer mensen die niet in de buurt van Oerle woonden.
Ik heb plaatsnamen gehoord zoals Rotterdam, Den Haag,
Gilze-Rijen,
Schijndel,
Eerde, en
nog enkele
plaatsen uit
Limburg.

Enkele van
onze leden
hebben dit jaar
met hun
bloemen weer
prijzen weten te
bemachtigen,
hier volgen
enkele namen:
x H. van Beers, eerste prijs in 7 bloemen decoratief met
24.2 punten, een tweede prijs in 5 bloemen decoratief met
24.7 punten, en ’n tweede prijs met een mand steken
23.9 punten.
x H. Senders, tweede prijs in 11 bloemen kleinbloemig met
23.4 punten, en een vierde prijs in 7 bloemen
kleinbloemig met 23.9 punten.
x C. v/d Loo derde prijs eveneens in 11 bloemen
kleinbloemig met 23.3 punten, een tweede prijs en vijfde
prijs in 7 bloemen kleinbloemig met respectievelijk
24.5 en 23.5 punten.
x J. v/d Ven eerste prijs in 11 stuks pompon met
24.2 punten.
x Th. Kees vierde prijs in 7 bloemen cactus en semi-cactus
met 25.2 punten
x W. Heijmans eerste prijs in 9 bloemen bolvorm met
22.9 punten, en een tweede prijs in 7 bloemen cactus en
semi-cactus met 25.5 punten.
x
Bloemstuk groot 1e J. v/d Ven
23.9 punten
2e D. Mackaij
22.0 punten
3e M. Hofman
21.8 punten
5e Th. Kees
21.5 punten
6e D. Mackaij
21.2 punten
Bloemstuk klein

1e
2e
3e
4e
5e

Wisselbekers Oerle
Beker Molenvelden:
Beker Lindhout:

D. Mackaij
D. Mackaij
G. v/d Velden
M. Hofman
D. Mackaij

23.2 punten
22.3 punten
21.3 punten
21.0 punten
20.8 punten

H. van Beers 24.5 punten
W. Heijmans 25.5 punten

Die enkele namen zijn er toch nog veel geworden, QLHW
VOHFKWKq
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Met de loterij die elk jaar gehouden wordt, waren weer
prachtige prijzen te winnen, dit hebben we te danken aan
onze sponsors met name de Rabobank, de Harendse Smid
en nog een anonieme gever.

2XZ N RHUV

%URQ.RHUVYDQ2HUV-DDUJDQJQXPPHU
Begin oktober was het dierendag, volop bedrijvigheid op
school. Van vlieg tot eend was er te bezichtigen. Daarom
deze verhaaltjes van de kinderen van de tweede klas van
onze school.
Miriam van Loenhout gaat wat ekstra kopen voor de dieren.

Nog even iets anders, er zijn op woensdag 31 augustus j.l.
5 leden naar de nationale dahlia-tentoonstelling in Leiden
geweest, en hebben daar een keurig naamplaatje van die
club uit Oerle achtergelaten.
Deze mensen hebben daar maar liefst 26 prijzen in de
wacht gesleept, en nog eens 6 eervolle vermeldingen.
Met haar bloemstukken algemeen wist Marjolein Hofman
de eerste prijs te behalen met maar liefst 9.30 punten, de 4e
en de 5e prijs waren ook voor haar met 9.10 en 9.00 punten.
Marjolein proficiat met dit succes.
Theo Kees scoorde heel goed met zijn eigen zaailingen, en
gooide grote ogen met zijn bloemen, deze zijn dan ook door
de Nederlandse Dahlia Vereniging op hun website
geplaatst, en pronken zij met de bloemen van Theo.
Ook hier een hoeraatje voor Theo.
Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet en de
belangstelling, graag tot ziens bij het volgende evenement
op 29 oktober: SRPSRHQHQSOH]LHUPHWKDOORZHHQ
+HWLQVFKULMIIRUPXOLHUQRJQLHWLQJHOHYHUG""
,QOHYHUHQNDQQRJWRWRNWREHU
Pak de Koers van de maand september en vul dat
inschrijfformulier in, stuur het zo snel mogelijk naar een
van de genoemde adressen, en wij kunnen dan aan het werk
om de route uit te zetten, en het programma af te werken.

De hond en de kat. De kat heet mies. Jan gaat met de dieren
op stap. Moeder ik ga met de dieren weg! Goed? Daaaaaag!
Jan doet de dieren verwennen. Hij gaat de winkel binnen.
De hond mag ook binnen. Dag mevrouw, mag ik twee
blikken. Voor de hond spek en een voor de poes, spek. Nu
gaat Jan weer naar huis. Moeder doet de deur open. Kijk
daar is Jan, wat heb je bij je? Twee blikken spek, een voor
de hond en een voor de kat.
Erik Onnekes heeft een lief hondje.
Ik heb een hond. Soms blaft hij, maar soms ook niet. Hij
trekt wel eens aan de riem. Dan kan ik hem niet meer
vasthouden. Dan doet papa het. Hij krijgt hééééél soms een
klap. Dan jankt hij een beetje. Hij bijt soms in de slof van
papa. Ook wel eens in de slof van mij. Ik heb nog niet
gezegd hoe hij heet. Hij heet pukkie!! Pukkie zit soms
achter de poes aan.

En Claartje Prinsen vertelt:
Er zijn vliegen die prikken en er zijn vliegen die kriebelen
en er zijn wespen die steken. Voor dieren moet je lief zijn.
Paarden moeten de boer soms helpen, maar als het
dierendag is, niet. Dan worden de dieren verwend! Dan
krijgen ze lekker eten. De geiten mogen buiten lopen. De
kinderen nemen de dieren wel eens mee naar school. b.v.
eenden, muizen, kikkers, poesen, vissen, geiten,
papagaaien, duiven en vogels.

Tot ziens “Groen en Keurig”
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:HHNHQGYLHULQJHQ6W-DQGH'RSHUNHUN
Weekend van 15 – 16 oktober:
za 19.00 uur: Woord– en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders
zo 10.15 uur: Woord– en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders (Convocamus)
Weekend van 22 – 23 oktober:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met Pastor J. Tonino
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met Pastor J. Tonino
Week van 29 oktober – 4 november:
za 19.00 uur: Woord– en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders (The Unity)
2S]RQGDJRNWREHURPXXULQ+&DHFLOLDNHUN
Installatie door Mgr. A.L.M. Hurkmans van de heer
W. Smulders als pastoor van de parochie H. Drie-eenheid.
Di 19.00 uur: QRYHPEHU$OOHUKHLOLJHQ
Woord- en Communiedienst met pastoraal
werker M. Sanders
Wo 19.00 uur: QRYHPEHU$OOHU]LHOHQ
Herdenking van alle overleden parochianen
van het afgelopen jaar m.m.v.
Avondwakegroep
Weekend van 5 en 6 november:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(St. Jan)
Weekend van 12 – 13 november:
Za 19.00 uur: Woord- en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders
Zo 10.15 uur: Woord- en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders (Convocamus)
'LWDOOHVRQGHUYRRUEHKRXG 

8,712',*,1*
Op zondag 30 oktober a.s. om 14.00 uur vindt in de
H. Caeciliakerk, Dorpstraat 18 te Veldhoven,
de installatie plaats van de heer W.C.M. Smulders als
pastoor van de parochie Heilige Drie-eenheid door
Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans, bisschop van Den Bosch.
Van harte nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.
Na afloop van deze plechtigheid is er gelegenheid om
kennis te maken de nieuwe pastoor in Zaal D’n Admirael,
Kromstraat 2.
Parochiebestuur Heilige Drie-eenheid

67(/-(9225«
Stel je voor; pastoor mogen worden in Veldhoven, van de
parochie Heilige Drie-eenheid. Zelfs op papier ziet het er
aanlokkelijk uit. Lang heb ik er dan ook niet over hoeven
na te denken. Met liefde en plezier heb ik daar ‘ja’ op
gezegd zodat ik, Wil Smulders, per 1 oktober ben benoemd.
Benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Drie-eenheid.
Stel je voor; je krijgt te horen dat er iemand tot pastoor van
jouw parochie is benoemd, dan wil je tot wel graag weten
wie dat dan wel niet is. Wat is het voor iemand die pastoor
Wil Smulders? Hoe denkt die man over de dingen, hoe gaat
hij het aanpakken, hier bij ons?
Eerlijk gezegd, ik zou het niet weten.
Stel je voor dat je alles wat ging gebeuren al van te voren
wist.
Stel je voor…
Natuurlijk je doet in je leven ervaringen op, er zijn dingen
die je meemaakt die je leven vorm geven, die je mening
over dingen vormt. Resultaten uit het verleden geven dan
wel geen garanties voor de toekomst maar toch...
Eigenlijk kom ik voort uit de praktijk. Toen ik 16 was, in
1979 dus reken zelf maar even uit hoe oud ik ben, ben ik
gaan zingen in een jongerenkoor dat ook mee mocht denken
over de invulling van de jongerenvieringen die eens in de
twee weken werd gehouden in de kerk van Judas Taddeus
in Eindhoven, waar ik vandaan kom. En van het één kwam
het ander.
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Jaren later zeiden ze daar tegen me; ‘als je nu al zoveel voor
de kerk doet, zou je toch eigenlijk er iets meer over moeten
zien te weten te komen’. En ze hadden gelijk. Daarom ben
ik theologie gaan studeren aan de Theologische Faculteit
Tilburg. En vandaar uit ben ik terecht gekomen op de
priesteropleiding van het Bisdom Den Bosch.
Ze zeggen wel eens dat het seminarie conservatieve
priesters aflevert. Ze zeggen ook dat de Theologische
Faculteiten in Nederland heel erg progressief zijn. Ik voelde
me bij beide thuis. Ik heb niet het gevoel een fijnslijper te
zijn, ik ben te nonchalant om precies op de regels te gaan
zitten letten. Het kan soms wel wat losser maar zonder dat
ik uit het oog wil verliezen hoe het eigenlijk zou moeten
zijn. Graag ga ik het gesprek aan en bekijk al pratend,
denkend, overleggend, wat nu het beste is.
Ik hoop dan ook op een prettige samenwerking met pastor
Mardi Sanders, met het kerkbestuur, met de vrijwilligers en
iedereen die als gelovige, als parochiaan met de parochie
Heilige Drie-eenheid verbonden is. Ik heb er zelfs alle
vertrouwen in.

De restauratie aan de toren van de St. Jan de Doperkerk is
in volle gang. Ondertussen weet ik al wel wat pinakels en
pironnen zijn, maar wil ik die wijsheid nog even voor me
houden. De heren zijn hard bezig met de voegen uit te
slijpen en nadien zal alles opnieuw worden ingevoegd.
Helaas komt men ook zaken tegen die zonder steigers én
met verrekijker niet te zien waren. Natuursteen blijkt te zijn
gescheurd en/of andere ornamenten niet solide genoeg om
daar op grote hoogte te laten staan. Er is dan opnieuw
overleg en uiteindelijk vergroot dat natuurlijk de
kostenpost. Wij houden de restauratie op zo’n grote hoogte
met zijn allen in de gaten.
Alexa

Met vriendelijke groet alvast,
ik wens je toe: vrede en alle goeds.
Wil Smulders

9$18,7+(7%(67885
De parochianen hebben de afgelopen maand pastoor Martin
Claes nà de vieringen spontaan met een applaus en
bloemetje uitgezwaaid. Voor ons had hij nog een laatste
humorvolle opmerking dat het in deze parochie allemaal
païs en vree zou zijn, omdat wij elkaar na het uitspreken
van de Vredeswens kennelijk nooit openlijk
“in handgebaar” de vrede toewensen. Een mooie toespeling
op het evangelie van dat weekend over ‘wraak en wrok’.
Meteen na zijn verhuizing zal de pastorie aan de
Oude Kerkstraat een kleine verbouwing ondergaan:
de keuken en badkamer waren na 33 jaar hard aan een
aanpassing toe. De schilder zal tot slot de binnenzijde een
fris licht aanzien geven.
Er wordt van alles in het werk gesteld om de
werkzaamheden ruim vóór 30 oktober rond te krijgen,
opdat hij - verhuisd en wel - vanuit de eigen pastorie op
weg kan naar zijn plechtige installatie door de bisschop.
Plotseling gaan bestuursleden samen op pad om een nieuwe
keuken te bestellen of tegeltjes uit te zoeken!

9UXFKWEDDUYRHGVHO
LQGHWRUHQ

3DURFKLHEHULFKWHQ
*HGRRSW
Rick Jansen, Paleisstraat 20

2YHUOHGHQ
Anna van Boekel - Renders, Nieuwe Kerkstraat 3 (82)
Chris Peelen, A.P. de Bontstraat 15 (81)
Elisabeth Verbaant – vd Velden, Nw. Kerkstraat 19 (86)

3DVWRUHVWHDP
P.M.W. Sanders, pastoraal werker.
040 - 230.06.44
3DURFKLHFHQWUXP
Dorpsstraat 18, 5504 HH,

040 - 253.22.26

0HOGLQJYDQRYHUOLMGHQKXZHOLMNMXELOHXPHQRI
PLVLQWHQWLHV
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 ¼ 
%LM]LMQDIZH]LJKHLGPHOGHQYDQHHQRYHUOLMGHQ
Martien van Nostrum:
040 - 205.14.56
1LHXZHSDURFKLDQHQ
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!
7

%52(0FXUVXV

H5LMYDDUGLJKHLGVWHVWYRRURXGHUHQ

929HOGKRYHQRUJDQLVHHUWZHHU%52(0FXUVXV
Op vrijdag 18 november a.s. wil de Veldhovense
3VO-afdeling in samenwerking met de gemeente
Veldhoven voor de negende keer in successie een
zogenaamde BROEM-cursus organiseren.
(BROEM: BReed overleg Ouderen En Mobiliteit).
Wat houdt een BROEM-cursus precies in? Automobilisten
van 50 jaar en ouder kunnen op deze dag onder toezicht van
een speciaal opgeleide autorij-instructeur in de eigen auto
een rijtest afleggen. Waarna de instructeur na afloop van de
rit de cursist een aantal praktische tips aan de hand zal doen
in een persoonlijk gesprek, mocht dat nodig zijn.
Aanwijzingen, die enkel tot doel hebben een deelnemer te
helpen om tot een (nog) beter rijgedrag te komen.
Daarnaast zal tijdens de cursus ook aandacht worden
geschonken aan de theoriekennis (m.n. aan de nieuwste
verkeersregels), de kwaliteit van de ogen en de
bewegingstechniek. De BROEM-cursus is een landelijk
initiatief, waarvan het belang door alle grote
verkeersorganisaties als 3VO, ANWB en Bovag wordt
onderschreven.
De BROEM-cursus zal een halve dag in beslag nemen.
Dertig personen komen in de ochtend in actie, de andere
dertig deelnemers ’s middags. Er kunnen dus maximaal
60 mensen aan de cursus meedoen. De regel die daarbij
wordt gehanteerd is: Die eerst komt, eerst maalt! En
aangezien de voorgaande keren de BROEM-dag bijzonder
snel volgeboekt was, is snel aanmelden voor
belangstellenden zeer aan te bevelen.
De deelnemers aan de voorgaande cursussen waren zeer
goed te spreken over de opzet ervan. Zij vonden de gegeven
tips over het algemeen zeer zinvol en een kleine theorietest
liet een toename van de gemiddelde theoriekennis van de
deelnemers zien van ruim 30 procent.

De Run 6360
5504DM Veldhoven
Tel: 040 2942666
Fax: 040-2942600
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*HHQULMH[DPHQ
Wat voor veel mensen erg belangrijk is om te weten:
GHULMYDDUGLJKHLGVWHVWWLMGHQVGH%52(0GDJLVEHVOLVW
JHHQULMH[DPHQ(QKHHIWGXVRRNJHHQHQNHOH
FRQVHTXHQWLHYRRUKHWEH]LWYDQKHWULMEHZLMV
Het is beslist niet zo, dat iemand zijn of haar rijbewijs kan
verliezen. Alles wat een instructeur waarneemt blijft
vertrouwelijk tussen hem en de BROEM-cursist. De rit is
enkel bedoeld om automobilisten, die al wat langere tijd
hun rijbewijs bezitten, een eerlijk inzicht te geven in hun
rijgedrag. In de loop van de jaren kunnen er immers in hun
rijstijl onmerkbaar storende foutjes zijn geslopen. Ook is
het verkeer sindsdien flink veranderd en drukker geworden.
De BROEM-cursus is een vorm van bijscholing. Alle
deelnemers krijgen na afloop een deelnamecertificaat
overhandigd.
:DWPHQPRHWZHWHQ
Deelnemers kunnen zich voor de BROEM-dag telefonisch
aanmelden bij het secretariaat van 3VO-Veldhoven
( 040-2531093 na 18.00 uur) of
bij de voorzitter van 3VO
040-2535479, .
Men dient verder te weten, dat de organisatie een kleine
eigen bijdrage aan de cursisten moet vragen van ¼
Hoe deze betaling dient te gebeuren, zal de mensen verteld
worden bij aanmelding.
Het is uiteraard duidelijk, dat elke deelnemer in het bezit
moet zijn van een geldig rijbewijs B of BE en over een
eigen auto dient te beschikken, waarin de rijvaardigheidsrit
kan plaatsvinden.
De BROEM-cursus zal worden gehouden in het gebouw
van d’n Bond aan de Rapportstraat te Veldhoven. De cursus
zal een halve dag in beslag nemen voor de cursisten.
Voor verdere informatie kunnen belangstellenden terecht
bij Autorijschool Theo Cudok of het secretariaat van 3VO,
040-2531093.

8QLFHI:HUHOGZLQNHO

'LDFRQDDO&HQWUXP

2SEHUJSUREOHPHQ"
8QLFHI:HUHOGZLQNHOKHOSWXLQRNWREHU
Iedereen heeft wel van die kleine dingen, die hij graag wil
bewaren. Unicef Wereldwinkel kan u daarbij altijd
behulpzaam zijn, maar in oktober in het bijzonder, omdat ze
dan een extra voordelige aanbieding heeft. Alle doosjes in
diverse afmetingen worden in deze maand met 15% korting
aangeboden. Ze zijn prachtig van vorm, soms mooi
gedecoreerd en van hout, steen of papier-maché gemaakt
door kleine producenten in India. Zij krijgen er een eerlijke
prijs voor. U helpt hen daarmee aan een boterham en
bovendien kunt u uzelf, maar ook uw familie, vrienden en
kennissen met zo’n prachtig klein cadeau uit de Unicef
Wereldwinkel blij maken.
Wist u overigens dat bij Unicef nieuwe agenda’s en
kalenders weer volop aanwezig zijn. Ook daarvoor kunt u
in de winkel aan de Burg. Van Hoofflaan 175 terecht.
De Unicef Wereldwinkel is dagelijks (behalve zondag)
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Behalve op maandag dan
wordt om 13.00 uur begonnen, maar daartegenover is de
winkel ook op vrijdagavond van 17.00 tot 21.00 uur
geopend.

,QVWDQWLHV
Een van de klachten die je van bezoekers van een
inloophuis hoort, betreft de zogenaamde instanties.
Onpersoonlijke hogere machten. Eén van onze gasten had
na zijn detentie een daklozenuitkering. Hij had nu
woonruimte gevonden. Dan verandert de uitkering dus.
Maar een week na zijn laatste daklozenuitkering was de
nieuwe uitkering nog steeds niet via de bank beschikbaar.
Toen hij ging klagen werd als schuldige aangewezen: de
computer. Maar hij zit dan wel een poos zonder geld. Ander
geval: je gaat naar een andere stad. Het overschrijven van je
uitkering naar de andere instantie kost tijd. Zit je zonder
inkomsten? Jammer, maar helaas.
Als je enigszins analfabeet bent, wat je niet wilt laten
merken, wordt het nog moeilijker. Formulieren invullen is
sowieso voor velen een zwaar karwei.
Een andere instantie, de rechtbank. Er zijn ‘verdachten’ bij
wie het zweet in de handen staat en die heel zenuwachtig
zijn, als ze daar moeten verschijnen en vooral als zij de eis
horen. De advocaat praat soms ook zo ingewikkeld tegen
zijn cliënten.
Ja, het leven is ingewikkeld en onoverzichtelijk. Een man,
afkomstig uit een klein Somalisch dorp, ging weer terug.
Hij kon er niet meer tegen: geweld, conflicten, ziekenfonds,
werk zoeken, wachttijden, maar vooral: de talloze
instanties.
Waar het vaak aan ontbreekt, een menselijk gezicht en
persoonlijke aandacht, ontmoet je in een inloophuis.
Vrijwilligers om met ons mee te doen, zijn heel welkom!
Publiciteitsgroepen
Open Huis St. Cathrien ( 040 283 64 57)
Diaconaal Centrum te Eindhoven ( 040 246 87 85)

Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via:
Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven
Telefoon: 040 - 254 36 36
Fax:
040 - 253 91 32
email: info@vankasteren.nl
internet: http://www.vankasteren.nl
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+DOORZHHQ

.DYHHRRWMH

+DOORZHHQ

Ergens hier heel ver vandaan werd Halloween gevierd en
alle spoken en heksen wilden wel eens ergens anders
Halloween gaan vieren. Zij dachten dat het in Oerle ook
heel leuk zou zijn. In dat verre Amerika hadden ze het wel
gezien.
Het werd een heel groot feest vorig jaar. Bijna alle mensen
kwamen kijken. In de Paleisstraat op de hoek waren veel
spoken en heksen en die hadden daar heel veel plezier. Ze
waren erg gelukkig want er was ook een heel klein heksje
bij. Haar naam was Kaveeootje, ze was erg lief en ook heel
klein. Ze was maar een halve meter groot en had ook een
heel klein bezempje waar ze op rond vloog als het donker
werd. Als het avond werd en de heksen en spoken gingen
dansen dan kwam Kaveeootje ook heel vlug. Zij danste en
sprong in het rond. Dat vonden de grote heksen heel erg fijn
want ze vonden dat ze heel erg goed kon dansen.

Toen ze aan het uitrusten was zei de grote gele pompoen: ik
wil wel eens wat meer van Oerle zien.
Ze gingen samen aan de wandel en de grote gele pompoen
liep maar door en liep maar door. Het werd steeds later en
later. De grote gele pompoen werd ook heel erg moe en het
werd nacht. De grote gele pompoen wist de weg niet meer.
Ze konden nergens de Paleisstraat meer vinden. Alle heksen
en spoken waren erg verdrietig. Ze hadden de hele nacht
gehuild want Kaveeootje was weg. Ze konden haar nergens
vinden.
Daarom vragen alle heksen en spoken of alle grote en klein
mensen uit Oerle dit jaar willen zoeken naar de grote gele
pompoen en naar kleine heksje Kaveeootje. Als jullie haar
ergens zien willen jullie haar dan laten zitten maar wel even
komen zeggen tegen de grote heksen waar ze is. Jullie
krijgen dan als beloning heksendrop en de grote heksen
dansen dan voor jullie. Dit jaar is het spookhuis op de
Scherpenering bij Ellie Schippers, een KVO-lid.
Tot ziens op Halloween en goed
zoeken hoor !!!!!!!!!!!!!!!!!
Grote heks Sjaan

Maar op een avond was kleine heksje Kaveeootje heel erg
moe. Ze kon niet meer vliegen op haar bezem. Daarom
ruste ze wat uit op een hele grote gele pompoen. Dan kreeg
ze wat heksendrop. Dat vond ze heel erg lekker. Daarvan at
ze haar buikje helemaal rond.

10

2YHUSHLQ]LQJHQ

Onze winkels kunt u vinden in:
&LW\&HQWUXP9HOGKRYHQ
7HUXJYDQGHWDQGDUWV
Ruim twee weken geleden al hebben Henk en ik weer eens
een bezoekje gebracht aan onze tandarts. Hij heeft allebei
onze smoelen grondig bekeken en besloten dat er het een en
ander aan moet gebeuren. Bij mij slechts één vulling, maar
bij Henk zal meer werk verricht worden. Hij is wel zo
vriendelijk om ons een week of twee aan het idee te laten
wennen en vandaag mogen we dan op onze
‘langverwachte’ behandeling komen.
Nou het is niet allemaal gegaan zoals ik gepland had.
Henk en ik komen keurig bijtijds bij de tandarts aan en
vallen bijna over een gat vlak achter de voordeur. Hier is
een flinke boor aan de gang geweest en de schrik vliegt me
om het hart. Moet die boor een gat in mijn kies boren???
Dan staat me nog iets te wachten.
Voorlopig blijft het ook nog bij wachten, want tandarts lief
zit aan de koffie (heeft hij natuurlijk ook recht op en wij
hadden niet te vroeg binnen hoeven te stappen).
Precies op tijd word ik geroepen, niet door de tandarts zelf
maar door een vrouwspersoon! Allervriendelijkst schudt zij
mij de hand en wijst me de weg naar de bekende stoel, maar
mijn vertrouwen is diep geschokt. Een ander die in mijn
mond gaat wroeten!
Deze op sappig Vlaams sprekende jonge vrouw heeft er
geen idee van hoe hoog de drempel is waar ik overheen
moet stappen.

Maar ik laat me niet kennen, want bovendien is Henk mee
naar binnengegaan en hij zal toezien hoe ik als eerste het
slachtoffer ben.
Ik hou me zelfs groot wanneer zij vraagt of ik misschien
een verdoving wil. Nee …, ik moet en wil sterk zijn. Ik kijk
naar de plaat op het plafond en stap op de relax(niet)stoel!
Nog net zie ik dat de plaat boven mij vernieuwd is en dan
gaat het licht uit en de spot aan. Twee hoofden (ja, er is
natuurlijk wel een assistente bij) buigen zich over mijn
geopende mond en het gezang van de boor overstemt
weldra mijn pogingen om een deuntje te neuriën.
Een kwartierlang wordt er gewroet, geboord, gepeuterd en
gevuld en net wanneer ik het echt zat begin te worden en
spijt heb dat ik vrijwillig op dit martelwerktuig heb
plaatsgenomen, klinkt een opgewekt: “Zo dat was het voor
vandaag! Dat ziet er weer keurig uit.”
Tevreden over haar eigen prestaties reikt deze vrouwelijke
tandarts mij de helpende hand en ik stap, nog een beetje
dizzy van de doorstane behandeling, terug op vaste bodem.
Henk mag plaats nemen in de stoel en voor hem heeft ze
een uurtje uitgetrokken. Henk is verbaasd maar niet echt
teleurgesteld (hij is ook niet zo’n angsthaas als ik) en geeft
mij het advies om dan intussen maar een paar
boodschappen te gaan doen.
Dat is niet tegen dovemansoren gezegd. Ik ben blij dat ik
uit de kamer kan verdwijnen en laat Henk achter in het
volste vertrouwen dat de twee aanwezige dames zich met
hem het eerste uur volledig bezig zullen houden.
Thea.

De Run 4346 Veldhoven

7HO

9HUKXXUYDQ - Schoonmaakmachines
- Elektrisch gereedschap
- Bouwmachines
- Aanhangers
Compleet verhuurprogramma op

ZZZIRONHUVEYQO
(ONHPDDQGDDQELHGLQJHQRRNRSGHVLWH
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+HWLQWHUYLHZ

2HUOH.HUQPHWSLW

3RPSRHQHQSOH]LHUPHW+DOORZHHQ
'RRU$G$GULDDQV
,QGHZHHNYDQRNWREHUWRWQRYHPEHU]DOLQ2HUOH
+DOORZHHQKRRJWLMYLHUHQ,QKHWGRUS]DOKHWZHPHOHQ
YDQGHSRPSRHQHQVSRNHQKHNVHQHQDQGHUHJULH]HOV
1DHHQEHVFKHLGHQVWDUWYRULJMDDU]XOOHQQXFRPSOHWH
VWUDWHQHHQ+DOORZHHQVIHHUXLWDGHPHQ'LW+DOORZHHQ
SURMHFWLVJHwQLWLHHUGGRRUGHSODDWVHOLMNH
EORHPHQYHUHQLJLQJ*URHQHQ.HXULJ2QODQJVNUHHJGH
FOXEKHWEHULFKWGDWKXQLGHHLVJHQRPLQHHUGYRRUKHW
SUHGLNDDW.HUQPHWSLWGHOHHIEDDUKHLGVZHGVWULMGYDQ
GH.1+0 .RQLQNOLMNH1HGHUODQGVH
+HLGHPDDWVFKDSSLM 
Harrie van Beers is al 28 jaar lid van de bloemenvereniging
en kwam met het idee om eens iets leuks te organiseren in
Oerle. “Geef alle schoolkinderen drie pompoenenpitjes en
je hebt heel Oerle op de been.” Dankzij de steun van de
groepering 5 X O (Ondernemende Oerlenaren ondersteunen
Oerlese organisaties) kon vorig jaar de eerste
Halloweenwedstrijd worden gehouden. “We hadden toen
vijftig deelnemers die voor een prijs meededen. Er zaten
prachtige creaties bij met licht en geluid. Maar ook veel
inwoners die niet aan de wedstrijd deelnamen hadden bij
hun woning versieringen aangebracht. Dit jaar zal het
allemaal veel grootser zijn. Er hebben zich zelfs al enkele
buurtverenigingen aangemeld.”

“Daarom zijn we naar de gemeente gegaan met de
mededeling dat we iets leuks in Oerle hadden. Via hen
kwamen we terecht bij de leefbaarheidswedstrijd Kern met
Pit van de KNHM. We waren eigenlijk al te laat om ons
nog aan te melden. Snel hebben we een
aanmeldingsformulier van internet gehaald en ons
aangemeld. We hebben vervolgens in mei een regionale
jury op bezoek gehad en ons project met hen besproken. Ze
waren meteen enthousiast. Dat komt wel goed hier, zeiden
ze. Als we ons project goed ten uitvoer brengen krijgen we
een geldprijs van duizend euro en Oerle het predikaat Kern
met Pit.” Om hiervoor in aanmerking te komen moet het
project een duidelijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid
in een dorp. “Heel Oerle doet mee, hebben we gezegd. We
merken dat het leeft, mensen praten er over en je ziet ook
op veel plaatsen pompoenenveldjes liggen.”

“De vijfhonderd euro die we van 5 x O hadden gekregen is
grotendeels opgegaan aan prijzengeld”, vervolgt
Wim Heijmans van Groen en Keurig.
9OQU0DUWLHQYDQ%UHH+DUULHYDQ%HHUVHQ:LP+HLMPDQV

De essentie van de wedstrijd ‘Kern met pit’ is dat groepen
mensen, zoals bijvoorbeeld buurthuizen, worden uitgedaagd
om initiatieven te bedenken en te ontplooien en die ook
daadwerkelijk uit te voeren. Er leven genoeg ideeën onder
dorps- of buurtgenoten om de woonkern (nog) beter te
maken. Soms is een klein zetje voldoende om zo’n idee tot
uitvoering te brengen. Met kern met Pit wil de KNHM
buurt- en dorpsbewoners dat extra zetje geven.
Er kunnen maximaal 200 kernen aan meedoen. Maximaal
200 geslaagde projecten ontvangen 1000 euro. Deze keer
hebben zich 178 groepen ingeschreven, 161 hiervan
voldeden aan de voorwaarden. Zestig juryleden zijn in mei,
juni en juli het land ingegaan om de projecten te
beoordelen.
12

Tien groepen verdienen daar nog eens 1500 euro bovenop.
Dit gebeurt doordat hun projecten opvallen door bijv.
moeilijkheidsgraad of originaliteit of sublieme organisatie.
Bij de Koninklijke Heidemaatschappij wordt de
leefbaarheidswedstrijd voor stadswijken en
dorpen al sinds 1978 ervaren als een schot in de
roos. Het stimuleert en creëert gemeenschapszin
op zoveel mogelijk fronten en uit alle geledingen
van de samenleving.
Bij eerdere edities werd aan de wedstrijd een
thema gekoppeld. Dat is inmiddels losgelaten. De
KNHM wil dat mensen in alle vrijheid kunnen nadenken
over verbetering van hun leefomgeving.

Om het spektakel op 29 oktober te openen is Mevrouw Cox
gevraagd, de echtgenote van burgemeester Sjraar Cox. “Ze
reageerde heel spontaan op ons verzoek. Zij zal dan in
Dorpscentrum d’ Ouw School een groot aantal heksen en
spoken de vrijheid geven. Deze zwermen vervolgens uit
over Oerle”, aldus Martien van Bree van de
bloemenvereniging. “We hopen dat er veel mensen
meedoen, en dat er nog veel meer zullen komen kijken.
Ook bij de opening op zaterdagavond.”
Een routebeschrijving, verkrijgbaar in het dorpscentrum,
leidt iedereen tussen 29 oktober en 6 november langs alle
creaties. Veel creaties zijn ook overdag mooi om te zien,
terwijl andere ’s avonds op hun mooist zijn. Op de
routebeschrijving kan aangegeven worden wat men de
mooiste creatie vond. Aan het eind van de rit kan de
routebeschrijving met daarop de keuze weer bij het
dorpscentrum worden ingeleverd. Op basis hiervan wordt
een publieksprijs uitgereikt.

Iemand die zeker weer meedoet is Bep Jansen, bestuurslid
van de KVO (Katholieke Vrouwenorganisatie). “Vorig jaar
hadden we in onze straat een act met twaalf spoken en zes
heksen. In een boom hadden we 25 pompoenen met
verlichting hangen. Daar was ik helemaal weg van, zo
mooi! Ik vind het leuk om mee te doen. Maar we doen het
ook voor de mensen die het bedacht hebben, zij hebben ook
steun nodig. Met de KVO zitten we dit jaar bij een lid dat
aan de Scherpenering woont. Er zullen weer veel heksen te
bewonderen zijn. Daarnaast wil ik deze keer bij iedereen in
onze straat, de Paleisstraat, pompoenen zien. Honderden
pompoenen hebben we inmiddels geoogst. Wel twintig
verschillende soorten. We willen het groots opzetten, met
iedereen, dat is leuk”, zegt ze enthousiast.
3URJUDPPD
Zaterdag 29 oktober:
XXU opening door Mevrouw Cox.
Zondag 6 november:
XXU prijsuitreiking, hierna worden alle heksen en
spoken weer opgesloten.

13

.RNHQPHWGHNRHUV

7DSDV
Tapas zijn lekkere kleine hapjes die vroeger in de cafés in
Andalucia (Spanje) gebruikt werden om bij een glaasje wijn
of sherry te nuttigen en het glaasje af te dekken om de
vliegen uit de wijn te houden (tapa betekent dekseltje). Op
dat schoteltje werd dan een plak ham gelegd om bij het
drankje te eten. Die eerste tapa, de ham, is in de loop der
jaren uitgebreid met honderden variaties.

:LWORIKDSMHPHWJHURRNWH]DOP
Voor 2 personen (4-6 stuks)
Ingrediënten:
20-30 gram gerookte zalm
4-6 kleine blaadjes witlof
1 eetlepel olijfolie
1 dessertlepel vers citroensap
(desnoods een scheutje uit een flesje met citroensap)
zout en peper
Leg in ieder blaadje witlof een stukje zalm. Gul beleggen,
anders overheerst de bittere smaak van de witlof. Roer olie,
citroensap, zout en peper in een schaaltje door elkaar en
schenk het druppelsgewijs over de witlof. Direct opdienen.

*HEDNNHQJDUQDOHQPHWNQRIORRN(voor 12 stuks)
Ingrediënten:
12 grote rauwe gepelde garnalen
het sap van 1 limoen
3 eetlepels olijfolie
1 teentje knoflook, fijngesneden
1 kleine rode peper, zonder zaadjes fijngesneden
zout
Meng de garnalen met het limoensap, 1 eetlepel olijfolie,
knoflook, zout en rode peper. Laat dit circa 20 minuten
marineren. Laat de garnalen uitlekken, maar bewaar de
marinade. Verhit 2 eetlepels olijfolie op hoog vuur en bak
de garnalen hierin circa 2 minuten tot ze roze kleuren.
Schenk de marinade erbij en bak alles nog circa 2 minuten
op hoog vuur, zodat de marinade kan verdampen. Serveer
de garnalen direct of op kamertemperatuur.

3DQ&DWDODQ(8 stuks)
Ingrediënten:
8 plakjes stokbrood
1 vleestomaat
2 teentjes knoflook
3 eetlepels olijfolie
8 ansjovisfilets.
Verwarm de grill van de oven. Pel de knoflook, was de
tomaat, snijd deze in stukken en hak ze fijn met de
staafmixer. Pers de knoflook uit boven het tomatenmengsel
en roer door elkaar. Smeer het mengsel op de plakjes brood
en beleg ze met een stukje ansjovisfilet en een beetje olie.
Leg de plakjes op het ovenrooster en verwarm de broodjes
kort onder de grill.
SMAKELIJK ETEN !!!!!!!
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+HNVHQYOLHJHQGRSKXQEH]HPVLQKHWURQG
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6SRNHQMDPPHUHQDQJVWDDQMDJHQG
VSRNHQZDUHQKLHUPDDUURQG
VSRNHQNLOOHNUHWHQVODNHQG
WUDFKWHQGRQV]REDQJWHNULMJHQ
GDWZHYHUODPGYDQDQJVWLQHHQ]LMJHQ

$IVOXLWLQJOXVWUXPMDDU7&2

De afsluitingsavond van het TCO was op zaterdag
27 augustus en begon om ongeveer half acht. Zoals
gewoonlijk was alles weer perfect geregeld. Er was een
barbecue waar het vlees weer voor ons gebakken werd.
Ook waren er allerlei andere soorten eten, zoals
bijvoorbeeld koude schotel en stokbrood. Er stond ook een
tafeltennistafel en er was een tent waar stoelen en tafels
stonden. In die tent hingen ook de prachtige kunstwerken
die wij op kamp hadden gemaakt. En natuurlijk stond er
ook een bar waar je, tegen betaling, drinken kon halen.
We hebben gezellig met alle tieners in het bos
rondgehangen.
Al met al was het een hele gezellige avond.
Groetjes, Steven en Michelle Kox
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.DQRQLQ=DQGRHUOHZRUGWJHUHQRYHHUG

Het kanon in Zandoerle wordt gerenoveerd. Naar
aanleiding van publicaties in het Eindhovens Dagblad deed
het Bladelse bedrijf Leebur Multilift het spontane aanbod
om het kanon gratis op te knappen. “In ruil voor koffie met
appelflappen”, aldus directeur Han Roelofs.
Leebur Multilift maakt onder andere haakarmen en
hijssystemen die achterop vrachtauto’s gemonteerd worden
en werkt o.a. voor defensie, brandweerkorpsen en
containerbedrijven.

Het kanon werd op vrijdag 9 september tussen 13.00 en
14.00 uur opgehaald op de Brink in Zandoerle. In overleg
met bewonersvereniging Zandoerle is ook een datum
afgesproken waarop het kanon klaar moet zijn: 1 juni 2006.
Het kan dan tijdens de Sint Jansmarkt later die maand
officieel onthuld worden.
:DDURP/HHEXU0XOWLOLIW"
Leebur Multilift heeft momenteel veel orders van defensie.
“Dat heeft een enorme stabiliteit aan ons bedrijf
gegeven, en vonden dat we wel iets terug mochten doen
voor de gemeenschap”, aldus de heer Roelofs.

% 'ERXZEHGULMI%9
/HHPVNXLOHQ
&.:HVWHUKRYHQ
WHO
ZZZEGERXZEHGULMIQO
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“Het is bovendien een leuk project voor onze medewerkers.
Die vinden het leuk om ook eens met iets anders bezig te
zijn. Omdat het niet ten koste mag gaan van de productie,
zal er ook wel eens een beroep gedaan worden op de
avonduren en de zaterdagochtend. Daar staat een stuk
voldoening en publiciteit voor ons bedrijf tegenover. Alle
medewerkers hebben enthousiast op het project
gereageerd.”

1LHWDOOHHQPDDURSNQDSSHQ
Het karwei wordt grondig aangepakt. Allereerst wordt er
technisch onderzoek gedaan naar het kanon, een Duits
PAK-40 (75 mm Panzer Abwehr Kanone).

0((]RHNWYULMZLOOLJHUV
6226' 175()LVRS]RHNQDDUHQWKRXVLDVWH
YULMZLOOLJHUV
D’n Tref is een soos voor mensen met een verstandelijke
en/of meervoudige beperking. Iedere maandagavond van
19.30 – 21.30 uur komen ongeveer 20 mensen bij elkaar in
gemeenschapshuis den Uitwijk in Veldhoven. Tijdens de
soos kunnen de deelnemers anderen ontmoeten en kan
deelgenomen worden aan diverse activiteiten. Gezelligheid
staat voorop!
Eén van de leveranciers in Duitsland, Rhein Metal, bestaat
nog, en daar zal contact mee gezocht worden. Doel is het
vinden van de originele bouwtekeningen, zodat onderdelen
die te ver versleten zijn, eventueel opnieuw gemaakt
kunnen worden. Er wordt ook een dagboek bijgehouden
van de hele operatie. Op legertrucks geeft het bedrijf zo’n
20 jaar garantie, maar de heer Roelofs denkt dat het kanon
er na de renovatie weer 30 jaar tegen zal moeten kunnen.
Om roestvorming tegen te gaan worden er bijvoorbeeld
zinkdeeltjes in het verroeste ijzer geschoten. Na 30 jaar zou
een verflaagje voldoende moeten zijn om er weer 10 jaar
tegen te kunnen.
5ROJHPHHQWH
De gemeente is feitelijk geen partij bij de opknapbeurt: het
kanon is eigendom van de bewonersvereniging Zandoerle
en is zélf verantwoordelijk voor het onderhoud. Toch vindt
de gemeente dat zij zich niet afzijdig mag houden. Er is
¼- gereserveerd om de plek waar het kanon staat een
face-lift te geven. De bestrating (kinderkopjes) wordt
opgeknapt, de informatieve plaquette vernieuwd en
eventueel komt er een laag sierhekje omheen, zodat het
minder vanzelfsprekend is om op het kanon te klimmen.
Ook wil de gemeente bijdragen aan de feestelijke
onthulling in juni.

De vrijwilligers bereiden samen de activiteiten voor en
voeren deze uit.
Het is belangrijk dat de vrijwilliger een houding heeft die
blijk geeft van belangstelling, voeling en respect voor
mensen met een verstandelijk beperking.
Heb je interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
MEE Eindhoven en De Kempen, Team Vrije Tijd
040- 2140371 of stuur een e-mail naar:
vt@mee-eindhoven.nl
(QWKRXVLDVWHYULMZLOOLJVWHUJH]RFKW
De Praktische Thuishulp is onderdeel van MEE Eindhoven
en De Kempen en biedt ondersteuning aan mensen met een
verstandelijke beperking in de thuissituatie. Dit doen wij
middels het inzetten van vrijwilligers. In Veldhoven hebben
wij de volgende oproep:
Man van 37 jaar met een lichte verstandelijke beperking
zoekt een maatje om samen te koken, te winkelen of
computerspelletjes te doen. Op zijn werk heeft hij de hele
dag al mannen om zich heen, vandaar dat hij een vrouwelijk
maatje zoekt (tot 35 jaar). Avond of weekend.
Heb je interesse en/of wil je vrijblijvend meer weten over
bovenstaande vacature? Neem dan contact op met
Susan van Schijndel, MEE Eindhoven en De Kempen.
040-2140352. Email: svanschijndel@mee-eindhoven.nl.
Je kunt ook contact opnemen met de plaatselijke
contactpersoon Fred van Dongen, 040-2531083.

'HMXLVWHVIHHUYRRUHONHJHOHJHQKHLG
:LM]LMQGDJHQSHUZHHNJHRSHQGYDQDIXXU,QGH
ZHHNHQGHQHQ]RPHUPDDQGHQYDQDIXXU

*UDDJWRW]LHQVELM
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+RHZDDULVKHWRQGHUVWDDQGH"

+RHZDDULVWRFKKHWRQGHUVWDDQGH
Toen God de vrouw schiep was Hij al 6 dagen aan het
overwerken. Er verscheen een engel en die zei: "Waarom
spendeert u zoveel tijd aan dit model?" En de Heer
antwoordde: "Heb je gezien aan welke voorwaarden Mijn
creatie moet voldoen? Ze moet flexibel zijn,
200 beweegbare delen hebben die allemaal te vervangen
zijn, ze moet functioneren op cola light en kliekjes, een
schoot hebben waar 4 kinderen op kunnen zitten, een kus
die alles kan genezen, van een geschaafde knie tot een
gebroken hart EN ze mag maar 1 paar handen hebben." De
engel was overweldigd door alle voorwaarden: "1 Paar
handen! Niet te geloven! En dat is het standaard model?
Dat is teveel werk voor 1 dag neem op z’n minst morgen
erbij om het af te maken." "Maar dat gaat niet,"protesteerde
de Heer. "Ik ben bijna zover, ik heb deze creatie die mij zo
na aan het hart ligt bijna afgerond. Ze geneest zichzelf al als
ze ziek is EN werkt 18 uur op een dag." De engel kwam
dichterbij en raakte de vrouw aan. "Wat heeft U haar zacht
gemaakt Heer." "Ze is zacht" zei de Heer, "maar ik heb haar
ook heel hard gemaakt. Je hebt geen idee wat zij kan
doormaken of voor elkaar kan krijgen." "Kan ze ook
nadenken?" vroeg de engel. De Heer antwoordde: "Ze kan
niet alleen nadenken, ze is ook in staat om zaken te
beredeneren en te onderhandelen.
Toen viel de engel iets op, hij raakte de wang van de vrouw
aan. "Oeps, ik geloof dat deze lekt! U heeft er teveel
ingestopt." "Dat is geen lekkage," corrigeerde de Heer "dat
is een traan" "Waar dient een traan voor?" vroeg de Engel.
De Heer zei: "De traan is haar manier om uiting te geven
aan haar vreugde, haar leed, haar pijn, haar teleurstellingen,
haar liefde, haar eenzaamheid, haar droefheid en haar trots."
De engel was onder de indruk."U bent geniaal, Heer,
U heeft aan alles gedacht! De Vrouw is werkelijk
ongelooflijk." En dat is ze! Vrouwen hebben krachten die
mannen doen verbazen.

Zij doorstaan ontberingen en dragen lasten, maar houden
vast aan geluk, liefde en vreugde.
Ze glimlachen wanneer ze willen schreeuwen. Ze zingen
wanneer ze willen huilen. Ze huilen als ze blij zijn en
lachen als ze nerveus zijn. Ze vechten voor datgene waar ze
in geloven. Verzetten zich tegen onrechtvaardigheid. Ze
accepteren geen ’nee’ als ze geloven dat er een betere
oplossing is.
Ze nemen minder, zodat hun familie meer heeft. Ze
begeleiden een bange vriend(in) naar
de dokter. Hun liefde is onvoorwaardelijk. Ze huilen
wanneer hun kinderen zichzelf overtreffen en juichen als
hun vrienden in de prijzen vallen. Ze zijn blij met het
nieuws van een geboorte of huwelijk. Hun hart breekt als
een vriend(in) sterft. Ze betreuren het verlies van een
familielid, maar blijven sterk wanneer ze denken dat er niet
genoeg kracht over is. Ze weten dat een knuffel en een kus
kan helpen een gebroken hart te helen. Vrouwen zijn er in
alle maten, kleuren en vormen.
Ze zullen rijden, vliegen, lopen, rennen of mailen om te
laten zien hoeveel ze om je geven. Het hart van de vrouw
zorgt dat de aarde draait. Zij brengen vreugde en hoop. Zij
bezitten compassie en idealen. Zij ondersteunen familie en
vrienden. Vrouwen hebben essentie om dingen te zeggen en
alles te geven. Vrouwen hebben maar 1 fout: Ze vergeten
nog wel eens aan zichzelf te Denken!!!!
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'HPDQQHOLMNHWHSHOLVJHHQIRXWYDQGHVFKHSSHU
:HOLVZDDUYRUPWGHWHSHOELMPDQQHQHHQHURJHQH]RQH
HQVRPVGLHQWKHWXLWVWHHNVHODDQGHERUVW]HOIVDOV
KDQJHUWMHYRRUNHWWLQJHQRIDQGHUHVLHUDGHQPDDUHHQ
VHULHXVGRHOPHWKHWRRJRSGHYRRUWSODQWLQJRIKHW
RYHUOHYHQNHQWGHPDQQHOLMNHWHSHOQLHW7HQPLQVWHQLHW
ELMGHPHQV0DDUGDDURYHUVWUDNVLHWVPHHU
“Mannen hebben tepels omdat elk gewerveld dier, dus ook
de mens, tijdens de bevruchting een totaalpakket aan genen
meekrijgt”, zegt H. van Straaten, embryoloog aan de
Universiteit Maastricht. “We beginnen dus allemaal,
mannen en vrouwen, met precies dezelfde bouwstenen. Pas
in de vierde of vijfde week na de bevruchting ontwikkelt de
vrucht óf een eierstok óf een zaadbal. En deze
geslachtsorganen produceren vervolgens hormonen die het
lichaam aansporen tot verdere ontwikkeling van óf de
vrouwelijke óf de mannelijke geslachtsorganen.
Ook aan andere zaken is te zien dat de ontwikkeling van
mannen en vrouwen in het begin gelijk oploopt”, weet Van
Straaten. “Zo is de clitoris van de vrouw eigenlijk een
kleine penis. Terwijl mannelijke embryo’s in het allerprilste
begin een geslachtsopening hebben, die te vergelijken is
met de schede van de vrouw.”
En dan nog dit: bij enkele diersoorten heeft de mannelijke
tepel wel degelijk een functie. Van sommige apensoorten
zijn gevallen bekend waarbij de mannetjes in tijden van
hongersnood via hun tepels een geringe hoeveelheid
‘moedermelk’ aan hun jongen kunnen geven, om de soort te
doen voortleven.

2PD2HUV

+DQVMHHQ*ULHWMH


+DQVMHHQ*ULHWMHGLHGZDDOGHGRRUKHWZRXG
+HWZDVDO]RGRQNHUHQR]RELWWHUNRXG
=HNZDPHQDDQHHQKXLVMHYDQNRHNHQVXLNHUILMQ
:LH]RXGHEDDVYDQGDWOHNNHUHKXLVMH]LMQ

+DQVMHQLHXZVJLHULJNORSWDDQGHVXLNHUSRRUW
:DFKWHHQVGDDUKDGKLMHHQ]DFKWHVWHPJHKRRUG
9DQNQLEEHONQDEEHONQXLVMHZLHNORSWHUDDQPLMQGHXU"
7ZHHOLHYHNLQGHUWMHVNRPDVMHEOLHIHHQVYHXU

+DGDFKWKHWKHNVNHGDWLVHHQILMQJHEUDDG
:DFKWHHQVGDWLNGLHEHLGHQELQQHQODDW
=HZHQNWHPHWKDDUYLQJHUNRPNLQGHUHQNRPPDDUJDXZ
%OLMIWRFKQLHWODQJHUGDDUEXLWHQLQGLHNRX

7RHQVWRSWH·WKHNVNHRQV+DQVMHLQGHNRRL
*ULHWMHPRHVWVWRNHQKHWYXXUWMHEUDQGDOPRRL
0DDUWRHQGHKHNVNZDPNLMNHQRIGHRYHQJORHLHQGZDV
6WRRI*ULHWQDDUELQQHQHQVORRWKHWGHXUWMHUDV

+DQVMHHQ*ULHWMHGLHDWHQUHX]HILMQ
+HHUOLMNHNRHNHQVXLNHUHQIRQGLMQ
=HOLHSHQJDXZQDDUPRHGHUHQQDPHQKHWEHVOXLW
1RRLWORSHQZLMPHHU]RYHURQVKXLVMHXLW

:LVWXGDW«

x Een potlood kan gemiddeld een rechte lijn van
50 kilometer trekken!
x Je neus en je oren blijven je hele leven doorgroeien!
x Wist je dat je niet aan je elleboog kan likken?
x 60% van de mensen naar het toiletpapier kijkt na het
vegen?
x 50% van degenen die deze tekst lezen geprobeerd
hebben om aan zijn elleboog te likken?
x De aansteker werd uitgevonden vóór de lucifer!
x In Finland heet de kerstman Joulutonttu!
x Schilder Paul Gaugain werkte als arbeider aan het
Panama-kanaal!
x De vlag van Alaska werd ontworpen door een jongen van
13 jaar!
x De kolibrie de enige vogel is die achteruit kan vliegen!
x Seoul in het Zuidkoreaans gewoon “hoofdstad” betekent!
x Kauwgom kauwen tijdens het uien snijden voorkomt
irritant getraan?

'HXLWYDDUWLQYHUWURXZGHKDQGHQ

6OLNGLMN :LQWHOUH

'LWW\ WHQ %RVNH HQ 0LHNH$UW]

:LMYHU]RUJHQGHXLWYDDUWRSHHQEHWURNNHQZLM]HYROJHQVXZ
ZHQVHQHQPHWH[WUDDDQGDFKWYRRUQD]RUJ
(HQEHZXVWHNHX]HYRRUHHQSHUVRRQOLMNDIVFKHLG
9RRUYHU]HNHUGHQHQQLHWYHU]HNHUGHQ
ZZZHFOLSVXLWYDDUWQO
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Voor actuele informatie en open dagen,
kijk op de website of bel me even.

³2(5/(9588*(5´(deel 1)
Het is al meer dan vijf jaar geleden dat het mij gegeven was
om een fototentoonstelling te houden over oud inwoners
van Oerle. Een jaar later werd deze tentoonstelling herhaald
maar toen uitgebreid met foto’s van ons dorp zelf, zeker
wat verdwenen was, of hetzij veranderd, trok veel bekijks.
Dit heeft mij steeds meer getrokken naar wat Oerle was in
de vroegere jaren niet dat ik een geschiedkundig verhaal wil
schrijven dat niet, daar zijn al boeken genoeg over te
vinden, maar misschien dingen die wat minder bekend zijn
onder de Oerlese mensen, of de toekomstige bewoners.
+HWRQWVWDDQYDQRQVGRUS"
Hier voor moet ik toch even de oudheid in tot zo’n
5 eeuwen voor onze jaar telling of nog eerder het gedeelte
hier werd toen “TAXANDRIA” genoemd en een of andere
persoon moet toen op zoek gegaan zijn naar een stuk grond
om te kunnen leven, misschien met zijn vrouw en kinderen
en wat vee bestaande meestal uit een rund en wat kippen en
niet de vergeten de hond en daar bij wat zaad goed, althans
dat denk ik dan weer. Maar wat voor een persoon was hij,
jammer genoeg is daar niets over bekend, zeker weten wij
wel dat het, en nu weer even terug in de geschiedenis, een
van de KELTEN of een GERMAAN was. Deze bewoners
vonden de Romeinen n.m in onze KEMPEN, als wij de
verhalen van CAESAR en STRABO moeten geloven, zij
omschreven deze streek als onherbergzaam en
ondoordringbaar. Een plaats of een hoeve ontstond bijna
altijd daar waar twee riviertje bijeen kwamen of daar waar
veel plassen of vennen waren. In die tijd was dat hier ook
zo, maar als ik vast hou dat het is geweest daar waar een of
meerder riviertjes liepen dan komt ZAND-OERLE, wat van
oudsher, volgens geschiedschrijvers, het oudste gedeelte
van OERLE is, in het gedrang.
Dan zou het meest voor de hand liggen dat b.v. HALF
MIJL of eventueel DE VLEUT (De Vlut) de oudste rechten
hebben op deze naam. Maar geen enkel boek of archief kan
mij daar een antwoord op geven, toch slaat men mijn
redenering daar niet in de wind. Na mijn vraag hoe men
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heeft vast gesteld dat ZAND-OERLE het oudste deel van
OERLE is kreeg ik het antwoord dat men er van uitgegaan
is dat, na de diverse vondsten uit de historie, dat het meest
voor de hand lag, het lag centraal tegenover die vondsten.
Voor mij een zwak argument máár ik ben geen
geschiedkundige. Maar om de zaak niet onderste boven te
gooien laten wij het maar zo, dus ZAND-OERLE is van nu
af aan het oudst bekende gedeelte van OERLE, punt uit,
discussie gesloten hier over.
'HQDDP2(5/("
In oude geschriften komt de naam “OERLE” afwisselend
voor onder diverse namen, de meest bekendste, en ook de
langst gebruikte naam is die van “OIRLE” ook vond ik nog
diverse andere namen zoals “ORHLE” en “OERL”. Diverse
geschiedschrijvers schrijven, dat de naam “OERLE” na
1500 algemeen werd, maar zoekend in de Rijksarchieven
komt de naam “OIRLE” nog voor in diverse schrijven rond
1750, nadien komt men de naam “OERLE” meer tegen.
Maar hier kom ik nog wel op terug.
De betekenis van de naam “OERLE” hier heeft men diverse
verschillende verklaringen voor welke de juiste is laat ik
aan de lezer zelf graag over. Van de naam “OIRLE” heeft
men de volgende verklaringen “OIR”= groot of oud en
“LE” afkomstig van “LO”= bos. De naam “OIRLE” zou
dus betekenen “GROOT” of “OUDBOS”. Pastoor
“SCHUTJES” geeft in zijn boek de volgende verklaring
“OIR” betekend “OOST” en “LE” = bos dus “OOSTELIJK
BOS” ofwel gelegen tegen het oosten van het bos. Maar u
ziet de verklaring van oude namen zijn vaak willekeurig,
zodat men aan dezelfde naam meer betekenissen gaf. Deze
waren vaak, verschillend en ver gezocht.
In de boeken van A. P. de BONT, hier in OERLE een zeer
bekende naam, hij was het die in de jaren rond 1930
onderzoek deed naar de “OERSE TAAL” en in zijn boeken
is veel informatie te vinden over ons dorp “OERLE”. In die
tijd, volgens de Bont, werd de naam in de wandelgangen
uitgesproken als “OEWERS” maar de meer beschaafde
Oerlenaren spraken van “OERS” , zijn uitleg was dat
“OER” betekende “OVER” en “LE “ betekende “BOS” dus
volgens hem was de betekenis “OVER BOS” waar in
“OVER” werd beschreven als “HOGER GELEGEN BOS”
u ziet betekenissen voldoende maar welke is de juiste daar
zullen wij als leek nooit achter komen en laten wij maar aan
de geschiedschrijvers over wat de juiste betekenis is.
Frans
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9528:.(0,6Ê5((door Piet Heerkens)
Vrouwke Misère, zo errum als Job,
Bewoonde een schuurke, zo klein as ‘n schop:
Mar aachter dè schuurke daor zaagde gij staon
‘nen boom mee duuzende peeren eraon,
van die lekkere, zuute sappige flappe……
mar iederendeen die kwam er van gappe!
Eens kwam er ’n menneke, oud en krom,
Bij vrouwke Misere aankloppen, om
Wè-d-eten veur z’ne leegen derm:
En vrouwke Misere zee: “Erm helpt erm:
Onneuzelen hals, kom maar gauw in mijn huiske,
Hier hedde mijn brood, moak mar gaaw ’n kruiske!
“En hedde dan éiges nog iet veur oe maog?”
“Bè-neeje, geen kruimeltje meer vandaog!”
“Mar meenske, dan komde in hongersnood!”
“Bè-neeje, ‘ne mensch gao zo gaaw nie dood!”
“Ge bent ’n goei ziel! En hedde te kloagen,
dan meugde aon mijn één vraogske vraogen!”
En vrouwke Misere verzuchtte: “Och,
Ik zee wel erm, mar ik hè toch genog!
De dieven die zijn hier mijn eenigste ploag,
Ze steele mijn peere weg, alle daog!
Ik wo dè die dieven en lekkerbekken
Vort aaltij aon mijn boom bleven plekken!”
“Dè zal gebeure!” zee ’t ventje, en ’t gong!
En lijk as den boom stikvol peere hong,
Zoo hong aon den boom, den mergen daornao,
Een bende bengels te bemmele, jao,
Mee al d’r moederkes aon d’r beene………
Mar los kwaam er van die bengels geenen eene!
En vrouwke Misere ha lol veur tien:
naa kos ze d’r peeredieve dan zien!
Ze liet ze hange toe ’s avons laot,
Toe schaand van de buren en heel de stroat!
Van dieën dag aaf ha ze peere mee hoopen,
Ze kos er van eten en ok nog verkoopen!

Mar, op ‘ne merge kwaam………Pietje den Dood,
Hij klopte aon de deur en et vrouwke verschoot;
Al war ze versleten en errum en oud
Ze war nie bizunder mee Piete vertrouwd…….
“’t is tijd” zee Pietje, “dus vrouwke Misere
gao gaa mee me mee, al doede ’t nie geere!”
“’t is goed”, zee vrouwke Misere, wè bleek
terwijl ze omhoog in den peerboom keek,
“mar ’t is vandaog nogal dorstig weerke.
Piet hedde gin zin in ’n lekker peerke?
Toe klimt er mar in, geh het ze veur ’t vatte!
A’k dood zee komen de jong ze mar jatte!”
En Pietje den Dood, onneuzelen hals,
Ha trek in die peere: ze zagen er malsch
En sappig en rijp, aonlokkelijk uit……….
Hij klom in den boom…. En bleef plekken aon ’t fruit.
“Daor hangde gij naa”, riep vrouwke Misere
“ge hangt er heel goed, al doede ’t nie geere!”
Van dieën dag aaf gong er niemand meer dood,
Al vielde in ’t waoter, al aate geen brood,
Al ree er ‘ne waoge mee tunnekes bier
Rats over oe keel, dè deerde oe geen zier:
Al hadde soms iemand z’nen hals afgesnejen,
Veur dood-gaon had ie geen kaans en geen reje.
Den Dood zaat gevangen, d’ellende die bleef,
En iedereen die gong buiten de schreef;
De daogen van Noë die kwamen weerom
Omdetter den Dood in dieën peereboom klom;
Et wier d’r ’n weereld vol lol en misere,
’n kermis vol tobbers, vanwege die peere.
Mar vrouwke Misere vroeg zoo ‘ons aon Peer:
“Hoe goa-g-et nog mee oe daorbove, meneer?”
“Och, lao me toch los, ik mot aon de streup
want heel de weereld die roakt in de kneup!”
“Ge hangt doar veilig”, zee vrouwke Misere,
“Ik laot oe nie los, want ik leef te gere!”
“Mar ‘k heb ’n veurstel: ik laot oe weer vrij,
wanneer ge mijn aaltijd laot leeve! Naa gij!”
“Akkoord!” zee Pietje, “dè neem ik oan,
toe ’t end van weereld toe meude bestaon!”
En Piet er vandeur…….. En al heurde ’t nie geere:
Den Dood leeft nog aaltij, en ok de misere!
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Wat heb je nodig:
Naald.
Sterk stuk draad.
Lekkere dingen voor vogels (zie omschrijving)

3X]]HOHQ=RHNGHYHUVFKLOOHQ
In de twee afbeeldingen hieronder zitten  verschillen, weet
jij ze te vinden?

Hoe ga je te werk:
Neem de naald en doe het draad eraan.
Zorg dat je veel lekkere dingen voor
vogels hebt. Bijvoorbeeld: stukjes
appel, stukjes wit brood, stukjes bruin
brood, pinda’s in de dop (ongebrand,
voor de vogels), gepelde pinda’s, stukjes
wortel.
Rijg de hapjes aan het draad. Je kunt de
verschillende hapjes heel leuk afwisselen,
zodat er een vrolijke ketting uitkomt. Pas op
dat je wel genoeg draad aan de beide
uiteinden overhoudt om de ketting op te hangen.
Je kunt de ketting als hij klaar is bijvoorbeeld tussen twee
bomen ophangen, of aan een vogelvoederhuisje.
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Hallo allemaal,
Hebben jullie een leuke kermis gehad? Gelukkig was het
een heerlijk kermis weertje. Hebben jullie ook lekker hard
met de botsauto’s tegen elkaar aangebotst. En in de rups
gezeten. Of misschien heb je rondjes gedraaid in de
draaimolen, of een prijs gewonnen met enveloppen trekken,
schieten of blik gooien? Vandaag ben ik op pad gegaan
naar iemand die ook een prijs heeft
gewonnen. (De cadeaubon die je met
de kleurwedstrijd kunt winnen.) Het is
een meisje van drie jaar oud en ze
heet 0LUWHYDQ%HHUVen ze woont op
de Zandoerleseweg. Als ik binnen
kom staat Mirte al op mij te wachten.
Mirte woont in huis samen met papa
en mama en haar broertje Stef, die een
middag dutje doet. Al horen we hem
wel af en toe praten door de babyfoon.
Voor een drie jarige is Mirte helemaal
niet verlegen. Ze kan heel leuk
vertellen. Er hangen slingers en ze
vertelt dat die er hangen omdat papa
vandaag jarig is. En de slingers
blijven nog even hangen, want over
een paar dagen is Stef jarig en dan
hebben ze wéér feest! En ze gaan
tussen de twee verjaardagen in ook
nog een paar dagen weg. Ze gaan naar
Plopsa land, in België, met nog
2 gezinnen met kinderen. Dus dat
word hééééél erg gezellig. Mirte heeft
ook nog huisdieren. Blub-blub de
goudvis en twee konijnen. De twee
konijnen heten: Teuntje en Klippie. Het ene konijn is wit en
de andere, ja, je raadt het al, die is zwart. En die twee
genieten nog heerlijk in hun buiten ren van het zonnetje en
het gras. Ontsnappen is er voor die twee niet meer bij, want
er zit nu ook gaas aan de onderkant van hun buiten ren. Zo
kunnen ze geen tunnel meer graven, zoals bij echte boeven,
om te ontsnappen. De konijnen komen bij opa vandaan.
Opa heeft wel 15 grote konijnen en 8 kleine baby
konijntjes. Als Teuntje en Klippie te groot worden voor

deze ren, dan gaan ze weer terug naar opa en dan krijgen ze
weer kleine konijntjes terug.
Mirte zit op de peuterspeelplaats De Tamboerijn bij
Juf Laura en Juf Jolande. Ze zit er niet meer lang, want in
november wordt ze al 4 jaar en dan mag ze naar de grote
school. Ze stroomt dan in, in de klas van Juf Ans en
Juf Irene. Nou Juf Ans en Juf Irene, dat wordt gezellig. Op
de peuterspeelzaal heeft Mirte ook een
vriendinnetje. Ze heet Noor. Ze
knutselen graag, en maken puzzels.
Verven en kleuren is ook heel erg leuk
netzo als kleinen.
Schatkist graven in de zandbak doet ze
met haar vriendje Luc. Thuis speelt
Mirte ook graag een spelletje met
mama, als broer Stef zijn middag dutje
doet. Met een dobbelsteen gooien en
dan zien dat je als eerste de puzzel af
hebt. Of het spel van Dora, een soort
memorie, dat is ook leuk. Net als
“Hup, Nijntje Hop!”, een soort
ganzenbord, maar dan wie Nijntje het
snelst naar huis brengt. Dit kan met
een auto, fiets, step, slee, boot of
vliegtuig zijn.
Het lekkerste om te eten vindt Mirte
worstenbroodjes. Nou, die vind ik ook
erg lekker. En saté met boterhammen
vindt Mirte lekker. Eigenlijk vindt ze
alles wel lekker en eet ze ook bijna
alles. Lekker makkelijk. Wat ze niet
lekker vindt is melk. Dat is……, nee,
niet lekker. Dan gaat ze liever mama
helpen met koken. En in de tuin werken is ook leuk.
Grasmaaien bijvoorbeeld. Of harken en de bloemen langs
het gras verzorgen, want die staan er prachtig bij. Je kan
wel zien dat Mirte en haar mama groene vingers hebben.
Mirte het was leuk om een praatje met je te maken en heel
veel plezier in Plopsa land, maar dat zal wel lukken denk ik.
En veel succes op de grote school in november, je zal het er
denk ik wel leuk vinden.
Houdoe.
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Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze YyyURNWREHU
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.
36'H]HNOHXUSODDWNXQMHRRNYLQGHQRSRQ]HKRPHSDJHKWWSZZZNRHUVYDQRHUVQO
9ROJJHZRRQGHYHUZLM]LQJµ.OHXUSODDW2NWREHU¶HQGUXNGHSDJLQDDI
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Tiener Comité: Walibi België
K.B.O.: Culturele dag
BIO: Jeugdkamp
Oud papier ophalen
Pompoenenplezier (t/m 6 november)
14.00 uur: Installatie pastoor W. Smulders in
Heilige Ceciliakerk
.RSLMLQOHYHUHQYRRUGH.RHUVYDQ2HUV

1RYHPEHU
Chant’Oers: Workshop
5
Prijsuitreiking Pompoenenplezier
6
Avond KVB - KVO
9
OWWO: Jaarvergadering voor verenigingen
10
Tiener Comité: avondactiviteit
25
Oud papier ophalen
26
Intocht Sinterklaas in Oerle
27
KVB: Sinterklaasviering
28
.RSLMLQOHYHUHQYRRUGH.RHUVYDQ2HUV
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Sinterklaas bezoek op school + peuterspeelzaal
1
Rijvereniging St. Jan Oerle: Oud ijzer ophalen
10
KVB: Kerstviering
19
Oud papier ophalen
24
Tiener Comité: Sport- en Activiteitendag
28

KVB: Jaarvergadering
St. Jeugdbelangen: Snerttocht
Tiener Comité: Langlaufen (bij voldoende sneeuw)

)HEUXDUL
Tiener Comité: Langlaufen (bij voldoende sneeuw)
12
25 t/m 28 Carnaval
$SULO
9
16

Tiener Comité: Braderie
St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken

0HL
13
21

Boergondisch Oers
Oerse Motortoertocht

-XQL
4
5
10
11
24 + 25
25

St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht
Harmonie: Pinksterconcert
BIO: Gezelligheidstoernooi voor de jeugd
BIO: Gezelligheidstoernooi voor de senioren
Tiener Comité: Activiteiten oudste tieners
St. Jansmarkt

Augustus
11 t/m 13 Tiener Comité: Bivak
Tiener Comité: Afsluitingsavond
19
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Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven.
Hieronder een klein overzicht:

Voor aanmelding van items voor op het
publicatiebord kunt u terecht bij:

Koers nr. 10 November Pompoenenfestijn / Sinterklaas
Koers nr. 11 December Kerstmis

Ine Loijen - van Boekel
J. Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven
Tel: 040 - 205 10 28
e-mail:
publicatiebord@koersvanoers.nl
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