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Redactie 
Lucy van der Aa, Ad Adriaans, Selma van Balen,  
Bart van den Boogaard, Herman Gras,  
Carolien Sandkuijl - Kickken, Ine Loijen, Wim Luijkx,  
Chris Sandkuijl, Kitty Tholen - Jacobs ( 2051642, 
Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 
 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 

Druk & technische realisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 2051642). 
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 
 
Internet 
Het adres van onze internetpagina’s: http://www.koersvanoers.nl 
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen 
naar: webmaster@koersvanoers.nl 
 
Kopij aanleveren 
Via mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
d’Ouw School in de vorm van een diskette en een afdruk 
(i.v.m. leesbaarheid diskette). 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Verschijningsdata 2006 
Nr. Kopij Verschijningsweek 

3 24-02-2006 
(vrijdag v. Carnaval!) 

 11 (15-03-2006) 

4 27-03-2006  15 (12-04-2006) 

5 01-05-2006  20 (17-05-2006) 

6 29-05-2006  24 (14-06-2006) 

(Let op! in juli géén Koers van Oers) 

7 31-07-2006  33 (16-08-2006) 

8 28-08-2006  37 (13-09-2006) 

9 25-09-2006  41 (11-10-2006) 

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje 
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven. 
Hieronder een klein overzicht: 
 
Koers nr. 3 Maart Lente 
Koers nr. 4 April Pasen / Moederdag 
Koers nr. 5 Mei Boergondisch Oers 
Koers nr. 6 Juni Vaderdag / Vakantie / Zomer 
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Wedstrijdprogramma BIO 1 

Zaalcompetitie Hoofdklasse A 
 
zo 13 nov.: Ona 1-Bio 1 uitslag: 12-14 
zo 20 nov.: Bio 1- de Korfrakkers 2 uitslag:   7-16 

pupil vd week: Margo vd Hurk 
zo 27 nov.: Rosolo 2- Bio 1 uitslag: 10-12 
zo 4 dec.: Bio 1- Bladella 1 uitslag:   7-  6 

pupil vd week: Willemijn v Rooij 
zo 11 dec.: 13.20 uur: Boskant 1- Bio 1 uitslag: 12-  8 
zo 18 dec.: 12.00 uur: Sirene 1- Bio 1 uitslag: 16-10 
zo 8 jan.: Bio 1- Flamingo’s 1 uitslag:   6-  4 

pupil vd week: Nicole v Gaal 
zo 15 jan.: 14.20 uur: Bio 1- Ona 1 uitslag: 12-11 

pupil vd week: Manon Smits 
zo 22 jan.: De Korfrakkers 2- Bio 1 uitslag: 17-10 
zo 29 jan.: Bio 1- Rosolo 2 uitslag: 10-11 
zo 5 febr.: Bio 1- Sirene 1 uitslag: 10- 8 

pupil vd week: Romy Strijbosch  
zo 12 febr.: 18.20 uur: Bladella 1- Bio 1 

sporthal Eureka in Hapert 
zo. 19 febr.: 14.20 uur: Bio 1-Boskant 1 

pupil vd week: Brett Borgmans 
sporthal den Ekkerman 

zo 5 mrt: 13.10uur: Flamingo’s 1- Bio 1 
sporthal de Klumper in Lieshout 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O

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 

Veldhoven, 6 februari 2006 
 
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor al uw 
felicitaties, kaarten, bloemen en cadeaus. 
Harmonie St. Cecilia, het was hartverwarmend. 
Dankzij u allen, is deze dag onvergetelijk geworden. 
 
Bedankt hiervoor 
Familie Denissen-Govers 

Bedankt 

Te koop aangeboden: 
  

− Sneeuwkettingen (slechts 1 maal gebruikt) 
− Elektrische grasmaaier 
− 4 Gestoffeerde stoelen. 

 
Te bevragen bij de: 
 fam. Teurlinckx 
 Feit 17 
 Oerle 
 (040 - 2531264 

Elke Oerlenaar kan van de rubriek gebruik maken. Hij is bedoeld om op niet 
commerciële basis een oproep te doen. De redactie behoudt zich wel het 
recht voor om (zonder opgaaf van redenen) het stukje niet te plaatsen 

Vraag en aanbod 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

"AVETO" 
speelt in het jubileumjaar 

 
EEN RONDJE BALKON VOOR MENEER 

(ook bekend als "Hotel op Stelten") 
Auteur: Ray Cooney. 

 
De schrijver staat bekend om zijn ijzersterke, snelle 
kluchten. 
Je hebt het goed voor elkaar: je bent minister, hebt een 
leuke vrouw, een vrije avond en een sexy vriendin. Maar in 
een goede klucht duurt dat niet lang. 
Zoals gebruikelijk loopt alles fout. Wat moet je met je 
minnares, als er een lijk in de kamer ligt? Je huurt de 
aangrenzende suite, die niet zo vrij is als je denkt. Je krijgt 
te maken met de woeste echtgenoot, tevens bokser. 
Je sullige secretaris, die van alles natuurlijk de schuld 
krijgt, maakt het alleen nog maar ingewikkelder. 
De ober is zeer behulpzaam, als hij genoeg geld kan 
vangen. 
De geachte minister komt steeds meer klem te zitten.  
Elke oplossing schept diverse nieuwe problemen. 
Veel verrassende gebeurtenissen; snelle dialogen. 
 
De spelers van AVETO weten hoe je een goede klucht 
moet spelen! 
 
Op vrijdag 17 maart en zaterdag 18 maart 2006 
Aanvang: 20.15 uur Theater 'De Schalm' te Veldhoven 
Entree € 9.00 
Kaart verkoop: "De Schalm", Multivlaai Citycentrum en  
bij Erik van der Velden ( 040-2539269 

Een rondje balkon 

Snerttocht door Oerse Alpen war sehr gut! 
 
De Snerttocht was dit jaar sehr gut. Dat bleek vooral uit de 
overdonderende belangstelling. Er waren maar liefst 460 
deelnemers, een mooi record. Dat was vooral te danken aan 
de zon, de mooie route, de après-skihut met glühwein en als 
toetje het Schlagerfestival. 
Vooral het Schlagerfestival werd zeer intens en met veel 
genoegen beleefd. Grote talenten waren aanwezig:  
Het Marianne Rosenberg Trio, een stel Slagers, Heino, 
Peter Mafia, Vicky Leandros, Ad Borgers en Demis 
Roussos. Ook Marianne’s polonaise was aanwezig. Verder 
werden er mensen uit het publiek gevraagd die op het 
podium konden meezongen met Bette, Kim en Lynn.  
Dit alles werd aan elkaar gepraat door een verdwaalde 
Duitse jachtopziener. En in de muziek gezet door DJ Ger 
(die van de juiste muziek op het juiste moment, ook een 
talent). 

Snerttocht 2006 
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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 hoofdprijs, een groot assortiment buitenlandse kazen, 
werd gewonnen door de familie Liebregts. Zij schreven een 
ontroerend gedicht naar aanleiding van de woorden die ze 
tijdens de Snerttocht al puzzelend hadden verzameld.  
Lees maar even mee: 
 
Naar de snert 
 
Het Sint Nicolaascomité regelde dit jaar 
De Snerttocht van Oerle, echt waar 
Tijdens de tocht is ons het gevoel bekropen 
Dat we helemaal van Frankrijk naar Spanje moesten lopen 
En dat alleen voor zo’n slagroomtaart 
Dat is ’t eigenlijk niet waard 
Sinterklaas en zijn pieten hebben we niet gezien 
Die komen op 26-11 weer misschien 
Skiën konden we niet, al was het wel koud 
Daartegen hielp ook geen sauerkraut 
Heidi en Peter waren er wel 
Peter wilde naar Wenen heel snel 
Heidi zei: Hou je gemak 
En schopte Peter op een pijnlijke plaats (gekuiste versie) 
Jodelen was toen ’t enige dat Peter nog kon doen 
Heidi wilde het goed maken met een zoen 
Na acht kusjes was alles weer goed 
En gingen ze naar de snert met goede moed. 

Na zo’n vermoeiende tocht zo’n mooi gedicht maken is erg 
knap, dus… een terechte winnaar. 
En niet te vergeten: ook Gidi van Riet en zijn medewerkers 
(van d’Ouw School) en de leden van Stichting 
Jeugdbelangen zaten strak in de Beierse kledij. Dankzij hun 
medewerking was het feest helemaal af. Heel erg veel dank 
daarvoor. Oers is een fantastisch dorp! 
 
We hebben de snerttocht met veel plezier georganiseerd. En 
we hebben ook een erg gezellige voorbereiding gehad wat 
niet onbelangrijk is.  
So eine schöne haben wir nog nicht gehabt…(4x)! 
 
Lian, Marc, Tonnie, Anita, Jan, Wilma en Wil 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Hallo allemaal 
 
Zaterdag 25 februari barst het carnaval weer los in  
d’Ouw School. Stiekem starten wij vrijdag al, voor de 
schoolcarnaval. Daarna is het 3 dagen lang groot feest met 
een super discotheek met Joost Timmermans en maandag is 
Magic Mike er weer. Kortom, het wordt weer een gezellige 
boel. Afgelopen jaar is er een mooie lambrisering gemaakt 
in d’Ouw School. Wij willen onze zalen graag mooi houden 
en daarom zijn stiften vanaf dit jaar niet meer toegestaan. 
 
De consumptieprijzen zijn dit jaar als volgt.  
 1 Munt = € 1.40 
 15 Munten = € 20.00      dit is € 1.33 per stuk. 
 31 Munten = € 40.00      dit is € 1.29 per stuk. 
Bij aanschaf vanaf 40 stuks of meer wordt een stuksprijs 
van € 1.25 gerekend. 
 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne carnaval toe. 
 
Het bestuur van d’ Ouw School 

Carnaval in d’Ouw School 

3 DAGEN CARNAVAL  
in d’Ouw School 

Met medewerking van dj 
JOOST 

 
*Zaterdagmiddag 25 februari.  

Kinderoptocht 
start 13.00 uur 

Met aansluitend prijsuitreiking en 
confettibal 

 
*Zondagmiddag 26 februari. 

 Koude neuzenbal 
na de Veldhovense optocht 

 
*Maandagmiddag 27 februari m.m.v. 

  Goochel en ballonen clown 
Magic Mike 

Carnaval 2006 
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Van d’Ouw School 

Mededelingen van d’Ouw School. 
 
Vanaf 1 januari 2006 zijn wij wettelijk verplicht om 
rookvrije ruimtes te realiseren binnen d’Ouw School. 
Om hier aan gehoor te geven zijn de volgende ruimtes 
vanaf heden rookvrij. 
- Alle gangen. 
- De toiletten 
- Het biljart 
- De keuken 
- Het magazijn 
- Het jeugdhuis 
- De gehele bovenverdieping 
- De grote zaal behalve bij grote feesten als de grote bij de 

kleine zaal getrokken wordt. 
Op de deur van elke rookvrije ruimte zal een bordje komen 
te hangen. 
 
Ook mogen er geen kinderwagens meer in de gangen 
geplaatst worden i.v.m. vluchtwegen. 
 
 
Het bestuur van d’Ouw School. 

SPIEGELBEELD 
 
Spiegelbeeld… ik zie je 
Want je kijkt me zwijgend aan. 
Dat onvolmaakte lijf … 
Ben ik dat, die ik daar zie staan? 
 
Waar is dat meisje van weleer 
Met jeugdige tint en volmaakt figuur? 
Kreeg zij wellicht van vadertje tijd 
Ongewild een verouderingskuur? 
 
Ik zie plooien en rimpels 
Die ik nooit eerder zag 
En ik denk met schrik: 
“Mijn oude dag!” 
 

Dan zie ik ogen, 
Die stralen zoals het hoort. 
En het is niet meer het lijf 
Dat me stoort. 
 
Want plooien en rimpels 
’t Is natuurlijk niet fijn 
Maar zou je daarom 
Een ander mens moeten zijn? 

 
De blik in die ogen vertelt me pas 
Je bent … wie je bent 
En je blijft … die je was! 
 
Thea. 

Koers cultuur (1) 
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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 
 

Voor leuke decoraties in huis en in de tuin 
 

Voor actuele informatie en open dagen, 
kijk op de website of bel me even. 

040 - 2541087 / 06 - 51890143 

Parochieberichten: 
Overleden: 
− Adriaan van Oorschot, Sondervick 127 (79 jaar) 
− Dien Claassen – vd Kruijsdijk, Akert 9 (73 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! 

Katholiek-zijn, voetbal, eten en Carnaval. 
 
Een jaar geleden werd het ingevoerd: je moet in bepaalde 
gevallen je identiteitsbewijs kunnen laten zien. Je moet 
kunnen laten zien wie je bent. Maar kan een papier met een 
pasfoto daarop dat wel? Zegt zo een officieel document nu 
wat jouw identiteit is? Nee, want identiteit is ook iets van 
bij groepen mensen willen horen, bij wie je je thuis voelt. 
En zoiets staat niet in je paspoort. In Groot-Brittannië 
maakt de regering zich zorgen over de eigen identiteit, want 
Brit wil blijkbaar niemand meer zijn, wel Schot, Noord-Ier 
of een Welshman. Ook dat zijn identiteiten. Men zoekt daar 
nu naar een dag waarop de Britse identiteit gevierd kan 
worden, net zoals de Amerikanen de Forth of July (4 juli) 
hebben en de Fransen hun 14e Juillet (14 juli). Een dag 
waarop ze kunnen vieren trots te mogen zijn op Brit-zijn. 
 
Hebben wij – als katholieken ook zo een identiteit? Hebben 
de scholen waar R.K. op staat ook nog zo een identiteit? Is 
er een dag waarop we als katholieken trots mogen zijn op 
het feit dat we katholiek zijn? Ja, ze zijn er nog in de 
dorpen en de wijken, die al langer bestaan. De 
patroonheilige van een dorp maakt dat we laten zien dat we 
als katholieken bij elkaar horen. In Oerle hebben we heel 
duidelijk de dagen van Sint-Jan (24 juni en ze hebben er 
gelijk 25 juni aan vast geplakt), dagen waarop het Gilde 
uittrekt en de mensen weer weten dat hun kinderen op de 
Sint-Jan Baptist school zitten. Dát is zo een identiteitsdag… 
In Veldhoven is dat wat lastiger: de dag van H. Caecilia ligt 

in de herfst, 22 november, niet echt een dag om er op uit te 
trekken. Wel vieren dan veel koren, harmonieën en fanfares 
hun feesten, allemaal ter ere van hun patrones Caecilia. Een 
extra handicap om de dag van Caecilia te vieren in het 
kerkelijk jaar is dat de afsluiting van de kerkelijk jaar, 
Christus-Koning, vaak meer aandacht krijgt.  
 
Vroeger, hoor je dan wel eens, was het allemaal veel 
duidelijker met de katholieke identiteit. Toen voetbalden 
we zelfs op een katholieke manier, nog steeds is dit terug te 
vinden in de namen (R.K.V.V.O. bijvoorbeeld). Ik denk 
niet dat men bij deze voetbalvereniging eerst een  
‘Onze Vader’, of nog katholieker een ‘Wees Gegroet’ bidt 
alvorens men de tegenstander met goed christelijke 
middelen gaat bestrijden. Vroeger waren er nog paters en 
zusters die de identiteit op school hoog hielden. 

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

Velen van ons zijn nog echt door religieuzen opgeleid. Dáár 
leerde je tenminste wat katholiek-zijn wil zeggen. Kijk 
anders naar onze missionarissen die goed werk doen in de 
arme landen, zij bouwen daar een nieuwe katholieke cultuur 
op. Dáár leer je nog eens goed kerk-opbouwwerk. Zie de 
verpleging in de ziekenhuizen: zij worden nog steeds zuster 
of broeder genoemd, dit naar de religieuzen die vroeger in 
de ziekenhuizeen werkten. De zusters en broeders van nu 
hebben echt geen eeuwige geloften gedaan. Zelfs ons 
ziekenhuis in Veldhoven heet niet eens meer St. Jozef. 
 
Veel van wat eens katholieke identiteit was, is door de 
overheid overgenomen. Dat is in andere landen, 
bijvoorbeeld in Duitsland heel anders geregeld. Daar 
kunnen ziekenhuizen en verpleeghuizen nog in katholieke 
of reformatorische ‘handen’ zijn. Dat alles wordt dan 
betaald vanuit de ‘Kirchensteuer’ (kerkbelasting). Hier in 
Nederland niets meer van dit alles, zo lijkt het. Alles is 
geregeld door de overheid. Behalve wanneer mensen tussen 
de wal en het schip in dreigen te vallen. Dáár komt de 
christelijke identiteit (want vaak in samenwerking met de 
protestantse kerken) nog al eens om de hoek kijken. 
Mensen die hier in Nederland geen rechten hebben op de 
sociale voorzieningen, omdat zij bijvoorbeeld geen 
verblijfsvergunning hebben. Maar ook mensen die 
financieel diep in de problemen zitten. Dat kan toch niet in 
ons rijke Nederland, hoor ik u denken? Wel degelijk: want 
ook bij deze mensen moeten eerst alle vaste lasten betaald 
worden. En u zelf weet hoeveel duurder bijvoorbeeld de 
huren zijn geworden of de energieprijzen. Vaak zitten er 
ook nog aflossingen bij voor de schulden die in het 
verleden gemaakt zijn. Dat alles moet eerst en dan is er 
eigenlijk maar één echte flexibele post die overblijft: 
namelijk het eten. Dát kan hopelijk goedkoop ingekocht 
worden of anders maar wat minder gezond eten. Voor deze 
mensen is er nu de Voedselbank. Een landelijke organisatie, 
die ook in Veldhoven aanwezig is. U heeft het in de vorige 
‘Drieklank’ kunnen lezen: ruim € 1100,00 hebben twee 
collectes opgebracht tijdens kerstavond voor de 
Voedselbank. En men is bij de Voedselbank op zoek naar 

vrijwilligers die mee willen helpen, want het is toch een 
hele organisatie. U kunt zich aanmelden bij het 
parochiecentrum ((040 - 253.22.26). Een moderne manier 
van identiteit uitstralen, zo zullen we het maar zeggen. 
Maar ook deze Voedselbank is vooral geholpen vanuit de 
protestantse kerk in Veldhoven. Nu willen wij – als 
katholieken – ook onze verantwoordelijkheid nemen en 
laten zien dat ook wij een christelijke identiteit willen 
waarmaken. “Wat u voor de minsten der mijnen hebt 
gedaan, heeft u voor mij gedaan” een uitspraak van die 
Mens bij wie de christelijke identiteit is begonnen. 
 
De Britten zijn op zoek naar een ‘identiteitsdag’ om te 
vieren dat zij zich Brit voelen. Hebben wij als katholieken 
dan niet ook zo’n dag in het jaar waarop we vieren dat we 
katholiek zijn? Een dag waarop we de katholieke ‘blijheid’ 
tegenover de spreekwoordelijke protestantse ‘somberheid’ 
mogen zetten? Een dag waarop we het leven écht mogen 
vieren? Je zou kunnen denken aan Kerstmis (een feest dat 
zeker ook in de scholen wordt gevierd met bijbelverhaal en 
al) of aan Pasen (eigenlijk dé kerkelijke feestdag van het 
jaar). Maar deze dagen delen we met onze protestantse 
medechristenen. Ik denk dat we zo een dag helemaal niet 
hoeven uit te vinden, we hebben al zo’n dag. Sterker nog 
we hebben zelfs drie van die dagen! Gekoppeld aan Pasen 
vieren we namelijk ieder jaar het Carnavalsfeest! Misschien 
niet meer zo katholiek als vroeger, misschien houden we nu 
iets minder rekening met de medemens dan toen, maar 
toch…  
 
Mardi Sanders 
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Weekendvieringen St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekend van 18 – 19 februari: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino. 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(Convocamus)   
 
Weekend van 25 - 26 februari: 
za  19.00 uur: Woord– en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders (The Unity) 
zo  10.15 uur: Woord– en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders 
 
Aswoensdag 1 maart:  
19.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 
Weekend van 4 - 5 maart:  
za  19.00 uur: Woord- en Communiedienst: gezinsviering, 

presentatie vormelingen met  
pastoraal werker M. Sanders  

zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
(St. Jan) 

 
Weekend van 11 – 12 maart: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

m.m.v. La Vivacité uit Vught 
zo  10.15 uur: Woord- en Communiedienst met  

pastoraal werker M. Sanders  (Convocamus) 
 
Weekend van 18 – 19 maart: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor J. Tonino 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor J. Tonino 

(Convocamus) 

Kerkhofbeheer St. Jan de Doper: 
Met ingang van 1 januari j.l. heeft Martien van Nostrum 
zijn werkzaamheden voor het kerkhofbeheer/administratie 
van het parochiekerkhof in Oerle overgedragen aan  
Cor van der Mierden, Welle 2a.  
Martien heeft 10 jaar geleden deze taken overgenomen van 
Piet van de Wal en hij vindt nu de tijd rijp voor een 
opvolger die hij nog wat kan inwerken. Het is plezierig dat 
Cor bekend is met de familieverbanden in het “Oerse”. 
Wanneer na 10 of 20 jaar de grafrechten verlopen en de 
familie benaderd moet worden of deze grafrechten nog 
moeten worden verlengd, blijkt het dikwijls nog een hele 
puzzeltocht te zijn waar de nabestaanden zijn gebleven.  
Vaak weten familieleden of bekenden dan nog waar er 
gezocht moet worden.  
Wij bedanken Martien voor de serieuze invulling van zijn 
taak en wensen Cor hierbij veel succes en nog wat 
ondersteuning toe. 
 
Beheerscommissie St. Jan de Doperkerk  

Voorbereidingen voor het Heilig Vormsel 
 
De voorbereidingen voor het H. Vormsel zijn in volle gang. 
We zijn begonnen met een informatie-avond voor de 
ouders. Zowel praktische informatie als belangrijke data 
zijn daar besproken. Belangrijke data zijn: 
 
Voor Veldhoven-Dorp, Zonderwijk en ‘t Look: 
Presentatie viering: zaterdag 11 februari om 19.00 uur in 

kerk H. Caecilia. 
Vormselviering: vrijdag 31 maart om 19.30 uur in  

kerk H. Caecilia. 
 
Voor Oerle: 
Presentatie viering: zaterdag 4 maart 19.00 uur in  

kerk St. Jan de Doper. 
Vormselviering: vrijdag 7 april 19.30 uur in  

kerk St. Jan de Doper. 
 
Verder hebben we de eerste kindermiddag met de 
toekomstige vormelingen achter de rug.  
Dit was een  leuke en gezellige middag. 
 
De vormsel werkgroep 
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Overpeinzingen 

Zomaar een boodschappenbriefje achtergelaten in een 
winkelwagentje van onze grootste grutter. 

 
Het ligt er verloren en zielig 
bij wanneer ik mijn weer lege 
wagentje terug wil zetten in 
de rij en ik besluit om het 
briefje mee te nemen. 
Waarom vraag je je af? Ik 
weet het niet. 
Het heeft iets … zo’n 
achtergelaten briefje. Is het 
gewoon vergeten of bewust 
in dat karretje gegooid? Het 
doet er niet toe. Voor mij 
heeft het een speciale 
aantrekkingskracht en dat 
maakt zo’n gewoon briefje 
tot iets bijzonders. 
 

Thuis gekomen bekijk ik het briefje en zie wat er allemaal 
voor boodschappen op staan. Het maakt me nieuwsgierig en 
ik probeer me er een voorstelling van te maken wie de 
persoon is die dit briefje meenam om op pad te gaan voor 
inkopen. Is dat dezelfde persoon als degene die het 
geschreven heeft, of is iemand er met dit briefje op uit 
gestuurd, omdat de schrijver ervan zelf geen tijd en/of 
gelegenheid had? Enkele dingen staan vast. Degene voor 
wie deze boodschappen bedoeld zijn, is geen vegetariër, 
houdt van een beetje experimenteren met maaltijden en is 
een liefhebber van dieren. 
Dat laatste doet mij wel iets. Mensen die van dieren houden 
zijn over het algemeen ook mensen waar ik het goed mee 
kan vinden. (Misschien ben ik in mijn vorige leven wel een 
of ander dier geweest.) 
Even nalopen: Cesar, volgens mij is dat duur spul in kleine 
blikjes en moet dus voor een kat zijn zodat die de vogeltjes, 
waar het voer in het vogelhuis voor bestemd is, met rust 
laat. Geurflesjes hout. Dat is vast en zeker om de geur van 
cesar voer teniet te doen, want waarom denk je anders 
meteen aan zoiets wanneer je cesar schrijft. 

Maar dan :Vogel retour! Wat voor vogel retour? 
Een papagaai misschien, die het bezoek niet op de juiste 
manier begroet? Of een kanariepiet die niet op de juiste tijd 
begint met zijn liedje zingen, of nog erger: het  verkeerde 
liedje zingt. Tja, er wordt tegenwoordig wat verwacht van 
vogels die je in huis haalt. 
Maar … vogelliefhebbers zien de vogels toch liever buiten 
dan binnenshuis? Of heb ik dat bij het verkeerde eind? 
Nou ja, in elk geval krijgt de hond gewoon brokjes en de 
rest van de familie wordt getrakteerd op een Italiaanse 
schotel. 
Smakelijk eten zal ik maar zeggen en misschien brengt dit 
boodschappenbriefje nog iemand op een idee voor een 
komende maaltijd. 
 
 
 Thea. 
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers nr. 3, 1983 – 1984 
 
Het tonpraotersdebuut met carnaval was een groot succes. 
Het was gewoon geweldig wat er allemaal uit die ton 
kwam. We vonden het daarom wel de moeite waard om het 
nog eens helemaal op papier te zetten, zodat iedereen het 
nog eens op zijn gemak kan doorlezen. 
 
Louis van de Oetelaar. 
 
Hallo ik ben Louis. Louis van Jan, van Willem de 
kolenboer. Ik zit hier op de school in de 4e klas bij meester 
Manders. Die meester die weet ook niet veel, die vraagt 
alles aan ons. Vorige week toen hadden wij geschiedenis en 
toen vroeg hij aan mij wanneer is Karel de Grote 
gestorven? Ik zeg maar meester ik wist niet eens dat hij ziek 
was. Toen vroeg hij aan Wilbert van de Mierden wie was 
Godfried van Bouillon? Maar Wilbert die wist het niet. Ik 
zei meester volgens mij heeft die de soepblokken 
uitgevonden. Van de week toen hadden wij aardrijkskunde 
en toen vroeg de meester wie weet waar Amerika ligt? Ik 
stak natuurlijk mijn vinger op. Louis zei de meester, kom 
het maar eens aanwijzen op de kaart. Ik naar voren, pak die 
grote aanwijsstok, kijk een tijdje naar de kaart en zei toen 
“daar” en ik wees met de stok een grote gele vlek aan. 
Goed, zei de meester, goed Louis. En toen vroeg hij aan de 
klas, wie heeft Amerika ontdekt? En heel de klas die riep 
Lowieke, Lowieke. 
Vorige week moest ik ook nog een heel moeilijke som 
maken. Louis, zei de meester, als ik hier 38 eieren neerleg 
en ik leg er hier 32, hoeveel eieren zijn dat dan? Ik zei 70 
meester, maar ik wist niet dat gij ook al eieren kont leggen. 

Toen hadden wij ook nog natuurkunde. De meester had een 
kikvors meegebracht en die had hij op zijn lessenaar gezet. 
Spring zei hij tegen die kikvors en die sprong tot bijna aan 
mijn tafeltje.`De meester raapte hem weer op en trok hem 
toen allebei zijn achterpoten uit. Hij zette hem weer op de 
lessenaar en zei weer “spring”, maar het beestje deed niets. 
Kijk zei de meester toen, nu kun je zien dat als je een 
kikvors 2 poten uittrekt dan hoort hij niets meer, dan is hij 
hardstikke doof.  
Muziekles die krijgen wij ook. Van de week had de meester 
van alles verteld over notenbalken en muziekinstrumenten. 
Toen vroeg hij aan ons of wij ook muzikale dieren kenden. 
Die meiden die hadden het allemaal over vinken en 
kanaries en merels, allemaal zangvogels. Maar Marc de 
Graaf die zei een olifant meester, want die kan 
trompetteren. En Erwin van Doren die zei een ezel meester 
want die kan balken. Ik stak ook mijn vinger op en zei een 
koe meester. Nee zei de meester een koe is een heel stom 
dier, die kan niets. Ik zei meester, een koe heeft 2 horens, 
een doedelzak, met zijn staart slaat ze de grote trom en 
achter draait ze nog grammofoonplaten af.  
Gisteren heb ik nog een opstel moeten maken, dat zal ik 
eens voorlezen. Het gaat over het varken. Een varken is 
voornamelijk gemaakt van spek. Aan de buitenkant zit er 
een dikke huid omheen gemaakt, dat is de zwoerd. 
Helemaal vooraan aan het varken, daar zit de kop aan vast 
gemaakt. Aan de kop zitten 2 grote oren, daar kun je hem 
goed mee oppakken als hij met de vrachtauto mee mag. 
Van de kop van het varken maken ze zult. Bij onze meester 
thuis zeggen ze daar hoofdkaas tegen. Zult dat eten grote 
mensen altijd op roggebrood als ze heel veel bier moeten 
drinken. Recht tegenover de voorkant waar het varken 
uitscheid daar is de achterkant. Daar zit de staart aan vast 
gemaakt. Aan de staart kun je zien of het varken ziek is. Als 
het varken niet ziek is zit er een mooie krul in. Onder de 
staart zit de ham. De ham in het lekkerste van het varken, 
daarom zit dat ook achteraan, dan kan hij daar zelf niet bij. 
Binnenin het varken zitten de darmen, tenminste zolang het 
varken leeft, als het varken dood is zit het varken in de 
darmen, dat heet worst. Worst dat is een varken dat 
helemaal in de war zit. Een heel groot varken met allemaal 
kleine varkens dat heet een zeug. Een zeug is een heel 
ongelukkig dier, want het heeft varkens van jong en een 
beer van een vent.  
Nou zal ik jullie nog vertellen hoe Tinus, onze Tinus aan 
die bult op zijn kop gekomen is. Toen Tinus nog Tinuske 
was, mocht hij een keer met de molenaar van Zeelst boven 
in de molen gaan kijken. Niet uit het raam gaan hangen 
Tinuske zei de molenaar, want er draaien 4 wieken van de 
molen rond en die slaan je dan op je kop. Even later hoort 
hij Tinuske heel hard janken. Hij er naar toe en zei maar 
Tinuske wat heb je gedaan, heel je kop zit vol met bloed. 
Gij hebt gelogen snikte Tinuske, ik heb er 4 geteld die 
voorbij waren en de 5de die heeft op mijne kop geslaan. 
 
EINDE .......... 



11 

Koken met de koers 

Deze keer in koken met koers: 
een champignons-crèmesoep. ( 6 – 8 personen ) 

 
Ingrediënten: 
 
1 sjalotje 
150 gram champignons 
15 gram boter 
1 flesje Maggi Basis voor champignonsoep 
100 gram fijne doperwtjes 
( diepvries ) 
2 eetlepels crème fraîche 
1 zakje Maggi soepenbinder 
1 eetlepel fijngesneden bieslook 
  
Bereiding: 
  
Snipper het sjalotje en snijd de champignons in plakjes. 
Verhit de boter in een soeppan en bak de champignons en 
het sjalotje tot de uisnippers glazig zijn. Schenk de basis 
voor champignonsoep en ongeveer 1 ½ liter water erbij en 
laat de soep 10 minuten zachtjes koken. Roer de doperwtjes 
door de soep en laat deze nog 5 minuten zachtjes 
meekoken. Roer de crème fraîche erdoor en bind de soep 
met het zakje soepenbinder. Bestrooi de soep aan tafel met 
de bieslook. 
Tip: Als je stevige champignons gebruikt en ze met behulp 
van een eiersnijder snijdt, krijg je mooie regelmatige 
plakjes. Voeg aan de gesneden champignons wat citroensap 
toe: zo blijven ze mooi blank en krijgt de soep een lekker 
frisse smaak. 
 
Smakelijk eten 

Koers cultuur (2) 

Verklede mensen overal, 
het is weer carnaval, 
een paar dagen uit de sleur. 
De straten vol met kleur. 
  
Hossen, dansen, springen 
gewoon zomaar liedjes zingen. 
In optocht door de straten gaan 
je zorgen even laten gaan. 
  
Dagen van jolijt en pret 
maskers worden opgezet. 
Clowns en prinsessen zij aan zij, 
feeën en prinsen komen ook voorbij. 
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Het interview 

In de rust een rondje langs het veld 
 
Dora Leyten en Miet Verhoeven zijn al ver in de tachtig. 
Beiden trouwden ze een bakker en hadden jarenlang 
een goedlopende zaak. Inmiddels is het tweetal weduwe 
en kaarten ze wekelijks met nog twee dames. Daarnaast 
hebben ze al tientallen jaren een gezamenlijke passie:  
de Oerlese voetbalclub RKVVO. 

(door Ad Adriaans) 
 
Ze bezoeken samen al tientallen jaren de wedstrijden van 
het eerste elftal van RKVVO. En niet alleen de 
thuiswedstrijden. In de bijna twintig jaar oude Volkswagen 
van Dora (84) doorkruist het duo op zondag de Kempen, 
hun favorieten achterna. Duizel, Eersel, Bladel, Acht, 
Luijksgestel, Dora kent overal de weg. “Ik kan goed de weg 
onthouden. Waar het mag rijd ik vijftig, daar let ik goed op 
hoor. En mijn auto heeft me nog nooit in de steek gelaten”, 
verzekert Dora desgevraagd. Momenteel staat de witte Jetta 
even stil. Vanwege een beknelde zenuw is Dora al enkele 
weken aan huis gekluisterd. Ook het wekelijkse 
kerkbezoek, voorafgaand aan de wedstrijd, schiet er 
momenteel bij in. “Maar als je al 84 bent, ben je er wel 
genoeg geweest”, lacht ze. Miet (85) vindt dat ze nog elke 
zondag moet gaan. “Ik ga om te bidden namens mijn 
kinderen, want die gaan geen van allen meer. En die RK 
voor RKVVO kunnen ze gerust weglaten. Ik zie namelijk 
geen enkele voetballer meer in de kerk.” 
 

Miet trouwde in 1956 met Wout Verhoeven waarna ze in de 
Oude Kerkstraat een Végé winkel met bakkerij begonnen. 
Zij heeft vijf zonen ter wereld gebracht die allemaal voor de 
Oerlese club hebben gevoetbald. “Toen de kinderen gingen 
voetballen gingen we altijd kijken. Ik denk dat ik al veertig 
jaar naar het voetbalveld ga.” 
Dora trouwde in 1947 met Toon Leyten en ook zij startten 
een bakkerij. “Mijn man werd toen lid van de voetbalclub”, 
weet Dora nog. Het echtpaar Leyten kreeg drie zonen en 
een dochter. Twee zonen speelden jarenlang voor RKVVO. 
“Wij gingen ook altijd naar onze kinderen kijken, en nog 
steeds kijk ik graag naar voetbal.” Beide dames hebben een 
of meer zonen die in het verleden in het eerste elftal hebben 
gespeeld. “Vroeger waren het allemaal jongens uit Oerle. 
Dan ging ik na de wedstrijd naar de kantine om een pilsje 
met hen te drinken en wat te kletsen. Maar ik ben nooit 
dronken naar huis gegaan. Nu speelt er geen enkele 
Oerlenaar meer in het eerste. Ik ken er niemand meer van. 
Erg vind ik dat niet, maar naar de kantine ga ik niet meer.” 
Wel drinkt Miet nog elke dag een flesje bier bij het warme 
eten. Thee of koffie drinkt ze niet en een mens moet toch 
wat drinken. 
 
De dames zorgen ervoor altijd goed op tijd aanwezig te 
zijn. Vijf tot tien minuten voor de wedstrijd begint zoeken 
ze een plaatsje langs het veld. In Oerle is dat een bankje in 
de buurt van de middellijn zodat ze het spel goed kunnen 
volgen. Als er geen zitplaats meer vrij is staat er wel eens 
iemand voor ze op. “Het is wel jammer dat we hier geen 
overdekte tribune hebben. Als het hard waait is het toch wel 
koud om te zitten kijken. Bij veel andere clubs  hebben ze 
er wel een”, weet Dora. 
 
De wedstrijd wordt vol spanning gevolgd. Miet: “Altijd zit 
ik met spanning te kijken. En als er dan een doelpunt valt 
dan klappen we hard en juichen we mee. Het mooiste 
doelpunt vind ik een afstandsschot. Ik ben blij als ze 
winnen. Soms ben ik ook tevreden met een gelijkspel.” 
Tijdens de negentig minuten op het bankje hebben ze geen 
tijd om over koetjes en kalfjes te praten. Dora is de rustigste 
van de twee. “Ik ben altijd heel stil, ik roep nooit. Miet wil 
zich nog wel eens laten horen tijdens de wedstrijd. 
Eigenlijk zijn we heel verschillend”, constateert ze. 
 
Tijdens de rust lopen de twee oudste supporters van 
RKVVO een rondje langs het veld. Doorgaans zijn ze dan 
net voordat de tweede helft begint weer terug op de plek 
van waar ze vertrokken zijn. In Oerle worden tijdens de 
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wandeling nog lootjes gekocht. “Een keer heb ik de 
wedstrijdbal gewonnen”, herinnert Miet zich nog, “maar 
wat ik er toen mee gedaan heb weet ik niet meer.” 
 
Na het laatste fluitsignaal gaat het tweetal meteen naar huis. 
Ze zijn nog nooit voor het einde van de wedstrijd 
vertrokken. Echte supporters blijven tot het eind. Onderweg 
in de auto wordt er nog over de wedstrijd nagepraat. En op 
maandagmorgen slaan de dames als eerste werk de 
sportpagina van de krant open. Eerst kijken ze naar de 
stand, en dan wordt het wedstrijdverslag gelezen. En dat 
van PSV, want ook die club heeft een plekje in hun harten. 
Op tv wordt geen voetbalwedstrijd overgeslagen. “Maar 
Talpa is hopeloos met al die reclame”, moppert Dora. “Dat 
was eerst helemaal niet, het is erg jammer dat het voetval 
naar Talpa is gegaan. Maar ik kijk toch. Soms is er een 
week bijna elke avond voetbal op tv. Dan hoor ik sommige 
vrouwen zeggen: goh, vanavond alwéér voetbal, maar ik 
ben er blij mee.” 

 
Vorig jaar werd RKVVO kampioen in de derde klasse. Op 
de platte wagen werd het eerste team door Oerle gereden. 
Miet glunderend: “Ik ging op straat staan en ze zwaaiden 
allemaal naar me. Ze herkenden me, dat vond ik wel leuk.” 
Op de onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie werd de eerste 
fanclub van het vaandelteam van RKVVO ten doop 
gehouden. Als oudste supporter werd Miet, nog voordat 
zich ook maar één lid had aangemeld, benoemt tot erelid 
van Fanclub ’t Urste. Maar de huldiging was bijna niet 
doorgegaan. “Voorzitter Jan Cremers belde me op.  

Hij zei: we komen je om 21.15 uur thuis ophalen, want je 
wordt erelid van de fanclub. Ik was zeer vereerd. Maar om 
22.15 uur was er nog niemand geweest. Toen heb ik maar 
eens naar de kantine gebeld en gevraagd of ze me wel 
wisten te wonen. Uiteindelijk kwamen ze me halen. Ik 
kreeg in de kantine een placemat met daarop een foto van 
het eerste elftal en de handtekeningen van de spelers. Rond 
middernacht heeft iemand me weer naar huis gebracht, wie 
dat weet ik niet meer.” De fanclub heeft inmiddels al ruim 
vijftig leden. 
 
Nu Dora noodgedwongen de laatste wedstrijden verstek 
heeft moeten laten gaan bezoekt Miet de wedstrijden samen 
met haar zoon Gertjan. Na afloop belt ze steevast naar Dora 
om het verloop van de wedstrijd en de eindstand door te 
geven. Dora hoopt dat ze gauw weer zelf de wedstrijden 
kan bezoeken. Haar auto is er in elk geval klaar voor, die is 
onlangs weer voor de zoveelste keer APK goedgekeurd! 
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Winters Tienerplezier 

Verslag van het langlaufen van het TCO op 29 januari 
 
We moesten er al vroeg uit (rond kwart voor 6.) We gingen 
met de bus naar Winterberg en toen we daar waren was het 
al half 11. Toen iedereen omgekleed was gingen we ski’s 
halen en sommige bleven gewoon bij de helling sleeën. 
Andere gingen met een groepje langlaufen. Het was niet 
echt koud buiten maar als je in de sneeuw viel was dat toch 
best koud. Wij gingen met ongeveer 10 mensen een hele 
lange tocht maken. We waren nogal vaak gevallen dus toen 
we weer bij het startpunt waren hadden we het allemaal 
best koud. We pakten toen nog een bord friet en toen 
gingen we weer naar Oerle. Onderweg werden we nog 
aangehouden door de politie. De buschauffeur werd 
gecontroleerd, hij mocht nog maar een kwartier rijden en 
moest dan pauzeren. We hadden toen meteen maar even een 
half uurtje pauze. En we kwamen pas rond kwart voor 10 in 
Oerle aan. 

Door: Hans T. en  
Wouter v.d. M. 
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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 

d’Oerse taol  

Vierdelige taalsymfonie van A.P. de Bont voltooid 
 
De nostalgische Jacobushoeve en de in Brabants dialect 
gezongen liedjes van Karel Franken vormden op 3 februari 
een toepasselijk decor voor de presentatie van het  
vierde deel van Dialekt van Kempenland, meer in het 
bijzonder d’Oerse taol van A.P. de Bont. 
 
Anton de Bont, geboren in 1889 in Oerle, was onderwijzer 
in Nijnsel, later leraar aan de kweekschool in Nijmegen. 
Uiteindelijk kwam hij terecht in Deventer waar hij docent 
en adjunct-directeur was aan de rijkskweekschool. Tot aan 
zijn dood in 1973 heeft hij zich beziggehouden met het 
beschrijven van het dialect van Kempenland.  
De eerste drie delen verschenen in 1958, 1962 en 1969. 
 
“Het werk van De Bont is iets heel bijzonders”, vertelt  
Jos Swanenberg die als streektaalfunctionaris aan de 
provincie Noord Brabant is verbonden. “Hij beschrijft het 
dialect van Kempenland, meer in het bijzonder het dialect 
van zijn geboorteplaats Oerle. Het is de enige volledige 
beschrijving van een dialect uit Noord Brabant met 
woordenboek, grammatica en toponymie.” 
 
Het was Wintelrenaar Jo van den Biggelaar, voorzitter van 
heemkundevereniging ‘De Hooge Dorpen’ 22 jaar geleden 
ter ore gekomen dat er in Deventer mogelijk een nog nooit 
uitgegeven manuscript van De Bont zou liggen. “In de 
kelder van de bibliotheek vonden we uiteindelijk een grote 
doos voorzien van de naam De Bont. In de doos zat een 
berg ongeordende papieren. Het bleek een niet volledig 
manuscript te zijn dat over planten en dieren gaat. Ik kreeg 
de doos mee en heb de inhoud geordend. Het manuscript 
over de fauna, zo’n driehonderd beschreven vellen, heb ik 
vervolgens uitgetypt.” 

Taalkundigen Jos en Cor Swanenberg kwamen in 2003 op 
het spoor van dit manuscript. Ook vernamen ze dat de 
familie De Bont de heemkundekring had verzocht er buiten 
de vereniging niets mee te doen. Na een lange zoektocht 
kwamen vader en zoon Swanenberg uit bij Piet de Bont uit 
Bergen op Zoom, de enige nog levende zoon van  
A.P. de Bont. Hij was zeer enthousiast over de vondst en 
gaf namens de familie toestemming tot uitgave. 
 
Piet de Bont was op 3 februari met zijn vrouw en twee 
zonen overgekomen uit Bergen op Zoom. “Mijn vader 
fietste elke zomer van Nijmegen naar Oerle om met diverse 
mensen te praten. Hij schreef alles nauwgezet op, hij hield 
niet van half werk. Bij de familie Hospel aan het Hoogeind 
logeerde hij altijd.” Oerlenaar Hein Kelders kan zich  
A.P. de Bont nog goed herinneren. “Hij kwam altijd bij ons. 
Met een potloodje schreef hij alles in een klein bloknootje. 
Hij gebruikte speciale tekens, ik kon het niet lezen.” 
 
Dit vierde deel van de beschrijving van het dialect van 
Kempenland richt zich op de woordenschat rondom de 
dieren. Het bestiarium van De Bont is een naslagwerk en 
tegelijk een boek vol verhalen, volksgebruiken, 
zeispreuken, gedichten en liedjes. Het manuscript over de 
flora is op dit moment nog een ordeloze massa 
aantekeningen. Het is niet bekend of dit manuscript ooit 
gepubliceerd zal worden. 
Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel of via de 
website www.noordbrabantsgenootschap.nl 
 
Uit het vierde deel: 
Een rijmpje over de os. 
Onzen Driek z’n öske 
Die hee onder z’nen bök (buik) e plöske 
En onder z’ne start ’n frat 
Door makt ie heel de stal mee nat. 
 
Enkele weerspreuken over februari,  
vroeger gehoord in Oerle. 
Februari mist, 
Hooi in de kist 
 
Al is februari nog zo fel 
Het levert zijn zomerse dagen wel. 
 
A’s me Lichtmis et karsken is gewèèid 
Zen d’aauw paerd van den deud bevrèèid. 
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Boergondisch Oers 

Hooggeëerd publiek 
 
Het Boergondisch Circus 
is onderweg naar Oerle!!! 
Kinderen en ouders 
opgelet. Narren, clowns, 
olifanten, leeuwen…… 
het is allemaal onderweg. 
Op zaterdagmiddag 13 
mei is het zover. 
 
Kinderactiviteiten 
Voor de kinderen in Oerle zal er die middag een echte 
circus workshop zijn. De kinderen worden wegwijs 
gemaakt met allerlei circus capriolen en kunsten. Je kunt er 
diabolo leren, Chinese bordjes draaien, acrobatiek en nog 
veel meer. De kinderen worden om 13.00 uur verwacht. 
Dan start de circusworkshop én het is dus de bedoeling dat 
je verkleed komt in circus stijl. Deze activiteiten zijn voor 
de kinderen van de basisschool. Er is geen programma voor 
de peuters maar die mogen natuurlijk naar hun oudere 
broertje, zusje of buurmeisje komen kijken! Aan het eind 
van de middag zullen de kinderen het circus opvoeren voor 
alle belangstellende ouders in een echte circus piste!  
Komt dat zien! 
 
Volleybal 
Vanwege het enthousiasme van 
vorig jaar willen we dit jaar 
opnieuw voor de volwassenen een 
volleybal toernooi organiseren. 
Meld je met je groepje aan via het 
inschrijfformulier in deze Koers en 
zorg dat je snel bent want vol is 
vol. Dus… schrijf je in! Let op 
tieners, er is ook een competitie 
voor tieners van de middelbare 
school als er voldoende inschrijvingen zijn. Trommel je 
maatjes dus op en schrijf je in! 
 

Locatie 
Net als vorig jaar worden de circustent en de 
volleybalvelden opgebouwd naast de basisschool. 
Er zal een tent geplaatst worden met een bar en de 
verschillende horecabedrijven zullen daar hun gerechten 
serveren. Zoals je ziet op het inschrijfformulier zijn de 
kosten net als vorig jaar 5 euro per volwassene of tiener. 
Deelnemende kinderen van de basisschool krijgen gratis te 
eten. Het eten voor de volwassenen zal daarna plaatsvinden. 
 
Samengevat 
Noteer zaterdag 13 mei in je agenda! Circusspelletjes en 
eten voor de kinderen! 
 
Aansluitend het volleybal toernooi voor volwassenen en 
tieners en aanvang van het eten (ook tieners kunnen zich 
uiteraard inschrijven voor het eten van de horecabedrijven  
à  € 5,-). Einde van het volleybal toernooi…..  
(voor alle activiteiten geldt deelname op eigen risico). 
 
Schrijf je in en lever het formulier, vóór 13 april, bij één 
van de genoemde Boergondiërs af! Het ophalen van de 
etensbonnen is op dinsdag 25 april en donderdag 27 april 
tussen 19.00 en 20.00 uur in 
d’Ouw School. 
 
Met Clowneske groet, 
Stichting Boergondisch Oers 
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Dit formulier kunt u inleveren bij: Corry Verhoeven (Oude Kerkstraat 43a), Adriënne v.d. Vorst (Stepke 1),  of 
                                                         Mieke v. Campen, (J. Hagelaarsstraat 19) 

Inschrijfgedeelte voor volleybal: 

Inschrijfgedeelte voor het eten: 

Naam……………………………………………………………………………………………………… 
Adres……………………………………………………………………………………………………… 
Tel nr……………………………………………………………………………………………………… 
Inschrijfdatum …………………………………………………………………………………… 
Komen met ………………volwassenen 
                  ………………kind(eren) 
Naam kind 1……………………………………………………leeftijd………………jaar 
Naam kind 2……………………………………………………leeftijd………………jaar 
Naam kind 3……………………………………………………leeftijd………………jaar 
Naam kind 4……………………………………………………leeftijd………………jaar 

Kosten: 
€ 5,— p.p. Contant te betalen 
bij het afhalen van de 
eetbonnen. Deelnemende 
kinderen t/m groep 8 gratis!! 
Afhalen eetbonnen: 
*Dinsdag  25 april of  
*Donderdag 27 april 
Bij Dorpscentrum d’Ouw School 
tussen 19.00 en 20.00 uur 

Ja, ik/wij doe(n) mee met het Boergondisch Circus  op  
zaterdag 13 mei a.s.: 

Inschrijfgedeelte voor kinderactiviteiten: 

Voor welke kinderen: 
*kinderen van de basisschool 
 
Aanvang: 
13.00 uur en verkleed je als 
echte circusartiest(e)!! 
Verzamelen op het grasveld bij 
school. 
 
ä Deelname is op eigen risico!! 

Naam: Leeftijd: Groep 

1.   

2.   

3.   

4.   

Adres: 

?Mijn vader/moeder wil wel/niet mee helpen. 

Naam team:………………………………………………..tieners / volwassenen 
Namen deelnemers: 1……………………………………………………………………… 

        2……………………………………………………………………… 
        3……………………………………………………………………… 
        4……………………………………………………………………… 
        5……………………………………………………………………… 
        6……………………………………………………………………… 

Contactpersoon:………………………………………………………………………………… 
               Tel. nr:……………………………………………………………………………… 
               Adres:……………………………………………………………………………… 

Volleybal: 
Er is een poule voor volwassenen  
én een poule voor tieners  
(v.a. middelbare school). Een team 
bestaat uit minimaal 4 spelende 
personen. Leuk als elk team in 
circusstijl komt! 
DEELNAME OP EIGEN RISICO!! 
Aanvang volleybal: 
17.30 uur op het veld bij school. 

Inschrijven vóór:    13 april a.s. 

13 mei 2006 
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De allerleukste cadeaus van de wwwereld,  
met liefde en linten ingepakt… 

 
Stuur een lief, mooi of origineel cadeau naar je 
hartsvriendin, je secret lover, je zorgzame oma,  
je zoon ver weg of gezellig naar jezelf… 
in Nederland of de rest van de wereld met een gelukswens 
feestelijk, met liefde en linten ingepakt 
 
Sinds kort is het mogelijk om een leuk cadeau uit te 
zoeken en te bestellen vanuit je eigen stoel. 
Enkele maanden geleden is Marlies Prinsen gestart met 
een webwinkel genaamd www.getagift.nl. Marlies heeft 
speciaal voor deze site een groot aantal leuke en 
bijzondere cadeaus geselecteerd. Er zijn leuke en trendy 
cadeaus te bestellen voor jong en oud, cadeaus om zelf te 
houden of om aan een ander te geven. 
Het gekozen cadeau wordt door Getagift mooi ingepakt en 
verzonden aan de besteller. 
In de meeste gevallen is het gewenste artikel uiterlijk drie 
dagen na bestelling en betaling bij u in huis. 
Maar u kunt een bestelling ook op een ander adres in 
Nederland laten bezorgen. Bijvoorbeeld bij degene voor 
wie het cadeau bestemd is of op uw werkadres. 
Zo kunt u uw broer of zus die aan de andere kant van 
Nederland woont, verrassen met een mooi ingepakt 
cadeau, desgewenst voorzien van een persoonlijke 
boodschap.  
Voor Veldhovense bestellers via www.getagift.nl geldt dat 
de verzendkosten geretourneerd worden. 
Bezoekt u vooral eens de site van www.getagift.nl en 
oordeel zelf. 

Leer- en studieproblemen 
 
Spectrum Brabant, centrum voor studie en begeleiding in 
Veldhoven, verzorgt naast studie-en huiswerkbegeleiding 
diverse trainingen en cursussen. Tijdens de 
carnavalsvakantie wordt een drietal stoomcursussen voor 
jongeren vanaf 12 jaar aangeboden. Op vijf opeenvolgende 
dagen worden de jongeren getraind in het leren omgaan 
met faalangst, examenvrees of leren studeren. Begin maart 
start Spectrum Brabant een sociale vaardigheidstraining en 
een emotionele weerbaarheidstraining. In april wordt er 
een cursus voor zwakke rekenaars uit het basisonderwijs 
gegeven. Deze cursus wordt verzorgd door Praktijk 
Orthopedagogiek Leermogelijkheden (P.O.L.). In mei 
organiseert P.O.L. een workshop “handelingsplannen 
maken”, bedoeld voor leerkrachten, RT’ers en IB’ers. 
Tevens worden op 8,15 en 29 maart door P.O.L. lezingen 
verzorgd over respectievelijk dyslexie, dyscalculie en 
NLD. De lezingen hebben tot doel ouders, leerkrachten en 
andere geïnteresseerden te informeren over de laatste 
ontwikkelingen. 
Bezoek ook onze OPEN DAGEN op zaterdag 11 en 18 
februari op onze locatie aan de Dreef 1 in Veldhoven. 
Bekijk het professioneel ingericht centrum voor 
studiebegeleiding, onderzoek en advies en maak kennis 
met de medewerkers. U bent van harte welkom! 
Meer weten over Spectrum Brabant en P.O.L.?  
Bel (040-2549348 (Spectrum Brabant) of  
(040-2900683 (P.O.L.). Kijk ook eens op 
www.spectrumbrabant.nl en www.leermogelijkheden.nl. 

(Advertentie) (Advertentie) 
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Voorjaarsmarkt 

 Een traditie 
Oerse Braderie 9 april 2006 

 
Volgens veel bezoekers: ’n aanrader, een van de leukste en 
gezelligste. 
  
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat, begint 
om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
 
Wat kunt U verwachten op deze gezellige dag: 
 
De braderie bestaat uit meer dan 100 marktkramen waar je 
interessante, leuk geprijsde, zaken kunt kopen. Zoals U van 
ons gewend bent zullen wij deze dag met verrassende 
activiteiten extra aantrekkelijk maken. 
 
Verwacht: prachtige tentoonstelling antieke 
brandweerwagens.  
Spannende demonstratie van onze jeugdbrandweer waarbij 
zij laten zien dat zij zeer goed voorbereid zijn op eventuele 
calamiteiten. Tevens zal er voor de jeugd de mogelijkheid 
zijn om actief deel te nemen aan activiteiten van de 
jeugdbrandweer. 

Verder zijn er leuke dingen zoals: 
  
• Zéér grote snuffelmarkt 
• Veiling “onder de Oerse hamer” 
• Demonstraties oude ambachten 
• Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor de 

kinderen 
• Grote feesttent met supergezellige (live) muziek 
• Loterij met écht leuke prijzen 
 
Snuffelmarkt 
Hier willen we spullen verkopen die ons ter beschikking 
worden gesteld. Als U nog bruikbare spullen hebt, neem 
dan alstublieft snel contact op met  
Ria Verbaant ((040-2052170) 
 
De braderie wordt  georganiseerd door Tienercomité Oerle, 
de opbrengst komt geheel ten goede aan de leden. 
Het TCO wil door een gevarieerd activiteitenprogramma 
tieners in de leeftijd van twaalf tot en met zestien jaar 
bereiken en daarmee het verantwoordelijkheidsgevoel en de 
eigenwaarde van de tieners versterken.  
  
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op 
met het Tiener Comité Oerle,  
werkgroep braderie 
  
Bart van den Broek  (040 - 2053077 

De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 
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Oerle vruuger 

“OERLE VRUUGER” 
 deel 5. 

  
  
Vervolg deel 4. In deel 4 ben ik bezig geweest de diverse 
straatnamen te vermelden en te vertellen waar deze namen 
vandaan kwamen. Omdat niet voor alle straten een uitleg 
bij de hand is, of bekend is, wil ik toch hier nog even op 
door gaan, ook over straten en paadjes die niet meer in 
Oerle bekend zijn. 
  
“Het Akkerpaadje”. Een naam die niet meer bestaat maar 
dit paadje liep in vroegere jaren van het dorp uit door de 
akkers naar “De Vlut” . Het paadje begon in het dorp in de 
oude kerkstraat ter hoogte van nr. 31 daar waar nu de 
familie Renders en v.d. Oetelaar wonen. Het pad loopt er 
nog gedeeltelijk maar sinds enkel jaren is dit definitief 
afgesloten. 
  
“Het Bergske”. Ook weer een naam die misschien bij de 
meeste van ons niet eens kennen, maar toch heel bekend is, 
is de oude benaming van het stuk grond waar nu  
“Het Koepeltje” staat, althans wat daar van over is. Het was 
vroeger een rustplaats van de Eerw. Zusters, op een 
kwartier afstand lopen van Oerle en gelegen rechts van de 
weg Oerle – Wintelre. 
  
“Clementinalaan”. Deze laan is vernoemd naar de adellijke 
dame die, laten wij zeggen, “kerk – Oirle “ stichtte. 
  
“De Heikantsebaan”. Deze weg droeg zo rond 1800 de 
naam van “De Heikantse weg” en liep langs het gehucht 
“Het Heieind”. Al hoewel een gehucht, er stond in 1832 
maar één boerderij, die bewoond werd door Johannes 
Smulders met zijn vrouw en kinderen. Op de kaart te zien 
moet deze boerderij gestaan hebben waar nu ongeveer de 
Familie van Oort woonachtig is. 
  

“Oude Boschebaan”. Ook een naam die uit Oerle 
verdwenen is. Het was de weg die heden ten dagen de naam 
“de Berkt” draagt. In vroegere jaren liep deze weg van de 
straat van Oerle naar Zeelst, nu beter bekend als de  
Nieuwe Kerkstraat, tot aan “de Hoef” boerderij, momenteel 
staat hij leeg, waar de Familie Crooymans tot het laatst 
gewoond heeft. 
  
“Kinkemannekeswegen”. Al weer zo’n naam die uit Oerle 
is verdwenen. Het was in vroegere jaren een zandpad die 
liep van “Tooterfout naar het Moleneind”. Nu zoude we 
zeggen naar het “Molenveld”. In latere jaren werd deze 
naam gewijzigd in “De Meulenstraat”. 
  
“Het Kroeffelpaadje”. Een schitterende naam, dit paadje 
was in vroegere jaren gelegen op het zogenaamde Look 
gelegen tussen Oerle en Zeelst. 
  
“De Lijkweg”. Dit was een weg die geen vaste loop had. 
Van oudsher een weg langs welke het lijk vanaf een of 
ander gehucht naar de kerk gedragen, of gereden werd. Een 
van de wegen was die van Zand-Oerle naar het kerkdorp 
Oerle. Deze liep van halverwege de Zand-Oerleseweg naar 
de Oude kerkstraat, deze kwam uit ongeveer ter hoogte van, 
waar nu de school staat. Hoeuff noemde in zijn boek  
Ned. Volkskunde als zijnde “Kerkweg”. 
  
“De Meerstraat”. Dit was een zandweg die liep tussen het 
Meuleneind of ook het Moleneind en Tooterfout het liep 
langs het Zandoerse Meer. 
  
“De Meulenstraat”. In latere jaren beter bekend als 
“Molenstraat”. Het was een zandweg die liep van het 
gehucht “Zand-Oerle” in de richting van Hoogeloon. Als 
het ware ‘De Hoogeloonsedijk’. In vroegere jaren liep deze 
weg van het gehucht Zand-Oerle naar de windmolen, 
vandaar de naam “Het Meulenstraatje”. 
  
“A. P. de Bontstraat”. Deze straat is vernoemd naar 
“Antonius Petrus de Bont” schrijver van het boek  
“d’Oerse Taol”. Hij werd geboren op 20 januari 1889 te 
Oerle en overleed op 19 augustus 1973 te Deventer. 
  
“Akert”. Ook wel De(n) Akert genoemd. Het was een 
terrein gelegen tussen het gehucht Den Berkt en de z.g. 
straat (de weg van Oerle naar Zeelst). Vermoedelijk werd 
dit zo genoemd naar de vele eikenbomen die daar gestaan 
moeten hebben.  
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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 

Stille omgang te Amsterdam 2006. 
 
‘Voor een kerk met open deuren’ 
 
In de nacht van 18 op 19 maart 2006 
wordt in Amsterdam wederom de 
Stille Omgang gehouden. Duizenden 
mensen, waaronder enkele honderden 
uit de regio Eindhoven, maken op 
eigen wijze en in stilte dezelfde tocht 
door de straten van de Amsterdamse 
binnenstad. Volgens de kronieken heeft zich op die plaats 
in 1345 de wonderdadige gebeurtenis voltrokken die 
aangeduid wordt als het ‘Heilig Sacrament van het 
Mirakel’. Dit jaar wordt uitgebreid stil gestaan bij het 
heuglijke feit dat 125 jaar geleden voor het eerst in deze 
vorm de Amsterdamse Stille Omgang werd gelopen. 
 
Intentie 
Ieder jaar staat de Stille Omgang in het teken van een 
thema, een intentie. De intentie voor dit jaar werd 
overgenomen uit een passage van Johannes. In deze 
passage worden wij aangemoedigd hem te volgen naar de 
“schaapskooi” waar geborgenheid is. Dit onderkomen kent 
geen gesloten, maar juist open deuren. Een ieder is hier 
welkom. Hier spitsen wij onze oren om te luisteren naar de 
stem van de goede herder, die Jezus is. Wie Jezus volgt, 
gaat met Hem naar binnen om zelf geborgenheid te vinden, 
maar gaat ook met Hem naar buiten om anderen die 
geborgenheid te bieden. Geloven is een binnen- en 
buitengebeuren. Binnen doen wij de noodzakelijke kracht 
op om buiten goed te kunnen leven. Deze tekst roept ons op 
om goede herders te zijn voor elkaar, om samen kerk te 
zijn. We zijn geroepen om de deuren open te zetten en 
elkaar de weg te wijzen. (Johannes 10, vers 1-10) 
 
Bedetocht 
De reis naar Amsterdam wordt gemaakt met touringcars, 
die op zaterdag 18 maart ‘s avonds omstreeks 21.00 uur 
vertrekken van een aantal opstapplaatsen in Eindhoven en 
omliggende plaatsen. De deelnemers vieren eerst de 
Eucharistie te Amsterdam. Na afloop hiervan wordt koffie 
en thee geserveerd in de kerk. Daarna gaan de deelnemers 
met de touringcars in colonne naar het centrum van 
Amsterdam. De Stille Omgang begint om ca. 02.00 uur en 
duurt zo’n drie kwartier. Omstreeks 03.00 uur is de 
terugreis voorzien, zodat de deelnemers om 06.00 uur weer 
thuis zijn. 
De deelnamekosten bedragen € 12.-  per persoon (dit is 
inclusief de jaarlijkse contributie à € 2.-). Deelnemers 
kunnen zich tot 10 maart opgeven bij de plaatselijke 
broedermeesters. Voor meer informatie omtrent deelname 
kunt u ook terecht bij: B. Donkers, Oude Kerkstraat 13, 
5507 LA Veldhoven  ( 040-2052107 
 
Voor meer informatie over de Stille Omgang kunt u ook 
terecht op de website: http://www.stille-omgang.nl 

Stille omgang te A’dam 
Dit volgens het boek WNT en Frank van Wijk. Ook kan het 
vernoemd zijn naar een oude putemmer. 
  
“Het Hooge Pad”. Vroeger een zeer bekend voetpad dat 
liep van Kerk-Oerle naar het gehucht De Berkt. Het liep 
door de akkers door vanaf de weg Oerle-Veldhoven naar 
De Berkt. 
  
“De Paddenvenweg”. Deze weg is vernoemd naar een ven, 
Het Padven, dat gelegen was op Zand-Oerle. Na de 
ontginning is het nu een weiland. 
  
“De Piekenhoek”. Zo noemde men een buurt, of een 
gedeelte hier van, waar zoals men dat noemde het minder 
soort volk woonde. Op het Hoogeneind was zo een buurt. 
  
“Het Ruiske”. In vroegere jaren was dit een ven gelegen in 
de heide rechts van de weg Oerle-Oirschot. Volgens een 
verslag van de KONINGKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
UIT 1925 stond dit ven ook bekend onder de naam 
Ruisbroek of ook wel Biezenbroek. 
  
“Het Stepke”. Een verouderde benaming van een huis 
gelegen op Zand-Oerle. Dit was in die tijd een Herberg. In 
het Sagenboek over Noord Brabant van  
J.R.W. SINNINGHE word over deze Herberg al melding 
gemaakt, ± 1700. 
  
“De Welle”. Een terrein, ook binnenbocht genoemd, was 
gelegen links van de weg Zand-Oerle naar Zonderwijk. 
  
“De Zandstraat”. Het was een zandweg die nogal laag 
gelegen was hij liep vanaf de Wintelresestraat naar het 
gehucht De Kleine Vlut. 
  
“De Daalseweg”. Hier heb ik lang naar moeten zoeken. Het 
enige waar ik deze naam vandaan kan halen is van een 
terrein, of weiland, dat de naam droeg van De Daal, en dat 
gelegen was aan de Berkt gelegen tussen de Berksehoeve 
en de harde weg van Oerle naar Zeelst. Vermoedelijk is de 
naam daar van afgeleid. 
  
Mocht ik enkele straten vergeten hebben dan is het meestal 
zo dat de naam voor zich zelf spreekt, maar wilt U hier 
meer over weten bel mij dan even. 
  
Frans Loots 
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De Run 4346 Veldhoven 
Tel. 040-2532150 

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

Compleet verhuurprogramma op 

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

Galerie HALLO 

Nieuwe expositie in galerie ‘HALLO’. 
 
Sinds vorig jaar september is de kleinste galerie van 
Veldhoven, ja misschien wel van heel Brabant, geopend. 
Het is een voormalige telefooncel, die na een opknapbeurt 
weer dezelfde functie vervult: contact leggen tussen 
mensen. Nu tussen de makers van keramiek en zij die er 
belangstelling voor hebben. 
De naam van de galerie is heel 
toepasselijk: ‘HALLO…’ Hij is te vinden 
achter het huis van de galeriehoudster en 
keramiste Carin Schoe. 
Het is de bedoeling om regelmatig bekende 
Veldhovense keramisten en collega’s uit 
het land uit te nodigen om in de galerie te 
exposeren. 
Van 1 februari t/m 15 maart worden sieraden en sculpturen 
tentoongesteld van de Veldhovense Ita Schep en van  
Anne Hilkens uit Bodegraven. 
 
Iedere dag kunt u een kijkje nemen bij de galerie, maar wilt 
u meer informatie dan moet u even contact opnemen met 
Carin Schoe onder ( 040-253.33.54. 
 
De galerie kunt u vinden aan Haag, een zijstraat van de 
Burcht, en wel tegenover nummer 15. 

− Een carnavalsvierder heeft behoorlijk in het  
glaasje gekeken en strompelt naar zijn auto.  
Hij probeert met een sigaret zijn autoportier open te 
maken.  
Een voorbijganger ziet het en zegt:  
“Dat is een sigaret hoor waarmee u het portier  
probeert open te maken.”  
“Verrek”, zegt de dronken man, “dan heb ik net mijn  
sleutels opgerookt!” 

 
− Carnaval in Oeteldonk begint op zondagmorgen 

met een carnavalsmis in de Sint Jan. 
Ik ga daar in ieder geval nooit meer naar toe. 
Ik zal je vertellen waarom niet. 
Vorig jaar zat ik op zondagochtend in mijn 
boerenkiel in de Sint Jan. 
Zie ik dat een man voor mij tijdens de  
dienst een sigaret opsteekt. 
Dat kan natuurlijk niet, in de kerk. 
Dus ik tik de man op zijn schouder en zeg hem 
vriendelijk dat een sigaret opsteken in een huis 
van God geen pas geeft. 
Ik vraag hem om de sigaret uit te maken. Wat denk 
je dat hij doet? 
Hij draait zich om en slaat zo mijn glas bier uit mijn 
handen! 
 

− De prins van Liechtenstein is in Nederland en 
wordt plots ziek. Hij besluit naar een dokter te 
gaan. Als hij eindelijk bij een dokter is stapt hij 
binnen en zegt: Ik ben de prins van Liechtenstein 
en ik voel me ziek. U moet ook niet te veel drinken 
als u wordt verkozen tot prins carnaval meneer, 
antwoordt de dokter streng.  
 

− Er zit een carnavalsvierder aan de bar. 
Opeens haalt hij zijn glazen oog uit z’n kas en keilt 
’m tegen de ruit. 
Het glazen oog stuitert terug op de bar en de man 
doet hem weer in. 
“Wat doe je nou?” vraagt zijn vriend naast hem. 
“Ik kijk even of mijn fiets er nog staat.” 
 

− Op de afdeling Eerste hulp wordt een 
zwaargewonde carnavalsvierder binnen gebracht. 
“Naam”, informeert de verpleegster. 
“Jan Jansen” antwoord de man. 
De zuster vraagt of hij getrouwd is, waarop de man 
antwoordt: “Nee, een ongeluk met de motor.”  
 

− Komt een dronken carnavalsvierder bij de 
muziekhandel en zegt: “Ik wil die rode trompet en 
die witte mondharmonica.” 
Zegt de verkoper: “M”n brandblusser mag je 
meenemen maar m’n kachel blijft staan.” 

Carnavals moppen 
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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 

Op Vastenavond ging de jeugd vroeger langs de deuren met 
de rommelpot of foekepot (een aarden pot overspannen met 
gedroogde varkensblaas en een stukje riet erin gestoken). 
Met liedjes vroegen ze om eten. De woensdag na 
Vastenavond (Aswoensdag) begint voor Rooms-
katholieken de vastenperiode. Tot Pasen mogen zij geen 
vlees eten en moeten ze sober leven en eten (alleen niet op 
zondag). De achterliggende gedachte is dat men zich bezint, 
zuivert en boete doet, voordat men zich wijdt aan de 
herdenking van het lijden van Jezus met Pasen. Kinderen 
verzamelen het snoep dat ze in deze periode krijgen in een 
'vastentrommeltje'. Deze traditie is in 602 ingevoerd door 
paus Gregorius de Grote.  
 
Aswoensdag 
De traditionele maaltijd op Aswoensdag is witte bonen met 
een haring. Op Aswoensdag halen Rooms-katholieken een 
'askruisje'. Dit houdt in dat de pastoor met as een kruisje op 
je voorhoofd tekent, als teken dat je zonden zijn vergeven 
en als herinnering aan de betrekkelijkheid van het leven 
('uit as ben je ontstaan, tot as zul je wederkeren').  
Carnaval begint drie dagen voor Aswoensdag, maar soms 
zelfs nog eerder. Aan het begin van de 20ste eeuw begon 
carnaval zelfs al op Koppermaandag (de maandag na 
Driekoningen/6 januari). Al op de elfde van de elfde om elf 
minuten over elf (11 november) geven 
carnavalsverenigingen het startschot voor de 
voorbereidingen van het carnaval. De burgemeester draagt 
de sleutel van de stad symbolisch over aan de Raad van Elf. 
Prins Carnaval wordt door een commissie van 'wijze 
mannen' voor een jaar gekozen tot boegbeeld van de 
vereniging. Bij activiteiten wordt hij vergezeld door een 
dame (page of prinses). De stad is tijdens carnaval terrein 
van de carnavalsvierders en neemt daarom symbolisch een 
andere naam aan (Den Bosch heet bijvoorbeeld Oeteldonk). 

Over Carnaval 
Oorsprong 
Waar de traditie van verkleden en feesten vandaan komt, is 
niet helemaal duidelijk. Vroeger zaten de kerken er dan ook 
danig mee in hun maag. Het enige dat ze wisten was dat het 
een hardnekkig heidens gebruik was. Eén aannemelijke 
theorie is dat het feest van de Grieken afkomstig is. Zij 
vierden eind februari een driedaags feest ter ere van 
Dionysus of Bacchus. Afbeeldingen van deze god van de 
wijn werden op een scheepskar (carrus navalis) door Hellas 
gereden.  
Omdat de heidense gebruiken niet uit te bannen waren, 
besloten de kerken er op positieve wijze gebruik van te 
maken. Zij verbonden het feest aan de Vastenavond. De 
naam carnaval zou in dit verband afkomstig zijn van het 
Latijnse carne vale ('vaarwel vlees'). Een andere 
aannemelijke verklaring is dat het een afleiding is van 
'carrus navalis'. 
 
Alle remmen los 
In de achttiende eeuw, na de Franse revolutie) is het feest 
onder druk van de Protestant-Christelijken bijna helemaal 
verdwenen. In de negentiende eeuw ontstonden de 
carnavalsverenigingen en na WO II bloeit het carnaval weer 
helemaal op. Voor weinigen heeft het nog de katholieke 
betekenis (viering van de vastenavond), maar is het nog 
slechts de ultieme gelegenheid om ongestraft uit het 
dagelijkse keurlijf te springen.  
Carnaval wordt in Nederland met name 'onder de rivieren' 
gevierd (d.w.z. beneden de Waal en Maas). Maar ook 
Belgen en Duitsers zijn fanatieke caranavalsvierders en in 
Zuid-Amerika en op de Caribische eilanden wordt carnaval 
meer dan uitbundig gevierd.  
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Carnaval verhalen: De Meiden 
 

“Ik heb een idee hoe we dit jaar naar het carnavalsfeest 
kunnen gaan?”, zegt Vera. “Oja? Vertel eens ”, roept Kim. 
“Ik”, zegt Vera, “zat er aan te denken dat we wel als K3 
kunnen gaan. Van die grappige kleding, onze haar in leuke 
staarten of vlechten. We vinden alledrie K3 leuk, waarom 
dan niet ook zo verkleed naar het feest”. Jasmine en Kim 
kijken elkaar aan en vinden dat een goed idee. “Heb je al 
bedacht welke kleding we gaan dragen?”, vraagt Jasmine. 
“Nee dat niet. We kunnen kijken wat we allemaal graag 
dragen”, zegt Vera. 
De meiden bespreken met elkaar wat leuk is om aan te 
doen. Er wordt gekozen voor een ruitjes broek met een wit 
shirt erop. “Hoe gaan we onze haren dan doen?”, vraagt 
Kim. “Ja, dat weet ik niet. Als we daar over nadenken dan 
vragen we aan mijn moeder of ze dat wil doen”, zegt Vera. 
Dat is dan wel zo handig want Vera haar moeder is 
kapper.Op school is het gesprek van de dag. Wat en hoe 
gaat iedereen verkleed met het carnavalsfeest. De meiden 
hebben besloten om tegen niemand te zeggen hoe ze 
verkleed gaan. Als er naar gevraagd worden zeggen ze: 
“Dat zien jullie wel”. 
Ze willen het heel graag geheim houden. Als de dag aan is 
gebroken dat ‘s avonds het feest is, is het onrustig op 
school. Vandaar dat de middag vrij is gegeven voor alle 
leerlingen zodat ze zich kunnen verkleden voor het feest. 
Om 18.00 uur zijn ze met zijn drieën bij Vera thuis. Eerst 
gaan ze gezamenlijk eten en dan mogen ze om de beurt 
onder de douche. “Als er iemand klaar is dan mag die vast 
beneden komen om het haar te doen”, roept Vera haar 
moeder. Kim is bijna klaar en loopt vast naar beneden. 
“Weet je wat jullie willen met je haar?”, vraagt Vera’s 
moeder. “We willen allemaal iets anders. Ik dacht dat Vera 
graag hoge vlechten wilde en Jasmine hoge staarten. Ik wil 
wel graag knotjes”, zegt Kim. De moeder van Vera begint 
aan het haar van Kim en maakt 2 knotjes met een pluk haar 
eruit.  

Kim kijkt in de spiegel en vindt het heel leuk. Als Jasmine 
naar beneden komt vindt ze het haar van Kim wel heel leuk. 
“Kan ik ook netzoiets krijgen in plaats van hoge staarten?”, 
vraagt ze. De moeder van Vera heeft nog veel meer haar-
ideeën dus al snel is ze bezig. Jasmine krijgt 3 staarten die 
heel rommelig zitten. Het lijkt net een knotje maar is het 
niet. “Hebben jullie een idee waarom Vera nog niet 
beneden is?”, vraagt Vera’s moeder. Ze besluit net om naar 
boven te lopen als Vera naar beneden komt. Vlug neemt 
Vera plaats op de stoel en haar moeder maakt 2 vlechten die 
in elkaar overlopen, een beetje scheef op het hoofd. De 
meiden gaan met zijn drieën op de foto want zulk leuk maar 
ook raar haar hebben ze niet iedere dag. “Jullie kunnen wel 
een beetje make-up op doen”, zegt de moeder van Vera. ‘O 
wat mogen we dan opdoen?”, vraagt Vera. “Jullie kunnen 
wel een lijntje onder je ogen doen en een beetje lippenstift. 
Verder niet daar zijn jullie nog iets te jong voor”, vindt 
Vera’s moeder. De moeder van Vera helpt de meiden nog 
en dan zijn ze klaar. Vera wil nog heel graag op de foto 
want nu zijn ze helemaal klaar. De vader van Vera brengt 
de meiden naar het carnavalsfeest en wenst ze veel plezier. 
Iedereen is al op het carnavalfeest aangekomen. Ze zien 
heel veel verschillende kleding. Een paar jongens uit hun 
klas zijn piraten en zeerovers. Er lopen ook elfjes, kikkers, 
clowns maar ze zien niet iemand verkleed als K3. 
“Zullen we iets te drinken gaan halen voordat we gaan 
dansen?”, vraagt Jasmine. Jasmine is namelijk gek op 
dansen en wil heel graag de dansvloer op. Dus snel eerst 
iets te drinken en dan dansen. “Weten jullie eigenlijk hoe de 
jongens er vanavond uit zouden zien?”, vraagt Kim. “Nee, 
ik hoorde Marc het wel hebben over politieagent, maar dat 
vonden Alex en Richard niks. Weet nu eigenlijk niet hoe ze 
komen”, zegt Jasmine. Als ze een tijdje aan het dansen zijn 
komen er 3 jongens op de meiden aanlopen. “Er komen 
jongens op ons af”, giechelt Kim tegen de meiden. “Kan je 
zien wie het zijn?”, vraagt Vera. “Nee, dat niet, maar denk 
dat het onze jongens zijn”, vervolgt Kim haar verhaal 
lachend. Omkijken durven Jasmine en Vera niet dus 
wachten ze af.  
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“Hallo dames, mogen we een dansje met jullie wagen?”, 
vraagt een van hen. Jasmine en Vera kijken om en beginnen 
te lachen. Nu snapt ze waarom Kim zo moest lachen. De 
jongens zijn verkleed als boeven. “Van mij wel, ik wil wel 
eens met een boef dansen”, zegt ze. Ook Jasmine en Vera 
dansen met de jongens. “Waarom zien jullie er zo stoer 
uit?”, vraagt Kim aan Richard. “We wilde heel graag als 
agent komen, maar Marc dacht dat jullie iets leuks gingen 
doen en daarom wilde wij iets geks doen. Vind je het niet 
mooi dan?”, vraagt Richard. Kim zegt dat ze het wel leuk 
vindt en zo hebben ze met zijn alle de grootste lol. Iedereen 
kijkt naar de meiden die als K3 erbij lopen en dan omgang 
hebben met boeven. Voor de meiden is dit niet erg. Als je 
maar plezier hebt. 
Als iedereen lekker aan het dansen is wordt de muziek 
opeens gestopt. “Graag willen we jullie aandacht. We 
hebben vanavond gezien dat iedereen er heel leuk verkleed 
bij loopt maar we hebben iets heel speciaals in ons 
midden”, verteld de man op het podium. “Hebben jullie 
gezien dat vanuit België K3 bij ons is”. Vera, kim en 
Jasmine krijgen een rood gezicht en beginnen een beetje te 
lachen. “Kunnen jullie op het podium komen”, vraagt de 
man. De meiden willen niet maar doen het toch. “Hallo 
meiden. Kunnen jullie vertellen waarom jullie vandaag als 
K3 zijn gekomen”, vraagt hij. Vera vertelt dat ze de liedjes 
van K3 zo leuk vinden en daarom besloten hebben als K3 te 
komen naar het carnavals feest.  
“Speciaal voor jullie kunnen we wel een paar liedjes van 
K3 draaien. Vinden jullie dat ook leuk?”, vraagt de man aan 
de andere leerlingen. De meiden in de zaal beginnen te 
juichen en dan begint het liedje “Samen Feesten”. Iedereen 
zingt uit volle borst mee. Er worden nog een paar nummers 
gespeeld en dan komen de carnavalsnummers weer voorbij.  
”Vond het wel raar hoor om daar op het podium te moeten 
komen”, zegt Kim. “Ik schaamde me rot, waarom riep die 
man ons nou”, vult Jasmine aan. “Ach jullie deden het 
goed. Jullie wilden toch graag verkleed gaan wat niemand 
anders aan heeft. En zie nu, jullie zijn de enige K3 hier. Er 
lopen zoveel feeën en kikkers rond en zelfs boeven”, zegt 
Alex. Ze moeten er om lachen en besluiten om nog maar 
wat drinken te gaan halen. Het feest duurt nog een uurtje en 
om 12 uur worden de meiden opgehaald door de vader van 
Vera. Grote verhalen hebben ze in de auto. Dat ze als enige 
waren verkleed als K3, dat ze het podium op moesten en 
dat het heel leuk was. De vader van Vera hoort alles aan en 
als ieder thuis is vertellen ze de verhalen nog een keer. Ze 
zijn er helemaal vol van. De volgende dag zien de meiden 
elkaar weer en dan is het alleen maar over het 
carnavalsfeest en dat ze het podium op moesten. Vera is nu 
al aan het bedenken hoe ze volgend jaar naar het 
carnavalsfeest kunnen. Kim en Jasmine dansen ondertussen 
op de muziek van K3. 

Knutselen: Bellenstok 
 

Hiervoor heb je nodig: 
1 rond stokje van ±1 cm doorsnee en 40 cm lengte 
4 schroefoogjes 
12 belletjes 
gekleurd lint of verf 
ijzergaren  
 
Schilder de stok in mooie kleuren of versier de stok met 
lintjes. Schroef bovenop de stok een schroefoogje. Verdeel 
de andere drie over de lengte van de stok. Let er wel op dat 
je de stok nog vast moet kunnen houden. Maak aan elk 
schroefoogje 3 belletjes vast. 
Ik ben benieuwd hoeveel bellenstokjes we zien met de 
optocht en in d'Ouw School. 
 
Veel plezier 

Hier zijn wat raadseltjes 
  

  
1. Op welke bal kan je niet dansen? 
  
2. Welk dier eet geld? 
  
3. Welk huis heeft geen ramen? 
  
4. Wie is er doodsbang voor de zon? 
  
5. Wat kan je niet met je linker hand pakken? 
  
6. Waarom zoemen bijen? 
  
7. Wie is als baby al grijs? 
  
8. Welke vogels leggen geen eieren? 
  
9. Hoe heet het vrouwtje van een patrijs? 
  
10. Welke schoen doe je niet aan je voeten? 
  
11. Met welk garen kun je niet naaien? 
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Antwoorden op de raadsels van pagina 25: 

 1. Voetbal  
 2. Een spaarvarken  
 3. Een slakkenhuis of een klokhuis  
 4. Een sneeuwman  
 5. Je linker hand  
 6. Omdat ze niet kunnen praten  
 7. Een ezel  
 8. Pechvogels  
 9. Een ma-trijs  
10. Een handschoen  
11. Si-garen  

Knutselen: Prinsessenhoed   
 

Wat heb je nodig:  
 
− Dun karton van 45 x 65 cm   
− Sierband   
− Dunne sjaals   
− Lint   
− Schaar   
− Lijm   
− Sterretjes   
− Dubbelzijdig plakband   
− Lint   
 
Vouw het karton in de lengte doormidden. Teken  
een driehoek en knip die uit.  
Je hebt nu 2 gelijke driehoeken.  
Leg de driehoeken op elkaar zodat langs een  
lange zijrand 1 ½ cm van de onderste driehoek  
zichtbaar is. Plak er een strook dubbelzijdig  
plakband langs en vouw de rand om. Druk het  
stevig aan. Doe de andere kant op dezelfde  
manier.  
Knip de onderkant van de hoed een beetje rond  
af. Versier de hoed met sterretjes. Plak een stuk  
sierband langs de onderrand.  
Knip het puntje van de hoed af. Steek de sjaals  
door de punt en zet ze aan de binnenkant vast  
met bijvoorbeeld dubbelzijdig plakband.  
Maak aan de zijkanten van de hoed 2 stukken lint  
vast. Zet de hoed op en strik het lint onder je kin,  
zo blijft de hoed beter zitten. 

Moppen 
 

− Jan komt thuis van de zoveelste carnavalsavond 
en heeft weer eens te diep in het glaasje gekeken. 
Wilma! roept hij beneden in de gang, wil je 
alsjeblieft beginnen te zingen, want anders kan ik 
het bed niet vinden  
 

− Henk wilde met zijn vrienden naar het 
carnaval en kocht een duivels 
kostuum. Zijn vrouw had gezegd dat 
ze absoluut geen zin had in dat gedoe 
en gehos en zei dat ze thuis bleef. Ze 
verkleedde zich echter als dienstmeisje 
uit vroegere tijden want ze wilde wel 
eens zien hoe hij zich amuseerde. 
Gemaskerd toog ze naar de feestzaal 
en begon de duivel te verleiden. Ze hadden veel plezier 
maar toen de duivel wat al te vrijpostig begon te 
worden, ging ze er als een haas vandoor.  

De volgende dag vroeg ze aan haar 
man: 'En heb je je geamuseerd 
gisteravond?' 
'Ach', zei hij, 'ik ben helemaal niet 
geweest. Ik heb met de jongens in het 
café zitten kaarten en mijn kostuum 
uitgeleend aan Leo, maar die gozer 
heeft hartstikke veel plezier gehad met 
een dienstmeisje!' 

 
− Komt een man goed in de olie thuis van het 

carnavallen. Hij ziet z'n vrouw in bed liggen en zegt:  
“God Marie, wa bende gij toch lilluk!” 
“Ach man”, zegt Marie, “gij zijt ladderzat!” 
“Joa, da's waor”, zegt ie, “mar das morreguh weer over” 
 

− Wat is een Belg op een vuilniswagen? 
Prins Carnaval!!!!! 

 
− "Hoe heeft u zich vermomd op het Carnaval?"  

"Als badkuip."  
"Tjonge, wat ingewikkeld."  
"Nee hoor, het was heel eenvoudig. Ik liet me vol 
lopen....."  
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Uitslag kleur/knutselplaat van December 2005;  
“Kerstman” 

school in de bouwhoek, puzzelt ze veel en natuurlijk zijn 
kleurplaten ook leuk om in te kleuren. Eva heeft vast heel 
vaak geoefend voordat ze deze kleurplaat inleverde, want 
het zag er zo mooi uit. Maar naast dit allemaal, heeft Eva 
dit schooljaar ook leren lezen en schrijven. Nu kan ze haar 
Barbie boekjes zelf lezen. Eva speelt ook graag buiten. En 
verder zit ze op Jazz ballet, bij balletschool Valentijn en wil 
ze ook nog op tennis les. En als het meezit, wil ze ook nog 
zangeres worden. Als Eva binnen is speelt ze een spelletje 

scrabble junior of Disney labyrinth, 
of een spelletje op de computer. Als 
de televisie aanstaat kijkt ze naar 
Sponge Bob of naar de Winx club, 
met o.a.Layla, Bloom, Stella, Tecna, 
Flora en Musa. Winx zijn stoere en 
trendy feeën in opleiding. De Winx 
club meiden gebruiken hun geheime 
kracht om een toverfee te worden. 
Ze laten zich daarbij helpen door 
hun persoonlijke, lichtgevende 
elfjes. Layla met mooi donker 
krullend haar is toch wel de favoriet 
van Eva. En na al die spelletjes, 
buiten spelen, en het sporten krijg je 
natuurlijk, wel reuze trek om iets te 
eten. Haar voorkeur gaat NIET uit 
naar spruitjes, maar naar friet, vlees 
en sushi’s. Dat is pas lekker. Dat kan 
haar broer Jasper beamen, want hij 
had er laatst heel veel gegeten. 
En met een goed gevulde sushi buik, 
kan Eva in het zwembad goed 
drijven. Al is dat niet noodzakelijk 
want op één van haar vrije vrijdag, 
die groep 3 eens per maand heeft, 
was ze met haar moeder naar de 

Kempervennen geweest. Lekker wezen zwemmen in het 
subtropische zwembad. Want zwemmen kan Eva als de 
beste. Op 5 jarige leeftijd had ze alle zwemdiploma’s al. Ik 
vind dat heel erg knap hoor Eva! Eva vindt dat er nu 
genoeg is gepraat en wil liever t.v. gaan kijken. Ik kan dat 
best begrijpen en pak mijn spulletjes weer en ga snel weer 
naar huis op mijn tweewieler. 
Eva koop maar iets leuks van de Winx club en tot ziens. 
 
Houdoe! 

Hallo allemaal. 
 
Op een lekker zonnige wintermiddag ben ik op pad naar de 
winnares van de kleurplaat. Het is al wel weer een tijdje 
geleden, maar het was de kleurplaat van de kerstman. Een 
grote kerstman met een pakje onder zijn armen. Wat zou er 
in dat pakje gezeten hebben? Een cadeautje voor de 
kleurplaat winnaar of winnares? Ik weet het niet en ik zal 
dit waarschijnlijk ook nooit te weten komen. Wat ik wel 
weet, is dat het ontzettend koud is 
op de fiets. Het lijkt wel of ik op 
weg ben naar de Noordpool, naar de 
kerstman zelf. Zo koud vind ik het. 
Misschien was het wel een idee 
geweest, om in mijn eigen (arre)slee 
met vier wielen en een lekkere 
verwarming aan boord, op pad te 
gaan. Maar dat heb ik niet gedaan. 
En fietsen in de buitenlucht is 
gezond. Terwijl ik dit allemaal zit te 
bedenken ben ik al op het juiste 
adres aangekomen. Ik bel aan en 
even later wordt er open gedaan 
door de moeder van de gelukkige 
winnares. Het is lekker warm in 
huis en even later sta ik in de 
keuken waar de prijswinnares is. 
Ja, dit keer is het een meisje die 
gewonnen heeft. Zij heeft de 
kleurplaat heel erg netjes 
ingekleurd. De kerstman had een 
goudkleurig pakje in zijn handen 
met een mooie blauwe strik 
eromheen. Ze is zes jaar oud, woont 
in Oerle en heeft een oudere broer. 
En ze heet: EVA WENNINK. 
Ze woont samen met haar papa en mama en zoals ik al zei 
haar oudere broer Jasper. Ze wonen er met zijn vieren. 
Helaas hebben ze, volgens broer en zus, geen huisdieren 
omdat er iemand allergisch is. Maar gelukkig komt er wel 
af en toe een oppas hond. Dat is natuurlijk ook wel erg 
leuk. Daar kan je lekker mee spelen en uitlaten, alleen op de 
dagen dat die er is. Dat heeft natuurlijk ook zo zijn 
voordelen. Eva zit in groep 3-4 B bij juffrouw Maria en 
juffrouw Yvonne en stage juf Kim. Haar vriendinnetjes zijn 
Anna, Eline, Senna, Desiree en Romee. Graag speelt ze op 
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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 24 februari 2006 
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 Februari 2006’ en druk de pagina af. 



Volgende kopijdatum is 
24 februari 2006 

Thema: Lente 

21 Oerse Motortoertocht 
25 Viering 1e Communie Oerle om 12.00 uur 
27 Oud papier ophalen 
29 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
Juni  
4 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 
5 Harmonie: 29ste Pinksterconcert 
11 BIO: Knegseltoernooi 
12 Rabobank Oerle-Wintelre: 

Algemene Ledenvergadering  
18 BIO: Gezelligheidstoernooi Jeugd + Senioren 
24 Oud papier ophalen 
24 + 25 Tiener Comité: Activiteiten oudste tieners 
25 St. Jansmarkt 

27 Harmonie: Buitenconcert (afsluiting seizoen) 
  
Juli  
22 Oud papier ophalen 
30 Start Vakantieprogramma: Olympische Dag 
31 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
Augustus  
1 + 2 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 
1, 2 en 3 Vakantieprogramma: Bivak België 
4 Vakantieprogramma: Speeltuin Lommel (B) 
6 Vakantieprogramma: Fietstocht + Barbeque 
8 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 
10, 11 + 12 Vakantieprogramma: Wandeldriedaagse 
12 Harmonie: inhalen Jeugdwandel 3-daagse Oerle + 

Aansluitend afsluitingsavond vakantieprogramma 
11 t/m 13 Tiener Comité: Bivak 
19 Tiener Comité: Afsluitingsavond 
26 Oud papier ophalen 
27 + 28 Groen en Keuring: Bloemententoonstelling 
28 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
September  
6 KVO: Begin gymmen 
9 Inzamelen Klein Chemisch Afval: 

op het kerkplein van 8.30 uur tot 10.15 uur 
12 KVB: Avond over Brabant 
13 KVO: Openingsavond 
16 t/m 19 Oers Kermis 
20 KVO: Kaarten en rummikubben 
23 Oud papier ophalen 
25 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 

27 Terugkomst van ‘t Kanon in Zandoerle 

Agenda 2006 

Februari  
15 KVO: Verzorgingsproducten voor de huid:  

door Ans Schennink 
21 KVB: “de Apotheker” 
24 Kindercarnaval Basisschool Oerle (ook harmonie) 
24 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
25 Oud papier ophalen 
25 t/m 28 Carnaval 

25 febr.: Kindercarnavalsoptocht Oerle 
  
Maart  
4 Presentatieviering vormsel om 19.00 uur 
7 KVO: Internationale Vrouwendag Voorstelling 
15 KVO: Kennis en Kunde van de BGV 
15 KBO: Jaarvergadering 
18/19 Stille Omgang Amsterdam 
19 Harmonie: Voorjaarsconcert in de Schalm 
21 Harmonie: Open repetitie 
25 Oud papier ophalen 
25 KVO: Creatieve workshops 
25 Presentatieviering 1e Communie om 19.00 uur 
26 Open dag Veldhovense Muziekschool 
27 BIO: Jaarvergadering 
27 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
28 KVO: Excursie bij ‘t Geitenboerke 
  
April  
1 Harmonie: 34ste jeugdsolistenconcours te Veldh. 
5 KVO: Volksdansinstuif te Oirschot 
7 Viering Heilig Vormsel om 19.30 uur 
7 BIO: Casinospel gehele jeugd 
8 Inzamelen Klein Chemisch Afval:  

op het kerkplein van 8.30 uur tot 10.15 uur 
9 Tiener Comité: Braderie 
11 KVO: Paasbrunch Joke Pijnenburg 
12 KVO: Paasstukjes maken 
15 BIO: Schoolkorfbaltoernooi i.s.m. SDO 
16 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 
22 Oud papier ophalen 
26 KVO: Afsluitingsavond 
28 Koninginnenacht in Dorpscentrum d’Ouw School 
29 Oranjemarkt bij De Berkt 
  
Mei  
1 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
7 Harmonie: Dauwtrappen 
10 KVO: Kringbedevaart in Meerveldhoven 
13 Boergondisch Oers 
17 BIO: Pupillendag 


