
• Grote toeloop verwacht bij 
Kaveootje. 

• In bijna 40 jaar heeft de juf 
veel van ons zien opgroeien

• Weer veel pakketten tijdens 
de kermis mee naar huis 
genomen. 

• Binnenkort bij u thuis op de 
buis: “Oerle, ons dorp 1960”

• Geheim rapport: Politie 
inspecteerde inhoud 
frietpan in “De Linde.” 
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het kan wel eens goed gaan spoken in ons dorp 
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Op 17 augustus overleed mijn man, ons pap en onze opa 
  

Jan van de Sande 
“De slager van Oers” 

  
Wij bedanken iedereen voor de steun die wij mochten  en 
mogen ontvangen bij de verwerking van dit verlies. 
Alle steun heeft ons enorm goed gedaan. 
  
Jo van de Sande 
kinderen en 
kleinkinderen 

`Dankbetuiging 

Gezocht 

Ik ben drie jaar en gek op playmobil. 
Per doosje gaat het allemaal wat langzaam dus wil mama 
wel een partijtje voor mij kopen: Wie heeft er voor mij een 
partijtje jongens-playmobil? 
Alvast bedankt. 
  
Marc Whitrick 
( 040 - 2572784  
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Dames Gymclub kan nog enkele leden gebruiken. 
  
Wie zin heeft om op dinsdagavond van 20.00-tot 21.00 uur 
te sporten is welkom in de gymzaal aan het  
Pastoor Jansenplein te Veldhoven. We gymmen tot eind  
april 2007. Na de zomer in september gaan we weer terug 
naar de gymzaal op de berkt bij severinus.Deze wordt nu 
verbouwd. 
Voor meer informatie over kosten enz. kunt u bellen naar 
Diny Snelders (040 - 2052099   of  
Marjan Sweegers (040 - 2051826.  

De Peuterspeelzaal “De Tamboerijn” is per direct op zoek 
naar iemand die tegen een vergoeding (€ 7,00 per uur) 1 uur 
per week de peuterspeelzaal wil poetsen. 
 
Voor meer informatie: 
Wilma van Beers  
( 040- 2051445 

Personeel gezocht 

….. En Gevonden  

Op kermismaandag 18 september is op de parkeerplaats van 
de Rabobank een (huis)sleutel gevonden. Deze is tijdens 
kantooruren door de rechtmatige eigenaar af te halen. 

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 

Nieuwe kinderopvang in Oerle. 
  
Per 1 november breid ik de kinderopvang uit voor de Oerse 
kinderen. 
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. 
U kunt met mij contact opnemen op onderstaand adres: 
  
Angela Beckers 
A P de Bontstraat 5 
(040-2532237 
angela.beckers@zonnet.nl 

Aankondiging 
Een expositie van Frida Matheeuwsen-Claes. 
Deze uit Belgie afkomstige kunstenares legde begin 1982 
de basis voor haar schilderijen bij de succesvolle 
kunstschilder Peter Dillen 
Ze laat bij Newport Blue Kromstraat 14A te Veldhoven op 
de 1e verdieping haar romantische - realistische werken 
zien gedurende de maanden oktober en november. 
Men kan een kijkje komen nemen tijdens de gebruikelijke 
winkel openingstijden. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Harmonie St Cecilia  
1907 – 2007 

 
“Cecilia, de eeuwige jeugd” 

 
VOORBEREIDINGEN 2006 

 
vr 27 oktober 19.30 uur Sponsordiner en Dienstenveiling 

in restaurant Severinus 
 

ACTIVITEITEN IN 2007 
 
zo 7 januari (mi) Openingsconcert de Schalm & 

Receptie in d’Ouw School 
 
za 17 februari (mi) Kindercarnavalsoptocht Oerle 
 
zo 18 februari (mi) Carnavalsoptocht Veldhoven mmv de 

Oerse bevolking 
 
za 14 april (av) Concert in met Ge Reinders in de 

Schalm 
 
zo 6 mei (mo) Dauwtrappen mmv de Oerse 

bevolking 
 
ma 28 mei (mi) Pinksterconcert 
 
vr 8 juni (av) Goede Doel actie in PSV stadion  
 
do 14 juni (av)* Muziekavond mmv Veldhovense 

Korpsen in de Feesthal 
 
vr 15 juni (av)* Band-night voor iedereen in de 

Feesthal 
 
za 16 juni (mi)* Reünie in d’Ouw School &  
                  (av)* Oerse Avond in de Feesthal 
 
zo 17 juni (mo)* Eucharistieviering &  
                  (mi)* Parade Oerse verenigingen & Nazit in 

de Feesthal 
 
za 20 october (av) Concert van de Eeuw in de Feesthal 
 
za 22 december (mi) Kerstconcert met Chant’Oers in de 

kerk & Nazit in d’Ouw School 
 
* Feest4-daagse 

Een jaar lang feest 

Nieuwe Oerse Gids komt er aan. 
 
Zondag 12 november om 11.30 uur in d’Ouw School 
 
 
Aan alle stichtingen,verenigingen, comités en inwoners van 
Oerle. 
 
Wij nodigen jullie allen uit aanwezig te zijn bij de 
presentatie van de nieuwe Oerse Gids. 
E.e.a. zal plaatsvinden onder muzikale begeleiding van o.a. 
het beginnerorkest en jeugddrumband van onze harmonie. 
Tijdens deze presentatie zal ook de demo-dvd getoond 
worden over Oerle in 1960. (Meer hierover elders in de 
Koers). 
 
De nieuwe gids zal door werkgroep overgedragen worden 
aan de voorzitter van OWWO en overhandigd worden aan 
een nog nader te noemen persoon uit de Oerse 
gemeenschap.  
 
Volgens sommigen, die het kunnen weten, wordt de nieuwe 
Oerse Gids een fraai vormgegeven boekwerkje in een 
handzaam formaat  ( ± 15x21 cm.)  in kleur en voorzien van 
foto’s. E.e.a. is mogelijk dank zij de steun van de Koers van 
Oers en Rabobank Oerle-Wintelre. 
Deze Oerse Gids wordt na 12 nov. tegelijk met de Koers 
van Oers huis aan huis in Oerle bezorgd. 
 
De Werkgroep Oerse Gids 2006 van OWWO. 

Presentatie Oerse Gids 
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Najaarsconcert 

Najaarsconcert Chant’Oers 
 
 
Op zondag 29 oktober geven wij een najaarsconcert in 
D’Ouw School in Oerle, de aanvang is om 14.00 uur. 
Wij hebben een aantal nieuwe nummers aan ons repertoire 
toegevoegd. U zult er zeker een aantal van kennen, gouwe 
ouwe zogezegd. Het wordt dan ook een concert met 
gezellige muziek zoals u van ons gewend bent. Graag tot 
ziens op zondag 29 oktober, 14.00 uur. 

Koers cultuur 

De meesterschilder 
is in de weer 
met kwast en verf. 
Mengend op zijn palet, 
krijgt heel de natuur 
zijn herfsttooi. 
 
Met een wuiven van zijn hand 
valt blad en vrucht  
van boom en struik. 
Knisperend en krakend 
dwarrelend in de wind 
dansen bladeren in het rond. 
 
Nog is hij niet tevree 
een zwaai van zijn arm 
een hand gevuld  
strooiend  
mooie paddestoelen 
schieten overal uit de grond. 
 
Dan knikt hij tevreden 
en lacht.  
Nu kan hij gaan rusten, 
zijn taak is volbracht. 
De herfst  
in al zijn mooie pracht. 
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Parochieberichten: 
Overleden: 
Annie Maas, weduwe van Aart Oomen, huize Merefelt  
(87 jaar)   
Piet Nuijten, 56 jaar, Sperwer 16. 
  
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! 

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Weekend van  14 – 15 oktober: 
za  19.00 uur:  Communie - Woorddienst met M. Sanders, 

pastoraal werker. 
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastor J. Tonino  

(Convocamus). 
 
Weekend van  21 – 22 oktober:   
Wereldmissie weekeinde 
za  19.00 uur:  Communie - Woorddienst met M. Sanders, 

pastoraal werker. (The Unity) 
zo  10.15 uur:  Communie - Woorddienst met M. Sanders, 

pastoraal werker. 
 
Weekend van  28  - 29 oktober: 
za  19.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(Convocamus). 
 
Allerheiligen:   1 november:    
19.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

en M. Sanders, pastoraal werker.. 
Allerzielen:     2 november:   
19.00 uur:   door de Avondwakegroep Herdenking van 

alle overledenen, speciaal van de overleden 
parochianen van de afgelopen 2 jaar.   

 
Weekend van  4 – 5 november:   
Themaweekend  Jaar van de Diaconie 
za  19.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
zo  10.15 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  

(Sint Jankoor). 
 
Weekend van 11 – 12 november:  
za  19.00 uur:  Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
zo  10.15 uur: Communie – Woorddienst M. Sanders, 

pastoraal werker. (Convocamus) 

 
JAAR VAN DE DIACONIE 
‘De doden begraven’ 
 
“Je stopt iemand niet als een hond onder de grond.” Dit is 
een diep geworteld gevoel in alle culturen. Daarom wordt 
er veel aandacht en zorg besteed aan het goed uitgeleide 

Overledenen met uitvaart in deze parochiekerk 
vanaf 1 november 2005: 
 

An van der Velden – van der Velden  
Anna Aarts – van der Looij 

Wim van der Velden 
Thieu Steijvers 

Adriaan van Oorschot  
Dien Claassen – van de Kruijsdijk 

Marinus Luijkx  
Cor Das  

Jan van Selst  
Jan Gepkens  
Will Gijsbers  

Michel van der Palen  
Jan van de Sande  

Wies Verblackt - Bolck  
Jo Koppen – van de Wildenberg  

Annie Oomen - Maas 
Piet Nuijten 
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doen van de doden. Zo bewijzen mensen hun overledenen 
de laatste eer en dragen er toe bij dat van elke dode op ei-
gen wijze afscheid wordt genomen. Symbolen en rituelen 
spelen hierbij een belangrijke rol. In onze tijd is er steeds 
meer aandacht voor een zogeheten ‘persoonlijke uitvaart’: 
begrafenisondernemers kunnen aan bijna alle wensen vol-
doen. Een groot goed is het dat tegenwoordig veel mensen 
weer kiezen voor het thuis opbaren. In het verleden zijn 
ziekte en dood ver weg gestopt in ziekenhuizen en mortua-
ria. Nu mag een dode weer opgebaard worden in het eigen 
huis en kunnen de nabestaanden op ieder moment van de 
dag naar de overledene toe. 
 
De dood is een scharniermoment dat uitnodigt om het leven 
te beschouwen van de overledene, maar ook van jezelf. 
Staande op de grens van leven en dood is het belangrijk om 
iemand tot zijn of haar recht te laten komen. Om te noemen 
wat hem of haar typeerde, als mensenkind, als beeld van 
God. In kerken zijn daarom steeds meer mensen betrokken 
bij het afscheid nemen van de doden. Onder andere in 
avondwakegroep, koor, bloemsiergroep, kerkhofwerkers, 
koster, administratie enz. Toch kan en mag in een kerk niet 
alles. Een uitvaart vanuit de kerk moet wel de elementen 
bevatten die essentieel behoren tot een kerkelijke uitvaart: 
een lezing uit het levensverhaal van Jezus en de afscheidsri-
tuelen tijdens een absoute, om er maar twee te noemen. 
 
Maar de overledene bewijst ook een dienst aan de levenden. 
Zij worden uitgenodigd zichzelf de vraag te stellen: men-
senkind, wat kies je in je leven, wat haal je naar je toe, wat 
laat je los? Zij worden uitgenodigd zichzelf in de spiegel 
van die keuze voor levenskansen of doodsheid te beschou-
wen. Een mens kan immers niet alles doen, de tijd is be-
perkt en soms heel kort. Immers we hebben zeer weinig 
zekerheden in onze levens, behalve dat wij eens het middel-
punt zullen zijn van een waardig afscheid. Een scharnier-
punt van het leven hier naar het ‘Hiernamaals’, ik noem het 
liever: ‘Gods verrassing’ of ‘Gods mysterie’.  
 
De dood wordt vooral herdacht in de maand november. De 
maand waarop duidelijk is dat ook de natuur stervende is en 
zich voorbereidt op de koude en doodse wintermaanden. 
Niet voor niets staat 2 november bekend als ‘Allerzielen’ en 
worden overal de overledenen herdacht. Daarom in deze 
novembermaand aandacht voor ‘de doden begraven’.  
 
De volgende drie data zijn voor dit thema van belang: 

maandag 23 oktober, 20.00 uur, 
  H. Caeciliakerk, preekgesprek (bedoeld voor lec-

toren van  het weekeinde van 4 en 5 november, 
leden van avondwakegroepen, koren en verdere 
betrokkenen bij uitvaarten, maar ook voor ieder 
die interesse heeft in dit thema!) 

 
weekeinde 4 en 5 november,  
 19.00 uur op de zaterdag in beide kerken,  
 om 10.00 uur op zondag in de H. Caeciliakerk en  
 om 10.15 uur in de St Jan de Doperkerk. 
 
maandag 13 november, 20.00 uur,  
 H. Caeciliakerk, catechese-avond met als inleider: 

Dinie Toonders van uitvaartverzorging ‘ 
 de Horizon’ voor ieder die vragen of belangstel-

ling heeft voor ‘de doden begraven in 
Veldhoven’. 

 
Mardi Sanders 
 
NIEUWE BORDEN ST JAN DE DOPERKERK 
 
Zoals u wellicht is opgevallen hangen er sinds enige tijd 
nieuwe borden in de St. Jan de Doperkerk. Een nieuw bord 
voor de gedachteniskruisjes, een bord met het logo van de 
parochie en een bord voor de Stichting Pastoor Vekemans-
fonds. Deze borden zijn van dezelfde houtsoort gemaakt als 
het bord met het logo van de parochie wat in de H. Caecili-
akerk hangt. 
 
Deze borden zijn er niet vanzelf gekomen. Er is door een 
aantal parochianen belangeloos een hoop werk verricht. 
Langs deze weg willen we dan ook iedereen, die op eniger-
lei wijze hieraan heeft bijgedragen van harte bedanken. 
 
Het maken van de borden is iets wat gemakkelijker gezegd 
is dan gedaan. Maar dan begint het: meten, zagen, timme-
ren, schuren, enz. Als het bord klaar is, ben je er nog niet, 
want dan moet het afwerken nog beginnen. Voor het ge-
dachtenisbord moest precies uitgemeten worden waar de 
spijkertjes getimmerd moesten worden. Dit was ondanks 
dat het voor een katholieke kerk bedoeld was een heidens 
karwei. De tekst “wij gedenken” moest erin gefreesd wor-
den.  
Voor het bord van de Stichting Pastoor Vekemansfonds 
moesten 100 houten plaatjes voor de cijfers gemaakt wor-
den.  
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Als laatste het bord met het logo van de parochie de Heilige 
Drie-eenheid: de afbeelding van Trinity - knoop. Ook op 
deze borden moest tekst komen en ook ingekleurd worden.  
 
Er is niet veel kleur gebruikt bij de borden, maar de kleur 
blauw komt wel terug op alle borden. Blauw staat symbool 
voor het water. Het water van St Jan de doper. Het logo is 
goudkleurig in gekleurd.  
 
Maar wat zijn dan deze borden en waar dienen ze voor? 
 
Het gedachtenisbord is duidelijk, hierop komen de kruisjes 
te hangen van de overledenen voor wie in deze kerk de uit-
vaartdienst is geweest. Het is een plek om een kaarsje aan 
te steken en even in gedachten bij de dierbare overledene 
stil te staan.  
 
Het bord voor de Stichting Pastoor Vekemansfonds geeft 
weer wat er aan inkomsten is en wat er weer wordt uitgege-
ven ten behoeve van het fonds. Het actuele saldo is daar te 
zien. De Stichting Pastoor Vekemansfonds is in 1983 opge-
richt om iets te doen voor kansarme kinderen in India. 
 
Het bord met het logo laat zien dat dit een kerk is die hoort 
bij de parochie Heilige Drie-eenheid. De Trinity - knoop 
staat symbool voor de drie parochies, die samen zijn gegaan 
naar één parochie: H. Drie – eenheid. Het verbindt drie los-
se elementen, die niet los van elkaar gezien kunnen worden.  
 
Deze verbondenheid vinden we terug onder alle vrijwilli-
gers in de parochie, losse elementen die zich samen sterk 
maken, samen een geheel vormen om de parochie Heilige 
Drie-eenheid ook een werkelijke eenheid te laten zijn.  
 
 
 

KALENDERS 2007 
 
De Gerardus kalender 2007 is  verkrijgbaar bij het paro-
chiecentrum aan de Dorpstraat. 
   
De Missiekalender 2007 is ook weer te bestellen vanaf 
het weekend van 7 tot en met 22 oktober via de intekenlijst 
achter in de kerk:  € 6,50.  

Uitslag loterij De Hinnikers 

Uitslag kermisloterij 2006 Ponyclub “De Hinnikers” 
 
Bij Oerle kermis behoort al sinds jaar en dag de 
kermisloterij van Ponyclub “De Hinnikers”. Door de 
inkomsten uit de verkoop van de loten, kunnen we voor de 
leden weer leuke activiteiten organiseren. 
De trekking van de loterij werd zoals de laatste jaren 
gebruikelijk weer verricht door Dhr. Tiny Renders, 
directeur van Rabobank Oerle-Wintelré. 
 

De hoofdprijs, een kleuren tv/dvd-speler, is dit jaar 
gevallen op lotnummer 3005. 

 
De overige prijzen vielen op de lotnummers: 
2e prijs: Gereedschapskist 2752 
3e prijs: Mobiele telefoon 4183 
4e prijs: Scheerapparaat 2061 
5e prijs: 20-delig servies 4243 
6e prijs: MP3-speler  4150 
7e prijs: Haakse slijper 0255 
8e prijs: Poffertjesmaker 1405 
9e prijs: Oorthermometer 1417 
10e prijs: Tostimaker  1192 
11e prijs: Haardroger  3010 
12e prijs: Wandklok  0841 
13e prijs: Zaklamp  2731 
14e prijs: Badkamerset  0712 
15e prijs: Tuindecoratie  3670 
 
De gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het 
goede lot afgehaald worden bij: Nicoline Bekkers, Zittard 
49 Oerle, (040-2051782 
Het bestuur en leden van ponyclub “De Hinnikers” 
bedanken de Stichting Nieuwe Levenskracht voor het 
mogen gebruiken van hun kraam en Tiny Renders voor het 
verrichten van de trekking. 
Tevens bedanken zij iedereen voor het meespelen en kopen 
van de loten. 
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Benefiet concert 

BENEFIETCONCERT  voor DCE op vrijdag  
3 november 2006 
 
Het Diaconaal Centrum Eindhoven is een open en gastvrije 
ontmoetingsplaats voor iedereen die daar behoefte aan 
heeft, een huiskamer  waar zeer veel gebruik van wordt 
gemaakt. Zóveel dat het DCE uit haar jas is gegroeid. 
Daarom wordt er nu een stuk aan de huiskamer gebouwd, 
zodat gasten, die behoefte hebben aan een luisterend oor, 
kopje koffie, maaltijd, meer ruimte hebben en er ook een 
plekje is om even rustig te zitten bv. aan een leestafel. 
Voor het inrichten en stofferen van dit nieuwe gedeelte is 
geld nodig en om daaraan een bijdrage te kunnen leveren 
wordt er een Benefietconcert gehouden. 
 

Plaats: Agnus Deikerk, Kon. Julianalaan 12, Waalre 
Tijd: Vrijdag 3 november 2006 om 20.00 uur 
 Zaal open vanaf 19.30 uur 
Toegang:  € 6,-- incl. koffie/thee.  
 

Het programma van het concert is zeer gevarieerd met o.a. 
klassieke en licht klassieke muziek met heel verschillende 
instrumenten. 
 
Info: Lennie Geels    (040-2214050 
 Nore Stevelink (040-2216996 
 
Iedereen is van harte welkom!!!  

Daklozen 
 
In onze inloophuizen komen wij nogal wat daklozen tegen. 
Het zijn voornamelijk mannen. Maar ook vrouwen maken 
deel uit van de gemeenschap waar het aankomt op 
overleven. Er wordt wel eens gezegd dat iedereen in 
Nederland een acceptabel bestaan kan leiden, maar velen 
van hen kunnen alleen door een wonder weer in de normale 
samenleving terugkeren. Onder daklozen komt men ook 
velen tegen met meer of minder ernstige psychische 
problemen.  
Zij zijn het kwetsbaarst. Kunnen of willen niet geplaatst 
worden in een psychiatrisch ziekenhuis: "ik ben toch niet 
gek?" Ook zijn er vluchtelingen die in de illegaliteit terecht 
zijn gekomen.  
In het leven van een dakloze speelt geld een grote rol. Hoe 
overleef je? Hoe kom je aan geld als je verslaafd bent en je 
uitkering is al na een paar dagen op? Behalve stelen en 
bedelen kun je ook wat bij elkaar schrapen bijvoorbeeld 
door op een parkeerplaats mensen op een vrije plek te 
wijzen. 
Velen hebben een slechte gezondheid. Soms kunnen we 
helpen, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis brengen. Ze 
verdwijnen soms uit je gezichtsveld. Als we weten dat een 
van onze gasten overleden is, gaat een van de medewerkers 
naar de uitvaart, een laatste groet.  
Wij proberen een veilige haven te zijn waar mensen op hun 
reis even adem kunnen scheppen.  
 
Namens de publiciteitscommissies van het DCE en  
Open huis St. Cathrien. 
 
Gerard van Gurp 

Diaconaal Centrum 
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Het interview 

Het was een mooie tijd! 
Maria Kelders stopt na bijna 40 jaar  

 
Bijna veertig jaar heeft ze erop zitten. Donderdag 28 
september was haar laatste werkdag. Samen met “haar 
kinderen” en collega’s heeft ze op haar eigen ingetogen 
manier afscheid genomen van het onderwijs. Het was een 
mooie tijd! 

(Door: Annie van der Velden en Miranda van Vlerken) 
 
Het huwelijk 
“Maria van de Sande is mijn meisjesnaam en ik ben in 1945 
in Hulsel geboren. Wij hadden thuis 4 jongens en 4 meiden 
waarvan ik de oudste was. In Hulsel was destijds geen 
bewaarschool (= kleuter-school). Kleuters bleven toen nog 
gewoon thuis. Ik vond dat wel jammer, want ik had 
bijvoorbeeld nooit leren vlechten.Toen ik 6 jaar was 
kochten mijn ouders een boerderij in Lage Mierde. Vanaf 
dat moment mocht ik naar school. Ik ben begonnen in de 
eerste klas in Lage Mierde. Mijn jongere zus kon in Lage 
Mierde meteen naar de bewaarschool. Ik weet nog wel dat 
ik toen erg jaloers was. Want zij leerde allerlei dingen die 
ik nooit had gedaan. Op de basis-school in Lage Mierde 
werd lesgegeven door nonnen.”  
 
Nonnen 
“Na de lagere school kwam ik op de MULO terecht in 
Reusel. En weer werd er lesgegeven door nonnen. Ik wilde 
graag verder studeren en dat werd thuis ook wel 
gestimuleerd. Ik ben naar de kweekschool (tegenwoordig 
PABO) gegaan in Veghel. De opleiding in Veghel was een 
internaat dat natuurlijk gerund werd door nonnen. Ik kwam 
dus met mijn 16e op het internaat terecht. Eens in de “ 
4 weken mochten we naar huis. Dan was op zaterdag de 

school om 16.00 uur uit en dan mochten we om 17.00 uur 
naar huis. Ik moest toen eerst met de bus naar Eindhoven, 
vervolgens overstappen om in Bladel te komen en in Bladel 
werd ik pas opgehaald. Ik deed er ongeveer 2½  uur over 
om thuis te komen. Zondags moesten we om 19.00 uur 
weer binnen zijn. Ons moeder moest er dan maar weer voor 
zorgen dat mijn kleren en uniformen weer gewassen en 
gestreken klaar lagen om mee terug te nemen. Ondergoed 
werd door de nonnen gewassen. Het was best streng op het 
internaat, maar ik heb het er toch goed naar mijn zin gehad. 
’s Avonds ging om 21.15 uur de zoemer, dan moesten we 
naar bed en een half uur later moest het licht uit zijn. Dat 
lijkt best vroeg voor meiden van 16 jaar en ouder, maar we 
moesten ook om 6.30 uur ’s ochtends weer in de kerk 
zitten. We hadden destijds ook 6 dagen in de week les. We 
waren alleen op zondag vrij. Dan mochten we van  
16.00 tot 17.00 uur zelfs even buiten de poort van het 
internaat. Wij gingen dan meestal even een frietje of een 
ijsje eten. Dat was wel genieten. Onderling werd er 
natuurlijk veel lol gemaakt, maar mijn vriendinnen die niet 
op het internaat zaten, hadden toch meer mogelijkheden 
voor vertier. Het laatste jaar mocht je ieder weekend naar 
huis. Ik heb er wel een leuke tijd gehad.”  
 

Sint Jan Baptist 
“Toen ik afgestudeerd was kon ik meteen vier weken mijn 
oud-leerkracht vervangen in Hulsel waarbij ik zelf nog 
enkele weken in de eerste klas had gezeten. Daarna ben ik 
benoemd aan de Mariaschool in Reusel. Je raadt het al: 
wéér bij de nonnen. Ik heb daar drie jaar lang de eerste 
klassers lesgegeven. Intussen heb ik mijn man leren kennen 
en toen wij trouwden zijn we naar Oers verhuisd. Daar kon 
ik invallen voor Mevrouw Dereumaux die met 
zwangerschapsverlof ging. Dat was volgens mij in het 
begin van het jaar 1970. Wij zijn toen in het huis op de 

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 
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 St. Janstraat gaan wonen. Ik heb destijds nog bij Pastoor 
Bles moeten solliciteren want het kerkbestuur was toen 
tevens schoolbestuur. Het was geen sollicitatiegesprek zoals 
dat tegenwoordig gevoerd wordt. Het was gewoon een 
gezellige kennismaking. Als het klikte dan kon je beginnen. 
Toen ik op basisschool Sint Jan Baptist kwam, gaven de 
volgende leraren daar les: Toon van Boekel, Ton 
Binnendijk, Annie Louwers, Jos Castelijns, Chris Pennings, 
Mevrouw Van Alst, Marij Kersten en Eefje de Vries 
(handwerken).” 
 
Ontwikkelingen 
“Het onderwijs is in de afgelopen veertig jaar voortdurend 
veranderd. Vroeger stond de lesstof centraal en 
tegenwoordig wordt meer vanuit het kind gekeken.Vooral 
het afgelopen jaar is er bij ons op school een grote omslag 
gemaakt naar het nieuwe leren. In het begin zag ik er wel 
tegen op. Maar achteraf ben ik toch heel blij dat ik dat jaar 
nog heb meegemaakt. Ik heb er zelf ook nog heel veel van 
geleerd. Het nieuwe leren is beter voor de kinderen maar 
kost de leerkrachten (vooral in het begin) meer tijd. 
Vroeger ging ik om half negen naar school toe en was ik 
om vier uur weer thuis. Tegenwoordig ben ik ooit al om 
kwart voor acht op school en pas rond zes uur ‘s avonds 
thuis. Er zijn nu ook veel meer vormen van overleg met 
commissies, werkgroepen etc. Al met al wordt er ten 
opzichte van vroeger veel meer vergaderd en moet er veel 
geregistreerd worden. Zo wordt er ook veel meer getoetst 
dan vroeger. Ieder kind heeft, als het van school gaat, een 
dossier. Wij hebben nu dus zo’n 200 dossiers op school 
liggen. Er is een leerlingvolgsysteem voor alle kinderen, 
terwijl vroeger alleen van de “probleemkinderen”een 
dossier werd bijgehouden. Vroeger hadden we acht 
leerkrachten die full time voor de klas stonden, maar 
tegenwoordig is een deel van de leerkrachten ook veel tijd 
kwijt aan nevenactiviteiten. Scholen kunnen tegenwoordig 
gewoonweg niet meer zelfstandig blijven functioneren en 
hebben een overkoepelende organisatie nodig. Het positieve 
is dat je in een groter verband meer mogelijkheden hebt. 
Stel dat een leraar een aantal maanden ziek blijft. Dat kan 
een zelfstandige school financieel niet meer opbrengen. 
Ook een voordeel is, dat een leerkracht bij terugloop van 
het aantal leerlingen een baan op een andere school binnen 
de organisatie van Veldvest kan krijgen.” 
 
Groep 3 

In totaal heeft Maria zo’n 39 jaar en een aantal maanden 
lesgegeven, waarvan hier in Oerle ruim 36 jaar. Het leukste 
vond ze toch altijd wel groep 3. Niet voor niets dat ze  
20 jaar lang groep 3 heeft gehad. Ze heeft ook andere 
klassen lesgegeven, maar nooit de kleutergroepen en  
groep 8. Maria vertelt: Vroeger was het vanzelfsprekend dat 
je in groep 3 begon (eerste klas). En als vrouw zijnde bleef 
je meestal lesgeven in de onderbouw. Mannen gaven altijd 
les aan de bovenbouwgroepen. Dat had echt een andere 
status. De oudste leerkracht, vaak ook het hoofd van de 
school, gaf altijd les aan groep 8 (zesde klas). 
Tegenwoordig maakt dat allemaal niets meer uit. Je mag nu 
al blij zijn als er mannen zijn binnen het team. Want het 
aantal vrouwen in het onderwijs is ruim in de meerderheid.”  
 
Geborgenheid 
Maria heeft het hier op school altijd heel goed naar haar zin 
gehad. “Hier in Oerle op school voel je toch altijd nog de 
geborgenheid. Er is hier nog sociale controle en dat is heel 
waardevol. Op andere scholen, vooral in grote steden, 
heerst een heel ander sociaal milieu en dat heeft mij nooit 
aangesproken. Dat is ook het verschil met kinderen van 
groep 3 en groep 8. De kinderen van groep 3 zijn nog heel 
gedreven en de kinderen van groep 8 zijn al echt aan het 
puberen. Op dat moment worden de vriendschappen ook 
heel belangrijk en krijgen ze andere interesses.” 
 
Hobby’s 
Als Maria gestopt is met werken, blijft ze toch nog wat 
dingen voor school doen. Aan Juffrouw Paulien heeft ze 
beloofd om alle AVI-toetsen (leestoets) nog te doen voor de 
groepen 3 tot en met 8. Al met al is ze daar nog zo’n 
vijftien dagen per jaar mee bezig en houdt ze nog contact 
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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 

met de leerlingen en leerkrachten. Verder zal ze zich niet 
vervelen met haar hobby’s: fietsen, tennissen en lezen. 
Bovendien heeft haar dochter een oude boerderij gekocht 
waar nog volop geklust moet worden. Die heeft dus 
regelmatig oppas nodig voor haar drie kinderen, twee 
jongens van 6 en 5 jaar en een meisje van 3  jaar oud. En 
als die belhamels in de buurt zijn, heeft ze weer haar 
handen vol. 
 

Het afscheid 
Inmiddels kan Maria tevreden terugkijken op haar 
afscheidsfeest. De verrassing was groot toen ’s morgens 
vroeg alle schoolkinderen bij haar op de stoep stonden om 
haar gezamenlijk op te halen. Samen met haar man Ad is ze 
in een sjees naar school gebracht. Daar hebben de 
leerlingen en leerkrachten met diverse optredens weer eens 
al hun talent, creativiteit en originaliteit kunnen laten zien. 
En Maria genoot hier zichtbaar van. Het was een zeer 
geslaagd afscheidsfeest en ze kan nu in alle rust tevreden 
terugkijken op een mooie schooltijd! 

Senioren & Veiligheid 

Uitnodiging voor themabijeenkomsten over SENIOREN 
EN VEILIGHEID 
 
Een bijzonder element bij het ouder worden vormt de 
veiligheid en het veiligheidsgevoel. Senioren voelen zich 
vaak onveilig en kwetsbaar. Maatschappelijke 
gebeurtenissen en berichten in de media over criminaliteit 
en geweld dragen sterk bij tot dit gevoel. Maar uit 
onderzoek blijkt juist dat senioren niet vaker het slachtoffer 
zijn van criminaliteit dan andere bevolkingsgroepen. 
 
Het gevoel van veiligheid is dus heel belangrijk. Mensen 
die zich veilig voelen, kunnen gaan en staan waar ze willen 
en genieten van het leven. Om het gevoel van onveiligheid 
te verminderen, organiseert de gemeente Veldhoven samen 
met de politie, OVO en SWOVE, een tweetal 
themabijeenkomsten voor senioren over veiligheid. Tijdens 
deze bijeenkomsten gaat de politie in op wat u zelf kunt 
doen, zodat u zich veiliger gaat voelen. Hierover geeft de 
politie tips en informatie. 
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde: veiliger 
wonen en leven, veiliger op straat, beveiliging van de 
woning, oplichters aan de deur, aangifte doen, en 
belangrijke telefoonnummers. U kunt de politie ook ter 
plekke vragen stellen. Na afloop van de bijeenkomst ligt er 
een informatiepakket voor u klaar om mee naar huis te 
nemen. 
 
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Inschrijving is niet 
nodig. Zorg dat u op tijd bent, want vol is vol! De 
bijeenkomsten beginnen om 14.15 uur; de zaal is open 
vanaf 14.00 uur.  
 
Wethouder Frans Hofmeester zal u welkom heten. 
 
Themabijeenkomst 1 
Datum: Woensdag 29 november 2006 
Tijd: 14.00 –16.30 uur 
Plaats: Ontmoetingscentrum De Ligt, Ligt 157 
 
Themabijeenkomst 2 
Datum: Donderdag 7 december 2006 
Tijd: 14.00 –16.30 uur 
Plaats: Raadszaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 
 
Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, dan u contact 
opnemen met beleidsmedewerker Judith Strijbos, gemeente 
Veldhoven, afdeling Maatschappelijke Zaken, 
telefoonnummer 040 2584 145 (dinsdag, woensdag en 
vrijdag) of judith.strijbos@veldhoven.nl. 
 
Tot ziens op woensdag 29 november of donderdag 7 
december! 

OVERLEG 

VELDHOVENSE   KBO 

OUDERENORGANISATIES   PVGE 
OVO  
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Broemdag in Veldhoven. 
  
Op Vrijdag 17 november 2006 organiseert 3VO/ V V N 
Veldhoven een Broemdag in het gemeenschapshuis d 'n 
Bond aan de Rapportstraat 29. 
Bent U ouder dan 50 jaar en in het bezit van een geldig 
rijbewijs? Dan biedt U dit project de gelegenheid om op 
een ontspannen wijze deskundig advies te krijgen over Uw 
rijvaardigheid. 
Het doel van dit project is U zo lang mogelijk op een 
verantwoorde wijze deel te kunnen laten nemen aan het 
verkeer. 
  
Programma: 
  
−   Rijden onder toezicht van een erkende ritadviseur. 
−   Verkeerstheorie 
−   Testen van gezichtsvermogen of gehoor. 
−   M.B.v.O (bewegen voor ouderen) 
−   Een video instructie. 
  
Aanmelden. 
  
U kunt zich telefonisch aanmelden bij: 
Mevr. J. Cudok (: 040-2531093. 
Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelden. 
  
Kosten. 
  
Door provinciale en gemeentelijke subsidie zijn de kosten 
voor de deelnemers beperkt tot een geringe bijdrage van 
€12,50 pp. 
Dit bedrag dient te worden overgemaakt op 
postbanknummer. 7873431 t.n.v. 3VO Veldhoven, onder 
vermelding van Broem en de naam van de deelnemer, of op 
banknummer 15.36.03.232. 
  
KBO Afd.Oerle. 

Broemdag Veldhoven BIO nieuws 

Wedstrijdprogramma BIO1  
 
Veldcompetitie BIO1 Hoofdklasse A 
 
3 sept.   Concordia 1 – BIO1 
              uitslag: 6 - 5 
10 sept. BIO1 – de Peelkorf1 
             uitslag: 4 - 9 
17 sept. BIO1 – Boskant 1 
             uitslag: 5 - 8 
24 sept. Flamingo’s 1 – BIO1 
              uitslag: 5 - 4 
1 okt.     Avanti 1 – BIO1 
              uitslag: 14 - 8 
8 okt.     BIO1 – Rosolo2 
              13.00u sportpark de Heikant 
15 okt.   BIO1 – Swift2 
              13.00u sportpark de Heikant 



12 

Leden gezocht 

Nieuwe leden of bestuursleden voor onze 
bloemenvereniging! 
 
Wie voelt zich geroepen om onze vereniging te komen 
versterken? 
 
Onze vereniging houdt zich hoofdzakelijk bezig met het 
kweken, en opkweken van dahlia’s. 
Elk lid heeft dan ook de beschikking over een stukje grond 
waar hij of zij zijn hobby kan uitoefenen. 
Individueel, maar toch in verenigings – verband. 
Wij zoeken mensen met wat overschot aan vrije tijd en die 
deze in willen vullen door op vrijwillige basis iets nuttigs te 
doen voor de Oerse gemeenschap in het bijzonder. 
Wij denken in hoofdzaak aan mensen die in de vut komen 
of zijn, maar ze mogen ook jonger of ouder zijn.  
Het hoeven niet alleen mannen te zijn, want we zijn een 
moderne club, en hebben dan ook dames in ons midden die 
we regelmatig tussen de dahlia’s bezig zien met het 
onderhouden van hun stukje grond. 
In het seizoen, op zon- en feestdagen zorgen we voor een 
bloemetje in de kerk, en op verzoek bij huwelijk en 
begrafenissen. 
 
Als tweede taak organiseert onze vereniging jaarlijks 
“Pompoenenplezier met Halloween”, en dit is een leuke 
afwisseling met de dahlia’s. 
 
Voor hen die liever een leidende functie willen uitoefenen 
is er ruimte binnen onze vereniging. 
Wil je eerst meer informatie hebben, neem dan contact op 
bij een van de onderstaande adressen. 
Je kunt ook terecht op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 
11.00 uur, en op maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur 
op de dahliatuin achter de kerk in Oerle. 
 
Harrie van Beers Wim Heijmans 
Zandoerleseweg 41 Feit 11 
5507 NH Oerle 5507 MC Oerle 
( 040 – 2051247 ( 040 - 2557058 

Uitslag loterij SNL 

UITSLAG KERMISLOTERIJ 2006 NIEUWE 
LEVENSKRACHT OERLE 
  
Van 16 t/m 19 september was de kermis weer in kerkdorp 
Oerle. 
De attracties en de kramen stonden dit jaar anders opgesteld 
als dat men jaren gewoon was. 
Door deze andere opstelling kwamen alle attracties beter tot 
hun recht en leek de kermis groter dan andere jaren. 
Op zaterdagmiddag werd de kermis, na enkele jaren 
afwezig te zijn geweest, weer geopend door harmonie  
st. Cecilia uit Oerle, gevolgd door bijna alle kinderen van 
de basisschool, getooid met een hoed en iets in de hand wat 
lawaai produceerde. 
Mede dankzij het uitstekende kermisweer was het een 
gezellige drukte in Oerle 
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle was als vanouds 
aanwezig met een brievensport kraam en een loterij. 
Met de opbrengsten kunnen weer vele activiteiten voor de 
plaatselijke zieken, gehandicapten en alleenstaande worden 
ontplooid. 
De trekking van de loterij werd op dinsdagavond omstreeks 
21.00 uur, verricht door dhr. Renders van de Rabobank 
Oerle-Wintelré. 
Ook dit jaar werden er weer twee levensmiddelen pakketten 
verloot onder de bezitters van SNL-loten, welke ter plaatsen 
aanwezige waren bij de trekking. 
Het bestuur dankt iedereen, die doormiddel van een 
donatie, het meespelen met de brievensport of de loterij, 
weer zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 
  
 Hieronder de uitslag van de loterij trekking; 
 
   Lotnr: 
 1e Prijs: Heren of dames fiets 3863 
 2e Prijs: Cycloon stofzuiger 0542 
 3e Prijs: Hogedrukreiniger 3756 
 4e Prijs: Bolderkar  2422 
 5e Prijs: Teppanyaki plaat 2856 
 6e Prijs: Keukenmachine 3406 
 7e Prijs: Speelhuis Abrick 3991 
 8e Prijs: Hangmat  1675 
 9e Prijs: Handpalm schuurmachine 1688 
10e Prijs: Huishoudtrapje 0194 
11e Prijs: Broodrooster  1588 
12e Prijs: Handmixer  1900 
13e Prijs: Loopfietsje  2393 
14e Prijs: Knuffieland speelset 1182 
 
  
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het juiste 
lot, worden afgehaald bij  
Henk Senders, Oude Kerkstraat 57, Oerle 
(040 – 205 22 39 
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Dahlia tentoonstelling 

Dahlia Tentoonstelling 2006 
 
Onze dahlia tentoonstelling is weer achter de rug, en we 
mogen met trots zeggen dat het een geslaagd evenement is 
geworden. 
 

Het was zaterdagavond en zondag gezellig druk, en de 
loterij heeft daardoor goede zaken gedaan. 
Ook blijkt uit de vele leuke reacties die we in ontvangst 
mochten nemen, dat het een compliment waard was om 
onze bloemen met vogels en kunst  samen te brengen.                    
Zo zie je maar alles kan in Oers. 
Daarom spreek ik ook een dankwoord uit aan de 
vogelvrienden van de hofstadzangers, en Marjolein Hofman 
met haar decoratieve schilderwerk. 
 

Een bedankje aan alle mensen die onze tentoonstelling met 
een bezoek hebben vereerd, het waren er velen, en ook dit 
jaar weer mensen die niet in de buurt van Oerle woonden, 
ik heb plaatsnamen gehoord zoals Schiedam,  Gilze Rijen, 
Eerde Stamproij, Schijndel, etc. 
Enkele van onze leden hebben dit jaar weer prijzen met hun 
bloemen weten te bemachtigen, hier volgen enkele namen, 
 
 

C. v/d Loo een vierde prijs in 10 bloemen van een soort 
met 24.4 punten, een eerste, en een derde prijs in 7 bloemen 
decoratief met 24.7 en 23.7 punten, en ’n tweede, derde, en 
vierde prijs met 5 bloemen decoratief, een vijfde prijs in 7 
bloemen kleinbloemig met 25.3 punten, en een zesde prijs 
in de eigen klasse met 26.0 punten. 
Cees van harte met het behaalde resultaat. 
 
H. Senders een tweede prijs in 11 bloemen kleinbloemig 
met 25.6 punten, en een vijfde prijs in bloemstukken groot 
met 22.3 punten, een zevende prijs in bloemstukjes klein 
met 20.4 punten, en een negende prijs in de eigen klasse 
met 25.6 punten. 

A. de Kort een eerste prijs in 5 bloemen decoratief met 
26.1 punten, en een vijfde prijs eigen klasse met  
26.1 punten 
 
H. Lijten een vierde prijs in 7 bloemen kleinbloemig met 
25.5 punten, en een vierde prijs in de eigen klasse met  
26.2 punten. 
 
Th. Kees een eerste prijs in 11 bloemen pompon met  
26.2 punten, en een derde prijs in 7 bloemen pompon met 
25.3 punten, en een twaalfde prijs in de eigen klasse met 
25.0 punten 
 
W. Heijmans een derde prijs in 5 bloemen cactus en 
semicactus met 23.6 punten, een tweede prijs in 7 bloemen 
bolvormig met 26.9 punten, een zesde en een achtste prijs 
in bloemstukjes klein met 21.0 en 20.5 punten, en een 
eerste prijs in de eigen klasse met 26.7 punten. 
 
J. v/d Ven een derde prijs in 7 bloemen cactus en 
semicactus met 25.4 punten, een tweede en een vierde prijs 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

in bloemstukken groot, en een tweede prijs in de eigen 
klasse met 26.5 punten. 
 
G. v/d Velde behaalde een tweede prijs met zijn mand met 
25.7 punten, en een negende prijs in bloemstukken groot 
met 20.8 punten, in de eigen klasse eindigde hij op de 
dertiende plaats met 24.5 punten. 

D. Mackaij veroverde de eerste prijs met 24.0 punten, de 
derde prijs met 23.0 punten, de zesde prijs met 21.8 punten, 
en de achtste prijs met 21.0 punten in bloemstukken groot. 
In bloemstukjes klein wist ze de tweede prijs met 22.0 
punten, en een vijfde prijs met 21.2 punten te behalen, in de 
eigen klasse eindigde ze op de achtste plaats met 25.7 
punten. 
 
M. Hofman wist een zevende prijs te halen met  
21.7 punten in bloemstukken groot, en een eerste prijs met 
23.2 punten, een derde prijs met 21.8 punten in 

bloemstukjes klein, in de eigen klasse was de elfde plaats 
voor haar met 25.3 punten. 
 
Eigen klasse 
M. van Bree werd derde met 26.4 punten 
H. van Beers werd zevende met 25.9 punten 
A. van Doren werd tiende met 25.4 punten 
 
Wisselbekers Oerle 
Beker Molenvelden:  W. Heijmans 26.7 punten 
Beker Lindhout:  W. Heijmans 26.9 punten 
 
In de loterij die elk jaar aanwezig is waren weer prachtige 
prijzen te winnen, dit hebben we te danken aan onze 
sponsors met name de Rabo bank, en nog een anonieme 
gever. 
 
Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet en de 
belangstelling, graag tot ziens bij het volgende evenement 
op 28 oktober. 
 
Pompoenen plezier met halloween. 
 
Het inschrijfformulier nog niet 
ingeleverd?? 
 
Pak de koers van de maand september 
en vul dat inschrijfformulier in, stuur het 
zo snel mogelijk naar een van de 
genoemde adressen, en wij kunnen dan 
aan het werk om de route uit te zetten, en 
het programma af te werken. 
 
Uiterste inleverdatum is zondag 15 oktober 
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Oerle vruuger 

“OERLE VRUUGER” 
Deel 11. 

 
In dit deel zal ik het hebben over gebruiken en gewoontes 
die bij sommige mensen in Oerle nog bekend zijn, maar 
waar men niet meer van weet hoe die te plaatsen. Dit geldt 
trouwens ook voor mensen die van buiten Oerle komen. Zij 
kennen deze namen wel maar wat het betekent dat heeft 
men in meestal vergeten vooral omdat zij niet meer, of 
minder, in gebruik zijn. 
 
Gebruiken en gewoontes. 
 
De Kwansel. 
Ook weer zo’n woord dat de meeste mensen kennen maar 
het niet goed plaatsen kunnen. Nu is het niet meer 
gebruikelijk maar tot zo’n twintig á dertig jaar geleden 
kreeg men in de kerk drie roepen, of bekendmakingen, dat 
men ging trouwen. Tussen de tweede en de derde roep door 
werd er getrakteerd aan het jonge mansvolk dat in de buurt 
van het jonge meisje woonde, dat in onder trouw was, op 
een vat bier. Men gebruikte hier voor de naam het 
kwanselbier. Het verhaal gaat dat, zo rond 1930, een bruid 
wonende op het gehucht Zittard  niet op bier getrakteerd 
had. Als represaille hing men op de weg naar de kerk, en 
ook bij de kerk, offerblokken neer en strooide men kaf. Ook 
had men een opschrift gemaakt en dat luidde “HIER 
OFFERT MEN VOOR DEN ARMEN MAN, DIE ZIJN 
GERECHTIGHEID NIET BETALEN KAN. Ook hing men 
veelal een strooien pop in een boom waar het echtpaar 
langs kwam.Nu in deze tijd houdt men een 
vrijgezellenavond zowel voor de vrouwen als voor de 
mannen waar men goed bevriend mee is.  
 
Luiden van de klokken. 
Bij een sterfgeval in de parochie is het de gewoonte om 
voor de overledene de klokken te luiden. Dat hier verschil 
van luiden in zit weet men meestal niet maar als men goed 

luistert kun je horen of het een man of een vrouw is. Is het 
een vrouw dan begint men de kleine klok (hogere tonen) te 
luiden. Bij een man begint men te luiden met de grote klok 
(lage tonen). Daarna  wordt resp. de grote of de kleine klok 
in beweging gebracht. 
Betreft het een jongen die zijn eerste H. Communie  nog 
niet gedaan heeft dan luidt men alleen de grote klok is het 
een meisje dat de eerste H. Communie nog niet gedaan 
heeft dan luidt men met de kleine klok. Bij dit luiden is het 
gebruikelijk om driemaal “aan te luiden” d.w.z. men maakt 
eerst onder het luiden tweemaal een kleine pauze, hoewel 
dit laatste volgens mij niet meer gedaan word. Het 
beschreven luiden diende om de mensen duidelijk te maken 
dat er iemand gestorven was. Dit luiden vond in vroegere 
jaren plaats tegen de avond op de dag van iemands 
overlijden; stierf men ’s avonds of ’s 
nachts dan luiden men de klokken de 
volgende  morgen na de mis. Ook 
was het vroeger gebruikelijk dat de 
klokken in actie kwamen bij het 
maken van het graf, ook hier werd 
eerst driemaal aangeluid, dit gebruik 
is in onmin geraakt. Dan werd er 
geluid op de dag van de begrafenis, 
ten eerste bij aankomst van het lijk 
bij de kerk en ten tweede tijdens het 
begraven, dit laatste word nu nog 
gedaan. 
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Het luihuis. 
Dit was meestal het voorportaal van de kerk waar men de 
klokken luiden. 
In de vroegere “Oerlese kerk” stond daar ook het op schrift 
“DOMUS DEI PORTA COELI” (Huis van God, Poort van 
de Hemel) 
 
Weverstaal. 
Zo rond 1880 – 1885 waren in Oerle talrijke wevers, die 
thuis hun arbeid verrichten. Toen de Bont zijn 
onderzoekingen deed wisten ouderen er nog een 25 tal te 
noemen, (rond 1920). En dat op een bevolking van enige 
honderden zielen. Het naburige Zeelst evenwel spande de 
kroon, daar had men bijna huis aan huis een wever. Op het 
ogenblik, is er geen enkele wever meer in Oerle de laatste, 
volgens de Bont, was Jan Renders. Hij is er tijdens de eerste 
wereldoorlog mee gestopt, zo tussen 1914 – 1918. Tot aan 
zijn dood in 1943 kende men hem in Oerle  alleen onder de 
naam De Wever. Het taalgebruik van de wevers omvatte 
een geweldige woordenschat. Deze  zijn in het boek 
“Dialect van Kempenland” meer in het bijzonder d’Oerse 
taol van de onderzoeker A.P. de BONT  terug te vinden op 
blz. 750. Misschien dat ik in een van de volgende uitgaven 
hier nog op terug kom. 
 
Voorpoting. 
Voorheen hadden de ingezetenen van de gemeente Oerle 
het eeuwigdurend recht om de kant van de openbare 
gemeentewegen bomen en struiken te planten en of hebben 
staan. De grond bleef eigendom van de gemeente, maar de 
opstal mocht door vruchtgebruik geschoord worden. Een 
uitvoerig artikel “Het recht van voorpoting in de 
voormalige Meierij van ’s Hertogenbosch” van de hand van 
A.. van Sassen van IJsselt vindt men in de “Noord 
Brabantse almanak voor het jaar 1890” . Ook de historicus 
Groothuis  noemde in zijn boek   “Onze volkstaal”  bepoot 
of ook wel bepoten waar onder men verstaat beplanten. 
 
Maitres. 
Zo noemde men in de vroegere jaren de vrouw van het 
hoofd der school. In de boeken van Deken van Weel 
noemde hij met name “Maitres Mejufrouw Helena van der 
Heijden” (1808-1879) echtgenoten van Wouter de Bont 
(1805-1874) die van 1836 tot 1874 hoofd der school was in 
Oerle. 
 
Frans Loots  

Bron: koers van Oers jaargang 1976 nr. 9 
 
De fanfare op concours. 
 
 Onze fanfare zou op 27 november in Tilburg op concours 
gaan. Ongeveer 4 maanden van tevoren kregen we de 
nummers. Het verplichte werk was “Suite uit het Anterps 
Dansboek ( 1583 )” en ons keuzewerk werd “Tre Pizze.” 
Elke week op de repetitie moesten we die twee nummers 
spelen, voor de pauze het ene en na de pauze het ander.  
Nu, na het concours, ben ik blij dat we weer eens andere 
nummers kunnen spelen. We hebben voor het concours veel 
geoefend, maar we hebben er ook wat voor teruggehad.  
Op de dag van het concours moesten we al om kwart voor 
acht bij de Kers zijn. Daar kregen we eerst een kop koffie, 
voor de zenuwen. Rond kwart voor negen vertrokken we 
naar Tilburg nadat we eerst nog eens de nummers geblazen 
hadden. Om half 11 zouden wij als eerste blazen.  
Het laatste kwartier voelde ik me wel wat zenuwachtig 
worden, maar toch was het wel leuk om voor zo,n grote 
zaal te zitten, ook al zaten er in de zaal weinig mensen. 
Tijdens het blazen van de nummers waren er geen zenuwen 
meer, omdat ik steeds op de dirigent moest letten.Toen we 
rond een uur hoorden dat we de 1e prijs hadden, waren we 
allemaal erg blij. Ook in Oerle was het erg leuk toen we 
daar weer terugkwamen. We werden door de drumband 
ingehaald aan het begin van de Heerbaan.,s Avonds hebben 
we in de Kers nog een feestavond gehad en rond 1 uur 
kwamen zelfs nog enkele Reuselse muzikanten een 
serenade brengen ( zij hadden ook de 1e prijs ). Dinsdags 
na het concours hebben we nog gefeest en 11 december 
hebben we een receptie gehad. Ik 
zal dit concours en alles eromheen 
niet gauw vergeten. 
 
 Marlies Jacobs. 

Ouw (k)oers 
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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 

Mooie decoraties voor de Kerst. 
 

Open dagen: zaterdag 18 en zondag 19 November 
Zaterdag van 14.00 uur tot 20.00 uur 
Zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur 

Tijdens de open dagen kunt u zich inschrijven voor de Kerstworkshops. 

Info : 040-2541087 / 06-51890143 

“Oerle, ons dorp 1960” 

………unieke 55 min zwartwit film nu op DVD……… 
 
De jaren vijftig waren een financieel moeilijke periode voor 
het Fanfare Corps “St. Cecilia” uit Oerle. Uit de financiële 
overzichten blijkt dat diverse jaren met een fors verlies 
werden afgesloten. De muzikanten gingen pas in 1962 voor 
de eerste keer contributie betalen. Daarvoor bestonden de 
inkomsten uit verplichte(!) donaties van de bestuursleden 
(Fl. 10 pp), donateursrondgang in Oerle, Persil actie, 
donaties bij serenades, organisatie van een dansavond/fancy 
fair en een loterij op een donateursavond. Ook de lokale 
Rabobank doneerde vaak een flinke bijdrage.  
 
In 1959 werd door het toenmalige bestuur besloten om in te 
gaan op het aanbod van de Landelijke Filmactie. Deze 
Filmactie was eind jaren veertig in het leven geroepen door 
de diverse landelijke muziek federaties (o.a. Koninklijke 
Nederlandse Federatie van Harmonie- en 
Fanfaregezelschappen) en was bedoeld om de 
verenigingskas te spekken. Uit de aanbevelingsfolder van 
organisatieleider J.W.L. Adolfs uit Enschede: 
“Er is niet veel voorstellingsvermogen voor nodig om te 
beseffen dat de film in latere jaren een document met grote 
historische waarde is. In het bijzonder voor de kinderen zal 
het, als volwassenen, een mooie herinnering zijn aan 
zichzelf met hun onderwijzer(es) nog eens op school te 
kunnen zien”. 
 
De opnamen van deze 55 min durende zwartwit film zonder 
geluid waren gratis en de inkomsten kwamen uit de 
entreeprijs bij het vertonen van de film. De plaatselijke 
bedrijven konden “reclame” maken door opnametijd te 
kopen. De Maalderij Gebr. de Kort en Bakkerij Leijten 
maakten hiervan gebruik (kosten Fl. 25,00).  
Van de inkomsten uit de entrees moest men overigens de 
helft aan de organisatie afdragen terwijl de verblijfskosten 
voor de cameraman en de filmoperateur ook moesten 
worden betaald. 

Op de zonnige zaterdag 10 september 1960 was het dan 
zover. Om 8.30 uur kwam de opnamewagen (Volkswagen 
busje) naar Oerle en werden er opnamen gemaakt van de 
bedrijven en van heel veel Oerlenaren met of zonder hun 
hobby. Ook werden er demonstraties van diverse 
verenigingen gefilmd (o.a. Fanfare Corps St. Cecilia, BIO, 
RKVVO, vrijwillige brandweer, Jonge Boerenstand, KVO). 
Alle leerlingen van de Kleuterschool, Jongensschool, 
Meisjesschool en pensionaires (er was toen ook nog een 
meisjes pensionaat in de huidige Basisschool) waren 
speciaal opgeroepen om ook te worden vastgelegd op het 
celluloid. Om 15.30 uur was er een optocht met een aantal 
van de genoemde verenigingen en Gilde St Jan. 
 
Uit het jaarverslag 1960 (secretaris Theo van de Ven): 
Toen de Nederlandse filmactie op zaterdag 10 september in 
en van Oerle een film kwamen opnemen was Oerle voor 
een dag een filmdorp. Tijdens de opnamedag werd door het 
gezelschap een korte muzikale rondwandeling gemaakt. De 
opgenomen film zal in het begin van 1961 worden 
vertoond. 
 

 
Uit het jaarverslag 1961 (secretaris Theo van de Ven): 
Op dinsdag 17 januari werd in de ontspanningszaal van het 
meisjespensionaat van de eerwaarde zusters alhier de in 
1960 opgenomen film vertoond. Zonder overdrijving mag 
worden gezegd dat deelnemen aan deze filmcampagne een 
goede gedachte is geweest. De zaal was 4 maal 
“uitverkocht” (naschrift Fl. 1,40 entree). Na afloop werd er 
met de filmonderneming zaken gedaan en werd de film 
eigendom van ons gezelschap. 
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Op velerlei verzoek werd deze film op 18 november nog 
eens vertoond, waarbij tevens de dia’s van “40 jaar 
Veldhoven” werden vertoond. (naschrift in zaal de Kers 
met entree Fl. 1,00).  
 
Het toenmalige bestuur bestond uit voorzitter Dr Stef van 
Dieten en vice-voorzitter Jan Henst en de bestuursleden 
Willem Aarts, Frans Das, Jef van Hapert (penningmeester), 
Kees de Kort, Toon Leijten, Willem van de Oetelaar, 
Hendrik Schippers, Theo van de Ven (secretaris) en Toon 
Verblackt sr. Deze mensen hebben een erg vooruitziende 
blik gehad want de film is een unieke documentaire 
geworden over het leven, wonen en werken in ons mooie 
dorp. Tevens zijn heel veel inwoners van het toenmalige 
Oerle vastgelegd inclusief de meisjes en nonnen van het 
pensionaat. 
 
En wat waren nu de extra inkomsten voor St. Cecilia in 
1961? 
De onkosten voor het maken, vertonen en aankoop van 
deze film waren Fl. 500, 40 terwijl de inkomsten uit 
reclame en entree Fl. 609,80 bedroegen.  
Al met al dus een “winst” van Fl. 109,40 wat een aardige 
bijdrage was voor de totale jaarinkomsten die in 1961  
ca Fl. 2000 bedroegen.  
 
DVD 
De film is recent gerestaureerd en door een gespecialiseerd 
bedrijf met de nieuwste techniek gedigitaliseerd waardoor 
een uitstekende beeldkwaliteit is verkregen. De DVD is 
voorzien van een kopieerbeveiliging. Over de meeste 
personen, organisaties, verenigingen en locaties wordt 
informatie gegeven.  

Een korte impressie van de DVD “Oerle, ons dorp 1960” is 
overigens te zien op de (jubileum) website van Harmonie 
St. Cecilia: www.sintceciliaoerle.nl 
 
Deze unieke DVD wordt officieel gepresenteerd tijdens de 
Feest4daagse van Harmonie St. Cecilia op zaterdag 16 juni 
2007.  
De prijs bedraagt € 10. De eventuele verzendkosten in 
Nederland bedragen € 2,50. 
 
Informatie en/of reservering  
Mart de Graaf,  
Clementinalaan 27, 
5507 NE Veldhoven-Oerle  
(040 2051818  
e-mail clementoers@hotmail.com  
 
Bij reservering wordt men verzocht om het bedrag met de 
eventuele verzendkosten contant te betalen of over te 
maken op rekeningnummer13.85.27.776 ten name van 
Harmonie St Cecilia Oerle met vermelding van het 
gewenste aantal DVD’s en de adresgegevens  
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125-jarig bestaan gevierd 

Café de Linde vierde 125-jarig bestaan 
 
Met een receptie, feestavond en kindermiddag vierde  
Jan Joosten in het weekend van 23 en 24 september het 
125-jarig bestaan van café De Linde aan de Oude 
Kerkstraat. 
 
Vessemnaar Joosten pacht het café sinds 15 september 
1999. “Vlak voor Oers kermis ben ik hier begonnen. Omdat 
ik nieuwsgierig was naar 
de ouderdom van het café 
heb ik enkele jaren geleden 
contact opgenomen met de 
Stichting Historisch 
Erfgoed in Veldhoven. 
Kort daarna kreeg ik een 
overzicht met daarop alle 
eigenaren/pachters vanaf 
de stichting van het café in 
1881. Toen ik vaststelde 
dat De Linde dit jaar 125 
jaar bestaat dacht ik: tijd 
voor een feestje.” 
 
Gilde St. Jan Baptist gebruikt De Linde al voor het vijfde 
jaar als gildekamer. Daarnaast heeft  een aantal biljartclubs 
er hun thuisbasis. Sinds de start heeft het etablissement  
13 eigenaren/pachters gehad. De oudste nog in leven zijnde 
uitbaatster is Jans Bullens – Van Gerven (85). Jans Bullens 
woonde in 1953 met haar man Driekske en zes kinderen op 
een boerderij in Oirschot. “Mijn man handelde ook in vee. 
Op een dag kwam hij thuis met de mededeling: ik heb een 
café gekocht. Ik moest mee met mijn zes kinderen.” Er 
werd 25.000 gulden betaald aan eigenaar Frans Hagelaars 
(Cis de Kuiper) en de boerderij werd verkocht. “Op een 
bordje naast de deur stond ‘volledige vergunning’, dus we 
konden meteen beginnen. In 1953 verkochten we drie pilsje 
voor een gulden. In grote glazen, er waren toen nog geen 
kleine glazen. Ik heb altijd achter de bar gestaan. Mijn man 

ging elke dag met de brommer naar de boeren en eindigde 
altijd ergens in een kroeg. We hadden een hulp in de 
huishouding, dat was nodig in ons gezin”, legt Jans Bullens 
uit. In 1956 kocht Driekske een ander café. “Ik had het net 
goed naar mijn zin in Oerle, maar moest weer verhuizen.” 
 
De nieuwe eigenaar werd Jan Hazenberg. Zijn dochter Toos 
moest op zestienjarige leeftijd achter de bar gaan staan. 
“Mijn broers gingen werken, dus het was heel gewoon dat 
ik het deed. Het was geen druk café, maar er was altijd 
volk. Er kwamen de hele dag veehandelaren, zij dronken 
snevel en bier. Dronkelappen waren in die tijd heel gewoon. 
Zij reden vervolgens gewoon met de auto naar huis. Ik deed 
het werk graag, de contacten met de klanten waren leuk. 
Toen ik in 1962 trouwde verkocht mijn vader het café, hij 
had immers geen personeel meer. Mijn ouders vonden dit 
niet vervelend, ze waren al op leeftijd.” 

Van 1962 tot 1984 bediende Trees Verberne er haar 
klanten. Smaakvol verhaalt zij over enkele vaste klanten die 
elke maandagavond tot sluitingstijd aan de bar bleven 
zitten. “Bier drinken en zeveren”, volgens Verberne. “En na 
sluitingstijd moest ik eieren voor hen bakken. Wel vier of 
vijf per man.” En dan die keer dat ze met Oers kermis 
politiecontrole kreeg. “Dat was in de zeventiger jaren. De 
obers waren bijna afgewerkt en in de keuken had ik voor 
hen een pan koteletten en hanenbilletjes op staan. Twee 
agenten die ’s nachts om 02.00 uur kwamen controleren 
gingen achterom binnen. Toen ik de keuken inliep trof ik er 
de beide dienders. Ze hadden bijna de hele pan leeg 
gegeten. Toen ze me zagen liepen ze hard weg.” 
 
Zaterdag 23 september zit het café bomvol tijdens de 
receptie. Het  gilde brengt op straat een vendelgroet aan 
pachter Joosten. Aan een tafeltje in het café zitten Louis 
van Loon uit Wintelre en Toon van Boekel uit Oerle aan de 
koffie. De beide tachtigers, oud-onderwijzers, zijn lid van 
biljartclub De Misters. Om de week spelen zij op 
donderdagmiddag een wedstrijd tegen een ander 
seniorenteam van de Kempische Bond. Zij zijn heel content 
met de huidige pachter Jan Joosten. “Hij is heel gedienstig 
en hartelijk”, zegt Van Boekel. Enkele jaren geleden zijn de 
bejaarde biljarters nog op tv geweest. Joosten had al een 
tijdlang last van een vervelende rioollucht. Omdat de 
gemeente daar niets aan deed schakelde hij SBS6 in.  
“Ze kwamen een hele middag filmen. Op een gegeven 
moment moesten wij ons biljartspel staken en werden we 
naar buiten gedirigeerd.  Daar moesten we voor de camera 
onze neus eens flink optrekken vanwege de stank”, zegt 
Van Loon lachend. 
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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 

In de aangebouwde tent staat Bob van Soolingen met 
enkele bekenden herinneringen op te halen. In de zeventiger 
jaren kwam hij wekelijks in het café. “Bij Trees Verberne 
kon alles”, weet hij nog. “Als om 02.00 uur het café moest 
sluiten ging de deur op slot en de gordijnen dicht. Dan 
begon het pas, want de leuke mensen bleven. Als we de 
schijnwerpers van de politie door de gordijnen zagen 
schijnen gingen we op de grond liggen. Rond 05.00 uur 
verlieten we De Linde met een krat bier. Dan reden we met 
de auto naar de Oirschotse Heide om daar nog een pilsje te 
drinken.” 
 
“Veel biljarten en niks bijleren”, zegt Martien Smolders 
over zijn bezigheden in De Linde. 
Iedere zondagavond fietst hij van het afgelegen Toterfout 
naar de Oude Kerkstraat om er een potje te gaan biljarten 
met zijn maten. Maar eigenlijk komt ie maar voor één ding: 
na het biljarten aan de bar het laatste nieuws opdoen. 
 
De jeugd van tegenwoordig was ook aanwezig. Martijn en 
Jeroen Antonis en Thomas van Dooren zitten achter het 
café aan een gratis pilsje. “Wij zijn hier aan het indrinken 
voor Cult & Tumult”, luidt de reden van hun aanwezigheid. 
De Eindhovense zanger Will Sanders heeft dan al een 
klassieker van Elvis Presley ingezet. De loterij die vlak 
daarvoor werd gehouden bracht ruim driehonderd euro op. 
Deze mooie opbrengst werd geschonken aan de 
Cliniclowns. 
 
 

 

Koken met de koers 

Deze keer in koken met koers 2 recepten met courgette. 
  
Courgettecarpaccio met rookvlees voor 4 personen. 
  
Ingrediënten: 
3 eetlepels balsamicoazijn 
6-8 eetlepels olijfolie extra vierge 
1 eetlepel  verse Italiaanse kruidenmix, fijngesneden,  
of 1 theelepel gedroogde Italiaanse kruiden 
250 gram kastanjechampignons, in plakjes 
25 gram pijnboompitten en/of pompoenpitten 
2 courgettes 
1 theelepel zout 
½ zak rucola ( a 75 gram ) 
150 gram runderrookvlees. 
  
Bereiden: 
Klop de azijn met olijfolie en Italiaanse kruiden tot een 
dressing. Voeg zeezout en peper naar smaak toe en schep 
dit door de champignons. Bak dit mengsel 5 minuten op 
hoog vuur in een antiaanbakpan bruin en krokant. Rooster 
de pijnboompitten in een droge koekenpan goudbruin en 
laat ze op een bordje afkoelen. Schaaf de courgettes met 
een kaasschaaf of dunschiller in de lengte in flinterdunne 
plakken en spreid ze naast elkaar uit op vier grote borden. 
Bestrooi ze met wat zeezout. Leg in het midden een bergje 
rucola en schep de champignonplakjes uit de dressing op de 
rucola. Sprenkel de overgebleven dressing over de plakjes 
courgette. Drapeer de plakjes rookvlees tegen het bergje 
rucola en strooi de pijnboompitten over het geheel. Lekker 
met ciabatta. 
  
Courgettesoep voor 4 personen 
  
Ingrediënten: 
2 courgettes 
1 kleine ui 
2 teentjes knoflook 
boter 
1 a 2 groente of kip bouillontablet 
roomkaas met kruiden 
  
Bereiden: 
  
Courgettes wassen en in blokjes snijden. Ui snipperen. 
Boter smelten. Ui zachtjes fruiten, hierbij toevoegen de 
uitgeperste teentjes knoflook. Even doorroeren. Stukjes 
courgettes toevoegen, ongeveer 8 minuten zachtes bakken. 
Bouillontablet toevoegen. 700 ml water hierbij doen en 
langzaam aan de kook brengen. 5 minuten zachtjes 
doorkoken. De soep met de staafmixer pureren, dan de 
roomkaas naar smaak toevoegen, ongeveer 2 min. zachtjes 
mee verwarmen.  

EET SMAKELIJK!!!!!! 
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Hallo grote en kleine mensen van Oerle.  
 
Kaveeootje is weer present met Halloween. 
 
Zijn jullie er ook weer en doen jullie weer met z’n allen 
mee? En maken we er met z’n 
allen weer iets moois van net als vorig jaar? Want 
Kaveeootje heeft vorig jaar erg genoten. Ik ben wel drie of 
vier keer rond gevlogen op mijn kleine bezem samen met 
heel veel andere heksen van de kvo en nu wil ik dit jaar 
weer graag meedoen met het Pompoenenfeest. 
 Ik ben het hele jaar al aan het pompoenen kweken geweest. 
Samen met grote heks Bep en grote heks Elly zijn we er erg 
druk mee geweest. 
 
En hebben jullie vorig jaar dat grote ongeluk ook gezien? 
Kaveeootje was er erg van geschrokken want tante Nia was 
pardoes tegen de muur aangevlogen. Ze had haar 
heksenneus heel erg hard gestoten. Ze had niet gezien dat 
Johan het raam open had staan. Anders was dat niet 
gebeurd. Ze vloog zo hard op haar bezem dat ze negen 
dagen was blijven hangen. En nu hoopt Kaveeootje dat er 
dit jaar geen enge dingen gebeuren zodat kleine kinderen 
niet bang hoeven te zijn. 
 
Kaveeootje hoopt dat er dit jaar heel veel mensen meedoen, 
dat zou ook voor de dahliaclub heel fijn zijn want die 
organiseren dit mooie feest !!!! 
Als jullie Kaveeootje weer komen zoeken is er voor de 
kleintjes weer heksendrop en als er kinderen zijn die voor 
Kaveeootje een heksenliedje willen zingen is dat heel fijn. 
Daar wordt 
Kaveeootje heel blij van dus tot ziens! 
 
                Kaveeootje en grote heks Sjaan 
 

Kaveootje komt weer... Kermis 2006 
Ook dit jaar was de kermis weer heel gezellig. Een aantal 
foto’s hieronder. 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Rode Kater. 
 
Eindelijk is hij verstandig geworden. 
 
Ik kijk naar buiten en zie Rode Kater voorzichtig onderaan 
het talud zijn weg zoeken naar de plek waar hij de rijweg 
over kan steken. 
Rode Kater loopt regelmatig aan deze zijde van de weg, 
terwijl hij volgens mij eigenlijk aan de andere zijde thuis-
hoort. 
Maar Rode Kater houdt van wandelen om met die tochtjes 
zijn wereld te verbreden. 
 Je kunt hem dan ook vaak vinden aan deze zijde van de 
weg, waar park en bossage een goed thuishaven is voor 
vogels en konijnen. 
Zal dat misschien de reden zijn waarom Rode Kater zo 
graag aan deze zijde komt? 
 
Tja, aan zijn eigen kant zijn wel landerijen en boerderijen 
met natuurlijk de nodige muizen en andere dierlijk voedsel, 
maar waarschijnlijk ook met meer katachtige, die  concur-

Overpeinzingen 
renten worden wanneer het over op de jacht gaan gaat. 
Rode Kater heeft aan onze zijde het rijk bijna alleen. Hier 
zijn niet veel loslopende katachtigen en dus weinig concur-
rentie. 
 
Rode Kater is echter niet altijd zo verstandig geweest als 
vandaag. 
Hoe vaak heb ik niet mijn hart vastgehouden wanneer Rode 
Kater op terugweg naar huis, de rijweg overstak alsof het 
zijn tuinpad was. 
Lekker buitelend van stoep tot stoep en nauwelijks oog 
hebbend voor het voorbij razende verkeer. 
Vaak hoorde ik gierende remmen en zag Rode Kater net op 
tijd wegspringen. 
En ik stond hulpeloos toe te zien. Vanaf vijfhoog kun je 
niets beginnen, wanneer zo’n onverstandig beest zulke 
domme beslissingen neemt. 
 
Maar nu schijnt hij het geleerd te hebben. 
Rode Kater loopt veilig en ongestoord onder het viaduct 
door en via het voetpad keurig terug naar zijn eigen home. 
 
Voortaan kan ik met een gerust hart zijn wandelingen gade-
slaan. 

Thea 

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 
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Veldhoven-West 

Plannen Veldhoven-West komen dichtbij. 
 
In September heeft een discussieavond plaats gevonden. 
Deze avond, welke georganiseerd werd door de gemeente, 
was bedoeld om de plannen van het bureau Wissing aan de 
Veldhovense bevolking uit te leggen. 
Nu zal u zeggen “Het bureau Wissing?. Dat zegt me niets.” 
Het bureau Wissing heeft de plannen opgesteld voor 
Veldhoven-West. Deze plannen houden in dat er in de 
komende jaren gebouwd gaat worden met als opzet het 
wonen in dorpen.  
De plannen zijn op dit moment nog in een conceptfase. De 
bedoeling van de avond was om deze concepten uit te 
leggen en om een reactie van de bewoners te krijgen op de 
plannen. 
 
Zoals te verwachten was, waren de ideeën op een 
fantastische wijze gepresenteerd. In een duidelijke 
presentatie werd uitgelegd wat de opzet moet worden van 
de nieuwbouwwijken. 
De achterliggende uitgangspunten zijn: 

• Samen wonen in het dorp 
• Verbonden met de langzame en de snelle wereld 
• Gevarieerd wonen afgestemd op het landschap 
• Voor alle leeftijden. 
• Huidige waarden zoveel mogelijk behouden 

 
Over het algemeen wordt gekozen voor een structuur 
waarbij zoveel mogelijk wordt gebouwd in en aansluiting 
wordt gezocht met het groen. De gedachte hierbij is dat de 
nieuw te bouwen wijken een soort van overgang vormen 
tussen het rustieke landschap en het hectische stadsleven.  
Hierbij wordt veel aandacht besteed aan recreatie en 
buitenactiviteiten. 
 
Helaas heeft ook de uitbreiding zijn negatieve kanten. Hoe 
je het ook wend of keert er zal weer een groot aantal 
hectares worden opgeofferd aan huizenbouw en 
wegenaanleg. Hiervan zal zeker veel te merken zijn in het 
beekdal (welke loopt tussen Knegsel en de Molenvelden) in 
de richting van Veldhoven. 

Ook voor Oerle zal er veel gaan veranderen. Veel bewoners 
die nu aan de buitenkant van de kom van Oerle wonen , 
zullen in de komende jaren gaan merken dat het uitzicht 
gaat veranderen.  
Allereerst is er de westelijke randweg. Deze zal vanaf de 
Oude Kerkstraat (toekomstige kruising met de Oerse Baan) 
in een cirkel om Oerle worden gelegd. Doorgaand zal deze 
nieuwe weg afbuigen richting Zittard. Echter zal ook de 
Heerbaan worden doorgetrokken en ergens een kruispunt 
krijgen met de nieuwe randweg. 
Deze ontwikkeling is gunstig voor de verkeersdrukte in de 
kern van Oerle. 
De nieuwe tracés worden echter grofweg ook de grenzen 
van de nieuwbouw rondom Oerle. Dat dit veel ruimte gaat 
geven voor nieuwbouw begint langzaam duidelijk te 
worden. De gemeentelijke plannen bevatten op dit moment 
zo’n 150 woningen die in deze nieuwe schil om Oerle 
kunnen worden aangelegd. Wat echter nog niet duidelijk is 
voor veel mensen is het feit dat veel van deze woningen 
gerealiseerd gaan worden tussen nu en (grofweg) 2010. Dat 
dit veel gaat betekenen voor ons aller leefgebied moge 
duidelijk zijn. 
 
Verder wordt er nu ook meer en meer gesproken over de 
realisatie van nog eens 50 woningen (of meer) op het 
terrein van Schippers. Over welke termijn dit moet worden 
gerealiseerd is nog niet bekend. 
 
Wat voor het wijkplatform duidelijk is geworden, is het feit 
dat de realisatie van Veldhoven-West gaat beginnen bij 
Oerle. Natuurlijk zijn we benieuwd naar jullie reacties op 
deze plannen. Daartoe nodigen we iedereen uit om zijn of 
haar stem te laten horen  tijdens wijkplatform 
bijeenkomsten. 
 
Voor het wijkplatform blijven de standpunten, zoals 
genoemd in onze wijkvisie, overeind. Wij zullen ons dan 
ook zoveel mogelijk inzetten om de Oerse gemeenschap 
zijn waarden te laten behouden en er ook voor  zorgen dat 
er voorwaarden worden gecreëerd om de hechte sociale 
samenhang zoveel mogelijk in tact te laten. 
Dat daarbij uw steun onontbeerlijk is, moge duidelijk zijn. 
We zijn bereid om daarvoor (soms) pittige discussies te 
gaan voeren met bewoners en gemeente. 
We gaan u ook via deze weg vaker informatie verschaffen 
over de nieuwe ontwikkelingen. 
 
Op 25 oktober is er een 2e discussieavond. Voor info 
kan u contact opnemen met de wijkplatformleden. 
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Mis met 3 Heren in Wintelre 

MIS MET 3 HEREN’ in Wintelre 
 
I.v.m het 25-jarig Jubileum van de Stichting Dorpsfeesten 
Wintelre, organiseert dezelfde stichting  een bijzondere 
uitvoering in de Rosdoek, op 15 oktober,  
van:  “Mis met 3 Heren”. 
 
‘Mis met 3 Heren’ verteld over het katholieke verleden van 
Brabant. Een van de kenmerken van het Rijke Roomsche 
Leven was dat er zoveel voordrachtjes en liedjes in omloop 
waren. In sketches over bijvoorbeeld preken, het 
aartsparadijs, de pastoorsmeid en biechten werd het nogal 
strakke katholieke leven op een milde manier op de korrel 
genomen.  
 
Voor de samenstellers is het een poging deze tijd te duiden, 
maar dan duidelijk met een knipoog. Ze richten zich zeker 
niet alleen op ouderen, maar ook op jongeren.  
 
Na dit avondvullend programma zal ook duidelijk zijn dat 
er tijdens het Rijke Roomsche Leven veel werd gelachen. 
 
Het programma van deze avond wordt verzorgd door 
bekenden in het Brabantse: 
Jan Smeets is onder andere bekend als regisseur van 

Hertog Jan. Het spektakelstuk met Harrie 
Hoppenbrouwers als Hertog Jan bij gelegenheid van het 
700-jarig bestaan van de gemeente Vessem. Ook was hij 
organisator van het  Witte  Bergen project. 

Paul Spapens is journalist bij het Brabants Dagblad en 
schrijver van boeken over verschillende heiligen. 

Prof. Dr. Gerard Rooijakkers is o.a. bekend om zijn 
boeken over oude Brabantse volksgebruiken 

Eric Kolen is o.a. bekend als presentator van het Brabants 
Uurke op Omroep Brabant en als presentator van 
Brabantse middagen. 

 
Het belooft kortom een niet te ‘mis’-sen, echt Brabantse, 
avond te worden. De Mis met 3 Heren begint op 
zondagavond 15 oktober om 19.30 uur in het 
gemeenschapshuis De Rosdoek in Wintelre. De zaal gaat 
open om 18.30 uur. 
De entree bedraagt € 6,-, kaarten in de voorverkoop  
kosten € 5,-.  
 
Op dinsdag 10 oktober van 19.00 tot 20.00 uur is er in 
gemeenschapshuis De Rosdoek een speciale gelegenheid 
om kaarten te kopen in de voorverkoop. Dus zorg dat je er 
op tijd bij bent OP=OP.  
 
Tijdens openingsuren is er tevens de mogelijkheid om 
telefonisch kaarten te bestellen, (040-2051444.  
Afhalen uiterlijk een half uur voor aanvang. 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

RABO Verenigingsprijs 

aanmeldingsformulier voor nominatie Rabobank 
Verenigings Prijs 
 
Het is een maatschappelijke tendens dat het steeds 
moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen. Toch 
zetten verenigingen, stichtingen en organisaties ondanks dit 
tekort nog steeds veel verenigingsactiviteiten op.  
Om onze blijk van waardering te uiten heeft Rabobank 
Oerle-Wintelre in 2006 de Rabobank Verenigings Prijs in 
het leven geroepen. 
 
De prijs gaat naar een stichting, vereniging of comité die 
zich in 2006 bijzonder heeft ingezet voor de lokale 
samenleving. Er is een prijs van € 1.000,- voor Oerle en een 
prijs van € 1.000,- voor Wintelre. 
 
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden of derden 
kunnen een vereniging, stichting of comité aandragen om in 
aanmerking te komen voor deze prijs. 
 
De beoordeling van de nominaties berust bij een door het 
bestuur van Rabobank Oerle-Wintelre benoemde autonome 
jury, die vervolgens het bestuur van de Rabobank zal 
adviseren.  
Voor Oerle is dat de werkgroep OWWO.  
Indien een van de juryleden op een of andere wijze 
betrokken is bij een voorgedragen stichting, vereniging of 
comité zal deze persoon bij de beoordeling van het 
betreffende project de grootst mogelijke terughoudendheid 
betrachten.  
 
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn: 
 
− De stichting, vereniging of comité is in het werkgebied 

van de bank gevestigd. 
− De stichting, vereniging of comité heeft iets bijzonders 

gepresteerd. 
− De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door 

vrijwilligers. 
− Er mag geen sprake zijn van commerciële doeleinden. 

− De stichting, vereniging of comité houdt een rekening 
aan bij Rabobank Oerle-Wintelre of wordt klant bij 
Rabobank Oerle-Wintelre. 

− Geen aanvragen van politieke partijen. 
 
Iedereen, die het verenigingsleven in Oerle een warm hart 
toedraagt en van mening is dat een bepaalde vereniging, 
stichting of comité zich in het bijzonder heeft ingezet voor 
de Oerse gemeenschap wordt van harte uitgenodigd het aan 
de ommezijde afgedrukte aanmeldingsformulier in te 
vullen. 
Wilt u uw stem niet verloren laten gaan en wilt u snel 
reageren, kijk dan nu op www.koersvanoers.nl  en vul het 
formulier digitaal in en stuur het op naar het secretariaat 
van OWWO.  
U kunt het ingevulde formulier ook deponeren in de 
brievenbus van de Koers van Oers bij het Dorpshuis  
d Ouw School of in de brievenbus van de Rabobank Oerle-
Wintelre. 
 
De inschrijving staat open tot en met 30 november 2006. 
 
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, 
stichtingen of comité’s nomineren voor de Rabobank 
Verenigings Prijs. Vervolgens gaat u, als inwoner zelf 
beslissen welke vereniging, stichting of comité de prijs in 
ontvangst mag nemen. U wordt van harte uitgenodigd om 
op zondag 14 januari 2007 naar d’Ouw School te komen. 
Daar worden de nominaties bekend gemaakt, ontvangt u 
een stembiljet en bepaalt u de winnaar. Zorg dat u erbij 
bent, want uw stem telt. 

 

Kerstpakketten bij Unicef Wereldwinkel 
  
Aan het eind van het jaar een pakket uitdelen aan al die 
mensen, die zich voor u en/of uw organisatie hebben 
ingezet is een prettige bezigheid.   
Als u dan tegelijkertijd zonder dat het iets kost ook nog 
kinderen en kleine producenten in de Derde Wereld kunt 
helpen, leidt dit tot extra voldoening. 
 
Wel, dat kan door uw kerstpakketten te bestellen bij 
UnicefWereldwinkel. We hebben heel veel aantrekkelijke 
artikelen, zoals food, kunstnijverheid, kinderspeelgoed, 
wenskaarten en sieraden.  
Neem gerust contact op met onze winkel aan de Burg. van 
Hoofflaan 175, ( 040-253.75.14 
 
U kunt ook rechtstreeks een afspraak maken met de twee 
vrijwillige medewerksters, die de verzorging van 
kerstpakketten op zich hebben genomen. Dat zijn  
mevr. Nelie Smit, ( 040 - 253.40.34 en  
mevr. Loes Verstraaten, (040 - 253.15.82.  
Om te zorgen dat u op tijd een prachtig pakket in huis hebt, 
is het wel nodig, dat u uw bestelling vóór 20 november 
plaatst. 

Unicef Wereldwinkel 
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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

 
 
        
 
 

     
  
 
 
 
Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigings Prijs. 
 
 
Naam:    _________________________________ 
 
Adres:    _________________________________ 
 
Woonplaats:   _________________________________ 
 
 
Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigings Prijs 2006  
 
________________________________________________________________________   
 
 
Ik vind dat bovenstaande vereniging, stichting of comité zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de Oerse gemeenschap, omdat: 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Inleveradressen: 
 
Digtiaal versturen: 
Formulier staat op   
Na het invullen stuurt u dit naar het secretariaat van OWWO:  
 
Inleveradressen: 
Brievenbus: 
-  KoersvanOers bij d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC  
-  Coöperatieve Rabobank Oerle-Wintelre, Zandoerleseweg 10, 5507 NJ 
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  Tom zoekt Tinka 
 

De hond Tom wil met zijn vriendinnetje Tinka spelen. Ze 
willen elkaar bij de holle boom ontmoeten, maar daar kan 
Tom haar niet vinden. “Nou, dan ga ik haar wel zoeken”, 
besluit Tom. Hij loopt naar het kippenhok. “Hallo Tinka”, 
roept hij. “Ben je daar binnen?” Maar niemand geeft 
antwoord. “Waar kan ze toch zijn, misschien bij de 
varkens” De biggetjes willen meteen met Tom spelen. 
“Toe, kom toch bij ons in de modder zitten.” “Dat gaat 
niet”, zegt Tom, “Ik moet Tinka zoeken.” “Weten jullie 
waar ze is?” Maar de varkens hebben geen idee. Dan 
probeert Tom het bij de ganzenvijver. “Hallo, hebben jullie 
Tinka soms gezien?” vraagt bij. Een van de kuikens piept, 
”Nee, maar die speelt toch al niet graag bij ons in het 
water.” ”Waar moet ik dan toch zoeken?” vraagt Tom zich 
af. “Ik weet het! Tinka is vast achter de schuur krijgertje 
aan het spelen met de duiven.” Maar ook daar vindt hij zijn 
vriendinnetje niet. Als Tom de wasmand ziet weet hij het 
zeker. Daar zit Tinka in!. Hij kijkt erin in maar… hij vindt 
niets. Geen Tinka. “Hee, niet met de was spelen roept de 
ezel hem toe, anders krijg je ruzie met de boerin.” “Ik vraag 
het aan de haan, die weet altijd wat er op de boerderij aan 
de hand is,”denkt Tom, en hij gaat meteen naar hem toe. 
”Geen tijd” kraait de haan en rent weg.”Ik heb veel te doen, 
geen tijd!” Treurig slentert Tom naar de vijver. ”Kwaak wat 
is er?”, vragen de kikkers aan hem.”Ik zoek Tinka, 
antwoord Tom. “Hebben jullie haar misschien gezien? 
”Kwaak, ze is bij de geit!”, en Tom rent er meteen naar toe. 
“Hallo, is Tinka bij jou?”, vraagt Tom aan de geit. ”De 
kikkers hebben gezegd dat ze hier was. Maar de geit schudt 
haar kop. “Het spijt me Tom! Tinka is naar de put gegaan.” 
Omdat hij moe is van al dat gezoek gaat Tom op een 
boomstronk zitten bij de put. ”Hier is ze ook niet. Ik geloof 
dat ik  nu maar eerst in mijn mandje ga liggen uitrusten” 
Als Tom in zijn mamdje ligt te slapen, springt er opeens 
een poesje op zijn rug. “He, slaapkop!, we zouden toch 
gaan spelen?”, spint ze. Wie had dat gedacht…Tom’s 
vriendinnetje Tinka is een poes!!! 

  Knutselen met de Koers 
 

 
Een bewegend skelet 
 
Wat heb je nodig: 
− splitpennen 
− dik wit karton 
− kleurpotloden, verf of viltstiften 
− schaar of prikpen en prikmat 
Plak de afbeelding op dik wit karton. 
Kleur alles in en knip op prik de onderdelen uit. 
Let goed welk onderdeel het is bovenbeen of 
onderarm. 
Maak gaatjes op de plaats van de zwarte stippen. 
Kies de benen en armen die je aan het lichaam 
vast wilt maken en doe hier splitpennen doorheen, 
zodat het skelet kan bewegen. 
 
Veel plezier! 

  Mini halloweenlampje 
 

 
Wat heb je nodig: 
− een grote paprika (let op dat deze goed kan staan) 
− een waxinelichtje 
− een lepel 
− een mes 
− een viltstift 
−  
Snij het kapje van de paprika af en hol deze uit. 
Teken op de paprika de ogen neus en mond met 
je viltstift. 
Snijd deze voorzichtig uit de paprika (vraag 
eventueel hulp van een volwassenen). 
Zet het waxinelichtje in de paprika, steek het 
kaarsje aan en doe de deksel weer op de 
paprika. Let op dat het lontje van het kaarsje niet 
te lang is, de deksel van de paprika mag niet 
verbranden. 
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Als de meiden er zijn drinken ze nog even warme 
chocomelk en dan gaan ze aan het werk. Ze zijn allemaal 
druk bezig. Dat is goed te merken. Normaal is het heel 
onrustig als de meiden bij elkaar zijn, er wordt flink geklets 
en gelachen, maar nu is het stil. Ze zijn allemaal 
geconcentreerd bezig. Eigenlijk wordt er alleen gesproken 
als ze van elkaar willen weten of het mooi wordt of iemand 
even kan helpen. Voordat ze het weten zijn er al  
10 boeketten klaar. “Tjee, wat gaan we hard en ze zijn zo 
mooi. Zou ze bijna niet willen verkopen,” zegt Kim. Onze 
moeders kopen er vast wel één dus dan hebben we er toch 
nog één in huis staan. En eigenlijk als we ze allemaal 
houden dan steunen we het goede doel niet en dat willen we 
graag”, zegt Jasmine. “Dat is ook weer zo”, zegt Kim. 
Waarna de meiden weer doorgaan. Als ze klaar zijn en er 
geen herfstspullen meer over zijn, gaan ze een prijsje er 
aanhangen. “Ga even aan me moeder vragen wat goed is 
om te vragen. Vind dat wel heel moeilijk”, zegt Vera.  
Waar ook de andere meiden het mee eens zijn.  
Op woensdagochtend mogen ze al vroeg op de markt 
komen om de spullen klaar te leggen. Om 10.00 uur begint 
de markt en dan moet wel alles klaar staan. Als snel begint 
het op de markt drukker te worden en ook de verkoop van 
de herfstboeketten gaat goed. “Hé mam, goed dat je er bent. 
Wil je ook snel een boeket kopen wat ze gaan zo hard, 
straks heb ik er zelf geen meer,” zegt Jasmine. “Het is te 
hopen dat onze moeders zo ook komen, want zelf kunnen 
we niet een boeket kopen, dat zou raar zijn”, zegt Kim. 
Maar gelukkig niet veel later komen de moeders van Kim 
en Vera samen aangelopen en kopen ook een herfstboeket. 
“De verkoop gaat goed hoor. We hebben nog maar  
5 boeketten en een stuk of 10 geregen stukjes. Niet te 
geloven dat dit zo goed gaat,” lacht Vera. 
Maar wat blijkt ‘s middags om 15.00 uur hebben de meiden 
alles verkocht. Als net het laatste boeketje weggaat, vraagt 
een meneer of er nog één voor hem is, maar nee. De meneer 
is zo teleurgesteld dat de meiden hem beloven er nog één te 
maken en te komen brengen. Ze schrijven het adres op en 
de meneer gaat blij weg. 
“Nu maar eens even tellen hoeveel geld we hebben 
verdiend en wat we af gaan geven”, zegt Kim. “Hoezo wat 
we af gaan staan? We geven alles toch weg?”, wil Jasmine 
weten. “Ik dacht misschien kunnen we zelf een paar euro 
houden om iets te kopen”, zegt Kim. “Nou, dat dacht ik van 
niet. We zouden dit doen voor het goede doel omdat we 
erachter staan. Oké”, wil Jasmine weten. 
“Eigenlijk hebben jullie wel gelijk. Laten we tellen en het 
gaan wegbrengen”, zegt Kim De meiden tellen het geld en 
komen uit op € 175,25. Dat brengen ze weg en de namen 
van de meiden worden genoteerd en het bedrag. “Waarom 
wilt u dit allemaal van ons weten”, wil Vera weten. “Oh, 
hebben jullie niet gehoord dat we ook een prijs uitdelen aan 
diegene die het leukste kraampje had of iets verkocht”, zegt 
de mevrouw. Stomverbaasd kijken de meiden elkaar aan en 
lachen. Nee, dat wisten ze dus niet. 
Om 17.00 uur was de prijsuitreiking. Die werd gewonnen 
door een mevrouw die al een heel jaar had zitten breien en 
haken. “Leuk voor die mevrouw. Ze werkt er het hele jaar 
voor, die wordt dan toch even in het zonnetje gezet zegt 
Jasmine. “Ik had ook echt niet willen winnen”, zegt Kim. 
“Voor ons ging het om de lol. Niet om iets te winnen. 
Toch?” Waarna de meiden met een tevreden gevoel naar 
huis gaan. 

  De Meiden: Herfstboeket 
 

De meiden willen voor de herfst iets aparts doen. 
Aangezien er binnenkort een herfstmarkt is gaan ze 
herfstboeketten maken en proberen te verkopen. 
“Kim, ben je gisteren nog in het bos geweest om te kijken 
naar grote bladeren?”, vraagt Jasmine als de meiden weer 
bij elkaar zijn. 
“Ik heb er heleboel meegenomen en liggen nu te drogen 
thuis. Zal ik ze gaan halen dan?”, vraagt ze. “Nee, dat hoeft 
niet. We moeten even kijken wat we allemaal hebben om 
boeketten te maken,” zegt Jasmine. “Vera, heb jij nog wat 
voor de herfstboeketten gehaald?”, wil Kim weten. 
“Eigenlijk ben ik al heel actief geweest”, zegt ze heel snel. 
De meiden kijken haar aan en willen natuurlijk meer weten. 
“En wat dan?”, wil Jasmine weten. “Ik heb een heleboel 
eikeltjes en beukennootjes gezocht en goed laten drogen. 
Vervolgens heb ik een dikke naald gepakt en ze strak tegen 
elkaar aangeregen. Als je dit in verschilde vormpjes doet 
krijg je de leukste dingen. Je rijgt alleen eikeltjes met en 
zonder dop of alleen beukennootjes, echt leuk. Die kunnen 
we leuk bij de boeketten stoppen of los verkopen. Ziet er zo 
gaaf uit, je zou ze moeten zien!”, roept ze enthousiast. 
“Kunnen we dan even naar jouw huis gaan om te kijken? Je 
maakt ons erg nieuwsgierig,” zegt Kim. 
Ze gaan naar haar huis waar ze in de hal allemaal leuk aan 
elkaar geregen eikeltjes en beukennootjes zien liggen. “Ik 
ben helemaal verbaasd van je”, zegt Jasmine. Ze begint te 
lachen en raadt de meiden aan om het ook te proberen. “Ik 
zit net te bedenken dat dit ook erg leuk is met kastanjes. We 
nemen een groot kastanjeblad en maken in het midden 
kastanjes of makkejannen. Dan krijg je ook een leuk en 
grappig effect”, zegt Kim. “Oh, ik merk het al. We 
beginnen het leuk te vinden want er komen allemaal leuke 
ideeën”, zegt Vera. 
Die middag gaan de meiden dan weer naar het bos om veel 
te verzamelen. “Gelukkig zijn we op de fiets. Al we alles 
moeten dragen dan zouden we de helft niet meenemen”, 
lacht Vera als ze weer op weg gaan naar huis. “Als we 
allemaal nu weer wat meenemen en goed laten drogen. Dan 
gaan we zaterdag de hele dag boeketten maken en dingen 
rijgen enzo. Is dat een slim plan?”, wil Jasmine weten. De 
meiden gaan akkoord en ieder neem een zak mee naar huis. 
Als Vera thuiskomst, komt ook net haar vader aangefietst. 
“Meisje, wat heb je nu allemaal weer bij je?  
Ga je dit ook binnen drogen?”, wil hij weten. “Ja pap,dat is 
allemaal voor onze herfstboeketten die we zaterdag gaan 
maken. Volgende week woensdag is de herfstmarkt, dan 
willen we het daar gaan verkopen. De markt is dit jaar voor 
een goed doel. Alles wat je verdiend of een gedeelte ervan 
mag je afgeven voor het goede doel. En wij willen er ook 
graag aan meewerken,” legt ze haar vader uit. 
Zaterdag komen de meiden bij elkaar bij Vera. Die hebben 
een grote tafel in de serre staan waar ze op mogen werken. 
Al vroeg in de ochtend is ze met haar moeder de tafel aan 
het leeg ruimen om er een kleed op aan het doen. “Zo nu 
even je spulletjes en wachten op de meiden en dan kunnen 
jullie aan de slag. Vind het wel een leuk idee. Ik ga er zeker 
ook één kopen,” zegt haar moeder. “Maar je weet nog niet 
eens wat we gaan maken, mam. Misschien vind je het wel 
niet leuk,” lacht ze. “Ik ga het zeker wel leuk vinden. Ik 
vond die eikeltjes en beukennootjes die je geregen hebt al 
zo leuk, dus met de boeketten komt het ook wel goed,” 
zegt haar moeder. 
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Hallo allemaal, 
 
Hebben jullie een gezellige kermis gehad?  Het was zeker 
wel leuk om met veel herrie achter de harmonie aan te 
lopen door het dorp heen. En daarna nog bonnen krijgen 
voor een ritje in de draaimolen, de botsauto’s en de rups. Ik 
zag dat er al druk geruild werd. De kaartjes voor de 
draaimolen werden gretig 
geruild met kleine kinderen 
voor kaartjes van de 
botsauto’s. Helaas, het zit er 
weer op en jullie moeten weer 
een heel jaar wachten voordat 
de kermis terug komt in 
Oerle.  
Vandaag ben ik bij een meisje 
geweest die de kleurwedstrijd 
gewonnen heeft. Het was de 
keurplaat met een heleboel 
beesten, zoals onder andere 
een krokodil, een dikke vette 
olifant, nijlpaard en pinguïn. 
En deze dieren staan allemaal 
op de wereldbol. Wel een 
grappig gezicht. De winnares 
heet: Senna Leemans. Senna 
woont samen met haar papa 
en mama en haar broer Jordi 
in de Nieuwe Kerkstraat. Ze 
wonen er nog niet zolang, 
maar misschien ken je Senna 
wel. Al zit ze niet op de Sint 
Jan Baptist. Senna gaat naar 
een andere basisschool. Namelijk de Dick Bruna school.  
Daar zit ze in groep 3 bij juf Miriam en juf Carien. En dan 
is er nog een stagiaire, maar hoe zij heet dat weet Senna 
niet meer. Hoe haar vriendjes en vriendinnetjes heten, weet 
ze natuurlijk wel. Het zijn: Kars, Wessel, Thijmen. En bij 
haar overbuurjongen Luc wil ze ook wel eens graag gaan 
spelen. In de klas is  schrijven  leuk om te doen netzo leuk 
als taal en rekenen. Maar het allerleukste is gymmen in de 

sporthal. De Dick Bruna school gymt in sporthal Atalanta. 
Daar gaan ze gezellig te voet heen, en dan hebben ze 
meteen de warming-up al gehad. 
Op de ingeleverde kleurplaat staat dat Senna 5 jaar oud is. 
Maar dat klopt niet meer. Senna is vorige week op  
21 september al weer 6 jaar oud geworden. En ze heeft op 
haar verjaardag een hele mooie make-up tafel gekregen, 

met alles erop en eraan. Ook zat er nog 
een mooie spiegel bij. Haar mama was 
haar eerste klant om op te maken. Ik 
geloof dat ik ook een keer een afspraak 
bij deze schoonheidsspecialiste maak. 
Zo mooi zag de make-up eruit. De rouge 
knal rood en de oogschaduw was ook 
“oogverblindend”. Verder heeft ze nog 
een fietstas gekregen, in de kleuren 
paars en roze, met bloemen erop. 
Schoenen en nog veel meer. 
Behalve papa, mama en Jordi, wonen er 
nog een goudvis en een hond, Dribbel 
genoemd, in het huis. Senna zit in Eersel 
op zwemles en misschien haalt ze in 
november haar zwemdiploma. Ik zal 
voor je duimen Senna, dat je je 
zwemdiploma haalt. Verder speelt ze 
graag met haar Duplo en springt ze op 
de trampoline in de tuin. Dus beweging 
krijgt ze genoeg en na dat gespring gaat 
er wel een frietje, pizza of wortelen in. 
Want dat lust Senna graag. Haar mama 
vertelt dat Senna een makkelijke eetster 
is en dat ze veel dingen lust. Behalve 
paprika’s, die zijn minder lekker. Zo, nu 

weten jullie een beetje wie Senna Leemans is. 
 
Senna, ik vond het gezellig bij jullie en wie weet tot ziens, 
en koop maar iets leuks van je cadeaubon. 
 
 
Houdoe, 
Tot de volgende keer. 

Uitslag kleur/knutselplaat van Augustus 2006;  
“Dieren op de wereldbol” 



32 

 
Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 31 oktober 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 oktober 2006’ en druk de pagina af. 



Volgende kopijdatum is 
31 oktober 2006 

Agenda 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. 10 November Sinterklaas 
Koers nr. 11 December Kerst 

Agenda 2007 
Januari  
7 Harmonie:openingsconcert en receptie in de 

Schalm 
14 St.Jeugdbelangen: snerttocht 
28 TCO: Dag in de sneeuw 
  

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 
  
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 

  

  

  

Oktober  
11 KVO: moederdagviering 
16 KVB: Doe-avond 
17 KBO: eten bij Creme de la Creme 
18 KVO: koken voor moeder en dochter BGV 
19 KVB: Excursie Mariciënne 
25 KVO: kienen 
27 Harmonie: sponsordiner en dienstenveiling in 

restaurant Severinus 
28 Oud papier ophalen 
28 t/m 1 
nov 

pompoenenplezier 

 KVO: kookcursus Joke Pijnenburg 
29 Chant'Oers: najaarsconcert mmv Bigband "point 

31 kopij inleveren voor de Koers van Oers 
  
November  
1 laatste dag pompoenenplezier met Halloween 
4 Chant'Oers: workshop 
5 19.00u prijsuitreiking pompoenenplezier 
9 SWOVE  5e mantelzorgdag Veldhoven (de Ligt) 
13 Avond KVB-KVO 
14 KBO: eten bij de Molenvelden 
24 KBO muzikale middag 
24 TCO: Horror avond 
25 oud papier ophalen 
27 KVB: Sinterklaasviering 
27 kopij inleveren voor de Koers van Oers 
29 KVO: sinterklaasmiddag 

December  
 KVO-KVB: Kerstmarkt Duitsland 
9 Inzameling Oud Ijzer door Rijvereniging st Jan. 
17 Chant'Oers: kerstconcert met Harmonie st.Cecilia 
18 KVB: Kerstviering 
20 KVO kerstviering 
23 oud papier ophalen 
28 TCO: Sport & Activiteiten dag 

  


