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• Nieuw museum trekt bijna 
3000 bezoekers in  
5 avonden 

• Nooit meer te laat voor de 
bus. 

• Ook dit jaar komt hij weer 

• Nu weet u waar al die 
badeendjes vandaan 
komen. 

• Als u nog wat mest nodig 
heeft... Vd Mierden heeft het
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Lucy van der Aa, Ad Adriaans, Selma van Balen,  
Bart van den Boogaard, Herman Gras, Ine Loijen, Wim Luijkx, 
Carolien Sandkuijl - Kickken, Chris Sandkuijl,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 205.16.42). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 
Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd). 
 
Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  ( 112 
Geen spoed, toch politie  ( 0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33 
 
Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Kleding voor ouderen en voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of 

maak gebruik van onze gratis taxiservice.  

Voor informatie of een afspraak bel naar: 

040 2541689  of  06 42726123 

Buurtbus lijn 208 in Oerle 
 
Van deze buslijn kan iedereen gebruik maken en rijdt op 
maandag t/m vrijdag. De volgende instaptijden zijn voor de 
bushalte bij de kerk in Oerle. 
 
Richting Veldhoven: 
om   7.17   7.47   8.47 10.17 11.47 13.27 14.47  uur 
 
Komende vanuit Veldhoven richting Oerle, Wintelre, 
Vessem, Hoogeloon en Eersel:  
om   8.12   9.12 10.42 12.12 13.42 15.12 16.12
 17.12  18.12 uur 
 
Vanaf 15.22 uur  rijdt de bus rond via Vessem, Hoogeloon, 
Duizel en Eersel rechtstreeks naar het MMC en het  
City Centrum in Veldhoven komt weer terug via Oerle, 
Wintelre en Vessem.  
Dan blijft hij deze route steeds rijden tot 18.22 uur. 
Deze laatste rit stopt in Hoogeloon. 
 

Info over buurtbussen en andere informatie over  
Openbaar vervoer rondom Eindhoven op 

http://www.oveindhoven.nl 

Buurtbus lijn 208 Oerle 

Zaalprogramma BIO 1 
Hoofdklasse A 
 
18 nov BIO 1 - Avanti (S) 1 
 16:30 uur: De Atalante (Veldhoven) 
25 nov ONA 1 - BIO 1 
 12:30 uur: Passelegt ( Overasselt) 
2 dec BIO 1 - De Horst 1 
 15:45 uur: Kempen Campus (Veldhoven) 
9 dec BIO 1 - BMC 1 
 14:30 uur: Kempen Campus(Veldhoven) 
16 dec DSV 1 - BIO 1 
 13:15 uur: Hercules ( Diessen) 
23 dec BIO 1 - Rosolo 2 
 13:30 uur: Kempen Campus (Veldhoven) 
6 jan BIO 1 - SVSH 1 
 13:30 uur: Kempen Campus (Veldhoven) 
13 jan Avanti (S) 1 - BIO 1 
 15:30 uur: Dioscuren (Castor 1) 
20 jan BIO 1 - ONA 1 
 14:30 uur: Kempen Campus (Veldhoven) 
27 jan De Horst 1 - BIO 1 
 17:25 uur: Heuvelland  (Groesbeek) 
10 febr BMC 1 - BIO 1 
 12:30 uur: De Run (Berlicum) 
17 febr BIO 1 - DSV 1 
 14:30 uur: Kempen Campus (Veldhoven) 
24 febr Rosolo 2 - BIO 1 
 13.45 uur: Rabo Sporthuis Reusel  

Zaalprogramma BIO 1 

OERLE

1949

B.I.O
OERLE

1949

B.I.O

Op zaterdag 1 december willen Sint en Piet de kindertjes in 
Oerle thuis een bezoekje brengen van ± 10 minuten. 
Wie Sint en Piet op bezoek willen, kunnen dit mailen naar 
schoonku@planet.nl of bellen naar ( 040-2542284. 
De kosten hiervan zijn €10.- 
Dit wel van te voren betalen. 
Opgeven kan tot uiterlijk 25 november. 
 
Het St. Nicolaas comité 

Sint en Piet op bezoek 
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Bron: Jaargang 1980, nummer 8 
 
BELANGENGROEP 
 
Kolossaal, wat een belangstelling! 
We wisten natuurlijk wel dat er in Oerle belangstelling 
bestond om te gaan tennissen, dat er verschillende 
dorpsgenoten bij diverse verenigingen spelen en er zelfs 
enkele bestuursleden van die verenigingen uit Oerle komen. 
Het was ons ook bekend dat er nogal wat vrij goede 
tennissers (sters) in Oerle wonen die, mits in één team 
opgesteld, rechtstreeks een vrij sterk kompetitieteam 
zouden kunnen vormen. Maar tenslotte weten we ook dat er 
in Oerle, behalve op enkele privé-banen, geen gelegenheid 
is om te tennissen en daarom hebben we het initiatief 
genomen om in Oerle een tennisvereniging op te richten. 
Het aanmeldingsformulier heeft iedereen in de bus gehad 
en tot onze grote verrassing kregen we 250 (jawel u leest 
het goed, tweehonderdenvijftig) aanmeldingen uit alle lagen 
van de bevolking. Een dergelijke grote belangstelling 
schept voor ons, initiatiefnemers, natuurlijk verplichtingen. 
De eerste stap die we, hopelijk in de goede richting, gezet 
hebben, is een onderhoud met de gemeente en de 
Veldhovense sport- en recreatiestichting. 
Op dit ogenblik is er nog geen bespreking geweest, maar als 
deze heeft plaatsgehad, dan zal het resultaat aan iedere 
belangstellende worden meegedeeld. 
Tevens kunnen we dan bekijken welke stappen we verder 
zullen gaan ondernemen en deze eventueel met de 
tennissers in spé bespreken. 
Om iedereen zo volledig mogelijk te informeren, publiceren 
we in deze "Koers" de brieven die we aan B en W en aan de 
Spores gestuurd hebben. 
 
H. van Veldhoven. 

Ouw (k)oers Kom voor MS in beweging 

Nationaal MS Fonds heeft meer vrijwilligers nodig 
 
Kom voor MS in beweging 
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt nieuwe collectanten voor de 
collecteweek voor Multiple Sclerose in november. “Er zijn 
nog lang niet genoeg collectanten om langs alle deuren te 
gaan” zegt Pamela Zaat, landelijke coördinatrice van het 
Nationaal MS Fonds. 
 
De organisatie zet zich in om de kwaliteit van leven van 
mensen met MS te verbeteren. Dit doet zij door 
voorlichting te verstrekken, activiteiten en vakanties te 
organiseren en onderzoek te verrichten. 
 
Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale 
zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de 
hersenen en het ruggenmerg.  
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt met name mensen die bereid 
zijn een deel van hun vrije tijd te besteden aan de landelijke 
collecte in november. Vrijwilligers, jong en oud, met veel 
of beperkte tijd. Iedereen kan meehelpen de collecte tot een 
succes te maken! 
Het Nationaal MS Fonds collecteert van  
19 t/m 24 november.  
 
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat, 
landelijke coördinatrice van het Nationaal MS Fonds,  
( (010) 591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl  
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RABO Verenigingsprijs 2007 

Nominatie Rabobank Verenigingsprijs 2007 
 
Het is een maatschappelijke tendens dat het steeds 
moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen. Toch 
zetten verenigingen, stichtingen en organisaties ondanks dit 
tekort nog steeds veel verenigingsactiviteiten op.  
Om onze blijk van waardering te uiten heeft  
Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de Rabobank 
Verenigingsprijs in het leven geroepen. 
 
De prijs dit jaar gaat naar een stichting, vereniging of 
comité die relatie zijn van de Rabobank en die zich in 2007 
bijzonder heeft ingezet voor de lokale samenleving. Er is 
een prijs van € 1.000,- voor Oerle en een prijs van € 1.000,- 
voor Wintelre. 
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden of derden 
kunnen een vereniging, stichting of comité aandragen om in 
aanmerking te komen voor deze prijs. 
 
De beoordeling van de nominaties berust bij een door het 
bestuur van Rabobank Oerle-Wintelre benoemde autonome 
jury, die vervolgens het bestuur van de Rabobank zal 
adviseren.  
Voor Oerle is dat de werkgroep OWWO.  
Indien een van de juryleden op een of andere wijze 
betrokken is bij een voorgedragen stichting, vereniging of 
comité zal deze persoon bij de beoordeling van het 
betreffende project de grootst mogelijke terughoudendheid 
betrachten.  
 
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn: 
− De stichting, vereniging of comité is in het werkgebied 

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

gepresteerd. 
− De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door 

vrijwilligers. 
− Er mag geen sprake zijn van commerciële doeleinden. 
− De stichting, vereniging of comité houdt een rekening 

aan bij Rabobank Oerle-Wintelre of wordt klant bij 
Rabobank Oerle-Wintelre. 

− Geen aanvragen van politieke partijen. 
− De stichting, vereniging of comité moet iets bijzonders 

met de gewonnen prijs doen en daarvan verslag 
uitbrengen. 

 
Iedereen, die het verenigingsleven in Oerle een warm hart 
toedraagt en van mening is dat een bepaalde vereniging, 
stichting of comité zich in het bijzonder heeft ingezet voor 
de Oerse gemeenschap wordt van harte uitgenodigd het 
afgedrukte aanmeldingsformulier op de achterzijde van 
deze pagina in te vullen. 
 

Wilt u uw stem niet verloren laten gaan en wilt u snel 
reageren, kijk dan nu op www.koersvanoers.nl en vul het 
formulier digitaal in en stuur het op naar het secretariaat 
van OWWO.  
U kunt het ingevulde formulier ook deponeren in de 
brievenbus van de Koers van Oers bij het  
Dorpscentrum d’ Ouw School of in de brievenbus van de 
Rabobank Oerle-Wintelre. 
 
De inschrijving staat open tot en met 15 december 2007. 
 
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, 
stichtingen of comité’s nomineren voor de Rabobank 
Verenigings Prijs. Vervolgens gaat u, als inwoner zelf 
beslissen welke vereniging, stichting of comité de prijs in 
ontvangst mag nemen.  
U wordt van harte uitgenodigd om op zondag 6 januari 
2008 naar d’Ouw School te komen op onze 
Nieuwjaarsreceptie. Daar worden de nominaties bekend 
gemaakt, ontvangt u een stembiljet en bepaalt u de winnaar.  
 
Zorg dat u erbij bent, want uw stem telt. 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
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Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs. 
 

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

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

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

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

E-mailadres: 
(optioneel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs 2007 

Rabobank 
Oerle-Wintelre 
 
De bank die Ú kent! 
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Nieuwe fiscale eisen voor 
Algemeen Nut Beogende 
Instellingen. 
 
Op 1 januari 2008 treedt een nieuwe 
regeling in werking. Dit houdt in dat, als 
uw instelling gebruik wil (blijven) 
maken van de belastingvoordelen voor 
goededoelenorganisaties, uw instelling moet zijn 
aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Daarvoor moet u een beschikking bij de 
belastingdienst aanvragen. 
Met zo´n beschikking hoeft uw instelling geen successie – 
of schenkingsrecht te betalen over schenkingen en 
nalatenschappen die zij ontvangt. Als ANBI´s zelf geld ten 
behoeve van het algemene belang schenken dan hoeft de 
ontvanger hierover geen schenkingsrecht te betalen. 
Particulieren kunnen voor hun giften aan een ANBI in hun 
aangifte inkomstenbelasting gebruikmaken van de 
giftenaftrekregeling. Voor bedrijven geldt dat de giften aan 
uw organisatie in de vennootschapsbelasting mogen worden 
afgetrokken. Dit alles is niet (meer) mogelijk als u niet bent 
gekwalificeerd als een ANBI.  
 
Om een beschikking te krijgen en te behouden geven wij in 
het kort een aantal eisen die gaan gelden. 
• Uit de statuten van uw vereniging of stichting moet 

blijken dat uw organisatie het algemene belang dient. 
• Noch een natuurlijke persoon noch een rechtspersoon  

mag over de gelden kunnen beschikken alsof het zijn 
eigen vermogen betreft. Dus geen van de bestuurders 
mag de meerderheid van de zeggenschap hebben 

• De bestuursleden mogen alleen een onkostenvergoeding 
of een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen. Bij 
uitvoerende functies gelden andere regels 

• De organisatie moet beschikken over een actueel 
beleidsplan. 

• De kosten van fondsenwerving moeten in redelijke 
verhouding staan tot de bestedingen 

• De organisatie mag niet meer vermogen aanhouden dan 
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit. 

• De administratie moet zodanig zijn ingericht dat de 
gestelde eisen controleerbaar zijn voor de fiscus 

 

Nieuwe fiscale eisen ANBI 

Aanvraag: De organisaties, die niet automatisch een 
aanvraagformulier hebben toegezonden gekregen moeten 
zichzelf aanmelden bij de Belastingdienst. Adres: 
Belastingdienst Oost-Brabant, kantoor ’s-Hertogenbosch, 
Postbus 70505, 5201CG ’s-Hertogenbosch. 
 
Actie: Organisaties die in aanmerking willen komen voor 
de beschikking moeten de regelgeving en de feitelijke 
activiteiten toetsen aan de nieuwe eisen en waar nodig 
aanpassen. Het is zaak dit zo spoedig mogelijk te doen. 
 
Voor degenen die bovenvermelde informatie nog niet 
hebben ontvangen geven wij dit hierbij gaarne door. 
 
Bericht voor onze weldoeners. 
 
De Belastingdienst heeft onze aanvraag positief beoordeeld 
en onze Stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Dit betekent dat over de aan onze Stichting gedane legaten, 
erfstellingen of giften geen successie- of schenkingsrecht 
behoeft te worden betaald. 
Voor gedane giften aan onze Stichting kan u in uw 
aangiftebiljet Inkomstenbelasting gebruik maken van de 
belastingaftrek volgens de giftenregeling. Voor bedrijven 
die onder de vennootschapsbelasting vallen geldt dat giften 
aan onze organisatie in de vennootschapsbelasting mogen 
worden afgetrokken. 
 
Stichting Pastoor Vekemans Fonds  
C.F.Raijmakers. 
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Paranormaal Praktijk 

Gestart per 1 oktober 2007 
Paranormaal Praktijk Ecce Homo.  
 
De Paranormale geneeswijze, tegenwoordig paranormale 
therapie genoemd, bestaat al sinds mensenheugenis en komt 
in een grote verscheidenheid aan culturen voor. 
Paranormale therapie ontleent zijn bestaansrecht aan de 
ervaring dat: 
• Er een  universele levensenergie ( ook wel kosmische 

energie genaamd) bestaat. 
• Elk mens over een zelfgenezend vermogen beschikt. 

Een paranormaal therapeut in staat is om die universele of 
kosmische energie over te dragen op een cliënt met het 
doel diens zelfgenezende vermogen te bevorderen.  

 
Een paranormaal therapeut is in staat om de blokkades in 
het energiesysteem van zijn cliënt waar te nemen en te 
duiden met behulp van zogenaamde heldere vermogens 
(helderzien,- horen, -weten, -voelen, -ruiken en -proeven.) 
Na het afnemen van de anamnese (in kaart brengen van de 
ziektegeschiedenis) van een cliënt  gaat de therapeut over 
tot de energetische behandeling. 
 
De paranormaal therapeut: 
• Draagt de energie over door middel van handoplegging 

en/of strijkende bewegingen in de aura van zijn cliënt. 
• Behandelt de cliënt, terwijl deze op een stoel zit of op een 

behandeltafel ligt. 
• Behandelt de cliënt, terwijl deze volledig gekleed is. De 

genezende energie doordringt immers alles. 
• Behandelt de cliënt zolang als nodig is. 
 
Ik ben hiervoor geschoold via de ANZN (Academie 
Natuurgeneeswijzen Zuid-Nederland). Dit is een vier jarige 
opleiding op HBO niveau. Tevens ben ik aangesloten bij 
een beroepsvereninging (V.A.G.) en bij Ring (organisatie 
voor klacht- en tuchtrecht).  
De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden mijn 
consulten. Behandelingen doe ik alleen volgens afspraak. 
 
Mijn adres is: 
Lucia Lunter 
Bunzing 4 
5508 NZ Veldhoven (de Kelen) 
( 06-25174861 
 
E-mail: lucia@paranormaaltherapie.eu 
Website: www.paranormaaltherapie.eu 

Intocht Sinterklaas 

Kinderen uit Oerle en omstreken, 
 
Op 25 november zal ik, Sinterklaas en gevolg, weer een 
bezoek brengen aan het mooie kerkdorp Oerle! 
 
• Om 14.00 zal ik vertrekken vanaf het Hoogeind en zal 

een rit maken door het dorp. Rond 15.00 zal ik arriveren 
bij d’Ouw School waar ik buiten de aanwezige Hinnekers 
en de Harmonie zal danken voor de begeleiding tijdens 
deze rit. 

• Aansluitend wordt er binnen een gezellig muziekfeest 
gegeven dit als voorbode van mijn verjaardag op  
5 december omdat ik het dan, zoals ieder jaar, erg druk 
zal hebben met andere bezigheden.  

• Ook dit jaar zal ik op woensdag 5 december een 
bezoek brengen aan basisschool St. Jan Baptist en de 
peuterspeelzaal de Tamboerijn.  

• Sint bezoekt eerst alle klassen van de basisschool.  
Daarna zal hij tussen 10.30 uur tot 11.30 uur  
de peuters verblijden met een bezoek. 
Ook kinderen die niet op de peuterschool zitten zijn van 
harte welkom! 

• De intocht in Veldhoven is op zaterdag 17 november.  
• Chocolademunten. 
 
De leden van het St. Nicolaas Comité zullen u de week voor 
de intocht bezoeken met de collectebus voor het ophalen 
van de chocolademunten. 
 
Het Sint Nicolaas Comité wenst eenieder een fijne middag! 
 
Lian, Wilma, Esther, Mark, Jan, Petro 

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Kerstshow 2007 
Gilia Bloemen  

en  
Warenhuis Schennink 

 
Wegens 5 jaar grandioos succes!  

Onze kerstshow is dit jaar maar liefst 5 weken lang!  
 

Kom onze permanente show bezoeken op ons eigen 
winkeladres:  

Willibrordusstraat 1 Wintelre  
Tel: 040-2051241 / 2051052  

 
De winkel is tijdelijk uitgebreid met 50 m2  

De show is vanaf 19 November t/m 24 December  
 

Openingstijden:  
Ma-Do: 8:30 - 12:30      13:30 - 18:00 
Vr:         8:30 - 12:30      13:30 - 20:00 

Za:      8:30 - 16:00 
 

Let op! Ook op dinsdagmiddag geopend. 

U bent van harte welkom bij  
Gilia Bloemen en Warenhuis Schennink 

(advertentie) 

Koken met de koers 

Deze keer in koken met koers 2 heerlijke nagerechten. 
 
Gebakken peren 
 
Ingrediënten: 
3 zachte verse peren of al gekookte peren in schijfjes 
gesneden 
suiker 
slagroom 
Amaretto 
roomboter 
6 bolletjes roomijs 
geroosterde geschaafde amandelen 
geklopte slagroom 
 
Bereiding: 
In een pan met dikke bodem de suiker met de roomboter 
carameliseren. De peren hierin laten kleuren. De peren uit 
de pan nemen en op een bordje leggen. Bij de 
gecarameliseerde suiker de slagroom en het sap van de 
peren toevoegen. Dit laten inkoken. De Amaretto erbij 
gieten en roeren tot er een gebonden saus ontstaat. Een 
bolletje roomijs bij de peren leggen, de saus eromheen 
gieten, een toefje slagroom erbij spuiten en de geroosterde 
amandelen er overheen strooien. Lekker..... 
 
 
Peren met sinaasappelsaus voor 2 personen 
 
Ingrediënten: 
2 handperen 
sap van 2 sinaasappelen 
2 kruidnagels 
scheut grand marnier 
kaneel 
suiker 
2 bolletjes vanille ijs 
 
Bereiding: 
Schil de peren, halveer ze en leg ze met de bolle kant naar 
boven in een ovenvaste schaal. Giet het sinaasappelsap 
eromheen. Voeg de kruidnagel toe en de grand marnier. 
Verwarm de oven tot 180 graden en zet de peren ongeveer 
15 minuten in de warme oven. Daarna de peren omdraaien 
zodat de holle kant boven komt. Hierin wat suiker en kaneel 
strooien en weer ongeveer 15 minuten in de oven. Daarna 
serveren op bord met een bolletje vanille ijs. 
 
SMAKELIJK......... 

Levende kerststal 

Levende kerststal Scouting St. Aloysius Zeelst 
 
Evenals voorgaande jaren tovert Scouting St. Aloysius te 
Zeelst de blokhut om tot een sfeervolle, gezellige kerststal 
met een levende kerstgroep en echte dieren, zoals een pony, 
konijnen, cavia’s, schapen en een ezel. 
Onder het genot van een warm drankje kunt u onze kerststal 
bewonderen op 1e en 2e kerstdag van 13.00u - 17.00 u.  
De entree is gratis. 
Onze kerststal is rolstoelvriendelijk en we hebben een 
ruime parkeergelegenheid vlakbij, voor mensen die wat 
minder ter been zijn, is het bezoek dus ook geen probleem! 
 
Adres: Scouting St. Aloysius Zeelst 
 Blokhut ’t Jikt 
 Blaarthemseweg 90, Veldhoven 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Fleur Dereumaux, Rondeel 3 
Koen Menting, De Bleker 3 
Sophie en Daan van Oirschot, De Steenzager 20  
 
Pastoresteam: 
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
email: kerk@parhdrie-eenheid.nl 
  
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum en/of 
misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een gesloten 
envelop worden doorgegeven (per intentie € 9). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen door 
uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl/ 

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk: 
 
Weekeinde van 17 – 18 november: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  

(Convocamus) 
 
Weekeinde van 24 – 25 november: 
za 19.00 uur: Presentatie Vormelingen: Woord- en 

Communieviering met M. Sanders,  
pastoraal werker (The Unity). 

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

 
Weekeinde van 1 – 2 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  

(Voice) 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
 
Weekeinde van 8 – 9 december: 
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met  

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

M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus). 
 
Weekeinde van 15 – 16 december: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino. 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino 

(Convocamus). 
 
Weekeinde van 22 – 23 december: 
za 19.00 uur: géén viering,  

concert Harmonie St. Cecilia uit Oerle 
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders. 
 
Met Kerstmis: 
ma 17.00 uur: Gezinsviering, Woord/ en Communieviering 

met M. Sanders, pastoraal werker 
      20.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

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

(Convocamus) 
di   10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 

(Convocamus) 
wo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met  

M. Sanders, pastoraal werker (´t Koraal?) 



9 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

In memoriam 
Op 4 oktober was in de H. Caeciliakerk de uitvaart van  
C. Henselmans, emeritus pastoor van de H. Geestparochie. 
In 1963 startte hij als pastoor van deze nieuw op te richten 
parochie en zocht voor hen hun heil in de zogenaamde 
“schuurkerk” aan de Saturnus. In 1987 ging hij met 
emeritaat. Nadien woonde hij in de Heikant. De fusie tot de 
parochie H. Drie-eenheid en de afbraak van zijn kerk heeft 
hij dus nog meegemaakt. Zijn parochianen hebben nu hun 
toevlucht moeten zoeken in de St. Jan de Doper- en  
H. Caeciliakerk. Hij liet de nieuwe parochie een groot 
aantal vrijwilligers na. 
 
Kerstconcert in de St. Jan de Doperkerk 
Na alle zeer geslaagde festiviteiten rond het eeuwfeest van 
harmonie St. Cecilia rest er nog een inmiddels 
traditiegetrouw kerstconcert in de kerk in Oerle. Ook dit 
keer is het concert weer in samenwerking met het koor 
Chant’ Oers.  
Het concert vindt nu echter plaats op zaterdagavond  
22 december om 19.00 uur en na afloop (+ 20.30 uur) zal er 
een nazit zijn in d’Ouw School.  
Op die zaterdagavond zal er dus geen liturgische viering 
zijn, maar op zondag kan de 4e zondag van de Advent 
gelukkig ook gevierd worden. Voor de pastores en 
kerkgangers blijven er nog heel wat kerstvieringen over op 
zondag, maandag, dinsdag én woensdag!  
 
Missiekalender 
Deze overbekende missiekalender is nog tot 1 december te 
bestellen bij het parochiecentrum en via de intekenlijst in 
sacristie of achter in de St. Jan de Doperkerk. De prijs van 
de kalender bedraagt € 6,50.  

Een kijkje in de keuken… 
 
Deze keer gaat het kijkje over de voorbereiding op 
uitvaartdiensten en wel vanuit mij als pastoraal werker. 
Collega’s kunnen hele andere wegen bewandelen. Het gaat 
dus ook niet over de avondwake, want dat is van oudsher 
een taak van de buurt. Tegenwoordig wordt dat vertaald 
door het voorgaan van de leden van de avondwakegroepen. 
November is een echte herfstmaand waarin we de natuur 
zien afsterven, vandaar dat wij op de 2e november onze 
overledenen gedenken.  

 
Een melding van een uitvaart komt meestal binnen bij het 
parochiebureau of via Martien van Bree in Oerle. Een 
melding kan echter ook rechtstreeks bij de dienstdoende 
pastor binnenkomen doordat de familie het mobiele 
nummer heeft gebeld dat op het antwoordapparaat in het 
parochiecentrum vermeld wordt. In alle gevallen moet eerst 
de dienstdoende pastor vastgelegd worden en de kerk moet 
gereserveerd worden. Soms komt het voor dat een 
overledene of een familie een band heeft met de andere dan 
de dienstdoende pastor. Deze pastor krijgt dan voorrang. 
Als dat alles is geregeld, worden door de parochiebureau-
medewerksters of door Martien van Bree verschillende 
mensen gebeld: kosters, acolieten, koren, eventueel de 
avondwakegroep, de restaurateurs van de H. Caecilia-kerk 
(dit omdat er tijdens een uitvaart geen bouwlawaai mag 
klinken), maar ook leden van de siergroep… In Oerle is er 
de oude gewoonte om de dood aan te kondigen door de 
klokken te luiden, waarbij bij een overleden man eerst de 
zware klok begint en bij een overleden vrouw eerst de 
lichte klok geluid wordt. Bij een kind wordt alleen de lichte 
klok geluid. 
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Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken manier en 
geheel naar uw wensen.
Verzorging van thuisopbaringen.
Voor iedereen, dus verzekerden én niet-verzekerden.

De uitvaart in vertrouwde handen

Ditty ten Boske en Mieke Artz

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

Slikdijk 16    Wintelre

Na de melding en het vastleggen van de dag en tijd van de 
uitvaartdienst, ga ik meestal op de tweede dag na het 
overlijden naar de familie toe. De eerste dag zit voor de 
familie vol praktische voorbereidingen met de 
uitvaartonderneming en het schrijven van de enveloppen 
voor de rouwbrieven. In Nederland is het zo geregeld dat 
een overledene uiterlijk op de 5e dag begraven moet 
worden. Die 5 dagen zijn inclusief de dag van overlijden en 
de dag van de uitvaart, dus iemand die op zondag sterft, 
wordt meestal op donderdag begraven. De eerste keer dat ik 
bij een familie kom, worden meestal verhalen verteld, is er 
troost nodig en hebben de achtergeblevenen vaak veel 
vragen: het pastorale deel van dit bezoek.  
 
Daarna krijgen de familieleden 
hun ‘huiswerk’: aan de hand van 
19 punten voor een 
uitvaartdienst zoeken de 
familieleden naar teksten of 
maken die zelf zoals het 
levensverhaal van de overledene. 
Verder zoeken zij lezers voor de 
zelf uitgezochte eerste lezing, 
voorbeden en de slotgedachte. Daarnaast gaan zij aan de 
slag met het koor of de muziek tijdens die viering. Verder 
maken zij een keuze uit de geboden schuldbelijdenissen, de 
communiegebeden (indien er om de communie gevraagd 
wordt) en de absoute (de plechtige afsluiting van de 
uitvaartdienst namens de kerk in woord en daad (wijwater 
en wierook)).  
 
Op de 4e dag (de dag voor de uitvaart) kom ik dan meestal 
voor het tweede gesprek en dan nemen we eerst de gehele 
viering door. Dan vraag ik ook naar het waarom van de 
keuze van de lezingen, want als het goed is sluiten die aan 
bij henzelf of bij de overledene. Naast het levensverhaal 
zijn deze verhalen allemaal stof voor de overweging tijdens 
de dienst. Tijdens die tweede keer gaat het dus wat meer 
over de overledene zelf. Vaak worden er vele herinneringen 
opgehaald, met een lach en met een traan. Nadat alles zo 
besproken is zit de taak van de familie er op en mag ik met 
mijn huiswerk en de verhalen een viering in elkaar gaan 
zetten.  
 

Op de dag van de uitvaart spreek ik de 
familie nog vlak voordat de viering 
begint en wens ik hen een goede en 
troostvolle viering toe. Soms zijn er 
nog laatste aanwijzingen of 
wijzigingen door te geven. U kunt zich 
voorstellen dat een uitvaart voor een 
jong persoon heel anders kan gaan dan 
voor een oudere persoon; en dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de bewoners 
van de Severinus. De reeds genoemde 
19 punten geven de meeste families 
voldoende houvast om een goede en 

persoonlijke uitvaart samen te stellen. Na de dienst in de 
kerk ga ik mee naar de begraafplaats of (indien mogelijk) 
naar het crematorium, waarna ik meestal de familie 
‘verblijd’ met een bezoek bij de koffietafel. Dit laatste lukt 
niet altijd omdat uitvaarten altijd onverwacht komen en er 
meestal al afspraken staan. Gemiddeld kost een uitvaart 
ongeveer 10 uur werktijd. Met twee uitvaarten in één week 
zit je dus al op de helft van een gemiddelde werkweek. Een 
uitvaart kost tijd, inspiratie, luistervermogen… maar dit 
alles zorgt meestal wel voor een persoonlijke en troostvol 
afscheid van een geliefde medemens in de sfeer van ons 
geloof in de genade van God, de nabijheid van Jezus en de 
troost van de heilige Geest.  
 
Mardi Sanders 
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Kleding maken voor volwassenen 
 
Er worden ochtend- en avondlessen gegeven van 2 uur.  
In een groepje zitten maximaal 5 dames. Het is niet nodig je eigen naaimachine mee te nemen, 
deze zijn aanwezig. Er wordt gewerkt met radeerpatronen uit modebladen, welke eventueel 
aangepast worden aan uw maten. U werkt op uw eigen tempo en niveau. 
 

Kleding maken voor jongeren 
 
Heb je zin om samen met een stel vriendinnen of leeftijdgenoten je eigen kleding te leren maken 
en bezig te zijn met textiel? Dat kan!  
In januari start een groep speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar. 
Er zitten maximaal 5 jongeren in de groep en je hebt 1 keer per week een les van 2 uur.  
Wil je meer weten bel dan even. 
 

Kindercursus: werken met de naaimachine 
 
Basisschoolkinderen van groep 4 tot en met groep 8 leren werken op een naaimachine d.m.v. het 
maken van leuke werkstukken. 
Er wordt gewerkt met naaimachines op maat, speciaal gemaakt voor kinderen, dus geen 
speelgoednaaimachine. In een groep zitten 4 kinderen, dus er is voldoende tijd en aandacht. 
 
Kosten: 8 lessen voor 50 euro, inclusief materiaal 
Lestijden: maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag  
 

Workshops 
 

Ook kunnen workshops gevolgd worden in verschillende textiele technieken zoals viltsieraden 
maken, appliqueren, seminole of werken met plastics. 

 
Informatie: Annemieke Gooyaers, Mosbeek 18, Veldhoven, tel. 040-2536686  

Atelier voor kleding maken 
en textiele technieken 

Najaarsuitstapje 

De Zonnebloem afd. Oerle in de Dwaaltuin . 
 
Op donderdag 27 sept. heeft de Zonnebloem Oerle haar 
gasten uitgenodigd voor ons najaarsuitstapje. Naast onze 
Zonnebloemgasten waren ook de Stichting Nieuwe 
Levenskracht en de Welfare dames uitgenodigd. 
We werden ontvangen door mw. Annie Jennekens, die 
samen met haar man deze dwaaltuin hebben ontworpen en 
aangeplant. Annie vertelde ons dat langzaam aan het 
grondgebied van de gebroeders v.d. Loo veranderde in deze 
tuin. 
De koffie met “dwaalvlaai” smaakte prima. 
Nieuwsgierig naar al dat moois verspreidden onze gasten 
zich om echt te dwalen en te ontdekken dat de tuin vol 
verassingen is. De tuin toonde z’n prachtige herfsttinten in 
een matig herfstzonnetje.  
Na nog een kopje koffie of thee werden we verrast door 
buitenlands bezoek.  

De Zonnebloem had voor haar gasten lavendelzakjes 
besteld om het project van “Pater v.d. Looy Welfare 
Foundation Sri Lanka” te steunen. Nu kregen we van de 
Boedistische monnik Bansgale Gumaratana persoonlijk de 
lavendelzakjes uitgereikt met dank voor het steunen van 
hun project voor arme kinderen en bejaarden . 
Dit gebeuren gaf deze mooie middag een extra dimensie. 
Heel tevreden toog ieder weer huiswaarts. 
 
Zonnebloem Oerle. 

(advertentie) 

Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 
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Nieuwe seizoen activiteiten 

De eerste activiteit van TCO in het nieuwe seizoen: 
Moviepark Bottrop. 

 
Op zondag 14 oktober was het dan zover. De eerste 
activiteit van het nieuwe TCO-seizoen 2007-2008. Dat 
betekent dus veel nieuwe gezichten en veel eerste 
ervaringen. De bus stond om 07:30 uur voor de kerk en 
iedereen kon dus op tijd instappen. Maar niet zonder de 
telling door opperorganisator Ad Borgers. Eventuele 
twijfelgevallen worden desnoods uit bed gebeld door Ger. 
Om 07:50 zijn we met meer dan 80 tieners en wat 
begeleiding op weg naar Duitsland. We kunnen goed 
merken dat het nog erg vroeg is want het is de hele reis zeer 
rustig. Misschien moeten er nog wat tieners wakker 
worden? Het televisiescherm voor de onvermijdelijke film 
in de bus moet onderweg ook nog gerepareerd worden. 
Maar ook dat verloopt soepel. Ondertussen wordt de zon 
steeds sterker en met nog wat frisse temperaturen maar 
onder een schitterende zon kan iedereen om 09:30 uur door 
de ingang van het park. Het begin van een dag draaien, 
slingeren, water en snel bochtenwerk dankzij alle attracties 
die door de compacte vorm van het park overzichtelijk en 
dicht bij elkaar staan. Een attractie 2 of zelfs 3 keer doen is 
dus geen probleem. Absoluut toppunt is de vrije val van ca. 
60 meter hoogte. De val zelf duurt maar 1 seconde echter 
de spanning ervoor en tijdens de klim is om te snijden. En 
dan bovenin wachten, wachten en wachten op dat ene 
moment dat je maag omhoog gedrukt wordt…. Das kicken 
loodrecht naar beneden. 
Om 15:00 uur is er ook nog een druk bezochte stuntshow 
waar je nota bene gewoon uit het publiek getrokken kunt 
worden. Als vervanger moet je dan klimmen boven op een 
dak. Via een tokkelbaan de straat oversteken. Een 
vlammenzee van 100 graden Celsius overleven en dan ook 
nog 10 meter naar beneden donderen. Al met al een 
superspektakel met een goede afloop. De dag loopt snel ten 
einde, nog gauw een allerlaatste attractie uitzoeken en dan 

om 17:00 uur richting de bus terug. Uiteraard wordt er weer 
geteld en als we kompleet zijn op weg naar huis.  
Om 19:45 uur staan we met z’n allen weer veilig en wel op 
het kerkplein. 
Samengevat een geslaagde en mooie zondag voor alle 
tieners. 
O, ja. De eendjes zijn keurig in de tassen gebleven tijdens 
de terugreis. Dat is een compliment waard. 
 
Groeten van een meegereisde ouder. 
 
 
Het was een mooi pretpark en vooral de stuntshow was een 
groot succes. Ik vond het ook erg leuk om met mijn 
vrienden samen op stap te gaan. De wachtrijen waren korter 
dan in Walibi-world.  De leukste attractie was de vrije val. 
En ze gaven gratis plastic eendjes weg. Sommige hadden er 
zelfs 40 of meer. Alleen de busreis was iets minder omdat 
het zo lang duurde naar Duitsland. Al met al was het een 
heel gezellige en leuke dag. 
 
Groeten van een lid. 

StichtingStichtingStichtingStichting
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Het interview 

De kracht van een familiebedrijf 
 
Door Ad Adriaans 
 
De maïscampagne is alweer bijna achter de rug. Zware 
combinaties waarmee de maïs geoogst wordt doorkruisten 
het land. Zo ook die van het in Oerle gevestigde loonbedrijf 
Van der Mierden V.O.F. Dit jaar vierde het bedrijf, dat zich 
naast het oogsten van maïs en gras ook bezighoudt met het 
uitrijden van mest, haar dertigjarig bestaan. 
 
Familiebedrijf 
“Mijn vader ging vroeger met paard en wagen de 
melkbussen bij de boeren ophalen. Toen hij in 1956 zijn 
eerste tractor kocht ging hij er gaandeweg loonwerk bij 
doen. Ik werkte toen al mee in het bedrijf”, zegt Jan van der 
Mierden (63). In 1977 startte Jan met twee broers een eigen 
loonbedrijf. Er werd begonnen in de Paleisstraat. Later 
verhuisde het bedrijf naar Habraken. Er werd een loods 
gebouwd en twee kippenstallen waar 40.000 kippen in 
konden. Eerder waren twee broers Van der Mierden al uit 
het bedrijf gestapt. Het bedrijf werd voortgezet door Jan. 
Inmiddels is het uitgegroeid tot een familiebedrijf waarin 
naast zijn vrouw Jo ook de zonen Christian en Stefan en 
schoonzoon Wim van den Broek werkzaam zijn. In 1999 is 
het bedrijf opgesplitst. Zoon Stefan begon toen voor 
zichzelf. Hij houdt zich bezig met onkruidbestrijding in 
maïs- aardappel- en graanvelden. Maar hij springt nog 
regelmatig bij in het familiebedrijf. In 2000 is het bedrijf 
nog eens verhuisd. In verband met de komst van het 
industrieterrein Habraken vestigde het loonbedrijf zich aan 
de Molenvelden. 

“De werktijden in onze branche zijn een crime”, zegt Jan, 
“het is vaak hollen of stilstaan. We hebben dit jaar 
regelmatig in het weekend moeten werken omdat het door 
de week slecht weer was. Maar daarin schuilt de kracht van 
een familiebedrijf. Wij gaan makkelijker op zondag werken 
omdat het voor ons eigen bedrijf is.” De familie beseft 
steeds meer dat het in dienst staat van de boeren. “Zij eisen 
tegenwoordig dat ze goede kwaliteit voer in de kuil krijgen. 
Dat betekent ook op het juiste moment oogsten en daar 
moeten wij op inspelen. Als de klant belt dan rijden we 
aan.” 
 
Ramp 
Waar de trekkers en andere machines in de loop der tijd 
steeds onderhoudsvriendelijker en comfortabeler zijn 
geworden wordt het verkeer tegenwoordig als een ramp 
ervaren. Zoon Christian: “Op alle rijdende machines zit 
tegenwoordig airco. De cabine blijft gesloten. Dat was 
wennen in het begin, want je hoort niets meer. Zowat de 
hele bediening zit op de stoelleuning. Het is nu veel 
comfortabeler dan vroeger, de arbeidsomstandigheden zijn 
veel verbeterd. Doordat de capaciteit van de machines 
groter wordt, wordt ook het nachtwerk minder. Maar het 
wordt steeds drukker op de wegen, onze machines worden 
steeds groter en de wegen worden smaller. 
Wegversmallingen en verkeersdrempels vormen 
behoorlijke hindernissen.” Nam een maïshakselaar vroeger 
één of twee rijen mee, tegenwoordig heeft het bedrijf een 
machine die in een keer acht rijen maïs kan oogsten. Het 
werkgebied van het bedrijf is in de loop der jaren flink 
gegroeid. Van de ruim zestig boeren in de jaren zeventig 
zijn er in Oerle nog vier over.  
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Er zijn nog twee varkensboeren, een geitenboer en een 
koeienboer. Vandaar dat je de enorme rode trekkers van het 
bedrijf in een groot deel van de Kempen kunt tegenkomen. 
 
GPRS 
Maar hoe ver ze ook van huis gaan, het in Assen gevestigde 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit weet altijd waar de Oerlese combinaties 
uithangen als ze mest aan het uitrijden zijn. “Zij kunnen ons 
traceren dankzij het vorig jaar ingevoerde GPRS systeem”, 
vertelt Christian. “Het is allemaal begonnen met het 
ontstaan van het mestoverschot in de jaren tachtig. Er zijn 
toen normen en wetten in het leven geroepen waarin 
ondermeer vast ligt hoeveel fosfaat en stikstof er op het 
land mag. Als we mest uitrijden bij een andere boer dan 
waar het vandaan komt moeten we via GPRS contact 
maken met Assen. Zij weten zo exact waar de mest wordt 
uitgereden. De AID voert hierop dagelijks controles uit. 
Daarnaast moeten we van elke vracht mest een monster 
opsturen naar een laboratorium. Na een week horen we 
hoeveel fosfaat en stikstof er in de lading zat. Maar dan is 
de mest al geïnjecteerd en kan het dus zijn dat er teveel 
fosfaat of stikstof in de grond gekomen is.” 
 
“Mest is handel geworden”, geeft Jan een grote verandering 
van de laatste jaren aan. “De boer waarvan wij de mest 
betrekken krijgt van ons een rekening. Een andere die ons 
om mest vraagt wil weten hoeveel geld hij erbij kan 
krijgen.” 
 
Ondanks alles ziet de familie de toekomst rooskleurig 
tegemoet. “Het gaat nu goed met de landbouw. De 
boerenbedrijven worden groter en de boer doet minder zelf. 
Ook zien we weer jonge boeren die het bedrijf van hun 
ouders overnemen”, besluit Christian. 
 
Enkele cijfers. 
• Medewerkers: 7 
• trekkers: 5 
• Maïshakselaar: 1 
• Combines: 2 
• Kraan: 1 
• Loaders: 2 
• Drijfmesttanks: 3 
• 3-wielige drijfmestinjecteur: 1 
• Jaarlijks wordt 1500 tot 2000 hectare gras gemaaid en 

ingekuild 
• Jaarlijks wordt 300 tot 350 hectare maïs geoogst 
• Jaarlijks wordt ongeveer 400 hectare korrelmaïs gedorst 
• Jaarlijks wordt naar schatting 60.000 kubieke meter mest 

geïnjecteerd 

Een geslaagde ledenwerfactie. 
 
In de afgelopen maanden hebben we aan ouderen in Oerle, 
welke in principe lid kunnen worden van de K.B.O., 
persoonlijk informatie gestuurd over de activiteiten van de 
K.B.O. 
Niet alleen over wat er in Oerle gebeurt, maar ook over wat 
er georganiseerd wordt op kringniveau, over activiteiten op 
provinciaal niveau en over activiteiten op landelijk niveau. 
Verder hebben we iets verteld over de voordelen van de 
K.B.O.-ledenpas bij aankopen bij verschillende 
ondernemers in Veldhoven en bij keuringen voor de 
verlenging van het rijbewijs. 
De actie heeft tot gevolg gehad dat we 27 nieuwe leden 
konden bijschrijven in ons ledenbestand. Heel wat meer dan 
we verwacht hadden. Het doet ons vooral plezier dat er 
verschillende "jongere ouderen"zich aangemeld hebben. 
Het lidmaatschap staat open voor mensen vanaf 55 jaar. 
Langs deze weg wil het bestuur alle nieuwe leden danken 
voor het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben. 
Achteraf is ons informatie ter ore gekomen dat er enkele 
mensen zijn in Oerle welke niet de hierboven vermelde 
informatie hebben ontvangen. Dat kan gebeuren. De lijst is 
samengesteld op basis van de kennis die op dit moment bij 
het bestuur aanwezig is. En deze kennis is niet alles 
omvattend. Je ziet heel makkelijk iemand over het hoofd. 
Hierbij verzoeken wij aan alle mensen, die geen informatie 
persoonlijk van ons ontvangen hebben, zich even te melden 
bij een van onze bestuursleden t.w.: 
Jan v.d. Oetelaar, Oude Kerkstraat 33, ( 040-2051548 
Ad Menting Clementinalaan 23, ( 040-2052154 
Martien Tholen, Janus Hagelaarsstraat 8, ( 040-2053797 
Maria Sanders, Weierseweg 2, ( 040-2051496 of 
Stien Sandkuyl, Oude Kerkstraat 37, ( 040-2051219.  
 
Zij kunnen de betreffende informatie dan direct toegestuurd 
krijgen. Misschien kunnen we hierdoor weer enkele nieuwe 
leden inschrijven. 

Bestuur K.B.O. Oerle. 

Geslaagde ledenwerfactie 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Jubileum Oerlese archeologen 

Zilveren jubilee Oerlese archeologen 

Graven naar verleden van Oerle kwart eeuw oud  
 
25 Jaar geleden speurden enkele 'selfmade' archeologen 
in hun woonplaats Oerle naar sporen uit het 
middeleeuws verleden. De resultaten van deze 
onderzoekingen werden door beroepsarcheologen van 
de Amsterdamse universiteiten hoog ingeschat. Hiertoe 
uitgenodigd kreeg een publicatie over de 
oudheidkundige bevindingen een prominente plaats in 
het zogenaamde 'Kempenproject': een grootscheeps 
onderzoek naar bewoningsvormen gedurende de 
periode late ijzertijd tot en met de middeleeuwen.  
 
Aanleiding 
Het begon allemaal in januari 1981 toen tijdens graafwerk 
voor de bouw van een woning tegenover de kerk van Oerle 
een zogenoemde boomstamput werd gevonden.  
Jacq. Bijnen, die zich bezighield met de geschiedenis van 
Oerle, bracht deze vondst in verband met oude boekteksten 
over een ’kasteel’ dat eigendom zou zijn geweest van een 
tot circa 1250 in het centrum van Oerle verblijvende 
’adellijke’ familie. Een wetenschappelijke datering van het 
hout van de put leverde een ouderdom op van circa  
1000 jaar. 
 

Boomstamput uit begin 11e eeuw. De vondst van deze put 
was het begin van de ontdekking van het woongebied van 
de middeleeuwse lokale adel van Oerle. 

De Rijksdienst voor de Archeologie (ROB) werd van deze 
vondst in kennis gesteld en zegde prompt een verkennend 
onderzoek toe. Intussen speurde Jacq. Bijnen, bijgestaan 
door archeologiestudent Nico Arts (tegenwoordig 
gemeentelijk archeoloog van Eindhoven), het terrein rond 
de put af. In een sleuf werd het profiel van een gracht 
aangesneden met in de vulling aardewerkscherven uit de 
11e-12e eeuw, waardoor het vermoeden ontstond dat de 
gracht had behoord bij een bijzonder middeleeuws 
woongebied. Nooit eerder werden menselijke sporen uit die 
periode in de kom van Oerle aangetroffen. Toen de ROB 
het liet afweten en Arts elders met bezigheden werd 
overladen, vervolgde Jacq. Bijnen - samen met zijn 
enthousiaste buurman Frans Klaasen - vanaf oktober 1981 
het graven van putten en sleuven, en het zetten van 
boringen op plaatsen waar niet kon worden gegraven. In 
’nieuwe’ delen van een gedempte gracht werden 
aardewerkscherven, afkomstig van schalen, kruiken en 
kannen uit de middeleeuwse pottenbakkers-centra 
(Pingsdorf, Andenne, Elmpt-Brüggen en Langerwehe), 
gevonden. Stukje bij beetje groeide het inzicht dat er in het 
centrum van Oerle twee gebiedjes moeten hebben bestaan 
(beide omringd door een gracht): één waarop thans kerk en 
kerkhof zijn gelegen, en het andere (ertegenover), waar 
binnen afzienbare tijd een dorpsplein zou worden aange-
legd. Het geheel van de omgrachte terreinen had de vorm 
van een grote 8. 
Toen het Dorpsplein op zaterdag 29 mei 1982 officieel in 
gebruik werd genomen, kon Veldhovens burgemeester  
dr. Elsen als openingshandeling een plaquette in brons 
onthullen, waarop de ligging van de gereconstrueerde 
grachten van middeleeuws Oerle ten opzichte van de straten 
en huizen anno 1982 was uitgebeeld. 

S tichting 
H istorisch 
E rfgoed 
V eldhoven 
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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 

Onder belangstelling van harmonie, gilde,  
KVO-volksdansgroep en talrijke belangstellenden onthulde 
burgemeester Elsen, bijgestaan door Harrie van Veldhoven 
(midden; voorzitter van belangengroep Oerle), de 
plaquette. Rechts Jacq. Bijnen. 
(foto: P. Waarma, SHEV) 
 
Archeologische Groep 
Of en waar er precies een kasteel had gestaan, was nog 
onduidelijk. Wel was vast komen te staan dat in de  
11e-13e eeuw menselijke activiteiten hadden 
plaatsgevonden in de twee door grachten omsloten 
gebiedjes bij de Oerlese kerk. Nu werd het zaak de juiste 
locatie van de vroegst bekende kerk te lokaliseren. 
In augustus 1982 werd een fundering van de laat- 
middeleeuwse parochiekerk aangetroffen. Dit werkte 
aanstekelijk op de belangstelling van enthousiaste 
plaatsgenoten, en resulteerde in de oprichting van de 
Archeologische Groep Oerle. Intussen was ook aan-sluiting 
gezocht bij de universitaire archeologen die onder de 
noemer Kempenproject op diverse plaatsen in Zuidoost 
Brabant een regionaal-archeologisch onderzoeksprogramma 
uitvoerden. Hierdoor kwam het Oerles graafwerk onder de 
paraplu van een vergunninghouder voor archeologisch 
onderzoek. Bijkomend voordeel was dat er nu 
gemakkelijker gebruik kon worden gemaakt van de 
faciliteiten die Amsterdamse universiteiten te bieden 
hadden. 
In oktober werd door de Oerlese archeologen een proefsleuf 
gegraven in noord-zuid richting, dwars door de ondergrond 
waar nog resten van de mid-deleeuwse kerk werden 
vermoed. Tot in 1986 voerden de Oerlenaren hun 
onderzoekingen uit. In elf campagnes, variërend in 
tijdsduur van één tot negen dagen, kwamen veel nieuwe 
gegevens aan het licht. Concrete sporen die met zekerheid 
konden worden gekoppeld aan een kasteel of  een kerk(je) 
uit omstreeks 1250 waren echter nog steeds niet 
aangetroffen. Wel lukte het om de plattegrond van de 
laatmiddeleeuwse parochiekerk (en haar 19e eeuwse 
opvolger) te reconstrueren. Voorts beves-tigden 
bodemvondsten (onder andere aardewerk-fragmenten) op 
het terrein van kerk en kerkhof, de aanwezigheid van 
mensen in de tijd dat de familie Van Oerle er haar verblijf 
zou hebben gehad.  
Tussen de archeologische bezigheden door werd de 
relevante literatuur en alle in de abdij van Postel aanwezige 
13e eeuwse oorkonden betreffende Oerle grondig 
bestudeerd. Hieruit kwam vast te staan dat verscheidene 

beweringen over de historie van het middeleeuwse Oerle 
geen grond van waarheid hadden en dat deze meningen een 
eigen leven waren gaan leiden doordat opeenvolgende 
auteurs elkaars werk overschreven. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de ’adellijke’ familie 
Van Oerle omstreeks 1250 haar bezittingen (waaronder een 
kerkgebouw) heeft verkocht aan het klooster Postel, waarna 
de uiterlijke kenmerken van het middeleeuws woongebied 
in verval raakten en uit het straatbeeld verdwenen. 
Uiteindelijk werden de archeologische en historische 
gegevens in een verslag uitgewerkt en eveneens 
gepubliceerd in het tijdschrift Brabants Heem (1987,  
p. 128-144). 
Bij gelegenheid van de 75ste verjaardag van het huidige 
kerkgebouw (1987) werd een informatiepaneel geplaatst 
met bijzonderheden over de historie op en rond het 
kerkterrein. 
En de leden van de Archeologische Groep Oerle ???… zij 
hadden de smaak van het speuren naar het ’heem’-verleden 
te pakken! Zo waren zij onder meer nog actief op de twee 
plaatsen waar eertijds (vóór en ná 1461) de Oerlese 
windmolen stond; ook onderzochten zij het voormalig 
kerkterrein van De Oude Kerkhof in de wijk d’Ekker, 
brachten het wallengebied van Zandoerle in kaart, en 
verleenden medewerking aan de Archeologische 
Bouwbegeleiding van bestemmingsplan De Berkt. 

Het informatie-paneel bij de Oerlese kerk, geflankeerd door  
vlnr.: Jacq. Bijnen, Frans Klaasen, Jan Geerts en  
Dré Verhagen. (foto: 9 mei 1987) 
Niet op de foto: Sjef Gijbels, Herman Kootkar,  
Jacques van Kessel en Louis Schats. 
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De uitslag van de enquête is binnen. Van de ruim 800 
huishoudens in Oerle heeft slechts 8,4 % de moeite 
genomen om het formulier in te vullen. Een teleurstellend 
lage respons en dat voor een dorp met zoveel actieve en 
betrokken inwoners! Wij als redactieraad hebben gehoord 
dat mensen niet reageren als ze tevreden zijn. Nou, daar 
houden wij ons dan maar aan vast. Het goede nieuws is dan 
ook dat de Koers over het geheel genomen zeer positief 
wordt beoordeeld door de respondenten.  
Hieronder kunt u de uitslagen bekijken. 

Uitslag Koers enquête 

De vragenlijst 

Ook hebben we heel veel tips en opmerkingen gekregen 
waarmee wij als redactieraad zeker weer aan de slag gaan. 
Wij willen de Koers blijven verbeteren voor u. Daarom 
willen we namens de Oerse bevolking alle respondenten 
nogmaals bedanken. Wij gaan met jullie tips aan de slag en 
zullen binnenkort een aantal mensen uitnodigen om samen 
met ons te komen brainstormen 
 
Namens de redactieraad. 

Vragen over de lay-out 
Hoe beoordeelt u de verhouding tekst/beeld?  □ verhouding tekst/beeld is goed 84 % 
    □ ik verwacht meer tekst  0 % 
    □ ik verwacht meer beeld    12 % 
    □ anders,....  4 % 
 100 % 
 
 Is de tekst goed leesbaar/duidelijk?    □ ja, de tekst is goed leesbaar/duidelijk 96 % 
    □ nee,de tekst is niet duidelijk/goed leesbaar 0 % 
    □ anders,   4 % 
 100 % 
 
 Vindt u het lettertype (Times) duidelijk?   □ Ja, het lettertype is duidelijk 73 % 
 □ Nee, ik vind een ander lettertype beter, zoals: 27 % 
  □ Lettertype: Eras Medium ITC (dit is het voorbeeld) 3 % 
  □ Lettertype: Arial (dit is het voorbeeld) 10 % 
  □ Lettertype: Gill Sans MT(dit is het voorbeeld) 0 % 
  □ Lettertype: Microsoft Sans Serif (dit is het voorbeeld) 1 % 
  □ Lettertype: Verdana(dit is het voorbeeld) 13 % 
  □ anders, ….  0 % 
 100 % 
 
Hoe beoordeelt u de grootte van het lettertype?    □ lettertype is groot genoeg 80 % 
    □ lettertype mag groter  20 % 
    □ lettertype mag kleiner  0 % 
    □ anders, …  0 % 
 100 % 
 
Is de indeling van de Koers van Oers:     □ overzichtelijk en gestructureerd 77 % 
    □ soms overzichtelijk, soms niet overzichtelijk 14 % 
    □ niet overzichtelijk   1 % 
    □ anders,....    8 % 
 100 % 
  
Koppen 
Zijn de koppen duidelijk leesbaar?    □ ja 94 % 
    □ nee  3 % 
    □ soms 3 % 
    □ anders,.... 0 % 
  100 % 
 
Dekt de kop de lading van het artikel? □ ja 86 % 
 □ nee 0 % 
 □ soms 7 % 
 □ anders,.... 7 % 
  100 % 
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Illustraties 
Staan er voldoende illustraties in? □ ja, voldoende 86 % 
 □ nee, onvoldoende 9 % 
 □ anders,.... 5 % 
 100 % 
 
Zijn de illustraties duidelijk/goed van kwaliteit? □ ja, duidelijk 91 % 
 □ nee, niet duidelijk 3 % 
 □ anders,  6 % 
 100 % 
 
Staan er voldoende foto's in?    □ ja, voldoende 78 % 
    □ nee, onvoldoende 17 % 
    □ anders,.... 5 % 
 100 % 
 
Zijn de foto's duidelijk/goed van kwaliteit? □ ja, duidelijk 63 % 
 □ nee, niet duidelijk 6 % 
  □ de kwaliteit wisselt 29 % 
  □ anders,  2 % 
 100 % 
 
Advertenties 
Hoe beoordeelt u de verhouding  
advertenties/redactioneel gedeelte?   □ verhouding advertenties/redactioneel is goed 86 % 
   □ ik verwacht meer redactionele stukken 6 % 
   □ ik verwacht meer advertenties 0 % 
   □ anders,....   8 % 
  100 % 
 
Vragen over de inhoud 
Wat vindt u van de rubrieken in de Koers □ Ik herken geen duidelijke rubrieken 9 % 
  □ Ik herken wel duidelijke rubrieken 84 % 
  □ Ik weet niet,  4 % 
  □ anders,....  3 % 
 100 % 
 
De Koers van Oers heeft maandelijks de volgende terugkerende rubrieken.  
Kunt u aangeven of u deze rubrieken leest? Vraag en Aanbod  □ Ja, dat lees ik altijd 67 % 
        □ Ja, dat lees ik soms 27 % 
        □ Nee, dat lees ik nooit, 6 % 
        □ anders,....  0 % 
 100 % 
 
    (K)oers met name(n) □ Ja, dat lees ik altijd 73 % 
       □ Ja, dat lees ik soms 27 % 
       □ Nee, dat lees ik nooit, 0 % 
       □ anders,....   0 % 
 100 % 
 
    Prietpraat   □ Ja, dat lees ik altijd 59 % 
       □ Ja, dat lees ik soms 37 % 
       □ Nee, dat lees ik nooit, 4 % 
       □ anders,....  0 % 
  100 % 
 
  Ouw (k)oers   □ Ja, dat lees ik altijd 42 % 
      □ Ja, dat lees ik soms 49 % 
      □ Nee, dat lees ik nooit, 9 % 
      □ anders,....   0 % 
  100 % 
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  Overpeinzingen □ Ja, dat lees ik altijd 43 % 
     □ Ja, dat lees ik soms  34 % 
     □ Nee, dat lees ik nooit, 20 % 
     □ anders,.... 3 % 
     100 % 
 
  De Parochie □ Ja, dat lees ik altijd 26 % 
     □ Ja, dat lees ik soms  50 % 
     □ Nee, dat lees ik nooit, 24 % 
     □ anders,.... 0 % 
     100 % 
 
  Koken met de Koers  □ Ja, dat lees ik altijd 31 % 
     □ Ja, dat lees ik soms 39 % 
     □ Nee, dat lees ik nooit,  30 % 
     □ anders,.... 0 % 
    100 % 
 
  Het interview  □ Ja, dat lees ik altijd 73 % 
     □ Ja, dat lees ik soms  24 % 
     □ Nee, dat lees ik nooit 0 % 
     □ anders,....  3 % 
  100 % 
 
  Koers Cultuur  □ Ja, dat lees ik altijd 40 % 
     □ Ja, dat lees ik soms 53 % 
     □ Nee, dat lees ik nooit 7 % 
     □ anders,....  0 % 
  100 % 
 
   Severinus Nieuws  □ Ja, dat lees ik altijd 31 % 
     □ Ja, dat lees ik soms 52 % 
     □ Nee, dat lees ik nooit 16 % 
     □ anders,....  1 % 
   100 % 
 
   Hokus Pokus   □ Ja, dat lezen mijn kinderen altijd  1 % 
  (’t verhaaltje)  □ Ja, dat lezen mijn kinderen soms 13 % 
     □ Nee, dat lezen m’n kinderen nooit 43 % 
     □ anders,....   43 % 
         100 % 
  
  Hokus Pokus   □ Ja, dat doen mijn kinderen altijd 1 % 
  (Puzzel)  □ Ja, dat doen mijn kinderen soms 13 % 
    □ Nee, dat doen m’n kinderen nooit 43 % 
    □ anders,....   43 % 
        100 % 
  
  Hokus Pokus   □ Ja, dat doen mijn kinderen altijd 1 % 
  (knutselen)   □ Ja, dat doen mijn kinderen soms 15 % 
     □ Nee, dat doen m’n kinderen nooit 44 % 
     □ anders,....   0 % 
         100 % 
 
  Hokus Pokus   □ Ja, dat doen mijn kinderen altijd 3 % 
  (kleurplaat)   □ Ja, dat doen mijn kinderen soms 17 % 
     □ Nee, dat doen mijn kinderen nooit 54 % 
     □ anders,....  44 % 
        100 % 
 
   Hokus Pokus (interview prijswinnaar) 
    □ Ja, dat lezen mijn kinderen altijd 13 % 
     □ Ja, dat lezen mijn kinderen soms 13 % 
     □ Nee, dat lezen mijn kinderen nooit 27 % 
     □ anders,....   47 % 
         100 % 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

   Agenda   □ Ja, dat lees ik altijd 79 % 
     □ Ja, dat lees ik soms 17 % 
     □ Nee, dat lees ik nooit, 1 % 
     □ anders,....  3 % 
        100 % 
 
Welke rubrieken mist u nog? We hebben diverse tips en ideeën binnengekregen, teveel om hier op te 
   noemen, maar wij gaan er als redactieraad mee aan de slag! 
 
Wat vindt u van het taalgebruik in de Koers □ De artikelen zijn eenvoudig leesbaar/te begrijpen 94 % 
   □ De artikelen zijn moeilijk leesbaar/te begrijpen 0 % 
   □ De artikelen zijn soms moeilijk en soms makkelijk  
    leesbaar/te begrijpen  1 % 
   □ anders,…    5 % 
        100 % 
 
Veel artikelen worden aangeleverd door derden (andere verenigingen, stichtingen en personen).  
Wat vindt u daarvan? □ Dat vind ik goed,    73 % 
  □ Dat vind ik  niet goed   7 % 
  □ Er moeten méér artikelen door derden worden  
   aangeleverd    1 % 
  □ Er moeten minder artikelen door derden worden  
   aangeleverd    15 % 
  □ Geen mening    4 % 
  □ Anders,.....    0 % 
       100 % 
 
Bezorging 
De Koers van Oers wordt 1 keer in de maand (rond de 15e) huis aan huis verspreid aan alle huishoudens in  
Oerle. Ontvangt u alle Koersen? □ ja    96 % 
 □ nee soms ontvang ik de Koers niet. 0 % 
 □ anders,....    5 % 
      100 % 
Machtigingen 
De Koers van Oers is voor het voortbestaan grotendeels afhankelijk van giften van de inwoners uit Oerle. U kunt  
hiervoor een machtigingsformulier invullen met daarop ingevuld het bedrag dat u wilt doneren. 
Toch valt het aantal machtigingen heel erg tegen. Slechts 300 huishoudens (van de 800 in Oerle!) betalen jaarlijks 
een vast bedrag om de Koers in stand te houden.  
Bent u bereid om ons te machtigen? □ ja, geen probleem   33 % 
 □ nee, ik wil niet machtigen  10 % 
 □ nee, ik maak jaarlijks zelf liever een bedrag over aan  
  de Koers van Oers op rekeningnummer  
  13.85.00.819 (Rabobank Oerle) 10 % 
 □ nee, ik geef liever contant geld tijdens een collecte  
  huis-aan-huis    7 % 
 □ anders,...    28 % 
      100 % 

Opmerkingen: 
Bij de rubriek Hokus Pokus is vaak het antwoord 
‘anders’  ingevuld. Veel van de respondenten hebben 
namelijk geen kinderen (meer) thuis wonen of de kin-
deren zijn te oud voor deze rubriek, zodat de vraag 
niet van toepassing is.  
 
Bij de laatste vraag over het machtigen is ook door het 
merendeel van de respondenten ‘anders’  ingevuld. De 
mensen die dit hebben ingevuld hadden meestal al 
een machtiging lopen. 
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Jos en Jenny Timmermans 
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven 

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

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



23 

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 

Truus met de trein. 
 
Truus gaat eigenlijk nooit met de trein, want Truus heeft 
een auto.  
Niet zo’n grote auto hoor, maar goed genoeg om haar 
overal heen te brengen waar ze naar toe wil. 
Maar het toeval wil, dat Truus haar zinnen dit keer heeft 
gezet op een plaats die net iets te ver weg ligt om lekker 
ontspannen naar toe te tuffen. 
Bovendien heeft Truus in haar laatste 
boekenweekgeschenkboek een kortingsbon gevonden van 
de trein. 
En wat is er nu leuker dan gebruik te maken van een 
kortingsbon! 
  
Dus Truus stapt ’s morgens vroeg in de bus om op weg te 
gaan naar het station. 
Kaartje kopen bij de automaat. 
Op zich al een avontuur, want ook daar is Truus natuurlijk 
onbekend mee, dus wachtenden achter haar … hebben een 
iets langere wachttijd dan voorzien. 
Maar Truus krijgt haar kaartje en stijgt op naar het perron. 
Met de roltrap dus! 
Gauw nog wat leesvoer aanschaffen (ook al met korting) 
voor tijdens de reis en ja hoor, daar komt de trein het station 
binnengegleden. 
 
Truus zoekt zich in de coupé een plekje voor het raam, 
heerlijk in het zonnetje en haalt vergenoegd haar leesvoer te 
voorschijn. 
Dat gaat een zalig ontspannen reisje worden. 
  
Wordt het ook voorlopig, want medereizigster houdt net als 
Truus op tijd van een praatje en op tijd van wat lezen. 
De controleur komt aan de deur. 
Vol zwier haalt Truus haar kaartje plus kortingsbon 
tevoorschijn, geeft die aan de man en krijgt ze terug met 
een opmerking dat zij maar boft met zo’n kortingsbon, want 
reizen met de trein is tegenwoordig al duur genoeg. 
Truus is het volkomen met hem eens, want tenslotte is het 
die kortingsbon, die haar heeft doen besluiten om dit ritje te 
maken. 
Halverwege de reis komt een tweede controleur. 
Truus haalt wederom haar kaartje plus kortingsbon 

Overpeinzingen 

tevoorschijn en overhandigt ze triomfantelijk aan de man. 
De man kijkt … en kijkt … en zegt net als zijn collega: "Ja, 
ja, handig hè zo’n kortingsbon." 
Waarop Truus weer haar blijdschap uit over het feit dat zij 
die bon gekregen heeft. 
“En moest u daar niet iets mee doen?” Vraagt de controleur 
dan. 
“Nee hoor, meenemen en laten zien bij het treinkaartje.” 
“En moest die kortingsbon dan niet gestempeld worden, 
dacht U?” hoort zij de controleur dan zeggen. 
Gestempeld???  
Truus kijkt de man verbaasd aan. Hoezo gestempeld?  
“Wanneer er een stempel op moet, mag u dat er van mij 
best opzetten hoor.” 
“Kijk mevrouwtje (dat is nou toch zo vreemd hè, altijd 
wanneer Truus iets verkeerd doet wordt zij ineens tot 
‘mevrouwtje’ bestempeld), u had op het perron een stempel 
op dit kaartje moeten laten zetten. Nu moet u dus eigenlijk 
een nieuw kaartje kopen en een boete betalen van € 35,--!" 
Truus kijkt de man verbaasd en een beetje geschrokken aan.  
“Dat meent u toch niet? Staat dat echt op dat briefje? Ik heb 
het heus niet gelezen.” 
Intussen denkt Truus aan de strop die ze op deze manier zal 
hebben met de zo gekoesterde kortingsbon. 
“Dat zeggen ze allemaal mevrouwtje. Ik heb vandaag al 
zo’n veertig van die kortingsbonnen voorbij zien gaan.” 
Maar Truus heeft het echt niet gelezen, terwijl ze 
vanmorgen vroeg nog vluchtig gekeken had hoe dat werkte 
met zo’n kortingsbon. 
Dat wordt een wel heel duur reisje op die manier. 
Truus kijkt de man aan met een paar onschuldig blauw 
ogende kijkers en gelukkig de controleur gelooft haar. 
“Oké mevrouwtje, voor deze keer zullen we het door de 
vingers zien en krijgt u van mij persoonlijk een stempel op 
uw kortingsbon, want ja wanneer een collega van mij komt 
zal hij misschien niet zo reageren als ik en kost het u een 
hoop geld.” 
“Maar uw collega is allang een keer geweest en hij heeft er 
helemaal niets van gezegd, dat er iets niet goed was met 
mijn kortingsbon.” 
De man kijkt nogmaals in Truus blauwe ogen, zet een 
stempel op de kortingsbon en verlaat met “een fijne reis 
verder” de coupé. 
  
En Truus neemt zich voor om een volgende keer zo’n 
kortingsbon aan een nog intenser onderzoek te 
onderwerpen.   
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Zorgcentrum Merefelt
uw seniorenpartner 
voor zorg, welzijn en 

wonen !
Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl

Pompoenenplezier 

Pompoenenplezier was weer een groot succes 
 
Het talrijke publiek dat eind oktober het Pompoenenplezier 
met Halloween bezocht had gehoor gegeven aan de oproep 
van de organisatie. Er waren opvallend veel fietsers op de 
route, terwijl het aantal auto’s beduidend minder was dan in 
vorige jaren. Wat ook opviel was dat kwaliteit en aantal van 
de uitgesneden pompoenen ieder jaar hoger wordt. Samen 
met veel heksen, spoken en andere griezels vormden zij vijf 
avonden de ingrediënten voor een spektakel dat weer 
duizenden mensen naar Oerle deed komen. Met dank aan 
de organiserende bloemenvereniging Groen en Keurig. 
Zonder alle overige deelnemers tekort te doen halen we 
enkele creaties voor het voetlicht. 
 
‘Het was het lange wachten waard’, schreef de familie 
Geurts in het goedgevulde gastenboek dat aan het eind van 
het Pompoenenmuseum lag in de Janus Hagelaarsstraat. De 
straat waar in vorig jaren fikse verkeersopstoppingen 
ontstonden was dit jaar afgesloten. Dat was maar goed ook 
want het ruim dertig meter lange museum stond bijna op de 
weg. Voor de auto’s was aan de Zandoerleseweg een 
parkeerplaats ingericht. Fietsers werden door een eigen 
‘agent’ een parkeerplaats gewezen. Voor de ingang van het 
sfeervolle museum stond vijf avonden lang van half zeven 
tot soms na tienen constant een lange rij. In het drie zalen 
tellende museum genoten de kunstminners ondermeer van 
het schilderij De Pompoeneneters van Janus van Gogh en 
de enige pompoen die de brand in het Armando museum 
had overleefd. Gedurende vijf avonden telde Jolanda Luykx 
2.975 bezoekers. Een totaal waarop veel echte musea 
jaloers zullen zijn. Een man zat in zijn auto te twijfelen of 
hij in de lange rij zou aansluiten. Iemand die net uit het 
museum kwam zei tegen hem: “als je nog nooit gelachen 
hebt, ga je nu lachen.” De twijfel was weg en de man ging 
zijn auto parkeren. Veel bezoekers kwamen van ver. 
Geldrop, Weert, Alkmaar, zelfs Belgen en Engelsen.  
 
Ook de Clementinalaan, waarin hoeve Het Koppel te 
bezichtigen was, was voor het doorgaande autoverkeer 
afgesloten. Voor elk huis stond een boom in de 
schijnwerpers en dat gaf de lommerrijke straat een 

sfeervolle indruk. Veel leden van buurtvereniging Het 
Koppel hadden mooie oude spullen van de zolder gehaald 
om daarmee de hoeve in te richten. Ondanks dat Egbert 
Douwe uit volle borst ‘kom uit de bedstee mijn liefste’ uit 
de luidspreker liet schallen bleef de net bevallen boerin 
lekker in haar warme bedje liggen. 
 
Heel bijzonder was het mini-orkestje dat in de A. P. de 
Bontstraat bij de families Hulshorst en Van Kuijk na een 
druk op een knop uit een grote kist tevoorschijn kwam en 
een mini-concertje ten beste gaf. De muzikantjes met 
triangel, gitaren en slagwerk waren werkelijk een lust voor 
het oog. Joz Stockfisch had weer een technisch hoogstandje 
(letterlijk en figuurlijk) volbracht. Voor zijn huis aan de 
Nieuwe Kerkstraat stonden regelmatig twintig tot dertig 
mensen waarvan regelmatig de monden open stonden van 
verbazing en het lachen. En ze hadden lol als de heks ‘met 
de vlam in de pijp’ op haar bezem onder luid gegil oom 
agent passeerde. Zijn ‘Halt, stop, ho, ho, ho, ho’ werkte ook 
steevast op de lachspieren. 
 
Om een betere spreiding over het parcours te 
bewerkstelligen kon dit jaar op drie plaatsen een 
routebeschrijving worden gekocht. Dit kon onder toeziend 
oog van een enorme heks bij de familie Das aan de 
Toterfout en bij café de Linde. Het gros van de bezoekers 
startte toch bij het vertrouwde dorpscentrum d’Ouw School. 
De 48 deelnemende creaties waren voor het eerst 
genummerd en dat viel bij de bezoekers goed in de smaak. 
Samen met de nieuwe reflecterende pijlen droeg dit er zorg 
voor dat niemand het spoor bijster raakte. 
 
De familie Hendriks uit Overloon stond zaterdagavond  
28 oktober om 22.15 uur te genieten voor het huis van de 
familie Van Riet waar het thema ‘100 jaar harmonie  
St. Cecilia’ was uitgebeeld. “We hebben de auto op het 
kerkplein gezet en zijn om 19.00 de route gaan lopen. Het 
was zeer de moeite waard. Vooral van de heksenwinkel aan 
de Oude Kerkstraat hebben we genoten.”  
Het Pompoenenmuseum wilden ze als laatste nog met een 
bezoek vereren. Dat had echter helaas net haar deuren 
gesloten. Naar verwachting zullen deze 
pompoenenliefhebbers volgend jaar wel weer terugkomen. 
 
Dorpsfotograaf Willem Binnendijk heeft foto’s gemaakt 
van het Pompoenenplezier 2007. De mooie plaatjes zijn te 
bezichtigen op de volgende site:  
http://web.mac.com/willembinnendijk1 
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Een impressie 
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De uitslag 

Categorie: Nr. Deelnemer Straat T.T.P Pl. 
 
Gezinnen + kinderen 46 Sophie+Luc Nouwens de Welle 11 44,0 1 
   42 Fam. v/d Vorst Stepke 1 43,1 2 
   11 Fam. Van Beers Zandoerleseweg 13c 42,3 3 
   20 D. v/d Sangen/van Krieken Kleine Viet 2 42,2 4 
 
Creatie door Kinderen 31 Kinderen van Dooren Heikantsebaan 7 46,5 1 
   4 Kinderen Okkerse A.P. de Bontstraat 24 42,5 2 
   1 Olympia Piotrowska A.P. de Bontstraat 14 40,4 3 
   25 Kinderen v/d Boomen Paleisstraat 8 38,3 4 
   45 Bart en Sanne  de Welle 40 38,2 5 
 
Creatie gemaakt door  40 Harm Lijten  de Welle 26 45,9 1 
tieners   36 Evi de Crom Oude Kerkstraat 35 45,0 2 
   44 Daniëlle v/d Ven de Welle 15 41,6 3 
 
De origineelste pompoen- 7 Fam. Van Riet en van Balen Nieuwe Kerkstraat 3a+5 48,0 1 
creatie   13 Fam. Wout Kelders Zandoerleseweg 46 45,5 2 
 
Mooiste gesneden  17 Fam. Schippers Toterfout 13 44,2 1 
Pompoen 
 
Grootste pompoen. 2 Wil van Doren A.P. de Bontstraat 11 2983 cm² 1 
 
Individueel en bemande  35 Stien Sandkuijl + fam. Oude Kerkstraat 37 47,8 1 
Show 
 
Van alles wat 16 Lia Das Toterfout 14 45,3 1 
   5 L. van Bree A.P. de Bontstraat 34 45,3 1 
   47 J. v/d Ven Nieuwe Kerkstraat 17 45,1 3 
   32 Fam. v/d Heijden Heikantsebaan 5 44,1 4 
   15 Wim Kelders Zandoerleseweg 55 43,8 5 
   34 Fam. Senders Oude Kerkstraat 57 43,4 6 
   28 Fam. Geerts Paleisstraat 21 40,4 7 
   26 Fam. Aarts Senders Paleisstraat 14 39,9 8 
   38 Bob van Soolingen Jr. Boonberg 11 39,4 9 
   10 Fam. v Rooy + Jansen Zandoerleseweg 9 + 11 39,4 9 
   33 Fam. ten Bloemendaal Oude Kerkstraat 59 39,3 11 
   30 Fam. van Dooren Habraken 2 38,3 12 
 
geautomatiseerde creatie 3 Pom perom pompoen A.P. de Bontstraat 13 41,7 1 
 
Buurt of straat 9 Janus Hagelaarsstraat  Janus Hagelaarsstraat 56,9 1 
   48 t Koppel Clementinalaan 53,6 2 
 
Vereniging  12 K.V.O. Zandoerleseweg 45,9 1 
 
Extra prijs   50 Severinus unit 10 en 12 Berkt 10 + 12   1 
(aanmoediging) 
 
Hoogst aantal punten  9 Janus Hagelaarsstraat Janus Hagelaarsstraat 56,9 1 
(Wisselbeker) 
 
Publieksprijs  9 Janus Hagelaarsstraat Janus Hagelaarsstraat 33% 1 

Jury uitslag pompoenenplezier met halloween 2007 
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Belangstelling voor de 
Veldhovense politiek?

Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl

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

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

Koers cultuur 

Gisteren was alles grauw  
gisteren was nergens licht  
gisteren leek alles even triest. 
 
Vandaag lijkt het wat mooier  
vandaag een aarzelende zon  
vandaag is alles gewoon.  
 

Morgen is alles weer het oude  
morgen schijnt volop de zon  
morgen kan ik weer blij zijn.  

 
Gisteren is steeds voorbij  

vandaag is wat we nu beleven  
maar morgen halen we nooit in.  

Mooier Merefelt 

‘Mooier Merefelt’, een mooi initiatief vanuit de 
Veldhovense samenleving. 
 
Op dinsdag 9 oktober jl. is de Commissie ‘Mooier 
Merefelt’ officieel geïnstalleerd tijdens een feestelijke 
bijeenkomst met de bewoners van Zorgcentrum Merefelt.  
Het doel van deze commissie is het welzijn en het 
leefklimaat van de cliënten van Zorgcentrum Merefelt te 
verbeteren.  
 
Deze commissie is een initiatief van Eric van Schagen, 
directeur van Simac Techniek NV. Hij heeft daarbij in 
voormalig wethouder Peter Smetsers en notaris mevrouw 
Jacqueline Erdkamp twee bondgenoten gevonden. Samen 
met de directeur van Zorgcentrum Merefelt, Dianne Engels 
willen zij er alles aan doen, om Zorgcentrum Merefelt 
‘mooier’ te maken. Hiermee worden mogelijkheden 
bedoeld, die het woon- en leefklimaat in een instelling als 
Zorgcentrum Merefelt net even gezelliger kunnen maken, 
dan vanuit de reguliere financiële middelen mogelijk is. 
Zogezegd ‘de krenten in de pap’ die de laatste jaren 
wegbezuinigd zijn.  
 
Eric van Schagen draagt, sinds zijn vader enkele jaren 
geleden in Zorgcentrum Merefelt werd verpleegd, de 
organisatie een zeer warm hart toe. Hij constateerde dat het 
personeel zich er voor inzette om het de cliënt zo 
aangenaam mogelijk te maken. Het ontbrak hen in feite aan 
niets, behalve dat extraatje, dat mensen het gevoel geeft 
‘thuis’ te zijn. Hij uitte zijn dankbaarheid ten opzichte van 
het personeel door enkele projecten te steunen. Via deze 
commissie zal het ‘omkaderen’ van dergelijke initiatieven 
meer handen en voeten krijgen. 
De medecommissieleden konden zich in deze visie vinden 
en wensten dit officieel te bekrachtigen door het zetten van 
een handtekening op de (samenwerkings)overeenkomst. 
 
De eerste donatie zit al in de ‘pot’ en deze zal o.a. besteed 
worden aan het kunstproject, dat Pieter Mols aan de hand 
van het project ‘herinneringen van bewoners’ voor de 
nieuwbouw zal gaan ontwerpen. Ook hiervan werd tijdens 
de middag van 9 oktober 2007 door de heer Mols een tipje 
van de sluier worden opgelicht.  
De Commissieleden willen met een positief signaal afgeven 
en hopen meer Veldhovenaren of bedrijven voor hun 
initiatief te interesseren. Speciaal voor deze commissie is 
een aparte bankrekening geopend bij Rabobank De Kempen 
West met nummer 1345 79 445. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
mevrouw drs. Dianne Engels, directeur  

Merefelt
Zorgcentrum
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Nieuw logo bv De Berkt 

Buurtvereniging de Berkt is een buurtvereniging voor de 
gehele wijk de Berkt. Uiteraard behoren ook de bewoners 
van de Severinus die binnen deze wijk wonen bij de 
buurtvereniging. Sinds kort is er een logo voor onze 
vereniging.  
Tijdens de ontwerp fase werd ik er op gewezen dat het logo 
op een wereldbol lijkt, hetgeen in mijn ogen geen probleem 
is omdat ook deze bol staat voor een klein stukje van de 
wereld, namelijk onze wijk de Berkt. 
 
Ik heb een kleurrijk logo gemaakt  met behoorlijk veel 
symboliek. Ik wil deze symboliek in een 4-tal stappen 
toelichten. 
 
1. De verschillende figuren  

• Uiterlijke kenmerken 
• De grote verscheidenheid van mensen binnen onze 

vereniging  
• Zowel uiterlijk als innerlijk is niemand hetzelfde 
• Deze uiterlijke kenmerken komen binnen onze wijk 

erg sterk tot uiting 
 
2. De grillige figuren 

• Innerlijke eigenschappen 
• Niemand is volledig gaaf 
• Aan iedereen zitten haken en ogen, mooie en minder 

mooie kanten 
 
3.De verschillende kleuren 

• Staan voor de persoonlijkheid 
• Elk persoon is kleurrijk 
• Alle kleuren samen maken een mooie collage 
• Als alle figuren dezelfde kleur hadden (alle mensen 

hetzelfde waren) dan was de cirkel een saaie bal 
zonder afzonderlijke figuren en kleuren. 

 
4. De cirkel 

• Staat voor de Buurtvereniging de Berkt 
• De cirkel houdt alle figuren bijeen. 
• De vereniging geeft een binding tussen de mensen 

binnen de wijk. 
• Alle nog zo grillige en verschillende figuren zorgen 

samen voor een puntgave cirkel, hier kan dan ook 
geen enkel stukje gemist worden. 

• Alle mensen samen zijn nodig om een 
goede vereniging te krijgen. Ook hier kan 
niemand gemist worden. 

 

Toelichting op de totstandkoming en de gedachte achter 
het logo. 
 
Je ziet in de cirkel een grote diversiteit aan figuren. 
Deze diversiteit staat symboliek voor de uiterlijke 
kenmerken binnen onze vereniging. 
 
Binnen de wijk is geen van de mensen gelijk. 
De hoeveelheid figuren binnen de cirkel staat symbool voor 
de grote verscheidenheid van mensen binnen onze 
vereniging. 
Maar als je het over uiterlijke kenmerken hebt, vind ik dit 
ook iets heel specifieks voor onze buurt. Met name in onze 
buurt komen deze verschillende uiterlijke kenmerken van 
mensen heel erg sterk tot uiting, zeker door de 
verbondenheid met de Severinus. 
 
Daarnaast is een keuze gemaakt in de vorm van de figuren 
Deze vormen staan voor de innerlijke eigenschappen van de 
leden. 
Hier had ik voor abstracte figuren zoals een driehoek, een 
cirkel, en een vierkant kunnen kiezen en die in het logo 
kunnen gebruiken. Echter dat geeft geen goed beeld weer 
van de verscheidenheid aan innerlijke kenmerken, omdat 
niemand volledig gaaf is en bovengenoemde figuren zijn 
zelfs wiskundig gezien nog wel perfect. Daarom zijn het 
uiteindelijk grillige figuren geworden. 
 
Want niemand is volledig gaaf. 
En aan iedereen zitten haken en ogen, mooie en minder 
mooie kanten. 
Vandaar de krulletjes, de haken en ogen in de figuren. 
 
Vervolgens heb ik heel veel verschillende kleuren gebruikt. 
Deze verschillende kleuren staan voor de persoonlijkheid. 
Ik vind dat elke persoon kleurrijk is en al deze kleuren 
samen maken een mooie collage. Hoe meer divers de 
mensen zijn, hoe interessanter de groep. 
In tegenstelling tot wanneer alle figuren dezelfde kleur 
zouden hebben oftewel alle mensen dezelfde 
persoonlijkheid, dan zou deze cirkel en dus de wereld een 
saaie bal zijn zonder afzonderlijke figuren en kleuren. 
 
Het totaal is in de vorm van een cirkel weergegeven. 
 
Deze cirkel staat symbool voor de buurtvereniging de 
Berkt. 
 
De cirkel houdt als het ware alle figuren bijeen, waarbij de 
vereniging een binding geeft tussen alle mensen binnen de 
wijk. 
Al deze grillige en verschillende figuren zorgen samen voor 
een puntgave cirkel, hier kan dan ook geen enkel stukje 
gemist worden. Zo ook zijn alle mensen samen, ieder met 
zijn eigen kwaliteiten, nodig om een goede vereniging te 
krijgen. Ook hier kan niemand gemist worden. 
 
Tot slot wil ik  Jan van de Sanden van Repro in ’t Zandt  
bedanken omdat hij van mijn getekende logo een duidelijke 
digitale versie gemaakt heeft. 
 
 
Yvonne Spijker 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

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 
 

Maak zelf je Kerst-decoraties!! 
 

Open dagen: Zaterdag 17 nov., 16.00 - 20.00 uur 
 Zondag 18 nov., 11.00 - 17.00 uur  

Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143 

Belangenbehartiging 

Beste BOW-leden en sympathisanten, 
 
Binnen enkele weken komt de ‘gemoderniseerde’ 
Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport op de agenda 
in commissie/ raadsvergaderingen in de omliggende 
gemeenten. 
 
Als wij bij die gelegenheden door onze massale opkomst 
niet kunnen laten zien dat er velen, zeer velen, tegen zijn, 
dan verdienen wij niet dat er naar ons geluisterd wordt. 
Tot nu toe worden wij door de voorstanders van uitbreiding 
van het vliegveld weggezet als een stelletje vastgeroeste 
activisten zonder achterban, die eigenlijk slechts een zeer 
beperkt aantal mensen vertegenwoordigen! 
Spionnen bij de ledenvergadering meldden schamperend 
dat er maar 30 leden zijn, waar bovendien absoluut niet mee 
te praten valt!!! 
Dat beeld moet worden rechtgezet en daar hebben we de 
aanwezigheid van alle 1200 leden voor nodig plus onze 
sympathisanten. Volgens de enquête in het Eindhovens 
Dagblad ervaren in de regio 70.000 omwonenden (ernstige) 
hinder van het vliegveld!!! 
 
Waar blijven die als hun belangen door ons worden 
verdedigd? 
 
We moeten ons woon- en leefklimaat beschermen! 
Dus: uitpuilende raadszalen die de politici zullen 

laten weten wat de omwonenden willen 
 
Wij vragen u dringend alvast zoveel mogelijk mensen op te 
trommelen voor het bijwonen van de  
commissie-/raadsvergaderingen in hun gemeente (ook in de 
omliggende gemeenten!) 
 
Verwijs ze naar onze site, zodat ze zelf ook de stukken 
kunnen lezen en ons steunen door lid te worden. 

DEZE OVEREENKOMST IS EEN BEDREIGING 
VOOR DE HELE REGIO, DIE NOOIT MEER IS 
TERUG TE DRAAIEN! 
 
Ongeveer half november worden de agendapunten van de 
vergaderingen officieel vastgesteld. 
Kijk in de weekbladen en op onze site: www.b-o-w.nl  
 
IDEE: SPREEKRECHT AANVRAGEN 
 
Houdt u s.v.p. alvast rekening met de mogelijke data:   
 
Veldhoven Commissieverg. 29 nov. Raad 18 dec. 
Eersel Commissieverg. 27 nov of 4 dec.

 Raad 18 dec. 
Best Commissieverg.   3 dec. Raad 17 dec. 
Eindhoven Commissieverg.  27 nov. Raad 18 dec. of  

8 jan. 2008 
Oirschot   Raad 18 dec. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Bestuur BOW en de Brabantse Milieufederatie 
 
 
P.S. Het Bestuur van BOW is heel blij met allerlei 
verschillende vormen van hulpverlening, aangeboden per  
e-mail. Hartelijk dank hiervoor, het geeft ons nog meer 
moed om door te gaan tot het uiterste!!! 

Secretariaat 
Postbus 2255 

5500 BG Veldhoven 
040-2300595 

Postbank 170727 
info@b-o-w.nl  
www.b-o-w.nl 

Belangenbehartiging 
Omwonenden 

Welschap 
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Decemberbeest 

Kinderen hebben soms rake uitspraken. Als redactie willen 
we u de gelegenheid geven deze uitspraken met anderen te 
delen.  
Stuur leuke uitspraken naar de redactie voor de rubriek 
Prietpraat. Dit kan via de e-mail of in de brievenbus bij het 
dorpscentrum d’Ouw School. 
Tot nu toe hebben we er nog maar een paar ontvangen.  
U hoort er vast veel meer zoals bijvoorbeeld: 
 
Een grappige opmerking tijdens de pompoenentocht door 
een gezin gemaakt: "we gaan zo meteen nog een keer terug 
naar de Janus Hagelaarsstraat want daar was gisteren alles 
nog helemaal ingepakt! "  
 
 
Mijn dochter van 4 riep me een 
keer en zei dat ze pijn had. Toen ik 
vroeg waar het pijn deed kreeg ik te 
horen: “de oksels van mijn knieën 
doen pijn.” 

Woensdag 12 december, 20.00-22.00 uur 
Decemberbeest 
  
Vier Kerst, Sinterklaas en Oud & Nieuw op één avond en je 
bent overal van af. De moderne mens wordt steeds 
assertiever, maar aan de decemberverplichtingen durft men 
zich vaak niet te onttrekken. Anderzijds: helemaal niet 
meedoen maakt december erg kaal en leeg. Een 
cabaretvoorstelling door Rop Janze (Comedytrain, Poëzie 
Jukebox) en multi–instrumentalist Bazz voor zowel 
liefhebbers als haters van de decemberfeesten. 
 
Kaartjes voor deze voorstelling kosten voor 
bibliotheekleden € 5,- en voor niet-leden € 6,-. Ze zijn 
verkrijgbaar aan de informatiebalie en op de avond zelf bij 
de entree. 
  
Openbare Bibliotheek Veldhoven 
Meiveld 22 
5501 KA Veldhoven 
 
Voor meer informatie: www.ropjanze.nl 

Prietpraat 
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Hannie de heks en Sinterklaas.  
 

Hannie de heks woont samen met haar kat Halmer in een 
groot kasteel midden in het bos. Hannie woont heel ver weg 
van de stad. Hannie hoeft toch nooit boodschappen te doen, 
want zij tovert alles voor haar en Halmer. 
 
Maar ieder jaar als Sinterklaas in Nederland komt dan kan 
hij het kasteel van Hannie en Halmer niet vinden. Hannie 
heeft Sinterklaas al drie keer een lange brief geschreven, 
waarin ze vertelde hoe lief en braaf zij en Halmer het hele 
jaar zijn geweest, en hoe graag zij ook eens een cadeautje 
wil en wat lekkere pepernoten. 
 

Dit jaar is Sinterklaas weer in 
Nederland, en dit jaar gaat 
Sinterklaas extra goed zoeken naar 
het kasteel Van Hannie en Halmer. 
Toen Sinterklaas in Nederland aan 
kwam met de grote boot riep hij 
meteen de weg wijs piet bij zich. 
Piet, geef mij de kaart van 
Nederland! Ik ga het kasteel van 
Hannie en Halmer opzoeken. Sint zat 
te kijken op de kaart....ja daar 

midden in het grote bos....daar staat het kasteel. Maar daar 
gaan geen wegen naar toe?? Hoe moet ik die cadeautjes 
daar nou heen brengen??? 
 
Alle pieten en Sint gingen heel hard nadenken......... Hannie 
en Halmer moeten natuurlijk een cadeautje krijgen..... Op 
eens wist een piet het!!!! We gaan met de helikopter!!!!! 
Dus stapte Sint en piet in een helikoptertje wat vol zat met 
cadeautjes en pepernoten. Ze vertrokken op weg naar het 
kasteel. Maar het regende en het waaide...en het kleine 
helikoptertje moest heel hard zijn best doen om tegen de 
wind in te vliegen. Eindelijk vlogen ze boven het 
bos......Piet en Sint keken naar beneden......ja daar!!!! Daar 
staat het kasteel!!!!! Maar.......er staan allemaal bomen!!!!!! 
De helikopter kan niet landen......!!! ojee!!!!... hoe moeten 
de cadeautjes dan naar Hannie en Halmer????     
 
De helikopter vloog weer terug naar de grote boot. Sint en 
Piet gingen een beetje verdrietig naar binnen....Wat jammer 
zucht Sint.....ik wil zo graag Hannie en Halmer wat 
cadeautjes geven! 
 
Alle Pieten en Sint gingen weer heel hard nadenken. Maar 
toen opeens hoorde ze wat....hihihhihii! hhhihiihiihi!!!! 
Weet je wie dat was??? Het was Ameriko.....het paard van 
Sinterklaas. DAT IS HET!!! Juichte Sint!!! Ik ga op de rug 

van Ameriko!!!.... maar Sinterklaas daar passen toch niet 
alle cadeautjes op??? Nee zei Sint! Maar we kunnen het 
zusje en broertje van Ameriko ook uit de stal halen....Dan 
binden we een grote paardenkar voor de drie paarden en 
dan leggen we daar de cadeautjes op! Dan kunnen er nog 
wat Pieten mee ook!!!. Dus werden de drie paarden voor de 
kar vastgemaakt. Alle cadeautjes werden op de kar gelegd. 
De pieten en Sinterklaas trokken allemaal een regenpak 
aan....want het was heel koud en nat buiten. En toen....toen 
gingen ze op weg naar Hannie en Halmer. 
 
Hannie en Halmer zaten lekker warm binnen....Halmer 
huilde een klein beetje....Ik denk niet dat hij nog komt dit 
jaar Hannie....snikte Halmer...... 
 
Zal ik maar wat pepernoten toveren vroeg Hannie??? 
Nee...laat maar zei Halmer.....alleen de echte Sinterklaas 
pepernoten smaken lekker..... 
 
Samen zaten ze verdrietig voor het raam naar het vieze 
weer buiten te kijken...... 
 
Hee...... maar wat is dat??? Daar!!! Die grote wagen!! Met 
die lampjes en die mensen met die rode regenpakken!!!! 
Dat lijkt wel.........dat is........Dat is Sinterklaas met zijn 
pieten!!!!!!!!! Hannie en Halmer rende naar buiten ....hee!!! 
sint!!!! Kom snel binnen!!! Sinterklaas en zijn pieten 
kwamen snel binnen...Alle cadeautjes werden voor de 
openhaard gelegd... Zo Hannie en Halmer zei Sint....Jullie 
zijn zo lief geweest en jullie hebben al een paar jaar geen 
cadeautjes gehad, maar nu kom 
ik het goed maken... als jullie 
blieft! En hij wees naar de 
cadeautjes en naar de grote zak 
pepernoten....allemaal voor 
jullie! En Hannie en Halmer 
waren zo blij....ze gaven alle 
pieten en sinterklaas een zoen op 
hun wang! 
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  Knutselen met de Koers 
 

 
Op deze pagina vindt je een masker van Zwarte Piet.  
Teken dit over op een stevig stuk karton en kleur het dan zo 
mooi mogelijk in. 

Zorg dat je het helemaal klaar hebt als Sinterklaas en 
Zwarte Piet naar Oerle komen. 
Zet je zelfgemaakte masker op en kom zo naar de optocht 
kijken. 
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Sinterklaas-mobiel 
 

Maak je eigen Sinterklaas-mobiel en hang hem voor het raam in de kamer. 
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Uitslag kleur/knutselplaat van september 2007;  
“Draaimolen ” 

Luc speelt graag met instructie speelgoed en zit ook vaak in 
de K’nex hoek en de timmerhoek. Thuis speelt hij graag 
buiten in de zandbak, en met de tractor, daar kan hij een 
bezem wagen van maken. En natuurlijk houd Luc zoals 
zoveel jongens van voetballen. Hij voetbalt bij RKVVO, bij 
de mini’s (ofwel de opvang) en heeft zijn eerste wedstrijdje 

al gehad. En hij heeft een echte pet 
van RKVVO. Verder zwemt hij nog 
in Hoogeloon bij meester Hans voor 
zijn A-diploma. Als Luc niet 
buitenspeelt kijkt hij naar de 
televisie. O.a. naar Pokémon en 
Sponge Bob en als hij even lekker 
wil lachen, dan kijkt hij naar:  
De leukste thuis. Achter de 
computer speelt hij ook wel eens een 
spelletje. Bassie en Adriaan zijn dan 
aan de beurt. En als “gewoon” 
spelletje vindt hij memorie leuk om 
te doen. Huisdieren heeft Luc niet, 
alleen een poes, die is aankomen 
lopen en kleintjes heeft gekregen en 
Otje, de pony, die je lekker kan 
knuffelen en  borstelen. En dan zijn 
er nog de kippen, die je kan aaien en 
optillen. Vind ik weer eens iets 
anders dan een konijn of een 
hamster. En natuurlijk willen we 
weten wat zijn lievelingseten is. En 
dat is: …… frietjes, macaroni, 
pannenkoeken en poffertjes. Ben ik 
helemaal mee eens. Dat zijn 
allemaal lekkere dingen die je 

opgenoemd hebt. Luc houdt het voor gezien en gaat weer 
lekker met zijn vriendjes spelen, dat is ook veel leuker dan 
al die stomme vragen  beantwoorden. Luc, koop maar 
samen met mama iets leuks van je cadeaubon en tot ziens. 
 
Houdoe, 
Tot de volgende keer. 

Hallo allemaal, 
Het begint nu echt herfst te worden. Hebben we net de 
herfstvakantie achter de rug en meteen begint het te 
regenen. De bladeren zijn zo goed als allemaal van de 
bomen gewaaid. De klok is een uur achteruit gezet, zodat 
het nu weer eerder donker is. Kortom we gaan weer naar de 
winter toe. Maar nu nog even niet. 
Ik ben op pad gegaan naar iemand 
die de kermis kleurplaat heeft 
gewonnen. Je weet het misschien 
nog wel. Een draaimolen met 
allemaal paarden erop. Deze 
paarden hadden prachtige kleuren, 
zoals: paars, geel, groen en rood. 
Maar nu komt het, er zat nog 
iemand in de draaimolen. 
Namelijk : Luc v/d Heijden.  Hij is 
deze keer de winnaar van de 
cadeaubon. Luc had de draaimolen 
gekleurd en uitgeknipt en rond een 
bekertje geplakt. Een stokje door 
het geheel geprikt met in top een 
rood vlaggetje. En Luc reed zelf 
ook mee in de draaimolen. Nu denk 
je natuurlijk, hoe kan dat nou, Luc 
die zijn rondjes meedraait in de 
draaimolen? Nou, het is echt waar! 
Luc had een foto van zichzelf  
ertussen geplakt. Hij zat heel stoer 
met een zonnebril op achter het 
stuur van de auto. Het was echt een 
kunstwerk wat hij ingestuurd heeft. 
Luc gefeliciteerd! Heel mooi 
gedaan. 
Luc woont samen met zijn ouders en zijn broer Stijn op de 
Heikantsebaan. Luc is 5 jaar oud en zit in groep1/2 B, bij 
juffrouw Dana, juffrouw Irene en juf Lineke en ook heeft 
hij nog juf Marjolein gehad. Maar die is nu weg, die heeft 
afscheid genomen. Nou, zoveel juffen je zou haast niet 
meer weten wie je welke dag hebt. Zijn vriendjes zijn Mart 
van G. (er zitten 3 Marten in zijn groep) en Mart S. 
Naamgenoot Luc N, Scott en Aron (hiervan zijn er maar 1.) 
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Naam:__________________________________ 
 
Adres:__________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 26 november 2007 
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt. 

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat November 2007’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
26 november 2007 

Agenda 2007 

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

Agenda 2008 

Januari  
6 Nieuwjaarsreceptie en uitreiking Rabobank 

Verenigingsprijs in de d’Ouw School 
13 St. Jeugdbelangen: Snerttocht 
15 KBO: Eten in de Uitdaging 
27 TCO: Dag in de sneeuw (of 17 februari) 
  
Februari  
2 t/m 5 Carnaval 
8 TCO: Bezoek aan een stad 
14 KBO: Eten bij Crème de la Crème 
17 TCO: Dag in de sneeuw (of 27 januari) 
  
Maart  
14 t/ 16  Veldhovens spektaokel 
20 KBO: Eten bij Merlijn 
23 St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken 
28 TCO: Informatieavond 
  
April  
13 TCO: Braderie 
17 KBO: Eten bij de Molenvelden 
19 TCO: Evaluatie- en feestavond 
20 Eerste H. Communie 
  
Mei  
11 St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht 
31 Boergondische Oers 
  
Juni  
8 BIO: Knegseltoernooi 
15 BIO: Gezelligheidstoernooi 
28 + 29 TCO: Activiteit voor de oudste tieners 
  
Juli  
4 t/m 6 BIO: Kamp voor de gehele jeugd 
  
Augustus  
15 t/m 17 TCO: Bivak 
23 TCO: Afsluitingsavond 

November  
13 KBO: Eten bij de Wok (Zeelst) 
24 Oud papier ophalen 
24 TCO: Horroravond 
26 Kopij inleveren voor de Koers van Oers 
26 KVB: Sinterklaasviering 
28 KVO: Sinterklaasavond 
  

December  

10 KVB: Doe-avond Kerst 
12 KVO: Kerststukjes maken 
17 KVB: Kerstviering 

19 KVO: Kerstviering 
22 Oud papier ophalen 
22 Harmonie: kerstconcert met Chant’Oers in de 

kerk en nazit in d'Ouw School 

27 of 28 TCO: Activiteitenmiddag 

8 Rijvereniging St. Jan: Ophalen oud ijzer, 
binnen en buiten de bebouwde kom 

18 KBO: Kerstviering 

24 19.00 uur Presentatieviering Vormelingen Oerle 
in de St jan de Doper kerk, thema muziek m.m.v. 
The Unity 

5 bezoek Sinterklaas aan basisschool en peuterzaal 

  
  
  
  
  
  
  


