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Gezocht: Boeken, platen en cd’s! 
 
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer voor de 
deur. Ook de Koers van Oers is weer van de partij met 
boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens een aantal boeken 
heeft liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
liggen die u nooit meer beluistert, dan komen wij ze graag 
bij u ophalen. 
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog iets 
hebben wat voor ons interessant is. De redactie van de 
Koers van Oers is er blij mee. 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of cd’s;  
neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, : 040 – 205 32 38.  

Gezocht 

Poetshulp Gezocht 
 
Wij zijn op zoek naar iemand die 3 uur per week kan 
poetsen in Oerle. Voor meer informatie : 040 2052667  
 

Personeel gezocht 

Schoonmaakbedrijf Niels Vos – Oerle 
  
is voor twee bedrijven in Veldhoven ( industrieterrein De 
Run ) op zoek naar een schoonmaker (m/v) voor 10 uur per 
week ( 2 x 5 uur ) 
  
Het aantal uren kan tzt eventueel  worden uitgebreid. 
Betaling volgens CAO. 
  
De dagen ( 2 ) en het aanvangstijdstip kunt U zelf bepalen. 
  
Wie komt ons team van 4 medewerkers versterken. 
  
Inlichtingen: 
  
Niels Vos, 
Smidsvuurke 7 
5507 NK Veldhoven 

:040-2051849, 06.51831624. 

Zin om te zingen? 
 
Het nieuw op te richten St. Jan de Doperkoor zoekt zangers 
en zangeressen, die bereid zijn om hun overleden 
medeparochianen de laatste eer te bewijzen door mee te 
zingen in een gelegenheidskoor. 
Repetities:  wekelijks op donderdag om 19.00 tot 20.00 uur 
in d’ Ouw School – Oerle 
Aanmelden: pastoor W. Smulders 040 - 205.13.50  of 
Alexa Peijnenborgh: 040 - 205.22.81 

Zangers gezocht 

Oproep 

Langs deze weg zoeken wij enkele mensen die mee willen 
helpen om de carnavals/optocht te organiseren of die willen 
helpen tijdens de carnavalsmiddag na afloop van de 
optocht. Dit met name tijdens de prijsuitreiking. 
Veel tijd gaat hier absoluut niet in zitten en de blije 
gezichtjes van de kinderen daar doen we het allemaal voor. 
Dus neem de telefoon en bel voor informatie of om je aan 
te melden even naar: 
 
Victor de Kort  06 - 54321744 
of 
John Das  06 - 12305053 
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Uitnodiging van een jarige 
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Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

Telefoon (040) 205 19 52  Fax (040) 205 29 50 
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur 

Tevens kunt u bij ons overnachten 
E-mail: info@zandoerle.nl 
http://www.zandoerle.nl 

Snerttocht zondag 14 januari 
 
Zondag 14 januari is het alweer zover, dan kan iedereen die 
zin heeft in een winterse wandeling weer deelnemen aan de 
Oerse snerttocht. De snerttocht wordt zoals vanouds 
georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen i.s.m. 
dorpscentrum d’Ouw School. Het is een leuke wandeltocht 
van ca. 8 km voor jong en oud. Bij de rustpost kunt u 
genieten van een lekkere kop chocomel, koffie of thee. 
Inschrijven kan tussen 13.00 en 14.00 uur bij d’Ouw 
School. Deelname aan de snerttocht is gratis voor alle 
kinderen onder de 6 jaar, kinderen tot 12 jaar betalen €1,00 
en v.a. 12 jaar €1,50. Na afloop staat er in d’Ouw School 
voor alle deelnemers een heerlijke kop snert klaar. 
Aansluitend zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden. 
 
Dit jaar staat er na de prijsuitreiking van de snerttocht nog 
het een en ander op het programma. 
De nominaties en prijswinnaars van de Rabobank 
Verenigingsprijs zullen worden bekendgemaakt. 
 
Resumé: 
Zondag 14 januari snerttocht voor jong en oud 
Start en inschrijving bij d’Ouw School tussen 13.00 en 
14.00 uur. 
Na afloop snert en prijsuitreiking snerttocht 
Aansluitend nominaties en prijswinnaars Rabobank 
Verenigingsprijs 
 
Wij rekenen natuurlijk weer op een grote opkomst en 
wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe en tot ziens bij 
de snerttocht in het nieuwe jaar. 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 
 

Snerttocht 2007 

 
Kerstconcert  

Kerstconcert Harmonie St. Cecilia en Chant’Oers  
 
Op zondagmiddag 17 december aanstaande om 14.30 uur in 
de kerk van Oerle verzorgen Harmonie St. Cecilia en het 
koor Chant’Oers het jaarlijkse kerstconcert. 
Dit jaar zullen een aantal ensembles uit de harmonie onder 
leiding van dirigent Hans Bakker samen met het koor onder 
leiding van dirigent Bea de Jong er weer een perfecte 
middag van maken om in de kerststemming te komen. 
Aansluitend aan het kerstconcert in de kerk is er nog een 
gezellig programma in dorpscentrum d’Ouw School. Hier 
kunt u nog volop genieten van optredens van het 
beginnerorkest, de jeugddrumband en het leerlingenorkest 
van de harmonie. 
Zowel het concert in de kerk als het aansluitende 
programma in d’Ouw School zijn gratis toegankelijk. 
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Beste mensen. 
 
Het is al weer 
zo ver dat de 
dahlia’s uit -  
gebloeid zijn, 
en was het op 
zaterdag 21 
oktober was 
de laatste keer 
dat er dahlia’s 
gehaald 
konden 
worden. 
Jammer want 
het was 

zaterdagsmorgens best gezellig op de tuin met al onze 
donateurs die hun wekelijks bloementje kwamen halen. 
Zoals elk jaar mochten de mensen voor de laatste keer zelf 
hun boeketje snijden. Er heerste een gezellige drukte tussen 
de bloemen, en er werd niet op een bloempje meer of 
minder gekeken. 
Het weer was helaas niet zo geweldig, maar dit mocht de 
pret niet drukken, iedereen ging voldaan naar huis. 
Van onze kant uit was het een geweldig seizoen, en we 
menen dan ook dat iedereen daar van mag profiteren. 
 
Het pompoenenplezier met halloween was 
ook  door de inzet van iedereen een groot 
succes.  
Alle mensen van Oerle bedankt dat we 
door de steun van jullie allemaal ieder jaar 
weer tot deze geweldige samenwerking 
komen. 

Seizoen weer voorbij 
Als we met kerst de kerk weer een feestelijk aanzien 
hebben gegeven, kunnen we ons jaar met een gerust hart en 
met veelvoldoening afsluiten. 
Mensen namens bestuur en alle leden van de  
bloemenvereniging “Groen en Keurig“ 
Wensen wij jullie een zalig kerstfeest, en een goede 
jaarwisseling toe. 
Wij hopen dat we het komende jaar weer op jullie mogen 
en kunnen rekenen. 
 
Tip: Haal nu de zaadjes uit de pompoenen van afgelopen 
jaar voor dat deze weggegooid worden, dit is voordeliger 
dan kopen, en het begin is dan alweer gemaakt om mee te 
doen met pompoenenplezier met halloween 2007 
                         Oooooooooo 

 
Ook namens de organisatoren van pompoenenplezier met 
halloween prettige kerstdagen toegewenst, en een fijne 
jaarwisseling.   
 
Tot ziens in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig“ 
en pompoenencomité 
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Pompoenenplezier 2006:  De uitslag 
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Foto´s Pompoenenplezier 

Er zijn tijdens de dagen van het pompoenenplezier weer 
veel, zeer veel, foto´s gemaakt. Op de voorpagina van de 
vorige `Koers` zag u een paar foto´s van de winnaars. 
In deze uitgave nog een aantal foto´s van andere 
deelnemers. 
Op de site koersvanoers.nl  vindt u nog veel meer foto´s. 
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken wijze, volgens uw 
wensen en met extra aandachtvoor nazorg. 
Een bewuste keuze voor een persoonlijk afscheid. 
Voor verzekerden en niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

Slikdijk 16 Wintelre

De Run 4405 Veldhoven 
Tel. 040 - 253 21 50 

Verhuur van: - Schoonmaakmachines 
 - Elektrisch gereedschap 
 - Bouwmachines 
 - Aanhangers 

Compleet verhuurprogramma op 

www.folkersbv.nl 
Elke maand aanbiedingen, ook op de site 

Oers Volkslied. 

Tijdens de presentatie van de Oerse gids heeft u het lied 
voor de eerste keer kunnen horen. 
Hieronder staat de tekst. 
Zowel tekst als muziek zijn van Wil van de Vorst. 
 
D’n Oerse Origine (Oers volkslied) 
  
Lalalalalaa… 
 
Wij zijn van de Vrijheijt, in vriendschap en vreugde 
Duizenden jaren, leeft Oers al voort 
Bij ’t vuur in het Zand eerden wij al wa deugde 
De grafheuvels reikten de hemelpoort 
 
Wij waren hul rijk hier mi minder nog dan niets 
We hadden elkaar, tis mar hoe gut ziet 
 
Refrein 
Kom maar met ons mee, dan laten we je zien  
Onze geschiedenis, d’n Oerse origine 
Kom maar met ons mee en luister allemaal 
Onze historie is een schitterend verhaal 
 
Kom maar met ons mee, dan laten we je zien  
Onze geschiedenis, d’n Oerse origine 
Kom maar met ons mee en luister allemaal 
Onze historie is een schitterend verhaal 
 
Want zie de bossen, de akkers en de wei 
D’n Hermonie en d’n Guld gaan hier voorbij 
Zie Severinus, d’n Brink en het niveau 
van onze sporters Bio-RKVVO 

Ja, wij zijn trots op Oers …… Kaboem!!! (Oers kanon) 
Lalalalalaa… 
 
Wij zijn van Halfmijl, Toterfout, Scherpenering, 
Vlut, Hogeneind, Berkt, Zittard, Oers, Zandoers 
Sandoers Libertatis, het hart van de nering 
Dankzij Hertog Jan kwamen wij op koers 
Wij werden hul rijk hier, ’t kwam van niets tot iets 
D’n handel die bloeide, zo ist geschied 
 
Refrein 
 
Wij zijn van de Vrijheijt, in vriendschap en vreugde 
Duizenden jaren, leeft Oers nog voort 
Pastoor Vekemans zullen wij eeuwig heugen  
Een tros an d’n deur laat ons ongestoord 
Wij zijn heel erg dankbaar bij voorspoed en verdriet 
Sint Jan preekte Liefde, ons levenslied 
 
Refrein 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Bram van Hoof, Berthastraat 9 
Pip Toemen, Sondervick 96a 
 
Overleden: 
 Anna Borgers, weduwe van Kees Verspeek, 
Grote Vliet 21  (92 jaar) 
 Wil van Lieshout, echtgenoot van Elsa van Doren, 
Beier 16  (64 jaar) 

 
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 € 8). 
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! 

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

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekend van 16 – 17  december: 
za 19.00 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino. 
zo 10.15 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus). 
 
ma 19.00 uur: Boeteviering met pastoor W. Smulders   
di   19.00 uur: Kerstviering voor de bewoners van 

Severinusstichting met M. Sanders, pastoraal 
werker (Veldhovens Mannenkoor) 

 
Weekend van 23 – 24 – 25 - 26 december: 
za  19.00 uur:  Woord - Communie dienst met M. Sanders, 

pastoraal werker 
Overleden ouders Liebregts van de Velden. 

zo  10.15 uur:  Geen viering! 
 
Kerstavond: 24 december: 
zo  17.00 uur:  Gezinsviering met M. Sanders, pastoraal 

werker. 
zo  20.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(The Unity) 
zo  22.00 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus) 
 
Kerstmis:  25 december: 
ma  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(Chant’ Oers) 
 
2e Kerstdag: 26 december: 
di  10.15 uur:   Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  

(’t Koraal) 

Weekend van 30 – 31 december – 1 januari: 
za  19.00 uur:  Woord- en Communieviering met  

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

M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus). 
ma 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
 
Weekend van 6 – 7 januari:  
za  19.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders.  
 
VANUIT HET BESTUUR…... 
 
Diaconaal Jaar: ondertussen zijn er 4 preekgesprekken voor 
verschillende thema’s geweest en hebben de pastores hier 
veel tijd in geïnvesteerd. Helaas blijkt er nog veel schroom 
om deze gesprekken, die voor alle parochianen toch 
toegankelijk zijn, in het parochiecentrum te bespreken. Het 
is heel interessant om tekst en uitleg te krijgen over de  
1e lezing en het evangelie van die themazondag.  
 
De parochiebijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten 
voor elke parochie. Voor degenen die hieraan niet bijdragen 
en wel van de speciale diensten (als huwelijk en uitvaart) 
gebruik maken, kunnen niet deze diensten natuurlijk niet 
kosteloos zijn. In de toekomst gaan de tarieven voor deze 
vieringen mogelijk ook voor de parochianen veranderen, 
hierover is ook regionaal een enquête in gang gezet.  
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Veel parochies hebben het moeilijk om de eindjes aan 
elkaar te knopen: inkomsten dalen en de uitgaven blijven 
stijgen. 
Hopelijk heeft iedereen de parochiebijdrage over 2006 
reeds betaald en kan hij/zij met een schone lei het nieuwe 
jaar in. De parochiebijdragecommissie: t.w. Adriaan Tholen 
zal u daarvoor dankbaar zijn. 
 
Het St. Jan de Doperkoor wordt geteisterd door 
herfststormen.  
Na lang wikken en wegen heeft dirigent, Frans Loots, in 
overleg met de organist besloten dat hij wenst te stoppen. 
Frans is eveneens dirigent van The Unity. Enkele jaren 
geleden is hij spontaan in het diepe gesprongen om het 
St. Jankoor overeind te houden na het vertrek van  
de heer A. van Boekel, die 50 jaar als dirigent actief was.  
Het dirigeren van een kerkkoor dat, behalve het opluisteren 
van H. Missen, ook uitvaarten verzorgt, is toch een heel 
groot verschil met het dirigeren van The Unity. 
Het St. Jankoor heeft de afgelopen jaren wel nieuwe leden 
bij gekregen, maar helaas is niet iedereen in de gelegenheid 
om ook doordeweeks de uitvaarten te verzorgen. Er stond 
dan vaak een te kleine groep, die wel wil zingen, maar het 
niet altijd zuiver kon houden. Voor Frans leverde dat te veel 
stress op en vandaar dat hij na lang wikken en wegen 
uiteindelijk tot dit besluit is gekomen. 
Het bestuur bedankt Frans dat hij destijds de moed heeft 
gehad om het koor een revival te geven en hoopt voor de  
St. Jan de Doperkerk dat er toch nog een mogelijkheid 
gevonden wordt om met een nieuwe dirigent en een groter 
koor door te kunnen starten. 
 

Tarieven 2007 van de parochie Heilige Drie-eenheid 
De nieuwe tarieven voor 2007 werden met de 
beheerscommissies besproken. Jaarlijks ontvangen de 
besturen een advies van het bisdom en is er overleg met de 
andere Veldhovense parochies.  

* Indien de betreffende parochiaan minimaal 3 jaar 
deelnemer is van de parochiebijdrage met een 
minimum van € 60,- per jaar worden deze tarieven 
niet in rekening gebracht. 

**  Tarieven gelden voor de begraafplaatsen H. Caecilia 
& St. Jan de Doper. 

***  Bijzetting urnenmuur is alleen mogelijk op de 
begraafplaats H. Caecilia. 

 
Het Parochiebestuur. 
 
Kerstmis 2006: Vrede op aarde  
 
Een visioen dat mensen al eeuwenlang koesteren: vrede 
tussen de mensen. Het leek tot het jaar 2001 heel goed te 
gaan met die vrede: geen oostblok meer tegenover een 
westblok. Natuurlijk: er is altijd wel ergens op deze wereld 
strijd. Maar sinds het jaar 2001 is dat gevoel van het visioen 
van vrede weer verder weg geraakt van ons. Terwijl met 
kerst de vrede zo in het middelpunt staat van de vieringen. 
Zeker wanneer het gaat om vrede met mensen die de islam 
aanhangen. Ondanks dat ook bij Jezus wijzen kwamen uit 
het oosten. 
 
In dit soort gesprekken merk ik steeds een grote 
onzekerheid. Hoe moet je denken over de islam? Hoe moet 
je praten met islamieten? Van de ene kant hoor je harde 
afwijzingen: ‘Er is niet te praten met de volgelingen van 
Mohammed. Ze zijn alleen maar uit op verovering.’ 
Terreurdaden lijken daarop te duiden. Anderzijds lees je 
over initiatieven om de bevolkingsgroepen met elkaar in 
gesprek te brengen. De dialoog tussen christenen, 
islamieten, joden en ongelovigen wordt op veel plekken 
gevoerd. 

Vieringen:  
Huwelijksviering €  325 * 
Jubileumviering €  245 * 
Uitvaartdienst €  400 * 
Alleen avondwake €  180 * 
  
Enkel graf**  
Grafdelven/dichten €  215 
Grafrecht  incl. inschrijven €  370 
Onderhoudsbijdrage kerkhof €  380 
Totaal: €  965 
  
Verlenging enkel graf met 10 jaar**  
Verlenging grafrecht 10 jaar €  270 
Verlenging onderhoudsbijdrage 10 jaar €  200 

Totaal: €  470 
  
Bijzetting urnenmuur 10 jaar *** €  305 
  
Misintenties/stipendia €      9 
  
Minimum parochiebijdrage €    60 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

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 

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

De onzekerheid in de dialoog is in feite de twijfel of er wel 
een gemeenschappelijke grondslag is. Is er tussen al die 
volkeren een waarde die allen delen? Daar zijn we niet 
zeker van, aarom vrezen we chaos en trekken ons terug in 
de eigen burchten.  
Als we erop konden vertrouwen dat ongelovigen eerbied 
zouden hebben voor christenen en islamieten; als we 
zouden geloven dat moslims diep in het hart vredig willen 
samenwonen met andersdenkenden; als we erop kunnen 
rekenen dat christenen respect hebben voor ongelovigen, 
dan was er een basis. Maar als we vrezen dat de tolerantie 
zo breed is als de beurs dik; dat we ons ten diepste laten 
leiden door een cynisch verlangen naar olie; als we geloven 
dat de enige gezamenlijke waarde egoïsme is, dan wordt de 
dialoog moeilijk. 
 
Vanuit een moslima, verpleegkundige in een ziekenhuis, 
komt een andere gezamenlijke waarde. Hier volgt haar 
verhaal uit ‘Trouw’. Zij was gevraagd om zieken naar de 
nachtmis te brengen want er waren te weinig mensen. Zij 
bleef zitten tijdens de nachtmis:  
 
“De mis verliep volgens plan, er werd mooi gezongen en de 
pastoor hield zijn preken. Maar ik zat op iets te wachten, ik 
wilde innerlijk geraakt worden. Maar dat gebeurde niet. 
Totdat de pastoor de kerkgangers uitnodigde om met elkaar 
de 'vredesgroet' uit te wisselen. En iedereen begon elkaar 
een hand te geven en 'vrede' te wensen. Ook ik gaf de 
mensen die achter, naast en voor mij zaten een hand. En 
eindelijk gebeurde het, ik werd geraakt. De vredesgroet was 
voor mij vertrouwd, de vredes-shaloom-salaam-groet is de 
boodschap van mijn geloof, de islam. De profeet 
Mohammed, vrede zij met hem, heeft over de 'vredesgroet' 
gezegd: “Jullie zullen het paradijs niet binnentreden voordat 
jullie geloven. Jullie zullen niet werkelijk geloven voordat 
jullie van elkaar zullen houden. Ik zal jullie vertellen hoe 
jullie van elkaar kunnen houden. Wissel met iedereen de 
vredesgroet uit. ” (Trouw 20-12-2003) 
 
De vredesgroet aan iedereen geven in de kerk is voor veel 
mensen nogal moeilijk, het lijkt zo een plichtpleging. Met 
kerstmis iedereen een ‘zalig kerstfeest’ toewensen, is ineens 
geen probleem meer. Zelfs de onbekende in de groep wordt 
dan meegenomen.  
 
Ik hoop dat deze gezamenlijke waarde van alle grote 
godsdiensten met kerstmis gestalte mag krijgen. 

Tegelijkertijd hoop ik dat het alle dagen kerst mag zijn en 
dat de schroom om elkaar de vrede te wensen afgegooid 
kan worden. Dit is namelijk een stukje kerst dat in iedere 
kerk-viering terugkomt. 
Mede namens pastoor Wil Smulders wens ik u een zalig, 
vredig en vurig kerstfeest toe 
met alle goeds voor het komende nieuwe jaar! 
 
Mardi Sanders 
 
Nogmaals het St. Jankoor……… 
 
Op 30 november was er een 
bijeenkomst in de pastorie over het 
St. Jankoor.   
Het koorbestuur heeft na een 
enquête onder de koorleden 
besloten om te stoppen met de 
repetities en uitvoeringen en heeft 
dit aan het parochiebestuur kenbaar gemaakt. 
Het parochiebestuur is van mening dat er toch zeker een 
parochiekoor voor de uitvaartdiensten behoort te zijn en 
indien mogelijk ook voor de 1e zondag van de maand. Het 
is bestuur is daarom van plan om een nieuw parochiekoor 
op te richten onder dezelfde naam en heeft reeds contact 
met een dirigent, die voornemens is om wekelijks op 
donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur te repeteren in 
dorpscentrum d’ Ouw School (vóór de repetitie van 
Chant’Oers)!  
Uiteraard is het de bedoeling dat dit nieuwe koor zo 
spoedig mogelijk na Kerstmis start met haar eerste 
repetities. Dus wacht niet te lang met u op te geven! 
Geïnteresseerde zangers en zangeressen voor dit 
parochiekoor kunnen zich  melden bij: 
pastoor W. Smulders 040 - 2051350 of bij  
Alexa Peijnenborgh  040 - 2052281. 
 
Het parochiebestuur 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Senioren Expo 2007 

‘Senioren Expo 2007’ 
 
Fikse korting voor 50+ leden van de  
Rabobank Oerle-Wintelre 
 
Van 16 tot en met 21 januari 2007 vindt er een Senioren 
Expo plaats in het congrescentrum “Koningshof’’ te 
Veldhoven. Ook de Rabobank is hierbij vertegenwoordigd. 
Er zijn adviseurs aanwezig die u kunnen adviseren over uw 
bankzaken of een afspraak voor u kunnen maken. Eveneens 
kunt u onder deskundige leiding kennismaken met 
internetbankieren. 
 
De entreeprijs van dit informatief, informeel maar vooral 
interessant evenement, bedraagt normaliter € 6,00 per 
persoon per dag. Maar….. 50+ leden van de Rabobank 
krijgen een aanzienlijke korting. Voor het verzilveren van 
deze korting kunt u een waardebon afhalen aan de balie van 
één van onze kantoren. 
Tegen inlevering van deze waardebon, bij de kassa van 
Senioren Expo, betaalt u op 16 en 17 januari maar € 4,00 
voor twee personen. Op overige dagen betaalt u € 4,00 per 
persoon.  
Profiteer van dit voordeel en kom een waardebon afhalen!!  

Rabobank 
Oerle-Wintelre 

Ouw (k)oers 

 Bron: Koers van Oers jaargang 6 1975  
 
 KRONIEK; 
 
 ----Ook in Oerle wonen vergeetachtige mensen. TWEE 

MAANDEN nadat zij officieel 25 jaar getrouwd waren, 
kregen zij in de gaten dat zij al meer dan 25 jaar bij 
elkaar         waren. 

 
 ---- Een inwoner van Oerle (laatste tijd bekend geworden 

als kerkrestaurateur ) was met zijn zoon aanwezig in de 
zaterdagavondmis. De pastoor zwaait driftig met zijn 
wierookvat. Fluisterd de jonge man tegen zijn vader 
“Papa de kerk wordt weer vuil met al die rook.” 
Antwoord papa: “Hindert niet hoor !!!!” 

 
 ---- Gelezen in de krant: De heer van BAKEL, 25 jaar 

hoofdonderwijzer in Oerle enz...... Een stukje verder in 
dezelfde tekst: De heer van BOEKEL werd enz........ 
 Altijd gedacht dat er maar een hoofdonderwijzer in 
Oerle was.... 

 
 -----Het gebeurde op de eerste dag van het nieuwe jaar. Een 

Oerlenaar ging Nieuwjaar wensen bij zijn buren. Ook 
de hond van de buren ( hij mocht die hond niet..)  werd 
een goed 1975 gewenst..... De hond ( hij mocht die man 
niet ...) wenst hem het beste terug.... Resultaat: de man 
kon met een kapotte neus huiswaarts keren......  
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Het interview 

De Poppenkraam; 
Dagopvang, naschoolse opvang en begeleiding voor 

'speciale kinderen' 
 
Tien jaar lang runden zij met veel plezier 
kinderdagverblijf De Poppenkraam aan huis. Nu is het 
tijd om het roer om te gooien en zoeken zij weer een 
nieuwe uitdaging. Ze blijven werken met kinderen want 
kinderen zijn hun passie. Maar “speciale kinderen” 
krijgen nu hun volledige aandacht. 
 (Door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken) 
 
Misschien kent u ze wel; Nelly Fredriksz en Anja van der 
Velden. Vanaf begin 1996 runnen zij het kleine, sfeervolle 
kinderdagverblijf De Poppenkraam. Ze kennen elkaar al 
vanaf de basisschool, volgden daarna samen de opleiding 
Kinderverzorging Jeugdverzorging (KVJV) en werkten 
vervolgens samen als collega bij kinderdagverblijf Pio Pio. 
Ze hadden het daar prima naar hun zin maar hebben toen al 
eens vaker voor de grap tegen elkaar gezegd: we moeten 
iets voor onszelf beginnen.  

De verbouwing 
En jawel, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In de 
zomer van 1995 zijn ze allebei bij Pio gestopt en hebben ze 
de overstap gemaakt naar hun eigen bedrijfje. Een deel van 
het huis van Nelly werd verbouwd tot een mooie ruimte die 
als kinderdagverblijf kon dienen. Van de badkamer werd 
een mooie commoderuimte gemaakt, er is een extra 
dakraam toegevoegd en natuurlijk een nooduitgang 
aangebracht. Samen met hun mannen hebben ze de 
verbouwing destijds zelf gerealiseerd. “Met onze eigen 
kinderen op de arm hebben we daar nog staan schilderen”, 
lacht Nelly. “We hebben er heel wat uren ingestoken maar 
het resultaat mocht er zijn. In januari 1996 konden we 
officieel beginnen. We waren destijds alleen op dinsdag en 
donderdag open en zorgden ervoor dat we ook tijdens 
zoveel mogelijk vakanties open waren.”  
 

 
De omslag 
“Tien jaar lang hebben we met hart en ziel in de 
Poppenkraam gewerkt. Maar afgelopen tijd begon ik toch te 
verlangen naar wat meer diepgang in mijn werk”, gaat Anja 
verder. “Ik heb in Zwolle vroeger een HBO-opleiding 
gevolgd voor Sociaal pedagogisch hulpverlener. Dat werk 
is me altijd blijven trekken. Na mijn studie ben ik ook 
begonnen bij een medisch kleuterdagverblijf en later heb ik 
gewerkt bij een kinderrevalidatiecentrum.” 
Nelly: “Onlangs heeft de overheid met een nieuwe regeling 
bepaald dat oma's en opa's ook uitbetaald krijgen voor 
kinderopvang. Dat had bij ons echt een leegloop tot gevolg. 
Voor ons was dat meteen de aanleiding om de omslag te 
maken naar een andere invulling van het 
kinderdagverblijf.”  
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Opvang op maat 
“We wilden ons meer gaan richten op 'speciale kinderen' en 
de daarbij behorende 'opvang op maat'. Maar die omslag 
heb je niet zo een twee drie gemaakt. Je moet speciale 
cursussen volgen, de materialen waarmee we werken zijn 
anders, de ruimte is aangepast en bovendien zijn we nóg 
flexibeler geworden. We bieden bijvoorbeeld nu ook 
naschoolse opvang. De Poppenkraam is nu open wanneer 
de klant dat van óns verlangt. Dus als zij hun kinderen op 
maandag en donderdag willen onderbrengen dan passen wij 
ons aan. We gaan zelfs met de kinderen naar hun zwemles, 
paardrijles of bijvoorbeeld naar de bibliotheek. De kinderen 
kunnen hun wekelijkse ritme en regelmaat gewoon 
aanhouden, iets wat voor deze kinderen heel belangrijk is!" 
 
Gemoedelijke, persoonlijke sfeer  
Anja: "We zullen eens bij het begin beginnen en precies 
vertellen wat voor kinderdagverblijf we nu zijn. De 
Poppenkraam is een kleinschalig particulier dagcentrum, 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking, of stoornis in het autismespectrum. 
Wij richten ons vooral op kinderen met een achterstand in 
hun ontwikkeling. Kinderen die behoefte hebben aan onze, 
op maat gerichte, betaalbare ondersteuning. Deze 
ondersteuning, opvang en/of begeleiding vindt plaats in een 
gemoedelijke, persoonlijke sfeer.” 
 
Onze werkwijze 
“We gaan als volgt te werk: als ouders geïnteresseerd zijn 
in onze kinderopvang dan hebben we eerst samen een 
intakegesprek. De ouders formuleren hun hulpvraag en wij 
kijken wat we hen kunnen bieden. Daarna volgt er een 
gesprek met het kind erbij. We kijken samen naar het 

karakter van het kind en we beoordelen zijn of haar 
beperkingen. Maar wat nog belangrijker is: we bekijken of 
het kind wel of niet in onze groepssamenstelling past. Want 
het is heel belangrijk dat het tussen de kinderen onderling 
ook klikt. Op die manier kunnen wij zorg op maat bieden. 
De kleinschaligheid van onze dagopvang werkt positief 
voor deze kinderen. We werken in een gemoedelijke 
persoonlijke sfeer en kinderen voelen zich daardoor snel 
thuis. Het plezier en welbevinden van het kind staan bij ons 
voorop. Wij vinden individuele persoonlijke begeleiding 
belangrijk. Maar ook aan de groepsactiviteiten besteden we 
veel aandacht. Denk hierbij aan een kringspel, muziek, 
creatieve activiteiten, buitenspelen, bezoekjes aan de 
kinderboerderij, enz.” 
 
Het stappenplan 
“Na de intakegesprekken gaan we samen met de ouders een 
stappenplan opzetten. We gaan uit van de behoefte en 
hulpvraag die samen met de ouders geformuleerd wordt. 
Wij bieden begeleiding en/of opvang afgestemd op de 
individuele persoonlijke wensen en behoeften van het kind 
en de ouders. Wij bieden een stabiele omgeving waarin 
persoonlijke aandacht, rust, creativiteit en activiteit 
geboden wordt. 
We werken uitsluitend met een kleine groep en de kinderen 
hebben altijd dezelfde leidsters. Hierdoor voelt een kind 
zich snel geborgen en veilig en daardoor voelt een kind zich 
ook sneller thuis. Als deze voorwaarden aanwezig zijn kan 
het kind zich spelenderwijs ontwikkelen. Kwaliteit en 
flexibiliteit zijn voor ons belangrijke peilers; er is bij ons 
veel mogelijk. Wij zijn zeer enthousiast en werken met een 
volledige inzet. Tevens vindt er regelmatig goed overleg 
plaats. 
Van tijd tot tijd vindt er een evaluatie plaats met ouders en 
de begeleidster over het verloop en de vorderingen van het 
kind. Daarnaast werken we met een communicatieschriftje 
zoals andere kinderdagverblijven ook doen.” 
 
Behandelingsplan 
“We overleggen veel met de ouders. Zij nemen het grootste 
deel van de zorg op zich. Hun kennis en inzicht zijn erg 
belangrijk om vast te kunnen stellen waar het kind behoefte 
aan heeft. Bijvoorbeeld aan stimulering van de 
taalontwikkeling of het concentratievermogen, het 
ontwikkelen van motorische vaardigheden of invulling 
geven aan vrijetijdsbesteding. Zo hebben we onlangs al een 
eerste succesje geboekt. We hebben hier een kindje dat van 
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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 

de ene op de andere dag thuis ophield met praten. Toen hij 
3 jaar was kwam hij bij ons terecht. We hebben speciaal 
voor hem een behandelingsplan geschreven en momenteel 
praat hij weer op beginnersniveau. We zijn heel blij als we 
vooruitgang kunnen zien. Dan heb je echt eer van je werk.” 
 
Betaalbare zorg 
“De zorg die wij bieden is echt betaalbaar. De kosten 
kunnen worden betaald uit het persoonsgebonden budget. 
De Poppenkraam kan desgewenst behulpzaam zijn bij het 
aanvragen van zo’n p.g.b. Kinderen tot 4 jaar kunnen de 
hele dag opvang krijgen. Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar 
is opvang mogelijk van 13.00 uur tot 18.00 uur. Kinderen 
die les krijgen op de Prins Willem Alexanderschool in 
Veldhoven kunnen daar worden opgehaald.” 
Voor meer informatie kijk op: 
www.de-poppenkraam.nl  
of bel met: 
Nelly Fredriksz 040-2052839 
Anja van der Velden 040-2052824 
 

BIO nieuws 

Wedstrijdprogramma BIO 1 
 
Zaalcompetitie BIO1 – Hoofdklasse B 
 
Zo 17/12:  14.20u: BIO1 – Klimroos 1 
                  Kempen Campus in Veldhoven 
Zo 7/1:      14.15u: de Peelkorf 1 – BIO1 
                  Sporthal de Wetteling  in Venray 
Zo 14/1:    12.30u:  Ona 1 – BIO1 
                  Sporthal de Passelegt in Overasselt 
Zo 21/1:    14.30u: BIO1 – Sirene 1 
                  Sporthal den Ekkerman 
Zo28/1:     17.45u: Concordia1 – BIO1 
                  Sporthal de Streepen in st. Oedenrode 
Zo 4/2:      14.30u: BIO1 – Corridor 1 
                  Sporthal de Kempen Campus 
Zo 11/2:    14.15u: BIO1 – de Korfrakkers 2 
                  Sporthal den Ekkerman 
Zo 25/2:    14.45u: Klimroos 1 – BIO 1 
                  Sporthal Eureka in Hapert 
Zo 4 /3:     13.15u: BIO 1 – de peelkorf 1 
                  Sporthal den Ekkerman 
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52e-76e prijs: 4 entreekaarten voor Bobbejaanland ter 
waarde van € 96,- 
 
0102913          0324558          0325414          0654332 
0902263          0970495          1050733          1345701 
1347038          1382704          1394694          1961690 
2046268          2125787          2185669          2211713 
2607031          2697711          3040285          3085774 
3183980          3341662          3519444          3532721 
3585552 
  
Overige prijzen: Laatste zes cijfers goed: 
Geldprijs van € 450,-  838745 
Laatste vijf cijfers goed: 
Geldprijs van € 350,-    14887 
Laatste vier cijfers goed: 
Vacansoleil reischeque ter waarde van € 250,- 
       6678 
Laatste twee cijfers goed: 
Geldprijs van € 5,-          44 
  
Trekkingsdatum: 16 november 2006 
  
Prijzen innen 
Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en 
stuur het origineel in een voldoende gefrankeerde gesloten 
envelop naar: 
  
Nationale Grote Clubactie 
Postbus 90100 
5000 LA Tilburg 
  
Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bank- 
of girorekening of naar u toegestuurd. 
  
Indien u een lot hebt gekocht via eenmalige machtiging, 
dan ontvangt u het geldbedrag automatisch op uw rekening. 
Bij een prijs in natura ontvangt u vanzelf bericht hierover. 
  
Voor de loterij van de Grote Clubactie 2006 is een 
vergunning verleend door het Ministerie van Justitie onder 
nummer L.O.730/0145/005.06. 

De trekking van de Grote Clubactie 2006 heeft 
plaatsgevonden, de winnende lotnummers zijn bekend. 
Hebt u gewonnen? 
  
1e prijs:€ 100.000,- belastingvrij   2841468 
2e prijs: € 10.000,- belastingvrij     2939422 
3e prijs: 23-daagse strandvakantie Bali (Indonesië) voor 2 
personen ter waarde van € 2.500,-  2665019 
 
4e en 5e prijs: 8-daagse wintersportvakantie voor 
4 personen ter waarde van € 1.500,- 
   
 2011948          3020918 
6e-8e prijs: 7-daagse excursiereis naar Budapest voor 
2 personen ter waarde van € 750,- 
 
 1346846          1930800          2699666 
 
9e-18e prijs: Luxe kofferset ter waarde van € 300,- 
 
0195673          0335209          0885103          1019268 
1514060          1617644          1880404          3093960 
3305736          4194090 
 
19e-22e prijs: Portable DVD-speler met 2 TV-monitors ter 
waarde van € 289,- 
 
1002291          1187703 
1377954          3016268 
 
23e-26e prijs:Woonkussen Fatboy 140-180 cm ter waarde 
van € 159,- 
 
0245979          1104307 
1156340          1688850 
 
27e-46e prijs: 4 entreekaarten voor Movie Park Germany 
ter waarde van € 104,- 
 
0526579          0759503          0768369          1188715 
1277213          1305802          1511073          1923205 
2259895          2347961          2457248          2574898 
2861071          3344118          3382986          3404729 
3493004          3570745          4179788          4190420 
 
47e-51e prijs: Spelcomputer Game Boy Micro ter waarde 
van € 100,- 
 
0370805          0762917          1286231 
1421816          3487043 

Grote Clubactie 
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Koken met de koers 

Deze keer in koken met koers twee voorgerechten, 
gezond,slank en lekker, voor als u met kerst wilt opletten 
wat u eet, of als u van gewoon lekker houdt. 
 
Koud voorgerecht, witlofster met gerookte zalm voor 6 
personen. 
 
Ingredienten: 
2 eetlepels pijnboompitten 
6 struikjes witlof 
1 appel 
1 eetlepel citroensap 
3 eetlepels yogonaise of mayonaise met yoghurt 
1 eetlepel mosterd 
1 eetlepel fijngesneden dille 
zout en peper 
75 gram rucola 
15 kerstomaatjes of radijsjes 
200 gram gerookte zalmfilet 
 
Bereiding: 
Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan 
lichtbruin. Laat ze op keukenpapier afkoelen. Haal van elk 
struikje witlof 5 mooie blaadjes los. Snijd de rest van de lof 
in smalle reepje. Verwijder schil en klokhuis uit de appel, 
snijd het vruchtvlees in stukjes, bedruppel met citroensap 
en schep ze door de lofstukjes. Roer de yogonaise, de 
mosterd en de dille door elkaar en verdun met 2 eetlepels 
bouillon of water. Breng met zout en peper op smaak. 
Schep de helft van het sausje door het witlofmengsel. Leg 
in het midden van elk bord wat rucola en schep hierop een 
bergje witlofsla. Leg eromheen een krans van 5 blaadjes 
witlof en 5 halve kerstomaatjes. Snijd de zalm in repen en 
leg in elk witlofblaadje een 
“roosje” zalm. Druppel wat 
saus over de zalm. Bestrooi met 
pijnboompitten. 

Carpaccio van Ganda ham met Parmezaanse kaas voor 
4 personen 
 
Ingredienten: 
 
16 plakken dun gesneden Ganda ham 
3 eetlepels pijnboompitten 
3 eetlepels olijfolie extra vierge 
1 theelepel balsamicoazijn 
1 eetlepel groene pesto 
versgemalen peper 
100 gram Parmezaanse kaas ( stukje ) 
6 kerstomaatjes 
1 eetlepel kappertjes 
zakje gemengde sla 
 
Bereiding: 
 
Leg in het midden van elk groot bord een beetje gemengde 
sla.Verdeel de plakken Ganda ham over de borden. Rooster 
de pijnboompitten goudbruin in een droge hete koekenpan. 
Meng voor de dressing de olijfolie met balsamicoazijn en 
pesto en breng deze op smaak met versgemalen peper. 
Schaaf de Parmezaanse kaas dun tot mooie krullen of rasp 
de kaas grof. (Een stukje kaas kan ook worden geschaafd 
met een dunschiller, hoe dunner het schaafsel, hoe mooier 
de krullen ) Snijd de kerstomaatjes in vieren. Schenk de 
dressing over de carpaccio en verdeel de kaas, 
kerstomaatjes en kappertjes erover. 
 
SMAKELIJK ETEN!!!!!! 
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marinella@boer10.com 
Atelierruimte: 
De Run 5404 

5504 DE Veldhoven 

www.boer10.com 
Postadres: 
Berg 82 

5508 AX Veldhoven 

Marinella Boer10 
Groendecoraties, Workshops en 

Creatief Atelier 
 

Ik wens u een goed en gezond en  
vooral een creatief 2007 toe. 

 

Info : 040-2541087 / 06-51890143 

Kerststal Zandoerle 

 
Evenals voorgaande jaren zal er in de Kersttijd weer de 
mooie kerststal te bewonderen zijn op de brink in 
Zandoerle. 
Na de vernielingen van vorig jaar is hij weer helemaal 
hersteld en wij hopen dan ook dat er dit jaar geen vandalen 
zijn die erop uit zijn om het plezier van vele andere mensen 
te vergallen. 
Vanaf zondag 10 december tot en met 10 januari staat alles 
weer netjes en mooi verlicht opgesteld. 
Om 9.00 uur gaan de deuren elke dag open tot 21.00 uur. 
Buurtvereniging Zandoerle wenst iedereen een gezellige 
kersttijd toe en hoopt dat u een bezoekje komt brengen aan 
onze mooie brink met ons kapelleke, het geheel 
gerestaureerde kanon en natuurlijk onze kerststal.  
 
Buurtvereniging Zandoerle 

Diaconaal Centrum 

Inloophuizen 
 
Er wordt wel eens gevraagd: wat voor mensen komen er bij 
jullie? Je merkt wel eens dat men de neiging heeft om onze 
bezoekers te verdelen in groepen: daklozen, mensen met 
een psychiatrische achtergrond, allochtonen, rijken, armen, 
enz. Maar het zijn allemaal mensen met hun eigenheid, met 
een naam, verwachtingen, problemen, kameraadschap, 
verdriet. Niet anders dan andere mensen in de samenleving. 
Ze hebben allemaal ouders (gehad) die voor hun kind het 
beste hoopten. Het is goed je te realiseren dat het ijslaagje 
waar sommigen doorgezakt zijn en anderen niet, meestal 
maar heel dun is. We zijn allemaal mensen, geschapen om 
gelukkig te zijn. Helaas is niet iedereen dat. 
Er is ook onderlinge kameraadschap. Onlangs kwam een 
van onze vaste bezoekers, Sjaak, binnen met een ons 
onbekende man, die hij ontmoet had bij de nachtopvang. 
Die had problemen met zijn AOW-uitkering en Sjaak had 
hem meegenomen: kom maar mee naar het inloophuis, daar 
zullen ze je wel helpen. Wij hebben hem verwezen naar het 
Steunpunt Materiële Hulpvragen die hem inderdaad 
geholpen hebben. Goed dat er kerken zijn. 
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Teun’s reisverslag 

Teun van Vlerken in Ploen (Katowice) 
 
Eind september is onze dorpsgenoot Teun van Vlerken voor 
een half jaar naar Polen vertrokken om daar stage te lopen. 
In de Koers van Oers kunt u zijn verhaal volgen. Hieronder 
volgt het tweede deel. Voor een uitgebreidere versie met 
foto’s kunt u kijken op zijn site 
www.tempoland.waarbenjij.nu 
 
Hallo allemaal, 
 
Vanuit een nog steeds overwegend 
zonnig Polen hier een beknopt 
verslag van mijn verblijf tot op 
heden. Ik ben hier nu al bijna twee 
maanden, doch mijn gevoel zegt mij 
hier al bijna twee jaar te zijn, hoewel 
de tijd lijkt te vliegen. Deze paradox 
is enigszins verklaarbaar, daar mijn 
programma vol zit met activiteiten en ik altijd wel met 
dingen bezig ben. Vrijwel elk weekend is er een trip 
gepland en doordeweeks zit mijn programma ook vol. 
Hierdoor lijkt de tijd te vliegen, het cliché ‘time flies 
whenever you have fun’ gaat zeker op hier. Maar doordat ik 
zoveel nieuwe mensen ontmoet en deze binnen korte tijd al 
tot goede vrienden ben ga beschouwen is het moeilijk te 
geloven dat ik echt pas twee maanden hier woon. Het zal 
moeilijk zijn deze periode af te sluiten en de mensen die ik 
hier hebt ontmoet achter me te moeten laten, mensen met 
wie je vier maanden lang op deze manier omgaat zijn een 
soort van familie geworden. Maar we zijn pas halverwege 
(of al!) dus laat ik me richten op de geweldige tijd hier in 
plaats van de tijd die komen gaat. 
 
Mijn standaard week, als je daar van kan spreken, ziet er 
min of meer zo uit. Elk weekend ben ik op reis, of het nu 
naar een bezienswaardige stad of regio in Polen is of naar 
het buitenland, elk weekend is gereserveerd voor een trip. 
Tot op heden heb ik bezocht; Krakow (Polen), Wroclow 

(Polen), Częstochowa (Polen), Wisla (Polen, 
berglandschap), Praag (Tsjechië Republiek), Bratislava 
(Slowakije), Wenen (Oostenrijk) en L’Viv (Oekraïne). 
Verder nog wat kleinere tripjes naar bezienswaardigheden 
als kastelen en paleizen in de buurt, in steden waarvan ik 
me de naam niet meer kan herinneren. Op het programma 
staan nog Boedapest (Hongarije), Warschau (hoofdstad 
Polen) en Wenen, aangezien we daar de eerste keer maar 
anderhalf uur hebben vertoefd. Dit brengt mij naar mijn 
meest memorabele weekend tot nu toe, nu drie weken 
geleden. Vanwege Allerheiligen hadden wij studenten de 
week vanaf dinsdag vrijaf, wat ons de mogelijkheid 
verschafte een zelfstandige trip naar Praag te organiseren, 
daar een van onze medestudenten daar studeert. We 
vertrokken woensdagnacht, om vervolgens de donderdag en 
de vrijdag in Praag te verblijven. Overdag bezochten we 
alle bezienswaardigheden, en ‘s nachts ontdekten we het 
nachtleven in de stad. Vrijdag om vijf uur ‘s nachts na het 
uitgaan besloten een van mijn beste vrienden, een 
Amerikaans meisje, en ik om de trein naar Bratislava te 
nemen, om via deze hoofdstad met de boot naar Wenen te 
gaan, om vanuit daar weer terug te reizen naar Praag. 
Uiteindelijk kwam het er op neer dat we in vijf dagen drie 
hoofdsteden hebben bezocht. Slapen deden we in de trein, 
zodat we alle tijd die we hadden volop konden besteden om 
deze steden te verkennen. De andere reisjes die we hebben 
gemaakt zijn iets minder onstuimig te noemen, maar nog 
steeds meer dan de moeite waard. 
 
Naast deze weekend trips heb ik uiteraard ook nog een 
leven door de week, waar ik me met school en sociale 
activiteiten bezighoud.  
Het algemene niveau op de universiteit hier is stukken lager 
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(Advertentie) 

dan ik gewend ben in Nederland, en ik heb in verhouding 
erg weinig te doen voor school. Desalniettemin zijn er 
enkele zeer interessante vakken waar ik mijn aandacht ten 
volle op richt. Dit neemt niet weg dat ik met sloten vrije tijd 
blijf zitten, iets wat zeker niet slecht uitkomt als je aan een 
Erasmus programma als deze deelneemt! Er is niet echt een 
standaard schooldag te beschrijven voor mij. Daar ik 
maandag vrijaf ben en vrijdag al deel uit maakt van het 
weekend aangezien de meeste trips al op deze dag 
beginnen, zijn er eigenlijk maar drie dagen als ‘door de 
week’ aan te duiden. Dinsdag is tot op heden het meest 
productief. Mijn lessen beginnen pas om half 2, maar 
meestal begeef ik mij enkele uren eerder naar de 
universiteit om te studeren. Woensdag is vergelijkbaar, daar 
ik donderdag om de week al om acht uur moet beginnen. 
Na school zoek ik meestal mijn vrienden op in onze 
‘dormitory’, een soort van groot studentenhuis waar vrijwel 
alle zestig Erasmus studenten wonen, naast honderden 
Poolse studenten. Gebruikelijk vertoef ik mijn tijd in de 
kamer van twee vrienden van mij, het eerder genoemde 
Amerikaanse meisje en een franse waar ik het allebei erg 
goed mee kan vinden. Een andere gast uit Nederland 
(Stefan) completeert deze groep. Dit wil niet zeggen dat ik 
niet met andere mensen omga; het mooie van Erasmus is 
dat je zoveel verschillende mensen leert kennen in zo een 
korte tijd. Stefan en ik hebben er de gewoonte van gemaakt 
om zo nu en dan een tweetal studentes uit te nodigen om 
voor hen te koken, onze reputatie is ons zelfs al vooruit 
gesneld! Verder leer ik via sociale activiteiten als voetbal, 
schaken, koken, voetbal kijken, poolen, tafelvoetballen, de 
wekelijkse tripjes en uiteraard school en de inbegrepen 
‘team projects’ meer en meer mensen steeds beter kennen. 
  
Al bij al is het onmogelijk in een tekst zo kort als deze te 
beschrijven wat je allemaal doormaakt en beleeft op een 
uitwisseling als Erasmus. Ik beschouw het als een enorme 
ervaring, die me naast het sociale gebied ook veel inzicht 
geeft in de sociaal / economische situatie in het voormalig 
Oostblok en voornamelijk Polen. Mijn blik op de komende 
twee maanden is net zo zonnig als het weer hier (ik had 
trouwens verwacht dat het zou vriezen en sneeuwen rond 
deze tijd maar ik heb nog geen trui aangehad) met meer 
reizen in het vooruitzicht, kerst en nieuwjaar (in Krakow!) 
en uiteraard de wintersport wanneer de sneeuw begint te 
vallen! Maar in plaats van te naar de toekomst te kijken 
geniet ik beter van het moment, daar Carpe Diem de beste 
omschrijving is van mijn leven hier, en ik deze spreuk zo 
veel mogelijk naleef. 
Pluk de dag. 

Body shape is een groepsles waarin alle trainingsaspecten 
verwerkt zijn, die nodig zijn om lichamelijk goed te kunnen 
functioneren. Er wordt gewerkt op muziek, de les is vrolijk 
en spetterend!  
Er wordt met verschillende materialen gewerkt zoals 
gewichtjes, steps of elastieken. De les vindt plaats in het 
gemoedelijke  wijkgebouw d’n Uitwijk. Voor 50 plussers is 
er een leuke en goed te volgen les. Deze is aangepast op de 
behoeften van een ouder wordend lichaam. U mag gratis 
een proefles mee komen doen!  

Body shape 
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St. Jan Baptist basisschool 
Oude Kerkstraat 27 
5507 LA VELDHOVEN 
tel.:040-2051303 
e-mail: janbaptist@hetnet.nl  

Kerstmarkt op school 

Het is weer zover; Basisschool St. Jan Baptist organiseert 
weer een super gezellige kerstmarkt! 
Tijdens deze kerstmarkt worden er verschillende werkjes, 
die gemaakt zijn door de kinderen, verkocht en kunt u 
genieten van live muziek. 
Ook aan de innerlijke mens is gedacht en dus zijn er 
verschillende hapjes en drankjes te verkrijgen. 
Dit hele gebeuren zal plaatsvinden in de school en op de 
speelplaats en wel op 21 december tussen  
17.30 en 19.30 uur.  
Een deel van de activiteiten zal buiten plaatsvinden, dus 
kleedt u lekker warm! 
De opbrengst van deze avond is bestemd voor twee goede 
doelen die wij als school steunen, namelijk ons 
geadopteerde kind van PLAN, Eshi Asha, en onze 
geadopteerde school in Peru! 
Wij nodigen u allen van harte uit om onze kerstmarkt te 
bezoeken! 
 
Het team van Basisschool St. Jan Baptist 

Uitreiking Rabo Verenigingsprijs 
  
Op zondagmiddag 14 januari 2007 organiseert de Stichting 
Jeugdbelangen de snerttocht vanuit d'Ouw School. Tijdens 
die middag wordt ook bekend gemaakt welke 
drie  verenigingen, stichtingen of comités - uit 
de aanmeldingen door de Oerse bevolking - door de jury 
genomineerd zijn voor de Rabobank Verenigingsprijs 2006. 
Aansluitend aan de snerttocht zullen de aanwezigen hun 
stem uitbrengen om uit de drie nominaties de winnaar van 
de prijs van € 1.000,-- aan te wijzen. Wij nodigen u dan ook 
van harte uit om op 14 januari 2007 naar d'Ouw School te 
komen. Zorg dat u erbij bent, want uw stem telt. 
  
Werkgroep OWWO  

RABO Verenigingsprijs 
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Overpeinzingen 

Te laat voor de laatste bus. 
 
Het is 24 december …….laat in de avond. 
Bitterkoud….. en de lucht schijnt vol met sneeuw te zitten. 
Viel die nou maar, dan kwam de kou er tenminste uit. Dat 
heeft men haar tenminste altijd verteld. 
 
Marieke staat moederziel alleen op het grote lege plein voor 
het treinstation en kruipt weg in haar blauwe wintermantel. 
Goed dat ze die heeft aangedaan toen ze vanmiddag op weg 
ging. 
Maar hoe moet ze nu toch in vredesnaam thuis komen. Ze 
had daar eigenlijk allang moeten zitten, lekker bij de open 
haard en een glaasje rode wijn. 
 
Maar alles is anders gelopen dan ze had verwacht. 
Een plotselinge treinstaking heeft er voor gezorgd dat ze nu 
al urenlang onderweg is om in haar dorp te komen. 
En nou staat ze dan wel bij het door haar bedoelde 
treinstation, maar de laatste bus naar haar woonplaats is net 
weg. 
Ze heeft nog geluk gehad dat ze helemaal tot hier gekomen 
is. 
 
Tja, met treinstakingen had ze echt geen rekening 
gehouden. Zeker niet op kerstavond. 
Wat was ze blij geweest toen die buschauffeur, die 
gestrande treinreizigers opving, speciaal voor haar, de 
kleine omweg naar hier had willen maken. 
Eigenlijk had ze er echt op gerekend dat ze haar laatste bus 
gehaald zou hebben. 
Maar helaas, hij is weg en geld voor een taxi heeft ze niet 
meer in haar beurs zitten. 
Als nou haar mobieltje het nog maar deed, dan had ze 
kunnen bellen. Maar dat ding is altijd leeg wanneer ze hem 
nodig heeft. 
Haar ouders zullen zich beslist zorgen maken, omdat ze er 
nog niet is. 
 
Wat nu! 
Aan de overkant van het plein ziet ze een lichtje branden. 
Zou er dan toch nog een cafeetje open zijn? 
Hoopvol loopt ze op een drafje naar het schaars verlichte 
venster en ziet - wanneer ze er aankomt - net dat de 
gordijnen gesloten worden. 

Oh nee toch! 
Vertwijfeld klopt Marieke op de deur en slaakt een zucht 
van verlichting wanneer die op een kiertje geopend wordt. 
“We zijn gesloten hoor. Na de kerstdagen gaan we weer 
open.” Hoort ze een mannenstem zeggen. 
“Oh, alstublieft, laat me even binnen om naar huis te bellen. 
Ik weet echt niet hoe ik thuis moet komen, de bus is al weg 
en het is nog zo ver om te lopen.” 
De deur wordt verder geopend en Marieke kijkt in een jong 
blozend gezicht. 
“Nou, kom er dan maar in. Het is tenslotte hartstikke koud 
buiten.” 
 
Dolblij stapt Marieke de gezellige, warmte ruimte in en 
loopt op de bar toe. 
 
“Hier, drink eerst maar iets warms om een beetje bij te 
komen.” 
Een warme kom chocolademelk wordt haar toegeschoven 
door de oude dame, die achter de bar staat en Marieke grijpt 
dankbaar naar de dampende drank. 
 
“Heerlijk! Dank u wel! Oh, ik heb toch zo’n pech vandaag. 
Door die treinstaking heb ik al de hele middag en avond 
rondgebust  en nog zie ik geen gelegenheid om thuis te 
komen.” 
“Waar moet je heen dan?” 
Marieke noemt de naam van het kleine gehucht waar haar 
ouders wonen. 
 
“Nou, dat is toevallig! 
Een vriend van mij is kort geleden die kant uit verhuisd en 
hij heeft mij en mijn ouders gevraagd om de Kerst bij hem 
door te brengen. Dat is de reden waarom ik de zaak afsloot. 
We stonden net op het punt om weg te gaan, want ook de 
Nachtmis in dat plaatsje moet een echte belevenis zijn. Een 
heel goed jongerenkoor hebben ze daar, is mij verteld. Dat 
willen we vannacht dus gaan horen.” 
 
Dat van dat jongerenkoor weet Marieke wel! Zelf heeft ze 
jaren in dat koor gezongen en altijd met heel veel plezier. 
 
“Wanneer je wilt, kun je met ons meerijden, als je 
tenminste geen hekel hebt aan een kleine eenvoudige 
wagen,” hoort ze de man verder zeggen. 
“Natuurlijk niet. Ik ben allang blij dat ik toch nog naar huis 
kan komen.” 
 
En even later stapt Marieke samen met de man en zijn 
ouders in een kleine groene wagen en verbaasd zich er over, 
dat in zo’n klein aandoende auto toch nog zoveel ruimte is. 
Na een klein half uurtje stapt zij uit voor het huis van haar 
ouders, bedankt de lieve mensen en zwaait de auto nog 
even na, terwijl zij haar sleutel in het deurslot steekt.. 
Haar ouders, die ze vanuit het café gebeld heeft zijn 
intussen naar bed, maar zij is veilig thuis. 
 
Dankzij die vriendelijke, behulpzame mensen is zij nog 
juist op tijd om de Kerstdagen in een heerlijk warm huis te 
kunnen vieren en moe, maar dankbaar en tevreden zoekt ze 
haar eigen slaapplek op. 

 
Thea.      
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Koers cultuur 

Advent, tijd van verwachting 
licht in duistere dagen. 
Steeds weer een kaarsje meer 
dat branden gaat. 
Het licht dat ons de weg wijst 
naar de dagen die komen gaan. 
 
Advent, samen onderweg zijn 
naar het licht van Kerstmis. 
Steeds weer wat meer licht 
in deze donkere dagen. 
Licht wat ons samen laat komen,  
dat ons samen op weg laat gaan. 
 
Kerstmis, opnieuw op weg gaan 
met het licht dat is gekomen. 
Het licht van Jezus, zoon van God 
voor ons geboren in die Kerstnacht. 
Het licht dat ons de weg blijft wijzen 
de weg die we allemaal samen mogen gaan 

Oers tevreden met Oers 
 
Uit de Wijkatlas 2006 blijkt dat Oerlenaren de meest 
tevreden inwoners zijn van Veldhoven. Zij geven als 
rapportcijfer gemiddeld een 7,9. Het gemiddelde cijfer in 
Veldhoven is 7,5. Is een dorpsgevoel warmer dan een 
wijkgevoel? De inwoners van Oerle zijn in ieder geval 
enorm gehecht aan hun dorp en voelen zich sterk 
verantwoordelijk. Er is veel deelname aan georganiseerde 
verenigingsactiviteiten en vrijwilligerswerk. 
 
Halleluja 
Is het dan alleen maar halleluja? Helaas niet. Bewoners 
oordelen erg negatief over het voorzieningenniveau. Vooral 
het gebrek aan winkels, bushaltes en 
gezondheidsvoorzieningen is een doorn in het oog. 
 
Het algemene cijfer voor veiligheid is sterker gestegen dan 
gemiddeld, bewoners voelen zich niet minder veilig dan 
gemiddeld. Het aantal meldingen over vernielingen en 
jongerenoverlast is aanzienlijk gestegen. Het aantal 
meldingen van sociale problemen en geweldsdelicten ligt 
behoorlijk hoog. 
 
Als grootste probleem wordt verkeer genoemd, met name te 
hard rijden maar ook sluip- en vrachtverkeer. Het aantal 
meldingen van verkeersongevallen ligt ook erg hoog. 
 
Conclusie 
Oers is een tevreden gemeenschap, maar er valt nog veel te 
verbeteren. Sommige uitkomsten van de Wijkanalyse Oerle 
lijken in strijd met elkaar. In het Wijkplatform is daarom 
afgesproken dat er een nadere analyse moet komen van de 
cijfers. Vooral van die met betrekking tot de 
verkeersongevallen en de toegenomen geweldsdelicten. Op 
basis van de uitkomsten kan dan gericht actie worden 
ondernomen. 
 
Wijkplatform Oerle 

Oerse tevredenheid 
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Kersttocht in Oerle 

Iedereen kent het wel: rond kerstmis kun je in veel dorpen 
terecht in een kerststal, al of niet bevolkt door ‘echte’ 
bewoners. In Oerle willen we dit jaar verspreid over het 
hele dorp enige taferelen uit het kerstverhaal laten zien. In 
een route door het dorp wordt het ontstaan van de aarde tot 
en met de geboorte van Jezus uitgebeeld op diverse 
locaties. Diverse Oerlese verenigingen spannen zich om een 
stukje van dit verhaal uit te beelden of muzikaal op 
luisteren.  
Alles vindt plaats op dinsdag 19 december tussen 17.45 uur 
en 19.00 uur. Ieder stuk wordt 3x gespeeld zodat er 
gelegenheid is om alles goed te bekijken. Het slot, ‘de 
kerststal’  wordt verzorgd door mensen van de Severinus 
Stichting. De start van de route is aan de Clementinalaan. 
Vanaf 17.45 uur is daar het 1e tafereel te zien.  
 
De routebeschrijvingen zijn vanaf vrijdag 15 december op 
te halen op de volgende locaties: Rabobank Oerle-Wintelre, 
Dorpscentrum d’Ouw School, Kerkgebouw St Jan de 
Doper. 
Verder zijn de routebeschrijvingen op te halen bij alle 
locaties. 
 
De locaties zijn: Clementinalaan,  Carport AP de Bontstraat 
34, Speelplaats st Jan Baptist, Jeugdhuis (achter bij d’ouw 
school), Welle 28, Hoek Berkt/Vilderstraat, Keldershoeve 
Severinusstichting.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
stuurgroep Kerst in Oerle.  

040-2051642 of k.tholen@planet.nl  
 
Tijden voor taferelen: 
 
Scheppingsverhaal, Clementinalaan 
Johannes de Doper, AP de Bontstraat 34 
 
17.45—17.55 muziek, 17.55—18.00 spel 
18.00—18.10 muziek, 18.10—18.15 spel 
18.15—18.25 muziek, 18.25—18.30 spel 
  
Engel Gabriel, Speelplaats school 
Volle herberg, jeugdhuis 
 
18.15—18.25 muziek, 18.25—18.30 spel 
18.30—18.40 muziek, 18.40—18.45 spel 
18.45—18.55 muziek, 18.55—19.00 spel 
 
Welle 26-28 
 
18.30 – 19.15 chocomel en gluhwein  
 
Herders op het veld, hoek Berkt/Vilderstraat 
 
18.45—18.55 muziek, 18.55—19.00 spel 
19.00—19.10 muziek, 19.10—19.15 spel 
19.15—19.25 muziek, 19.25—19.30 spel 
 
Kerststal Severinusstichting, Keldershoeve 
19.00 
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Wijkplatform nieuws 

Betaalbare Starters- en Seniorenwoningen in Oerle 
 
Beste Oerlenaren, 
 
Zoals beloofd, zullen wij u regelmatig op de hoogte houden 
van nieuwe ontwikkelingen, die zich voordoen bij de 
plannen om in Oerle betaalbare woningen te realiseren voor 
starters en senioren. 
We hebben op dit moment al méér dan 60 formulieren 
binnengekregen van potentiële deelnemers. De ene helft 
starters en de andere helft senioren. Er is dus erg veel 
animo voor dit project, veel meer dan we verwacht hadden. 
Hopelijk zal de gemeente ons tegemoet kunnen komen in 
de benodigde aantallen woningen. 
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. 
 
Onlangs is er overleg geweest met de verantwoordelijke 
wethouder voor woningbouw de heer Jac Tops. Daarbij zijn 
ons de navolgende punten duidelijk geworden, e.e.a. 
aangevuld met informatie uit SRE-bronnen : 
1. De bouwlocatie is gepland op het voormalige KI-terrein 
2. Het accent zal vooral komen te liggen op het CPO 
3. Ook jongeren, die buiten de definitie van starter vallen, 

maar wel in de lagere prijsklassen kunnen ook 
deelnemen aan het CPO 

4. De v.o.n. prijzen voor de sociale woningbouw gaan tot 
max. € 186.000,- (2006) 

5. De v.o.n. prijzen voor de starterswoningen gaan tot 
max. € 163.508,- ( 2006) 

6. De grondprijzen bedragen voor de sociale woningbouw 
tot april 2007 € 304,- per m2. ex. BTW 

7. De prijzen voor de vrije sector zijn tot april 2007 tussen 
de € 348,- en € 393,- per m2. ex. BTW 

8. De officiële definitie van een starter is: 
Huishouden, dat op zoek is naar een zelfstandige 
woning en nieuwe gevormd is (huwelijk, samenwonen, 
scheiding, vanuit onzelfstandig wonen gaan wonen ) en 
dat geen lege woning achterlaat. Hieronder vallen ook 
studenten, die in verband met hun studie tijdelijk elders 
op kamers wonen. 

 
Informatieavond medio januari 2007 
In januari 2007 zal er een informatieavond worden 
georganiseerd in Dorpscentrum d’Ouw School. Tijdens 
deze avond zal er door mensen, die ervaring hebben met 
een dergelijk project een toelichting worden gegeven. 
Tevens wordt de mogelijkheid geboden tot het stellen van 
de vele vragen die er ongetwijfeld leven. Deze avond is 
voor iedereen vrij toegankelijk, alle Oerlenaren zijn van 
harte welkom. Er zullen geen uitnodigingen rondgestuurd 
worden, ook niet aan diegene, die zich aangemeld hebben 

voor een woning. De voorlopige datum is 24 januari 2007, 
zet het alvast in uw agenda. Houd de Koers van Oers van 
medio januari goed in de gaten. 
 
Geïnteresseerde starters en senioren 
Geïnteresseerde starters en senioren kunnen zich 
inschrijven via het formulier uit de Koers van Oers van 
november. Of via het formulier in de digitale Koers van 
Oers van november j.l. 
(Er zal in december géén speciale nieuwsbrief verstuurd 
worden, zoals eerder wel was aangegeven). De formulieren 
kunt u inleveren op Welle 32 (Jos van Haren) of Stepke 6 
(Henri Kox) in Oerle. Eind januari hebben we dan inzicht in 
wie er allemaal geïnteresseerd is in dit project. 
 
Wat betekent Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap? 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap laat zich het best 
omschrijven als een groep particulieren (georganiseerd in 
een stichting of vereniging) die een bouwlocatie verwerft 
en vervolgens naar eigen inzichten een project voor eigen 
gebruik realiseert binnen de gemeentelijke 
randvoorwaarden. Zonder tussenkomst van derden 
organiseert de stichting of vereniging op deze bouwlocatie 
een woningbouwproject, waarbij ze zelf tot een keuze van 
architect en aannemer komt. De invloed van de 
woonconsument op inhoud en vorm is groot. Deze aanpak 
heeft, doordat de groep zelf als projectontwikkelaar 
optreedt, een kosten-reducerend effect. Dat effect wordt 
nog versterkt door de mogelijkheid van zelfwerkzaamheid. 
Om de invloed van de woonconsument en betaalbaarheid 
optimaal te houden, kan gekozen worden voor de methode 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 
gecombineerd met de koopgarantregeling, een 
doorontwikkelde vorm van verkoop onder voorwaarden. 
Deze koopgarantregeling geldt speciaal voor starters. 
 
Bij zo’n CPO dient uiteraard ook rekening gehouden te 
worden met het “collectieve”, dat wil zeggen, dat er vele 
beslissingen in gezamenlijkheid genomen moeten worden, 
waarbij niet altijd iedereen krijgt wat hij graag zou willen 
en zich dan bij de meerderheid van stemmen zal moeten 
neerleggen. Ook het bouwen van individuele woningen zal 
niet tot de mogelijkheden behoren, daar dit een 
prijsverhogende werking heeft op de totale kosten. 
 
Informatie 
Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op 
met:  Jos van Haren  040-2052364 of e-mail  
  jos.vanharen@planet.nl 
 Henri Kox  040-2055115 of e-mail  
  henri@henrikox.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martin Tholen, Henri Kox, Wil van de Vorst en 
Jos van Haren van Wijkplatform Oerle, Werkgroep 
Starters- en Seniorenwoningen Oerle. 
 
Wanneer wij nieuwe informatie voor u hebben, zullen wij 
dit in de Koers van Oers vermelden, zodat u zo volledig 
mogelijk geïnformeerd wordt over nieuwe ontwikkelingen 
en voortschrijdend inzicht. 
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Vrijwilligers, onmisbaar voor de zorg! 
 
Dit najaar mocht ik deelnemen aan de jaarlijkse 
vrijwilligersavond van Zorgcentrum Merefelt. In grote 
aantallen kwamen de vrijwilligers die bewuste 
vrijwilligersavond aan in onze recreatiezaal. Men had er 
duidelijk zin in. De avond zelf bestond uit gezellig 
bijeenkomen onder het genot van een mooi buffet dat 
opgediend en verzorgd werd door de medewerkers 
hoteldiensten van zorgcentrum Merefelt. Voor de 
afwisseling trad een Spaans duo op met mooie muziek en af 
en toe een dans waartoe ook bezoekers uitgenodigd werden. 
 
Wat mij het meest opviel was het plezier dat op deze avond 
zichtbaar bij alle mensen aanwezig was. In gesprekken met 
vrijwilligers werd door hen belicht aan welke activiteit zij 
deelnamen. Het was fantastisch te horen dat er zoveel 
mensen met zoveel plezier een bijdrage leveren aan het 
welzijn van onze cliënten. 
 
Zo vertelden de mannen van het koersballen dat zij altijd 
een vast groepje kijkers hebben. Op het moment dat zij hun 
spullen uitstallen ontstaat er vanzelf een groepje cliënten 
dat geïnteresseerd komt kijken. En zoals ik uit eigen 
ervaring weet: koersballen is niet gemakkelijk, vooral voor 
onze cliënten die een CVA gehad hebben is dit een zowel 
nuttige als leuke activiteit. 
 
Ook zijn er de vrijwilligers die door de week de cliënten 
van en naar de groepsopvang brengen en halen. Wat opvalt 
is dat elke vrijwilliger zich ook terdege bewust is van de 
noodzaak van zijn aanwezigheid: “Nee, we komen altijd, 
we kunnen toch niet de cliënten in de kou laten staan!” 
 
Je kunt het zo gek niet opnoemen of we hebben er in 
zorgcentrum Merefelt wel vrijwilligers voor. Wat 
interessant is dat de mensen zelf aangeven dat zij 
vrijwilligerswerk doen dat bij hen aansluit. Zo schenkt de 
één koffie in de huiskamers. Daarbij ontstaan wel zorgen 
want er komen steeds minder huiskamers omdat we het 
verzorgingshuis afbouwen en er aldaar nog maar vijf 
verdiepingen overblijven. 
Andere vrijwilligers zorgen voor de dieren in de binnentuin 
of voor de vissen. We hebben een enthousiaste groenclub 
die inmiddels ook de tuin bij de afdeling psycho geriatrie 
heeft omgetoverd tot een fantastische bloemenpracht. Elke 
vrijdagochtend worden er bekende liedjes gezongen in de 
symfoniezaal. De zanggroep doet dit al jaren met enorm 
veel plezier en geniet zelf intens van de mooie momenten 
die bewoners duidelijk beleven aan hun liedjes. Er wordt 
gecomputerd en ge-internet met cliënten die dat leuk vinden 
en er wordt gewandeld. Alleen al voor de wandelclub op de 
donderdag waren er zo’n acht vrijwilligers aanwezig. Ook 

Vrijwilligers onmisbaar 

Merefelt
Zorgcentrum

in woonzorgcentrum Sele en in het Rundgraafpark 
participeren onze vrijwilligers. Zo wordt er enthousiast 
gekaart op meerdere avonden in de week in 
woonzorgcentrum Sele en wordt er met behulp van een 
groep vrijwilligers gezwommen. 
 
Ik had het gevoel dat ik deze teambuildingsavond veel 
mensen heb ontmoet die onbaatzuchtig voor anderen een 
bijdrage leveren. Vrijwilligers zijn de olie in de goed 
draaiende machine die Zorgcentrum Merefelt is. Velen 
roemden gelukkig ook de samenwerking met de 
medewerkers van zorgcentrum Merefelt in de zorg, welzijn 
of hoteldiensten waardoor er een unieke sfeer is om zo met 
elkaar samen te mogen werken. 
 
Ik hoop zeker dat we dit met elkaar komende jaren blijven 
behouden en wil via deze weg nogmaals onze dank 
uitspreken voor de inzet van alle vrijwilligers: u bent 
onmisbaar voor ons! Wilt u meer weten over 
vrijwilligersactiviteiten dan kunt u zich wenden tot de heer 
Michel Jansen: manager Welzijn Zorgcentrum Merefelt. 

Sinterklaas intocht 
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Oerle vruuger 

“OERLE VRUUGER”. 
Deel 13. 

 
Evenals in deze tijd waren er in de vroegere jaren ook vele 
voorschriften, wetten en regels zowel van gemeentewege 
als van rijkswege. Deze werden opgelegd door het 
gemeentebestuur als ook door de kwartierschouten, 
schepenen en regenten. Enkele van deze voorschriften zal 
ik hier bij vermelden, in het oude schrift, waarin zei 
geschreven zijn. U zult merken dat met een beetje moeite 
het toch voor u goed leesbaar is.  
 
“PUBLICATIE INZAKE DE VERPLICHTING TOT 
ONDERHOUD VAN WEGEN IN OERLE (1693)” 
 
“De inwoonders van Kerckoerle aende straet sullen op 
maendagh den 7 september die pert ende car hebben 
deselve ene die geen en hebben een de sterckste in huys 
comen wercken om te maken de Dyckwegh ende aende Plas 
s morgens ten 8 uren precies ende die verstaende te 
Hogeneynde ende Scherpeneringe op den selven dag, tyt 
ende uren om te maecken de Scheurkenswegh op peene die 
niet en compareert te verbeuren 3 gulden ten behoeven van 
de officier ende die vuytscheyt voor het gemaeckt is, den 
dag is morgen aght daegen. 30-8-1693.” 
 
In grote lijnen kwam het er hier op neer dat de inwoners 
van Oerle, die aan de straat of doorgaande weg woonden, 
werden opgeroepen om op maandag 7 september, hetzij met 
paard en wagen, of met iemand uit het huisgezin die sterk 
genoeg was om het werk te verzetten, te komen werken. 
Men werd verwacht ’s morgens om 8 uur op het Hoogeind 
en de Scherpenering, om enige uren deze schoon te maken, 
zeg maar te egaliseren. Zij die niet kwamen of niemand 
afvaardigden moesten een boete betalen van 3 gulden. Dit 
besluit werd genomen op 30-8-1693 vanaf de die datum 
was het dus nog acht dagen. 
 

 “ORDONNANTIE TEGEN GEBRUIK VAN DE 
HEIDE, OERLE 1767” 
 “Is by de vergaderinge on overweginge genomen dat veele 
ingesetenen alhier sig niet ontsien om tegen de keure by 
president en schepenen der dingbanke van Oerle op den 5 
januari 1767 gearresteert binnen de afgestoken paelen te 
turven en vlaggen te steeken etc. 
Soo is by de heeren officier, praesident en schepenen 
geresolveert daer teegens te laeten doen de volgende 
publicatie, 
Heeren officier, praesidentet en schepenen der vryhyt Oerle 
in ervaeringe gekomen dat veele ingesetennen sig niet en 
ontsien om binnens de afgestpkenen paelen te turven en 
heyvlaggen te steeken direct strydig tegen de keuren deeser 
dingbanke interdceeren en verbieden by deesen allen ende 
een ygelyk wie het ook soude mogen weesen in ’t vervolg na 
de publicatie deeses eenige turf of heyvlaggen binnen de 
gem. paelen te steeken op eene peene van drie gulden by de 
gem. keure daer teegen gestatueert lastende ten dien eynde 
de vorster en schutters deeser vryhyt wel ernstelyk 
naukeurig agt te geeven dat tuf of heyvlaggen binnen de 
paelen werden gestooken en gehaelt sullende de 
ingesetenen verpligt syn haer turf te steeken daer hun door 
heeren regenten zal werden aangeweesen, authoriseerend 
wyders de selve vorster en schutter om de contraventeurs 
dadelyk te calangieren en over te brengen ter plaetse daer 
en sulx behoort waeromme een ieder sig hier meede houde 
voor gewaerschout en syne schaede verhoede.” 
 
Ook hier een kleine omschrijving,  het was de heren 
president en schepenen van de vrijheid Oerle te ore 
gekomen dat diverse ingezetenen het niet zo nou namen 
met het steken van turf en heideplaggen (op de Vooraard). 
Het een en het ander geschiedde in strijd met de 
voorschriften. Bij deze verordening werd men er op 
gewezen dat men alleen turf en heideplaggen mocht steken 
binnen het afgepaalde gedeelte, ging men in overtreding dat 
stond daar een boete op van 3 gulden. Dit was een 
waarschuwing als men er zich niet aan hield dan werd men 
verplicht de schade te herstellen. Deze verordening werd uit 
geschreven op 5 januari 1767. 
 
“ORDONNANTIE INZAKE HONDSDOLHEID. 
OERLE 1764” 
Is in de vergadering in overneminge genomen, dat op 
saterdagh den 26 may 1764 in en door dse dorp van 
OERLE heeft gelopen een bijna witte jagthond met en hals 
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band om den welke sig in het omlopen op verscheiden 
honden alhier door het byten van honde en katten getoont 
als oft den selve rasende geweest is. 
Waar op gedeelebreerd synde is goetgevonden tot 
voorcomminge van meerder onheyl die daar uyt costen 
onstaan te ordonneeren gelyk ordonneeren by deesen aan 
alle die geene wiens honden met de voorn hond gevogten 
hebben haare honden doot te schiten of ten minstens ses 
weeken vast te leggen en voords generaal aan alle die 
geene honden houden en niet bij voors, hond mogten 
geweest syn haare honden vast te leggen den tyd van drie 
weeken sonder dat de zelve los mogen comen en die geene 
die tegen dese ons ordonnantie come overtreden sullen 
verbeuren een boete van drie gulden een derde voor de 
officier, 1/3 voor de aanbrenger en een derde voor den 
armen. 
En op dat geen voors, des te beeter worde in agt genomen 
word by deese den vorster en alle andere geoutoriseert om 
calange dien aangaande te doen en word de secretaris 
gelast hier van uyt te maken acte in forma en die morgen op 
behoorlyke tyd en plaatze alhier gewoonlyk is te publiceren 
en affigeeren aldus gedaan en gearresteerd ter vergadering 
datum ut supra. 
 
Ook hier weer een kleine omschrijving. Het komt in grote 
lijnen hier op neer dat op zaterdag 26 mei 1764 in het dorp 
Oerle een hond heeft gelopen met de beschrijving: “het was 
een witte jachthond met een halsband”. Deze had al 
verschillende honden en katten gebeten. Om meer onheil te 
voorkomen moest men de eigen hond die gevochten had 
met deze jachthond ofwel doodschieten ofwel minstens zes 
weken vast houden. Was je hond nog niet in aanraking 
geweest met deze hond dan was men verplicht de hond drie 
weken vast te houden, deed men dit niet dan kreeg men een 
boete van drie gulden, waarvan een derde naar de officier 
ging, een derde naar die gene die dit had aangebracht en een 
derde naar de armen van het dorp.. 
  
Frans Loots 
  
  

Rokers verdienen beloning 

Ook veel rokers in Zuidoost Brabant laten sigaret 24 
uur links liggen 
Actie ‘Rokers verdienen ’n beloning’ ongekend succes 
 
Den Haag, 30 november 2006 –  Ruim 900 rokers in de 
regio Zuidoost Brabant deden op 2 november mee aan 
‘Rokers verdienen ‘n beloning’. Landelijk waren dat er 
maar liefst 17.729. De gezamenlijke actie van GGD 
Zuidoost Brabant en STIVORO hield in dat rokers die dag 
24 uur lang niet zouden roken. Daarvoor konden ze een 
beloning krijgen, maar dan moesten ze zich niet alleen 
aanmelden, maar ook de dag erna een vragenlijst invullen 
op de speciale website www.verdieneenbeloning.nl. 
Landelijk hebben dat 12.272 mensen gedaan.  
 
Tineke Meeldijk is verheugd over het aantal deelnemers, 
maar nog meer over de intentie van de meeste deelnemers 
om niet alleen op 2 november de sigaretten te laten liggen, 
maar ook daarna. “De resultaten laten zien dat 54,9% van 
de 12.272 mensen 24 uur niet heeft gerookt. Ook na 24 uur 
heeft meer dan 24,3% niet gerookt en meer dan de helft 
(54,8%) heeft minder gerookt. Alle 12.272 vragenlijst-
invullers hebben Informatie op Maat ontvangen. Deze 
informatie, die past bij iemands persoonlijke situatie, is 
samengesteld op basis van de ervaringen die hij/zij heeft 
doorgegeven via de website. Dit kan de deelnemer 
vertrouwen geven voor een eventuele stoppoging. Ons doel 
was zoveel mogelijk rokers te bereiken. Daardoor neemt de 
kans toe dat rokers net dat zetje krijgen om de sigaretten 
tijdelijk of misschien wel voorgoed af te zweren.”  
 
Meer vrouwen dan mannen 
Deelnemers die zich opgaven voor de actie en achteraf hun 
ervaringen kenbaar maakten op de website of per SMS, 
krijgen een tijdschrift naar keuze. Hoewel er meer vrouwen 
(55%) dan mannen (45%) aan ‘Rokers verdienen ’n 
beloning’ meededen, was het opvallend dat Computer Idee 
- toch wel een mannenblad - het meest gewilde tijdschrift 
was. Goede tweede was echter Flair. Met de unieke actie 
wilden GGD Zuidoost Brabant en STIVORO aantonen dat 
stoppen met roken weliswaar lastig, maar niet onmogelijk 
is. De actie had een landelijk karakter, maar werd dus door 
verschillende GGD’en regionaal onder de aandacht 
gebracht. En dat leverde de nodige (media)belangstelling 
op.   
 
Over STIVORO 
STIVORO werd in 1974 opgericht door KWF 
Kankerbestrijding, het Astma Fonds en de Nederlandse 
Hartstichting. Projecten worden onder andere door VWS en 
ZonMW gefinancierd. STIVORO is het expertisecentrum 
voor tabakspreventie. Uitgangspunt in haar beleid is het 
niet-roken tot norm te stellen.  
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  Het Kerstverhaal voor kinderen 
 

Heel lang geleden gingen gingen twee mensen op reis; 
Jozef en Maria. 
Ze gingen naar Bethlehem. Dat moest. De keizer van het 
land waar ze woonden, wilde weten over hoeveel mensen 
hij de baas was en daarom moest iedereen zijn naam laten 
opschrijven in de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef 
kwam uit Bethlehem en daarom was hij, samen met Maria 
op reis gegaan. Het was een verre reis. En Maria was moe. 
Ze verwachtte een kindje en dat zou gauw geboren worden. 
Gelukkig hadden ze een ezel meegenomen. Daar kon Maria 
op zitten, als haar voeten pijn gingen doen en haar buik zo 
zwaar voelde. Als ze eindelijk in Bethlehem aankomen is 
het al bijna donker. Het is er druk, er zijn veel mensen die 
een plaats zoeken voor de nacht. Jozef kijkt bezorgt naar 
Maria. Wat zullen we doen? 
"We blijven hier niet", zegt Maria. "Ik wil ergens zijn waar 
het rustig is. Ik voel dat het kindje gauw geboren zal 
worden, weet jij geen goed plekje?" Jozef denkt even na. 
"Kom”, zegt hij dan. Hij neemt de ezel bij de teugels en 
samen gaan ze het stadje weer uit, naar het grote veld rond 
Bethlehem. Daar vinden ze een klein huisje. Een 
schuilplaats voor de herders en de schapen als het slecht 
weer is. Het is er niet mooi. Maar het is er warm en rustig 
en er is schoon, zacht hooi om een bed van te maken. Maria 
kijkt rond en lacht tegen Jozef. "Hier is het goed", zegt ze. 
In die nacht wordt Maria's kindje geboren. Ze heeft geen 
mooie kleertjes meegenomen voor het Kindje, maar ze 
heeft wel zachte doeken, waar ze het Kindje inwikkelt. 
Daarna legt ze het voorzichtig in een kribbe, die Jozef 
gevuld heeft met het zachtste en schoonste hooi dat hij kon 
vinden. Ze kijken naar elkaar. Ze zijn blij en gelukkig. "We 
noemen hem Jezus", zegt Maria. En Jozef knikt.  
Buiten op het veld zijn de herders. Ze passen op hun 
schapen. Het is een heel gewone nacht. Dan ineens... is er 
een helder licht, alsof het dag wordt. En daar staat een engel 
voor hen. Een engel die licht uitstraalt naar alle kanten. De 
engel zegt: "Wees maar niet bang . Ik kom jullie een  
boodschap brengen van God. Jullie zullen allemaal erg blij 
zijn. In Bethlehem is een bijzonder Kindje geboren. Een 
Kind dat alle mensen gelukkig 
zal maken. Ga Hem zoeken.  
Zijn naam is Jezus en Hij ligt in 
een kribbe". Opeens is er nog 
meer licht en de lucht is vol met 
engelen. Samen zingen zij een 
lied: "Ere zij God. God houdt 
van de mensen. 
Vrede op aarde waar alle mensen 
zo naar verlangen!" 

  Puzzelen zoek de 6 verschillen 
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Verjaardag kalender 2007 
 

Hallo allemaal. 
  
Ha lekker, de kerstvakantie komt er weer aan. 
Nou, jullie kunnen aan de knutsel hoor in de vakantie, daar hebben we wel voor gezorgd. 
Vanaf deze maand staat er elke Koers een deel van een kleurkalender  in de Koers. 
Deze maand beginnen we met de maand Januari. 
Print hem uit en je kunt hem gaan kleuren. 
Als je iedere maand de bladzijde goed bewaard dan heb je volgend jaar december een hele mooie verjaardagskalender klaar. 
Denken jullie ook nog aan de prijskleurplaat die elke maand in de Koers staat. 
Wel insturen hoor want je kunt er een leuke prijs mee winnen. 
Zorg maar dat de brievenbus van de Koers zo vol zit dat we een grotere moeten kopen. 
Fijne vakantie....... en tot volgend jaar! 

  Maak je eigen Kerststal 
 

Zoek deze tekeningen op de site van de Koers van Oers. Www.koersvanoers.nl. Print deze tekening en plak het papier daarna 
op een stuk karton. Kleur de figuren in en knip ze daarna uit. Je zal zien dat je zo je eigen Kerststal kan maken. Misschien 
wordt die wel net zo mooi als die in Zandoerle. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van Oktober 2006;  
“Vallende bladeren met 2 kinderen” 

dat hij sportief is, zit Geert ook op muziek es. Eén keer in 
de week gaat hij naar AMV les. Daar leer je op een 
klokkenspel spelen, noten lezen, liedjes zingen etc. En als 
je AMV 2 hebt, dan kan je een muziekinstrument gaan 
bespelen. En Geert vindt schuiftrompet wel leuk om te 
leren bespelen. Verder houdt hij ook van spelletjes spelen. 
Zoals Twister, je draait aan een schijf en daar staat dan op 
dat je met bijvoorbeeld je linkerhand op een rood vakje 

moet zetten en je rechter voet op 
een groen vakje. Je moet hiervoor 
een echt slangen mens zijn en 
ontzettend soepel en lenig. Anders 
kan je het bijna niet spelen. Je komt 
helemaal in de knoop te zitten. Een 
spel waar Geert rustig bij kan gaan 
zitten is Sponge Bob barricade, 
Rummicub junior en Monopoly. 
Naar de tv kijken doet Geert ook. 
O.a. Naar Pokemon,  
B-Daman, het Sinterklaas journaal 
en de club van Sinterklaas, met de 
Sorry-piet, muziek-piet, de 
wegwijs-piet etc. Achter de 
computer, op internet, speelt hij wel 
eens een spelletje. Hij heeft ook een 
Gameboy en een Nintendo DS. Bij 
een DS speel je de leukste games 
op twee schermen. Een gameboy 
heeft maar één scherm. Van zijn 
zakgeld koopt hij zelf spelletjes 
voor de gameboy en de DS. Je 
moet om zo’n spelletje te kunnen 
kopen wel al je zakgeld opsparen. 

Maar als je dat doet en je kan een  spel kopen, dan heb je 
ook wel iets leuks.  Na al dat spelen en sporten moet er 
natuurlijk ook nog worden gegeten. En Geert vindt heel 
gezonde dingen óók lekker, zoals bloemkool en boontjes, 
worst. Maar ook macaroni en sommige pizza’s en frietjes. 
Iets minder lekker zijn bruine bonen, spruiten, rode kool. 
(Vind ik ook niet zo lekker hoor Geert.) Zo, nu weten jullie 
het één en ander van Geert. Geert ik vond het gezellig om 
met jou te babbelen en veel plezier op je kinderfeestje. Je 
kinderfeest wordt vast heel leuk, want ik weet wat jullie 
gaan doen. Heel veel plezier en koop iets leuks van je bon. 
 
Houdoe en tot de volgende keer. 
 

Hallo allemaal, 
 
Na al die regen schijnt vandaag weer eens de zon, als ik op 
weg ben naar de winnaar van de kleurplaat. Gelukkig is het 
niet ver weg en kan ik er op de fiets naar toe. Als ik aanbel 
doet hij samen met zijn moeder open. En in de hal zie ik 
iets staan wat er interessant uitziet. Maar ik weet niet wat 
het is. Daar kom ik pas later achter. We gaan de kamer in 
en daar zie ik slingers hangen. De 
cadeaubon winnaar is pas jarig 
geweest. En hij heet: GEERT 
SMITS. Hij is nu een jaartje ouder 
dan op de kleurplaat staat. Geert is 
al 8 jaar oud geworden. Ik 
bewonder eerst zijn cadeautjes. Hij 
heeft onder andere een PSV  
T-shirt gekregen. En een PSV 
portemonnee, een 3D voetbal 
puzzel. En dan komen we op het 
cadeau dat in de hal staat. Het zijn 
twee oranje ronde dingen en er 
moeten auto’s in. Misschien 
kennen  jullie het. Het heet Hot 
Wheels Fireball. Je kan één of 
twee auto’s in deze vuurbal 
lanceren en je race is begonnen. 
En een lawaai dat die “vuurbal” 
maakt. Ik begrijp nu waarom deze 
Hot Wheels fireball in de hal staat. 
We gaan weer naar binnen en 
Geert vertelt dat hij samen met zijn 
ouders hier woont en dat zijn 
oudere broer alleen in het weekend 
thuis komt. Hij studeert in een andere plaats. Geert zit in 
groep 4 van de sint Jan Baptist, bij juf Irene en juf Nicole. 
Zijn vriendjes zijn Daan, Dennis, Dorus en Stef. Spelling, 
taal en lezen vindt hij leuk en rekenen is iets minder leuk. 
Sportief is Geert ook. Hij zit op hockey. De club waarbij hij 
zit heet: Basko. Geert traint één keer per week op 
donderdag na school. Samen met zijn vriend Daan. En op 
zaterdag spelen ze een wedstrijd. En hij zit niet alleen 
samen met Daan op hockey, nee… ze zitten ook samen op 
tennisles. En om heel goed te worden moet je natuurlijk ook 
trainen. Dit doet hij op woensdag middag. En nu niet meer 
buiten, maar binnen in de sporthal Atalanta. Die training 
gaat altijd door want binnen in de sporthal hoef je geen 
rekening te houden met regen, hagel sneeuw etc. Behalve 
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 1 januari 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 December 2006’ en druk de pagina af. 



Agenda 2006 

Volgende kopijdatum is 
1 januari 2007 

Agenda 2007 
Januari  

7 Harmonie:openingsconcert en receptie in de 
Schalm 

14 St. Jeugdbelangen: snerttocht + na afloop 
uitreiking RABO Verenigingsprijs 

28 TCO: Dag in de sneeuw 
28, 29 & 30 Vrijwilligersavonden Stimulans 
  

Februari  

17 t/m 20 Carnaval 
17 Harmonie: deelname carnavalsoptocht Oerle 
18 Harmonie: deelname carnavalsoptocht 

Veldhoven 
24 of 25 TCO: Bezoek aan een stad 
  

Maart  

31 Veldhovens spektakel 
  

April  

8 St. Jeugdbelangen: paaseieren zoeken 
14 Harmonie: Optreden met Gé Reinders in de 

Schalm 
15 TCO: braderie in Oerle 

21 TCO: Feestavond/Jaarvergadering 
22 1e H.Communie 

  
Mei  
6 Harmonie: dauwtrappen 

27 St. Jeugdbelangen: pinksterfietstocht 
28 Harmonie: pinksterconcert 

13 BIO: Verkoop Valentijnsharten 

18 KBO Eten in Merlijn 
17 Vergadering Wijkplatform 

24 Voorlichtingsavond Senioren en starters 
woningen 

1 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 

15 KBO: Eten in de oude garage 

15 KBO: eten bij de WOK 

7 BIO/SDO: schoolkorfbaltoernooi 

19 KBO: eten bij de Molenvelden 

25 Bio: pupillendag D-E-F-jeugd 

17 KBO: eten bij de Uitdaging 

7 Bio; inloopvergadering voor de ouders vd 
jeugdleden 

December  
17 Chant'Oers: kerstconcert met Harmonie st.Cecilia 

18 KVB: Kerstviering 

20 KVO kerstviering 
20 Kerstviering KBO / Zonnebloem 

23 oud papier ophalen 
28 TCO: Sport & Activiteiten dag 

17 t/m 4/1 Dwaaltuin Oerse Tuin 

19 Life kerst in Oerle 

21 Kerstmarkt Basisschool st. Jan Baptist 

Juni  
2 Boergondisch Oers 
3 BIO: Knegseltoernooi 
8 harmonie: goede doel actie in PSV stadion 
10 BIO: gezelligheidstoernooi 

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 
23 TCO: Activiteit oudste tieners 
  

Augustus  
10 t/m 12 TCO: Bivak 
18 TCO: Afsluitingsavond 
  
September  
15 t/m 18  kermis 
  
Oktober  
20 Harmonie: concert van de eeuw in de feesthal 
  
december  
22 Harmonie: kerstconcert met Chant Oers in de 

kerk en nazit in d'Ouw School 

14 KBO: eten bij Creme de la Creme 

Juli  
5 KBO: eten bij Merlijn 
  


