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Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
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Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (��%&'()*%-. 
Op de volgende plaatsen ligt de koers: 
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
���	
������������������
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, .�����/��
��
�������0��
������
��1���
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC 
 
���������
Het adres van onze internetpagina’s: !��2/334441��
������
��1���
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen 
naar: 4
$����
�0��
������
��1���
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Via mail naar �
	����
0��
������
��1�� of in de brievenbus bij 
d’Ouw School in de vorm van een diskette en een afdruk 
(i.v.m. leesbaarheid diskette). 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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2 29-01-2007  7 (14-02-2007) 

3 26-02-2007  11 (14-03-2007) 

4 02-04-2007  16 (18-04-2007) 

5 30-04-2007  20 (16-05-2007) 

6 28-05-2007  24 (13-06-2007) 

7 30-07-2007  33 (15-08-2007) 

8 27-08-2007  37 (12-09-2007) 

9 01-10-2007  42 (17-10-2007) 



1 

marinella@boer10.com 

Atelierruimte: 
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www.boer10.com 

Postadres: 
��������
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Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143 
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Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer voor de 
deur. Ook de Koers van Oers is weer van de partij met 
boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens een aantal boeken 
heeft liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
liggen die u nooit meer beluistert, dan kunt u ze altijd 
komen brengen of we komen  ze bij u ophalen.  
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog iets 
hebben wat voor ons interessant is. De redactie van de 
Koers van Oers is er blij mee. 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of cd’s;  
neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, � 040 – 205 32 38.  
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Hallo, wij Wil en Marja Huijbers, zoeken voor onze 
kinderen, Huub, Roos en Willem, een oppas. 
Het gaat om de dinsdag en donderdag na 15.30 uur.  
Voor verdere informatie kunt u altijd bellen. 
Telefoonnummer � 205 26 56 
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Het nieuw op te richten St. Jan de Doperkoor zoekt zangers 
en zangeressen, die bereid zijn om mee te zingen in een 
gelegenheidskoor voor uitvaarten, huwelijken en jubilea. 
De repetities zijn wekelijks op donderdag van 19.00 tot 
20.00 uur in Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle onder 
leiding van Kees van Kampen. 
Aanmelden bij pastoor W. Smulders �040 - 205.13.50 of 
bij Alexa Peijnenborgh: �040 - 205.22.81. 

Op 17 december bij het kerstconcert van de 
Harmonie heb ik waarschijnlijk een halflange, 
bruine, suède damesjas omgewisseld. Mijn 
eigen jas is iets kleiner en heeft een rits om de 
capuchon aan te zetten. De jas die ik heb 
meegenomen heeft dit niet. Dit is een jas 
gekocht bij de Marca, maat 38/40. Het is een donkerbruine 
halflange suède jas met grote zakken. Is er iemand van de 
harmonie, Chant’Oers of een bezoeker van het concert die 
hierin zijn jas herkent bel me dan op een van de volgende 
nummers.: � 06-50814905 of � 06-27396292 

���������������
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De redactie van de Koers van Oers wil bij 
deze ����	��		��	���	����		���������	��	��
feliciteren met hun ����	�����	�����op  
15 januari jl.  
 

Daarnaast feliciteren we ook  
������	������	���������	����� ���! met 
hun �������	�����	����. 

———— 
Verder willen wij natuurlijk ook  
������	�"� �#	$���� feliciteren met hun 
%&&���������'��	��. 
 

———— 
Misschien heeft u in de Clementinalaan ook een verlicht 
tennisracket  zien hangen? Dat is omdat ��	$��	�(������
maar liefst ��		��		��)	�	�������*��+��	��is geworden 
met rolstoeltennis. Ze speelt in de middelste klasse en heeft 
1 keer de singel gewonnen en een keer 
samen met haar partner Rachel Venrooij 
de dubbel gewonnen.  

Brechje, Hartelijk gefeliciteerd! 
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Onze winkels kunt u vinden in:
���������	
����������

�	������������
 
Herman hangt met een verveeld gezicht over de bar. 
Het is zo stil in de zaak en dat valt hem best zwaar na die 
gezellig drukke dagen van de kerst en de jaarwisseling. 
Hij heeft veel gasten binnengehad en goed verdiend ook. 
Ja … met zulke dagen kijken de mensen niet op een paar 
centen … en voorzichtig tilt hij nog even de fooienpot op. 
Die weegt zwaar en van die inhoud valt beslist iets leuks te 
doen. Hij bedenkt alvast wat, waar hij en zijn personeel het 
allemaal aan op kunnen gaan maken. Zullen ze … 
Het ene idee na het andere komt in hem op en allemaal 
even leuke dingen. 
Weet je wat … hij zal een lijstje maken van alles wat nu in 
hem opkomt en dan mogen zijn mensen uitkiezen wat zij 
het aller allerleukste vinden. 
Nee, Herman is zo’n kwaaie baas nog niet. 
Hij gunt zijn hard werkende personeel graag op zijn tijd een 
plezierig avondje. 
 
Vanavond bijvoorbeeld … heeft hij ze allemaal vrij 
gegeven. Dat hebben ze tenslotte wel verdiend na die extra 
drukke periode. Dus vanavond is Herman alleen in de zaak 
en hij vindt het toch wel erg saai worden in het café. Kwam 
er nou maar één iemand om even te buurten of zo. 
Die kon van hem dan vanavond de koffie nog wel 
gratis krijgen. Hij schenkt voor zichzelf nog maar 
eens een bakkie in, tenslotte heeft Mien de kan 
niet voor niets gevuld. 
 
…...Plots wordt er aan de deur geklopt. 
Ha, denkt Herman, toch nog een klant. Hij loopt op de deur 
toe om de gast welkom te heten en blijft dan vol verbazing 
staan … Zo’n figuur heeft hij nog nooit gezien! 
Nou ja, nog nooit … 
De figuur lijkt een beetje op een van de beeldjes die vroeger 
bij zijn grootmoeder in het kerststalletje stonden. Een ietwat  
deftige figuur, met een lange mantel en een kroon op zijn 
hoofd. 

�������	������

“Goede man”, zegt de figuur met een 
beetje vreemd accent, “wij zijn op weg 
naar het Kind, dat geboren is. Wij 
volgden zijn ster tot aan hier en nu is de 
ster stil blijven staan boven deze plek. 
Kijk maar … daar staat hij.” 
De man voor hem wijst naar een flonkerende ster die boven 
de wei schijnt te hangen. 
“Hier zouden we dus het Kind moeten kunnen vinden. Zou 
u zo vriendelijk willen zijn om te vertellen dat we er zijn 
om hem te bezoeken en onze gaven aan te bieden.” 
 
Herman kijkt verbaasd naar die prachtig geklede man en 
ontdekt dan ook de andere schitterend aangeklede figuren 
die hem vergezellen. Ook al met van die mooie kronen op 
hun hoofd. 
En langzaam begint er iets te dagen bij Herman. 
Is het vandaag niet 6 januari? En is dat niet het feest van de 
Driekoningen? Maar wat komen die dan bij hem doen? Hij 
weet van geen kind dat geboren zou zijn … Ja, de zoon van 
vrouw Franken is rond deze tijd geboren, maar dat jong is 
intussen al zes jaar, dus daar zullen ze niet meer voor 
komen. 
 
Dan … plots … ziet hij een beeld voor zich van een dag of 
tien geleden. Er was toen een jong stel bij hem aan de deur 
geweest en zij hadden gevraagd om een slaapplaats. 
Maar ja, bij hem was alles volgeboekt, dus hij had ze 
doorgestuurd naar de volgende herberg. 
 
Later waren ze nog eens teruggekomen, omdat er nergens 
in het dorp nog een plekje bleek te zijn en Herman had hen 
toen de weg naar de schuur gewezen, zodat ze in elk geval 
niet buiten hoefden te slapen. Hij had een beetje te doen 
gehad met die jonge vrouw, want ze had er best moe 
uitgezien. Zij zal toch niet …? 
 
Herman kijkt nog eens richting de wei, waarin helemaal 
achterin de schuur staat … en heel vaag ziet hij een klein 
lichtschijnsel. Zullen die mensen nou nog steeds daar 
zitten? En zal daar dat kind … 
Herman slaat van schrik een hand voor de mond. Hij heeft 
geen moment meer aan die mensen gedacht. 
Lieve hemel, wanneer ze daar echt nog zijn … zullen ze 
wel iets lusten, denkt hij terwijl hij zich omdraait en naar de 
keuken snelt … de figuren aan de deur verbaasd 
achterlatend. 
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Hij graait van de keukentafel het een en ander aan 
etenswaar bij elkaar, neemt een geruite deken uit de 
leunstoel bij de kachel en snelt weer naar voren. 
“Kom”, zegt hij tegen de mannen, “ik denk dat ik weet 
waar het kind zou moeten zijn.” 
En gevieren snellen ze door de wei naar de schuur, waar het 
kleine lichtje zichtbaar is. 
Herman is als eerste bij de deur en hij hoort een 
vrouwenstem, die zacht een wiegeliedje neuriet en hij weet 
… dit is de plek waar de koningen moeten zijn. 
 
Hij klopt op de deur van zijn eigen schuur en … inderdaad 
dezelfde jongeman, die kortgeleden nog om een plekje bij 
hem vroeg, doet de deur open. En Herman ziet binnen in 
het stro de vrouw met een kindje op haar schoot. 
Hij loopt voorzichtig op hen toe en merkt totaal niet dat de 
Drie Koningen plotsklaps verdwenen zijn. 
 
Hij slaat zijn handen ineen en slaakt wel duizend excuses 
vanwege het feit, dat hij helemaal niet meer aan hen 
gedacht heeft. Hij geeft de man de tas met eten en drukt de 
vrouw de geruite deken in haar handen. 
 
“Asjeblieft, dit is tenminste iets om het een beetje goed te 
maken. Kom sla die deken om en ga mee naar de herberg, 
want dit was echt niet mijn bedoeling. Dit hier is toch geen 
plek voor een baby! Kom maar gauw mee naar de warme 
kachel en dan zal ik eens kijken of het wiegje van onze Jan 
nog te gebruiken is.” 
 
De jongeman helpt zijn vrouw overeind en gedrieën lopen 
zij met baby en al terug naar de helder verlichte herberg en 
de Driekoningen zijn in geen velden of wegen meer te zien. 
 
Die hadden hun taak gedaan en het kind hun geschenk 
gebracht in de vorm van Herman, die het nu een warm 
onderdak verschaft. 
 

Thea Hogewoning.  

,	�����	��	��		�����	����	��	���	�	���	��
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De leerlingenorkesten van de vier Veldhovense 
muziekkorpsen laten op zondag 28 januari 2007 weer van 
zich horen tijdens de jaarlijkse leerlingenorkestendag. 
Elk leerlingenorkest zal deze ochtend gedurende een 
twintigtal minuten een muzikaal optreden verzorgen. 
Als afsluiter zullen de leerlingenorkesten gezamenlijk twee 
nummers voor u spelen: ‘The Blues Brothers in Concert’ en 
‘Manhattan Skyline’. 
 
Het concert wordt gehouden in de aula van de locatie van 
het Sondervick College aan de Sterrenlaan en begint om 
klokslag 11.00 uur en het einde wordt rond 13.00 uur 
verwacht. �	���	�	��������'	�	����	��	��	�������	���� 
Onder het genot van een kopje koffie of 
thee kunt u genieten van het enthousiasme 
van het aanstormend talent van de 
Veldhovense harmonieorkesten. 

����������������������
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Flinterman Uitvaarten wordt geleid door Esmé Flinterman. 
Daarnaast heeft ze de zorg over haar dochter en haar 
dementerende moeder. De enige hulp die ze krijgt is van 
Samuel, steun en toeverlaat van Flinterman Uitvaarten. 
Terwijl Samuel heimelijk verliefd is op Esmé en moeder 
Flinterman allerlei avonturen beleeft komt neef Leo, alias 
Lenny op de proppen. Hij heeft een speciale opdracht: Hij 
moet een moord plegen! Colette, de dochter van Esmé wil 
hem wel helpen en stelt voor om in het kader van 
euthanasie te oefenen op oma Flinterman. Lenny krijgt het 
steeds moeilijker want zijn slachtoffer roept 
jeugdherinneringen op. Als er ook nog klanten in de 
uitvaartwinkel komen die op zoek zijn naar Lenny, wordt 
de zaak er niet eenvoudiger op. Terwijl de liefde ontluikt 
tussen Esmé en Samuel, de dokter het steeds drukker krijgt, 
moeder steeds dementer wordt en de moordenaar en 
slachtoffer verliefd worden en de goudvissen ook hun 
bedenkingen hebben heb je voldoende ingrediënten voor 
een origineel blijspel met een bijna dodelijke dosis humor, 
melancholie en spanning. 
 
AVETO speelt op vrijdag 16 maart en zaterdag 17 maart 
2007 in theater "De Schalm" te Veldhoven.  
Aanvangsttijd 20.15 uur. Kosten per kaart: 9,00 euro. 
Verkoopadressen: De Schalm, Multivlaai Citycentrum en 
Erik van de Velden � 06-13060723. 
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Deze stichting is opgericht in 1980 en heeft in eerste 
instantie tot doel het bevorderen van de fysieke gezondheid 
van personen, die een hart- of vaatprobleem hebben 
doorgemaakt en zij tracht haar doel onder andere te 
verwezenlijken door : 
�� wekelijks sport en spel te organiseren onder deskundige 

leiding 
�� voorlichting en reanimatiecursussen te geven. 
�� contacten te leggen met organisaties en instellingen met 

gelijke doelen. 
 
������������������
De wekelijkse sport- en spelactiviteit vindt iedere woensdag 
plaats in Sporthal Den Ekkerman van  
14.00 uur tot 15.30 uur. 
Ook nog op enkele andere plaatsen in Best en Eindhoven,
(andere tijdstippen), waar tevens de mogelijkheid bestaat 
voor Koersbal en Jeu de Boules. 
 
����
��������������	�����
�� Na goedkeuring door cardioloog of huisarts alle 

(voormalige) hartpatiënten. 
�� personen met longaandoeningen en diabetes. 
�� 50 plussers, die hun conditie willen verbeteren. 
�� Ook partners van bovengenoemde personen zijn welkom. 
 
�	����
��������������
Kom op een woensdag naar de sporthal en meldt u bij de 
conciërge. Hij zal u doorverwijzen naar de hal, waar 
gesport wordt. Kijkt u rustig rond om te zien, wat er gedaan 
wordt en of het iets voor u is. 
In overleg met de leiding kunt u eventueel een les gratis 
meedoen. 
 
���������������������	���������
�� Secretariaat:  

E.H.T.S. Dhr. A. Frijters, 
Zwaluwstaartweg 40, 5641 GX Eindhoven 
telefoon � 040-281 37 41 

�� Via internet, zie: www.ehts.nl 
�� Via de groepsvertegenwoordiger. 

Voor de groep op woensdag in Den Ekkerman is dit: 
Jos van Haren, telefoon � 040 - 205 23 64 

!���������������������
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Op vrijdag 26 januari a.s. houdt bloemenvereniging Groen 
en Keurig een evaluatieavond over het pompoenenplezier 
met Halloween zoals dat in 2006 werd gehouden. 
 
De bloemenvereniging roept hierbij iedereen op die 
pompoenenplezier met Halloween een warm hart toedraagt 
deze evaluatieavond bij te wonen. Hierbij vraagt zij 
iedereen mee te denken over o.a. de opzet van het 
pompoenenplezier, de openingstijden van de creaties, de 
verkeersveiligheid, dit in samenwerking met evt. politie en 
wijkplatform Oerle en natuurlijk hoopt zij op ideeën die 
bijdragen aan het nog beter doen slagen van dit 
drukbezochte Oerlese evenement. Tevens zullen er op deze 
avond dia’s te zien zijn van het afgelopen jaar. 
De avond wordt gehouden in Dorpscentrum d’Ouw School 
en begint om 20.00 uur. 

"���#����������$���������

Deze keer in koken met koers een eenvoudig maar wel erg 
smakelijk pastagerecht. 
 
!�����������������	������		��"�����	����
 
Benodigdheden: 
 
4 eetlepels groene pestosaus 
4 eetlepels olijfolie 
2 teentjes uitgeperste knoflook 
4 eetlepels heet water 
zout en peper 
400 gram spaghetti of spaghettini (liefst vers) 
2 à 3 eetlepels versgeraspte Parmezaanse kaas 
 
Bereidingswijze: 
 
Roer in een kleine kom pestosaus, olie, knoflook en heet 
water door elkaar. 
Kook intussen de pasta gaar in ruim kokend water met zout. 
Afgieten en in een voorverwarmde schaal doen. 
De pestosaus eroverheen lepelen, Parmezaanse kaas erover 
strooien en alles door elkaar roeren. 
Serveer meteen, met over elk portie wat versgemalen 
zwarte peper. 
 
SMAKELIJK ETEN!!!!!!! 

�������������������
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Razend snelle seconden 
verworden tot minuten 
die tergend traag 
verder kruipen tot een uur. 
De uren vliegen 
en zo is de dag voorbij. 
 
De dagen rijgen aaneen tot weken 
die langzaam worden tot een maand. 
De maanden kwartalen, 
met de seizoenen gelijk opgaand.  
De tijd vliegt door onze handen heen 
nog zoveel niet gedaan, 
terwijl we de klok 
voor de laatste keer 
van dit jaar weer  
twaalf horen slaan. 
 
Het nieuwe jaar 
vers voor ons 
met zeeën van tijd. 
Uren die kruipen, 
uren die vliegen, 
terwijl we beseffen 
weer tijd te kort te komen 
voor dat ene kleine woord, 
dat teken, dat gebaar. 
Weer tijd te kort 
we zijn al weer 
bij het nieuwe jaar. 

%������
��� �#���#���
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De Praktische Thuishulp is onderdeel van MEE Zuidoost 
Brabant en biedt ondersteuning aan mensen met een 
beperking in de thuissituatie. Dit doen wij middels het 
inzetten van vrijwilligers. Heb je een enkele uurtjes per 
week of per maand de tijd? Dan is dit misschien iets voor 
jou! 
 
Veldhoven: 
�� Samenwonend stel, beiden met een lichte verstandelijke 

beperking, zou het gezellig vinden als ze een maatje 
hadden. Een vrouw (25-35 jaar) die het leuk vindt om 
spelletjes te doen, een keer naar de stad, film kijken en 
gezellig koffie drinken.  

�� 12-jarig meisje met een verstandelijke beperking zoekt 
een maatje (vrouw, ca 20 jaar) om wekelijks wat 
gezelligs te gaan doen. Spelletjes, winkelen en gezellig 
kletsen vindt ze leuk.  

 
Heb je belangstelling of wil je meer weten over één van 
deze oproepen?  
Neem contact op met de Praktische Thuishulp  
� 040-2140373, pth@meezuidoostbrabant.nl.  
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Op dinsdag 19 december heeft de kersttocht in Oerle zijn 
première gehad. Na een voorbereiding van 2 maanden 
brachten diverse verenigingen een onderdeel van het 
verhaal ten tonele. 
Het weer was fantastisch 
voor een kersttocht. Het was 
koud, weliswaar een beetje 
mistig maar verder was het 
droog.  
Buurtvereniging  
“het Koppel” beet de spits af 
op het pleintje aan de 
Clementinalaan. Daar werd 
het ontstaan van de aarde 
uitgebeeld. Er werd getoond 
hoe God Adam en Eva schiep. Hoe Hij hen het hele 
paradijs beloofde met uitzondering van de boom van goed 
en kwaad. Later zagen we hoe de slang Eva verleidde om 
toch te eten van deze mooie vruchten.  
Op het Kempke werd door Mardi Sanders vertolkt hoe 
Johannes de Doper aankondigt dat er één komt die nog 
groter is dan Johannes zelf. Hij maande de mensen om niet 
te blijven staan. Hij riep de mensen op om te draaien en 
nieuwe wegen in te slaan. Chant’Oers zorgde voor de 
muzikale omlijsting op deze locatie. 
Op de speelplaats van de school kreeg Maria de boodschap 
van de engel Gabriël. Zij hoorde dat ze een kind zou krijgen 
dat de naam Jezus zou moeten krijgen. Daar konden we ook 
zien hoe Maria dit nieuws ging brengen aan haar nicht 
Elizabeth, die zwanger was van het kind wat later Johannes 
de Doper zou worden, die zoals in het vorige tafereel te 
zien was de mensen de komst van Jezus verkondigde.  
De KVO heeft dit op een geweldige manier neergezet. Het 
beginnersorkest van harmonie St. Cecilia speelde de nodige 
bekende kerstliederen.  
De KVB zorgde in het 
jeugdhuis voor een 
afgeladen herberg, zo vol 
dat er geen ruimte was 
voor Jozef en Maria. Hier 
werd een mooi gedicht 
voorgelezen waarna de 
aanwezige herberggasten 
kerstliedjes zongen.  

De weg naar het op één na laatste tafereel was een 
behoorlijke afstand. Om deze wat te breken verzorgde BIO 
een rustpunt waar warme chocomel en glühwein gedronken 
kon worden. De jeugddrumband van de  
harmonie St. Cecilia zorgde hier voor de muzikale 
ondersteuning. Op de hoek van de Welle en de Berkt 
vonden we de herders in het veld. Dit werd door ponyclub 
de Hinnikers voor ons 
uitgevoerd. De echte 
schapen die op 
voortreffelijke wijze 
mee figureerden 
werden in de gaten 
gehouden door de 
herders die van de 
engel te horen kregen 
dat ze op zoek 
moesten naar het kind. Het engelenkoor liet vrolijke 
kerstliedjes horen. Vanaf de herders in het veld ging de 
tocht door naar de Severinus waar de levende kerststal te 
bewonderen was.  
Er is door iedereen veel werk verzet en alle verenigingen 
konden desgewenst voor hand- en spandiensten een beroep 
doen op de leden van de KBO. 
 
Met speciale dank aan: BIO, Harmonie St. Cecilia, KVO, 
KVB, KBO, Ponyclub de Hinnikers, Chant’Oers, 
Buurtvereniging “Het Koppel” en de Parochie St. Jan de 
Doper. 
 
Al met al kunnen we zeggen dat de eerste editie van de 
Oerse kersttocht goed geslaagd is en voor herhaling 
vatbaar. Wij hopen dat u genoten hebt van de eerste 
kersttocht door Oerle. Er zijn natuurlijk altijd punten voor 
verbetering vatbaar. Als u denkt dat we iets beter of anders 
hadden kunnen doen dan geef het door aan de stuurgroep.  
U kunt hiervoor Kitty Tholen 
benaderen. Telefoon � 040-
2051642 of mailen naar: 
k.tholen@planet.nl 
 
Op 20 juni is er een avond voor alle 
verenigingen ter voorbereiding van 
de tweede Oerse kersttocht.  
 
De stuurgroep, Henriette Schoonen, 
Mardi Sanders en Kitty Tholen 
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#��		����
Rens Westen, Graspieper 29 
�
 ���	���������
W.C.M. Smulders, pastoor. � 040 - 205.13.50 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. � 040 - 253.22.26 
 
 ��	�������������
Dorpsstraat 18, 5504 HH, � 040 - 253.22.26 
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl 
  
&�����������	�����$���'�������$
'�$���������(	��
��������������
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 ����� 
�����������	����	����	��	�����		����	�����	�� 
Martien van Nostrum: � 040 - 205.14.56 
 
��������	
���	�����
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! 

���
�����������	���������
��
��
 
Weekend van 20 – 21 januari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 
 
Dinsdag 23 januari 11.00 uur: 60 jarig huwelijkfeest van 
Frans en Annie v Dooren - v Hoof 
 
Weekend van 27 - 28 januari: Jaar van de Diaconie:  
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met M. Sanders, 

pastoraal werker 
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met M. Sanders, 

pastoraal werker 
 
Weekend van 3 – 4 februari: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering:  

Presentatie Vormelingen door M. Sanders, 
pastoraal werker (The Unity) 

za 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekend van 10 – 11 februari: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met M. Sanders, 

pastoraal werker (Convocamus) 

&������
����
���������� �!������
������
���"�#	��$%�&#������		
���
 
Ongeveer tegelijk met de Koers van Oers zal in veel 
huishoudens in onze parochie de brief van de commissie 
Kerkbalans in de bus vallen.  
 
Van 13 t/m 28 januari wordt in alle Nederlandse 
kerkgemeenschappen de financiële Actie Kerkbalans 
gehouden met het doel om voldoende middelen te 
verwerven om het kerkenwerk mogelijk te laten zijn. In het 
parochieblad van november legde de penningmeester 
verantwoording af over het gevoerde financiële beleid in 
2005. 
 
De parochiebijdrage is de basis en het hoofdbestanddeel 
van de inkomsten van onze parochie. De Veldhovense 
parochies hebben gezamenlijk het advies van het bisdom 
overgenomen om ����	- als minimum bijdrage per jaar aan 
hun parochianen te vragen. 
Uiteraard behoudt iedereen het recht en de mogelijkheid om 
meer bij te dragen wanneer dit financieel ook mogelijk is.  
U kunt hier Adriaan Tholen (� 040 - 205.18.10) over 
benaderen en natuurlijk zijn wij zeer blij met uw actie. 
 
De parochiebijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van 
de parochie. Wij hebben deze bijdrage nodig om het 
werken in de parochie mogelijk te maken. Hiervan worden 
de salarissen van de pastorale beroepskrachten, het 
onderhoud en de energiekosten van beide kerkgebouwen, 
de pastorie en de andere woningen, de verzekeringen, de 
kerkhoven, de kosten voor de vieringen, de kosten voor het 
bestuurswerk en de vele werkgroepen betaald. 
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Wij prijzen ons gelukkig, dat wij in onze parochie 
beschikken over zeer veel onbetaalde vrijwilligers, die u en 
ons vooruit willen helpen en er flink toe bijdragen, dat wij 
daardoor toch weer wat zuiniger met onze middelen kunnen 
omgaan. 
Uw bijdrage is dit jaar nog des te harder nodig omdat de 
noodzakelijke restauratie van de H. Caeciliakerk voor een 
aanzienlijk deel door de parochie zelf moet worden betaald. 
Wij hopen dat wij wederom op uw parochiebijdrage mogen 
vertrouwen! 
 
Commissie Actie Kerkbalans 
 

———— 

�����	���������
���
�
Op 28 december kwam het St. Jan de Doperkoor in de oude 
samenstelling nog één keer bijeen om samen dit jaar 2006 
en voor velen ook het koorlidmaatschap in goede harmonie 
af te sluiten.  
Dit was dé gelegenheid om het koor nog eens te bedanken 
en dus kwam de pastoor onverwacht restaurant De Kempen 
binnen. Hij sprak zijn waardering uit voor het koor, de 
dirigent en organisten en deelde de koorleden mee dat 
vrijwilligerswerk voor iedereen tot op het einde “leuk” 
moet zijn en niemand tegen zijn/haar zin in moest 
doorgaan. Alle koorleden werden voor hun inzet bedankt 
met een kaars met het logo van de parochie.  
De pastores hadden het afgelopen jaar besproken dat in de 
toekomst uitsluitend tijdens een gezamenlijke viering op  
22 november, feestdag van de H. Caecilia en patrones van 
alle musici, alle jubilarissen van de koren zouden worden 
gehuldigd. Dat zou nog 11 maanden geduld vergen van de 
drie a.s. 40-jarige koorleden en dus werd besloten om dat 
nu vast binnen de eigen kring te doen. Koosje van Beers, 
Marietje Lommers en Ellie Schippers kregen de gouden 
medaille van de St. Gregoriusvereniging opgespeld en een 
oorkonde uitgereikt.  
Na alle loftrompetjes vierde het koor binnen de eigen 
gelederen hun afscheidsfeestje verder. 
 
Alexa  

�		
�#	�������	��������������
�����#������
 
Nederland behoort tot de negen rijkste landen. Hoe kan er 
dan hier armoede zijn en honger? Uit de krant van 
afgelopen november: “Honderden gezinnen in Nederland 
staan op wachtlijsten voor het krijgen van 
voedselondersteuning. Verschillende voedselbanken 
zouden de vraag niet meer aankunnen en noodgedwongen 
met wachtlijsten moeten werken.” (Trouw 26-11-2006). 
Kinderen van een islamitische school weten maar al te goed 
waar de voedselpakketten voor zijn: “Ja, maar Ilies Dezzaz 
(6) weet wel waarom hij met zijn klasgenootjes 
voedselpakketten naar de Voedselbank in Eindhoven komt 
brengen. Die zijn voor de arme mensen. Dat zijn mensen 
die geen geld hebben, geen huis. Ze hebben helemaal geen 
kleren en geen schoenen. Die zijn héél zielig.” Een 
afvaardiging van de islamitische school in Woensel, een 
twintigtal moeders en leerlingen van groep drie, was 
gisteren te gast bij de Voedselbank aan de Heezerweg. De 
ouders van de kinderen was gevraagd voedsel in te zamelen 
in verband met ramadan.” (ED 13-10-2006)  
 
Ook in Veldhoven is er een 
‘Voedselbank’ en ook nog een 
‘Boodschappentas’. Beide organisaties 
komen geen aanvragers te kort. 
Landelijk gezien groeit het aantal 
voedselbanken nog steeds: vanuit 
Veldhoven wordt een voedselbank ondersteund in Bladel. 
Iedere nieuwe aanvraag wordt echter streng gecontroleerd. 
Niet zomaar iedereen die zich aanmeldt zal een 
voedselpakket ontvangen. Er worden bij de Voedselbank 
Veldhoven financiële criteria gesteld.  
 
Die voedselbanken krijgen hun spullen van verschillende 
kanten,onder andere zoals hierboven staat vanuit een actie 
van een islamitische school. Verder in Bladel: “De 
Mariaschool had jam en mandarijnen over van het 
kerstfeest. Dat ging naar de Voedselbank.” Maar ook van 
levensmiddelenbedrijven in Bladel: “We hebben wat 
kerstpakketten in een rugzak gekregen van een 
grootwinkelbedrijf. Daar zitten ook wat leuke dingen bij, 
zoals kerstservetjes en een bon voor een gratis hamburger 
op tweede kerstdag.” (ED 23-12-2006) In Veldhoven is er 
medewerking van bakkers. Verder komt er veel van de 
regionale distributiecentra in Helmond en Tilburg. 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

��������������	�
����

�����������

��������	�����

���������������

�������	���
������������������������ 
�� �!� ��"�#$���%��&'���%�#�($�$)���*���++�,����#�
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Ook dit jaar komt de jeugd van korfbalvereniging BIO uit 
Oerle weer langs voor de verkoop van �	�������������� 
in de vorm van een hart. 
 
De kosten bedragen ��
	������������ 
Dit jaarlijks terugkerend evenement is dit jaar op  
�����		�'(�)�

�	
��vanaf 18.00 uur. 
De opbrengst van de koeken komt ten goede aan de 
Jeugdactiviteiten van BIO. 
 
Dus wilt u familie, vrienden, kennissen of zomaar iemand 
eens origineel verrassen, koop dan zoveel mogelijk koeken 
van onze jeugd die bij u langs komt. 
 
Alvast bedankt, 
Jeugdcommissie BIO Oerle 

�������'���������
Hoe kan er hier armoede zijn en honger? Een vraag die je 
beter niet kort kunt proberen te beantwoorden, daar worden 
mensen meestal niet beter van. Je kunt beter aan de slag 
gaan. “Wat u voor de minsten der mijnen doet, doet u voor 
Mij”, een uitspraak van Jezus die hieraan kan bijdragen. 
 
Voor de komende periode zijn er nog de volgende 
activiteiten rond het jaar van de Diaconie: 
 
�� maandag 22 januari: preekgesprek rond ‘de hongerigen 

voeden’ in de Caecilia-kerk, het begint om 20.00 uur 
�� weekeinde 27 en 28 januari: Jaar van de Diaconie  

‘De hongerigen voeden…’ viering in beide kerken rond 
dit thema. 

�� maandag 5 februari: avond rond ‘Voedselbank’ 
Veldhoven, de hongerigen voeden; in de Caecilia-kerk, 
begin om 20.00 uur. U kunt hier uw vragen kwijt: Wie 
komen er bij een voedselbank? Waar krijgt de 
voedselbank hun voedsel vandaan? Hoe werkt de 
‘uitdeling’?  
 

Tussen twee haakjes: namens de Voedselbank Veldhoven 
bedankt voor de ontvangen gift opgehaald in de collectes 
van de kerstnachtdiensten van 20.00 uur in de Sint Jan de 
Doper-kerk en van 21.00 uur in de H. Caecilia-kerk. 
 
Mardi Sanders, pastoraal werker 

�����

����

	
�
�
�����

����

	
�
�
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Nog steeds moet er hulp en aandacht geschonken worden 
aan vluchtelingen, die nu in Veldhoven komen wonen. 
Maar ook zij die hier al langer verblijven, kloppen 
regelmatig met allerlei vragen bij de VluchtelingenWerk 
aan.  
Om hen van dienst te kunnen zijn, heeft de vereniging 
behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Zowel om de eerste 
begeleiding en inburgering ter hand te nemen als om hen te 
helpen bij juridische kwesties.  
Heeft u interesse, bel dan met coördinator Jet van Moorsel, 
die op maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar is onder 
telefoonnummer: � 040 - 253.87.27.  
Heeft u belangstelling om de in april te verwachten 
vacature van voorzitter te vervullen, bel dan met 
� 040 - 253.33.54. 

�	�2�33���3445�657
�	���
���	
�	��	���
 
Ieder jaar in februari wordt gecollecteerd voor de ruim  
3½ miljoen mensen met een hersenziekte of een psychische 
aandoening. In 2007 vindt de HOOFDCOLLECTE plaats 
in de week van 4 tot en met 10 februari. 
De HOOFDCOLLECTE van Nederland is sinds eind 2006 
de nieuwe naam voor de gezamenlijke collecte van de 
Hersenstichting Nederland en het Fonds Psychische 
Gezondheid. Beide organisaties maken zich sterk voor 
mensen met een “hoofdprobleem”. 
Door het financieren van wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichting en projecten willen zij bijdragen aan een betere 
toekomst voor deze mensen. 
Voor dat werk is echter veel geld nodig. We vragen daarom 
uw hulp bij de HOOFDCOLLECTE in alle gemeenten van 
Noord-Brabant en Limburg. 
Maak een paar uurtjes vrij en geef u nú op bij de 
collectepromotor, dhr. H. Hendriks, 
telefoonnummer � 06 519 60 636. U kunt ook bellen met 
het coördinatiepunt voor de collecte, � 030 297 11 97. 
Meer informatie kunt u ook vinden op onze 
website: www.hoofdcollecte.nl  
 
Bij voorbaat heel hartelijk dank. 

($���������������)�

$#�����������
���

#����������

��������	�
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De jeugd schrijft, deze keer is het: Carlo Kelders 
 
#	���
���	�����
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Er zijn ruim 100 aanmeldingen voor een Starters- of 
Seniorenwoning in Oerle binnengekomen. Dat is erg veel. 
En goed nieuws. Veel inwoners van Oerle zijn actief bezig 
met hun woonsituatie en grijpen deze mogelijkheid aan om 
een nieuwe stap te zetten. Er hebben zich iets meer starters 
dan senioren aangemeld. Tijdens de informatieavond op  
31 januari zullen we u hiervan een overzicht laten zien. 
 
#���	$��	�
Eerst even dit. Graag willen we een correctie aanbrengen in 
de tekst van de Koers van december jl. 
De alinea “wij adviseren alle geïnteresseerden te zorgen, 
dat ze bij de Gemeente Veldhoven staan ingeschreven als 
woningzoekenden, daar dit anders problemen kan geven bij 
mogelijke toewijzingen” was onjuist en dient als niet 
geschreven beschouwd te worden. Hiervoor hebben we 
onze excuses richting gemeente reeds gemaakt. Wij komen 
hier nog op terug tijdens de informatieavond. 
 
�����	���
Na intern overleg is besloten om Frits Pijnenburg aan te 
trekken als adviseur, eerst voor onze werkgroep en 
mogelijk in tweede instantie voor de op te richten 
vereniging CPO Oerle. Frits Pijnenburg was voorheen 
wethouder in de gemeente Bladel en zéér nauw bestrokken 
bij de realisering van de eerste projecten in zijn gemeente. 
Na de laatste verkiezingen is hij een adviesbureau 
begonnen en adviseert de overheid en particulieren bij de 
realisering van starterswoningen en Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap. Hij zal zich op onze eerstvolgende 
bijeenkomst nader aan u voorstellen.  
Meer informatie vindt u op www.fritspijnenburg.nl 
 

*�'�����+������#���

�������	
���������

3�	��	���	���	�����	����+��
Kort na het inleveren van de kopij voor deze uitgave 
hebben wij wederom een afspraak met wethouder Jack 
Tops om de nodige onderwerpen met hem te bespreken. 
Hierbij zal ook Frits Pijnenburg aanwezig zijn. Hopelijk 
kunnen we daarover in de eerstvolgende bijeenkomst enige 
toelichting geven. 
Wij hebben reeds vastgesteld, dat de Gemeente, in deze 
vertegenwoordigd door de heer Tops, positief staat 
tegenover het initiatief van het wijkplatform. 
 
9�!���	��		�������	��	����	���	����	�������	��3	��	�
Graag nodigen wij alle geïnteresseerden van harte uit om te 
komen naar de informatieavond op: 
 

(�	���	��:���	��	���	��������������������
���+�$	��������;3����$��������

 
Wij verwachten een grote opkomst en verzoeken u 
dringend tijdig (vóór 20.00 uur) aanwezig te zijn. 
Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende punten aan de 
orde komen: 
�� Voorgeschiedenis en doel van het CPO-project Oerle 
�� Toelichting Gemeente Veldhoven 
�� Overzicht van het te volgen traject door Frits Pijnenburg 
�� Vragenrondje 
 
Wij verwachten dat deze avond ons en de vele aanwezigen 
veel helderheid zal verschaffen over datgene wat ons te 
wachten staat om tot realisering van onze plannen te 
komen. Wij, als commissie en wijkplatform, hopen in 
samenwerking met de politiek en het ambtenarenkorps tot 
een geweldig resultaat te komen. Dat het een voorbeeld 
mag zijn voor veel andere inwoners van de gemeente 
Veldhoven. 
 
De werkgroep Starters- en Seniorenwoningen Oerle 
van Wijkplatform Oerle. 

Martin Tholen, Henri Kox,  
Wil van de Vorst en Jos van Haren.  
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Woensdag 20 december werd de gezamenlijke Kerstviering 
van de  Zonnebloem en KBO Oerle gehouden in  
Dorpscentrum d’Ouw School. 
Een metershoge en royaal versierde kerstboom sierde de 
zaal en op de tafeltjes brandden de kaarsjes vrolijk. Een 
schaaltje met kerstchocolaatjes lokte de mensen naar hun 
tafeltje. 
Iedereen was op tijd aanwezig, want ja de koffie met gebak 
wachtte en dat lust iedereen wel, althans de meesten toch 
zeker. 
 
Pastoor Wil Smulders leidde deze Kerstviering en  
Bea en Kees de jong zorgden voor de begeleiding van ons 
allerlei gezang van de meest bekende kerstliederen. 
Na de mis, die de Pastoor beëindigde met de woorden: 
“Gaat allen heen in vrede.” bleven de mensen gewoon 
zitten, want er waren ons consumpties en worstenbroodjes 
beloofd. 
En toevallig gaan die er ook in als koek. 
 
Na de pauze luisterden we naar een optreden van de 
Vertelclub Veldhoven (“VerVe”). 
Drie dames van deze club vertelden ons op hun eigen 
manier een min of meer modern kerstverhaal  en heus het 
was muisstil in de zaal. De hulp van de rondgedeelde 
babbelaars hadden we daar echt niet voor nodig. 
Iedereen genoot van deze geheel nieuwe invulling van de 
Kerstmiddag. 
 
Toen was er tijd om naar een kerstgedicht van  
Mia v.d. Wildenberg te luisteren en ook onderstaand 
persoontje had nog een korte kerstgedachte. 
De voorzitter besloot de bijeenkomst, precies op de 
geplande tijd, met nog een kort gedicht en daarna ging 
iedereen zo langzamerhand weer op zoek naar jas of mantel 
om de weg naar huis te gaan. 
 
Een plezierige kerstviering is weer achter de rug. 
 

Thea Hogewoning  

���������������������������� ,�&�����
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Het is eindelijk weer zover, we mogen weer uit ons dak 
gaan. Vrijdag 16 februari beginnen we natuurlijk weer met 
het carnavalsfeest van school. 
En zaterdag gaat het dak eraf, want dit jaar hebben we onze 
eigen discjockey Joost den draaier bereid gevonden om 
menig plaatje te draaien. Kom maar op met die 
verzoekplaatjes, we hebben er zin in. Zondag veranderen 
we de route van de optocht gewoon even richting Oers en 
ook dan feesten we tot in de kleine uurtjes door. Maandag 
komt Gridje Giebel goochelen en met ballonnen toveren 
dus ook dan wordt het weer een groot feest. We hebben 
weer een enorme voorraad Dubbelfris ingeslagen en aan 
snoep en bier is er ook geen tekort, dus kom allemaal en 
geniet met ons mee. 
 
Tot zaterdag 17 februari. 
 
Groetjes van het bestuur en personeel van d' Ouw School. 
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In het vorige deel heb ik het gehad over de wetten en 
voorschriften en in mijn archief heb ik daar nog veel meer 
van maar zelf vond ik dit wel voldoende om de mensen van 
nu te laten weten dat men in vroegere jaren ook niet alles 
mocht en dat men werd er voor gestraft. Zelfs heb ik nog 
beslag kunnen leggen op enkele proces-verbalen waarin 
jammer genoeg niet vermeld wordt met welke straf dit 
beboet werd. 
Om maar met de oudste te beginnen. 
  
In dit proces kun je ook lezen dat het niet alleen de mannen 
waren die met het gezag in aanraking kwamen. 
  
Mishandeling en bedreiging 
In een proces-verbaal uit 1674 lezen we al dat: 
De verdachte Hoppenbrouwer voornaam Aaltje  
woonachtig te Oerle, zij was van het vrouwelijke geslacht, 
de deurwaarder bedreigde en mishandelde, het misdrijf 
vond plaats te Oerle en het slachtoffer was de deurwaarder, 
de medeplichtigen waren haar kinderen. De opmerking die 
hier bij vermeld werd is dat de deurwaarde een schuld van 
32 gulden kwam opeisen. 
Het was voor die tijd een heleboel geld, zij zag daarom die 
man liever gaan dan komen. 
  
Moord te Zand Oerle 
In het jaar 1709 werd te Zand Oerle gedood Jan Petre 
Jodens, er wordt jammer genoeg niet vermeld hoe hij om 
het leven werd gebracht. 
De verdachte was: Hendrik Jansen van de Heuvel. 
Hij was van het mannelijk geslacht en op het proces-verbaal 
wordt wel vermeld dat hij voortvluchtig was. 
  

Moord te Oerle 
In een proces verbaal uit 1725 lezen we dat: De verdachte 
Herbers met de voornamen Gerrit Hendrik Corstiaen 
woonachtig te Oerle. Hij was van het mannelijk geslacht.  
Verdacht werd van het doden, steken en het aanbrengen van 
vernielingen in de herberg. Er wordt niet vermeld van welke 
herberg, vermoedelijk was het de “Drie Swanetjes” maar 
zekerheid bestaat hier niet over. Degene die vermoord werd, 
was de herbergier namelijk Bartels – Jansen Verhagen. 
Dat de verdachte niet alleen schuldig was werd ook 
vermeld, zijn medeplichtigen waren: zijn broer Jan Hendrik 
Corstiaen Herbers en Gerrit Antony van de Ven. 
Dat zij niet op de gezagdragers gewacht hebben, blijkt wel 
uit het proces waarin vermeld wordt dat zij voortvluchtig 
waren. 
 
Gelijktijdig werd ook het volgende proces verbaal 
opgemaakt namelijk dat van, Jan Hendrik Corstiaen Herbers 
van het mannelijk geslacht, ook hij werd beschuldigd van 
vernieling in de herberg en het doden, steken van de 
herbergier namelijk Bartels – Jansen Verhagen. Bij hem 
worden de medeplichtigen vernoemd zijn broer Gerrit 
Hendrik Corstiaen Herbers en Gerrit Antony van de Ven. 
Ook hier in wordt vermeld dat zij voortvluchtig zijn. 
  
Een proces van Gerrit Antony van de Ven heb ik niet terug 
kunnen vinden. Maar die zal er toch wel geweest zijn. 
  
Een onecht kind 
In 1729 werd Arnoldus Hermanni beschuldigd van een 
belediging. Hij was president – schepen te Oerle en van het 
mannelijk geslacht. Het slachtoffer of wel de persoon die 
beledigd was, was van beroep predikant van de 
gereformeerden. Zijn naam wordt vermeld als zijnde  
Ds. de Jong. Hij werd beschuldigd van het verwekken van 
een “oneght kind bij een paepsch vrouwmensch”,  van 
“ongeleerdheid” en van veelvuldig absenteren van zijn 
predikdienst. Vermoedelijk liet hij bij de preek ook wel eens 
verstek gaan. 
  
Moord 
In het jaar 1767 werd Leender Hijmans, met de bijnaam, 
Lee Uil, van beroep was hij kanonnier en landbouwer en 
van het mannelijk geslacht, verdacht van moord door 
doden-schieten van Jan Dirk van Hees. Maar dat niet alleen, 
hij werd ook nog verdacht van het mishandelen, bedreigen 
en aanranding van diens vrouw Maria Corstiaen Bolks.  
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Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
�

�
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Deze familie was woonachtig op het Bijsterveld te 
Wintelre. Dus werd er daarom in het proces verbaal 
vermeld dat de misdaad plaats vond in de gemeente 
Wintelre. Ook deze verdachte was voortvluchtig 
  
Moord te Oerle. 
Uit het jaar 1776 vinden wij het volgende verslag:  
Ene zekere Jan Heren, van het mannelijk geslacht en van 
beroep metselaar, werd verdacht van het doden – schieten 
van zijn neefje Jan van Utrecht (19 jaar) en het mishandelen 
en het toe brengen van een schotwond aan zijn nichtje 
Peternela van Utrecht (10 jaar) 
Dit is niet de eerste keer dat hij met het gezag in aanraking 
kwam want in het proces wordt ook vermeld dat hij 
gevangen gezeten heeft in de gevangenis in het land van 
Valkenburg. De opmerking die hier nog bij vermeld werd 
was de volgende, “hij hoereert, suijpt en swelgt” 
waarschijnlijk niet goed bij “sinne”. 
  
Moord en mishandeling te Oerle 
Uit het jaar 1783 komt het volgende proces verbaal:  
Jan Heijmans van het mannelijk geslacht en van beroep 
turfsteker wordt beschuldigd van het doden – slaan van Jan 
van Hoorn. Dit geschiedde in de gemeente Oerle, hij had 
ook een medeplichtige namelijk zijn broer Adriaan 
Heijmans. 
  
In het proces verbaal van Adriaan Heijmans van het 
mannelijk geslacht en van beroep ook turfsteker vinden wij 
dat hij beschuldigd wordt van het doden – steken van  
Jan van Hoorn en het mishandelen van Adriaan Smits. 
Zijn medeplichtige was zijn broer Jan Heijmans. 
  
Frans Loots 

��������������������

Op 24 november hadden we een horror avond. We moesten 
om 19:00 in d’Ouw School zijn en om kwart over 7 begon 
de film. Voor de 1ste en 2de jaar hadden ze de Scary Movie 
4. En voor de 3de en 4de hadden ze de Boogeyman. Na de 
films kwam er ook nog iemand met 2 slangen een grote van 
iets meer dan 3 meter en ook nog een kleintje 50 cm. Hij 
had ook nog een spin en een …  .Daarna gingen we een 
tocht lopen van ongeveer … km. We werden eerst afgezet 
in Knegsel van daaruit moesten we terug lopen naar  
d’ Ouw School. In de tocht zaten leiding en nog wat 
mensen in het bos en die lieten ons schrikken maar dat was 
niet echt gelukt bij ons groepje. We zijn eigenlijk maar 1 of 
2 keer geschrokken. We kwamen van alles tegen een 
kettingzaag, er werd met carbid geschoten, er waren ook 
mensen die zo stonden te kijken en een keer bewogen, 
brandblussers, ze hielden ook je voeten vast en ze gingen 
zelfs onder het doek liggen dat je ze niet zag. Tussen de 
tocht was er een pauze daar kregen we iets te drinken en te 
eten. En we kwamen rond half 12 aan bij d’Ouw School. 
We gingen nog wat drinken en daarna naar huis. Het was 
een leuke avond geweest. 
 
Groetjes Wouter  

������������������������������������
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Oproep aan alle Oerlenaren: doe mee! 
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Op zondag 18 februari aanstaande zal Oers weer een nieuw 
hoogtepunt beleven. Dan loopt namelijk heel Oers mee in 
de Veldhovense Carnavalsoptocht. Althans dat hopen we! 
We streven ernaar de grootste loopgroep te formeren die 
ooit heeft meegedaan. Dit om het 100-jarig bestaan van 
Harmonie St. Cecilia extra kleur te geven. 
 
��	�	�
Het thema van onze groep in de optocht zal zijn: 
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De Veldhovense optocht komt namelijk alleen maar in de 
kerkdorpen Zeelst, Meerveldhoven en Veldhoven. Waarom 
niet in Oers? Daar snappen wij niks van… 
Dit thema is op zeer ludieke wijze uitgewerkt. Details 
hierover volgen later. 
 

3	����	��'���	�����
Bij deze roepen we alle inwoners van Oers op om mee te 
doen aan dit grootse festijn. We lopen en zingen samen met 
de harmonie St.Cecilia. Alle deelnemers worden met de bus 
vanuit Oers naar de start gebracht. Na de optocht wordt 
iedereen met de bus weer terug naar Oers gebracht. In 
d’Ouw School zal vervolgens een heus carnavalsfeest 
losbarsten. We rekenen op minimaal 300 deelnemers. Hoe 
meer, hoe beter! 
 
?		��	�����		��������
Meedoen is heel simpel. We vragen maar één ding: kleed 
jezelf in rood, wit of blauw. Of een combinatie van deze 
kleuren. Voor de overige aankleding en attributen wordt 
gezorgd. We hebben een keileuk idee. En we hebben 
natuurlijk ook live muziek (100 jaar oud). 
 
Zorg dat deze oproep als een lopend vuurtje rondgaat. Laat 
zien dat we trots zijn op Oers. We gaan er samen een 
onvergetelijke dag van maken. Kinderen, volwassenen en 
senioren van Oers: doe mee! 
Schrijf jezelf nu in via onderstaand inschrijfformulier. Of 
schrijf je straat, je gezin of je club in. Of kom samen met je 
vrienden en vriendinnen. Het wordt oergezellig. 
 
Alvast bedankt voor jullie enthousiasme! 
 
Werkgroep ‘Oers in de Veldhovense Carnavalsoptocht’, 
Frans Loijen, Marian van den Boomen, Johan van Kuijk, 
Wil van de Vorst 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Schrijf je in met je gezin, vrienden, vriendinnen, straat, comité, opa’s en oma’s, vereniging, grote liefde, sportclub, etc. 
 
O Ja, wij zijn trots op Oers en doen natuurlijk mee! 
 
Naam:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Adres:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Aantal personen: _ _ _ 
 
Lever dit formulier vóór 1 februari 2007 in bij Frans Loijen: Janus Hagelaarstraat 13; Johan van Kuijk: AP de Bontstraat 25; 
Marian van den Boomen: Paleisstraat 8 of Wil van de Vorst: Stepke 1 



17 

De Run 4405 Veldhoven 
���������	�
���
����

������������ - Schoonmaakmachines 

 - Elektrisch gereedschap 

 - Bouwmachines 

 - Aanhangers 

Compleet verhuurprogramma op 

�����������������
��������	
���	���
�	�	���������
�������

-#��#���������

 �	����	���	�!�"�3��������	�	���������	�
 
Hierbij laat de Culturele Commissie van de K.B.O. 
Veldhoven u alvast weten dat de Culturele Dag dit jaar 
wordt gehouden op ����	��	��@�	����, wederom in 
Koningshof. 
Noteer deze datum zeker in uw agenda of op de kalender, 
want het wordt beslist weer een dag die uw bezoek waard 
is. 
Nadere berichtgeving volgt. 
 
Namens de Culturele Commissie, 
Thea Hogewoning (afd. KBO-Oerle). 

 ���������(&���������)�

Donderdag 28 december ging het TCO (Tiener Comité 
Oerle) naar De Voltage. Het was super leuk geweest. Je 
werd in een groep gedeeld. Ik zat in groep 1 bij  
Nelly Fredriksz. Ze riepen door een microfoon als je iets 
mocht gaan doen. Ik ging als eerste naar de Lasergame, dat 
was heel leuk. Je kreeg een pak aan met lichtjes en daar 
waren twee kleuren voor rood en groen, ik was rood. En 
dan moest je met een pistool op de andere kleur schieten. 
Als je uitgeschakeld was moest je 6 seconden stilstaan en 
gingen de lichtjes uit. Heb je 6 seconden gewacht dan 
gingen de lichtjes weer aan en kon je weer verder met 
schieten. Het tweede wat we gingen doen was Bungee 
Soccer dat was ook leuk. Daar moest je in een soort touw 
hangen met vering en dan moest je gaan voetballen. Het 
was best wel moeilijk. Het derde wat we gingen doen was 
Mission Possible daar leerde we een spion te worden. Je 
moest daar door lasers heen en moest je goudstaven zoeken. 
Nu moesten we een uur wachten totdat we het volgende 
gingen doen. Eindelijk was het tijd en gingen we karten dat 
was cool. Ze leerden je eerst wat de vlaggen betekenden, 
dat was moeilijk te onthouden. Toen we met alles klaar 
waren gingen we de eindscore blaadjes halen en ik was 
12de geworden, en daar ben ik blij mee. Het was erg 
gezellig en heel erg bedankt Nelly en het Tiener Comité.  
 
 
Groetjes: Charlotte van den Boomen  

������������������������������������
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Op 29 september 2006 was harmonie St. Cecilia precies 
honderd dagen verwijderd van haar honderdste verjaardag. 
Nagenoeg alle leden van harmonie en drumband kwamen 
die dag bijeen in dorpscentrum d’Ouw School om 
gezamenlijk af te trappen naar het eeuwfeest dat afgelopen 
7 januari begon met een jubileumconcert in theater de 
Schalm.  
 
‘Van derde klas naar superieur en toen naar vaandel op  
’t lest, wij blazen hier met veel plezier en zijn trots op ons 
eigen nest’. Twee regels uit het door saxofonist Kees de 
Jong gecomponeerde clublied van St. Cecilia, die typerend 
zijn voor het honderdjarige korps: spelen op hoog niveau, 
maar wel vooropgesteld dat er ook plezier gemaakt wordt. 
St. Cecilia startte op 7 januari 1907 als fanfare bestaande uit 
18 leden. Nu, honderd jaar later bedraagt het ledenaantal 
170. Het ledenaantal was nog nooit zo hoog.  
 
A'��	�����
Ter ere van het honderdjarig jubileum heeft de harmonie 
een speciaal jubileumstuk laten schrijven. Voor de 
compositie hiervan werd contact gezocht met  
Kees Schoonenbeek. Deze heeft inmiddels al een 
aanzienlijk aantal werken gecomponeerd en is als docent 
muziektheorie verbonden aan het Brabants Conservatorium. 
Maarten Prinsen verzorgt  binnen de harmonie de public 
relations. “We hebben Tiny Leyten gevraagd onze 
geschiedenis op papier te zetten. Aan de hand van dat 
document heeft Kees Schoonenbeek een zeventien minuten 
durend stuk gecomponeerd waarin de belangrijkste 
gebeurtenissen terugkomen.” 

De naam van het stuk is ‘Dal passato al futuro’, wat 
betekent: van het verleden naar de toekomst. Eerst klinken 
alleen koper en saxofoons aangezien de harmonie honderd 
jaar geleden begon als fanfare. Dan komen de andere 
instrumenten er bij wat symbool staat voor de omvorming 
tot harmonieorkest. Na de deelname van St. Cecilia aan 
kerkelijke activiteiten komen achtereenvolgens de oorlog 
en de bevrijding aan bod en hoort men de intrede van 
moderne muziekstijlen. Tot besluit volgt een koraal die 
wijst naar een toekomst vol hoop. 
 
“In het begin was het wel wennen”, zegt Peter van de Ven 
die saxofoon speelt in de harmonie. “Maar als je het verhaal 
kent en je ziet de beelden die het stuk ondersteunen dan 
wordt het herkenbaar.” Frans Klaassen is belast met 
logistieke zaken en wist niet wat hij hoorde toen de 
oorlogsperiode gespeeld werd. “Dat was zo’n tumultueuze 
muziek, ik dacht: het houdt op. Maar toen Schoonenbeek 
afgelopen december tijdens een repetitie zijn compositie 
uitgelegd heeft werd het me duidelijk.” Binnenkort gaat de 
harmonie op zoek naar een uitgever die het stuk wil 
uitgeven. In 2008 hoopt zij het werk op een concours te 
mogen spelen. 
 
�	�"$�	���
Op 7 januari vond in theater de Schalm de langverwachte 
opening plaats van het jubileumjaar. 
Dora Leyten en Miet Verhoeven zitten al een half uur van 
tevoren aan de koffie in de foyer. “Ik ben op tijd vertrokken 
om mijn auto goed kwijt te kunnen”, zegt Dora, die een 
echte fan van de harmonie is. “Mijn man Toon heeft 
vroeger in het bestuur van de harmonie gezeten en is later 
erelid geworden”, aldus de krasse Oerlese.  
Het beginnersorkest in nieuwe fris blauwe shirts heeft de 
aanwezigen dan al onder leiding van Marlies Prinsen op 
enkele nummers getrakteerd. De Schalm zit om 13.45 uur 
helemaal vol als de drumband onder leiding van Ben van de 
Konijnenberg de eerste roffels de zaal instuurt. In drie 
nummers waarbij gebruik wordt gemaakt van allerlei  
slag- en percussie-instrumenten laten zij horen dat er ook 
door een drumband muziek wordt gemaakt. Als hierna op 
een groot scherm de overleden muzikanten en 
bestuursleden worden geprojecteerd is het doodstil in de 
grote zaal. Dan krijgt Kees Schoonenbeek, die ook 
aanwezig is, het woord. Hij geeft een uitleg van het door 
hem gecomponeerde jubileumstuk waarbij de harmonie 
steeds een stukje speelt. Als vervolgens het muziekstuk in 
zijn geheel wordt gespeeld kan het publiek de verschillende 

$�������������
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passages prima onderscheiden. Tijdens de verschillende 
passages worden bijpassende beelden op de achtergrond 
geprojecteerd. Als Schoonenbeek na het stuk naast dirigent 
Hans Bakker op het podium komt staan geeft het dankbare 
publiek hen een staande ovatie. 
Jubileumcommissievoorzitter Huub Stroeks is na afloop 
ontroerd. “Het heeft me geraakt. Eerst worden de ons 
ontvallen muzikanten en bestuursleden herdacht en 
vervolgens wordt ons jubileumstuk gespeeld. Dat doet wat 
met je.” Het spelen van het jubileumstuk bleek voor veel 
muzikanten het hoogtepunt van de dag.   

 
!���������	�#�	+	������
Direct daarna volgt een ander hoogtepunt. Namens Hare 
Majesteit de Koningin reikte waarnemend burgemeester 
Van der Linde van Veldhoven de Koninklijke Erepenning 
uit aan de harmonie. De Koninklijke Erepenning is in 1965 
ingesteld door Koningin Juliana. Aangezien de meeste 
sport- en muziekverenigingen sinds 1985 niet meer in 
aanmerking komen voor het predikaat Koninklijk wordt de 
Erepenning gezien als een welkome geste voor die 
organisaties. Voor toekenning hiervan moet de vereniging 
tenminste vijftig jaar bestaan en aan een aantal andere 
voorwaarden voldoen. Waarnemend burgemeester Van der 
Linde toonde zich erg ingenomen met de jubilaris. Hij 
roemt de Oerlese harmonie met haar eigen sfeer. “Wij zijn 
heel blij met deze honderdjarige. De Koninklijke 
Erepenning is een bijzondere onderscheiding die ik in mijn 
dertigjarige carrière nog nooit heb mogen uitreiken.” Na de 
uitreiking vraagt voorzitter De Kort iedereen te gaan staan 
waarna St. Cecilia het Wilhelmus speelt. Op de achtergrond 
wappert trots onze nationale driekleur.  
 

"����	��	��
Aan het eind van de middag staan en zitten ruim honderd 
muzikanten voorzien van rode, witte en blauwe bolhoedjes 
op het podium. Nadat in deze imposante en kleurrijke 
setting het slotnummer ‘music for a new generation’ is 
gespeeld valt het jubilerende korps een staande ovatie ten 
deel. Cor Borgers (80) is het oudste musicerende lid van  
St. Cecilia. Hij is al 61 jaar muzikant en bespeelt 
momenteel de bariton. “Ik vind het jubileumstuk heel apart. 
Het is hartstikke fijn dat ik dit nog kan meemaken.”  
Sjors Kuipers (11) zit voor het eerste jaar in het 
beginnersorkest en speelt trompet. “Ik vind het 
honderdjarig bestaan wel leuk, een beetje feesten en muziek 
maken. Het leukst vandaag vond ik het optreden op het 
podium.” 
 
Tijdens de afsluitende receptie in de Burgerhal van het 
gemeentehuis wordt door de gezamenlijke Veldhovense 
korpsen een aubade gebracht. De meisjes van het 
jeugdorkest vinden het ‘vet en cool’ dat de harmonie 
honderd jaar oud is en gaan voor in een polonaise. Als 
daarna het jeugdorkest onder leiding van Toine van Gompel 
gaat spelen en prins van Rommelgat Vurefkes en 
blaaskapel de Verrekesblaos verschijnen is het feest 
compleet. Dat is het ook voor Janneke Hendrikx die met 
een van de prijzen van de jubileumloterij aan de haal gaat.  
 

����'�����	��
Maar geen geluksvogels zonder pechvogels. Baritonspeler 
Jan van der Waerden is al 25 jaar muzikant en had ook 
gehoopt om in de Schalm zijn partijtje te mogen meeblazen. 
Tot aan 10 december had hij alle repetities mee kunnen 
doen. “Op die dag liet ik mijn labrador Tuur uit. Onderweg 
kwam hij een andere hond tegen en ze begonnen te vechten. 
Op een gegeven moment dacht ik dat mijn hond gewond 
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was geraakt en wilde ik tussenbeide komen. Ik probeerde 
hem bij zijn nek te pakken om hem terug te trekken. Net op 
dat moment viel de andere hond weer aan en toen zat mijn 
duim er tussen. Er was een stukje van afgebeten en ik rende 
snel naar huis. Mijn duim bloedde hevig en mijn vrouw 
Jolanda bracht me meteen naar de EHBO. Ik moest drie 
dagen in het ziekenhuis blijven. Mijn duim is nu een 
centimeter korter en het zal nog wel even duren voor de 
wond goed genezen is. Mijn hond heeft er gelukkig niets 
aan over gehouden.” 
 
�����	�����	��
Als thema voor het jubileumjaar is ‘de eeuwige jeugd’ 
gekozen. Huub Stroeks legt uit: “Op de eerste plaats vieren 
we ons eeuwfeest. Daarnaast is onze harmonie gebaseerd 
op de ideologie dat we jonge mensen proberen te leren om 
met elkaar muziek te maken. Ze moeten dan op elkaar 
letten. Wij doen dat kennelijk zo goed dat ouders graag hun 
kinderen naar onze harmonie sturen.” Dat de jeugd zich op 
haar plaats voelt bij ons muziekgezelschap blijkt ook uit het 
feit dat vanuit de harmonie liefst zeventig leerlingen les 
volgen op de muziekschool. “En daar zijn we heel trots op”, 
zegt voorzitter Wil de Kort. “Dat is een aantal dat in den 
lande bewondering wekt.” 
 
Er zullen in de loop van dit jaar nog meer 
jubileumactiviteiten plaatsvinden. “Er zijn heel veel leden 
bij de organisatie van de jubileumactiviteiten betrokken”, 
weet bestuurslid Maarten Prinsen die public relations in zijn 
portefeuille heeft. “Voor elke festiviteit is er een aparte 
subgroep in het leven geroepen. Dan valt op dat er veel 
meer kwaliteit in onze leden zit dan muziek maken.” Om 
alle festiviteiten in 2007 mogelijk te maken hield de 
harmonie een jubileumloterij. De Kort: “We hebben in 
2006 geen donateursronde gelopen. In plaats daarvan 
gingen we in de week van 22 september met loten langs de 
deuren. Een lot kost vijftig euro. In 2007 vinden tijdens tien 
jubileumactiviteiten evenzoveel trekkingen plaats door 
notaris Meijers. Tijdens elke trekking zijn er prijzen te 
winnen van 400, 200 en 100 euro. Tijdens de laatste 
trekking valt er een extra prijs van maar liefst 5.000 euro. In 
totaal hebben deelnemers dus 31 kansen op een prijs.” De 
hoofdprijs van 5.000 euro wordt zaterdag 16 juni getrokken 
tijdens de feestvierdaagse welke gehouden wordt in de 
voormalige bedrijfsruimte van Peelen Staalbouw aan de 
Zandoerleseweg. Tijdens deze dagen vindt ondermeer een 
muziekavond plaats met medewerking van de Veldhovense 
korpsen, een band-night, een reünie en een Oerse Avond.  

In juni komt een film op dvd uit die de harmonie in 1960 
heeft laten maken. Deze 55 minuten durende 
gedigitaliseerde en opgepoetste versie is voor 10 euro te 
koop. Reserveren is nu al mogelijk.  
 
Frans Loots van korfbalvereniging BIO mag zeker niet 
onvermeld blijven. Hij heeft vanaf 29 september 2006 tot  
7 januari 2007 elke dag op de drie publicatieborden die aan 
de rand van Oerle staan bijgehouden hoeveel dagen de 
harmonie nog te gaan had tot 7 januari 2007. “Iedere dag 
ging ik ’s avonds rond 23.00 uur trouw door weer en wind 
‘de bordjes verhangen’. Dat was elke dag vier kilometer 
rijden dus in totaal heb ik vierhonderd kilometer gereden”, 
rekent hij uit.  
 
Voor meer informatie: raadpleeg de jubileumwebsite via 
www.sintceciliaoerle.nl 
 
 
Hieronder nog even kort het programma: 

Za 17 febr.: Kindercarnavalsoptocht in Oerle met als thema 
"De eeuwige jeugd" 

Zo 18 febr.: Carnavalsoptocht Veldhoven m.m.v. de Oerse 
bevolking 

Za 14 april: Concert met Gé Reinders in De Schalm 

Zo 6 mei: Dauwtrappen m.m.v. de Oerse bevolking 

Ma 28 mei: Pinksterconcert met medewerking van oud-
muzikanten 

Vr 8 juni: Goede Doel Actie in PSV-stadion 

Do 14 juni: Muziekavond m.m.v. Veldhovense 
muziekkorpsen en zangverenigingen in de 
jubileumhal 

Vr 15 juni: Band-night in de jubileumhal 

Za 16 juni: Reünie in d'Ouw School (middag) 
Oerse avond in de jubileumhal (avond) 

Zo 17 juni:  Eucharistieviering in de openlucht (ochtend) 
Parade van Oerse verenigingen en diverse 
muziekkorpsen met nazit in de jubileumhal 
(middag) 

Za 20 okt.: Concert van de Eeuw in de jubileumhal 

Za 22 dec.: Kerstconcert met Chant'Oers in de kerk en 
nazit in d'Ouw School 
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Vanuit een leeg en eenzame 
‘dormitory’ in Ligota wederom een 
verslagje van een meer dan 
enerverende week! By now is vrijwel 
de gehele Erasmus vertrokken naar 
de respectievelijke thuislanden om 
daar kerstmis te vieren met vrienden 
en familie. Zondag zullen mijn 
ouders en zusjes komen, maar tot die tijd ben ik hier alleen 
in Katowice. Vandaag zijn er nog enkele studenten die nog 
niet zijn vertrokken naar huis in de ‘dorms’ en een paar 
mensen blijven net als ik hier in Poland, dus vanavond 
wordt het eventueel stappen of gezellig samen wat drinken! 
Dit neemt niet weg dat het niet makkelijk is je vrienden 
tegelijk weg zien gaan. Gisterenavond heb ik afscheid 
genomen van Misa en vanochtendvroeg hebben Delphine 
en Stefan me gedag gezegd. Het vertrek van de Spaanse 
mensen heb ik moeten missen aangezien ik in het 
buitenland was op dat moment, maar ik heb gehoord dat er 
de nodigde tranen zijn gevloeid, al is het afscheid maar 
voor 3 weken, het goodbye in januari zal nog heel wat 
emotioneler worden wanneer het de laatste keer is dat we 
met z’n allen bij elkaar zijn…… Maar goed, vrolijkere 
verhalen wachten om door mij te worden neergeschreven, 
want zoals ik de vorige keer heb verteld lagen er twee 
tripjes in het vooruitzicht, en het is de laatste naar Budapest 
waar dit stukje over zal gaan. 
 
Vertrek naar Budapest was gepland op vorige week 
donderdagnacht, ware het niet dat wij geen rekening hadden 
gehouden met de ‘Christmas Party’ die op die avond was 
gepland. Aangezien dit de laatste avond van het jaar zou 
zijn wat we met z’n allen bij elkaar waren hebben Stefan, 
Misa en ik besloten ons vertrek uit te stellen naar 
vrijdagochtend. Sergio en Anna waren wel vastbesloten 
deze trein te nemen, aangezien zij zondagmiddag zouden 
moeten vertrekken uit Budapest om hun vliegtuig te halen 
in Polen, daar wij de optie hadden ons verblijf te verlengen. 
De ‘Christmas Party’ was zeker de moeite waard, met eerst 
een gezamenlijk diner en vervolgens het cadeautjes 
uitpakken. Iedereen had een naam getrokken met de 
bedoeling voor deze persoon een cadeau te kopen. Alle 
cadeaus werden met de respectievelijke namen onder een 
enorme kerstboom gelegd en na het diner kreeg iedereen 

omstebeurt zijn of haar cadeau aangereikt door een als 
kerstman verklede Brady (mijn tutor). Hierna volgde een 
party in de universiteitsclub waarbij de nodige alcohol werd 
genuttigd. Altijd goed voor de sfeer was er ook de mogelijk 
om te karaoken, waarvan ten volle werd geprofiteerd. 
Verscheidene dronken taferelen na het feest hadden mijn 
geheugen helaas verlaten en het is pas sinds kort dat ik ben 
opgefrist van verscheidene activiteiten die hebben 
plaatsgevonden na het feest. De impact van de alcohol was 
ten zeerste nog voelbaar toen Misa mij de volgende dag om 
half acht wakker maakte, aangezien ik de vorige nacht 
blijkbaar had beloofd om 7 uur ’s ochtends haar op te halen 
om naar het treinstation te gaan. Onze trein vertrok om half 
9 en aangezien er geen touw aan vast te knopen is hoe lang 
de bustrip naar het station kan duren (variërend van een 
kwartier tot een uur) hadden we best haast aangezien ik 
moest wakker worden, douchen, aankleden, ontbijten (laten 
schieten), tanden poetsen, mijn koffer moest pakken, de 
bustrip gemaakt moest worden en we ook nog onze tickets 
moesten kopen (waar je gerust minstens tien minuten voor 
nodig hebt met deze oost Europese mentaliteit achter de 
kassa’s). Allicht ben ik met mijn dronken kop de helft van 
mijn spullen vergeten, waaronder mijn camera en sjaal, 
maar desalniettemin stond ik ietwat wankel naast Misa en 
Stefan op tijd op het perron. Op weg naar Budapest hadden 
we een flinke stop in Wenen, en we besloten onze traditie 
voort te zetten door wederom een Vienna Coffee in Wenen 
te drinken, ditmaal aangevuld met een ontbijt van spaghetti. 
Eenmaal aangekomen in Budapest werden we opgehaald 
door Sergio en Anne, die inmiddels een hostel hadden 
geboekt, wat later het beste hostel bleek te zijn waar ik ooit 
ben geweest, maar dat terzijde. Budapest is een schitterende 
stad, en in drie dagen hebben we zoveel mogelijk proberen 
te zien, wat vrij goed geslaagd is. Een van de hoogtepunten 
was zeker het zwemmen in de beroemde zwembaden van 
de stad, waar je buiten in heet stoomwater zwemt en je in 
de omringende gebouwen kunt genieten van diverse 
sauna’s. Verder heb ik ook nog de mogelijkheid gezien om 
mee te eten met studiegenootje Linda uit Nederland die op 
dat moment nog in Budapest was voor haar Erasmus! Dus 
ten zeerste een geslaagd verblijf in deze stad. Een trip met 
Misa zou geen trip met Misa zijn als ze niet met een 
doldwaas plan zou komen. Aangezien Stefan en ik hier 
zeker wel oren naar hadden,  hebben we maandagavond de 
trein gepakt naar Belgrado! Dit is de hoofdstad van het 
huidige Servië en het voormalig Joegoslavië! Onze reis was 
vrij enerverend te noemen. Één van de ‘hoogtepunten’ was 
een kansloze pauper die midden in de nacht onze coupe 
binnen kwam gestormd om vervolgens met een travelgids 
de spiegels en schilderijen in de coupe begon te bekloppen. 
Stel het je voor., gekleed in een windjack en jeans en een 
kop om op te schieten probeert die gast zich voor te doen 
als iemand die controleert op smokkelwaar. Overduidelijk 
was dat hij gewoon erop uit was in onze coupe te kunnen 
kijken om te zien of wij ‘westerlingen’ iets waardevols bij 
hadden. Het groepje collega paupers dat enkele uren voor 
onze coupe al rokend en praten hun tijd vertoefde was ook 
geen geruststelling, maar uiteindelijk verliep onze reis 
verder probleemloos en arriveerden we veilig in Belgrado. 
Het eerste de beste hotel werd het onze, waarna we 
ontbeten, onze ticket voor de terugreis alvast kochten, en 
ons verblijf betaalden. Hierna waren we klaar om de stad te 
gaan bezichtigen! We hadden geen flauw idee waar heen te 
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Op zaterdag 17 februari is het weer zover, tijdens carnaval 
zal er wederom een optocht door de Oerse straten trekken. 
Natuurlijk vooraf gegaan door onze eigen harmonie. We 
starten wederom vanuit d’Ouw School waar aansluitend ook 
nog een feestelijke middag is voor iedereen met natuurlijk 
de prijsuitreiking. We verzamelen vanaf 13.00 uur en om 
13.30 uur kunnen we dan vertrekken voor een rondje door 
Oers. Ook dit jaar zal er weer gestreden worden in 
verschillende groepen. Dit zijn 3 groepen individueel 
verdeeld in leeftijd om het een beetje eerlijk te houden en 2 
groepen die bestaan uit groepen met een meerderheid aan 
kinderen en een groep met een meerderheid aan 
volwassenen. Van deze groepen en individuele deelnemers 
komt er uiteindelijk een grote winnaar uit de bus en die mag 
naar huis met de wisselbeker beschikbaar gesteld door  
Dorpscentrum d’Ouw School. Deze is nu in het bezit van de 
Janus Hagelaarsstraat en ze zullen hem met verve 
verdedigen. Ze wonnen hem vorig jaar na een langdurig 
jury overleg, onze nieuwe jury had het er zeer moeilijk mee 
om alle creaties op deskundige manier te beoordelen. 
Hiervoor natuurlijk nog onze hartelijke dank. Ook willen 
wij de harmonie nog bedanken voor het lekkere stukje 
muziek tijdens de optocht, d’Ouw School voor de 
voortreffelijke bediening en het beschikbaar stellen van de 
zaal en de wisselbeker en natuurlijk de verkeersbrigadiers 
(veiligheid voor alles), Bart Donkers voor het wederom 
beschikbaar stellen van een prachtige zelfgemaakte 
kruiwagen voor de loterij, onze sponsors te weten 
Rabobank Oerle-Wintelre en d’Ouw School en natuurlijk 
alle supporters en deelnemers aan de optocht. 
 
We hopen op mooi weer tijdens de optocht en een sportieve 
strijd tussen de deelnemers en moge de beste winnen, tot 
zaterdag 17 februari. 

����������
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gaan, wat er te zien was, en het enige wat we uit het 
gebrabbel van de loketkerel konden uitmaken was de 
richting van het centrum. Genoeg voor ons! Na enkele uren 
hadden we bijna alle kerken, pleinen, parlementen etc 
gezien en stapten we een toeristeninformatietoko binnen. 
Het vrouwtje daar wees ons op een kasteel in een park 
tegen het centrum aan, wat een uitstekende keuze bleek te 
zijn om te gaan bezichtigen! Het was inmiddels hard gaan 
sneeuwen en het kasteel was echt de moeite waard. Hierna 
waren we zo koud en verkleumd dat we voor een siësta ons 
hotel opzochten, om vervolgens ’s avonds in een 
restaurantje te gaan eten. Naast alle mooie gebouwen zijn er 
echter ook ontzettend veel lelijke gebouwen in deze stad en 
sommigen dragen nog de littekens van de oorlog die hier 
nog geen tien jaar geleden woedde. Zeker de moeite, geld 
en tijd waard om deze stad te hebben gezien! Maar ons 
avontuur was nog niet over, daar de terugreis nog wat 
verassingen in petto had, zowel negatief als uiterst positief.  
 
Halverwege Hongarije kwamen we erachter dat Misa’s 
ticket ofwel verloren was gegaan of gestolen was en dat de 
ticketvrouw in Servië ons een kaartje had verkocht dat niet 
bestond. Aangezien de route naar Polen op het ticket niet 
dezelfde was als de route die de enige trein van die nacht 
nam. Best klote voor 100 euro per ticket. Dus dat was één 
ticket te weinig en twee ongeldige tickets. In het halve 
Duits dat de conducteur kon ging het communiceren op het 
niveau van een bosneger tegen een eskimo en uiteindelijk 
liet hij ons weten dat het bedrag om de rest van de reis door 
Hongarije geldig te voltrekken gelijk stond aan 60 euro. 
Nou dat hadden wij dus bij lange na niet cash aangezien 
deze reis echt veel geld had gekost en we sowieso al 
helemaal geen grote bedragen aan valuta wilden meeslepen. 
Dat was dus minder grappig, zeker omdat hij ons hierna 
duidelijk maakte dat we het eerstvolgende station in 
‘hongaars middle of nowhere’ moesten uitstappen. Was dit 
gebeurd dan waren we echt ver van huis aangezien het 
midden in de nacht was, we nauwelijks geld hadden, en we 
een internationale trein moesten hebben naar Bratislava 
daar in deze stad we nieuwe zooi konden kopen. En 
internationale treinen gaan niet zovaak, dus als we eruit 
werden getrapt hadden we echt een probleem.  
Zo’n stationnetje heeft geen ticketbox midden in de nacht, 
daar spreekt niemand Engels. En Hongaars is niet verwant 
aan een enkele Europese taal dus communicatie zou 
onmogelijk zijn. In een uiterste poging bood ik de 
conducteur mijn laatste euro’s aan die ik nog over had van 
ons bezoek aan Wenen, en maakte hem duidelijk dat deze 
20 euro’s echt alles was wat we hadden. Nu was voor hem 
de afweging ons eruit trappen en niets vangen of ons erin 
laten, zwart te laten reizen, en de 20 euro te verdelen met 
z’n compagnon. Easy choice in corrupt Oostblok!  
 
Dus.. dat betekende vrije doorgang tot de grens. De 
conducteur in Slovakia was een stuk relaxter en verstond 
pools, iets wat zeker van pas kwam aangezien Misa deze 
taal al vrijwel meester is. Ze legde de situatie meteen uit en 
het geluk wilde dat de trein een half uur stopte in 
Bratislava, zodat we daar een nieuw ticket konden kopen. 
Echt top! De rest van de treinreis was een stuk 
comfortabeler dan deze spannende uurtjes en we kwamen 
uiteindelijk veilig aan in Katowice!  
Einde verhaal en superreis! 
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Er waren eens negen hele kleine vosjes. Één van die vosjes 
heette Reintje. Reintje was de jongste en de kleinste van het 
hele stel. Op een dag zaten alle kleine vosjes op een rijtje 
naast mama vos. Het was winter, dus daarom zaten ze 
lekker dicht bij de open haard. Mama vos wou uit gaan 
leggen dat vosjes altijd op konijntjes gingen jagen. Ze 
begon te vertellen: "Vroeger moest ieder klein vosje leren 
jagen op konijntjes. De mama vertelde dan altijd hoe ze dat 
moesten doen, en daarna gingen de vosjes het zelf 
uitproberen. "Maar ze vertelde nog veel meer over jagen. 
Mama vos vertelde dat ze het het beste in de winter konden 
doen want dan konden de konijntjes 
het minst hard rennen door alle 
sneeuw die dan allemaal buiten ligt. 
Toen vroeg Rudy wanneer het weer 
winter wordt. Mama vos zei tegen ze 
dat ze maar eens naar buiten moesten 
kijken. En dat deden ze. Met zijn 
allen stormden ze naar het raampje 
en keken aandachtig naar de wit 
besneeuwde bomen in het bos. 
Reintje schrok wel een beetje toen hij 
dat witte spul op de bomen zag 
liggen, en vroeg aan mama vos wat dat witte spul eigenlijk 
is. "Dat is sneeuw, Reintje. Dat witte spul op de bomen is 
sneeuw, eigenlijk is sneeuw hetzelfde als ijs. Alleen valt 
sneeuw buiten op de bomen en de grond en ijs zit op een 
hoorntje als je er voor betaald hebt", gaf mama als 
antwoord. Renzo vroeg of ze naar buiten mochten, en even 
later stonden ze met zijn allen buiten in de sneeuw een 
sneeuwgevecht te houden. Om de beurt pakte ze een handje 
sneeuw op en maakten ze er zo’n mooie bal van dat hij na 
een paar tellen nog heel in andermans muts lag. Toen kwam 
mama vos naar buiten met een heel groot houten ding met 
een touwtje eraan. Mama vos zei dat het een slee was en dat 
je er heel snel mee van de berg af kan glijden. 
Reintje mocht het als eerste uitproberen en zat al heel snel 
op het sleetje. Mama vos gaf hem een heel klein zetje en 
ROETSJ. . . daar ging Reintje zo van de berg af. Maar 
Reintje kon niet op tijd remmen en gleed zo verder in een 
heel klein gaatje. De slee bleef steken maar omdat Reintje 
zo klein was gleed hij op zijn billen verder door de sneeuw 
tot dat hij in een grote tunnel terecht kwam. Hij besloot 
maar snel door te lopen tot hij op een gegeven moment op 
een punt kwam waar hij rechtdoor, linksaf en rechtsaf kon 
gaan. Hij wist niet meer wat hij kon doen dus besloot hij 
maar gewoon door te lopen en sloeg linksaf. Aan het einde 
van de tunnel zag hij een groot licht branden. Ook zag hij 
een hele grote bank staan waar acht hele kleine flapoortjes 

boven uitstaken. Hij liep verder en hoorde ook een stem wat 
wel een heel klein beetje leek op de stem van mama vos. 
Toch was het niet mama vos die een heel spannend verhaal 
aan het vertellen was maar het was een heel groot eng beest 
met hele grote flaporen. Het beest had een hele korte en 
pluizige witte staart. Heel zachtjes liep Reintje verder tot 
ineens alle oortjes op de bank zich omdraaien in de richting 
van Reintje. Hij zag heel voorzichtig een paar gezichtjes te 
voorschijn komen. Ook het grootste beest keek verbaasd 
op. Het beest kwam op hem af en gaf hem een hand. Ze zei: 
"Hallo, ben jij een klein vosje?" Reintje zei ja en de vrouw 
zei dat ze een konijn was en dat ze het wel gezellig vond 
dat Reintje even een kijkje kwam nemen. Het konijn dacht 
dat een klein vosje toch nog niets zou doen tegen haar eigen 
konijnen kindjes. Reintje mocht ook op de grote bank zitten 
en vertelde zijn hele verhaal over andere vossen die de 
konijntjes gingen opeten. De vier konijntjes die ook op de 
bank zaten kropen allemaal dicht tegen elkaar aan in een 
klein hoekje van de bank. De mama konijn trooste ze zodat 
de konijntjes niet meer zo bang waren. 
Na een tijdje waren alle konijntjes lekker aan het spelen, 
ook Reintje speelde gezellig mee met de vier konijntjes. 
Mama konijn riep ze om te eten en Reintje mocht ook mee 
eten. Ze aten hele lekkere soep met kleine stukjes wortel 
voor de smaak. Reintje vond het heel lekker en na het eten 
liet één van de vier konijntjes hem het hele huis zien. Het 
huis was heel groot en het had heel veel gangen. Reintje 
vond het al knap dat de konijntjes daar de weg niet kwijt 
raakten met al die gangen. 
Een tijdje later riep mama konijn Reintje naar beneden. Ze 
vroeg of Reintje wist hoe laat hij weer naar huis moest. Dat 
wist Reintje niet dus besloot hij toch maar vast naar huis te 
gaan. Mama konijn en alle vier de andere konijntjes leidden 
Reintje de weg naar de uitgang van het grote huis. Toen ze 
eindelijk daar waren knuffelde Reintje alle konijntjes en 
liep naar buiten de sneeuw in. Daar zag hij mama vos 
zoeken naar Reintje. Hij liep er snel naar toe om mama vos 
te omhelzen. Mama vos was heel blij dat Reintje weer terug 
was, en even later mocht Reintje het hele verhaal weer 
vertellen aan al zijn broers en zussen. Vooral Rudy en 
Renzo waren erg onder de indruk. Maar ook mama vos 
stond er helemaal versteld van. 
De volgende dag gingen ze allemaal weer terug naar de 
konijntjes om lekker te gaan spelen. Ze werden allemaal 
vrienden en ook mama vos en mama konijn konden het 
goed met elkaar vinden. . . 
En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. 
 
 

Eefje (13 jaar) 
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Kun jij de skiër helpen zijn weg vinden naar die lekkere kop soep? 
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*�--�%�������"��������"���0�verbind alle nummers opvolgend met elkaar en kleur hem daarna in.�
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Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze #33��45�������4667�
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 
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17 Vergadering Wijkplatform 

18 KBO: Eten bij Merlijn 
26 Evaluatie Halloween: 20.00u in d’Ouw School 
27 Oud papier ophalen 
28 Leerlingenorkestendag in Sondervick College 
28 TCO: Dag in de sneeuw (of op 11 februari) 
28, 29 & 30 Vrijwilligersavonden Stimulans 
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31 Wijkplatform: informatieavond starters- en 

seniorenwoningen. 20.00u in d’Ouw School 
� �

�������� �
13 BIO: Verkoop Valentijnsharten 
15 KBO: Eten bij de Oude Garage 
17 t/m 20 Carnaval 
17 Harmonie: deelname carnavalsoptocht Oerle 
18 Harmonie: deelname carnavalsoptocht 

Veldhoven 
24 Oud papier ophalen 
24 of 25 TCO: Bezoek aan een stad 
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26 BIO: Jaarvergadering 
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15 KBO: eten bij de WOK 
24 Oud papier ophalen 
31 Veldhovens spektakel 
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7 BIO/SDO: schoolkorfbaltoernooi 
8 St. Jeugdbelangen: paaseieren zoeken 
14 Ophalen KCA: 8.30 - 10.15 uur op kerkplein 
14 Harmonie: Optreden met Gé Reinders in de 

Schalm 
15 TCO: braderie in Oerle 
19 KBO: eten bij de Molenvelden 
21 TCO: Feestavond/Jaarvergadering 
22 1e H.Communie 
25 Bio: pupillendag D-E-F-jeugd 
28 Oud papier ophalen 
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6 Harmonie: dauwtrappen 
7 Bio; inloopvergadering voor de ouders vd 

jeugdleden 
17 KBO: eten bij de Uitdaging 
26 Oud papier ophalen 
27 St. Jeugdbelangen: pinksterfietstocht 
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28 Harmonie: pinksterconcert 
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2 Boergondisch Oers 
3 BIO: Knegseltoernooi 
8 Harmonie: goede doel actie in PSV stadion 
10 BIO: gezelligheidstoernooi 
14 KBO: eten bij Creme de la Creme 
14 t/m 17 Harmonie: jubileumfeest- 4-daagse met diverse 

activiteiten: 
14 Muziekavond mmv Veldhovense Korpsen in de 

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

 Oerse avond in de feesthal 
17 ’s morgens:  Eucharistieviering 

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

17 Oerse Motortoertocht 
20 Voorbereidingsavond van de 2e Kersttocht in 

Oerle in dorpscentrum d’Ouw School 
23 TCO: Activiteit oudste tieners 
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5 KBO: eten bij Merlijn 
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10 t/m 12 TCO: Bivak 
18 TCO: Afsluitingsavond 
25 Koers van Oers: 40-jarig jubileumfeest in 

dorpscentrum d’Ouw School 
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15 t/m 18  Kermis 
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20 Harmonie: concert van de eeuw in de feesthal 
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22 Harmonie: kerstconcert met Chant’Oers in de 
kerk en nazit in d'Ouw School 
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23 Oud papier ophalen 

28 Oud papier ophalen 

9 KBO: Culturele dag 

25 Oud papier ophalen 

22 Oud papier ophalen 

15 Ophalen KCA: op het kerkplein 

27 Oud papier ophalen 

24 Oud papier ophalen 

22 Oud papier ophalen 


