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Druk & technische realisatie

Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 205.16.42).
Op de volgende plaatsen ligt de koers:
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School.
Stichting Koers van Oers
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen;
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle.
Kopij aanleveren
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij
dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd).

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen) ( 112
Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33
Klachtenlijn v.d. gemeente:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44
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Vraag en aanbod

Damesgym
Dames,

Te koop - Mountainbike
Mountainbike merk Umit/Pro-max
voor kinderen van ongeveer 12 jaar oud.
z.g.a.n. vraagprijs : 75 euro
Telefoon : ( 040-2052020
(misschien een tip voor 5-12 ?????)

Te koop - Diversen

− Logeerbedje met matrasje tot 4 jaar met lakentje en
sloopje z.g.a.n. vraagprijs € 10,− Race fiets locomotief van Ribbon Shimano onderdelen
15 versnellingen vraagprijs € 250,− 2 aardewerken schemerlampen geaderd met crème kap
mooie voet, prijs n.o.t.k.
Voor informatie fam. v.d. Berk ( 040-2557190

Kersttocht gaat niet door
Kersttocht in Oerle

We zijn weer aan nieuw gymseizoen
begonnen, in de vernieuwde gymzaal
van de Severinsstichting op de Berkt.
Er is nog plaats voor enkele dames.
We gymmen op de dinsdag vond van
20.15 - 21.15 uur.
Wie graag mee wil gymmen tot eind
april kan meer informatie krijgen bij;
Marjan Sweegers ( 2051826 of
Diny Snelders ( 2052099

Wandelpaden begaanbaar
Bedankt, eindelijk zijn de
wandelpaden door de bossen achter
de K.I. weer begaanbaar met
bolderkar of wandelwagen maar ook
de ouderen kunnen er weer door.
De bomen over de paden zijn
eindelijk na de storm (lang geleden )
verwijderd van de paden.
Bedankt. D.S.

Koorleden gezocht

Helaas hebben we als werkgroep het besluit moeten nemen
om de 2e editie van de kersttocht in Oerle niet door te laten
gaan. Er was vanuit de verenigingen te weinig draagkracht.
Als werkgroep proberen we over een paar jaar deze
activiteit nieuw leven in te blazen.
Werkgroep kersttocht in Oerle

Het St. Jankoor is nog altijd op zoek naar uitbreiding.
In tegenstelling tot eerdere berichten repeteert het koor nu op
donderdagavond vanaf 18.45 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
U kunt zich aanmelden bij de dirigent:
Kees van Kampen, ( 040 - 2055230.

Timmer- en M ontagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264
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Uitslag loterij SNL

Vrijwilligers gezocht

Uitslag kermisloterij 2007 Nieuwe Levenskracht Oerle

• 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, naar de stad, film kijken en gezellig
koffie drinken. Vrijdagavond of in het weekend, 1 x per
2 weken.

Hieronder de uitslag van de loterij trekking;

Omgeving Veldhoven

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
Hogedrukreiniger
Bladruimer
Kampeerset 6-delig
Bestekset 60-delig
Kinderstep
Lamineer apparaat
Klopboormachine
Waterkoker
Stoomstrijkijzer
Staafmixer
Papiersnijder
Poppenhuis
Handmixer

Lotnr:
0584
1196
0202
1269
2539
1166
0971
2792
2707
0190
1233
0339
1698
3870

Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het juiste
lot, worden afgehaald bij:
Henk Senders, Oude Kerkstraat 57 Oerle,( 040- 205 22 39
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Enthousiaste vrijwilligers gezocht!

Van 15 t/m 18 september was het weer kermis Oerle.
Op zaterdagmiddag werd de kermis geopend door harmonie
St. Cecilia uit Oerle en de kinderen van de lagere school.
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle was wederom
aanwezig met de brievensportkraam en een grote loterij.
Met de opbrengsten kunnen weer vele activiteiten voor de
plaatselijke zieken, gehandicapten en alleenstaanden
worden ontplooid.
De trekking van de loterij werd op dinsdagavond omstreeks
21.00 uur verricht door dhr. Renders van de Rabobank
Oerle-Wintelré.
Ook dit jaar is er weer ’n levensmiddelenpakket verloot
onder de bezitters van SNL-loten, welke ter plaatse
aanwezig waren 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.

De Praktische Thuishulp is onderdeel van MEE Zuidoost
Brabant, locatie Eindhoven en de Kempen en biedt
ondersteuning aan mensen met een beperking in de
thuissituatie. Dit doen wij middels het inzetten van
vrijwilligers. Heb je enkele uurtjes per week of per maand
de tijd? Dan is dit misschien iets voor jou!
Veldhoven

• 22-jarige jongen met een lichte verstandelijke beperking
zoekt een maatje ( 20-35 jaar, m) met wie hij regelmatig
iets kan gaan ondernemen. Zoals: steden of festivals
bezoeken, wandelen, fietsen, historische gebouwen
bezoeken en gezellig praten.
Heb je belangstelling of wil je meer weten over een van
deze oproepen?
Neem dan contact op met de Praktische Thuishulp
( 040-2140373 of via e-mail pth@meezuidoostbrabant.nl

Oktoberfeesten

Uitslag loterij De Hinnikers

Uitslag kermisloterij 2007 Ponyclub “De Hinnikers”

Oktoberfeesten harmonie St Cecilia Oerle
Harmonie St. Cecilia Oerle zet Oerle op zijn kop
op 19 - 20- en 21 oktober.
In het kader van de festiviteiten rondom het 100-jarig
bestaan van de harmonie dit jaar is er in het weekend van
19-20 en 21 oktober aanstaande weer voor elk wat wils in
de feesthal aan de Zandoerleseweg.
Op vrijdag 19 oktober vanaf 20.30 uur is er voor de jeugd
een Dance Event waar een
aantal bekende DJ’s zorgen
voor de juiste muziek.
Entree voor deze avond € 15,Zaterdag 20 oktober aanvang
20.30 uur Promconcert van de
harmonie als dank aan allen
die de harmonie een warm
hart toedragen en als dank
voor alle spontane medewerking die we hebben ontvangen
om alle festiviteiten mogelijk te maken.
Aan deze gratis toegankelijke avond wordt medewerking
verleend door “De Trom” van Severinus, het tamboerkorps
van St. Cecilia Chant’Oers en het Oers Volkslied, Bigband
Memory Music en natuurlijk het harmonieorkest zelf.
Zondagmiddag 21 oktober een middagvullend optreden van
“The Tribute to the Catsband” die voor een sfeervolle
muziekmiddag zal zorgen.
Entree voor deze middag € 17.50
Kaarten voor vrijdag en zondag te bestellen via
www.xltickets.nl

Van 15 t/m 18 september was de kermis weer in kerkdorp
Oerle. De attracties en de kramen stonden dit jaar anders
opgesteld als dat men jaren gewoon was. 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 op
dinsdagavond omstreeks 21.30 uur verricht door
dhr. Renders, directeur van Rabobank Oerle-Wintelré. Het
bestuur bedankt iedereen, die doormiddel van het kopen
van een of meerdere loten weer zijn of haar steentje heeft
bijgedragen.
De uitslag van de loterij is als volgt:
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:
15e prijs:

Beertender
Radio/cd-speler
Barbecue
Scheerapparaat
Fondue/frituurpan
MP3-speler
Haakse slijper
Heren horloge
Oorthermometer
Make-up set
Stationsklok
Voetenbad
Servies
Veiligheidspakket
Veiligheidspakket

2015
0803
3309
3829
3772
0551
1776
0586
1211
2516
3303
0259
3523
2077
2953

De gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het
goede lot afgehaald worden bij:
Nicoline Bekkers, Zittard 49 Oerle, (: 040-2051782

De harmonie hoopt dat weer veel muziekliefhebbers de
feesthal aan de Zandoerlseweg weten te vinden om te
genieten van het geboden programma.
Bestuur en leden van de harmonie stellen weer alles in het
werk om de hal aan de Zandoerleseweg om te toveren tot
een ware feesthal.
Graag tot ziens tijdens de oktoberfeesten.

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Inschrijfformulier: pompoenenplezier met Halloween

Inschrijfformulier :

Pompoenenplezier met Halloween

Naam :_______________________________
Adres :_______________________________
Postcode/Plaats________________________
Tel. Nr.:______________________________

Categorieën :

Volw.

Kind

Straat of
Buurt

School of
Vereniging

Met show

Pompoenen :
Halloween :
Heksen :
Spoken :
Van alles wat :
X Kruis aan wat bij u van toepassing is
Let op !
Als men inschrijft voor de categorie Halloween, heksen, spoken, van alles wat, dan moet je rekening houden dat er in de
creatie ook pompoenen verwerkt worden.
Voor degenen die er een echte show van willen maken, dit graag tijdig opgeven met de vermelding van de tijden.
B.v. de begintijd 19.00 uur en dan elk half uur tot 22.00 uur.
Dit kunnen we dan vermelden in de routebeschrijving.
P.S.
Lever het inschrijfformulier zo snel mogelijk in s.v.p. zodat we de route daarop kunnen samenstellen.

sluiting is uiterlijk zondag 21 oktober
Inleveradressen:
H. van Beers
Zandoerleseweg 41
5507 NH Oerle
Tel. 040-2051247
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M. van Bree
A.P. de Bontstraat 34
5507 NT Oerle
Tel. 040-2052480

W. Heijmans
Feit 11
5507 MC Oerle
Tel. 040-2557058

Overpeinzingen

De uitvaart in vertrouwde handen

Slikdijk 16

Op tijd van huis gegaan en omdat het nog steeds lekker
weer is … op de fiets!
Nee, ik neem niet de gebruikelijke
snelle route, want heerlijk genieten van
een rustige buitenroute is een goede
optie bij dit weer.

Wintelre

Ditty ten Boske en Mieke Artz

Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.

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

Ik fiets en ik fiets langs rustige dreven en laat mijn
gedachten heerlijk de vrije loop. Een nieuw verhaal duikt
voorzichtig op en ik geef het de gelegenheid om te groeien,
zodat ik het straks thuis op papier kan zetten.
Op de weg letten doe ik niet en er zijn geen andere
verkeersdeelnemers die mij tot de orde roepen.
En dan opeens … sta ik voor onze oude woning!
Oeps!
Gewoon vergeten om tijdig linksaf te gaan.
De witte muren zijn niet precies wat wij gewild hadden,
maar het blijft onbetwistbaar ons oude huis!
Natuurlijk werp ik een voorzichtige blik naar binnen, maar
ik kan niet al te veel zien vanwege de heg die nu voor het
langgevelboerderijtje staat.
Even komt bij mij het idee omhoog om gewoon achterom te
gaan en een kijkje te gaan nemen in ons eens zo geliefde
oude huis.
Naar nee, iets houdt me tegen.
Is het de angst dat het misschien dan toch wel erg duidelijk
wordt dat dit mijn huis niet meer is?
Wel zie ik dat de door ons nog aangeplante meidoorn/
esdoornhaag lekker gegroeid is en nu bijna geheel de
woningzijgevel aan het oog onttrekt.
Tja, dat was de bedoeling toentertijd, daar een heerlijk vrij
plekje creëren om in alle rust van de tuin te kunnen
genieten.

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Hoe zou het er nu uit zien achter die haag???
De tuin kan ik gedeeltelijk zien en … hij heeft gelukkig
weer veel van zijn oude glorie teruggewonnen.
Ook de huidige bewoners houden kennelijk van tuinieren
en hebben blijkbaar fantastische groene vingers.
Wat zou ik graag even naar binnen willen lopen om te zien
of er misschien nog enkele van onze lang geleden geplante
bomen over zijn en of …
Even ben ik terug in de tijd en droom erover hoe ik mijn
eigen tuin toen zo graag had willen hebben.
Maar wat ik hier zie is tenminste een tuin die dit geliefde
huis waardig is en ik voel een lichte steek in mijn hart,
omdat ik dit plekje niet meer het mijne kan noemen.
Wat mij wel weer duidelijk wordt door dit toevallige
bezoek is, dat een deel van mijn hart voorgoed op deze plek
is achtergebleven.
Thea.
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Maaltijdbezorgers gezocht

Koers cultuur
Mondigheid

SWOVE

Vrijwilligerswerk bij de
maaltijdenvoorziening van SWOVE.

Maaltijdbezorgers gezocht voor de warme maaltijd
voorziening
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de
zelfstandigheid en maatschappelijke integratie van veel
ouderen. Steeds meer ouderen zijn afhankelijk van
activiteiten en voorzieningen die mede door vrijwilligers
worden verzorgd. Een van deze voorzieningen is de
maaltijdenvoorziening van Stichting Welzijn Ouderen
Veldhoven (SWOVE).
Naast thuisbezorgde maaltijden verzorgt deze stichting ook
maaltijden op eetpunten.
Voor de thuisbezorgde maaltijden is SWOVE op zoek naar
vrijwilligers.
De bezorging vindt in overleg plaats volgens rooster.
Voor de gereden kilometers ontvangen de vrijwilligers een
kilometervergoeding van € 0,31 per gereden kilometer.
Via dit artikel doen wij een oproep aan hen die
belangstelling hebben om zich op deze wijze in te zetten
voor de ouderen in Veldhoven.
Mocht u geïnteresseerd zijn, of heeft u vragen over
bovenstaand vijwilligerswerk, dan kunt u contact opnemen
met Margo van der Velden van SWOVE.
Het kantoor van SWOVE Sele 22, 5502 NC Veldhoven, is
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
( 040 - 2540066.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Mijn mond is gesloten,
angst verzegelt mijn lippen,
bang om één woord te veel,
één woord verkeerd te zeggen.
Mijn vuisten zijn gebald,
vol van woede knijp ik ze dicht,
bang dat men mijn gebaren
verkeerd uit zal leggen.
Ik luister naar de woorden,
vol ongeloof en onzekerheid,
woorden die roepen
om gerechtigheid.
Ik hoor en wil geloven
dat ik het kan
dat ook ik het mag:
mijn stem te laten horen.
Ik ga en laat het weten
aan ieder die het horen wil,
ook ik, ook jij, ook wij
hebben recht van spreken.
Ga mee en laat het verder gaan,
overal moet men het horen,
ook de kleine, mindere
mag zijn stem wel laten horen.

St. Nicolaascomité collecte

Lieve mensen,
Wij hebben als Sint Nicolaascomité weer heel wat leuks in
petto om Sinterklaas dit jaar weer een geweldig onthaal in
Oerle te geven. De Sint vindt het zelf ook altijd geweldig
om bij ons langs te komen. Wij willen u graag uitleggen
waarom wij blij zijn met een bijdrage in de collectebus en u
laten zien wat wij daarmee doen voor de Sint en de
kinderen.
Het Sint Nicolaascomité zorgt ieder jaar voor:
• de intocht van Sinterklaas en vele Pieten
• het bezoek aan school van de Sint en zijn Pieten
• een tussentijds bezoekje van een aantal Pietjes aan
school
De intocht:
Elk jaar zorgen we natuurlijk voor Sinterklaas en zoveel
mogelijk pieten. Zij ontvangen een vergoeding en attentie.
• Sint en pieten moeten er elk jaar goed verzorgd uit zien.
Wij zorgen ervoor dat de mooiste pakken uit Spanje hier
voor ze klaarliggen. Gewassen en gestreken. En als een
Pietje gegroeid is, maken we gewoon een nieuw pak
voor ’m. Plus we regelen voor de Pieten mooie rode
lippenstift en zetten hun haren in de krul.
• De dagen dat Sint en Pieten hier zijn worden ze van
drank en eten voorzien. Vooral worstenbroodjes vinden
ze lekker, want die hebben ze in Spanje niet.
• Strooigoed voor de pieten wordt geïmporteerd.
• We zorgen voor mooie versiering in d’Ouw School
• Er wordt steeds (volgens de Oerse traditie) een origineel
vervoermiddel gezocht.
• Ponyclub de Hinnikers wordt gevraagd, de ruitertjes
krijgen van Sint altijd een lekker cadeautje en ook aan
de pony’s wordt gedacht.
• We vragen de harmonie om voor de muzikale
ondersteuning te zorgen.
• Verder zorgen wij elk jaar met veel plezier voor een
origineel thema

Het bezoek aan school:
• Ook hier verzorgen wij het thema, en het daarbij
behorende vervoermiddel
• Wederom worden Sint en Pieten uitgenodigd,
gesoigneerd en voorzien van een welverdiende lunch
• Ook hier strooigoed
• Elk kind krijgt een leuk cadeautje in een goed gevulde
snoepzak
• En niet te vergeten, de “appeltjes van oranje”
Tussentijds bezoek aan school:
• hiervoor nodigen we een paar Pieten uit en regelen
zonodig een maaltijd voor ze
Verder werken er bij dit spektakel veel mensen achter de
schermen mee om deze dagen tot een fantastische feest te
maken. Zij krijgen van ons een bedankje voor hun inzet!
U snapt dat uw bijdrage dus van harte welkom is!
Wij willen dan ook iedereen van harte bedanken voor het
mogelijk maken van dit prachtige feest.
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Bron: Koers van Oers, jaargang 1999 nr. 5 mei

TRANEN VAN VREUGDE BIJ BIO
Als op donderdag 29 april de eerste BIO-leden
binnendruppelen ademt de zaal in d’Ouw School al meteen
een sfeer uit die garant moet staan voor een avond feest
voor de BIO leden en alles wat daar omheen hangt. In het
kader van het 50-jarige bestaan van deze korfbalvereniging
uit Oers zullen er door de dames ware smartlappen ten
gehore gebracht gaan worden en ieder op zijn eigen manier.
De eerste glazen bier vinden al gretig aftrek. Alles is in het
werk gesteld om de avond zo ontspannen en vlot mogelijk
te laten verlopen. Peer van Gaal zal met zijn discotheek de
ruimtes die vallen tussen de optredens door invullen. Een
drumstel en keyboard worden opgesteld om de deelnemers
live te ondersteunen. Ondertussen loopt de zaal vol en
wordt het al aardig schemerig. Negen uur, het licht gaat uit
en de spot vindt zich een weg door de schemerige zaal. Op
het podium stellen zes leden van het organiserende
Gruupke zich op. Indrukwekkende tonen van een bekend
muziekstuk geven aan dat er wat te gebeuren staat.
“’t Broekje van Jantje” vertelt het verhaal over een arm
gezin waar zoon Jantje toe is aan een nieuw broekje. Van
moeders laatste rok wordt een broek gemaakt die Jantje kan
showen op haar eigen begrafenis. De toon is gezet.
Smartlappen lopen bijna altijd naar af. De sfeer in de zaal
neemt niettemin toe.
Voorzitter Jan Kampinga neemt het woord. Alle
aanwezigen heet hij welkom en heeft er toch alle
vertrouwen in dat het wel goed zal komen. De optredens die
de BIO dames zullen verzorgen, worden dermate hoog
ingedeeld dat men vond dat er een jury wel eens op zijn
plaats kon zijn. Achtereenvolgens werden begeleidt door
onze eigen “Annie” Victor de Kort, Fons van de Zande en
Frans van de Looy (Cis Knip) naar hun eigen tafeltje
begeleid. Goed en wel gezeten en voorzien van de nodige
drank kon de avond pas echt losbarsten.
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Achtereenvolgens verschenen voor het publiek en de jury:
• Huilen is voor jou te laat,
• Dr. Bernard van Bonnie St. Claire,
• De Clown van Ben Cramer,
• Ode van team Twee aan hun scheidende coach,
• Andre Hazes vertolking van de vlieger,
• het vaandelteam met hun smartlap
“Gin pin maar een paal erin”
• Manuela van Jaques Herb vertolkt door Frans Loots en
zijn recreanten team.
De zaal was vol beroering en ontroering. De jury liet zich
van zijn beste kant zien door de optredens streng maar
rechtvaardig te beoordelen. Vooral de uit Wentersel
afkomstige afgevaardigde van de Rabobank Fons liet zien
vaker met dit bijltje te hebben gehakt. Als voorzitter was hij
meedogenloos over vooral de teams die geen lid uit zijn
durp ter beschikking hadden. Het derde team werd
uiteindelijk de terechte winnaar met hun uitvoering van de
Clown. Erik van Erna kreeg van de jury de
aanmoedigingsprijs, met de wijze woorden van Cis Knip
“Vooral Doorgaan”. Ieder team had zo zijn best gedaan om
een begin te maken aan een feest wat zijn omvang moet
krijgen in juni want dan begint er een feestweek waar heel
het Oerse volk getuige van kan en moet zijn. Die
donderdag de negenentwintigste april maakte men duidelijk
dat BIO voor meer staat dan korfbal alleen.

Koken met de koers

Marinella Boer10
Groendecoraties, Workshops en
Creatief Atelier
Maak zelf je Kerst-decoraties!!
Open dagen: Zaterdag 17 nov., 16.00 - 20.00 uur
Zondag 18 nov., 11.00 - 17.00 uur

Komkommersoep met crème fraîche voor 4 personen
Ingrediënten:
1 komkommer
25 gram boter
2 eetlepels bloem
2 kruidenbouillontabletten
125 gram crème fraîche
1 eetlepel koffieroom
versgemalen peper (witte)
dille
¾ liter water
Bereiden:
Komkommer wassen en grof raspen. In pan boter verhitten
en bloem erdoor roeren. Al roerende scheutje voor scheutje
¾ liter water toevoegen. Komkommer en bouillontabletten
erdoor roeren. Met deksel op de pan ongeveer 10 minuten
zachtjes koken. Toevoegen: peper, dille en de helft van de
crème fraîche. Blijven roeren tot de crème fraîche is
opgelost. Rest van de crème fraîche losroeren met
koffieroom. Op ieder bord 1 eetlepel losgeklopte crème
fraîche, soep hierover schenken.

Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143
marinella@boer10.com
Atelierruimte:
De Run 5404
5504 DE Veldhoven

www.boer10.com
Postadres:
Berg 82
5508 AX Veldhoven

Pompoensoep met Parmezaanse kaas
Ingrediënten:
3 fijngesneden sjalotjes
1 fijngesneden teentje knoflook
25 gram boter
650 gram geschilde pompoen
1 liter groente- of kippenbouillon
1 takje tijm, 1 blaadje laurier
1 eidooier
1 dl. slagroom
75 gram geschaafde Parmezaanse kaas.
Bereiden:
Bak de fijngesneden sjalotjes en teentje knoflook ongeveer
5 minuten op een zacht vuur in de boter. Voeg de in stukjes
gesneden pompoen toe met wat peper en zout en bak dit
5 minuten mee. Voeg 1 liter bouillon, takje tijm en een
laurierblad toe en laat de soep 20-30 minuten zachtjes
koken tot de pompoen gaar is. Verwijder de tijm en het
laurierblad en pureer de soep. Breng hem opnieuw aan de
kook. Klop de eidooier met de slagroom en roer hier enkele
lepels hete soep door. Roer dit mengsel door de soep.
Verwarm de soep opnieuw MAAR LAAT HEM NIET
MEER KOKEN. Breng de soep op smaak met zout en
peper en schaaf er de Parmezaanse kaas eroverheen.
SMAKELIJK ETEN...................

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Weekeinde van 20 - 21 oktober:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(koor “Familie voor zingen”)
Weekeinde van 27 – 28 oktober:
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker (The Unity).
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(Convocamus)

Overledenen ná 1 november 2006 - met uitvaart in
de St. Jan de Doperkerk:
Wil van Lieshout
Anna Verspeek – Borgers
Anneke van Roij – van de Berk
Wies Becx
Maria Verblackt - van de Ven
Theo van der Sangen
Jan van de Velden
Miet Verhoeven - Hoeben
Bert Verbaant
Herman Bleekman
Suus van Roosmalen – Versteeg
Anna van der Looij–Caers
Wil Cuylits
Regien van de Broek
Wim van het Hof
Marie van Vlerken – Tholen
André Verspeek
Huub van de Ven
Tjeu Lenssen
Jet de Haas – Verhoeven

Allerheiligen en Allerzielen: 1 en 2 november:
do 19.00 uur: géén viering in St. Jan de Doperkerk,
wel in de H. Caeciliakerk
vr 19.00 uur: Allerzielenherdenking met de
Avondwakegroep, m.m.v. ‘t Koraal

Parochieberichten:

Weekeinde van 3 – 4 november:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor W. Smulders
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor W. Smulders

Huwelijk:
Chris Meijers en Inge Carlier,
Prins Bernhardkade, Rotterdam

Weekeinde van 10 – 11 november:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor W. Smulders
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus)

Overleden:
† André Verspeek, Grote Vliet 21 (55 jaar)
† Huub van de Ven, Severinusstichting (57 jaar)
† Tjeu Lenssen, De Wever 29 (78 jaar)
† Jet de Haas – Verhoeven, De Munter (87 jaar)

Weekeinde van 17 – 18 november:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor W. Smulders
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor W. Smulders
(Convocamus)

Pastoresteam:
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26
Parochiecentrum:
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum en/of
misintenties:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT,
( 040 – 205.24.80
Misintenties kunnen met naam en datum in een gesloten
envelop worden doorgegeven (per intentie € 9).
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden:
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56
Nieuwe parochianen:
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen door
uw nieuwe buren aan ons door te geven.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl/

10

Een kijkje in de keuken van…
Dit derde kijkje zal gaan over de
werkgroep gezinsvieringen. Wij proberen
iedere maand een gezinsviering te
verzorgen in één van de beide kerken.
Met Kerstmis zijn er altijd twee gezinsvieringen om de
geboorte van Jezus te vieren. Verder is er een speciale
‘gezins’kruisweg op Goede Vrijdag en een
‘gezins’paaswake op de zaterdag daarna.
Dit kijkje zal vooral gaan over de ‘gewone’
gezinsvieringen. De werkgroep ‘gezinsvieringen’ komt
meestal één keer in de maand bij elkaar om de viering
samen te stellen. Daarbij wordt er eerst gekeken of we
kunnen aansluiten op de voorgeschreven lezingen van het
weekeinde of op het thema van die maand (bijvoorbeeld:
oktober = Missiemaand). Wijken we af van de
voorgeschreven lezingen dan worden bij het thema
passende lezingen gezocht: meestal een lezing met een
verhaal uit het dagelijkse leven én een lezing uit het leven
van Jezus (evangelie). Nadat we deze lezingen hebben
gevonden, worden de andere elementen van de viering
ingevuld. Wij hebben daar allerlei materiaal voor zoals
oude vieringen en vieringen uit andere parochies.
Regelmatig komt het voor dat we teksten aanpassen. De
gehele viering wordt ingetypt en vervolgens in boekjesvorm
gegoten. De liederen zijn er dan ook bijgezet, de teksten
hiervan komen natuurlijk overeen met het thema. Die
liederen zingen we samen met de gezinnen in de kerk,
begeleid door een keyboard met allerlei moderne ritmes en
geluiden. De liederen worden zo een waar feest! Zo wordt
het boekje gemaakt en gedrukt. Het resultaat kan iedereen
dan bewonderen op de zaterdag van de gezinsviering.
Het werk is dan echter nog niet gedaan. Wij proberen
zoveel mogelijk kinderen bij die vieringen te
betrekken. Wij doen dat op twee manieren.
Allereerst krijgen alle leerlingen van
de scholen uit de wijken waar de
kerken liggen, een
uitnodiging om naar de
kerk te komen tijdens een
gezinsviering. Daarnaast
proberen de werkgroepleden
kinderen te vinden die voor willen lezen tijdens de
gezinsviering en dat is regelmatig een behoorlijke klus.

Daarom roep ik bij deze kinderen op om zich op te geven
om regelmatig voor te lezen tijdens de gezinsvieringen.
Je hoeft daarvoor niet perfect te kunnen lezen, maar om nu
allemaal kinderen van groep 3 te krijgen is ook weer niet
helemaal de bedoeling. Neem hiervoor even contact op met
Anja van der Velden in Oerle of met Henriette Engelen in
Veldhoven-Dorp. Natuurlijk kan de chefkok van deze
artikelenreeks hierop ook aangesproken worden of je kunt
per mail reageren:
pastoraalwerker@parochiehdrie-eenheid.nl!
Verder hebben we graag ook nieuwe werkgroep-leden om
de vieringen voor te bereiden. Zij kunnen zich ook bij
bovenstaande personen aanmelden of eventueel via het
parochiecentrum. De werkgroep ‘gezinsvieringen’ is één
van die werkgroepen die écht werken aan de toekomst van
onze kerkgemeenschap: als het geloof niet via de kinderen
verder gaat, zal het er eens niet meer zijn. Daarom is er in
het verleden ook de keuze geweest om door te gaan met de
gezinsvieringen ook al is er geen kinderkoor meer. Met uw
medewerking kunnen we hier mee doorgaan!
groeten, Mardi Sanders
‘chefkok’
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Aanmelding 1e Communie

Opbrengsten themadienst

Aan de ouders van leerlingen van groep 4

Bedankt voor uw donatie!

Beste ouders/verzorgers,

De deurcollecte na afloop van de themadienst op
29 september heeft € 370,00 opgebracht.
Met de dank van Pater Yesumarian en van Missio.
Dit bedrag gaat geheel naar het Mensenrechtencentrum
van Pater Yesumarian sj. in Chennai/India.

‘Mag ik je iets vragen?’ Een project van Peter Pen
Uw kind zit in groep 4 en wij schrijven u aan in verband
met de eerste communie. U kunt namelijk uw kind door
middel van het invullen van het onderstaande strookje
opgeven. Ook dit jaar werken we weer met het project van
Peter Pen waarbij u en uw kind het projectmateriaal vooral
per ‘post’ ontvangt. Dit project start reeds in november. Om
de twee weken zal er voor uw kind (maar ook voor uzelf)
post zijn van Peter Pen. Beide brieven gaan natuurlijk over
hetzelfde onderwerp en uw kind krijgt dan ook een (kleine)
opdracht. Al deze brieven bij elkaar vormen het
communieproject.
Enkele data
De belangrijkste datum is natuurlijk de viering van de
eerste communie zelf. Dat staat dit (parochie)jaar vast op
zondag 20 april. De tijd van aanvang van de dienst staat
vast op 12 uur. De tweede belangrijke datum is die van de
eerste ouderavond, namelijk op maandag 8 oktober 2007
om 20.00 uur in het gymlokaal van de school.
Wat moet ik nu doen?
U kunt uw kind aanmelden met de onderstaande strook, doe
dat ook wanneer u nog niet zeker bent over de deelname
van uw kind. Vul de strook in en lever die in bij Jolanda
van der Waerden, Oude Kerkstraat 52b, of geef de
gegevens door via het emailadres van Jolanda:
j.waerden@chello.nl. Graag inleveren of emailen vóór
20 oktober aanstaande. Ook wanneer uw kind de eerste
communie niet wil doen.
Ook na het verschijnen van deze Koers kan u uw kind nog
aanmelden voor de eerste communie.
Wel zo snel mogelijk.
Met vriendelijke groet,
de Communiewerkgroep Oerle

#- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Naam: ________________________________________

Geboortedatum: ___/___/19___

Adres: ________________________________________

Telefoonnummer: ____.___.___

wil graag meedoen met de voorbereiding op de eerste communie:
gedoopt:
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(het juiste antwoord graag omcirkelen)

Samenleving in het klein

Weer naar school
De laatste tijd hadden wij ontmoetingen met mensen die
weer opnieuw moesten gaan leren. Tomas leert nu voor
vrachtwagen-chauffeur. Je zou denken dat dat heel
praktisch op de weg gebeurt. Ja, dat ook. Maar er komt heel
wat meer bij kijken. Wat is een tachograaf en welke
papieren moet je hebben als je de grens overgaat of als je
buiten de EU komt?
Later kwam Toon die metselaar was, maar bij het ouder
worden kreeg hij het aan zijn rug. Dan kun je in de WAO
terecht komen. Maar je kunt je ook laten omscholen. En dat
gebeurde ook, gelukkig kon hij bij dezelfde baas blijven.
Hij kon kraanmachinist worden maar moest daarvoor weer
naar school. Nee, last van hoogtevrees heeft hij gelukkig
niet, anders kun je het wel vergeten, als je tientallen meters
naar boven moet klauteren. Maar welke gewichten kun je
tillen en hoe moet je manoeuvreren? Kracht en gewicht en
moment zijn moeilijke termen, probeer alles maar in je
hoofd te stampen. Maar het is gelukt.
Er zijn ook anderen, jongeren, ouderen, ieder heeft een
eigen levensverhaal. Ja, een inloophuis is een samenleving
in het klein.
Gerard van Gurp

Boekenbon delen?

De koers van September ligt voor me met daarin de vragen
over Koers van Oers.
Nou eerlijk gezegd heb ik die lijst ook al onder ogen gehad
op de feestavond van de Koers van Oers.
Er was toen een wedstrijdje aan verbonden met wie de
meeste vragen goed had.
Oké … op één vraag wist ik meteen het goede antwoord.
Ja, ik denk wel dat iedereen weet op welke vraag ik doel,
maar goed … met één goed antwoord kom je natuurlijk nog
niet echt ver.
Veel vragen waren best lastig voor mij, dus ging het bij mij
meer als bij een toto-formulier, natte vinger in de lucht en
vooruit … een eentje … een tweetje … of een drie
neergeplant.
Maar ik had ook heel lieve mensen in de buurt zitten, die
mij zo nu en dan goede antwoorden toefluisterden en
dankzij die goede hulp behaalde ik tenslotte de hoogste
plaats van de buitenstaanders met goede antwoorden.
Een boekenbon kreeg ik en heel eerlijk gezegd zou ik dus
die boekenbon moeten delen met de vriendelijke
voorzegsters.
Maar ja, je kunt een boekenbon nu
eenmaal erg lastig in drieën knippen
zonder dat hij zijn waarde verliest.
Nou heb ik het dus zo bedacht!
Van die boekenbon heb ik een boek
gekocht (logisch natuurlijk want wat
zal je er anders mee gaan doen en
tenslotte houd ik enorm van lezen) en mijn voorstel is nu,
dat zowel Caroline als Annie zich bij mij melden om dat
boek toch ook eens van mij te kunnen lezen.
Is dat niet een goed idee?
Dus laat maar horen dames!
Nee, nee, de titel van het boek schrijf ik hier nog niet op.
Dat is nu eens de verrassing voor jullie.
Thea.

Zorgcentrum Merefelt
uw seniorenpartner
voor zorg, welzijn en
wonen !
Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt:
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven.
Telefoon: 040 - 253 50 40 www.RSKZ.nl
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Het interview

Bouwbedrijf Gebr. Van Doren
In 1932 begon Paulus van Doren met de heer Van de
Ven uit Knegsel een bouwbedrijf in Oerle. Enkele jaren
later begon Paulus voor zichzelf. Onlangs is het
familiebedrijf voor de tweede keer overgegaan in andere
handen. Maar het blijft in de familie.
Door Ad Adriaans
Frans en Herman (zeg maar Hem, want iedereen kent hem
zo) zijn zonen van wijlen Paulus van Doren en kennen de
historie van het bouwbedrijf met de kenmerkende rode
bedrijfsauto’s.

Kleding voor ouderen en voor mensen met
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of
maak gebruik van onze gratis taxiservice.
Voor informatie of een afspraak bel naar:
040 2541689 of 06 42726123
Oorlogsjaren
Gedurende de oorlogsjaren werkte het bedrijf gewoon door.
Hem: “Als vader bij de melkfabriek (‘t Stoom) iets moest
maken kreeg hij betaald in boter. Dat was voor hem
vervolgens weer ruilmiddel om aan materiaal te komen.” In
1943 werd zoon Frans geboren, een jaar later gevolgd door
zoon Hem. “Ik heb horen zeggen dat ze mij een keer zijn
vergeten uit de kelder te halen na een bombardement”, lacht
Hem.

“Vader heeft het timmervak geleerd bij timmerfabriek
Van Roij aan de Oude Kerkstraat. Scholing kreeg hij van
architect Merks uit Veldhoven. Toen hij trouwde ging het
echtpaar wonen op Nieuwe Kerkstraat 27. De woning met
schuur werd door hemzelf gebouwd. Hiervoor had hij zo’n
zesduizend gulden geleend. Samen met metselaar Van de
Ven uit Knegsel vormde hij het bedrijf. Het heette
aannemersbedrijf P.A. van Doren. Na een paar jaar gingen
ze uit elkaar en begon ieder voor zichzelf. Ze repareerden in
die tijd vooral kozijnen bij de boeren en ze maakten
doodskisten.”
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School
Frans heeft nog een tijdje op kostschool doorgebracht. “Dat
was in Heer en dat kostte nogal wat. Mijn doel was om als
automonteur te gaan werken in de missie. Dat zag ik
helemaal zitten. Maar ik heb het er maar tien weken
volgehouden. Ik was teveel vrijheid gewend. Ik ben op
zeker moment weggelopen, te voet van Heer naar Weert
waar ik mijn vader al tegenkwam. Het bericht dat ik was
weggelopen was al op de radio geweest. Ik moest toen terug
naar klas zes van de lagere school. Ik kwam toen bij onze
Hem in de klas. Na dat jaar gingen we samen naar de
ambachtschool in Eindhoven.”
Frans koos er de richting timmeren, en Hem metselen.
Frans: “Vader had toen maar een paar personeelsleden. Wij
deden in die tijd thuis allerlei klusjes. Het recht slaan van
kromme spijkers, schilderen van kozijnen en het opruimen
van de werkplaats. Na de ambachtschool heb ik twee
maanden thuis meegewerkt waarna ik nog enkele andere
werkgevers heb gehad. Toen ging ik in militaire dienst,
maar daar mocht ik eerder uit omdat er in die tijd een groot
tekort aan bouwvakkers was.”

Hem hoefde even later niet in dienst omdat hij al
bouwvakker was. Hij begon meteen bij vader op het bedrijf
en heeft nooit ergens anders gewerkt.
Avondschool
Na de ambachtschool volgde het tweetal nog enkele jaren
de avondschool waar ondermeer werd onderwezen in het
maken van bouwtekeningen. Hem: “Iedereen die in de
bouw zat volgde die avondschool. Met een hele groep
Oerlenaren fietsten we dan naar Veldhoven en weer terug.
Op de terugweg troffen we vaak agent Van Veldhoven die
ons probeerde te snappen als we zonder licht reden. Een
gesnapte kon meteen met hem mee naar smidje Hermsen
waar ter plekke het licht gerepareerd werd. Ik ben daarna
nog jarenlang naar school gegaan om het
aannemersdiploma te halen. Vlak voor ik trouwde in 1967
behaalde ik het diploma, ik was toen 21 jaar.”
Frans trouwde een jaar eerder. Ze bouwden een tweekapper
(Nieuwe Kerkstraat 25 en 25a) waar ze gingen wonen. Het
gezin van Hem werd verblijd met drie kinderen, Henri,
Jolanda en John. Frans en zijn vrouw kregen twee dochters,
Sonja en Nathalie. In de jaren vijftig werd een nieuwe
werkplaats gezet, welke later nog eens werd uitgebreid.

De juiste sfeer voor elke gelegenheid!
Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur.

Graag tot ziens bij
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

Overname
Op 1 april 1970 namen Frans en Hem de zaak over van hun
vader. Zij zetten het bedrijf voort onder de naam
Gebr. Van Doren. Inclusief de directie bestond het bedrijf
uit vijf personeelsleden. Na korte tijd werd dit uitgebreid
met nog twee werknemers. Uit die tijd zijn er drie nog
steeds werkzaam voor de firma. In 1980 werd de oude
werkplaats geheel gesloopt en een nieuwe met kantoor
gebouwd. In 1992 werd verder uitgebreid met loodsen, een
kantine en toiletgroep. “Op een gegeven moment hadden
we zo’n 25 mensen aan het werk”, weet Frans nog. Een
groot project dat de gebroeders op hun naam hebben staan
is de renovatie van de Springplank. En ook de restauratie
van de boerderij van Witteveen springt er voor hen uit. “Dat
vond ik het mooiste werk”, glundert Hem. “Het is een
rijksmonument, echt vakwerk. Iets wat slecht was moest
koste wat kost behouden blijven.” Ook heeft het bedrijf
veel stallen gezet en nieuwbouwwoningen in Oerle, de
Heikant, de Kelen en in de Pegbroeken.
Onderhoud
Naast nieuwbouw wordt er ook aan onderhoud gedaan.
Voor Severinus en woningstichting Aert Swaens. Het
bedrijf is er dagelijks voor aan het werk. Het onderhoud van
de gemeente kreeg het bedrijf vroeger niet. Hem: “Dat
kregen we niet omdat onze pa in de gemeenteraad zat. Hij
heeft er zo’n twintig jaar in gezeten. Toen stelde hij zich
niet meer verkiesbaar waarna wij het onderhoud wel
kregen.”
Tinus
Zoals Herman bekend is onder de naam Hem kent iedereen
Martien Silkens als Tinus. “In de Kers heb ik mijn vrouw
Sonja leren kennen, ik woonde toen in Waalre. Vijf jaar heb
ik mijn brood verdiend als voorlichter varkenshouderij bij
de CHV. Toen ik lichamelijke klachten kreeg van het werk
besloot ik me om te scholen tot timmerman. Na twee jaar
gewerkt te hebben voor bouwbedrijf Van Breugel stapte ik
over naar de Gebr. Van Doren. Dat is nu al weer negen jaar
geleden. Inmiddels heb ik ook nog allerlei cursussen
gevolgd.”
Nathalie
De andere dochter van Frans heeft op de MTS de opleiding
bouwkunde gevolgd. Nathalie: “Ik was er het enige meisje.
In de avonduren heb ik vervolgens de aannemersopleiding
gevolgd. Op 21-jarige leeftijd was ik de eerste en jongste
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vrouwelijke aannemer. Na voor enkele andere werkgevers
te hebben gewerkt ben ik in 1996 bij mijn vader in het
bedrijf gekomen. Ik doe er administratief werk. Ook heb ik
cursussen gevolgd op ondermeer het gebied van veiligheid
en arbo.”
“Meisjes in de bouw, dat kan niet”, zei mijn vader vroeger,
vervolgt Frans. “Jammer genoeg heeft hij het niet meer
kunnen meemaken.”
De overname
Twee jaar geleden wilden Frans en Hem uit het bedrijf
stappen. Hem had graag gezien dat een van zijn zonen hem
zou opvolgen. Zij bleken echter niet de ambitie te hebben
om het bedrijf mede te gaan leiden. Frans’ dochter Nathalie
had er wel oren naar. En ook Tinus, die met Nathalie’s zus
Sonja is getrouwd begon er over na te denken. Nathalie:
“We zijn familie dus we zien elkaar ook buiten het werk
regelmatig. Op die momenten hebben we er vaak over
gesproken.” In 2006 werden de plannen steeds concreter. Er
werden gesprekken gevoerd tussen Nathalie en Tinus met
hun partners, maar ook Frans, Hem en hun echtgenotes
moesten het er over eens worden. Er werden externe
adviseurs ingeschakeld. Tinus: “Zij hebben ons geholpen
om het allemaal netjes geregeld te krijgen.” Op 7 juni
werden er spijkers met koppen geslagen en is het bedrijf
officieel overgenomen door Martien Silkens en Nathalie
Nouwens-Van Doren. “Het is naar ieders tevredenheid
opgelost”, zegt Frans.

Onzekerheid
Daarmee kwam een einde aan een periode van onzekerheid.
Tinus: “Tijdens zo’n periode komt er een geruchtencircuit
op gang. We zouden al enkele keren failliet zijn gegaan, en
we zouden zijn overgenomen door een ander bedrijf.
Mensen zijn tijdens zo’n periode eerder geneigd om een
andere aannemer te kiezen. Nu is de continuïteit weer
gewaarborgd.”
Vut
Vorig jaar is Hem in de vut gegaan. “Ik heb nu de tijd om
uitgebreid de krant te lezen. Ook besteed ik veel tijd aan de
kleinkinderen, wandelen en het verzorgen van mijn dieren.”
Frans ging op de datum van de overname in de Vut. “Af en
toe doe ik nog wat boodschappen voor het bedrijf en ik heb
thuis nog genoeg te klussen. Daarnaast heb ik een paard en
vier pony’s, wat kippen en vogeltjes. De pony’s worden
bereden door drie van mijn kleinkinderen die lid zijn van de
ponyclub.”
Nieuwe directie
De nieuwe directie heeft momenteel veertien mensen in
dienst. “Voor nieuwbouw huren we metselaars in. De
werkwijze is tegenwoordig zo dat er veel krachten worden
ingehuurd. Dat gaan wij ook steeds meer doen”, legt Tinus
uit. Over werk mag het bedrijf niet klagen. “Samen met
enkele andere aannemers mogen we dertig huizen gaan
zetten in plan Meerstraat. In Eindhoven zijn we bezig om
enkele honderden woningen rondom het Wilhelminaplein
het Politiekeurmerk Veilig Wonen te laten behalen.
Eindhoven is hiervoor pilotgemeente en zij hebben ons
gekozen om de buitenschil van deze woningen voor het
Politiekeurmerk aan te passen.”
Verandering
Het zal wel een hele verandering zijn om de werkplaats te
vervangen door de directiestoel. Tinus: “Eerst timmerde ik
altijd, nu spring ik alleen in noodgevallen bij. Ik richt mij
nu meer op het organisatorische vlak en het zorgen voor
continuïteit. Ook maak ik nu meer uren dan eerst, maar daar
is niets mis mee. De twijfel over de continuïteit is
weggenomen.”
“We moeten nu alles samen beslissen”, vult Nathalie aan.
“Onenigheid hebben we nog niet gehad, we vullen elkaar
goed aan. Mijn man is minder gaan werken om het mij
mogelijk te maken meer uren op de zaak te zijn. Veel
mensen hebben me gevraagd hoe het bedrijf zou gaan
heten. We blijven de naam Gebr. Van Doren houden.”
Het bouwbedrijf timmert inmiddels weer flink aan de weg
en het heeft er alle schijn van dat de nieuwe directie uit het
juiste hout is gesneden waardoor zij zelden de plank zal
misslaan!
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Verslag jaarvergadering

De avond werd opgeluisterd door een bezoek van
notaris Meijers, die symbolisch het Jeugdhuis overdroeg
van Cees van Doren namens Stichting Jeugdbelangen aan
Gidi van Riet namens Dorpcentrum d'Ouw School.
Dit gebeurde d.m.v. een fles wijn met daaraan de sleutel
van het jeugdhuis.
Wij danken iedereen voor zijn/haar
aanwezigheid bij onze jaarvergadering.

Jaarvergadering d'Ouw School

Bestuur Dorpscentrum d'Ouw School

Maandag 10 september was weer de jaarvergadering van
Dorpscentrum d' Ouw School. Praktisch alle verenigingen
uit Oerle waren hierbij aanwezig. Na een kopje koffie met
gebak, deed voorzitter Gidi van Riet een verslag over de
gebeurtenissen en de bijkomende kosten van afgelopen jaar.
Met name de overname van het jeugdhuis en de
verbouwing van de keuken hebben erg veel geld gekost.
Aangezien wij als Dorpcentrum geen subsidie krijgen zijn
wij genoodzaakt onze drankprijzen met een klein bedrag te
verhogen. De munten zijn vanaf 01-01-2008 1,40 euro per
stuk. Acht munten voor 10 euro en zestien voor 20 euro.
Voor aangesloten verenigingen die minimaal 100 munten
afnemen is de prijs 1,20 euro.
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Dahlia tentoonstelling

Dahlia Tentoonstelling 2007
Onze dahlia tentoonstelling is weer achter de rug, en we
mogen met trots zeggen dat het een geslaagd evenement is
geworden.
Enkele van onze leden hebben dit jaar weer prijzen met hun
bloemen weten te bemachtigen, hier volgen enkele namen,

Het was zaterdagavond en zondag gezellig druk en de
loterij heeft daardoor goede zaken gedaan.
Ook blijkt uit de vele leuke reacties die we in ontvangst
mochten nemen, dat het een compliment waard was om
onze bloemen met het thema muziek samen te brengen.
Zo zie je maar alles kan in Oers.
Daarom spreek ik ook een dankwoord uit aan de harmonie
St. Cecilia voor het ter beschikking stellen van oude
instrumenten.
Een bedankje aan alle mensen die onze tentoonstelling met
een bezoek hebben vereerd, het waren er velen, en ook dit
jaar weer mensen die niet in de buurt van Oerle wonen.
De diapresentatie van Pompoenenplezier met Halloween
heeft ook de nodige aandacht gekregen, en we zien weer uit
naar 27 oktober, dan kan er weer gewerkt worden aan een
nieuwe presentatie.
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C. v/d Loo een tweede prijs in 7 bloemen decoratief met
23.9 punten, ’n tweede, en vierde prijs in 5 bloemen
decoratief met 24.3 en 23.4+ punten, een eerste prijs in 7
bloemen kleinbloemig met 24.6 punten, een derde en vierde
prijs in cactus en semi cactus met 23.2 en 23.1 punten, en
een zevende prijs in de eigen klasse met 23.2 punten.
Cees van harte met het behaalde resultaat.
H. Senders een tweede prijs in 7 bloemen kleinbloemig
met 24.2 punten, en een tweede prijs in de eigen klasse met
23.7+ punten.
A. de Kort een zesde prijs in 7 bloemen kleinbloemig met
23.5 punten, en een tweede prijs in 7 bloemen bolvorm met
24.1 punten, een elfde prijs in de eigen klasse met 22.0

W. Heijmans een eerste en een vierde prijs in bloemstukjes
klein met 24.4 en 22.2 punten, en een vierde prijs in de
eigen klasse met 23.6 punten.
J. v/d Ven een eerste prijs in bloemstukken groot met 26.1
punten, een tweede prijs in bloemstukjes klein met 23.9
punten, in de eigen klasse een zesde prijs met 23.4 punten.
Ook ging de Lindhout wisselbeker naar hem toe, door het
behalen van het hoogste punt van de tentoonstelling.
G. v/d Velde behaalde een eerste prijs in 7 bloemen
bolvorm met 24.4 punten, een tweede, een derde, en vijfde
prijs in bloemstukken groot met 25.3, 24.9, en 23.6 punten,
in de eigen klasse eindigde hij op de derde plaats met
23.7 punten.
D. Mackaij veroverde een derde prijs in kleinbloemig
11 bloemen met 23.0 punten, een vierde prijs in
bloemstukken groot met 24.3 punten, een vijfde prijs in
bloemstukjes klein met 21.9 punten, in de eigen klasse
eindigde ze op de negende plaats met 22.7 punten.
M. van Bree behaalde een vierde prijs in kleinbloemig
7 bloemen met 23.7 punten, met zijn mand sleepte hij de
eerste prijs met 24.7 punten in de wacht, in de eigen klasse
eindigde hij als eerste met 24.1 punten.
H. van Beers was goed voor een vierde prijs in 7 bloemen
bolvorm met 23.7 punten, in de eigen klasse werd de vijfde
prijs door hem opgeëist met 23.4+ punten.

Eigen klasse
B. de Kort is als achtste geëindigd met 23.1 punten.
A. van Doren werd tiende met 25.4 punten.
Wisselbekers Oerle
Beker Molenvelden: M. van Bree 24.1 punten
Beker Lindhout: J. v/d Ven 26.1 punten
In de loterij die elk jaar aanwezig is waren weer prachtige
prijzen te winnen, dit hebben we te danken aan onze
sponsors in het bijzonder de Rabobank, Gidi van Riet en
nog een paar anonieme gevers.
Via deze weg ook een bedankje aan het dorpscentrum, waar
we elk jaar weer van harte welkom zijn.
Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet en de
belangstelling, graag tot ziens bij het volgende evenement
op 27 oktober 2007.

Pompoenen plezier met Halloween.
Het inschrijfformulier nog niet ingeleverd??
Vul het inschrijfformulier (op pagina 4) 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.
Uiterste inleverdatum is zondag 21 oktober.
Tot ziens “Groen en Keurig”
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Antwoorden op de vragen
In de vorige koers hadden we de vragen staan die op de
feestavond werden gesteld. Nu dan de vragen met het
antwoord.
1. Wie bedacht de naam van de Koers van Oers?
b Mw Oosthoek
2. Wie maakte de tekeningen in de eerste Koersen?
a Hr Binnendijk
3. Uit hoeveel redaktieleden bestond de eerste redaktie?
b5
4. Hoeveel redaktieleden heeft de huidige redaktie?
c 12
5. Sinds wanneer is de Koers een stichting?
c 1999
6. Wanneer werd d’ Ouw School heropend?
a 1995
7. Wie hangt er als clown op een foto in d’ Ouw School?
b pastoor Vekemans
8. Hoeveel inwoners had Oerle op 31 december 1986?
a 1932
9. Aan wie werd Annie van Vlerken gekoppeld in 1981
volgens de Vrijgezellen club?
b Victor de Kort
10. Wie speelde de hoofdrol in een aflevering van Wie van
de Drie in 1977?
c Thea Jans
11. Wie was in 1979 voorzitter van de belangengroep
Oerle?
a Harrie van Veldhoven
12. Wie schrijft de rubriek Overpeinzingen in de Koers?
c Thea Hogewoning
13. Wanneer is de rubriek Prietpraat begonnen in de
Koers?
c 2007
14. Wanneer valt Halloween?
a 31 oktober

15. Welke vraag komt voor in de cursus voor verloofden uit
1970 ?
b Hoe kom ik aan een woning
16. Uit hoeveel cijfers bestond het abonneenummer van de
telefoon toen de Koers voor het eerst werd uitgebracht?
a3
17. Wat bracht de ponyclub voor nieuws voor de jeugd op
de St. Jansmarkt in 1990?
c Slush Puppy
18. Wat verkoopt de Koers met de Oerse braderie?
a boeken
19. Wanneer houdt de K.V.O jaarlijks hun
moederdagviering?
c oktober
20. Welk bedrijf heeft het kanon van Zand Oers onlangs
gerestaureerd?
c Leebur
21. Welke wielervereniging organiseerde mede de
wielerkoers van Oers?
c Tc ’t schuimt
22. Wie schreef de tekst van het lied waarvan een gedeelte
op de uitnodiging van dit feest staat?
b Gerard van Maasakkers
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Cursus verkeersregelaar

Maandag 29 oktober van 20.30 tot 22.00 uur

cursus verkeersregelaar
Iedereen heeft ze wel eens zien staan: de vrijwilliger met
z’n fel gekleurd hesje die vol goede moed en
zelfvertrouwen voor een evenement het verkeer staat te
regelen.
Wanneer we echter in het verkeersreglement gaan opzoeken
waar een verkeersregelaar wettelijk aan moet voldoen blijkt
in 9 van de 10 gevallen dat de verkeersregelaar niet aan de
gestelde eisen voldoet en vaak ook niet op de hoogte is van
wat de eisen zijn!
Stichting Jeugdbelangen krijgt ook vaak de vraag
“zijn wij als verkeersregelaar wel verzekerd?”.
Mede daarom zijn wij gaan uitzoeken waar een
verkeersregelaar aan moet voldoen en of deze vanuit het
vrijwilligerswerk wel verzekerd is. Om deze informatie met
u te delen hebben wij in overleg met de gemeente
Veldhoven besloten om een cursus c.q. infoavond te
organiseren waarin alle facetten van een verkeersregelaar
aan de orde komen.
De cursus wordt gehouden op maandag 29 oktober van
20.30 tot 22.00 uur in het dorpscentrum D’ Ouw School
aan de Oude Kerkstraat 18 te Oerle.
Hierbij nodigen wij iedereen voor deze avond uit die vanuit
het verenigingswerk, school, of andere instellingen in Oerle
hier belang bij hebben of anderzijds interesse heeft.
De cursus is kosteloos!
Zij die de cursusavond gevolgd hebben kunnen in de
toekomst bij evenementen op vrijwillige basis ingezet
worden als officieel verkeersregelaar.

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

Om het een en ander goed te kunnen voorbereiden
verzoeken wij je om je vooraf even op te geven.
Mede omdat je als deelnemer van deze cursus als officieel
verkeersregelaar wordt geregistreerd (vooral van belang
voor de verzekering). De minimale leeftijd om aan deze
cursus deel te nemen is 17 jaar (de wettelijk toegestane
minimale leeftijd voor een verkeersregelaar is 18 jaar).

Inschrijven voor de cursus Verkeersregelaar kun je tot 20 oktober bij
Corrie Verhoeven
Cees van Doren

Oude Kerkstraat 43A
AP de Bontstraat 14

5507 LB Veldhoven
5507 NT Veldhoven

vetofam@hetnet.nl
c.doren@chello.nl

Ondervermelding van:
Voorletters en naam:

……………………………………………………..

Geboorte datum:

……………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………..

Vereniging of instelling:

……………………………………………………..
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Pastoor Vekemansplein

Burgemeester Mikkers geeft aan dat hij dit voort wil zetten
door na de onthulling van het straatnaambordje een vaatje
weg te geven in d’Ouw School.
Vele parochianen hebben zich als vrijwilliger ingezet voor
de parochie, een aantal werkgroepen werden door hem
opgestart. Hij heeft generaties Oerlenaren gedoopt,
getrouwd en begraven.
Na zijn overlijden op kerstavond 2002 heeft hij zijn laatste
rustplaats in Oerle op het parochiekerkhof gevonden.

Oerle heeft zijn Pastoor Vekemansplein
Na jaren praten over de geschikte locatie en de juiste naam
werd in Oerle op kermiszaterdag 15 september het
straatnaambordje van het Gerard Vekemansplein onthuld
door Marlies van Kollenburg. Zij deed dit aanwezigheid
van vele belangstellenden. Afvaardigingen van de
gemeente, wijkplatform, parochie, gilde, harmonie en van
het pastoor Vekemansfonds waren getuigen van dit
moment.

Waarom werd van alle vrijwilligers nu Marlies van
Kollenburg gevraagd voor de onthulling? Dat wordt
duidelijk als je hoort hoe Marlies na haar verhuizing naar
Oerle in 1998 gaande weg steeds meer de zorg voor Gerard
Vekemans op zich nam. Dan was er ook niemand anders
die deze eer te beurt kon vallen. Tot het laatste moment
heeft zij de verzorging van pastoor op zich genomen.

Burgemeester Mikkers ging in zijn toespraak terug naar het
leven van Gerard Vekemans. De in 1943 tot priester
gewijde Norbertijn Gerard Vekemans heeft als
priesterarbeider bij de Exotafabrieken gewerkt en ook het
campingapostolaat was hem niet vreemd. Verder heeft hij
nog bij de Brabantiafabrieken in Valkenswaard gewerkt als
bedrijfsaalmoezenier.
In 1972 werd Gerard Vekemans benoemd als pastoor van
Oerle. Bij zijn aanstelling als pastoor gaf hij een paar
vaatjes bier weg.
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Marlies vond het een hele eer om de onthulling te mogen
doen, zij voelde het als een stukje waardering voor het werk
wat ze altijd met liefde heeft gedaan voor Gerard
Vekemans. Marlies vond het heel bijzonder om te mogen
doen en was blij dat er zoveel mensen waren gekomen om
deze herinnering aan pastoor Vekemans levend te houden.
Burgemeester Mikkers zei blij te zijn dat het een plein was
en geen straat. Een plein heeft geen begin en einde zoals
een straat wel heeft. Een plein blijft een rondgaan. Hij sprak
de wens uit dat we allemaal rond mogen blijven gaan en
handelen in de geest van Gerard Vekemans. Klaar staan
voor anderen, samenleven, humor, gemeenschapszin en de
handen uit de mouwen steken.

RABO Verenigingsprijs 2007
Rabobank
Oerle-Wintelre

Wilt u uw stem niet verloren laten gaan en wilt u snel
reageren, kijk dan nu op www.koersvanoers.nl en vul het
formulier digitaal in en stuur het op naar het secretariaat
van OWWO.
U kunt het ingevulde formulier ook deponeren in de
brievenbus van de Koers van Oers bij het
Dorpscentrum d’ Ouw School of in de brievenbus van de
Rabobank Oerle-Wintelre.

Nominatie Rabobank Verenigingsprijs 2007

De inschrijving staat open tot en met 15 december 2007.

Het is een maatschappelijke tendens dat het steeds
moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen. Toch
zetten verenigingen, stichtingen en organisaties ondanks dit
tekort nog steeds veel verenigingsactiviteiten op.
Om onze blijk van waardering te uiten heeft
Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de Rabobank
Verenigingsprijs in het leven geroepen.

De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen,
stichtingen of comité’s nomineren voor de Rabobank
Verenigings Prijs. Vervolgens gaat u, als inwoner zelf
beslissen welke vereniging, stichting of comité de prijs in
ontvangst mag nemen.
U wordt van harte uitgenodigd om op zondag 6 januari
2008 naar d’Ouw School te komen op onze
Nieuwjaarsreceptie. Daar worden de nominaties bekend
gemaakt, ontvangt u een stembiljet en bepaalt u de winnaar.

De prijs dit jaar gaat naar een stichting, vereniging of
comité die relatie zijn van de Rabobank en die zich in 2007
bijzonder heeft ingezet voor de lokale samenleving. Er is
een prijs van € 1.000,- voor Oerle en een prijs van € 1.000,voor Wintelre.
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden of derden
kunnen een vereniging, stichting of comité aandragen om in
aanmerking te komen voor deze prijs.

Zorg dat u erbij bent, want uw stem telt.

De beoordeling van de nominaties berust bij een door het
bestuur van Rabobank Oerle-Wintelre benoemde autonome
jury, die vervolgens het bestuur van de Rabobank zal
adviseren.
Voor Oerle is dat de werkgroep OWWO.
Indien een van de juryleden op een of andere wijze
betrokken is bij een voorgedragen stichting, vereniging of
comité zal deze persoon bij de beoordeling van het
betreffende project de grootst mogelijke terughoudendheid
betrachten.
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn:
− De stichting, vereniging of comité is in het werkgebied
van de bank gevestigd.
− De stichting, vereniging of comité heeft iets bijzonders
gepresteerd.
− De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door
vrijwilligers.
− Er mag geen sprake zijn van commerciële doeleinden.
− De stichting, vereniging of comité houdt een rekening
aan bij Rabobank Oerle-Wintelre of wordt klant bij
Rabobank Oerle-Wintelre.
− Geen aanvragen van politieke partijen.
− De stichting, vereniging of comité moet iets bijzonders
met de gewonnen prijs doen en daarvan verslag
uitbrengen.
Iedereen, die het verenigingsleven in Oerle een warm hart
toedraagt en van mening is dat een bepaalde vereniging,
stichting of comité zich in het bijzonder heeft ingezet voor
de Oerse gemeenschap wordt van harte uitgenodigd het
afgedrukte aanmeldingsformulier op de achterzijde van
deze pagina in te vullen.

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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Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs 2007

Rabobank
Oerle-Wintelre
De bank die Ú kent!

Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
(optioneel)

Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2007:

Ik vind dat bovenstaande vereniging, stichting of comité zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de
Oerse gemeenschap, omdat:

Inleveradressen:
Digtiaal versturen:
Formulier staat op www.koersvanoers.nl
Na het invullen en verzenden wordt het automatisch verstuurt naar het secretariaat van OWWO.
Inleveradressen:
Brievenbus:
Koers van Oers bij Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC
Coöperatieve Rabobank Oerle-Wintelre, Zandoerleseweg 10, 5507 NJ
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Niet alleen plezier…

Niet alleen maar plezier van een huisdier …?
GGD vraagt aandacht voor gezondheid dier en baas
4 Oktober jl. was het dierendag. Een dag waarop veel
huisdieren extra zorg en aandacht kregen. Maar we moeten
niet vergeten dat huisdieren altijd zorg en aandacht nodig
hebben. Dat betekent dat u elke dag tijd en energie in uw
huisdier moet steken. Uitlaten, eten geven, hok
schoonmaken, het dier verzorgen... En hoe zit het met
ziektes? De GGD Zuidoost-Brabant vraagt juist rond de
komende dierendag daar extra aandacht voor.
Zoönosen
Als een huisdier ziek wordt, is dat meestal alleen vervelend
voor het dier zelf. Maar een aantal ziektes zijn
overdraagbaar van dier op mens. Deze (infectie)ziektes
heten zoönosen. Een voorbeeld van een zoönose is
Q-koorts. Met deze ziekte zijn dit voorjaar in
Noord-Brabant 59 mensen besmet geraakt. Ook
hondsdolheid is een zoönose, waarbij na een beet door het
besmette dier het virus wordt overgedragen op de mens.
Huisdier
Ook huisdieren kunnen ziektes overbrengen. Zo kan
iemand door het aaien van een dier een schimmelinfectie
krijgen. Katten dragen een bacterie bij zich waardoor er na
een krab of een beet de kattenkrabziekte kan ontstaan. Ook
de spoelwormen van kat en hond kunnen
ziekteverschijnselen bij de mens veroorzaken. De eitjes van
deze spoelworm worden veel gevonden in zandbakken en
kunnen zo via de handen kinderen besmetten.
Voorkómen
Om ziektes via huisdieren te voorkómen moet u vooral
letten op voldoende hygiëne bij het contact met huisdieren.
Samen met de normale aandacht voor de verzorging en
gezondheid van het huisdier zijn zo de risico’s op een
zoönose klein. En dan hebt u het meeste plezier van uw
huisdier!

De GGD heeft een aantal tips om zoönosen te voorkómen:
• Was uw handen met water en zeep na contact met dieren.
• Leer kinderen om na contact met een dier, na het buiten
spelen, en voor het eten de handen met water en zeep te
wassen.
• Laat een dier niet in het gezicht van kinderen likken.
• Geef dieren schoon water en goede voeding. Voer geen
rauw vlees.
• Maak bij een krab of beet de wond goed schoon met
water en zeep en ontsmet de wond. Bel de huisarts als
u twijfelt over de ernst van de wond of als u ziek wordt.
• Laat het huisdier vaccineren, ontworm regelmatig en
bestrijd vlooien, luizen en teken. Voor advies kunt u
terecht bij de dierenarts.
Meer informatie
Ga voor meer informatie over zoönosen naar
http://www.rivm.nl/ziekdoordier/
Als u vragen heeft over zoönosen of
over andere infectieziekten kunt u
bellen met de GGD Zuidoost Brabant,
afdeling Infectieziekten op nummer
( 0492-58 48 38.

Unicef Wereldwinkel

NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE BIJ UNICEF
In de Unicef-Wereldwinkel aan de Burg. van Hoofflaan is
de nieuwe Unicefcollectie kaarten en cadeaus gearriveerd,
die u in staat stellen om in de komende tijd uw familie,
vrienden en kennissen te verrassen. Alle mogelijkheden
vindt u in een kleurrijke folder bij elkaar, maar ook in
werkelijkheid zijn de daarin afgebeelde kaarten en cadeaus
direct te zien en te kopen in de winkel.
De winkel bevindt zich aan de Burg. van Hoofflaan 175 en
is open op maandag van 13.00 -17.00 uur en
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 t/m 17.00 uur.
Zoals u weet zet Unicef zich in voor de bedreigde kinderen
overal op de wereld en met het kopen van Unicef producten
steunt u dit werk financieel.

Belangstelling voor de
Veldhovense politiek?
Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl
Secretariaat: Biezenkuilen 90, 5502 PG Veldhoven,
( 040-2539663, fractie@cda-veldhoven.nl
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2011 - Jubileumjaar Oerle

Jubileumjaar 2011: Oerle 4000 jaar
Beste Oerlenaren,
We gaan een jubileumjaar organiseren in ons dorp! In 2011
vieren we dat Oerle 4000 jaar oud is. In de jaarlijkse
OWWO-bijeenkomst van 4 oktober hebben alle
verenigingen enthousiast gereageerd op dit idee. Een idee
dat, opmerkelijk genoeg, uit meerdere kokers tevoorschijn
kwam. We hebben dus voor 2011 een mooi volksfeest in
het verschiet.
Waarom 2011 Oerle 4000 jaar?
1. Warm welkom nieuwe inwoners
Het belangrijkste doel van ‘Oerle 4000 jaar’ is om in het
kader van de uitbreidingen, de nieuwe inwoners van Oerle
van harte welkom te heten. Zoals eenieder weet komen er
de komende jaren veel nieuwe inwoners bij in Oerle. Kijk
maar eens naar de plannen Veldhoven-West, Schippershof,
Starterswoningen en Habraken. Daarom zou het een mooi
gebaar zijn als de huidige Oerlenaren de nieuwe
dorpelingen in 2011 een groot welkomsfeest aanbieden.
Met als thema: Oerle 4000 jaar.

De Run 6360
5504DM Veldhoven
Tel: 040 2942666
Fax: 040-2942600
Organisatie
Hoe gaan we ‘Oerle 4000 jaar’ organiseren? Welnu, op
korte termijn zal eerst de ‘Stichting Oerle 4000 jaar’
worden opgericht. We gaan mensen benaderen met de
vraag of ze zin hebben om deel te nemen in de organisatie.
Het zou mooi zijn als alle verenigingen, instellingen en
comités in 2011 iets met dit thema zouden gaan doen.
Wellicht dat we naast de bestaande activiteiten ook een
aantal nieuwe activiteiten gaan organiseren. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen zijn een concert van Guus Meeuwis en
Frans Bauer op één avond, exclusief voor alle Oerlenaren.
Niets is te gek! Maar we hebben natuurlijk behoefte aan
nog veel meer ideeën. Zie het thema ‘Oerle 4000 jaar’ dan
ook als een vruchtbare akker die we de komende jaren gaan
inzaaien en waar veel moois uit zal voortkomen.

2. Nieuwe impuls voor onderlinge binding in Oerle
Oerlenaren zijn initiatiefrijke mensen met een grote
behoefte aan gezelligheid. Ze organiseren met veel plezier
allerlei activiteiten om elkaar te treffen. Ze zijn graag
creatief bezig om de gemeenschap bruisend te houden.
Goede nieuwe ideeën worden omarmd. Met Oerle 4000 jaar
hebben we weer iets om ons op te richten. Met de focus op
de Oerse gemeenschap.
3. Oprichting Business Club Oerle 4000 jaar (BCO 4000)
In Oerle wonen meer dan 200 ondernemers. Dat is erg veel.
Een groot deel van deze ondernemers zou graag schouders
willen zetten onder een zinvol doel in Oerle. Dit kan zijn
het bijeenbrengen van middelen om van 2011 een
spetterend jaar te maken. Daarom gaan we binnenkort
Business Club Oerle 4000 jaar (BCO 4000) oprichten. Het
motto van deze businessclub zal zijn: ‘Wij dienen Oerle’!
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Wie doen er mee?
Zoals gezegd is in de bijeenkomst van
Oerle Wordt Weer Oers het initiatief door alle aanwezigen
van harte omarmd. Alle verenigingen en comités zullen
door hun afgevaardigden die op de bijeenkomst aanwezig
waren worden bijgepraat over dit plan. Wie doen er dan
mee? We hopen natuurlijk iedereen: Boergondisch Oers,
PompoenPlezier, Harmonie St. Cecilia, Tienercomité,
d’Ouw School, Wijkplatform, Koers van Oers, OWWO,
Oranje Comité, KVO, Chant’Oers, Sint Nicolaas Comité,
De Korrel, Bio, RKVVO, de Hinnikers, Zonnebloem,
de Burries, MCMC, The Unity, Groen en Keurig,
Heilige Drie-eenheid, N.O.P, School Sint Jan Baptist,
Gilde Sint Jan Baptist, KVB, Nieuwe levenskracht,
Stichting Jeugdbelangen, De Tamboerijn, Vakantiecomité,
Jong Nederland, Pastoor Vekemans Fonds,
Karnavalsvereniging K.O.O., Severinus,
Bond voor Ouderen, Rode Kruis, Snerttocht,
Nieuwjaarsborrel. Noem maar op.

Het zou fijn zijn als het enthousiasme door iedereen
gedeeld gaat worden, zodat we er samen een onvergetelijk
jaar van kunnen maken.
4000 jaar geschiedenis
Oerle heeft een zeer rijke geschiedenis. De oudste vondst in
Oerle dateert uit het Neolithicum (2900-1700 v.Chr.), zo’n
4000 jaar geleden. Het is een grafheuvel, genoemd
‘Lambertsbergje’ (beschermd monument) en ligt ten
noorden van de weg Toterfout-Halfmijl. Zwervende
verzamelaars werden in die tijd kwekers van gewassen en
gingen zich vestigen op een vaste woonplaats. Het waren de
eerste boeren. In het boek ‘Veldhoven’ van Jacques Bijnen
is hier veel over terug te vinden. Ook schrijft hij over Oerle
als Vrijheyt, over Edelvrouwe Berta van Oerle, Oerle in de
Bronstijd, de Romeinse tijd en de Frankische tijd. Over de
parochie Oerle als bezit van Postel. De schepenbank onder
de lindeboom, Oerle als hoofdplaats van de Kempen, de
meierij van Oerle. De verwoestingen door Karel van Gelre,
de rituele zuiveringen en de vele kerken van Oerle. Tijl
Uilenspiegel in Zandoers, de koehaarspinnerij, de Oerse
schoenmakers als bakermat van de Veldhovense
schoenindustrie, de Stoomzuivelfabriek, het klooster en het
pensionaat, de paus in Oers, de oprichting van de
boerenleenbank in 1909 en het kanon. Er is hier nogal wat
gebeurt de laatste 4000 jaar!
Deze rijke geschiedenis van Oerle zal een dankbare
inspiratiebron zijn voor het jubileumjaar 2011.
Informatie
We houden jullie op de hoogte van wat er de komende tijd
allemaal gaat spelen rond Oerle 4000 jaar. De eerste stap is
nu gezet, op naar de volgende stap. Voorlopig ben ik zelf
even aanspreekpunt voor alle vragen die er nu leven. Goede
ideeën zijn ook al welkom. Ik ben bereikbaar op
06-54224488. We laten snel weer iets weten. Tot gauw!

Prietpraat

Kinderen hebben soms rake uitspraken. Als redactie willen
we u de gelegenheid geven deze uitspraken met anderen te
delen.
Stuur leuke uitspraken naar de redactie voor de rubriek
Prietpraat. Dit kan via de e-mail of in de brievenbus bij het
dorpscentrum d’Ouw School.
Hieronder een paar ingezonden uitspraken:
Mijn nichtje was geslaagd voor haar schooldiploma.
Zeg ik tegen mijn dochter:
"We gaan iets leuks kopen voor Inge want die is geslaagd"
Zegt mijn dochter:
"Maar dat is toch niet leuk, dat doet auw!"
Iris zegt: "Ik heb auw aan mijn borstje!"
Dus ik vraag of ze het even laat zien. Doet ze haar sok
omlaag en wijst naar haar enkel.
"Dat is mijn borstje, die is al gegroeid en waar jij ze hebt
nog niet!"

Wil van de Vorst,
namens de Stichting ‘Oerle 4000 jaar’ -in oprichtingJos en Jenny Timmermans
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven
Telefoon (040) 205 19 52 Fax (040) 205 29 50
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur
Tevens kunt u bij ons overnachten
E-mail: info@zandoerle.nl
http://www.zandoerle.nl
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Gedichtje

Versje: Een nieuwe kleur

Onder hele hoge bomen,
in een groot kabouterbos.
Staat een heel klein aardig huisje,
zo maar midden op het mos.
Ik zou er graag in willen wonen,
maar ik ben toch veel te groot.
Het is gemaakt voor de kabouters,
met hun muts en jasje rood.

Als de zomer haast voorbij is
staat de herfst al voor de deur
dan krijgen alle groene blaadjes
stuk voor stuk een andere kleur
soms gaat dat een beetje langzaam
elke dag een blad of twee
als de boswachter dus tijd heeft
helpt hij graag een beetje mee

Als het avond is geworden,
is dat helemaal niet raar.
Want dan zitten de kabouters,
heel gezellig bij elkaar.
Want ze zitten op een stoeltje,
met een kaarsje in de hand.
En dan zie je duizend lichtjes,
in kaboutersprookjesland.

Hij staat urenlang te zwoegen
met een verfbord en penseel
en hij maakt de groene blaadjes
rood, oranje, bruin of geel
eindelijk het laatste blaadje
nu zijn alle bomen klaar
en als de blaadjes straks gaan vallen
harkt hij alles bij elkaar!

Puzzelen: Zoek de 6 verschillen

Puzzelen: Doolhof
Help beer een weg te vinden naar de appel

28

Verhaaltje: De oude kist.
Bennie, Lotje en Paultje zijn drie beertjes die in het grote
berenbos wonen, samen met hun papa en mama en hun
hondje Doedel. Het zijn hele lieve
beertjes die heel soms ook wel
eens een beetje ondeugend zijn.
Vandaag vervelen ze zich. De
berenkinderen hebben vakantie en
hoeven dus niet naar school. En
nou regent het ook nog buiten!
Bah! Buitenspelen is er dus ook
niet bij. "Gaan jullie maar op
zolder spelen", zegt Mama.
"Joepie", klinkt het uit drie monden tegelijk. De zolder is
heel groot en lekker rommelig, heel leuk om te spelen dus.
"Op de zolder staat een hele grote kist, die vol zit met
verkleedkleren", zegt Mama," en daar mogen jullie mee
gaan spelen." De berenkinderen stormen naar boven.
Paultje is als eerste boven, en daarna komen Bennie en
Lotje. "Waar zou die kist nou staan?" zegt Lotje, en meteen
gaan ze met z'n drieën
zoeken. Doedel komt
ook naar de zolder en
zoekt vrolijk mee.
Opeens begint Doedel
te blaffen en te
kwispelen. Hij heeft
de kist gevonden.

"Hoera", roepen de kinderen. Er zitten heel veel kleren in
de kist en al snel zijn alle drie de beertjes verkleed.
"Kijk, ik ben een spook", roept Lotje. Met die oude jurk
lijkt ze er best op. "Ik ben ook een spook", zegt Bennie met
een oud laken over zijn hoofd. "Boehoehoe!", roept Paultje.
Paultje is ook net een spook met een oud laken over zijn
hoofd. De hele middag spelen
de berenkinderen spookje.
Als Mama roept voor het eten
zegt Paultje,"Zullen we
vannacht gaan spoken?"
"Ja!, als de klok vannacht
twaalf uur slaat, dan spelen
wij voor spookje", zeggen
Lotje en Bennie meteen. Als
's nachts de klok twaalf uur
slaat, sluipen de
spookbeertjes hun kamertje
uit naar de slaapkamer van
papa en mama beer. Maar in
het bed liggen niet papa en mama, maar twee griezelige
spoken met hoofden van pompoenen en verlichte ogen.
"Wij hebben jullie ouders weggejaagd", roepen de spoken,
"en nu zijn jullie aan de beurt!". "Boehoehoe!!!
De berenkinderen kruipen onder het bed van angst. Dan
begint een van de verschrikkelijk spoken te lachen en zet
zijn pompoenenmasker af. Het is mama! en het andere
spook is papa! "Waarom zijn jullie geschrokken kinderen?,
vraagt mama en ze moet hard lachen. Jullie weten toch dat
spoken helemaal niet bestaan? Dan moeten alle beren heel
hard lachen en na een glaasje melk en een koekje gaat
iedereen weer lekker slapen.

Knutselideeën voor Halloween
Vleermuis
Wat heb je nodig:
lege eierdozen
verf

Knip drie "bolletjes" uit de eierdoos.
Twee van de bolletjes knip je voor de helft nog open (zie
plaatje).
Verf eerst je bolletjes grijs of zwart. Teken vervolgens op
het dichte bolletje een gezichtje. Als ze klaar zijn kun je ze
aan elkaar plakken.
Spinnenweb masker
Wat heb je nodig:
•
kartonnen bordje
•
Hoedenelastiek
•
zwart viltstift
•
zwarte pompon
•
bewegende oogjes
•
zwarte pijpenragers
•
zwarte wol
•
gele verf
•
Kwast
•
Schaar
•
Potlood
•
Karton
Knip uit het kartonnen bord een stuk voor je neus en mond.
Doe het bord voor je ogen en plaats met een viltstift een
puntje waar je ogen moeten komen.
Het is misschien handig als je even iemand vraagt die de
neus/mond en ogen aftekent.
Knip de ogen uit.
Verf het kartonnen bord geel en laat de verf drogen.
Maak met twee ronde kartonnetjes en wol het lijfje van de
spin (pompon).
Zie voor de beschrijving hoe je een pompon kunt maken op
http://www.knutselidee.nl/spellen/pompon.htm
Plak de bewegende ogen op het lijfje.
Knip de pijpenragers doormidden en plak ze aan de
onderkant van het lijfje vast. Dit zijn de poten van de spin.
Teken met zwart viltstift het web van de spin op het bord.
Maak aan beide kanten van het bord ter hoogte van de ogen
een gaatje. Pak het elastiek en maak een knoopje aan het
uiteinden. Steek het elastiek door het eerste gaatje en dan
door het tweede gaatje. Maak aan het uiteinde weer een
knoopje. Plak de spin in het web en klaar is je spinnenweb
masker
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Uitslag kleur/knutselplaat van augustus 2007;
“Pa pakt de vakantie auto in. ”
Hallo allemaal,
Er is alweer een maand voorbij en de herfst is al weer
begonnen. Het begint al aardig te waaien en te regenen.
Vorige week was ik op pad gegaan naar de prijswinnaar
van de kleurplaat, die er toch wat zonniger uitziet. Het is de
kleurplaat van een auto waar twee
lachende kinderen inzitten en een
lachende moeder die maar koffers
blijft aanslepen, terwijl de vader al
veel koffers voor zich heeft staan, die
hij in de auto moet zien te krijgen. De
kinderen willen van alles zo te zien
meenemen. Ballen, tennisrackets,
duikbril en zwemband en zelfs de
fietsen staan al op het dak van de auto.
En probeer dat dan maar eens in de
kofferbak te krijgen. Papa had beter
een aanhangwagen mee kunnen
nemen. Of een verhuiswagen. Ook
deze keer was de kleurplaat weer eens
mooi ingekleurd, Een grijs gekleurde
auto, en veel, heel veel gekleurde
koffers etc. Maar ik was dus van de
week bij een jongen op bezoek. En hij
heeft een oudere broer, maar ook een
jongere broer. Zijn oudste broer heet
Niels, en als je deze koers van Oers
leest, is hij al 7 jaar oud. En zijn
jongere broer heet Stijn en die is pas
een paar weken oud. Weten jullie nu
over wie ik het heb? Het is:…….
Jorn Dirks. Jorn is 4 jaar oud en
woont samen met zijn ouders en broers aan de Beier, op de
Berkt. Jorn zit in groep1-2 A, bij juf Ans en juf Irene, en
juf Marjolein. Zijn vriendjes zijn Stan, uit de straat, en
Niels, Thomas, Giel, Jens en Hendrik. Bij Hendrik gaat
Jorn ook wel eens spelen en dan bouwen ze hutten. Dat is
erg leuk om te doen.Op school heeft Jorn ook al een
werkplan. Dan moeten de kinderen allemaal “moeilijke”
werkjes doen en als je dat hebt gedaan dan kan je het
aftekenen en aan een nieuw werkje beginnen. Het leukste
werkje op het werkplan was een vliegtuig bouwen.

Verder is de K’nex hoek, de klei hoek en de timmerhoek
één van de favoriete plekjes van Jorn op school. Buiten
speelt hij ook graag met zijn vrienden. Tegenover zijn huis
heb je een glij- en klimrek staan. Lijkt mij ideaal. Verder is
trampoline springen leuk en natuurlijk voetballen. Want
Jorn wil later prof voetballer bij
PSV worden. Hij is dol op Phoxy
en heeft zelfs een PSV dekbed,
sloffen van PSV, een toilet tas van
PSV. (genoeg reclame gemaakt??)
En hij is bij de huldiging van PSV
in het stadion geweest. Dat lijkt me
een hele belevenis Jorn! En van het
voetballen gaan we naar het
zwemmen, want eerst moeten er
zwemdiploma’s gehaald worden en
dan kan er worden gevoetbald. En
hij is al aardig op weg, want het
kikkerdiploma is al binnen. Nu de
rest nog. Spelletjes worden er ook
gespeeld, zoals Mikado,
Stef Stuntpiloot, Domino, Pesten,
‘Kip, ik heb je’, Bunny Hop.
En achter de computer worden er
ook spelletjes gespeeld, als het van
zijn grote broer mag. Dan zitten ze
op de site van Spelen.nl, daar staan
allemaal leuke spelletjes op. En
alsof dat nog niet genoeg is, kijkt
hij ook nog wel eens naar de
televisie. En net als zoveel kinderen
het liefst naar Jetix. Pokémon,
Totaly Spies. Maar ook naar kabouter Plop, de wereld is
mooi. Samson en Gert. En dan nu tot slot, spruitjes en
boontjes zijn……niet lekker, maar frietjes, lasagne en
macaroni zijn…. Hhhmmmm lekker.
Jorn, het was leuk om even met je te babbelen en koop
maar een leuk cadeau, misschien iets van PSV?
Houdoe en tot de volgende keer.
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Naam:__________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:__________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 29 oktober 2007
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.
P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat Oktober 2007’ en druk de pagina af.
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Agenda 2007

Agenda 2008

Oktober
15
17
19
20
21

Januari
6
Nieuwjaarsreceptie en uitreiking Rabobank
Verenigingsprijs in de d’Ouw School
13
St. Jeugdbelangen: Snerttocht
27
TCO: Dag in de sneeuw (of 17 februari)

24
27
27 t/m 31
29
29
November
4
7
13
24
24
26
26
28
December
10
12
17
19
22
22
27 of 28

KVB: Natuurfilm door Dhr. v. Hout uit Oirschot
KVO: Bowlen
Harmonie : Dance-event in de feesthal
Harmonie: concert van de eeuw in de feesthal
Oers herfstfist in de feesthal: Tribute to the
Catsband
KVO: Kienen
Oud papier ophalen
Pompoenenplezier
St. Jeugdbelangen: Cursus Verkeersregelaar
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

Prijsuitreiking pompoenenplezier met Halloween
KVO/KVB: Gezamenlijke avond
KBO: Eten bij de Wok (Zeelst)
Oud papier ophalen
TCO: Horroravond
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
KVB: Sinterklaasviering
KVO: Sinterklaasavond

KVB: Doe-avond Kerst
KVO: Kerststukjes maken
KVB: Kerstviering
KVO: Kerstviering
Oud papier ophalen
Harmonie: kerstconcert met Chant’Oers in de
kerk en nazit in d'Ouw School
TCO: Activiteitenmiddag

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord

Februari
2 t/m 5 Carnaval
8
TCO: Bezoek aan een stad
17
TCO: Dag in de sneeuw (of 27 januari)
Maart
14 t/ 16
23
28

Veldhovens spektaokel
St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken
TCO: Informatieavond

April
13
19
20

TCO: Braderie
TCO: Evaluatie- en feestavond
Eerste H. Communie

Mei
11
31

St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht
Boergondische Oers

Juni
8
15
28 + 29

BIO: Knegseltoernooi
BIO: Gezelligheidstoernooi
TCO: Activiteit voor de oudste tieners

Juli
4 t/m 6

BIO: Kamp voor de gehele jeugd

Augustus
15 t/m 17 TCO: Bivak
23
TCO: Afsluitingsavond

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

De volgende kopijdatum is

29 oktober 2007

