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Gemeente Oirschot wenst de Sint Pieter
een voorspoedig herstel.

Restauratie Sint-Pieter
Oirschot 2009-2011

nummer 2, december 2009

Een megaproject... 
De restauratie van de Sint-Pieter in Oirschot staat zowel landelijk als internationaal flink in de belangstelling. Ook de pers staat regelmatig 
op de stoep. Het is ook niet niks. De Sint-Pieter is na de Sint-Jan de grootste kerk in het bisdom en hoort qua omvang tot de grootste 
kerken in Nederland. Iedereen die bij dit megaproject betrokken is, is daar ook heel trots op. In deze tweede editie laten we zien 
hoe ver we al gevorderd zijn en wat er hoog in de toren allemaal gebeurt. Op zaterdag 19 december organiseren we ’s middags een 
dienstenveiling ten bate van de restauratie.  Op pagina 11 vindt u een oproep aan iedereen die een dienst wil aanbieden.

Het Oirschotse college van B&W 
bezoekt de bouwplaats. 

Foto: James van Leuven

Bezoek ook onze websites : www.sintpieteroirschot.nl en www.petrusparochie.nl
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Uitvaartcentrum
Nieuwstraat 18,5688 BE Oirschot
Telefoon 0499-574679
www.uitvaartverzorging-dyonnemutsaers.nl

Dag en nacht bereikbaar
Begrafenis en crematie voor verzekerden en onverzekerden

Krukkerd 6
5688 LH Oirschot
Telefoon 0499-574679
 0499-399396
Fax  0499-574300
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De Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen 
b.v. A.D. 1660 is er trots op het carillon van de 
Sint Pieterskerk volledig te restaureren.
Daarnaast zullen ook de uurwerken hersteld 
worden, waarbij de wijzerplaten, haan en bol 
opnieuw met bladgoud verguld zullen worden. 
Onze specialisten zullen ervoor zorgen dat deze 
beeld- en geluidsbepalende elementen in alle 
perfectie hersteld worden, waar u als bewoners 
en bezoekers van Oirschot weer vele jaren van 
kunt genieten.

Onderhoud, restauratie en levering van:
Carillons • Uurwerken • Luidklokken

Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen
Klokkengietersstraat 1
5735ZG Aarle-Rixtel
www.petit-fritsen.nl
email: info@petit-fritsen.nl

De Scheper 253 • 5688 HP Oirschot • Tel. 0499 - 57 84 25 • www.tppo.nl  • info@tppo.nl

Snel een goed gebit?

Alles onder één dak:
- Gebitsprotheses (kunstgebitten)

- Implantaatgedragen protheses (klikgebit)

- Partiële protheses (plaatje)

- Frameprothese

- Reparaties klaar terwijl u wacht (op afspraak)

- Gratis adviesgesprek

- Kroon en Brugwerk (ook op implantaten)

- Frames

Ook in de avonduren!

Wij zorgen er samen voor!

Tandprothetische Praktijk Best

             Piet Heinstraat 7 – 5688 CJ Oirschot

                Tel.0499-575766 / 06-50983280

         www.roefspartyverhuur.nl 

Studio Schoot BV  Postbus 78, 5688 ZH Oirschot  Moorland 4, 5688 GA  Oirschot  
T +31 (0)499 - 551444  F +31 (0)499 - 551445   E info@studioschoot.nl  www.studioschoot.nl  

concepts projects sign

   Gespecialiseerd in hagelschades

Wij bieden een perfecte kwaliteit.

Wij bieden 2 jaar garantie op de reparatie. 

      Frans Rooth

Tel.nr. 06-53382587

    Broekstraat 7A, 5688 JW Oirschot

  www.magicdeuk.nl

Gespecialiseerd in hagelschades

Wij bieden een perfecte kwaliteit.
Wij bieden 2 jaar garantie op de reparatie.

Frans Rooth
www.magicdeuk.nl
Tel.nr. 06-53382587

Broekstraat 7A, 5688 JW Oirschot

sinds 1992

T

• Fysiotherapie
• Manuele Therapie
• Mc Kenzie
• Oedeemtherapie
• COPD
• Manuele therapie bij baby’s en kinderen (Kiss/Kidd)
• Viscerale therapie
• Revalidatie na operatie
• (Neuro)Revalidatie (CVA, MS, enz..)
• Samenwerkingsverband voor behandeling van mensen met Parkinson
• Looptherapie bij Claudicatio intermittens
• Fysiotherapie bij ouderen

Dimitri de Vriend, Myrthe Boss, Marion Smits-Hulsen, 
Willem de Koning, Carla van Doveren.

Jan van Speyklaan 1, 5688 CM Oirschot, Tel. 0499-572542
Bernadettestraat 3, 5688 KN Spoordonk, Tel. 0499-572542

Net achter de kerk vind u deze gezellige kado-en bloemenwinkel
met een zeer eigen en herkenbare stijl in bloemwerk 
en met veel afwisseling in kado-en woonartikelen!

 

Voegersbedrijf L.t.d.
Oirschot • Tel. 06 432 23 415

bargast.t.d@hetnet.nl

• Voegen
• Gevelreiniging

• Renovatie
• Knipwerken
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Klaas Schoots, die de dagelijkse leiding over het project heeft, vertelt: “Het is 
een voortdurend proces: wat doe je wel en wat niet? Historische, esthetische 
en bouwtechnische aspecten moet je telkens tegen elkaar afwegen. Dat is het 
moeilijke, maar tegelijkertijd ook het aantrekkelijke van dit restauratievak.”

Bovenste deel toren klaar 
Nu, ruim een halfjaar na de officiële start van de restauratie op 16 april 2009, 
is de top van de kerk klaar. De haan en het kruis staan weer fier op de toren en 
ook het uurwerk is terug van weggeweest. Het torendak is van nieuwe leien 
voorzien en moet weer 80 jaar mee gaan. De bovenste afdekrand van de toren 
is ook helemaal vernieuwd. Hier zijn donkergekleurde blokken Niedermendiger 
basaltlava geplaatst. Deze natuurstenen blokken zijn zo zwaar dat hier een 
hoogwerker aan te pas moest komen. Over het natuursteen, de beiaard en 
uurwerken vindt u op pagina 5 en 7 meer informatie. Aan de leibedekking 
besteden we in de volgende krant extra aandacht. 

IJzer in de toren
De scheuren in de bakstenen en het natuursteen in de toren waren aanleiding 
om te kijken wat hiervan de oorzaak was. Al gauw bleek dat de toren bij de 
restauratie van de instorting in 1904 volgepropt is met ijzerwerk. Men was 
natuurlijk bang dat de toren ooit nog eens zou instorten. Als ijzer vochtig 
wordt, gaat het roesten en kan het zeven keer uitzetten. Gevolg: stenen 
barsten. Op diverse plaatsen zitten er meterslange ijzeren verbindingspennen 
(zogenaamde ‘doken’) in de toren, zo diep als de muren. Deze zijn niet zo maar 

te verwijderen, dus zullen deze goed behandeld worden, zodat ze niet meer 
kunnen roesten. Op andere plaatsen wordt het ijzerwerk wel weggehaald, 
maar dit heeft geen gevolgen voor de stabiliteit van de toren. 

Fase 2 en 3
Parallel aan de torenrestauratie (fase 1) zijn in september fase 2 en 3 van start 
gegaan: te weten de noordelijke zijbeuk aan de kant van het gemeentehuis en 
de vieringtoren. 
De eerste schouw van de situatie in fase 2 viel niet tegen. Ook hier moet 
natuurlijk onderhoud gepleegd worden aan bak- en natuursteen. En de leien 
moeten vervangen worden. In de volgende restauratiekrant leest u hier meer 
over. Op pagina 9 leest u hoe de vieringtoren aangepakt wordt.

Provincie subsidieert toren
Voor de restauratie van de toren heeft de provincie Noord-Brabant een bedrag 
van € 204.926,- toegezegd. Dat is gebeurd in het kader van de regeling 
‘Wegwerken Restauratieachterstanden Rijksmonumenten’. Naast de provincie 
hebben ook het Rijk en de gemeente Oirschot 
een subsidiebedrag gegeven, maar dat geld is 
bestemd voor het hele restauratieproject. Van 
het Rijk krijgen we een bedrag van € 2,8 miljoen 
en van de gemeente € 250.000,-. De totale 
restauratie kost circa € 4,6 miljoen.

Op 25 februari 2009 zijn we begonnen met de bouw van de steigers aan de toren. Na vijftig werkdagen hing er zo’n 170 ton gewicht aan de toren! Ter 
vergelijking: met al het steigermateriaal van deze kerk (11.000 m2) kunnen vier à vijf ‘gewone’ kerken compleet in de steigers gezet worden. 

Restaureren is voortdurend afwegingen maken 
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Atelier de Tuinkamer biedt kleinschalige dagbesteding (creatief) 
voor mensen die beperkingen ervaren rondom het ouder worden 

en mensen met een NAH. Mensen die gezelligheid willen in kleine kring 
en/of creatief bezig willen zijn. Het atelier staat in een besloten tuin. 

In principe is er een dagprogramma, waar naar wens van afgeweken kan 
worden. Het draait in het atelier immers om u!

Voor meer informatie 
of uitgebreide folder
neem contact op met 

Saskia The.

Activiteiten centrum 
Atelier de Tuinkamer

Kleinschalige dagbesteding 
(creatief)

Standaardplein 4
5688 BK Oirschot
Tel. 0499-840599

tuinkamer@chello.nl

KvK nr. 17200102
www.tuinkamer-oirschot.nl

Net als de Sint-Petruskerk is het Kempenhorst College al meer dan een eeuw geworteld in de Oirschotse samenleving.

In het mooie, nieuwe pand aan de Eikenbussel wordt modern, gedegen onderwijs gegeven in de onderbouw HAVO 
en alle leerwegen en sectoren van het VMBO. Leerlingen uit Oirschot en verre regio komen naar het Kempenhorst 

College om de aandacht te krijgen die ze verdienen. 

Op 6 februari 2010 is er voor alle belangstellenden weer een open dag. 
En speciaal voor de ouders en leerlingen van basisscholen zijn er in februari 2010 informatieavonden.

Bezoekadres: Eikenbussel 1, 5689 AA Oirschot • Contact: Tel. 0499 - 582160 • Fax. 0499 - 582169 • email: info@kempenhorst.nl
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Klokkenstoel en klokken
De kwaliteit van onze klokken is nooit ter discussie gesteld; de beiaard van 
Oirschot gold als een der betere in den lande. Minder was men te spreken over 
de kwaliteit van de metalen klokkenstoel en van de overige ijzeren onderdelen. 
Ter besparing van de kosten was er indertijd te weinig aandacht besteed 
aan de conservering van het ijzerwerk. Eind jaren tachtig moesten daarom 
verschillende metalen onderdelen vervangen worden. Enkele jaren geleden was 
de conditie van de luidas voor de zwaarste klok (3100 kg) zo slecht geworden 
dat doorluiden niet langer verantwoord was. 

In het kader van de grote torenrestauratie is besloten om alle ijzeren onderdelen 
van de beiaardstoel te repareren en te verzinken, de luidas van de grootste klok 
te vervangen door een nieuwe en alle overige onderdelen van het 

luidmechanisme te stralen en te verzinken. Deze ingrijpende werkzaamheden 
waren alleen mogelijk na gehele demontage van carillon en luidklokken. Alle 
klokken zijn in de toren achtergebleven en het ijzerwerk is afgevoerd naar de 

werkplaats van de firma Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel. 
We streven ernaar om de zes luidklokken met Kerstmis weer te laten 

luiden. Het carillon volgt in het voorjaar, afgestemd op de vorderingen 
van de aannemer. Bij de montage worden enkele verbeteringen en 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals een vernieuwd automatisch 
speelwerk, 
nieuwe 
klepels voor 
de kleinere 
klokken 
en nieuwe 
toetsen in het 
beiaardklavier.

Klokken, wijzerplaten, haan en kruis zo goed als klaar

Uurwerken
De vier wijzerplaten aan de toren zijn inmiddels gerestaureerd. Deze metalen platen zitten op houten 
panelen. Van beneden af lijken ze erg klein, maar ze zijn toch 2,5 meter in het vierkant. De grote wijzer 
heeft een lengte van 1.35 m. 
De staat van wijzer en platen was ronduit slecht. De houten ondergrond is vervangen en de platen zijn 
geconserveerd en geschilderd in de oorspronkelijke kleur. Het nieuwe verguldsel zal het meest in het 
oog lopen. Niet alleen zijn de cijfers en de wijzers voorzien van bladgoud, ook zijn beide ringen opnieuw 
aangebracht. 
De wijzers worden aangedreven door een motorwijzerwerk dat op zijn beurt weer gecommandeerd 
wordt door de computerklok in de sacristie. Ook het wijzerwerk en de wijzerplaatverlichting zijn grondig 
gereviseerd. 

Kruis en haan

Ondeugdelijke reparaties aan het torenkruis zijn nu degelijk hersteld, tegelijk met conservering en vergulding met 23 ¾ karaat torenbladgoud van de haan en de bol. 
Het is een goede Oirschotse traditie dat de naam van de bouwheer-pastoor in de staart van de haan geslagen wordt. Aldus geschiedde. Alle werken zijn uitgevoerd 
door klokkengieterij Petit & Fritsen.

Arie Abbenes, beiaardier

Na de Tweede Wereldoorlog werd de verwoeste toren van Oirschot weer opgebouwd. Vier zware luidklokken met een totaalgewicht van 
7810 kg werden opgehangen en in 1978 volgde een carillon van 49 klokken, later uitgebreid tot 50 klokken. 

Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot

Banknummer 107324822  

Een vraag of reactie? 

Stuur een e-mail naar 

behoud@sintpieteroirschot.nl
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Autorijschool 

Paul J.Lievens

Spoordonk 

0499-573299

Torenstraat 4
5688 AM Oirschot
Tel. 0499-57 48 22

Pandgat 11, 5688 KK Oirschot
0499-57 18 23 / 06-21 81 56 19

www.dekrooninstallaties.nl

Een mooie tafelversiering of speelse 
bloemenkrans maken met natuurlijke 

materialen? Janske’s Bloemenstek biedt 
u gezellige en inspirerende workshops 
in een sfeervol tuinhuis, met uitzicht op 
de Sint-Petruskerk. In een paar uur tijd 
tovert u onder deskundige leiding een 

mooi bloemstuk tevoorschijn. Uiteraard 
ontbreken de koffie/thee met iets 

lekkers uit eigen keuken niet. 

Op www.janskesbloemenstek.nl 
vindt u een overzicht 

van de (kerst)workshops. 

Janske’s Bloemenstek
Creatieve (kerst)workshops met natuurlijke materialen

Janske’s Bloemenstek 
Dirk van Ameijdenstraat 8, 5688 AL 

Oirschot 
(0499) 574 640 of 06-53764386

www.janskesbloemenstek.nl
janskesbloemenstek@xs4all.nl

Eigen-wijze-vrouw-en-kleding

Vrijthof 2a

5688 AE Oirschot

Tel: 0499-575475

Merken o.a. : 

Annette Görtz • Evelin Brandt 

Crea Concept • Sara Pacini • Lauren Vidal

Rundholz - Black label • Cut loose • Thin Jce 

Summum • Krinès • Sulu • Oska 

 Rimini • Barbara Speer

Van Dinther Bouwbedrijf b.v.

Runstraat 65 
5374 AB Schaijk

Postbus 12
5374 ZG Schaijk

Tel (0486)46 18 51
Fax (0486)46 35 26

www.bouwbedrijfvandinther.nl
info@bouwbedrijfvandinther.nl

November
ZA 14 & ZO 15 10.00 uur en 9.30 uur • € 17,-  NOVA Film Festival • Film
VR 20 20.15 uur • € 15,50 Rob en Emiel • Goeie Grutten • Magisch cabaret
ZA 21 19.00 uur • Gratis toegang Prinsenbal CV65+
ZO 22 15.00 uur en 19.00 uur • € 14,- (tot 23 jaar gratis toegang) Ramblaz presenteert: Cultuurschok • Loverboy • Jeugdvoorstelling 12+
DI 24 20.15 uur • € 19,50 The Fureys and Davey Arthur
  Meet Again Holland Tour • Folk Muziek
WO 25 20.15 uur • € 17,50 Sjaak Bral • Vaarwel 2009 (Try-out) • Cabaret

December
DO 3 20.15 uur • € 17,50 Mrs. Einstein • Vuile Huichelaar • Meezingprogramma
VR 4 20.15 uur • € 21,50 Rick Engelkes Producties • Bedrog (Try-out) • Toneel
VR 11,  vr. 20.00 uur, za. 14.00 en 20.00 uur & zo. 11.00 en 15.30 uur  Desdemona Dance • Nanny McPhee! • Dans
ZA 12 & ZO 13 v.a. 4 jr. € 8,- / 12+ jr. € 10,
VR 18 20.15 uur • € 13,50 De Nachtzusters • Meer Donkere Dagen • Cabaret
WO 23  14.30 uur • € 9,50 Theatergroep Pop • Knofje en het Circus • Jeugdvoorstelling
ZA 26  15.00 uur • € 12,50 Emiel van Dijk • Stars in Orbit, Christmas guitar
  Kerstvoorstelling muziek

Voor meer voorstellingen van theaterprogramma 2009/2010 en het reserveren van kaartjes zie www.deenck.nl. 
S.C.C. De Enck, De Loop 67, 5688 EW Oirschot, 0499-572691

RaboTheater De Enck
november & december 2009

FOKEE DE BOER
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Natuursteen: van tufsteen en mergel tot Portlandsteen en basaltlava

De kerk mag dan oud zijn, maar het natuursteen dat in de muren zit nog vele malen ouder. Zo is de Franse kalksteen aan de kerk 
ongeveer 200 miljoen jaar oud. En de aanwezige mergel is zo’n 65-74 miljoen jaar geleden ontstaan toen Zuid-Limburg overspoeld was 
door de zee. Het bestaat uit schelp- en schaalresten van allerlei organismen. Het tufsteen in de toren is de jongste natuursteen: het 
ontstond zo’n 12.000 jaar geleden tijdens de laatste vulkanische uitbarstingen in de Duitse Eifel. Maar ook dat is onvoorstelbaar lang 
geleden. 

Steenhouwen, een oud ambacht 

William Slotboom

Onbekende initialen

Steenhouwers laten soms hun initialen achter op de blinde kant van de blokken. Ook tijdens de 
restauratie na de oorlog gebeurde dit. Aan de hand van de aanwezige dag- en weeklijsten van alle 
medewerkers kunnen we dan achterhalen wie deze persoon is. Maar soms ook niet. Zo staan op 
de achterkant van een Römertufsteen in de toren de letters FH en op een Franse kalksteen in het 
noordertransept de letters AF. Weet iemand wie dit zijn? 

Kenmerkend voor de Kempische gotiek zijn de horizontale 
speklagen van natuursteen. In het hele gebouw zitten wel 
zeven verschillende soorten natuursteen. De speklagen van 
de toren zijn voornamelijk van tufsteen (Weiberner, Ettringer 
en hier en daar Hohenleier of Römer). De speklagen van het 
kerkgedeelte zijn in hoofdzaak Franse kalksteen; hier en 
daar zit ook mergel. Niet al het natuursteen hoeft vervangen 
te worden. Alleen de beschadigde delen. Binnen het hele 
restauratieproject vormt natuursteen veruit de grootste 
kostenpost.

Keuze voor het juiste natuursteen 
Aan het begin van elke fase van de restauratie vindt eerst 
een gedetailleerde inspectie en inventarisatie door het 
Bouwteam plaats. Vervolgens gaat het team op zoek naar 
vervangende natuursteen. Soms wordt een bepaalde groeve 
niet meer geëxploiteerd. Dat was bijvoorbeeld het geval bij 
Franse kalksteen. Dan wordt naar een goede vervanging 
gezocht, qua samenstelling, structuur en kleur. Voor de 
Franse kalksteen is dit de Portlandsteen geworden, type 
Whitbed. Daarna keurt het Bouwteam de ‘proefmonsters’ en 
ten slotte wordt de bestelling bij de groeve geplaatst. 

Het bewerken van het natuursteen gebeurt door de firma Slotboom 
Steenhouwers uit Winterswijk. William Slotboom, directeur, heeft de passie 
voor natuursteen van zijn vader geërfd. En diezelfde passie vind je terug in de 
werkplaats. Het ambacht staat voorop en investeren in opleiding is dan ook een 
van de speerpunten van het bedrijf. 
In de werkplaats in Winterswijk worden het kalksteen en tufsteen eerst 
machinaal op maat gezaagd en gepolijst. Daarna komt het steenhouwen zelf 

en dat gebeurt nog altijd met hamer en beitel. Met eindeloos geduld bewerken 
de steenhouwers hun werkstuk. De zachte bruinbeige Weiberner tufsteen laat 
zich bewerken als hout, in tegenstelling tot de keiharde witte Portlandsteen en 
de donkergrijze Niedermendiger basaltlava. Als de stenen bewerkt zijn, gaan 
ze volgens een schema naar Oirschot en zorgen de mensen van Van Dinther 
Bouwbedrijf voor het plaatsen.  



8 07PRN0011 Theater Karroessel

Snelliusstraat 6  7100 AB Winterswijk
T. (0543) 546 230  E. info@slotboom-steenhouwers.nl

www.slotboom-steenhouwers.nl

Slotboom Steenhouwers combineert de kracht van natuursteen met 
eeuwenoud vakmanschap. Moderne technieken en een enthousiast 
gespecialiseerd team zorgen voor sprekende eindresultaten.  
Doel: het afleveren van kwaliteit waarbij uw wensen centraal staan. 
Resultaat: een monument voor de toekomst.

U hoeft de wereld niet rond te reizen om een  
monument te vinden!

Restauratie, renovatie en nieuwbouw in natuursteen
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Oude tekening van architect Geenen uit 1950 

De restauratie van de vieringtoren

Vieringtoren, kleptorentje, Angelustorentje … het kleine uivormige torentje bovenop de kerk heeft in de volksmond veel verschillende 
namen. De officiële naam is ‘vieringtoren’. Hij staat namelijk midden op de kruising of viering van de kerk. Afhankelijk van het weer, kan 
de vieringtoren voor carnaval 2010 klaar zijn. Dit onderdeel van het restauratieproject is financieel mogelijk gemaakt door de stichting De 
Mug van Heijningen.

Verborgen schat voor het nageslacht
Door een roestend anker op de noordoost hoek van de kerk moet een grote steunbeer gerepareerd worden. We hebben nu de 
mogelijkheid om hier bijvoorbeeld een loden koker in te metselen met daarin, krantenknipsel, foto's en beschrijving e.d. zodat deze 
misschien na jaren gevonden wordt. Uiteraard geven we hieraan een feestelijk tintje. Wie heeft hiervoor een goed idee? Meld het aan 
Nicoline van Tiggelen, info@vantiggelencommunicatie.nl. 

Marcel van Hal van de firma Van Lierop uit Liempde legt uit in welke staat 
het torentje verkeerde en welke methode gebruikt wordt om het houtwerk 
te herstellen. “Het torentje met z’n houten balustrade steunt op acht balken 
van bijna 15 meter lengte. Na het ontmantelen van de vieringtoren hebben 
wij eerst het houtwerk geïnspecteerd op houtaantastende insecten en 
houtrotverwekkende schimmels. We hebben toen geconstateerd dat het hout 
aangetast is door de houtwormkever, huisboktor en bruinrot. De door bruinrot 
aangetaste onderdelen zijn dusdanig aangetast dat deze constructief zijn 
verzwakt.”

Epoxy techniek 
“Vervolgens is een plan opgesteld om de houtwormkever en de huisboktor te 
bestrijden en de verzwakte, door bruinrot aangetaste, onderdelen te herstellen 
met epoxy techniek. Met epoxy techniek is het mogelijk om constructief 
verzwakte onderdelen te herstellen en oud houtwerk te behouden. Joop van de 
Kerkhof en Jaap Dammers van ons bedrijf hebben deze werkzaamheden 
uitgevoerd. Zij hebben het aangetaste houtwerk voorzichtig verwijderd en gaten 

geboord en/of sleuven gefreesd in het houtwerk om glasfiber wapeningstaven 
te kunnen plaatsen. Daarna hebben ze een tijdelijke bekisting gemaakt conform 
de vorm en afmetingen van het bestaand houtwerk. Deze bekisting wordt gevuld 
met epoxy mortel, waarna deze na uitharding weer ontkist wordt en afgewerkt 

kan worden. Na ongeveer zeven dagen is de epoxy mortel geheel doorgehard 
en is het onderdeel constructief volledig belastbaar. Via deze werkwijze kunnen 
oude houten elementen behouden blijven. Tevens hebben we de aantasting van 
de houtwormkever en de huisboktor behandeld.”

Overige werkzaamheden
Naast het houtherstel moeten nog andere werkzaamheden aan het 
vieringtorentje gebeuren. Het leien dakje wordt vernieuwd, evenals de loden 
bekleding. Zo kan het regenwater het houtwerk niet aantasten. 
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Markt 1, 
5688 AJ Oirschot
Postbus 177, 
5688 ZK Oirschot
tel. 0499-583400
fax. 0499-583471  

woningbedrijf@oirschot.nl
www.woningbedrijf-oirschot.nl

Edward Hamers

Oirschot

BIJ ONS ZIT JE GEBAKKEN!

B&B 
“Hoeve Polsdonk”

Versvleesboerderij 
“Polsdonk”

Cafetaria

    ‘t Trefpunt

Nieuwstraat 52
5688 BE Oirschot

Tel/Fax 0499-571 686
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Restauratiekrant Sint-Pieter Oirschot, editie 2, december 2009.

Dienstenveiling op 19 december

Op zaterdag 19 december van 15.00 tot 18.00 uur organiseren we een dienstenveiling ten bate van de restauratie. Voor deze veiling doen we een 
oproep aan alle particulieren, verenigingen en organisaties: wie wil een dienst veilen voor de restauratie? Om wat voorbeelden te geven: een 
sportvereniging of sportschool biedt een clinic of proefles aan, een natuurkenner biedt een voorjaarswandeling aan, een kunstenaar biedt een 
workshop aan en een inwoner biedt aan om een diner te koken of de aangifte voor de inkomstenbelasting van een particulier te verzorgen. 

Nieuwe donateurs gezocht

Acties voor de restauratie

Colofon

Deze restauratiekrant is een uitgave van het bestuur van de Pastorale Eenheid Oirschot-Spoordonk, de Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot en het Bouwteam. Deze 
krant verschijnt gedurende de restauratie tweemaal per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in Oirschot en Spoordonk. Deze uitgave is financieel geheel mogelijk 
gemaakt door de adverteerders. 

Redactie en teksten: Arie Abbenes, Bertie Geurts, Paul klein Gunnewiek, Marcel van Hal, Klaas Schoots
Grote foto voorzijde: James van Leuven
Fotografie: Jan Appels, Bertie Geurts, Henk van Loon, Ben van de Loop, Klaas Schoots

Wilt u een reactie sturen of heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar info@vantiggelencommunicatie.nl of schrijf naar: Redactie Restauratiekrant, p/a 
Snellaertsstraat 11, 5688 CZ Oirschot. 

Heeft u een leuke, artistieke, sociale, sportieve, culinaire, serieuze of ludieke 
dienst die u door veilingmeester Hans Latour en Pieter van Assouw
wilt laten veilen voor dit goede doel? 

Meld het per e-mail aan info@vantiggelencommunicatie.nl. 
Het kan ook schriftelijk/telefonisch bij Jan Mercx, Molenstraat 26a, 5688 AD 
Oirschot, tel (0499) 571368. De veilig vindt plaats bij het Winterparadijs.

De stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot komt op dit moment ongeveer 
€ 150.000,- tekort. Op een begroting van € 4,6 miljoen is dat geen slecht 
resultaat. Nieuwe donateurs zijn nog steeds van harte welkom. 

Op www.sintpieteroirschot.nl vindt u een machtigingsformulier, maar u kunt ook 
eenmalig geld storten op banknummer 107324822, t.n.v. stichting Behoud Sint-
Pieter Oirschot. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

We zijn ook blij met nieuwe acties, zoals die van Jan Latour (Latour Carwash, 
voorheen Vullings) die tot en met 2010 € 0,25 per losse wasbeurt schenkt aan de 
restauratie. Dit onder het motto: een schone auto én unne skônne torre. 

Als je ‘Latour’ – ‘de toren’ in het Frans – heet, dan heb je ook wat met de kerk. 
Jan z’n vader Piet en z’n oom Hein waren bijvoorbeeld de makers van het kruis 
op de toren. 

Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot - Banknummer 107324822  

Een vraag of reactie? 
Stuur een e-mail naar behoud@sintpieteroirschot.nl
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Sint Joris zorg- en dienstverlening: Hart voor de mens die zorg behoeft!
Sint Joris bestaat uit drie zorgcentra: Sint Joris in Oirschot, Vestakker in Middelbeers en Groenendaal in Vessem. Sint Joris in Oirschot heeft bovendien 
een verpleegafdeling voor dementerende bewoners. Ook somatische verpleeghuiszorg is mogelijk. Bij alle drie de zorgcentra zijn aanleunwoningen 
gebouwd.

Sint Joris heeft sinds vele jaren een uitstekende naam als zorgcentrum en verpleeghuis opgebouwd. 
Ook kunt u bij Sint Joris terecht voor dagopvang, tijdelijk verblijf, alarmering, een heerlijke warme maaltijd en allerlei activiteiten.

Echter, Sint Joris kan u ook thuis ondersteuning bieden:

Zorg bij u thuis
Wanneer u thuis woont en u heeft behoefte aan ondersteuning bij huishoudelijke werkzaamheden, persoonlijke verzorging of verpleging, dan is zorg 
thuis van Sint Joris wellicht iets voor u. 

Met zorg thuis helpen wij u uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. 
Zorg thuis kan ook voor een korte periode worden ingezet, bijvoorbeeld als u ziek 
bent of herstellende van een operatie.

Zorg thuis bestaat uit de volgende mogelijkheden:
- huishoudelijke verzorging, zoals schoonmaken, wassen, strijken en het doen 
 van de boodschappen;

- persoonlijke verzorging, zoals het aantrekken van steunkousen en hulp bij het
douchen en het naar bed gaan;

- verpleging, zoals het toedienen van medicijnen en het verzorgen van een wond;
- professionele alarmering, zorg gedurende 24 uur oproepbaar met één druk op 

de knop;
- maaltijdservice, een versbereide maaltijd warm bij u thuis bezorgd.

Ondersteuning voor de mantelzorger
Inloopcentrale  “D’n Aanloop” voor zelfstandig wonende dementerenden

Er zijn veel mantelzorgers die zorgen voor een dementerende naaste die nog zelfstandig woont. Om 
deze mantelzorgers tijdelijk te ontlasten en tijd voor zichzelf te gunnen, is Sint Joris een laagdrempelig 
ondersteuningsaanbod gestart middels een inloopcentrale. Deze service wordt 7 dagen in de week (van 9.00 uur 
tot 18.00 uur) op alle drie de locaties van Sint Joris aangeboden, dus in Oirschot, Middelbeers en Vessem. 

Professionele ondersteuning
In de inloopcentrale kunnen mantelzorgers dementerende naasten toevertrouwen aan de zorgen van de professionele medewerkers van Sint Joris, in 
de wetenschap dat hun dierbare tijdelijk een goede opvang en begeleiding ontvangt. 
Voor de cliënten worden diverse activiteiten georganiseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding gebruik te maken van 
de broodmaaltijd en/of de warme maaltijd. Koffie en thee worden gratis verstrekt. 

Kosten
Als u gebruik wilt maken van de inloopcentrale is niet perse een indicatie nodig. Wanneer uw dementerende naaste géén indicatie heeft van het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) betaalt u zelf een vergoeding aan Sint Joris. Indien uw naaste wél een indicatie heeft voor ondersteunende 
begeleiding of dagverzorging, wordt het aantal geïndiceerde uren door het CIZ vergoed. Ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunt u gebruik 
maken van “D’n Aanloop”.

Meer informatie
Wanneer u meer informatie wenst over de zorg en diensten van Sint Joris, kunt u contact opnemen met de heer J. van der Sande, manager 
relatiebeheer. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0499-57 21 24.
U kunt ook uitgebreide informatie vinden in de brochures van Sint Joris zorg- en dienstverlening. Deze zijn verkrijgbaar in de drie zorgcentra van Sint 
Joris, op de website www.sintjoriszorg.nl en bij het Lokaal Loket.

Sint Joris zorg- en dienstverlening: gouden keurmerk in de zorg!


