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• Es war wieder toll 

• Oers heeft weer veel 
kampioenen erbij 

• 60-jarige zoekt informanten

• Pagina 7 moet achter de 
ramen worden geplakt 

• Binnenkort begeleid 
schatgraven 

• Nieuw Oers begrip:                
de burentaxi 

 



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

Personeel gezocht 

Gevonden 
Met de activiteiten van Boergondisch Oers, zijn enkele 
spullen blijven liggen. Namelijk: 
*een aantal paraplu’s 
*kinderparaplu met Nijntje 
*zwarte bodywarmer maat 104 
*spijkerjas (Bram’s) maat XL 
*regenjas blauw/groen/paars maat L 
  
Deze spullen zijn af te halen bij: 
Mieke van Campen 
Janus Hagelaarsstraat 19 
( 040-2052721 

Kampioenen 

F2 RKVVO Kampioen! 
  
Voor de tweede keer dit jaar is de F2 van RKVVO 
kampioen geworden en dat mag gevierd worden! 
Vlnr.; trainer Peter van Deursen, Martijn van Deursen, 
Willem van der Vorst, Bart van Vlerken, Luc Dijkstra, Luc 
Waltmann, Victor van der Meer, Max Verheijen, Kayleigh 
van Dooren en trainer Frank Verheijen 

Wij zoeken een leuke huishoudelijke hulp om voor  
3 uurtjes in de week mee te helpen een beetje orde in onze 
chaos te scheppen.  
Bij interesse kunt u contact opnemen met:  
Wendy van Kemenade, mobiel (06-20524403 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Nog meer kampioenen 

24 mei was het zover, de E1 van BIO was nu officieel 
kampioen. Nadat we op 17 mei gewonnen hadden was het 
eigenlijk al zeker dat we kampioen waren, maar de 
wedstrijd van 24 mei moest toch gespeeld worden. Tot dan 
toe hadden we alle wedstrijden gewonnen maar de laatste 
wedstrijd was nog een heel spannende wedstrijd! Zo kwam 
Bladella eerst op voorsprong, maar gelukkig kwam daar de 
gelijkmaker! Even later wist BIO er nog eentje te scoren. 
De laatste wedstrijd werd zo toch nog met winst afgesloten 
en dus kon s’middags het feestje beginnen. Eerst mochten 
we met zijn allen op de platte kar door Oerle en daarna 
lekker frietjes eten. 
Rian, Ilse en Laura zijn super trots op deze kampioenen.  
Emma, Ellen, Ella, Tari, Laureen, Olympia, Amber, Lotte, 
Jessie en Faye super goed gedaan en op naar het volgende 
kampioenschap! 

Sint Jansmarkt 

38e St. Jansmarkt op 29 juni 
 
De jaarlijkse St. Jansmarkt zal dit jaar gehouden worden op 
zondag 29 juni. 
Er zullen diverse artikelen in de kramen te koop worden 
aangeboden waaronder veel uit onze eigen streek. 
Natuurlijk vinden er ook weer andere activiteiten plaats. De 
tractor Mennekes uit Zeelst nemen u mee naar vroegere 
tijden met hun oude tractoren en machines. De ponyclub zal 
met hun pony’s de jeugd laten rondrijden tegen een kleine 
vergoeding. Het gilde St. Jan Baptist zal om 12.00 uur de 
markt openen door middel van een vendelgroet waarna er in 
de tent tot 18.00 uur live muziek zal zijn. Voldoende 
aanleiding dus om op 29 juni een bezoek te brengen aan 
deze unieke locatie in Oerle om onder het genot van een 
lekker glaasje verzekerd te zijn van een paar gezellige 
uurtjes. Zoals gewoonlijk vraagt de organisatie geen entree 
dus het is gratis maar u komt zeker niet voor niets! 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 
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

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

60 jaar kracht 

60 jaar Stichting Nieuwe Levenskracht afdeling Oerle 
 
Dit jaar bestaat Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle  
60 jaar. In dit schrijven en in komende stukken willen we u 
ons voorstellen en u inlichten over het jubileum. 
 
Enige wetenswaardigheden. 
Op 23 december 1948 werd in een vergadering van de 
toenmalige Katholieke Arbeiders Bond besloten tot de 
oprichting in Oerle van een afdeling van Herwonnen 
Levenskracht. 
De KAB ging later op in het FNV. In 1981 besloot men bij 
het FNV, dat Herwonnen Levenskracht opgeheven kon 
worden. Hoewel tuberculose veel beter genezen kon 
worden en de daarvoor opgezette sanatoria niet meer nodig 
waren, was aandacht voor de zieke en minder valide 
medemens nog steeds van groot belang. Daarom gingen de 
toenmalige vrijwilligers van HL op zoek naar een 
mogelijkheid om hun goede werk voort te kunnen zetten. 
Dit leidde tot oprichting van de Stichting Nieuwe 
Levenskracht Veldhoven. 
De oorspronkelijke doelstelling - hulp aan en zorg voor 
tuberculosepatiënten - kwam, vooral door de medische 
vooruitgang (gelukkig) steeds verder uit zicht. Daarnaast 
werd en wordt de maatschappij steeds individueler. In 
weerwil daarvan is SNL blijven streven naar zorg en 
aandacht voor de zieke en gehandicapte medemens. 
De meest in het oog springende voorbeelden hiervan zijn 
natuurlijk de bezoekjes, die onze ziekenbezoekers met een 
attentie (meestal een fruitschaaltje) brengen aan de bij ons 
bekende zieken binnen ons werkgebied en de reizen naar 
Lourdes of vakanties, die we aanbieden aan ernstig zieken. 

Daarnaast verzorgen we in samenwerking met de 
Zonnebloem activiteiten voor deze doelgroep. 
Dit is allemaal mogelijk dankzij de giften, die we jaarlijks 
binnenkrijgen van onze donateurs en de opbrengst van de 
enveloppenkraam op de kermis in Oerle. 
 
Het jubileum 
Het jubileum is dus eigenlijk op 23 december. Dit is niet de 
meest geschikte datum om een feestje te vieren. Daarom 
hebben we besloten dit volgend jaar te doen. 
We hebben hiervoor een speciale activiteit voor de 
doelgroep voor ogen. 
 
De “nieuwe wijken” 
Voor vele Oerse mensen is Nieuwe Levenskracht (of 
Herwonnen Levenskracht  zoals sommigen het nog steeds 
noemen) een bekend begrip. Echter in Oerle zijn ook 
diverse mensen komen wonen, waarvoor wij geen bekende 
zijn. Daarom even enige uitleg over ons werkgebied. 
Ons werkgebied wordt begrensd door de wegen, die parallel 
lopen aan de wijk Heikant, dus Vooraard, Berkt, Eegwortel, 
Nieuwe Kerkstraat, Beier, Laar en Heerbaan/Sint Janstraat. 
Alles ten westen van deze wegen valt onder ons 
werkgebied, inclusief het buitengebied tot aan de 
gemeentegrens en de straat Zittard tot aan de Rijt. Voor alle 
duidelijkheid vallen hieronder ook de woningen op het 
(voormalige) Severinusterrein. 
Deze twee wijken op het (voormalige) Severinusterrein zijn 
voor ons bestuur nog vrij onbekend en daarom zijn we voor 
beide buurten op zoek naar iemand, die ons kan tippen 
over mensen, die in aanmerking komen voor een bezoekje 
van onze ziekenbezoekers. 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Lola Sandkuijl, Stepke 9 
Jordy Ketelaars, Orion 5  
 
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 
  
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 € 10). 
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 

De parochie 

Vieringen St. Jan de Doperkerk 
 
Week van  21 – 22  +  24 – 25  juni St. Jan de Doper: 
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) 
 
di  09.00 uur:Feestdag St. Jan de Doper:
 wijding St. Janstrossen 
 Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 (St. Jankoor) 
wo 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders   
 
 
Weekeinde van  28 – 29 juni: 
za  19.00 uur: Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker (The Unity) 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
 (Convocamus) 
 
 
Weekeinde van  5 – 6 juli: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
 (St. Jankoor) 
 
 
Weekeinde van  12 – 13 juli: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor J. Tonino  
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor J. Tonino 
 (Convocamus) 
 
 
Weekeinde van 19 – 20 juli: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders   
 

Weekeinde van 26 - 27 juli: 
za  19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders  
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders   
 
 
Weekeinde van 2 – 3 augustus: 
za  19.00 uur: geen viering, echter wel in H. Caeciliakerk 
zo  10.15 uur: Woord- en Communieviering met  
 M. Sanders, pastoraal werker 
 
 
Weekeinde van 9 – 10  augustus: 
za  19.00 uur: geen viering, echter wel in H. Caeciliakerk 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders 
 (Convocamus) 
 
 
Vrijdag 15 augustus: Maria ten hemelopneming 
vr.  19.00 uur:Woord- en communieviering met  

  M. Sanders, pastoraal werker (kerkkoor) 
 
 
Weekeinde van 16 - 17 augustus: 
za  19.00 uur: geen viering, echter wel in H. Caeciliakerk 
zo  10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
 (eigen koor)   
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Een kijkje in de bijkeuken… 
Deze keer geen kijkje in de keuken maar een kijkje in de 
bijkeuken. De bijkeuken is die ruimte waar mensen meestal 
dingen neerzetten die even niet nodig zijn. Welnu in mijn 
bijkeuken staat iets wat in de afgelopen jaren gewoon is 
doorgegaan zonder al te veel ophef. Het gaat om de 
werkgroep M.O.V.. 
Deze afkorting staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. 
De bedoeling van deze werkgroep is parochianen bekend te 
maken met de onrechtvaardige verdeling in onze wereld 
(bewustwording) en bovendien om een begin te maken om 
dit onrecht meteen ook aan te pakken. 
In het verleden werd dit vanuit de katholieke gezinnen 
vooral gedaan door de zonen en dochters aan te laten 
sluiten bij een congregatie die een missionair doel had. 
Ontwikkelingssamenwerking en opbouw gingen vroeger 
hand in hand met evangelisatie. Tijdens de vorige eeuw is 
dat veranderd en lag de nadruk steeds minder op de 
evangelisatie en meer en meer op het zelfstandig maken van 
de mensen in de zogeheten ontwikkelingslanden. Vanaf de 
jaren zestig is de poot van de Vrede ook steeds belangrijker 
geworden. Dit is natuurlijk niet vreemd met de dreiging van 
de Koude Oorlog en de kernwapens die als afschrikking 
gebruikt werden. In de tachtiger jaren kwam het Conciliair 
Proces: een interkerkelijke beweging die zich inzet voor 
Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping.  
Ja, inderdaad ook het milieu kwam de kerk binnen. 
De laatste jaren is het enthousiasme over dat Conciliair 
Proces flink onderuitgezakt en dat is niet zo vreemd want je 
kunt een proces niet jarenlang vasthouden. Soms kom je op 
een punt dat alle creativiteit op is en er rust moet komen om 
iets nieuws op te bouwen. In die stille periode zitten we nu. 
Nog steeds zijn er M.O.V. groepen in de katholieke kerk 
die hard aan het werk zijn om de parochianen bewust te 
maken van onze wereld en die ook plannen maken om 
daadwerkelijk mensen te helpen. In het 
samenwerkingsverband van ‘Christus Hovenier’ zijn in de 
afgelopen jaren heel wat acties en vieringen rond dit thema 
geweest. Tevens is er ieder jaar een oecumenische viering 
rond de Vredesweekeindes in september. En tot slot werken 
de M.O.V.-groepen oecumenisch samen bij de actie ‘Samen 
Verder’. 
In onze parochie is er ook een M.O.V. werkgroep 
verbonden aan de Caecilia-kerk en die hield acties voor een 
ziekenhuis in Kenia, omdat één van de artsen van het 
toenmalige Joseph ziekenhuis daar goed werk deed. Na de 
fusie van de drie parochies is er besloten om het pastoor 
Vekemans-fonds te ondersteunen. Daarvan ziet u de 

resultaten in zowel de Sint Jan-kerk als in de Caecilia-kerk 
hangen. 
De bewustwording van het werk in de wereld moet nog 
steeds doorgaan en deze bewustwording is één van de 
duidelijke stemmen van de kerk in de wereld van vandaag. 
Vanuit landelijke groeperingen wordt er voldoende 
materiaal gemaakt die gebruikt kan worden rond de 
collectes van die groeperingen (denk aan Solidaridad, 
MeMisA, de MIVA, Samen verder) verspreid over het 
kerkelijke jaar. Daarnaast is het belangrijk dat er nieuwe 
acties komen om mensen duidelijk te maken, hoe ze 
concreet kunnen helpen…  
Daarvoor zoek ik nu frisse mensen van iedere leeftijdsgroep 
(juist ook jongeren!) die samen met de chefkok die ‘M.O.V. 
ketel’ uit de bijkeuken willen halen, om die weer in de 
keuken zelf op het vuur te zetten… en misschien komen er 
in die ketel ook wel enige fijne ingrediënten uit onze 
buurparochies. Immers het werk aan Missie, Ontwikkeling, 
Vrede en Heelheid van de Schepping houdt niet op aan 
grenzen… 
 
uw chefkok Mardi 



6 

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

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 

Het kerkhof van de Sint Jan de Doperkerk heeft nu ook 
een urnenveld.  
 
Na een vraag of er een urn bijgezet kon worden hier op het 
kerkhof heeft het parochiebestuur zich daar over gebogen 
en is tot de conclusie gekomen dat ook in Oerle de 
mogelijkheid moest zijn om urnen te plaatsen.  
Iemand van het bestuur en van de schoffelploeg zijn op 
enkele kerkhoven gaan kijken hoe dit gerealiseerd was. Er 
is gekeken naar zowel een urnenmuur als naar een 
urnenveld. De voorkeur ging uit naar een urnenveld.  
Na goedkeuring van het bestuur is de schoffelploeg aan de 
slag gegaan. Eerst bepalen waar op het kerkhof het beste 
een urnenveld gemaakt kon worden. Daarna uitmeten, 
uitzetten, uitgraven. Er is nu plaats voor 23 urnenkelders, 
waarvan er nu 5 geplaatst zijn. Er is rekening gehouden met 
de mogelijkheid tot uitbreiding.  
Na het voltooien van het urnenveld is er een beukenhaag 
geplant en is het pad helemaal opnieuw gelegd.  
De schoffelploeg heeft hier wederom een mooi stuk werk 
laten zien. Zoals de heren zeiden: “de één doet dit wat beter 
en de ander is daar goed in maar we doen het allemaal 
samen. Het is niet het werk van maar één persoon het is het 
werk van de groep.”  
 
Op zaterdag 31 mei is de eerste urn bijgezet. Alvorens deze 
bijzetting heeft pastoor Wil Smulders het urnenveld 
ingezegend.  
 
De schoffelploeg is een groep hardwerkende wat oudere 
mannen die heel graag aanvulling van hun ploeg zouden 
zien. Het heet wel schoffelploeg maar hun taken zijn divers. 

Van het verwisselen van lampen tot het zetten van de 
kerststal. Van het schoffelen tussen de graven tot het maken 
van een urnenveld. En zo nog heel veel werkzaamheden 
meer. Mocht u denken dat lijkt me wat om bij zo’n 
enthousiaste veelzijdige groep mee te doen dan kom gerust 
eens kijken op maandagmiddag bij de kerk. 
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Het interview 

‘Het is een geweldig beroep’ 
 
Na ruim twintig jaar nam Lia Verhagen-de Kort (59) op 
1 juni afscheid van Zuidzorg. Op haar fiets en met de 
witte Zuidzorg-schort aan was zij als 
wijkverpleegkundige jarenlang een bekende 
verschijning in Veldhoven. 
 
Door Ad Adriaans 
 
‘Dit is gewoon mijn werk’, constateerde ze in 1986, toen ze 
de kans kreeg om als wijkverpleegkundige in Veldhoven 
aan de slag te gaan. Daarvoor werkte ze als 
verpleegkundige in het St. Jans Gasthuis in Weert.  
“Mijn hart ligt bij ouderen, oude mensen zijn boeiend.” 
 
De geboren Oerlese startte op 17-jarige leeftijd met de 
opleiding tot A-verpleegkundige in het toenmalige  
St. Josephziekenhuis aan de Aalsterweg in Eindhoven.  
“Die opleiding heb ik afgesloten met als extra de 
kraamaantekening. Omdat ik eens over de grens wilde 
kijken heb ik vervolgens een jaar in een ziekenhuis in 
Zwitserland gewerkt. Het niveau van verpleegkunde lag 
daar toen hoger dan hier. Dat jaar is me uitstekend bevallen, 
ik heb er veel geleerd. Je mocht er als verpleegkundige 
meer handelingen doen dan hier. Na dat jaar ben ik in het 
St. Jans Gasthuis in Weert begonnen. Inmiddels had ik 
verkering gekregen met Dré Verhagen. We woonden nog 
samen in Weert toen we in 1974 trouwden. Twee jaar later 
keerden we terug naar Oerle, om aan de Zandoerleseweg te 
gaan wonen. 
 
 

Dochters 
 
Lia en Dré krijgen drie dochters, Tamara, Ruth en Sara. 
Van 1975 tot 1986 werkte Lia thuis, om zich bezig te 
houden met de opvoeding van de kinderen.  “De dames zijn 
inmiddels het huis uit. Onze oudste dochter Tamara is arts, 
zij is momenteel in opleiding tot gynaecoloog in het MMC 
te Veldhoven. Ruth werkt als bouwkundige in de bouw van 
zorg- en verpleeghuizen. Sara werkt als docente 
basisonderwijs.” In 1986 kon Lia weer buitenshuis gaan 
werken. “Dat was de tijd dat vrouwen weer gingen werken. 
Een vriendin van mij zei: ‘we hebben een vervangster nodig 
voor iemand die met zwangerschapsverlof gaat.’ Zo startte 
mijn loopbaan als verpleegkundige in de wijk. Ik ging de 
tweejarige opleiding volgen tot wijkverpleegkundige. Twee 
dagen per week naar school, in Utrecht en Culemborg. En 
al die tijd werkte ik in het weekendteam als 
verpleegkundige. Samen met de opvoeding van de drie 
dochters waren dat heel drukke jaren. Maar ik had meteen 
het gevoel van: dit is mijn werk!” 
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Op de fiets 
 
Na de opleiding kwam Lia in de dagdienst als 
wijkverpleegkundige in Veldhoven. “Doorgaans werkte in 
bij cliënten in Oud-Veldhoven en Oerle. In de beginjaren 
had je alleen dagdiensten, later zijn er avonddiensten bij 
gekomen. Ik ging altijd op de fiets naar de cliënten. Dat was 
een bewuste keuze. Ik draag het milieu een warm hart toe 
en tijdens het fietsen had ik gelegenheid om na te denken. 
Het aantal zorgroutes is in de loop der jaren gegroeid.  De 
laatste jaren hadden we in Veldhoven vier zorgroutes per 
dag, én een nachtroute. Er was 
vroeger minder zorg nodig in 
de wijk dan nu. Mensen kozen 
eerder voor het bejaardenhuis. 
En er was vaak familie die een 
deel van de zorg op zich nam. 
Ook werden mensen vroeger 
niet zo oud. We kregen de 
mensen binnen via de huisarts, 
familie of buren. Als 
wijkverpleegkundige verleende 
je vervolgens de zorg die nodig 
was.” 
 
Eigenschappen 
 
Wat zijn de eigenschappen van een goede 
wijkverpleegkundige? “Je moet communicatief vaardig zijn 
en creatief. Je moet kunnen samenwerken met andere 
disciplines zoals de huisarts en de fysiotherapeut. 
Belangrijk is ook dat je je kunt inleven in de situatie van de 
cliënt. Je moet je aanpassen aan de leefgewoonten van de 
cliënt. Daarnaast heb je een signaleringsfunctie. Zo 
signaleer ik de laatste jaren een toename van dementie. 
Mensen worden steeds ouder, en ze wonen bijna allemaal 
thuis. Het regeringsbeleid is dat mensen zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. Dit betekent een enorme uitbreiding 
van de thuiszorg. Dat vind ik prima, maar geef mensen dan 
wel de zorg die nodig is. Daar schort het de laatste jaren 
wel aan. Een verandering is ook de financiering van de 
zorg. Als de cliënt geen indicatie heeft mag er geen zorg 
verleend worden. De komst van het Zorgkantoor en het 
Centraal Indicatieorgaan Zorg heeft geleid tot een enorme 
toename van regels en bureaucratie. Hoe meer lagen, hoe 
lastiger het wordt om dingen te regelen. Bij al die lagen 

hoort zoveel papierwerk dat we door de bomen ‘de zorg’ 
niet meer zien.” 
 
Van generiek naar specifiek 
 
Haar beroep is uitgehold, vindt Lia. “Als 
wijkverpleegkundige bepaalde ik zelf wat nodig was. Nu 
wordt dit door het CIZ bepaalt, veelal vanachter een bureau. 
Zij indiceren een product, wassen of een injectie geven 
bijvoorbeeld. En daar staat een tijd voor. Door de 
tussenkomst van het CIZ is het beroep van generiek naar 
specifiek verworden. Wijkverpleging is een 
maatschappelijk beroep, maar het lijkt soms meer op 
productie draaien. Voor een arm om een schouder is 
eigenlijk geen tijd meer. Een goede maatschappij zorgt voor 
haar ouderen en zieken. Hierop wordt momenteel op allerlei 
manieren bezuinigd. Het komt voor dat mensen uit het 
ziekenhuis komen en dat er geen zorg gegeven kan 
worden.” 
 
Mooiste kant 
 
Ze heeft haar beroep altijd hoog gehouden. “Ze belden me 
nooit voor niks. Soms moest ik wel creatief zijn met de 
regels. Het vele papierwerk dat er de laatste vijf jaar is 
bijgekomen gaat ten koste van het eigenlijke werk waar we 
goed in zijn. Maar het blijft een geweldig beroep. De 
mooiste kant is voor mij het werken met mensen, en vooral 
oude mensen. Je ontmoet ze in hun thuissituatie, en je 
ontmoet de mensen er omheen. Alle personen rondom de 
cliënt betrek je bij de zorg.” 
 
Toekomst 
 
Ten gevolge van fusies zijn de zorginstellingen erg groot 
geworden. Hierdoor lopen zaken vaak niet lekker. “Mijn 
toekomstwens zou zijn dat de zorg weer kleinschaliger 
geregeld kan worden, op gemeenteniveau. Zodat je elkaar 
weer kent en weet wat je van elkaar kunt verwachten. Dan 
kan de wijkverpleegkundige weer doen waar ze goed in is.” 
 
Lia heeft een cursus stervensbegeleiding gevolgd, en deze 
later ook zelf gegeven. Ook volgde ze een cursus  
begeleidingstrajecten voor dementen en hun mantelzorgers.  
“Met alles wat ik nu weet en kan wil ik na de 
zomervakantie gaan kijken of ik me nog ergens nuttig kan 
maken”, besluit Lia. 
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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 

Koken met de koers 

Asperge graskaas maaltijdsalade voor 4 personen 
 
Ingrediënten:                                                       
 
500 gr geschilde asperges in stukken 
 zout 
1 eetlepel boter 
4 eieren 
300 gr aardappelblokjes 
100 gr sugar snaps 
1 bos lente-uitjes in ringetjes 
200 gr graskaas in blokjes 
peper 
25 gr geroosterde pijnboompitten 
5 eetlepels extra vergine olijfolie 
3 eetlepels azijn 
1 eetlepel honing 
1 doosje tuinkers  
 
Bereidingswijze: 
 
Kook de asperges in ruim water met zout en de boter 
beetgaar. 
Kook intussen de eieren hard. 
Kook de aardappelblokjes en de sugar snaps 5 minuten en 
giet ze af. 
Meng de asperges, de aardappelblokjes, de sugar snaps, de 
lente-uitjes, de graskaas, peper, zout en de pijnboompitten 
en meng de olie, de azijn en de honing erdoor. 
Snijd de eieren in kwarten en 
meng die er voorzichtig door. 
Garneer met wat tuinkers. 
Lekker met warm vers brood. 
 
SMAKELIJK ETEN!!!!!!! 

Metusa(men) 

Enthousiast een week samen erop uit 
 
Op maandag 31 maart vertrok de eerste groep ouderen 
gezamenlijk naar de Spreeuwel te Westelbeers om deel te 
nemen aan de door Metusa en SWOVE georganiseerde 
ouderenweek. De ouderenweek is erop gericht om mensen 
met elkaar in contact te laten komen. Door de hele week 
heen zijn er tal van activiteiten waaraan men kan 
deelnemen, variërend van een bezoek aan een plaatselijke 
museum, bloemschikken of een informatie ochtend over 
wet- en regelgeving van voorzieningen voor ouderen. De 
Spreeuwel is gelegen in een mooie bosrijke omgeving.  
 
Carolien van der Heijden en Patricia Kohlen 
(ouderenadviseurs van SWOVE; Stichting Welzijn Ouderen 
Veldhoven) waren onder de indruk van het landelijke 
gelegen conferentie oord met een warm huiselijke 
uitstraling. In de ontvangsthal was in de rechterhoek een 
open haard met daar omheen comfortabele stoelen en in de 
linkerhoek was een bar gecreëerd met allerlei 
koekoeksklokken aan de muur.   
 
Op de donderdagochtend kwam er een gastspreker over het 
vroegere Brabant praten. Na deze gastspreker was er tijd 
om er zelf invulling aan te geven. Wij waren met enkele 
deelnemers bij de open haard gaan zitten om het gevoel 
mee te krijgen die deze mensen over de ouderenweek 
hadden. Onder het genot van de zeer uitgebreide heerlijke 
lunch was er wederom voldoende gespreksstof aanwezig.   
Zij gaven allen aan enorm te genieten van deze week. Ook 
in de avonden is er voor wie zin heeft voldoende 
gelegenheid tot ontspanning. 
 
Terugblik ouderenweek: 
Op maandag 14 april zijn we in gesprek gegaan met  
3 deelnemers van de ouderenweek. Het viel op dat ze de 
week erg interessant en leuk vonden: “Er waren 
verschillende activiteiten, maar er was ook voldoende tijd 
om zelfstandig in te vullen”. 

S WO V E
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Mevr v/d B. gaf aan dat dit de allereerste keer was dat ze 
überhaupt aan een vakantie/ouderenweek heeft 
deelgenomen en ze gaf aan enorm te hebben genoten van 
deze week. Ze is alleenstaand en heeft door de deelname 
contacten kunnen leggen met de andere mensen: “Door de 
verschillende activiteiten leer je de mensen iedere keer op 
een andere manier kennen en merk je ook dat de andere 
deelnemers ieder op hun eigen manier te maken hebben met 
het alleen zijn”. 
Volgens dhr v/d H. moet het wel klikken met elkaar en dan 
leg je gemakkelijker contacten met diegene waar je 
raakvlakken mee hebt, “Door de gesprekken onderling ben 
ik er achter gekomen dat ik met dhr v/d M. een zelfde 
interesse deel over Afrika. Het is dan leuk om bij 
thuiskomst een afspraak te maken en samen eens door de 
albums te bladeren”. 
Dhr v/d M. geeft gedurende het gesprek aan dat het in een 
groep met onbekende mensen ook een kwestie van geven 
en nemen is: “Aanpassen aan elkaar maakt dat het voor 
iedereen plezierig is, ondanks de vele verschillende 
karakters en beleef je een fijne week met elkaar!”. 
Op de vraag wat ze het leukste vonden aan de activiteiten 
wordt er geantwoord dat dit de gastspreker was die heel 
goed kon vertellen over vroeger en het hele  Kempische 
gebied: “Het is interessant om te horen hoe hij het leven en 
wonen in het vroegere Brabant vanaf de jaren 1930 heeft 
ervaren. Van veel wat er verteld werd kon eenieder zich wel 
een voorstelling maken. Ook diegene die niet uit de 
Kempen komen”. 
 
Het vervoer van en naar de Spreeuwel was prima, ook 
tijdens de excursies was het goed georganiseerd. De 
taxibussen waren groot genoeg om verschillende rolstoelen 

en rollators te vervoeren. Men hielp elkaar ook daar waar 
nodig. Wat Carolien en Patricia prettig vonden was de sfeer 
die in de groep aanwezig was alsmede ook het gevoel van 
saamhorigheid.  
Over het eten zijn de drie geïnterviewden het eens: “Het 
was pico bello in orde”. Mevr v/d B. gaf aan dat het diner 
elke dag een verassing was en erg goed smaakte. Ook 
tijdens de avonduren werd aan de deelnemers gedacht met 
een bittergarnituur wanneer ze in de gezamenlijke 
huiskamer waren. 
 
Over de algemene ruimtes zijn ze ook erg te spreken. De 
gangen zijn breed (breed genoeg om met een scootmobiel 
in te kunnen draaien) en de huiskamer was gezellig. Er 
stonden spelletjes, een tv, grote en kleinere tafels zodat 
iedereen kon zitten waar hij/zij wilden. Koffie en thee was 
er in overvloed (gratis)! De overige drankjes werden aan 
het eind van de week door de deelnemers betaald.  
De week wordt door de drie geïnterviewden met 
waardering besproken. Als ze nogmaals de kans zouden 
krijgen, zouden ze weer meegaan. Echter is het zo dat elke 
deelnemer één maal mag meegaan. 
 
Metusa staat voor Met U Samen. Zij worden gefinancierd 
door allerlei organisaties. Deze organisaties willen wat 
terug doen voor degene die alleen zijn of eenzaamheid 
ervaren of zij die er moeite mee hebben om actief aan de 
samenleving deel te nemen. 
Indien u denkt na het lezen over deze ouderenweek dat u 
ook binnen deze groep valt, kunt u met Carolien van der 
Heijden of Patricia Kohlen van SWOVE contact opnemen 
voor verdere informatie. ( 040 – 254 00 66 
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Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

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
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445

Afscheid 

Koos van Beers is vanaf de oprichting van de Zonnebloem 
afdeling Oerle hierbij betrokken geweest. Ze neemt nu op 
79 jarige leeftijd afscheid van het bestuur van de 
Zonnebloem.  
 
Bij de oprichting van de Zonnebloem afdeling Oerle in 
1980 was Koos afgevaardigde van ‘Herwonnen 
Levenskracht’ (nu Stichting Nieuwe Levenskracht) in het 
Comité Vrjiwillige Ziekenhulp Oerle. Het is onbekend 
wanneer dit comité is opgericht. “Tijdens een gesprek met 
Pastoor Vekemans”, zo vertelt Koos “kwam het gesprek er 
op om iets te doen voor mensen die niet echt ziek zijn maar 
toch ook niet goed kunnen. De pastoor stelde voor om aan 
te sluiten bij de Zonnebloemorganisatie. Dan konden we 
misschien iets meer voor de mensen betekenen.” Het eerste 
bestuur van de Zonnebloem werd gevormd door: Pastoor 
Gerard Vekemans, Dora Leijten, Suus van Roosmalen, 
Koos van Beers, Miet Verblackt, Rini van Veldhoven, 
Annie Beusink. 
“Ik heb het altijd met plezier gedaan. Op ziekenbezoek gaan 
en uitstapjes organiseren. Het geeft zoveel voldoening.” 
Koos zegt: “Mensen vinden het fijn als je onverwacht even 
aankomt voor een praatje en luisterend oor.” Behalve het 
bezoeken van zieken hoorde ook het bijwonen van 

vergaderingen bij de taken van het bestuur. Koos is pas op 
latere leeftijd vrijwilligerswerk gaan doen. Eerst had ze de 
zorg voor haar man en 6 kinderen. “Gerrit, mijn man, was 
altijd heel actief in het vrijwilligersleven. Hij was ook lid 
van nieuwe Levenskracht. Ook hield hij onder andere de 
parochiebijdrage bij. Toen hij in 1988 overleed heb ik dat 
van hem overgenomen voor een paar jaar.” Toch is dit niet 
het enige wat Koos gedaan heeft. Ze heeft meer dan 25 jaar 
gezongen in het Sint Janskoor. Op maandagmorgen gaat 
Koos tennissen bij de Korrel. Natuurlijk is ze ook lid van de 
KBO. Koos verteld: “Ik ben ook nog voorzitster geweest 
van de vrouwenbond.” Ook de kinderen van Koos zijn 
altijd heel actief geweest in het verenigingsleven. “Ja”, zegt 
Koos, “Ik heb altijd achter mijn man en kinderen gestaan 
als ze bezig waren met vrijwilligerswerk en ook dat is 
belangrijk. Als je elkaar niet steunt dan kan je geen 
vrijwilligerswerk doen.”  
Koos zal het bezoeken van de 
zieken wel gaan missen. “Je 
bouwt een band op met de 
mensen, ieder bestuurslid had 
ook zo zijn vaste adressen om 
te gaan bezoeken. Maar”, 
aldus Koos, “Ik kan altijd nog 
wel op bezoek gaan bij de 
mensen, alleen niet meer 
vanuit de Zonnebloem.”  
De tijd die Koos nu 
overhoudt vult ze op met 
dingen doen met haar familie: 
op bezoek gaan bij de 
kinderen, breien, kaarten 
enz.. 
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Kromstraat 36e Openingstijden: 
5504 BD Veldhoven di - do 10.00 - 18.00 
Tel. 040-255 30 82 vr 10.00 - 21.00 
www.zappaz.nl za 10.00 - 17.00 

Terugblik 

Koninginnenacht 2008 
Ruim 60 kinderen deden op 29 april mee aan de inmiddels 
wel bekende oud-hollandse spelen. 
Onder begeleiding van enthousiaste tieners werd er 
gestreden om een aantal mooie prijzen. 
   
Je kon je laten schmincken en natuurlijk werden er, aan de 
vertrouwde tekentafel, de mooiste tekeningen gemaakt. 
  
Na de prijs uitreiking zat de stemming er goed in door de 
optredens van John Hospel en de spetterende demo’s van 
Cardo Dance. 
  
Wij hopen dat iedereen zich goed heeft geamuseerd en 
wellicht tot volgend jaar! 
Het oranje comité 

Koers cultuur 

Ik pak je hand 
en neem je mee. 
Ik neem je mee 
naar een heel mooi land. 
daar is geen ziekte 
en geen pijn, 
dar zal altijd vreugde zijn. 
Daar is geen dood 
en geen verdriet. 
Een mooier land  
bestaat er niet. 
  

 
 

Ik pak je hand 
en neem je mee. 

Ik neem je mee terug. 
Maar blijf altijd 

denken 
aan dat mooie land, 
waar alles anders is.  
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Boergondisch Oers in Tirol 

Wat een feest! 
 
Boergondisch Oers in Tirol was een fantastisch dorpsfeest! 
Twee dagen lang hebben jong en oud genoten van allerlei 
vormen van vertier. Een volle tent met ruim 300 mensen 
hebben een grandioze Oerse avond met geweldige 
optredens kunnen zien op vrijdagavond. Op zaterdag 
hebben 150 kinderen genoten van gezellige Tiroler 
spelletjes en met z’n allen frietjes gegeten. De ouders 
hebben met 45 teams gevolleyd en genoten van een  
4-gangen menu dat klaargemaakt was door de Oerse horeca 
ondernemers. Stichting Boergondisch Oers bedankt heel 
Oers!! 

Er waren ook nog enkele winnaars, hieronder volgt een 
overzicht.  
 
Winnaars kinderen: 
- mooiste meisje: Mirte van Beers 
- mooiste jongens: Mart Silkens 
- beste meisje bierpulschuiven: Danique Peijs 
- beste jongen bierpulschuiven: Hendrik Schippers 
- mooiste Kunst & Koe onderbouw: de Berggeitjes 
- mooiste Kunst & Koe bovenbouw: de Jodelaars 
- Eervolle vermelding Kunst & Koe: de Boerkakoe van de 
groep "Anton aus Tirol" 
 
Winnaars volleybal: 
- tieners 2e plaats: die Knödel 
- tieners 1e plaats: Het Koppeltje 
- volwassenen 2e plaats: Veld 2 
- volwassenen 1e plaats: Jo da lit ie 
- mooiste team: Pink Lady’s 
 
Spijkerslaan volwassenen: 
Finalisten Joris Peijnenborgh, Dirk Goossens en  
Rob vd Pas 
- Winnaar: Rob vd Pas 
- Marianne vd Boomen (wie anders!) 

Und Vicky war auch dabei 
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Oers bedankt! 
Het zal niemand ontgaan zijn dat er op het terrein prachtige 
doeken stonden met een een mooi ontwerp waarin 
vergezichten van Oers waren verwerkt. Deze doeken zijn 
gemaakt door B-design, het ontwerpbureau van Bertina 
Senders en gesponsord door J. Bierings 
Groencompostering. De doeken kunnen als afscheiding of 
decoratie dienen en Stichting Boergondisch Oers stelt ze ter 
beschikking voor andere Oerse verenigingen die hiervan 
gebruik willen maken! De doeken met het logo van 
Boergondisch Oers zijn gesponsord door Bakkerij 
Verhoeven. Super! 
 
Verder willen we naast onze hoofdsponsor Rabobank 
Oerle-Wintelre al onze sponsors hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage. Het is geweldig dat we met z’n allen zo’n 
feest kunnen bouwen!  
 
Maar bovenal zijn wij héél erg blij met alle hulp en 
enthousiasme van zovele vrijwilligers. Het zijn er teveel om 
bij naam te noemen, maar zonder hen kan er niet zo’n 
evenement worden neergezet. Toch nog speciale dank aan 
onze jongste Boergondiër Maarten de Kort die drie dagen 
lang hand- en spandiensten mee heeft verricht. 
 
Op de site van Boergondisch Oers, 
www.boergondischoers.nl komen te zijner tijd alle 
prachtige foto’s te staan die Willem Binnendijk heeft 
gemaakt voor ons!  
 
Stichting Boergondisch Oers, 
Mieke van Campen, Jolanda Das, John van Doormalen, 
Marlon Hulshorst, Frans Loijen, Wim Luijkx, René v.d. 
Mierden, Peye Peijnenborg, Anita Sanders, Karel Sanders, 
Corry Verhoeven, Erwin Verouden, Ger van de Wiel, 
Adriënne vd Vorst 

Enkele BN’ers waren ook aanwezig 
maar wilden niet herkenbaar in beeld. 
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De Run 6360 
5504DM Veldhoven 
Tel: 040 2942666 
Fax: 040-2942600 

Sint-Janstrossen 

Sint-Janstrossen 
 
Op de geboortedag van Johannes de Doper (24 juni) 
worden de huizen versierd met een bloementros,  
de Sint-Janstros. Vroeger werd deze in het bovenlicht 
gehangen, later langs de voordeur. 
 
In een Sint-Janstros moeten de volgende 3 planten zeker 
voorkomen. 
- Notenblad voor de vruchtbaarheid 
- Sint-Janskruid als bescherming tegen blikseminslag en - 
brand. Dit weert ook toverij en werd daarom ook wel    
 ‘Jaag den duivel’ genoemd 
- Korenbloem, deze staat voor de onschuld. 
 
Verder kan met alle bloemen van het seizoen gebruiken. 
Veel worden Lievermannekes (duizendschonen), 
Steekneuzen (bolderik), gele lelie (St Jan of goudlelie) en 
het giftige vingerhoedskruid gebruikt. Ook rozen worden 
veelvuldig in de bloemtrossen verwerkt. 
 
De Sint-Janstros moet blijven hangen tot hij vanzelf uit 
elkaar valt. Doorgaans is dit als het jaar er na de nieuwe 
tros opgehangen wordt. 
 
Dit gebruik van de Sint-Janstrossen vloeit voort uit een 
legende. 
De heilige Johannes werd door de Joden vervolgd en 
vluchtte voor zijn vijanden een huis in Jeruzalem in op een 
avond. In Jeruzalem gold de wet dat men tussen 
zonsondergang en zonsopgang niemand in een huis mocht 
lastig vallen. Daarom hingen zijn vijanden een tros bloemen 
aan de woning. Echter de volgende dag hingen aan alle 
huizen van de stad dezelfde bloemruiker en was de heilige 
ondertussen de stad ontvlucht. 
 

Er zijn nog veel verhalen en legenden meer rondom de  
Sint-Janstros en Sint-Jan. 
 
"Daags voor Sint-Jan plegen hier en daar te Bergeijk de 
jonge dochters van de stengels van het St. Janskruid, de 
korenbloem en de bladeren van den notenboom of linde een 
krans te maken en dien boven de voordeur harer woningen 
te hangen. De Sint-Janstros, zoals die krans heet, laat men 
daar hangen totdat die vergaat". 
En elders: "Op Sint-Jansdag zijn te Bergeijk de jonge 
meisjes, die nog geenen vrijer hebben gewoon de 
voorspraak van de H. Johannes den Dooper in te roepen om 
er een te krijgen en krijgen zij er een dan noemen zij dien 
hunnen St. Jan". 
 
Dominee Hanewinkel vond op zijn 'Reize door de Majorije' 
in 1799 het volgende: 
"Men is op sommige Dorpen gewoon, om op het Feest van 
Joannes den Dooper, den 24 van Zomermaand, Bloemen 
boven de deuren en vengsters der Huizen te hangen. Dit 
geschied zegt men, om dat St. Jan een liefhebber van 
Bloemen was. Andere geeven deeze reden voor dit gebruik 
op: Joannes kwam eens in eene Stad, waar de Inwooners 
hem wilden dooden; hij ging, wijl het avond was, in een 
Huis; de Stedelingen versierden dat Huis met Bloemen, om 
toch niet te vergeeten, waar hij in gekeerd was, en hem dan 
's anderendaags te dooden. Maar toen zij den volgenden dag 
ontwaakten, en hun boos voorneemen wilden uitvoeren, 
waren alle Huizen door een Wonderwerk, op even dezelfde 
wijze met Bloemen versierd, zoo dat men niet meer wist, in 
welk Huis Joannes zich bevond, en hij ontkwam dus het 
hem dreigend gevaar. Om dit Wonder, het geen men voelen 
en tasten kan, te vereeuwigen, blijft deeze gewoonte nog in 
zwang". 
 
In andere versies zijn de bloemen vervangen door 
notentakken. In bepaalde streken worden op Sint-Jan nog 
wel notentakken aan de huizen gehangen, vooral als een der 
huisgenoten Jan, Hans, Sjang of Tiest heet. Het gebruik 
gaat terug op heel oude niet-christelijke, maar wel 
godsdienstige rituelen, waarmee men grotere 
vruchtbaarheid van mens en dier en een rijkere oogst wilde 
verkrijgen en waardoor boze geesten, duivels en heksen en 
de kwade werking daarvan (ziekten en dood, brand, 
blikseminslag en andere natuurrampen) werden bezworen. 
De kerkelijke viering van Sint Jan de Doper, de rebel, de 
lefhebber, de martelaar, is eigenlijk een natuurfeest, een 
boze-geesten-verdrijvend feest ook. Geen kerkelijk feest zit 
zo vol symboliek en folklore als juist St. Jan, en Kerstmis 
trouwens ook. Twee katholieke feesten, op merkwaardige 
dagen: midzomer en midwinter. Deze feesten zijn restanten 
van heel oud 'heidens' geloof, écht geloof en enorme 
verbeeldingskracht. 
Bij het wijden van de trossen wordt van oudsher het 
volgende gebed uitgesproken: "Heer God, almachtige 
Vader, wij mensen leven temidden van uw schepping .... 
Daarom vertrouwen wij ons toe aan U. Op voorspraak van 
St. Jan vragen wij U: bescherm ons en zegen ons. Zegen 
ook de trossen, welke wij hebben geplukt en verzameld, 
want daarin geven wij uiting van ons geloof, dat Gij ons 
aller Vader zijt, die zorgt en beschermt tegen alle onheil 
vandaag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen". 
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De Sint-Janstros bevat bijna overal een aantal magische 
planten. Het groen van notenblad, varens en takjes van de 
op palmzondag gewijde palm worden er in verwerkt om de 
heksen te ergeren, die dan verdwijnen; groen is nl de kleur 
van de hekserij. Maar de varens in de tros, oude 
toverplanten, hebben ook wel duidelijk met St. Jan te 
maken: de koningsvaren (eerbewijs) slaat op de Doper, de 
adelaarsvaren eert de Evangelist, vanwege de beschreven 
visioenen in de Apocalyps. Alleen de Sint-Jansnacht is 
geschikt om toverkrachtige varens en varen'zaad' te 
verzamelen. Varens zouden ontstaan uit het bloed van 
Joannes en ze 'bloeien' alleen in de Sint-Jansnacht. Het 
geheimzinnige fijne 'zaad' moet worden opgevangen door 
een schone doek, liefst een kelkdoek, te leggen onder de 
varenplant; rond de doek moesten zeven kruisjes van 
vliertakjes worden gestoken. Varens komen nog voor in de 
Sint-Janstrossen ondanks de decreten van verschillende 
bisschoppen. Varenzaad van de Sint-Jansnacht in de 
schoenen zou onzichtbaar maken. 
 
Koeien, die peterselie te eten krijgen, die op Sint-Jansdag of 
een dag later werd geplukt, zouden niet betoverd kunnen 
worden. Met venkel, geplukt en gezegend op Sint-Jansdag, 
kunnen tovenaars worden geweerd, als daarmee de 
sleutelgaten zijn bewerkt of het aan de deur is gehangen. 
Venkeltakken werden in Frankrijk negen maal door het 
Sint-Jansvuur gezwaaid en hadden dan een 
heksenverdrijvende kracht. Horens en uiers van geiten en 
koeien werden met Sint-Jansvenkel gewreven tegen 
betovering van de melk. Heksen werden onzichtbaar met 
boerenwormkruid dat in de Sint-Jansnacht was geplukt. Op 
Sint-Jansdag moet men vooral niet onder een boom in slaap 
vallen. Het langdurige en krachtige licht van die dag 
verdrijft de duivel uit de bomen, die wel eens in een 
slapend mens zou kunnen kruipen. Sint-janskruid, een 
hertshooi, zonder praten en zonder omkijken geplukt 
precies om twaalf 's middags op Sint-Jansdag, helpt tegen 
bliksem, brand en toverij, als het aan de zoldering of voor 
de ramen wordt gehangen. Elders helpen vlier- of 
notenbladeren tegen hetzelfde. Wortel van salomonszegel 
geeft voorspoed, mits uitgegraven op Sint-Jansdag. En met 
klavertjesvier, geplukt op de vooravond van St. Jan, kon 
men heksen en tovenaars opsporen, maar ook verborgen 
schatten. Hazelaarstokken, die als wichelroede moesten 
dienen, werden in de Sint-Jansnacht gesneden; met deze 
stokken kon men bronnen' en schatten ontdekken.  
Sint-Jansgordels, kransen van bijvoet om het middel 
gedragen, hielpen tegen ziekten en ander kwaad. De planten 

moesten wel op Sint-Jansdag worden geplukt en de gordels 
moesten na toepassing in het Sint-Jansvuur worden 
gegooid. Als men op Sint Jan voor zonsopkomst marjolein, 
ijzerhard, mirte, drie venkelwortels en drie venkel-bladeren 
verzameld had, kon men met dit mengsel, gedroogd en tot 
poeder gewreven, een meisje in de kortste keren in haar 
hemd zien dansen als het in haar richting werd geblazen. 
 
Een aardig liefdesmiddel vinden we in Die Evangelien 
vanden Spinrocken, een boekje dat in 1480 in Brugge 
verscheen en in 1662 in een nederlandse vertaling uitkwam: 
"Wil een vrou, dat haer man haer hartelijck minne, die 
legge in sijnen slin'cken schoen een blad van een noteboom, 
gheraept op St. Jansavont totdat men noen luijdt, en hij sal 
se wonderlijck lief hebben". 
De walnoot gold als symbool van vruchtbaarheid. Men hing 
wel verzilverde of vergulde walnoten in de kerstbomen. In 
een goed notenjaar zou der er ook veel kinderen geboren 
worden. Er zijn met Sint Jan meer vruchtbaarheids- en boze
-geesten-werende gebruiken. Het Sint-Jansklokluiden in 
Limburg heeft iets te maken met verjagen van duivels. In 
Vlaanderen werd op Sint-Jansavond een krans van graan 
gevlochten, die werd bewaard om er op voorspraak van St. 
Jan ziek vee mee genezen te krijgen. In West-Vlaanderen, 
o.a. in Kachtem, wordt St. Jan aangeroepen tegen de 
seskens of stuipen van mens en vee, die daar  
Sint-Jansziekte heet. Regen op Sint Jan voorspelt een natte 
oogst. Tot voor kort werd in Leende en Strijp in alle 
vroegte op Sint-Jansdag nog dauwwater verzameld door 
met schone doeken door het bedauwde gras te slaan en die 
uit te wringen in een fles; dit Sint-Janswater werd bewaard 
tegen oogaandoeningen en hoofdpijn. In Beugen werd op 
23 juni de Sint-Janstak - meestal een notetak - boven de 
deur gehangen. Als de hooioogst binnen was werd deze 
offertak versierd met linten en bloemen en tussen het hooi 
gelegd tegen hooibroei en brand. 
 
De Sint-Jansvuren zijn eigenlijk levensvuren, vrucht-
baarheidsvuren ; vgl paasvuur, meivuur, Sint Maartensvuur, 
kerstlicht, kerstvuur. Hier en daar werden katten in het  
Sint-Jansvuur gegooid. Elders werd het vee een aantal 
malen rond het vuur geleid. De kermis van Domburg 
(Walcheren) begon op Sint-Jansavond met het stoken van 
grote vuren in de duinen. Er werd daarbij rond en over het 
vuur gedanst; het vlas zou zo hoog groeien als de hoogste 
springer boven de vlammen uit sprong. Verkoolde stokken 
uit het vuur werden tegen blikseminslag op de daken 
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gegooid. Waar de rook van het vuur bleef hangen, zou de 
oogst het rijkst zijn. Het buiten dansen in de Sint-Jansnacht, 
al of niet rond het vuur, gold als zuiverend en genees-
krachtig, vooral bij huiduitslag. Het naakt rollen door gras 
met Sint-Jansdauw helpt trouwens nog beter tegen 
huidziekten. Bij Poitou in de Auvergne worden met St. Jan 
zonneraderen, met stro omwonden wielen van een 
boerenwagen, met een gewijde kaars aangestoken, waarna 
de brandende wagen door de velden werd gereden. In 
Duitsland werd op veel plaatsen een brandend rad van een 
hoge heuvel gerold. 
 
De Sint-Jansvuren gaan terug op de Balderverering van de 
Germanen. Op 24 juni vierden de Germanen het feest van 
de zomerzonnekeer. Balder is de god van de witte dag 
(midzomer), van licht en zomer, van mannelijke 
schoonheid, van rechtschapenheid en welsprekendheid. Het 
lag voor de hand dat het St. Jan werd, die de plaats van 
Balder moest innemen en niet een andere heilige. Op 
tempelwijdingdag, 24 september, werd aan de oude 
Zacharias de geboorte van een zoon aangekondigd, die 
Joannes zou moeten heten; 24 juni moet dus de geboortedag 
van die zoon zijn geweest. Sint-Janneke was boven-dien 
precies een half jaar oud toen Christus op mid-winterdag 
geboren werd, en ook werd hij gezien als een nog wel door 
de hemel gegeven teken van vruchtbaarheid. Omstreeks 
zomerzonnewende zijn er duidelijke keerpunten in de 
natuur te bespeuren. De voorjaarsplanten zijn uitgebloeid 
en de uitbundige bloei van de volle-zomer-planten is op het 
hoogtepunt. De meeste grassen dragen zaden; het hooi is 
binnen. Bij de houtige planten is het eerste lot, het 
voorjaarslot, uitgegroeid; maar er zijn tevoren nieuwe 
knoppen gevormd, waaruit na midzomer nog eens loten 
uitbotten: het zomerlot of Sint-Janslot, dat veel korter blijft 
en bij veel houtsoorten vóór de winter niet eens meer 
volledig verhout. Omstreeks Sint Jan is het daarom de 
gunstigste tijd voor het knippen van de haag en het snoeien 
van bomen. Met het steken van asperges wordt opgehouden 
met St. Jan en de asperge-bedden worden geslecht; de 
uitlopende Sint-Jansknoppen kunnen dan nog zorgen voor 
het aansterken van de aspergeplanten. De linden en de 
vlieren bloeien omstreeks St. Jan. Dan bloeit ook het vlas, 
al is het maar een handbreed hoog. Noten, appels, peren, 
druiven en mispels beginnen aan de diktegroei . En ook de 
zaden van het graan worden dikker en voller. 
 
De Sint-Janstros is een kruidenruiker van planten, die niet 
gesneden, maar met de hand geplukt moeten worden. 

Vroeger gebeurde dat plukken onder plechtig stilzwijgen in 
de avond van 23 juni na de eerste Sint-Jansmis. De tros 
moet eigenlijk worden gemaakt door de oudste nog thuis 
wonende dochter. De ruikers worden meestal 
samengebonden. In Duizel,Oerle en ook wel in Strijp ziet 
men prachtige boeketten, die op karton worden genaaid. 
Soms worden de bloemen en bladeren in een aard-appel 
gestoken; ze blijven dan langer fris. Door de Sint-Janstros 
is een huis volgens oud geloof gevrij-waard van 
blikseminslag, brand, veeziekten, mis-oogst en andere 
onheilen. Maar de tros heeft ook een algemene 
gelukbrengende kracht. 
 
Er waren trouwens vroeger op St. Jan, het 'zomerkerstfeest' 
ook drie H. Missen. De eerste mis is op de vooravond van 
St. Jan waarna de kruiden voor de tros werden geplukt. De 
nachtmis van St. Jan begon om twaalf uur 's nachts. De 
derde mis was in de dageraad. De troswijding had plaats in 
de nachtmis. De gewijde tros wordt aan de buitengevel 
gehangen, meestal naast de meest gebruikte deur, de 
achterdeur, maar ook wel aan de voordeur. In Oerle links en 
in Duizel gewoonlijk rechts van de deur, hier veelal aan de 
bovenstijl van het bovenlicht boven de deur. 
In zijn eenvoudigste vorm bestaat de Sint-Janstros uit maar 
één plant. Dikwijls is het eenvoudig een tak, van vlier of 
walnoot. Hier is dat meestal Sint-Jans-kruid. Maar nu zijn 
er twee soorten, die Sint-Janskruid heten: een hertshooi, 
Hypericum perforatum, en een vetkruid, Sedum telephium, 
dat ook hemel-sleutel heet. Beide planten komen in het wild 
voor, maar de wilde hemelsleutel en een enkele tuinvorm 
daarvan wordt ook in tuintjes gekweekt, vooral in  
Sint-Jansdorpen. De Hypericum heet ook wel wonderkruid, 
wond-kruid, duvelsjacht, jaag-den-duvel of godewaar, en 
dat zegt al genoeg. Van de bloemen maakt men  
Sint-Jansolie tegen brandwonden, kneuzingen, gezwellen 
en verstuikingen. De plant bloeit omstreeks midzomer. Het 
andere Sint-Janskruid of hemelsleutel heeft dikke vette 
bladeren. Het bladsap helpt tegen eczeem en wratten en 
heet daarom ook wondkruid en smeer-wortel. De plant is 
net als de huislook een donderkruid tegen onweer. Het is 
zeker een sterk magisch kruid, dat lang nadat het geplukt is 
nog leeft. Afgeplukte blaadjes vormen worteltjes en kunnen 
tot een nieuwe plant uitgroeien. Hemelsleutel bloeit nog 
niet met St. Jan, maar de stengels in de aan de huizen 
hangende trossen richten zich op, en daarom heet de plant 
in de Kempen wel zolderklimmer. De hangende stengels 
kunnen zelfs in bloei komen. Die bloei valt dan omstreeks 
29 augustus, St. Jan Onthoofding en de bloemen zijn nog 
roodachtig ook. "Ziede nou wel !?" zegt men dan tegen hen, 
die niet 'in de tros geloven '. De Sint-Janstrossen hebben in 
elke plaats of streek een andere samenstelling, maar  
Sint-Janskruid moet er altijd in zitten. De Sint-Janstros van 
Leende en Strijp bevat veel wilde planten: één of beide 
Sint-Janskruiden (Hypericum perforatum en Sedum 
telephium), een of andere varen (liefst koningsvaren, 
Osmunda regalis), een zeggesoort (meestal cyperzegge, 
Carex pseudocyperus), korenbloem (Centaurea cyanus), 
koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), gele lis (Iris 
pseudacorus), madeliefjes (Bel/is perennis). Uit de tuin 
worden nog aan de tros toegevoegd witte en rode rozen, 
viooltjes en spaans gras, (een witbont-gestreept siergras, 
meestal Holcus lanatus 'albovariegatus'); notebiaren vormen 
de ondergrond van de ruiker. Dit geheel mag worden 



19 

 

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 

aangevuld met graanhalmen, witte snoffels (Dianthus 
plumarius), rode of roodbonte lievermennekes (Dianthus 
barbatus), witte hemdskneupkes (Chrysanthemum 
parthenium), witte, gele of oranje lelies (Lilium spec.) en 
andere ouderwetse tuinbloemen. De varens mogen 
vervangen worden door zilverschoon (Poten til/a anserina) 
of duizendblad (Achil/ea mil/efolium). De witte en blauwe 
bloemen in de tros eren de onschuld en de maagdelijkheid 
van Sint-Jan, de rode bloemen zijn martelaarschap. De gele 
bloemen houden nog verband met de vroegere 
zonnesymboliek. 
 
Spreekwoorden en gezegden rondom St. Jan: 
 
Bid voor St. Jan om regen, na St. jan komt hij ongelegen. 
Regent het na St. Jan, dan korrelt het graan slecht. 
Na St. Jan maakt het onweer geen ongelukken meer. 
Als met St. Jan de linde bloeit, is met St. Jacob (24 juli) de 
rogge rijp. 
Regent het met St. Jan dan regent het 6 weken lang. Het 
vervolg daarop is: Regent het met St. Margriet (20 juli) dan 
regent het 6 weken dat het giet. 
 
Ook in benamingen van planten en dieren vinden we  
St. Jan terug. 
 
St. Jan voedde zich in de woestijn met sprinkhanen en 
wilde honing en met vruchten van de broodboom. Deze 
boom was tot die tijd onvruchtbaar maar met de komst van 
de heilige in de woestijn begon hij voor het eerst eetbare 
vruchten te dragen. Zo kreeg deze boom de naam Johannes 
Broodboom. 
De kruisbes heet ook wel Johannesbes. Deze naam heeft hij 
gekregen omdat hij pas bessen ging dragen nadat Johannes 
zich aan de doornen had verwond en de plant met zijn bloed 
had bevochtigd. 
Het Johanneskevertje heeft zijn naam te danken aan het feit 
dat Johannes het van de grond oppakte en op een bloem 
zette. Door deze aanraking kreeg het diertje het vermogen 
in het donker licht uit te stralen. 
St. Janskruid heeft de naam te danken aan het rode sap wat 
ui de bloemstengel komt. Dit sap is rood omdat op de plek 
waar Johannes onthoofd werd dit plantje stond en het bloed 
van Johannes in zich opnam. 

Culturele dag 

CULTURELE DAG IN KONINGSHOF. 
 
Natuurlijk heeft U allang de datum van 6 augustus 2008 in 
uw agenda of op uw kalender staan. 
De datum van onze jaarlijkse culturele dag! 
 
Ook dit jaar is onze locatie wederom  Koningshof aan de 
Locht in Veldhoven. 
Het thema voor deze dag is: “BIJZONDERE HOBBY’S  !”  
Wat voor hobby’s …???  
Dat zult u kunnen zien in het ochtendprogramma dat 
geboden wordt van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Vrije toegang voor iedereen.  
 
Tussen de middag heeft U de mogelijkheid om hier (op 
eigen kosten) een lunch te gebruiken  
 
Het middagprogramma is nog een verrassing, maar wordt 
beslist ook de moeite waard.  
Kortweg: het beloofd weer een fantastische culturele dag te 
kunnen worden. 
 
Dus 6 augustus niet vergeten. 
 
Groetjes en tot ziens in Koningshof,  
Thea Hogewoning. 
(namens de commissie Gezamenlijke KBO – Activiteiten)   
 
In Oerle zal de Verkoop in van de kaartjes voor het 
middagprogramma plaatsvinden op: 
- 23 juli vanaf 13.30 uur tot +/- 16.00 uur in d’Ouw School  
- 30 juli vanaf 13.30 uur tot +/- 16,00 uur in d’Ouw School  
 
door Mevr. Sjan Meulenbroek, ( 040-205 3091 
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En nog meer kampioenen 

Biljartvereniging A.B.J.C.Oerle kampioen 2007-2008  
 
Op donderdag 15-mei is onze biljartvereniging algemeen 
biljartkampioen geworden van de: “Bond Kempische 
Recreanten Biljartvereniging” 
De vereniging die zijn thuiswedstrijden speelt in café  
De Tamboer mocht zich na een spannende competitie van 
34 wedstrijden groepskampioen recreanten competitie 
noemen in de afdeling B-Klasse 
 
Er moest nog een hindernis genomen worden en dat was het 
strijden om het algemeen kampioenschap. Tegen 2 andere 
groepswinnaars (B. ’t Loon en C.De Leenhoef) moest dat 
plaatsvinden in locatie D’n achterom in Reusel. 
 
Na een spannende dag mochten onze biljarters zich 
algemeen kampioen noemen. Van de 45 punten die er 
verdiend konden worden haalde onze jongens er maar liefst 
24 punten. 
Trots maar voldaan mocht Harry van Roosmalen de grote 
beker in ontvangst nemen. 
 
Het team bestond dit jaar uit de heren: 
Paul Willems 
Henk Bekers 
Harry van Roosmalen 
Martien Smolders 
Jan Reker 
Martien van der Wijst 

Vijfde motortocht een feit 

“De Dijkjestocht” 
 
Zondag 1 juni werd door de Oerse motorrijders alweer de 
vijfde Oerse motortocht gereden. De eerste lustrumrit was 
weer een prachtige rit over dijkweggetjes, uitgezet door de 
menselijke Tomtom, Rinus Hazenberg. 
Ondanks dat de organisatie bang was dat veel Oerse 
motorrijders het zouden laten afweten i.v.m. Boergondisch 
Oers, was de opkomst groter dan in voorgaande jaren. 
De dag kon niet meer stuk toen ook het weer nog eens 
meewerkte. 
De ontvangst op de Molenvelden met koffie en heerlijke 
Multivlaai was weer allervriendelijkst.  
Na een korte uiteenzetting over veilig motorrijden door 
motoropleidingscentrum Freebike vertrokken de rijders 
weer voor de rit van ca. 165 km.  
Nadat iedereen weer heelhuids was teruggekomen begon 
natuurlijk weer de oer(s)gezellige barbecue met sterke 
motorverhalen en de gebruikelijke verkiezing van de 
motorrijder van het jaar 2008. Deze keer ging de trofee naar 
Bob van Soolingen sr.  
 
Dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage en we hopen 
volgend jaar wederom een Oerse Toertocht te organiseren. 
 
Ook willen wij de sponsors bedanken: Gerard van de 
Sangen voor de zaal en de koffie, Jos Hoppenbrouwers van 
Multivlaai voor het overheerlijke gebak en Maarten van de 
Sande vleesproducties voor de uitstekende barbecue.  
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Overpeinzingen 

Spinnen. 
Marie houdt niet van spinnen. 
Eerlijk gezegd is Marie als de dood voor spinnen! 
Zeg maar gerust dat ze een flinke fobie heeft voor dat soort 
gespuis.  
Normaal gesproken hoeft Marie daar niet over in te zitten, 
want haar huisje is brandschoon en spinnen zijn dan ook 
een bijzondere zeldzaamheid in haar woning.  
Tot op die bewuste dag. 
Of de deur nu iets langer heeft opengestaan of dat die 
nieuwe plant misschien als verhuiswagen gediend heeft …, 
Marie weet het niet. Wat zij wel weet is dat er een spin bij 
haar in huis zit. En dat is verschrikkelijk! 
Dat beest hoort er niet en zal op de een of andere 
manier moeten verdwijnen.  
Maar hoe? 
 
Nu is het eigenlijk een spinnetje van niks, maar 
Marie is geen held en voor haar idee groeit dat beest met de 
minuut. 
Het dienblad dat Marie in een heldhaftig ogenblik over de 
spin heen heeft gegooid, lijkt in de ogen van Marie aan de 
wandel te gaan  met een alsmaar groeiend spinnelijf er 
onder.  
Marie gruwelt en is in alle staten! 
Zou ze voor zoiets de brandweer kunnen bellen? Die komt 
tenslotte ook om katjes uit de boom te halen. 
Juist wanneer ze naar de telefoon wil grijpen om het 
alarmnummer te bellen … gaat de deurbel. 
Marie snelt naar de voordeur en is overgelukkig om een 
menselijk wezen in de opening te zien verschijnen.  
Het is weliswaar haar kleindochter, maar die heeft in elk 
geval geen spinnenfobie.  
Kleindochter, die maar amper tot Marie’s schouder reikt, 
pakt resoluut een krant van tafel, schuift die onder het op 
zijn kop liggende dienblad en draagt dat alles manmoedig 
naar buiten.  
Dag spin, het gaat je goed tussen de planten. 
 
Marie kijkt argwanend naar het nu spinloze dienblad en 
houdt het voor de zekerheid toch nog maar even onder de 
waterkraan. Je weet tenslotte maar nooit of het wellicht een 
vrouwtjesspin is geweest en misschien in de gauwigheid 
enkele eitjes heeft achtergelaten op haar dienblad. 
En dan kan er een knuffel af voor haar moedige  
kleindochter, die haar toch maar mooi gered heeft van een 
eventuele spinneninvasie.  
 

Thea 

Fietsen voor MD 

Een aantal mensen van O/ het leukste bureau uit Utrecht en 
de Vereniging Spierziekten Nederland hebben het initiatief 
genomen om MD Ze gaan hiervoor op 8 augustus proberen 
zo vaak mogelijk Col de la Colombière op te fietsen. Zij 
laten zich hier voor sponsoren. Maar ook donaties voor het 
goede doel zijn welkom. Op http://www.fietsenvoormd.nl 
is meer te lezen hierover.  

 
MD staat voor Myotone Dystrophie, een spierziekte met 
een afname van spierkracht en spiervolume met daarbij 
verkramping van de spieren. Ook doet zich atrofie van de 
hersenen voor waardoor er een afname van intellect en 
korte termijngeheugen optreedt. Ook een 
gedragsverandering ontstaat als gevolg van de atrofie. 
Het is belangrijk dat MD onder de aandacht wordt gebracht 
omdat het een onbekende ziekte is en de buitenwacht niet 
weet wat voor impact dit heeft op de patiënt en zijn 
omgeving. Het probleem met MD is dat het tot nu toe als 
een milde ziekte werd gezien. Inmiddels weet men dat het 
een cumulatieve ziekte is die elke volgende generatie eerder 
en erger wordt. Hierdoor komen er nu ogenschijnlijk ook 
veel meer veel zwaarder aangedane patiënten.  
 
Meer informatie over deze actie kunt u vinden op de site 
fietsenvoormd.nl of bij Kitty Tholen. ( 040-2051642  
of k.tholen@planet.nl 
Als u wilt doneren kan dat bij mij of op postbankrekening 
nr 4102301, te Veldhoven, ovm fietsen voor MD. 
 
Kitty Tholen 
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B&D bouwbedrijf B.V. 
Leemskuilen 5 
5563 CK  Westerhoven 
tel: 040-2010051 
www.bd-bouwbedrijf.nl 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers/schoolkrant  jaargang 1983 
 
Afscheid A. van Boekel. 
 
Geachte lezer, we zijn zo vrij je mee terug te voeren naar de 
vijf en twintigste september van het jaar 1922. 
Op de ochtend van die dag werd de rust van de toenmalige 
ambtenaar van de burgelijke stand, genesteld in het 
brabantse dorpje Mill, wreed verstoord. 
Met een driftig kloppen tegen het loket, kwam de goede 
man tot de werkelijkheid terug. Verschrikt  richtte hij zijn 
blik in de richting, waar het geluid vandaan scheen te 
komen, zette zijn gezicht vol met ambtelijke plooien, en 
alsof er niets bijzonders aan de hand was schalmde door de 
ruimte: zo van Boekel....en? 
Het verdere verloop van deze aangifte, misschien wel 
vergezeld van een sigaar of borrel, uit de gemeentekas, zal 
ik je wel kunnen besparen. 
Velen van U zullen dit wel eens van dichtbij hebben 
meegemaakt. Een feit is, dat na deze ceremonie het leven 
officieel begon van Toon van Boekel. Het heeft geen zin dit 
verder dag na dag of zelfs jaar na jaar te volgen, alhoewel 
het misschien een schone roman zou worden. 
 
We snellen samen voort naar 1949. Meester van der 
Heyden, hoofd der school in Oerle, zal met pensioen 
vertrekken, de oproep in het Katholiek Schoolblad lokt veel 
sollicitanten. Héél Oers leeft in spanning, wie dát danwel 
zal worden. En nu nemen we je mee naar de Hoogmis op 
een mooie zondagmorgen. Het eerste evangelie is voorbij. 
Statig beklimt pastoor Bless in zijn witte superplie de 
trappen van de preekstoel. Boven gekomen, rust hij even 
uit, terwijl hij doordringend de beste parochianen bespied. 
Niet om te kijken, wie er wél is, eerder om te zien, wie er 
niet is. Dan verwacht ieder het begin van zijn preek. Maar 
krachtig klikt zijn volle stem door de gewelven: het 
kerkbestuur heeft met ingang van het nieuwe schooljaar tot 

hoofd van de jongensschool benoemd, de heer  
A. van Boekel. Nog stiller dan stil is het in de kerk, dan na 
enkele ogenblikken zie je de koppen van de beste 
parochianen her- en derwaarts keren en lijken we ons in een 
ontwakend kippenhok te bevinden, in plaats van in een 
kerk. 
We snellen weer verder door, naar de dag van vandaag. 
Diezelfde Toon van Boekel zet een punt achter zijn 
schoolwerk, hij neemt afscheid. En bij het schrijven van dit 
laatste woord, gaan onze gedachten naar die 34 jaar, waarin 
hij leiding gaf aan onze dorpsschool. En dan moeten we 
zeggen, dat we maar wát blij mogen zijn, dat op die 
bewuste zondag pastoor Bless, eigenlijk was hij het hele 
schoolbestuur, zo’n goede keus gemaakt heeft. 
 
Toon van Boekel, gestart met een tweemansschool, maakte 
de groei mee naar een leerlingenaantal van 270, van een 
jongensschool naar de gemengde school. Ook de 
stormachtige “revolutie”op het gebied van onderwijs. Als 
een bekwaam leider wist hij alle gevaarlijke klippen te 
omzeilen en zorgde zo geen schipbreuk te leiden in die 
ontwikkeling. 
Het pleit voor zijn vakmanschap, dat de leerlingen van de 
Pedagogische Akademie erop stonden te kijken, stage te 
mogen lopen in Oerle, de fijne, gezellige school! 
Het zou ons véél te ver voeren alle nevenfuncties van  
Toon van Boekel hier te vermelden, hij zou er ook geen 
prijs op stellen denk ik. Maar we kunnen hem géén grotere 
pluim meegeven, dan door te zeggen, dat dit allemaal maar 
echte bijbaantjes waren, zijn werk voor de school stond 
wijd boven alles. 
 
En nu gaat ons hoofd “in de VUT”. 
Op 30 juni zullen wij hem met een donderend afscheid, 
uitluiden. Wij, dat zijn ongetwijfeld alle mensen van Oerle, 
alle oud-leerlingen en de leerlingen, die nu op school zitten. 
Het personeel en oud-leerlingen en de leerlingen, die nu op 
school zitten. Het personeel en het bestuur en die vele, vele 
mensen, die Toon van Boekel ooit ontmoet hebben. En zij 
zullen allemaal met dezelfde wens hem de hand toereiken: 
bedankt voor alles.  
Nog vele jaren, geniet van de “VUT”, je hebt nog “FUT” 
genoeg. 
 
Ton Binnendijk. 
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Wijkplatformnieuws 

Vooraankondiging 
 
Informatiebijeenkomst over het Archeologisch onderzoek 
in Oerle 
 
Zoals iedereen heeft kunnen zien, heeft er “achter de K.I.”, 
in het gebied Kerkakkers in het eerste kwartaal van dit jaar 
een grootschalig archeologisch onderzoek plaats gevonden 
door het Amsterdams Archeologisch Centrum (onderdeel 
van de Universiteit van Amsterdam). 
In dit eerste onderzoek heeft men sporen van bewoning 
gevonden uit de IJzertijd (800-1200 voor Chr.)  en sporen 
van een nederzetting ui de Romeinse tijd (70-270 na Chr.) 
Naast dez sporen bleek het gebied rijk aan oude akkerlagen, 
paden, verkavelingen en houtwallen. 
Voor nadere informatie kunt u een uitgebreid artikel lezen 
op de site van AAC : 
www.aacprojectenbureau.nl onder de titel Onderzoek 
Veldhoven. 
 
Nu in juni en juli vindt er in aanvulling op het eerste 
onderzoek een nader geselecteerd onderzoek plaats van o.a. 
de Romeinse nederzetting, een plaggendek uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd en andere onderdelen. 
 
In overleg met en onder leiding van Prof. Frans Theuws 
(geboren in Bergeijk) zal er in de week van 7 juli a.s. een 
informatiebijeenkomst zijn voor de geïnteresseerde 
inwoners van Oerle. Helaas kunnen we op dit moment  
(3 juni 2008) nog geen definitieve datum en tijdstip 
vermelden. Wij verzoeken u dan ook om onze 
publicatieborden aan de ingangen van het dorp in de 
voorgaande weken goed in de gaten te houden. Dit zal de 
enige mogelijkheid en plaats zijn om de definitieve datum 
en tijdstip kenbaar te maken. 
 
Wijkplatform Oerle 

Oerle bedankt 

Harmonie Sint Cecilia bedankt de inwoners van Oerle. 
 
De afgelopen maanden heeft u onze leden enkele keren aan 
uw voordeur mogen begroeten voor een directe of indirecte 
bijdrage voor onze clubkas. Allereerst werden veel leden 
ingeschakeld voor de collecte van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, de zogenaamde anjeractie. Toen dat goed en 
wel achter de rug was werden de leden die niet waren 
ingedeeld voor de laatstgenoemde collecte rondgestuurd 
voor de donateuractie ten bate van onze vereniging in 
Oerle. 
 
Graag willen wij u bedanken voor de bijdragen die we van 
u mochten ontvangen bij beide inzamelingsacties. De 
opbrengsten van de anjeractie gaan natuurlijk naar het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Indirect plukken wij echter toch de 
vruchten van de jaarlijkse collecte die wij verzorgen: eens 
in de zoveel tijd komen we als Harmonie in aanmerking 
voor subsidie uit dit fonds voor aanschaf van instrumenten 
en/of uniformen. Eind vorig jaar hebben we een aanvraag 
ingediend voor een bijdrage met betrekking tot de aankoop 
van twee pauken, twee trombones, een es-klarinet, een 
saxofoon en een trompet. De aanvraag is beoordeeld en 
goedgekeurd waardoor we 25% subsidie mochten 
ontvangen voor de aangeschafte instrumenten. U zult wel 
begrijpen dat dit een aanzienlijk bedrag mocht zijn. 
Natuurlijk willen we ook langs deze weg het Prins 
Bernhard Cultuurfonds bedanken voor de toegekende 
subsidie. De subsidie draagt er mede aan bij dat wij onze 
leden kunnen blijven voorzien van de broodnodige maar 
zeker kostbare instrumenten en uniformen. 
 
Nu het toch over financiën gaat: sinds 1 januari zijn wij als 
Harmonie door de belastingdienst officieel erkend als 
ANBI. ANBI is de afkorting voor een algemeen nut 
beogende instelling. 
Het voordeel voor een vereniging om een ANBI te zijn 
treedt op op het moment dat er sprake is van schenkingen of 
erfenissen die wij zouden mogen ontvangen. Op dat 
moment hoeft er namelijk geen belasting over de schenking 
of erfenis betaald te worden. 
Ook voor schenkers en donateurs is er een belang dat wij 
als ANBI zijn erkend. Zij krijgen de mogelijkheid om de 
schenking of donatie af te trekken van hun inkomen. 
Schenkingen en donaties aan niet ANBI erkende 
verenigingen komen niet in aanmerking voor 
belastingaftrek. Zo is er dus een fiscaal voordeel voor 
zowel de Harmonie als de mensen en/of instellingen die het 
goed met ons voor hebben. Indien gewenst kunnen 
donateurs een donateurkaart ontvangen als bewijsmateriaal 
voor de eventuele aftrekpost voor de belastingen. Vraag er 
gerust naar bij onze leden die u bezoeken. 
 
Bestuur en leden Harmonie Sint Cecilia. 
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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 

Burentaxi 

“Wauw, dat ze dat allemaal voor mij doen” 
 
Door Ad Adriaans 
 
Drie keer per week moet Brechje Widlak (17) naar Renkum 
voor haar tennistraining. Sinds vorig jaar september wordt 
de rolstoeltennisster bijgestaan door elf buurtgenoten die 
haar om beurten naar de bondstraining rijden. 
 
“Als je goed als buurt met elkaar wilt omgaan, dan help je 
elkaar”, zegt Frans van de Wildenberg. “Een 
buurtvereniging is er niet alleen voor de prettige dingen.” 
Brechje Widlak zit sinds begin 2005 in een rolstoel en 
behoort inmiddels tot de top tien van de rolstoeltennissters 
in ons land. “Ik speelde een half jaar bij Thadia in  
St. Michielsgestel toen ik geselecteerd werd door de 
KNLTB. Het eerste jaar ging ik één keer per week naar 
Renkum. Toen gingen mijn ouders altijd mee. Het 
afgelopen jaar trainde ik drie keer per week, en vanaf 
september wil de bondscoach dat ik vier keer per week kom 
trainen. Twee keer per week heb ik dan privé training, en 
twee keer met een groep.” 
 
Het idee van de chauffeurspoule ontstond tijdens een 
Amerikaanse fuif van buurtvereniging Het Koppel. “Het is 
heel spontaan ontstaan”, vertelt Mart de Graaf, die elke drie 
maanden een rooster voor de chauffeurs opstelt. “Brechje 
was ook op de fuif, en vroeg zich af of er mensen waren die 
haar een keer naar Renkum wilden brengen. Uiteindelijk 
leverde dit een elftal chauffeurs op.” Gemiddeld komt elke 
chauffeur vijf keer per kwartaal in actie. Sommige rijden in 
de bestelwagen van de familie Widlak, andere verkiezen de 
eigen auto. “Ik rijd alleen op zaterdag, want ik heb nog een 
baan”, zegt Antoon Verblackt. Ook op woensdagavond en 

donderdagmiddag moet de talentvolle Oerlese naar 
Renkum. Diny Geurts: “Als we op woensdagavond tegen 
21.00 uur weer terug rijden is ze meestal moe. Dan is het 
vaak een tijdje stil in de auto.” Frans Klaasen krijgt 
onderweg wel eens geschiedenisles van de 3-Havo 
scholiere aan het Eindhovense St. Joriscollege. “En met 
Wim Strik heb ik het altijd over natuurkunde”, zegt Brechje 
met een lach. “Dan legt hij uit hoe een vliegtuig en een 
raket werkt. En Frans van de Wildenberg is politieman in 
Amsterdam geweest. Daar vertelt hij altijd leuke verhalen 
over.” 
 
De Oerlese is erg in haar nopjes met haar chauffeurs. “Ook 
voor pappa en mamma en mijn twee zusjes vind ik het fijn. 
Voor mij was het echt van, wauw, dat ze dat allemaal voor 
mij doen.” “Je helpt niet allen alleen Brechje, je helpt het 
hele gezin”, zegt Mart de Graaf. Alle chauffeurs maken 
belangeloos de ruim één uur durende rit en weer terug. 
Tijdens de training drinkt Diny Geurts een kopje koffie, en 
Antoon Verblackt leest ondertussen het Eindhovens 
Dagblad. Volgend jaar wordt Brechje achttien. “Als ze dan 
haar rijbewijs gaat halen zullen we de ritten misschien wel 
gaan missen”, denkt Frans Klaasen. 
 
Tenslotte wil Brechje alle chauffeurs heel hartelijk danken 
voor de medewerking. Buurtbewoners die belangstelling 
hebben om ook opgenomen te worden in de 
chauffeurspoule kunnen zich altijd melden. Op zaterdag  
31 mei stond dit verhaal in het Eindhovens Dagblad. Naar 
aanleiding hiervan is Brechje benaderd door het programma 
Hart van Nederland. Zij zullen binnenkort opnamen maken 
van een rit naar Renkum en dit vervolgens op SBS6 
uitzenden. 

Op de foto: Brechje met een aantal van haar chauffeurs. 
De chauffeurs zijn: Marleen en Eugene Widlak,  
Frans Klaasen, Wim Stemerdink, Mart de Graaf, Diny en 
Toon Geurts, Antoon Verblackt, Wim Strik en Frans van de 
Wildenberg, Bea de Jong, Stef Hageman en  
Mija en Wim Boers. 
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    Puck en Noor in Spanje 
 

 
Puck en Noor gaan op vakantie met Papa en Mama naar 
Spanje. Dat is heel ver weg en dus gaan ze met het 
vliegtuig. Puck en Noor kijken naar beneden. Ze zien de 
zee en kleine huisjes beneden hen, alles wordt weer groter 
nu.  
Het vliegtuig gaat landen. Mama knijpt haar ogen stijf 
dicht. Puck en Noor vinden het landen juist leuk. Met een 
boem komen ze op de grond terecht. Iedereen klapt, Puck 
en Noor klappen enthousiast mee. Als ze uit het vliegtuig 
stappen voelen ze meteen de warme lucht. Het is fijn om 
het zonnetje te voelen.  
Met een taxi rijden ze naar het hotel. Wat is het hotel mooi. 
De meisjes springen verheugd op en neer: “Mogen we nu 
al zwemmen?” Dat mag van mam en pap. De 
zwembroekjes zitten al in de tas.  
Er is een heel leuk kinderzwembad. Met glijbanen in de 
vorm van een rups. In het water staan grote 
lieveheersbeestjes waar water uit spat. Puck en Noor gaan 
erboven hangen en gillen het uit van de pret als het water 
in hun gezichtjes spat.  
Papa gaat ondertussen de koffers naar de hotelkamer 
brengen en hangt de kleren in de kast. Als hij terugkomt 
roept hij: “Puck en Noor, kleertjes aan, we gaan eten.”  
Ze gaan met zijn vieren naar het restaurant van het hotel. 
Er staan overal hele grote tafels met heel veel lekker eten. 
Er is ook een speciaal kinderbuffet. Daar staan de lekkerste 
dingen op zoals patat, knakworstjes, aardappelkroketjes, 
frikadellen en lasagne. Op een aparte tafel staan wel 
twintig verschillende soorten taarten, gebakjes, ijs, cakejes 
en koekjes. Puck en Noor eten zoveel als ze kunnen.  
Als ze de volgende morgen wakker worden schijnt de zon 
al volop. Ze huppelen naar het balkon waar ze een heel 
mooi uitzicht over zee hebben. “Gaan we in dat grote bad 
zwemmen pap?” 

“Dat is geen zwembad, maar de zee en daar gaan we na het 
ontbijt naartoe”, zegt papa. 
Na een heerlijk ontbijt met gekookte eitjes pakken ze de 
zwemtassen in en lopen naar het strand.  
Op het strand is het een beetje druk. Puck en Noor krijgen 
bandjes om. Ze moeten in de buurt van mama en papa 
blijven.  
Noor sluit vriendschap met een meisje, Floor. Ze gaan 
samen zandtaartjes bakken. Daarna zoeken ze mooie 
schelpjes. Ze vinden ze in allerlei kleuren: lichtblauw, wit, 
roze, paars, beige en bruin. Ze willen alleen nog een groen 
schelpje vinden. Ze lopen verder en verder. Maar nergens 
een groen schelpje te vinden. Dan stoppen ze met zoeken 
en willen terug lopen naar hun ouders. Waar zijn mama en 
papa nou? Ze lopen terug en roepen heel hard: “Mam, pap, 
waar zijn jullie?” Geen papa en mama te zien.  
Hun ouders ondertussen zijn héél erg ongerust en zoeken 
Noor en Fleur overal. Ze hebben de strandwacht al 
gewaarschuwd. Ze zijn zó bang dat de meisjes alleen zijn 
gaan zwemmen en te ver de zee in zijn gegaan en niet meer 
terug konden komen. De twee moeders huilen. 
Noor en Fleur lopen ondertussen ook te huilen. Dan komt 
er een aardige mevrouw naar hen toe en geeft ze een hand. 
Ze is ook Nederlands en zegt: “Kom maar meisjes, ik zal 
jullie ouders helpen zoeken.” De mevrouw neemt ze mee 
naar het huisje van de reddingbrigade. Via een mobiele 
telefoon worden hun ouders opgespoord. Ze komen er 
meteen aangehold. De moeders huilen alweer, maar nu van 
opluchting. Zó blij zijn ze dat de meisjes veilig zijn.  
Maar Noor en Fleur krijgen ook een standje. “Jullie mogen 
nooit meer zo ver weg lopen, we hadden jullie wel voor 
altijd kwijt kunnen raken!” 
Daarna gaan ze met zijn allen op een terrasje zitten en eten 
ijsjes. Het avontuur is gelukkig goed afgelopen. 
 
Dit verhaal is geschreven door Margriet van Beek 
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  Knutselen: Maak je eigen zonneklep.  
 Plak deze pagina op een stuk karton. Knip vervolgens de klep uit. Neem een touwtje en prik gaatjes op de plaats van 

de zwarte puntjes. Bevestig het touw aan de klep bij de gaatjes. Zorg dat het goed om je hoofd heen past. Wil je een 
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  Puzzelen: Doolhof 
 Kan jij het schip bij de man op het eiland brengen? 

  Puzzelen: Zoek de 6 verschillen 
 Zie jij de zes verschillen ? 
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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 4 augustus 2008 
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 Juni 2008’ en druk de pagina af. 



De volgende kopijdatum is 
4 augustus 2008 

Agenda 2008 

juni  
18 KVO: fietsen 
19 Rabobank Oerle Wintelre: jaarvergadering 
19 Eten met de KBO: de Wok in Zeelst 
20+21+ 22  St. Welons Wintelré 
23 KVB: Teaparty/afsluiting van het seizoen 
23 gilde St Jan Baptist: 19.00u leukenvogel  

schieten op de Wintelresedijk 
24 gilde St Jan Baptist: 12.00u Koningschieten op 

de Wintelresedijk 
24 gilde St Jan Baptist: 22.30u ondervendelen van  

nieuwe gildebroeders op het kerkplein 
24 KVO: fietsen 
28+29 TCO: activiteit oudste tieners 
28 oud papier ophalen 
29 St Jansmarkt 
  
juli  
4 t/m 6 BIO: jeugdkamp 
15 eten met de KBO: de Uitdaging in Oerle 
26 oud papier ophalen 
  
augustus  
3 vak.programma: Olympische dag 
5+6 vak.programma: bivak oerle 
5+6+7 vak.programma: bivak België 
6 KBO: culturele dag Koningshof 
8 vak.programma: speeltuin 
10 vak.programma: fietstocht 
12 vak.programma: bobbejaanland 
14 t/m 16 vak.programma: wandel 3 daagse + 

afsluitingsavond 
15+16+17 TCO: bivak 
21 eten met de KBO: creme de la creme op het 

Meiveld 
23 TCO: afsluitingsavond 
23 oud papier ophalen 
23+24 Groen en Keurig: bloemententoonstelling 
  
  
september  
2 KVB: lange fietstocht 
3 KVO: begin gymen 
8 KVB: sieraden maken 
13 Inzameling Klein Chemisch Afval: 8.30u-10.15u  

kerkplein 
18 eten met de KBO: Merlijn in de 

v.Vroonhovenlaan 
20 t/m 23  Kermis 
24 KVO: kaarten en rummikubben 
27 oud papier ophalen 
  

oktober  
6 KVB: doe avond herfst 
8 KVO: moederdagviering 
15 KVO: bowlen 
20 KVB: Joep Teurlincx vertelt over zijn werk als 

preparateur van dieren 
23 OWWO: jaarvergadering met verenigingen 
23 eten met de KBO: Molenvelden in Oerle 
25 oud papier ophalen 
25 KVO: kienen 
25 Opening Halloween/pompoenenplezier in  

d'Ouw School 
25 t/m 29  Pompoenenplezier 
  
november  
2 Prijsuitreiking pompoenenplezier in d'Ouw School 
3 of 10 KVB/KVO: gezamenlijke avond KVB/KVO 
20 eten met de KBO: Oude garage Zeelst 
22 oud papier ophalen 
24 KVB: sinterklaasviering 
26 KVO: sinterklaasavond 
  
december  
15 KVB: doe avond Kerst 
16 KBO: kerstviering 
17 KVO: kerstviering 
22 KVB: kerstviering 

27 oud papier ophalen 
23 St Nieuwe Levenskracht 60 jarig bestaan 

Agenda 2009 

april  
19 eerste H. communie 
  
juni  
5+6 Boergondisch Oers 


