
Kijk ook eens op: w w w . o e r l e . i n f o Jaargang 49 
nummer 6, juni 2016 

• Actieve Zonnebloem 

• Schrijf je in voor 
Vakantieprogramma Oerle 

• St. Janstros, een mooie 
traditie 

• Lunchen bij de boer 

• Communicanten nog van 
harte gefeliciteerd 

• Voor alle vaders,  
een fijne vaderdag 

• Nieuw! De ideeenbus 



Foto impressie Pinksterconcert 



Inhoudsopgave 
Binnenkant van de kaft: 
Foto impressie Pinksterconcert 
 
LEGO sorteren  2 
Save the date  2 
Muziek in de Oerse bossen 2 
Professionele ondersteuning  3 
Overpeinzingen  3 
De Parochie  4 
Lunchen bij de boer  6 
Oersmakelijk  7 
Het interview   8 
Column Wil Verbaant  10 
Crypto Oers, puzzel 31 12 
Prijswinnaar Crypto Oers  13 
Gewijzigde openingstijden Rabobank Oerle 13 
Zorg in het dorp 14 
Voorjaarsactiviteiten  15 
Het boek van Peter van de Ven 16 
Nog een interview  18 
Ouw (k)oers 20 
Vakantie programma Oerle 22 
Hokus Pokus 

Vaderdagontbijt 23 
Vaderdag puzzel 24 
Knutselen voor Vaderdag  24 
Vaderdag doolhof 25 
Uitslag kleur-/knutselplaat april 2016 26 
Schoolreisje Toverland 27 
Communicanten Oerle 28 
Knutselen: Rugzakje maken 30 
Nieuw! De ideeënbus 31 

Agenda 32 

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl 

Redactie 
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy, 
Ine Loijen, Wim Luijkx, Anita Sanders, Marlène Snelders-Linssen,  
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Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij de Rabobank in Oerle 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 
NL92RABO0138500819 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 cd/dvd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd). 

Advertentie tarieven 
De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website: 
http://www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

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. 

Colofon 

Verschijningsdata 2016 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

7 20-06-2016  27 (06-07-2016) 

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers)  

8 29-08-2016  37 (14-09-2016) 

9 26-09-2016  42 (12-10-2016) 

10 24-10-2016  45 (09-11-2016) 

11 28-11-2016  51 (14-12-2016) 
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LEGO sorteren 

Oproepje 
 
Beste ouders van leerlingen van de 
basisschool. Inmiddels doen we al heel 
wat jaren mee aan de First Lego League en daardoor 
is er ook veel (extra) Lego op school gekomen. Om 
ervoor te zorgen dat deze Lego weer overzichtelijk 
opgeborgen wordt en goed ingezet kan worden, zijn 
we op zoek naar een aantal ouders die onder het 
genot van een kopje koffie en iets lekkers, het 
gezellig vinden om op een (vrijdag) ochtend deze 
Lego helpen te sorteren. 
Het gaat om een globale verdeling van soorten in 
grotere bakken. Dus bijv. tandwielen bij elkaar, 
bouwblokjes bij elkaar enzovoorts. 
 
Wie heeft er tijd en zin om dit te komen doen? 
Stuur een mailtje naar r.vanderlee@veldvest.nl met 
de voorkeur voor een dag en datum. Dan zorgen wij 
voor de koffie/thee en wat lekkers. 

Save the date 

In oktober organiseert korfbalvereniging BIO een 
spectaculair 24-uurs event met vele activiteiten voor 
jong en oud, waaronder op zaterdagavond om 
20.00u een dienstenveiling gevolgd door een 
gezellige feestavond!  
Locatie: d’Ouw School! 
 
Noteer 8-9 oktober 2016 dus alvast in uw agenda!  
 
Meer informatie: www.biokorfbal.nl 
 
Hopelijk tot dan! 

Muziek in de Oerse bossen 
Helaas waren de 
weersomstandigheden niet 
optimaal, maar gelukkig het 
bleef droog. 
De plaats was weer zoals 
vanouds: groen, rustgevend en 
mooi. De optredens waren 
muzikaal goed, onderhoudend en zeer afwisselend. 
En onze gasten waren wederom zeer welkom: dank 
aan onze zustervereniging Veldhovens Muziekkorps 
en hun meegebrachte Dutch Pipes and Drums o.l.v. 
Willy McVean. Daarnaast eveneens veel dank aan 
het dappere publiek. Ook dit jaar was ons 
Pinksterconcert weer een succes ! 
 
Harmonie St. Cecilia 
 
(Impressie Pinksterconcert zie binnenkant kaft) 
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Professionele ondersteuning 

‘Samen de dag door’ krijgt hulp van 
Severinus 

Door Ad Adriaans 

Het project ‘Samen de dag door’ waarin SWOVE 
dagopvang biedt aan (kwetsbare) ouderen op twee 
locaties van Severinus krijgt professionele 
ondersteuning. Dankzij een subsidie van de 
gemeente Veldhoven kunnen de vrijwilligers van 
SWOVE een beroep doen op enkele medewerkers 
van Severinus. Woensdag 25 mei tekenden Theo 
Coppens, directeur van SWOVE, en de directeur van 
Severinus, Pieter Hermsen, in wijkcentrum 
Akkereind de samenwerkingsovereenkomst. 

Het project startte in 2012 en kende een gestage 
groei. Momenteel komen negen keer per week  
groepen van acht deelnemers bij elkaar. Severinus 
faciliteert hiervoor locaties in Oerle en Zeelst. 
SWOVE heeft een groep van ongeveer 25 
vrijwilligers waarvan er steeds twee een groep 
begeleiden. Ans van Casteren is ouderenadviseur bij 
SWOVE. “De deelnemers geven aan waarin ze 
interesse hebben. Dat kan bijvoorbeeld een 
wandeling zijn of een spelletje spelen. Daarbij 
proberen de vrijwilligers andere deelnemers te 
activeren om mee te doen.” Gaandeweg werd het 
werk van de vrijwilligers steeds zwaarder door een 
toename van zorggerelateerde vragen. Ook doordat 
er steeds meer slechtzienden onder de deelnemers 
zijn, hebben de vrijwilligers behoefte aan extra 
handjes. Van Casteren: “We hebben financiële 
ondersteuning gevraagd van de gemeente om uren 
in te kopen van Severinus.” 

De gemeente erkent dat een situatie is ontstaan 
waarbij de vrijwilligers structureel te zwaar worden 
belast. Zij ziet dagopvang als een van de manieren 
om te voorkomen dat er een beroep wordt gedaan 
op dure vormen van zorg. Indirect dient de 
dagopvang ook ter ontlasting van de mantelzorgers 
van de (kwetsbare) ouderen. De subsidie is bedoeld 
voor de inzet van professionals die de taakbelasting 
van de vrijwilligers in balans kan houden. 

Per locatie zal iemand van Severinus worden 
opgesteld om ondersteuning te geven. “De 
vrijwilligers zijn er niet om lichaamsgebonden zorg 
te verlenen. Wij gaan de vrijwilligers van SWOVE 
ondersteunen. Onze medewerkers zullen hun kennis 
ook inzetten bij het zoeken naar activiteiten voor de 
ouderen”, zegt Geer van Dinther van Severinus.  

Overpeinzingen 

De tijd vliegt! 
 
Soms gaat de tijd veel sneller dan je denkt. 
Natuurlijk kan dat niet, want de tijd gaat altijd met 
dezelfde snelheid voor alles en iedereen, maar soms 
voelt dat gewoon anders. 
De ene dag lijkt de tijd in een stroomversnelling te 
gaan en een andere dag lijkt het alsof de tijd 
stilstaat.  
Tientallen keren kun je dan naar de klok kijken en 
de wijzers lijken dan vooruit te kruipen!  
 
Maar de laatste tijd is dat bij mij anders. De wijzers 
lijken te rennen en de tijd vliegt me door de vingers.  
Zo vreemd om te ervaren, dat de tijd sneller lijkt te 
gaan wanneer je lekker in je vel zit. Zelfs donkere 
wolken of regenachtig weer kunnen daar dan geen 
verandering in brengen. 
Je voelt je goed genoeg om allerlei karweitjes aan te 
pakken en bent bezig van de vroege morgen tot de 
late avond. Moe en voldaan duik je dan je bed in, 
om bijna meteen in slaap te vallen.  
In tegenstelling tot die dagen dat de tijd lijkt te 
kruipen. Want dan kom je er vaak niet toe om zelfs 
maar het kleinste karweitje aan te pakken en je 
verzint smoesjes om maar niet te hoeven doen wat 
eigenlijk op je programma staat. Wanneer het 
tenslotte gelukkig toch bedtijd geworden is, kun je 
de slaap niet vatten en je piekert en piekert meer 
dan goed voor je is. 
 
Op zulke dagen vraag ik me weleens af, hoeveel 
mensen van die vooruit kruipende dagen kennen, of 
dat ik de enige persoon ben die dat zo ervaart. 
Tja, tenslotte praat een mens over het algemeen 
niet graag over dagen of tijden, die minder plezierig 
zijn. Veel leuker is het immers om leuke zaken met 
anderen te delen…  
En toch meen ik dat het goed is voor ieder mens om 
ook trage dagen en minder leuke dagen te delen 
met een ander, omdat daardoor die trage dagen 
wellicht minder vervelend gaan worden en misschien 
zelfs wel helemaal verdwijnen. 
 
Oh, wat ben ik blij dat de dagen die voorbij lijken te 
vliegen voor mij persoonlijk toch veel groter in getal 
zijn dan die voorbij kruipende dagen. 
Alhoewel dagen met een normale snelheid mij ook 
niet onwelkom zijn. 
 
Thea. 
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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

Parochieberichten: 
 

Huwelijksjubilea: 
60 jaar:  
Gerard en Maria Lijten – Coppelmans  (8 mei) 
50 jaar:  
Jan en Martha Smets – van de Ven  (17 mei)  
 

Overleden: 
† Marie Renders – Hendriks, 92 jaar 

 

Pastoraal team: 
René Wilmink (waarnemend pastoor)  
Rudo Franken, Kapelstraat Zuid 18, 5503 CW  
(040 – 303 07 60 
Pater S. Malaka, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
( 040 – 205 13 50 
Wim Jenniskens, Lange Kruisweg 7, 5503 RA  
( 040 – 253 26 15 
 

KerkWijkCentrum: in de sacristie: op dinsdag 
van 9.30 - 10.30 uur. Gesloten tijdens uitvaart! 
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA, ( 040 – 205 12 02 
(tijdens openingsuren) Iedere dinsdagochtend om 
9.00 uur Eucharistieviering. 
st.jandedoper@christuskoning.nl 
 

Melding van bediening of overlijden: 
06 – 10 47 52 26 
 

Opgeven van misintenties: 
Misintenties kunnen met naam + datum en 
afzender in een gesloten envelop worden 
doorgegeven bij:  
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205 24 80 of op dinsdagochtend bij het 
kerkwijkcentrum. 
 

Nieuwe parochianen: 
kunnen zich melden via het kerkwijkcentrum, per 
mail (zie boven) of bij Mia van den Wildenberg,  
040 – 205 25 47.  
 

Website: http://www.christuskoning.nl 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk, 
na 3 juli Christus Koningkerk 
 
Zaterdag 11 juni:  
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka  

Na afloop is er speciale aandacht voor de 
begraafplaats.  

 
Zaterdag 18 juni: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor W. Jenniskens  
 
Vrijdag 24 juni: patroonsfeest van St. Jan de Doper 
09.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 

(Convocamus) + Gilde St. Jan Baptist 
Zegening van de St. Janstrossen 

 
Zaterdag 25 juni:  
Slotviering van de St. Jan de Doperkerk 
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka, wnd 

pastoor R. Wilmink (Convocamus en ’t Koraal) + 
gilde St. Jan Baptist.  
Na afloop zijn wij allen welkom in d’ Ouw School 

 
Zondag 3 juli: 
Welkomstviering van ónze parochianen in de 
Christus Koningkerk (Meerveldhoven) 
11.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 

(Broekwegkoor + ’t Koraal) 
 
Communicanten  
Communicanten uit Oerle, die op 22 mei hun  
Eerste Communie vierden in de Christus Koningkerk  
• Bente vd Waerden 
• Rinn van Genugten 
• Jenny Kelders 
• Birgit Snelders 
• Janiek vd Velden 
 

Vormelingen 
Vormelingen uit Oerle, die op 12 juni hun  
H. Vormsel krijgen toegediend in de Christus 
Koningkerk: 
- Koen Corvers, 
- Lianne Kelders. 
 
 
Pastor Rudo langere tijd afwezig 
Pastor Rudo Franken heeft zich voor onbepaalde tijd 
ziek gemeld en zal gedurende die tijd buiten de 
parochie verblijven. Dat betekent dat hij geen van 
zijn taken zal kunnen uitvoeren. 
Anderen nemen zijn liturgische vieringen over en 
ook op andere gebieden zullen anderen hem 
vervangen. Wij gunnen pastor Franken de tijd om 
helemaal te herstellen en vragen u hem met uw 
gebed te ondersteunen. 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

5507 LA  Veldhoven (Oerle) 
Tel.: 040 - 205 12 18 

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

 

Regio De Kempen 
06 - 2184 8165 

DE MOBIELE FIETSENMAKER 

VOOR 
Service en onderhoud van  

rollators, rolstoelen,  
gewone en elektrische fietsen 

VOOR 
bij u aan huis of op het werk. 

u hoeft geen lid te zijn. 
 

VOOR 
FIETSACCU-SERVICE 

TESTEN e/o REVISEREN 

VOOR 
FIETS-OMBOUW 

NAAR ELEKTRISCH 

BERT VAN EETEN 
06 - 2184 8165 

bertvaneeten.fietsned@gmail.com 

Dag van de Begraafplaats:  zaterdag 11 juni 
Nà de Eucharistieviering van 19.00 uur zal er wat 
uitleg worden gegeven over de Oerse begraafplaats, 
bijzonderheden rond een uitvaart, de reglementen 
en tarieven, maar ook over de bijzonderheden van 
ons kerkhof. Pater Malaka zal op uw verzoek het 
graf van uw familielid zegenen. 
Wij hopen op een droge informatieve avond. De kerk 
sluit weliswaar, het kerkhof blijft! 
 
Slotviering van de St. Jan de Doperkerk op 
zaterdag 25 juni om 19.00 uur 
Kort na het eeuwfeest van onze kerk kregen wij 
plotseling te horen dat onze kerk zou worden 
gesloten. Nadien werd het besluit weer 
teruggedraaid, totdat wij begin vorig jaar de 
mededeling kregen dat uiteindelijk vijf kerken in 
2016 rond hun patroonsfeest zouden worden 
gesloten.  
Het waren niet uitsluitend economische motieven die 
hieraan ten grondslag lagen. Natuurlijk kosten deze 
gebouwen veel geld, dat door steeds minder 
parochianen opgebracht werd. Alle kerken ontvingen 
steeds minder bezoekers, hun vrijwilligers en 
koorzangers werden ouder en moesten daardoor 
afhaken.  
Ook het aantal voorgangers zou op korte termijn 
minderen. In overleg met het bisdom werd toen de 
moeilijke beslissing genomen om de krachten van de 
overblijvende vrijwilligers, werkgroepen en koren te 
bundelen om samen met de parochianen over te 
gaan naar één kerkgebouw: de Christus Koningkerk 
in Meerveldhoven.  
Dit besluit bezorgt vooral de oudere parochianen 
veel pijn en verdriet. Zij trouwden en rouwden hier 
en vierden in deze kerk hun mooie en verdrietige 
momenten. Voor hen is de overgang naar de 
Christus Koningkerk het moeilijkste, want de gang 
naar die kerk is niet ‘even’ gemaakt. Daarom hopen 
wij dat buren of familie hen willen meenemen naar 
een van de vieringen op zaterdag om 19.00 uur en/
of op zondag om 9.30 of 11.00 uur. De ervaring 
leert dat je aan deze vriendendienst leuke contacten 
overhoudt. 
Na de laatste viering is er koffie in de pastorie, een 
gebruik dat de andere kerken al een tijdje kennen! 
Wilt u iemand een liftje geven of zoekt u vervoer? 
Meld u bij vrienden of Henk Waarma: ( 253 97 31. 
 

Laatste viering 
Op zaterdagavond 25 juni zal het gilde de 
voorgangers begeleiden naar de kerk voor de laatste 
reguliere viering. De cirkel, waarin de belangrijkste 
kenmerken van ons parochiedeel worden uitgebeeld, 
zal worden uitgelegd. Deze cirkel komt uiteindelijk in 
de blikvanger van de Christus Koningkerk te 
hangen, waarin elke kerk haar onderdeel zal krijgen. 
Ook de vaste bezoekers van de Severinusstichting 
zullen een eigen stukje invulling in hun laatste 
viering hebben. Na de vendelgroet brengt het gilde 
ons naar d’ Ouw School waar wij nog bij de koffie/
thee mét kunnen napraten. Tiny Leijten probeert 
onze herinneringen wat op te frissen d.m.v. een 
doorlopende voorstelling van een grote verzameling 
foto’s uit de diverse fotoalbums van parochianen op 
de beamer. Enkele weken van tevoren worden de 
zeer oude kazuifels uit de mottenballen gehaald en 
tentoongesteld, opdat u kunt zien hoe fraai bewerkt 
maar ook hoe zwaar deze gewaden wel niet waren.  
Natuurlijk hopen wij op een grote opkomst in de 
kerk en d’ Ouw School. 
 
Zondag 3 juli om 11.00 uur Welkomstviering in 
de Christus Koningkerk (Meerveldhoven)  
Wij hopen op mooi weer en dat er veel Oerse 
parochianen samen achter het gilde richting de 
Christus Koningkerk optrekken. Er wordt om  
10.40 uur verzameld bij Optiek Verhoeven bij de 
kruising Kapelstraat/Provinciale weg (daar is 
voldoende parkeergelegenheid).  
Parochianen van de Christus Koningkerk en de 
voormalige H. Jozef zullen ons verwelkomen en 
voorgaan naar ons nieuw onderkomen.  
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Uiteraard wordt een St. Janstros bij de ingang van 
de kerk gehangen en tijdens de Eucharistieviering 
wordt uitleg gegeven over onze cirkel voor de 
blikvanger. Het (witte) St. Jan de Doperbeeld 
verhuist mee en mogelijk ook het kleine beeldje van 
Moeder Teresa, dat wij in bruikleen hebben.  
Na afloop van de viering is er voor allen koffie/thee 
mét in de pastorie. 
Ook in deze viering hopen wij veel bekende 
parochianen te mogen zien. 
 
De herdenkingsviering van de H. Geest op 
Pinksterzaterdag liet veel bekenden gezichten uit 
Zonderwijk en ’t Look zien. Deze parochianen 
hebben zich na de fusie in 2004 verspreid over de 
beide kerken van de voormalige parochie H. Drie-
eenheid. Na afloop was er nog een plezierige nazit in 
d’Ouw School. Op de website van de parochie kunt u 
dat in het fotoalbum nog eens nazien: 
www.christuskoning.nl 

Lunchen bij de boer 

Gewoon eens lunchen bij de boer 
 
Het voorjaar is weer begonnen. De koeien gaan de 
wei in en de tractors het land op.  Er moet veel 
gebeuren bij de boeren, maar wat eigenlijk precies? 
Kom gewoon eens langs. Het afdelingsbestuur van 
het ZLTO voor de gemeenten Eersel & Veldhoven 
nodigt je uit bij onze boeren, op zondag 17 juli bij 
de familie Versteijnen in Eersel, 24 juli bij de familie 
Van der Aa in Steensel, 21 augustus bij de familie 
Klaasen in Knegsel en 28 augustus bij familie Van de 
Pas in Vessem. 

Er staat een boerenlunch en goeie kop koffie voor je 
klaar. Gewoon zoals het hoort. De boeren zullen 
vervolgens een rondleiding verzorgen over hun 
bedrijf. Dus altijd al eens een kijkje willen nemen bij 
die boer in de buurt? Geef je dan nu op voor één 
van de lunches via boerenlunchzlto@gmail.com.  De 
uiterste datum is 2 weken voorafgaand aan de 
betreffende boerenlunch. We vragen een bijdrage 
van €7,50 per persoon. Om het gewone karakter te 
behouden is er een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, dus zorg dat je er snel bij bent! 
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dietistveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 
* Diabetes 
* Verhoogd cholesterol 
* Hoge bloeddruk 
* Gezonde voeding 

www.dietistveldhoven.nl 

Oersmakelijk 

Het recept komt deze keer van Baukje Sweegers. 
 
Kitkat M&M's taart 
 
Hierbij mijn recept voor de Koers van Oers. Van 
koken houd ik eigenlijk niet echt, van bakken des te 
meer. Dus vandaar dat ik een lekkere taart heb 
uitgezocht. Met verjaardagen is deze ook favoriet bij 
Fleur, Imke en Pien.  

Ingrediënten 
100 ml volle melk 
180 g chocolade extra puur 72% 
1 mespunt zout 
175 g witte basterdsuiker 
200 g boter 
3 eieren 
200 g zelfrijzend bakmeel 
400 g chocolademousse  
1,5 zak Kitkat mini's  
1 zak M&M's crispy  
 

Bereidingswijze: 
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleed de 

bodem van de springvorm met bakpapier en vet 
de randen in met boter. 

2. Breng een pan met water aan de kook. Hang er 
een iets kleinere pan of kom in, die het water niet 
mag raken. Hak de chocolade grof en laat met de 
melk in pan of kom smelten (au bain-marie). Laat 
5 min afkoelen. 

3. Klop ondertussen in een ruime kom de boter, 
suiker en een mespunt zout met een mixer tot 
een luchtige, witte massa. Dit duurt 5 min. Klop 
een voor een de eieren erdoor. Voeg pas een 
volgend ei toe als het vorige is opgenomen 

4. Spatel het chocolademengsel door het beslag. 
Zeef het meel boven het beslag en spatel het er 
voorzichtig door. Schep het beslag in de 
springvorm en bak de taart in het midden van de 
oven in ca. 45 min. gaar. Controleer na 30 min. 
op gaarheid met een satéprikker. Laat de taart op 
een rooster 1 uur en 30 min. afkoelen. 

5. Verwijder de vorm en snijd de taart horizontaal 
doormidden. Bestrijk 1 helft met 1 beker 
chocolademousse. Leg de andere helft er 
omgekeerd (voorzichtig) op en bestrijk de 
bovenkant en zijkant van de taart met de 
rest van de chocolademousse. Breek de 
Kitkat's doormidden en zet ze rechtop 
rondom de taart. Bestrooi de bovenkant 
met de M&M's. 

 
Ik wil de pollepel graag doorgeven aan één 
van de nieuwe Oerlenaren en daarom heb ik 
Yvonne van der Aalst gevraagd. Ze woont 
sinds kort met haar gezin in een mooi nieuw 
huis in ons dorp. 
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Gerard en Maria Lijten zestig 
jaar getrouwd 

 
Gerard (83) en Maria (85) Lijten-Coppelmans 
trouwden op 1 mei 1956 voor de wet. Maar de 
echte huwelijksvoltrekking was voor hen het 
kerkelijk huwelijk op 8 mei van dat jaar in de 
kerk van het toenmalige Zesgehuchten. Op  
8 mei 2016 vierde het echtpaar het diamanten 
huwelijksfeest. Natuurlijk werd de dag ingeluid 
met een mis. “Als de mis goed is, is het feest al 
voor een heel stuk geslaagd”, zegt de 
diamanten bruid. 
 
Door Ad Adriaans 

Beiden 
groeiden ze op 
in een 
boerengezin. 
Gerard in 
Zesgehuchten 
en Maria in 
Zeelst. En 
allebei bleven 
ze na de lagere 
school thuis 
om mee te 
werken op het 
bedrijf. 
Gerard: “We 
hadden thuis 
een gezin met 
tien kinderen. 
Tot mijn 
dertiende jaar 
zat ik op 
school, daarna 
bleef ik thuis 
om op de 
boerderij mee 

te werken. Wel volgde ik nog een aantal 
landbouwcursussen.” Maria komt uit een gezin met 
vijf kinderen. Haar lagere schooltijd kende een 
abrupt einde. “Ik zat in de achtste klas toen de 
school werd gevorderd door de Duitsers. Toen de 
school later weer beschikbaar kwam, was mijn 
schooltijd voorbij. Ik wilde wel doorstuderen maar ik 
moest thuis in het huishouden gaan werken. Ook 
molk ik af en toe de koeien en hielp in drukke tijden 
mee op het land. Verder volgde ik een aantal 
handwerkcursussen.”  

Het interview 

Verkering 
Ze maakten in 1950 kennis met elkaar op de bruiloft 
van een familielid. Gerard: “Twee jaar lang troffen 
we elkaar toevallig op een concours of sportdag. In 
1952 kregen we verkering en vier jaar later 
trouwden we. Ook mijn zus Riek trouwde op die dag. 
Onze broer Dokus was priester en hij voltrok de 
huwelijken.” Voor het feest werd een varken 
geslacht en een kok ingehuurd die voor het diner 
zorgde. De receptie en het feest vonden plaats in de 
tot feestzaal omgebouwde schuur. 
 
Zittard 
In 1956 kon Gerard samen met zijn broer Cor een 
boerderij in Nuenen overnemen. “Zes jaar hebben 
we daar gewoond en geboerd. We hielden er koeien 
en kippen. In 1962 betrokken Maria en ik een 
boerderij op Zittard. We verdeelden het vee en mijn 
broer Cor bleef in Nuenen boeren. In Oerle hadden 
we een gemengd bedrijf met kippen, koeien en 
varkens.” Gaandeweg moderniseerde het echtpaar 
het bedrijf. Zo werd in 1970 een ligboxenstal gezet 
en werd er met rundvee verder gegaan. Het leven 
op Zittard is het echtpaar goed bevallen. Maria: “De 
boerderij in Nuenen lag vlak langs de weg, en we 
hadden er niet alle grond aan huis. Op Zittard 
kregen we meer grond aan huis. Het inburgeren 
verliep voorspoedig, er woonden toen vrijwel alleen 
boeren. Burenhulp was er normaal. We hielpen 
elkaar tijdens het dorsen en hooien of als er een koe 
moest kalven.” Toen in 1976 zoon Gerard van school 
kwam, vormden vader en zoon een maatschap. 
Begin jaren tachtig bouwden ze een nieuw woonhuis 
naast de boerderij. In 1989 nam Gerard junior het 
bedrijf over. Vanwege de komst van het 
nieuwbouwplan Zilverackers mocht het bedrijf niet 
meer uitbreiden. Daarom startte Gerard junior in 
1994 een camping en werd gaandeweg afscheid 
genomen van de veestapel. 
 
Welle 
In 1998 verhuisde het echtpaar naar het dorp waar 
ze aan de Welle een nieuwe woning lieten bouwen. 
Gerard: “De verf van de voordeur was nog nat toen 
wijlen pastoor Vekemans me kwam vragen om als 
acoliet te fungeren tijdens uitvaarten en lid te 
worden van de schoffelploeg. Ik stemde toe, en doe 
dit nog steeds. In al die jaren gaat de teller van het 
aantal uitvaarten al richting de driehonderd. Ik denk 
dat er daarom nog maar zo weinig mensen in de 



9 

Samen genieten ze elke dag van verse zelfgemaakte 
soep. Ook genieten ze van hun tuin, 6 kinderen, 16 
kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Maria vindt 
het leuk om de puzzel in de krant op te lossen. 
Gerard is naast mantelzorger voor Maria ook nog 
wel eens te vinden in de tuin van een van de 
kinderen. En de tv, die gaat ’s avonds pas om 20.00 
uur aan voor het journaal. Behalve op zondag, want 
dan wonen ze thuis de mis op tv bij.  

kerk komen”, zegt Gerard met een lach. De kerk 
neemt een belangrijke plaats in in het leven van 
Gerard en Maria. Als het enigszins kan, bezoeken ze 
elke week het gebedshuis. Nu Maria ten gevolge van 
een lichamelijk ongemak de mis niet meer kan 
bijwonen, kijken ze samen onder het genot van een 
bakje koffie de mis op de televisie.  
 
Klusjesman 
Gerard is zo handig dat hij een veelgevraagd 
klusjesman is voor de parochie. “Ik heb onder meer 
het Lam Gods opgeknapt, en maakte onder meer 
een lessenaar voor op het priesterkoor, het bord van 
het pastoor Vekemansfonds, het bord voor de 
gedachteniskruisjes en een standaard voor de 
adventskrans.” Ook voor de kleinkinderen, die ze 
inmiddels al zestien hebben, maakte Gerard van 
alles. Hobbelpaarden, een winkeltje, een boerderijtje 
en legpuzzels. Maria heeft veel van dit houten 
speelgoed in vrolijke kleuren geschilderd.  

Handwerken 
Toen Maria aan de Welle kwam wonen, kreeg ze er 
direct een aantal vriendinnen. “Het begon als een 
handwerkclubje. Nu zien we elkaar elke week een 
keer om bij te buurten.” Handwerken heeft ze zowat 
heel haar leven gedaan. “Borduren en zo mocht ik 
vroeger thuis alleen op zondag. Alleen sokken 
stoppen, dat mocht door de week wel”, herinnert 
Maria zich nog. Vroeger was ze lid van de 
volksdansclub en de boerinnenbond. Later werd dat 
de KVO waarbij ze in Oerle gehuldigd werd voor het 
vijftigjarig lidmaatschap. Tien jaar daarvan zat Maria 
in het bestuur. Met plezier kijken ze regelmatig naar 
hun beeltenis in klei, gemaakt door de Eindhovense 
kunstenaar Mooniq Priem.  

Gerard en Maria Lijten. 
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HIJ LEEFT NOG…….. 
 
Net als een voetbalclub of Max Verstappen wil ook 
een drumband steeds hogerop. Niet omdat het kan, 
maar omdat het nodig is om op een hoger plan te 
komen. Dus elke 2 of 3 jaar oefenden we ons te 
pletter, soms tot vervelends toe, om 2 “stukken” 
onder de knie te krijgen en dit aan een jury te 
tonen. Eerder had de uitdrukking “stukken onder de 
knie krijgen” een heel andere betekenis voor ons….. 
Op het laatst kwamen we wel 3 keer per week bij 
elkaar om alweer diezelfde muziekstukken uit te 
melken, totdat de instructeur eindelijk op de laatste 
generale repetitie zei: “Niets meer aan doen”. En als 
hij dát zei, dan was het goed. 
 
We reden dan naar verre windstreken zoals 
Kaatsheuvel, Beuningen, Wilp of een ander ver oord 
om onze kunsten aan een KNF-jury te tonen en 
vooral te laten horen. Want zowel het auditieve 
alsmede het visuele (marcheren) én het muzikale 
kwamen tegelijkertijd aan bod. Zie hier de moeilijke 
opdracht die we hadden te vervullen als opgroeiende 
late pubertamboers van 16 -18 jaartjes jong. 
 
De KNF was/is voluit:  
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN HARMONIE 
EN FANFAREGEZELSCHAPPEN. Deze bond had eens 
een landelijke tambour-maître cursusdag 
georganiseerd in Barneveld. Hiervoor had de bond 
een Engelse bullebak uitgenodigd.  
Hij was in Engeland bilateraal de grootste man van 
alle zinloze gevechtseenheden van het leger bij 
elkaar: landmacht, luchtmacht en marine. Op de 
Engelse Koninginnedag  (de zogenaamde “Trooping 
the Colour”) was híj dé grote man. En naar hem kon 
je niet niét luisteren.  

Zijn commando’s waren als donderklappen en niet 
mis te verstaan.  
Maar ik heb die dag wel veel van hem geleerd - 
behalve zijn prachtige, bijna deftige stijl en zijn 
autoriteit, die had ik gewoon niet in huis. 
 
Vele malen zijn we zo op wedstrijden geweest en 
vele malen kwamen we met een goed resultaat 
thuis. Weliswaar op kleinere schaal maar de euforie 
was even groot in Oers als toen PSV dit jaar 
kampioen werd. En natuurlijk stonden onze 
gewaardeerde “echte” muzikanten van de harmonie 
klaar om ons bij terugkomst in Oers te fêteren. Maar 
natuurlijk kwamen ze ook en vooral om mee te 
feesten. Dát konden we samen wél prima. 
 
Soms gebeurde er iets speciaals in de euforie van de 
zogenaamde 3e helft wat je nooit meer vergeet. 
Natuurlijk zijn we bijna niets uit die tijd vergeten. 
We weten van vroeger nog heel veel, alleen het 
korte termijn geheugen is nu helaas wel aan slijtage 
onderhevig bij enkelen. 
Maar, we gingen weer eens in Waalre op concours 
en dat was lekker dichtbij. En alweer hadden we de 
eerste prijs. Ook onze bestuursleden, die een 
verzorgende rol én supporter speelden tijdens onze 
uitstapjes, waren weer euforisch. Zij hadden een 
belangrijke organisatorische rol rondom deze 
concoursen. Dat deden ze prima. Het vervoer naar 
de concoursen gebeurde meestal per bus, maar 
Waalre lag dichterbij en dus werden we per auto 
vervoerd. 

Column Wil Verbaant 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.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

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

 

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 
• APK 
• Diagnose 
• Airco-onderhoud 
• Camperonderhoud 
• Schadeherstel 
 

• Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Italiaanse 
autospecialist 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Vanaf het voetbalveld waar het toernooi had 
plaatsgevonden, sprongen enkele van de uitzinnige 
tamboers in én achterOP één van de auto’s die ons 
weer naar Oers zou brengen. Ik bedenk me nu: 
waarom geen platte kar zoals de voetballers ook 
altijd hebben...? 
Het voelde als een soort ererondje door het dorp en 
als de koning zelf wuifden we naar iedereen die het 
maar wilde zien. Na het ererondje door Waalre 
verliet de bewuste auto de bebouwde kom en reed 
richting Veldhoven. 
 
Ongeveer bij de watermolen trapte de chauffeur zijn 
gaspedaal nog wat euforischer in en we reden 
algauw boven de 60 km per uur. Je hoeft geen 
hogere mathematica gestudeerd te hebben om te 
begrijpen dat met de factor vaart ook de factor 
“link” toeneemt…. Want: in een flauwe bocht hield 
een achter op de auto zittende tamboer het niet 
meer vanwege een gebrek aan verstand én grip én 
een teveel aan euforie, en gleed met, ik denk 
inmiddels 70 km per uur, de auto af. Zeker 2 of 
misschien wel 3 keer ging hij over de kop op de 
gemacadamiseerde weg om daarna in de grasberm 
te belanden. We waren blij voor hem dat er op dat 
moment geen tegenliggers waren….. Kop kapot, knie 
kapot, ellenboog kapot, uniform kapot én pet kwijt. 
Ook de kluts was zoek, van schrik bij alle meerijders 
in en op de auto. En vooral natuurlijk bij de 
chauffeur van dienst. 
 

Hoe vertel je dit aan de ouders in Oers? Iemand 
moest het doen. De ouders waren op dat moment al 
druk frikandellen en kroketten aan het bakken, want 
ze hadden een friettent te runnen. Maar de salto 
makende tamboer zat later thuis alweer achter in de 
keuken een grote bakkes te hebben dat hij ‘s avonds 
toch wel mee zou gaan stappen. Daar kwam echter 
niks van, want hij was toch wel té gehavend om 
daar toestemming voor te krijgen van zijn ouders. 
 
Dus hebben wij maar een paar glazen bier extra 
genomen “s avonds, om van de schrik te bekomen. 
Het thuiszittend lijdend voorwerp van dienst zou het 
zo ook gewild hebben, dachten wij onszelf 
troostend. En er moest (nog) meer gebeuren 
voordat wij als eerste prijswinnaars zonder pils naar 
huis gingen. Nóg weer later hebben we dat volgens 
traditie met vloeibare hulp van onze prima 
zaaleigenaar nog eens dunnekes over gedaan en nu 
in aanwezigheid van de “saltist”. 
Maar al met al is het toch goed gekomen want hij 
leeft nog. 
 
Ik zag hem pas nog lopen met zijn hondje, alsof er 
niks gebeurd was. 
 
Groeten, 
 
Wil 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 
 Fax: 040 - 205 27 20 
Mob: 06 - 53647982 

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen,etc beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond. 
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl. 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans ! 
U moet de volledige oplossing insturen 
 

De oplossing van Crypto 30 was:  
1. SlotViering 
2 CArla 
3. DiensteNveiling 
4. NooDkapel 
5. KErk 
6. WilgeNman 
7. AfvalBerg 
8. DiscO 
9. FietstOcht 
10. StiMulans 
11. OErle 
12. BroereNdas 
 
Familienaam: VAN DEN BOOMEN 

Crypto Oers, puzzel 31 

De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Jo ten Have, Kees Hulshorst, Wil de Kort,  
Janus van Lieshout, René en Gerry van der Mierden, 
Annie Stemerdink. 

 
1 Kalverdelen zijn anders een weg in Oerle-Zuid 
 (11) 
2 Is deze straat een kind van Perry en Noortje ? 
 (6) 
3 Deze hulp komt niet uit het noorden (8) 
4 Het klinkt alsof deze schrijver van het dialekt bij 
 de FNV was (2,4) 
5 Op 27 juni niet in Boston maar gewoon in Oers 
 bij de KVB (8) 
6 Zo te horen geen familie van Neehoofds (6) 
7 Bij 't Zand of bij De Beer, ze smaken naar meer 
 (12) 
8 Bevorder de veiligheid en voorkom dat de wijk 
 gaat kletsen (14) 

1                            

2                       

3                         

4                       

5                         

6                       

7                             

8                               
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jan1.joosten@kpnplanet.nl

Kees Hulshorst ontvangt  
Crypto Oers - prijs! 
 
Donderdag 26 mei heeft onze voorzitter alweer voor 
de 6e maal een prijs aan een Oerse puzzelaar 
mogen uitreiken. Dit maal was de gelukkige winnaar 
Kees Hulshorst, die trouw bijna alle Crypto’s maakt 
en de oplossing instuurt naar 
redactie@koersvanoers.nl.  

 
Omdat Kees de afgelopen 5 maanden steeds de 
juiste antwoorden had en er voor iedere goede 
inzending een briefje met zijn naam in de ‘hoge 
hoed’ werd gedaan, kon het gebeuren dat hij de 
laatste oplossing te laat instuurde maar tóch 
prijswinnaar werd! Kees is inmiddels de trotse 
bezitter van zijn prijs: een heerlijke fles Oerse Hoop. 
En Kees: geniet er vooral van! 
 
Voor iedereen die nog nooit de Crypto Oers heeft 
opgelost: ga het vooral eens proberen! Overleg met 
je buurman, -vrouw, wandelvriendin en/of 
tennismaat en laat die hersens kraken. Wie weet 
ben jij dan de volgende die een leuke waardebon of  
een product ontvangt van één van de Oerse 
ondernemers. 

Prijswinnaar Crypto Oers  Gewijzigde openingstijden 

Rabobank wijzigt openingstijden 
kantoor Oerle 
Door toenemend gebruik van internetbankieren, 
mobiel bankieren, telefoon en e-mail is het bezoek 
aan het Rabobankkantoor in Oerle de afgelopen 
jaren sterk afgenomen. 
Dit heeft tot gevolg dat de openingstijden van dit 
kantoor m.i.v. 30 mei aanstaande worden 
aangepast. 
 
Wat betekent dit voor klanten van Rabobank 
Eindhoven-Veldhoven? 
Klanten die op dinsdag of donderdag willen binnen 
lopen met vragen over hun dagelijkse bankzaken 
zijn van harte welkom op kantoor De Meent in het 
Citycentrum te Veldhoven. Door van tevoren een 
afspraak te maken, blijft een bezoek aan het 
kantoor in Oerle op alle werkdagen van de week 
mogelijk. Geld opnemen blijft zowel in Oerle als in 
Wintelre 24 uur per dag mogelijk. Daarnaast kunnen 
veel bankzaken zelf geregeld worden via 
rabobank.nl/klantenservice, via Rabo 
Internetbankieren, met de Rabo Bankieren App, per 
mail of telefonisch. 
 
Openingstijden kantoor Zandoerleseweg vanaf  
30 mei 2016: 
Maandag:  12.00 – 17.00 
Dinsdag:  alleen geopend voor afspraken 
Woensdag:  09.30 – 17.00 
Donderdag:  alleen geopend voor afspraken 
Vrijdag:  09.30 – 18.00 
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Liever langer thuis maar wel veilig! 
 
Als je ouder wordt wil je graag blijven wonen in je 
vertrouwde omgeving waar je iedereen kent en waar 
je je prettig voelt. Vaak is dat goed mogelijk en fijn 
maar soms loop je toch tegen problemen aan.  
Op gebied van veiligheid bijvoorbeeld. Denk maar 
aan valgevaar (drempels, traplopen, hoge 
douchebak, donkere hoekjes). Ook kunnen er 
problemen zijn met de bediening van het gasfornuis, 
het kunnen telefoneren of alarm slaan of kan het 
moeilijk zijn om de deur zelf op tijd te openen. 
Dit zijn wat voorbeelden van belangrijke 
aandachtspunten die binnenshuis spelen, maar hoe 
zit het in uw woonomgeving? Hoe is het gesteld met 
uw tuinpad of balkon, de stoepen in de buurt, de 
afstand die u moet afleggen naar de winkels en lukt 
het fietsen nog zonder te vallen? Je kan wachten tot 
er iets misgaat,…maar beter is om te zorgen dat het 
niet gebeurt! Door op tijd in actie te komen blijf je 
veilig op de been en kun je lekker blijven wonen en 
leven zoals je gewend bent. Met kleine 
veranderingen voorkom je soms veel ellende.  
 
Er is tegenwoordig veel te koop en overal zie je 
reclame voor speciale producten gericht op ouderen 
en veiligheid. Maar vaak zie je door de bomen het 
bos niet meer. Wat is nou echt handig en passend 
voor uw situatie (of die van uw ouders, buren…)? 
 
Een ergotherapeut kan ter plaatse met u meekijken 
en meedenken en kan u in uw situatie gericht advies 
geven. Door er nu aandacht aan te besteden 
investeer je in een veilige toekomst. Je hoeft er 
daarna niet te veel meer aan te denken. Kortom je 
kan verder met leven; veilig leven! 
Een ergotherapeut kan samen met u naar 
oplossingen zoeken voor problemen waar u tijdens 
de activiteiten van uw dagelijkse leven tegen 
aanloopt. 

De ergotherapeut observeert: 
• Kan het eventueel ook anders? Wat is handig? 
• Zijn er hulpmiddelen of manieren waardoor het 

wel zou lukken?  
• Zou u daar in uw situatie wat aan hebben? Zou u 

het kunnen proberen of kunt u het leren?  
• Wordt het hulpmiddel wel vergoed? Is er sprake 

van een eigen bijdrage?  
• Als het kapot is wie repareert het dan? 
 
Elke situatie vraagt om een frisse blik en een 
oplossing op maat. Oplossingen die soms 
verrassend, soms heel simpel en soms erg 
ingewikkeld zijn. Als het makkelijk opgelost kan 
worden, dan doen we dat natuurlijk! Maar als er veel 
bij komt kijken, dan gaan we door tot het maximale 
bereikt is. De regie ligt bij u zelf en/of bij uw 
omgeving. Wij kunnen u wegwijs maken en 
ondersteunen in de aanschaf of aanvraag van 
hulpmiddelen en voorzieningen. Als u wilt weten 
waar je nou echt iets aan hebt en waar je dit het 
beste kan lenen, huren, kopen of aanvragen, dan 
kan een ergotherapeut je daarbij helpen! Liever 
langer thuis! Met ergotherapie aan huis! Op de 
website www.ergotherapiedekempen.nl vindt u 
uitgebreide informatie over wat ergotherapie is, de 
inhoud van de behandeling en over de diensten die 
door onze praktijk verleend worden. 

Wij werken hierbij graag samen met andere 
behandelaars die bij u betrokken zijn. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de huisarts, fysiotherapeut, 
thuiszorg maar ook instanties als de gemeente 
(Wmo), SWOVE en hulpmiddelenfirma’s. Als 
ergotherapeut komen wij bij u thuis, in uw eigen 
leefsituatie. Daar ligt immers de hulpvraag. 
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering. Bij de meeste zorgverzekeraars is 
een verwijzing door een (huis)arts niet vereist. Wilt 
u meer weten of een afspraak maken, neem dan 
contact met ons op. 
 
 
Ergotherapie de Kempen 
Martine Lallemant telefoon: 06 386 46 956 
Josette de Nivelle telefoon: 06 555 82 023 
info@ergotherapiedekempen.nl 
www.ergotherapiedekempen.nl 

Zorg in het dorp 

Ergotherapeute de Kempen,  
Josette de Nivelle en Martine Lallemant. 
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Voorjaarsactiviteiten Zonnebloem 
Oerle. 
 
In de maand april hebben de gasten van de 
Zonnebloem het behoorlijk druk gehad. 
Er waren verschillende activiteiten;  
Op zondag 10 april zijn we met een aantal gasten 
naar de schouwburg in Eindhoven geweest. Het 
Lichtstadtheater had speciaal voor de regionale 
Zonnebloem (de Kempen, Eindhoven) een 
ouderwetse revue voor de zondag ingepland. De 
voorstelling had ook de toepasselijke titel:  
"en nu.....Revue". Er was zang, dans, sketches en 
erg mooie revuekleding! 
De middag was erg geslaagd, er werd veel gelachen! 
 
Ook werd er in 
deze maand, het 
voorjaarstukje 
gemaakt; 
verzorgd door 
Gidi en Corry 
van Riet. 

Iedereen ging met een 
supermooi en zelfgemaakt! 
bloemstukje naar huis. De 
groep was misschien niet zo 
groot, maar er werd z'n best 
gebuurt, alsof het een grote 
groep was. 
 

Voorjaarsactiviteiten 

Eind april, was er een gezamenlijke activiteit met de 
afdeling Noordrand. Dus zijn we met een grote 
groep gasten op bezoek geweest bij het 
Rundgraafpark. 
Deze middag kwam de Valkenswirdse twiling op 
bezoek. Erg leuk! En onder het genot van een hapje 
en drankje, was het een gezellige 
middag. 
 
Donderdag 19 mei, zijn we met 
enkele gasten naar de kerk van 
Meerveldhoven voor de jaarlijkse 
bedevaart geweest. Na de 
bedevaart werd er gezamenlijk 
koffie gedronken. Bij Oersgezellig 
stond de koffie al klaar. Er waren 
nog wat meer gasten van de 
Zonnebloem aangeschoven. En er 

werd genoten van de heerlijke appeltaart met ijs en 
slagroom. 
 
De volgende activiteit is dinsdag 14 juni. Dan gaan 
we op bezoek bij de Ruurhoeve in Hoogeloon. 
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Boek van Peter van de Ven 

Marjo Knapen en Peter van de Ven hebben 
vorig jaar een wereldcruise gemaakt. In mei 
verscheen Peter’s boek hierover ‘Wereldcruise 
met diepgang’. Om de lezer van de Koers van 
Oers alvast een impressie te geven volgt hier 
een hoofdstuk. 
 
 
 
 
 
 
Bespiegelingen vooraf… Een verlangen om tot 
mezelf te komen 
 
Confucius zegt dat het beter is één mijl te reizen 
dan duizend boeken te lezen. Nou, dan is onze reis 
om de wereld kostbaarder dan werelds grootste 
bibliotheken. Onze wereldcruise, op een bijna 
driehonderd meter groot schip, gaat liefst vier 
maanden duren. Varen rondom de wereld in buiten 
wereldse luxe: zwembaden, spa’s, bibliotheek, 
theater, bars en restaurants, kortom alles in 
superlatieven! Onze sabbatical start op zes januari 
2015 en heeft een prima timing. Mijn vrouw is de 
verstikkende regelgeving van het onderwijs beu en 
zoekt nieuwe zingeving. Ik wil een betere 
werkbalans; wat geeft mij werkelijk de meeste 
energie? We hebben de behoefte om dingen eens op 
een rijtje te zetten, een verlangen om tot onszelf te 
komen. Weg uit de hectiek van alledag, weg van 
wekkers en deadlines. We haasten, staan in files, 
worden geleefd door overvolle agenda’s en 
mailboxen en timmeren ons sociaal leven dicht met 
sportuurtjes, hobbyavonden en verjaardagbezoeken. 
Tijd voor rust en stilstaan bij jezelf, tijd voor 
onthaasting. Het voorkomt dat ons leven een 
vanzelfsprekendheid wordt. Iedere haven biedt 
straks een nieuw panorama, ieder ingeslagen pad 
een ander perspectief. Maar gaan we het risico aan 
om met andere ogen naar onszelf te kijken? Vinden 
we de moed om onze gewoontes te doorbreken? 
‘You cannot discover new oceans unless you have 
the courage to lose sight of the shore’. Gelukkig 
doen we dat in ieder geval! 

Nou, de vertrekpunten staan, maar welke 
antwoorden gaat ons reisavontuur ons brengen? 
Waarom houd ik eigenlijk zo van (verre) reizen? 
Steeds doet een nieuwe omgeving mij vanuit een 
ander perspectief kijken. Wanneer ik écht op reis 
ben, kom ik anders terug. Reizen is een vorm van 
zelfonderzoek. Het is ver gaan om dicht bij mezelf te 
komen. Ik bezoek vele landen, zie oogstrelende 
natuurlandschappen en culturele wereldwonderen. 
Soms is het op reis zijn niet eens leuk maar in 
retrospectief weer wel. Achteraf komt vaak een 
mooi, verdiepend inzicht. Reizen heeft mijn dubbele 
nieuwsgierigheid. Hoe denken anderen, in vreemde 
culturen, en wat ontdek ik bij mezelf? Even afstand 
nemen van het bekende, alledaagse en mijn 
vertrouwde identiteit. Ik wil mijn gewone leven even 
parkeren. Loskomen van wie ‘ik ben’ en me 
verdiepen in ‘wie ik wil zijn’.  
Zo’n mini-identiteitscrisis dwingt me tot nadenken. 
Een uitdagende 
identiteitsvraag boeit 
me: ben ik een 
vakantieganger die 
andere culturen als 
ontspanning ziet of een 
reiziger die wil 
ontdekken? Eigenlijk wil 
ik geen toerist zijn 
maar een stoere 
(wereld)reiziger met 
een neus voor 
authenticiteit. Ik heb 
twijfel gekend over de 
luxe cruisevaart. Ik ben 
geen saaie toerist en 
zoek juist eenvoud, 
spanning en avontuur. 
Maar toch…! 
 
Een jaar van tevoren je reis vastleggen biedt volop 
reflectiemogelijkheid en voorpret. Ingrijpende 
beslissingen ga ik niet uit de weg. Vier maanden 
verlof nemen pleegt een aanslag op de continuïteit 
van mijn leven en werk. Laat ik ouders, kinderen en 
werk zomaar achter? Stel ik mijn droom uit tot mijn 
pensioen? Kies ik voor uitgesteld geluk of leef ik nu? 
Mijn dilemma-spiegel heeft een vreemde reflectie: 
wees jezelf en pas je aan! Mijn verdiepend 
zelfonderzoek is volop gaande. Veel praktische 
zaken moeten nog geregeld worden.  

Auteur van het boek, 
Peter van de Ven. 
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Ik realiseer me de deur niet zomaar voor maanden 
dicht te kunnen trekken. De ontdekkingsreiziger in 
mij voelt zich in die vrijheid beperkt. Ik voel me 
gevangen in het ‘net van gewoonte, structuur en 
plicht’. 
De wereldcruise is exemplarisch voor het 
‘reizigersmodel’. Het vraagt en biedt volop structuur, 
schema en duidelijkheid. Vanuit dit model weet ik 
precies hoe laat in welk continent, land, stad en 
haven ik ben. Hoe laat ik van boord kan en weer 
terug moet zijn. Ik kan zelfs, als ik maar genoeg 
betaal, meegaan met de strak georganiseerde 
excursies vanaf het schip. Maar dat wil ik niet. 
Wanneer ik de luxe van het schip verlaat, eenmaal 
aan land, verkies ik het ‘trekkersmodel’. 
Aangemeerd in de haven omarm ik de vrijheid en 
bepaal ik zelf mijn koers. Het reizen dat dan begint 
geeft mij het ultieme gevoel van vrijheid terug! Ik 
neem zelf weer de regie en volg mijn hart. Als 
romanticus struin ik door de steegjes, straten en 
wijken, mijmerend over de geschiedenis die zich er 
heeft voltrokken. Dit model geeft mij de vrijheid die 
ik zoek. Recent was ik met mijn jongste dochter in 
een pretpark en kocht ik een ‘speedy pass’. Door 
fors meer te betalen kocht ik de attractiewachttijden 
af. Die dag bekroop me een vreemd gevoel. Want in 
wachten zit ook de charme en ergernis die de 
ervaring kleurt en doet leven. Het wachten als 
onderdeel van de realiteit is tegelijkertijd ook een 
mini-vakantie. 
 
De Italiaanse filosofe Braidotti noemt onze vorm van 
reizen een perverse mobiliteit. Ze doelt op de 
‘reiziger’ die het verre avontuur tegemoet treedt 
met het comfort van thuis. (In ons geval wordt het 
comfort zelfs nog groter!) In haar ogen zijn we een 
medium avonturier in de comfortabele veiligheid als 
toerist en toeschouwer. De blanke westerling die 
werelds schoonheid en ellende aanschouwt. De 
‘aapjeskijker’ die de illusie koestert dat hij elders is 
maar wel zonder discomfort! De toerist die nergens 
hoeft te wachten, want alle papieren zijn geregeld. 
De hautaine, vermogende toeschouwer die snel de 
geuren opsnuift en slechts flarden van het land ziet. 
De eerste stap naar wijsheid is de wereld te 
onderzoeken en de laatste stap naar wijsheid is de 
wereld te aanvaarden. Ik omarm de gedachte dat 
mijn manier van reizen een combinatie is van beide 
modellen.  

Als ik alleen comfort, zekerheid en vluchtigheid 
toelaat sluit ik een wezenlijk stuk van de realiteit 
buiten. Het ‘vervoersmiddel’ staat echter mijn 
vrijheid in denken en handelen niet in de weg. Ik wil 
integreren in het alledaagse leven op de 
bestemmingen die we aandoen. Contact leggen met 
lokale mensen uit vele windrichtingen. Op de luxe 
zeedagen onthaasten, mediteren, lezen en sporten. 
Open staan voor boeiende gesprekken met 
kleurrijke medereizigers en horen wat hen drijft en 
inspireert. Zelfs op reis wegen honderd 
bezienswaardigheden niet op tegen één werkelijke 
ontmoeting. Ik wil mijn nieuwsgierigheid laven aan 
nieuwe ontmoetingen in andere omgevingen. Mijn 
identiteit verrijken met verrassende zienswijzen en 
levensverhalen. Vanuit andere perspectieven wil ik 
naar mezelf kijken en ik citeer Marcel Proust: “De 
ware ontdekkingsreis is niet het bezoeken van 
nieuwe landen maar het kijken met andere ogen.” 
Maar ineens voel ik onrust, aan het einde van mijn 
bespiegeling. Een nieuw inzicht dient zich aan. De 
filosofische beschouwingen komen vooral uit mijn 
hoofd. Ik voel benauwdheid en realiseer me de 
valkuil. Vanuit mijn denken ontspringt slechts de 
bekrompen focus op wat mijn reis moet opleveren! 
Nut, opbrengst en moeten. STOP! Eigenlijk wil ik 
maandenlang de dingen gewoon maar laten 
gebeuren. De stilte, de ruimte voor het 
onverwachte, de verveling, kortom de leegte. We 
hebben stilte nodig om contact te maken met onze 
ziel, zei moeder Teresa. Ik voel de rust weer 
terugkeren. Een nieuwe gloed verschijnt aan de 
horizon. Mijn wereldreis hoeft niet volgens plan te 
verlopen om ervan te kunnen genieten. Het leven is 
gelukkig niet zo ingewikkeld als ik het maak. 
Gewoon genieten, dat mag ook… 

Als je wilt weten hoe de reis verliep kijk op: 
www.wiewilikzijn.nl. Hier kun je het boek bestellen. 
(Een presentatie/workshop over de wereldcruise/
sabbatical is ook mogelijk) 

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

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 www.dehoeve.nu 
 040 - 205 22 66 Sint Janstros bij de voordeur 

Een traditie dreigt te verdwijnen 
 
Oerle is een dorp waar van oudsher nog vele 
tradities zijn blijven bestaan. Maar op dit 
moment spelen er een aantal zaken waardoor 
tradities dreigen te verdwijnen. Zo hebben we 
allemaal gehoord dat de kerk in Oerle gaat 
sluiten. Zaterdag 25 juni vindt de laatste mis 
plaats. Deze sluiting heeft heel veel invloed op 
ons dorpsleven en de activiteiten van vele 
verenigingen. Zo beginnen veel activiteiten van 
Gilde Sint Jan bijvoorbeeld in de kerk, en wat 
gebeurt er met de kerkkoren? 
Bloemenvereniging Groen en Keurig versiert 
wekelijks de kerk, dat valt nu ook weg en zo 
kunnen we nog meer dingen noemen die 
misschien langzaamaan uit onze Oerse 
gemeenschap gaan verdwijnen. Zo ook de Sint 
Janstros. Wie maakt er nu nog een tros en 
hangt deze bij de voordeur?? 
door: Annie vd Velden en Miranda van Vlerken 
 
De legende van Johannes de Doper 
In Oerle wordt bij veel huizen jaarlijks de Sint-
Janstros bij de voordeur opgehangen. De Sint-
Janstros is een boeket, bestaande uit kruiden, 
bloemen en bladeren die op Sint Jansdag geplukt 
zijn. De tros bestaat onder anderen uit bladeren van 
de notenboom, korenbloem en het Sint-Janskruid. 
Het beschermt volgens het volksgeloof tegen 
blikseminslag, ziekte, brand en boze geesten. De 
legende verhaalt dat Johannes de Doper, op de 
vlucht voor zijn vijanden, 's nachts moest 
onderduiken bij vrienden.  

Nog een interview 

Een verrader had echter het betreffende huis 
gemarkeerd door een boeket aan de deurpost op te 
hangen. De volgende dag leek er een wonder 
geschied, want aan alle deurposten hing een tros 
bloemen, waardoor de verblijfplaats van Johannes 
de Doper verborgen bleef. [bron: wikipedia] 
 
100 jaar lang Sint Janstrossen maken 
Vooral de oudere Oerlenaren maken nog een Sint 
Janstros, gaan naar de kerk om deze te laten wijden 
en hangen de tros bij de voordeur.  
Bertha Crooijmans en Grada van Selst doen dit nog 

ieder jaar en 
kunnen 
vertellen hoe 
ver deze traditie 
terug gaat. 
Bertha: “Ik 
weet nog dat 
ons moeder 
(Marie 
Crooijmans) bij 
ons thuis 
(boerderij 
Vilderstraat 1) 
altijd al Sint 
Janstrossen 
voor iedereen 

maakte. Dat deed ze voor de kerk, de pastoor en de 
burgemeester. Dat was nog in de tijd van pastoor 
De Bont en Bles. De burgemeesters waren toen Ras, 
Van de Ven en Elsen. Ik weet niet zeker of mijn oma 
(Petronella van 
de Ven) ook al 
Sint 
Janstrossen 
maakte. Maar 
mijn moeder 
heeft het 
gedaan tot 
begin jaren ’80. 
Ze is 98 jaar 
oud geworden 
en heeft meer 
dan 60 jaar 
lang in het 
ouderlijk huis 
St. Janstrossen 
gemaakt.  
 Marie Crooijmans 

Een wasmand vol bloemen 
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De Sint Janstros 

Op 24 juni vieren we het hoogfeest van  
St. Johannes de Doper, de patroon van de 
parochie en van het gilde Sint Jan. Het 
geboortefeest van Sint Jan (24 juni) werd 
reeds gevierd in de vierde eeuw. Deze 
datum hebben vele oude volksgebruiken 
naar zich toegetrokken zoals bijvoorbeeld 
de Sint Janstros.  
 
In de Sint Janstros komen van oudsher zeven 
planten voor vanwege de zeven letters van de 
naam Johannes; zeven is bovendien een heilig 
getal. Tot de tros behoort allereerst het gele 
Sint Janskruid, een vetplant met oliekliertjes in 
de bladeren; vanwege deze gaatjes in de 
bladeren, die er door de duivel ingeprikt zouden 
zijn, heette de plant ook ‘Jaag den duivel’ en 
werd zij gebruikt tegen de heksen en toverij 
maar eveneens tegen blikseminslag.  
Verder komen in de tros voor: korenbloemen, 
witte en/of rode rozen, duizendschoon 
(lievemennekes), pepermuntkruid of 
margrieten, anjers of vingerhoedskruid, grassen 
en niet te vergeten notenbladeren. Deze 
notenbladeren hangen misschien samen met het 
feit, dat de bliksem zelden in een notenboom 
slaat, maar kunnen ook een 
vruchtbaarheidszegen aan duiden.  
Alle gildenbroeders hangen na de patroonsdag 
(24 juni) een Sint Janstros bij de voordeur van 
hun huis. De tros blijft ook daarna geruime tijd 
hangen. 

Begin jaren ’80 heb ik het overgenomen van mijn 
moeder. Als we terug rekenen, maakt onze familie al 
ruim honderd jaar Sint Janstrossen. Het was een 
mooi gezicht hoor want ons moeder had altijd een 
hele wasmand vol met bloemen klaar staan. Ze was 
altijd een hele dag bezig met het maken van al die 
trossen. Maar het resultaat mocht er zijn.” 
 
Mooie traditie 
Grada: “Sinds een paar jaar heeft Bertha steeds 
meer moeite om zelf de tros te maken. Daarom 
maak ik nu een tros voor haar. De meeste bloemen 
zijn in de natuur te vinden. Het is nog heel wat om 
alle bloemen bij elkaar te zoeken. Ik fiets langs de 
bermen en pluk daar de bloemen die nodig zijn. 
Daarbij haal ik ook altijd wat bloemen bij de 
bloemist. Als je het goed wilt doen moet je de 
bloemen eigenlijk met naald en draad vast zetten op 
een ovaal karton, maar sommige mensen maken er 
ook gewoon een bos van. Ik vind het een mooie 
traditie en ga er voorlopig mee door. Volgend jaar 
hang ik gewoon een tros op die niet gewijd is en ik 
hoop dat de mensen in Oerle gewoon met deze 
traditie doorgaan, ook al gaat de kerk sluiten.” 

Bertha en Grada met de Sint Janstrossen 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Bron: Koers van Oers, Jaargang 6, nummer 4, 1974 
 
Door een medewerker van de Koers werd ons 
onlangs gevraagd, nu de Bloemenvereniging zijn 
12½ jarig bestaan herdenkt, enige regels voor dit 
blad te schrijven. 
Het moet in maart 1962 geweest zijn dat er enigen, 
onder leiding van Marcel Hendriks, op de toen nog 
bestaande K.A.B. vergadering, de oprichting van een 
dahliaclub bekend maakte, die de naam "Groen en 
Keurig" kreeg. 
Hoeveel leden zich melden is mij niet bekend; maar 
ik weet me nog wel te herinneren dat in de tuin van 
M.Hendriks in de Nieuwe Kerkstraat de eerste dahlia 
in clubverband zijn fleurig aanzien weer gaf. 
Er was schijnbaar toch wel belangstelling voor deze 
wijze van ontspanning, want weldra bleek dat deze 
tuin te klein was, maar een buurman van 
M.Hendriks stelde een stuk grond beschikbaar, het 
moest nog wel in orde worden gemaakt, maar het 
lag wel zeer gunstig. 
 
Ik herinner me nog, dat we met de riek de z.g.n. 
lange schoenveters (?) moesten opschudden, 
vooraleer we de dahliaplantjes in konden planten. 
Toen we hem na een paar jaar in orde hadden ging 
de eigenaar zijn hobby zoeken in het fokken van 
schapen, zodat we elders naar een ander terrein 
moesten uitzien. Maar de dahliaclub had schijnbaar 
er terrecht in de ogen van de Oerlese gemeenschap 
een plaats nodig. We konden terecht in de tuin 
achter de kerk. Met hak en bijl werden de oude 
fruitbomen omgehakt. Jan, de nieuw buurman, 
herinnerde ons eraan, dat we moesten oppassen, 
want er kwamen in het verleden wel duizend karren 
stalmest op het perceel terecht. Het viel toch nog 
mee, maar het duurde toch weer een paar jaren, 
voor de dahliaplanten vertrouwd waren met de tuin. 

Ouw (k)oers 

Daar we de eerste jaren bij deze moeilijkheden geen 
opmerkelijke successen boekten, dit zal U duidelijk 
zijn, kwamen de prijzen op de plaatselijke 
tentoonstelling dan ook terecht bij de leden van de 
zuster-verenigingen. Maar de leden van onze club 
waren doorzetters. En toen we eenmaal de tuin goed 
in orde hadden, kwam hierin verandering. We 
werden een geduchte tegenstander, en ook de 
eerste prijzen konden warden afgehaald. Naast de 
dahlia's deden ook de crysanten hun intrede op de 
tentoonstellingen.  
 
Hier weten de leden van onze club wel raad mee, en 
we zien dan ook dat vele prijzen van deze klasse bij 
onze leden terecht komen. Ook de bloemstukken 
deden hun intrede op de tentoonstelling. Het 
bestuur meende dan ook dat de dahlia-club moest 
worden omgedoopt in een bloemenvereniging, en zo 
zien we dat onze jaarlijkse bloemententoonstelling, 
waar veel aandacht aan de klasse bloemstukken en 
crysanten wordt besteed, tot ver buiten Oerle 
bekend is zodat we jaarlijks op veel belangstelling 
zowel van de Oerlese gemeenschap als van buiten 
Oerle kunnen rekenen. Terecht herinnerde eens een 
spreker bij de opening van onze tentoonstelling: De 
Oerlese bloemenvereniging is niet meer weg te 
denken uit de Oerlese gemeenschap. Zeer dikwijls is 
er een beroep op ons gedaan, voor versieringen in 
de kerk, bij recepties van diverse verenigingen, voor 
het geven van bloemschikavonden om er maar 
enkelen op te noemen. 
 
We hebben dat altijd zeer graag gedaan, want de 
leden zijn er zich van bewust, dat het niet alleen een 
hobby is, maar dat zij zich ook dienstbaar moeten 
maken voor de Oerlese gemeenschap. Veel dank zijn 
wij verschuldigd aan de donateurs, zonder deze 
steun aan bijdragen zou het voor ons niet mogelijk 
zijn om boven water te blijven. Want ondanks dat de 
leden de gehele kosten van het plantmateriaal voor 
hun rekening nemen, zijn de financiële lasten voor 
een vereniging toch wel erg zwaar. Maar onze 
penningmeester steekt zijn benen niet verder uit 
dan ze lang zijn, zodat deze portefeuille in zeer 
goede handen is. Het heeft ons dan ook zeer 
getroffen dat we in het voorjaar op een nog jeugdige 
leeftijd afscheid moesten nemen van de oprichter 
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

( 06-20131761 

van deze vereniging. Hij was niet alleen een 
liefhebber van bloemen maar Marcel was een groot 
kamaraad, die de moeilijkheden (die iedere 
vereniging wel kent) op een rustige en verstandige 
manier wist op te lossen. 
 
Onbegrijpelijk is het dat deze vereniging na  
12½ jaar bestaan nog maar negen leden telt, 
waarvan er drie zijn, die onafgebroken van het begin 
af lid geweest zijn. Er moeten in Oerle, als ik de 
voortuinen van deze mensen zie, toch wel 
belangstellenden zijn, die bloemen kweken of is het 
misschien, dat ze bang zijn, dat ze het niet kunnen! 
Voor dit laatstgenoemde hoeven zij niet bang te zijn, 
want broederlijk worden zij hier wel doorheen 
gelootst! 
 
Indien u belangstelling hebt voor deze wijze van 
ontspanning, kom maar eens met ons praten of laat 
het maar weten, wij staan u ter dienste voor verdere 
informatie. 
Ter gelegenheid van dit koperen jubileum heeft het 
bestuur gemeend dit op enigszins feestelijk wijze 
moesten herdenken. Daarom heeft de 
bloemenvereniging op zaterdag 9 november van 
17.30 uur tot 19.00 uur een receptie gehouden in 
het Gemeenschapshuis. 
Daar was gelegenheid om een drietal leden, 
waaronder de voorzitter, die onafgebroken die  
12½ jaar de voorzittershamer gehanteerd heeft, 
geluk te wensen. 
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Vakantieprogramma Oerle 

ACTIVITEIT DATUM GROEP 

Olympische dag Zondag 21 augustus Groep 2 t/m 8 

Bivak Oerle Dinsdag 23 t/m woensdag 24 augustus Groep 2 t/m 5 

Bivak Valkenswaard Dinsdag 23 t/m donderdag 25 augustus Groep 6 t/m 8 

Speeltuin Vrijdag 26 augustus Groep 2 t/m 5 

Bobbejaanland Maandag 29 augustus Groep 2 t/m 8 

Vossenjacht & Disco Woensdag 31 augustus Groep 2 t/m 8 

Afsluitactiviteit Vrijdag 2 september Groep 2 t/m 8 

DEELNEMEN 

De deelnemersbijdragen zijn als volgt: 
1 kind per gezin € 55 
2 kinderen per gezin € 95 
3 kinderen per gezin € 140 
Het is ook mogelijk om voor één week in te schrijven. 
De kosten voor inschrijving zijn dan € 32.50 per kind, ongeacht het aantal kinderen per gezin.  
De eerste week loopt van zondag 21 augustus tot en met zaterdag 28 augustus 2016.  
De tweede week loopt van zaterdag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september 2016. 

HULP VAN DE OUDERS EN/OF BROERS EN ZUSSEN 

Om tijdens het vakantieprogramma alles goed te laten verlopen hebben wij de hulp van ouders en/of broers 
en zussen hard nodig. Wij vertrouwen er op dat wij op uw inzet kunnen rekenen en dat u op het 
inschrijfformulier invult wanneer u kunt helpen. 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan uitsluitend via de website: www.vakantieprogramma-oerle.nl 

Mocht je er niet uitkomen met de inschrijving via de website laat het dan even weten aan een van de 
contactpersonen van het vakantieprogramma. Die helpen je graag. 

Heeft u ook al zo’n zin in de gezellige Oerse zomeractiviteiten? Aan het einde van de 
zomervakantie staat het VakantieProgramma Oerle weer gepland voor alle Oerse Basisschool 
kinderen! Maar ook de kinderen die ergens anders op school zitten (maar wel in Oerle wonen) zijn 
welkom! Schrijf uw kinderen in en help zelf eens een dagje mee! Gegarandeerd gezelligheid en we 
kunnen ALLE hulp van ouders gebruiken. 
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Kooktijd : 35 minuten  
Voor: 1 ontbijtje 
Niveau: Gemiddeld 
 
Gezellig, Vaderdag! Dit stoere ontbijt met een 
ontbijtburger en koffiekwark valt vast in de smaak. 
Met dit recept maken de kinderen (met misschien 
een beetje hulp) een geweldig Vaderdagontbijt. 
Maken de kinderen ook een leuke prikker erbij? 
 
INGREDIËNTEN 
Voor de ontbijtburger: 
• 2 witte sesambolletjes 
• 1 ei 
• 1 scheutje zonnebloemolie 
• mayonaise 
• 1 tomaat 
• 2 plakjes gebraden kipfilet 
Voor de koffiekwark: 
• 200 gram magere kwark 
• 20 ml espresso 
• 2 eetlepels honing 
• 40 g chocolade (een stukje chocolade klein maken 

of vlokken/hagelslag gebruiken) 
 
RECEPT 
1.We beginnen met de koffiekwark! Je hebt een 

kopje espresso nodig. Daarvan gebruik je maar 20 
milliliter – heel weinig dus! Meet dat af in een 
maatbeker. 

2.Doe 200 gram magere kwark en 2 eetlepels 
honing bij de espresso in de maatbeker en roer 
goed door elkaar, tot het glad is. Zet even in de 
koelkast, tot je klaar bent met de rest. 

3.Zet dan de chocolade klaar. Als je een stukje 
chocolade gebruikt, moet je hem voorzichtig klein 
snijden. Maar hagelslag of vlokken is net zo 
lekker, die hoef je alleen maar af te wegen. Leg 
even opzij, tot het broodje klaar is. 

4.Snijd de bolletjes allebei doormidden. Je gebruikt 
2 onderkantjes en 1 bovenkantje. Deze 3 stukken 
rooster je even in een broodrooster en leg je dan 
opzij. 

5.Doe het ei in een bakje. Met een eetlepel water 
erbij kun je het goed los klutsen. In een klein 
koekenpannetje doe je een scheutje olie. Zo bak 
je een heel dun omeletje. Doe er nog wat zout en 
peper op. Als hij klaar is, leg je hem op een plank, 
hij hoeft namelijk niet warm te zijn voor je 
broodje. Snijd de omelet doormidden. 

6.Snijd de tomaat in liefst 6 plakjes. Wel even het 
restje van het steeltje eruit halen. 

7.Nu kun je de ontbijtburger in elkaar zetten! Smeer 
het broodje in met een klein beetje mayonaise 
(natuurlijk niet aan de bovenkant en onderkant!). 
Leg de bovenkant even apart. Op de andere twee 
broodjes leg je dan eerst een plakje kipfilet, dan 
een stuk omelet en dan de plakjes tomaat. Als je 
dit gedaan hebt, leg je het ene broodje gewoon 
bovenop het andere. En dan mag de bovenkant 
erop. Heb je een leuke prikker voor erin? 

8.Dan haal je de koffiekwark uit de koelkast. Roer 
bijna alle chocolade erdoor, maar houd nog een 
klein beetje apart. Doe de kwark in een 
koffiebeker. Zet er een lepeltje in en doe de 
laatste chocolade erover. Klaar! 

 
Zelf een prikker maken 
 
Wat heb je nodig? 
• Een satéprikker 
• Een breed wit etiket 
• Stiften en eventueel nog versiering 
• Een schaar 
 
Vouw het etiket dubbel, zonder de plakrand eraf te 
halen. Zo zie je hoe groot je vlaggetje kan worden. 
Schrijf er iets liefs op of versier hem mooi. Als je wilt 
kun je hem ook mooi in een vorm knippen, dat doe 
je ook het makkelijkst als je hem dubbelgevouwen 
hebt. 
Pak dan de satéprikker. Haal de plakrand van het 
etiket af en plak hem er voorzichtig omheen. 

Vaderdagontbijt 
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Vaderdag puzzel Knutselen voor Vaderdag 

Grappig weerbericht. 

Hier kan papa al zijn 
belangrijke paperassen 
(=papieren in bewaren. 

Dit kan een kleine “drol” 
voor papa maken. 

Oplossing: 1. douChe, 2. water, 3. hanDdoek, 4. tegEltje, 
5. hArtje, 6. schUim, 7. voeTen, 8. putJe, 9. schEur,  
10. waShand. 
Het woord is: cadeautjes 

Zoek de beschrijving van het woord die aangegeven 
zijn door nummers in het plaatje. 
De oplossing van de puzzel is een woord dat te 
maken heeft met vaderdag. 

Flessenpost 
voor papa. 

Een mooie beschilderde 
‘sleutelhanger’. 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Vaderdag doolhof 
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Uitslag kleur/knutselplaat van april 2016;  
“moederdag” 

Televisie? 
Veel televisie kijkt Gyvano niet. Als hij dat wel doet 
kijkt hij op Zeppelin ‘Telekids’, ‘Mascha en de Beer’ 
of Mario filmpjes. De spelletjes en filmpjes zijn 
tevens te vinden op YouTube dus dat doet hij dan 
vaker dan televisie kijken. Hij is trouwens wel een 
bofkont. Want hij kan de Mario spelletjes ook op zijn 
Nintendo of op de WII doen. Dat hebben wij nou 
weer niet thuis. 

Muziek 
Als je ooit langs zijn huis komt, of misschien bij opa 
en oma, dan kun je Gyvano horen zingen in de 
douche. Het liedje wat je dan hoort is vaak ‘Raar 
maar Waar’ van Kinderen voor Kinderen. En als je 
geluk hebt zie je hem nog eens dansen op dat 
nummer. Ik wist dat het teveel gevraagd was om 
dat voor mij te doen…dat deed hij dan ook niet. 
Snap ik best hoor! 
 
Sporten! 
Gyvano is een druk bezet kereltje. Naast spelen, 
gymmen, leren en zingen speelt hij al zowat 1,5 jaar 
bij RKVVO bij de mini’s. Hij traint daar 1x per week 
op vrijdag. Een van zijn vriendjes -of klasgenootje- 
Jamie zit bij het voetbalteam van Dommelen. De 
reden waarom Gyvano niet bij Dommelen speelt is 
omdat hij bij RKVVO in een iets beter team speelt. 
Ik ben bang dat Jamie het daar niet mee eens zal 
zijn als hij dit leest. Maar goed, ze zullen er geen 
ruzie om gaan krijgen neem ik aan. Zoals ik al zei 
heeft hij een druk schema want behalve voetbal op 
vrijdag gaat Gyvano op donderdag zwemmen. Hij 

Mag ik even aan u voorstellen: 
 
De winnaar: Gyvano de Grunt 
Leeftijd: 5 jaar, pas geworden in april van dit jaar 
Hij woont: Irislaan 51, Dommelen 
Papa en mama heten: Marit en Gerald 
Broertjes of zusjes: geen 
Huisdieren/dieren: een hond met de naam Milo. 
Ik heb hem wel ooit gezien op school, een hele 
aparte hond. Het is een Akita en dat is een Japans 
ras. Die niet op bed mag bij Gyvano ook al zou hij 
dat heel graag willen. Gyvano zelf en Milo natuurlijk. 
Sport: voetballen 
Wat wil je later worden: bouwvakker 
 
Vandaag het ik het geluk dat de prijswinnaar de 
kleurplaat ingekleurd heeft bij zijn opa en oma. 
Ik hoef dus niet naar Dommelen te rijden, maar op 
de fiets naar Boonberg nummer 16. Hij heeft 
namelijk zwemles hier in Oerle dus was het geen 
probleem om daar het interview te doen. 
Bij aankomst word ik begroet door Marit en een licht 
zenuwachtige Gyvano. Hij vindt het allemaal toch 
wel spannend…geeft niets hoor! Iedereen vindt het 
een beetje spannend zo’n interview. Maar het ijs is 
snel gebroken na de vraag waar hij zijn tekening 
gaat ophangen. De prijswinnaar krijgt altijd zijn 
tekening weer terug namelijk. Gyvano laat de keus 
aan mama over en zij verzekert me dat de tekening 
een mooi plekje in de kamer gaat krijgen. 
 
Op welke school zit je en in welke groep? 
Voorheen zat Gyvano op basisschool St. Jan Baptist 
in groep 1 hier in Oerle. Hij kreeg les van juf Dana 
en juf Mariëlle. Maar na de meivakantie is hij samen 
met papa en mama verhuisd naar Dommelen. De 
school waar hij nu op zit heet basisschool 
Agnetendal en daar krijgt hij les van juf Suzan en 
Nicita. Daar zijn de groepen 0/1/2 ook groot en zit 
hij met nog 26 andere kinderen in de groep. 
 
Vrienden en spelen. 
Die heeft hij veel maar Gyvano noemt er vijf op. En 
dat zijn Silvan, Jilles, Roos, Finy en Nishan. Ik had 
natuurlijk kunnen raden dat Silvan zijn allerbeste 
vriendje is. Het liefst speelt hij buiten. Dan kun je 
hem vaak zien voetballen en met karren spelen. Wat 
voor soort karren hij bedoelt? Daar zijn we niet uit 
gekomen, maar het zal vast heel leuk zijn! Bij slecht 
weer trouwens gaat hij liefst gymmen op school. 
Maar aangezien dat natuurlijk niet gaat als de school 
dicht is, speelt hij ook thuis wel eens binnen. Dan 
pakt hij zijn bal, zijn Thomas trein of Lego. Met Lego 
bouwt hij dan onder andere de mooiste huizen!! 
Vandaar dat Gyvano bouwvakker wil worden later 
zodat hij ze in het echt kan bouwen 
natuurlijk. Nou zou hij misschien  
nog eens ooit een carrièreswitch 
kunnen gaan maken omdat hij iets 
met treinen heeft. Hij heeft 3 Curver 
dozen vol met treinen en rails! 

Gyvano en zijn hond Milo. 
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heeft nu ongeveer 1 jaar zwemles en hij heeft al zijn 
guppy- en kikkerdiploma. Wellicht komt dat omdat 
hij 1x uur per week bij de Berkt les krijgt van een 
lieve juf die Lizzie heet. 
 
Spaar je iets? 
Op het moment spaart Gyvano de Angry Birds die ze 
bij de Plus als spaaractie hebben. De 
Minions heeft hij via de vorige spaaractie 
van deze winkel al bij elkaar gespaard. 
Niet zo moeilijk om te raden, maar hij 
spaart ook treinen vertelt zijn mama. 
 
Al eerder iets gewonnen? 
Dat heeft hij zeker! In zijn korte voetbalcarrière 
heeft hij al een medaille gewonnen met zijn team. 
En op de valreep heeft hij nog een medaille verdiend 
bij de Koningsspelen op St. Jan Baptist. 
 
Wat vind je lekker en wat niet. 
Gyvano lust heel graag Subway broodjes en friet 
met frikadel speciaal. Iets waar je hem echt niet 
voor wakker hoeft te maken is boerenkool en 
‘vierkante grijze blokjes’. Wederom heb ik geen idee 
wat hij hier mee bedoelt. Mocht er dus iemand zijn 
die soms vierkante grijze blokjes kookt, laat het me 
weten!! Misschien dat ik dan zeg ‘ohh, die! tuurlijk’ 
 
Lievelingskleur? 
Zijn lievelingskleuren zijn oranje en rood. Zou hij 
dan voor het Nederlands elftal zijn tijdens hun 
oefenwedstrijden en voor België tijdens de EK? 
Laten we die vraag maar open houden. 
 
Tot slot mama nog even aan het woord 
In het kort gezegd is Gyvano een sociaal, 
bescheiden en vrolijk ventje. Een allemans vriendje. 
En dat klopt helemaal met wat wat ik heb gezien 
tijdens dit interview.  
 
Gyvano, ik vond het heel gezellig om met je te 
kletsen. Bedankt en veel plezier met je cadeaubon! 
 
Geschreven door; Marlène Snelders-Linssen 

Toverland 2016 
Met schoolreisje zijn we 
naar Toverland geweest. 
En veel kinderen vonden het leuk, sommigen 
durfden niet in alle attracties.  Het was lang wachten 
in de bus. Het duurde drie kwartier voordat we aan 
kwamen. Om half een gingen we lunchen en we 
kregen een ijsje. 
De namen van de attracties zijn: Je hebt de booster 
bike, Troy, boomstammetjes, Treintje, wervelwind, 
het schip, piranha en het Waterpark 
 
Groeten  
Alexander en Quinten

Schoolreisje Toverland 

Sanne 

Janne 

Harrie 

Joran 

Jasper 



28 

 

Communicanten Oerle 

Schoolreisje naar Toverland 2016 
Na 3 kwartier in de bus kwamen we aan in 
Toverland. Eerst nog een lange tijd in de rij staan. 
Daarna konden we naar binnen.  
Eerst werden de plekken aangewezen en daarna 
stroomden ze naar de attracties. Ondertussen nog 
wat snoepen. Er waren ook nog anderen groepen.  
Dit waren de attracties: Troy, motoren, bobslee, 
wervelwind, boomstammen, piranha enzovoort. 
Het was superleuk!   
 
groetjes  
Bette. 

Het schip  
van Joran 

Marit 

Sanne 

Van links naar rechts: Jenny Kelders,  
Bente van der Waerden, Janiek van de Velden en 
Rinn van Genugten. Foto onder: Birgit Snelders. 
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Bezoek: 
www.vertelclubveldhoven.nl 

Mail naar: 
vertelclubveldhoven@hotmail.com 

Of bel: 
06-28083318 

Geschikt voor alle 

leeftijden en iedere 

gelegenheid. 

voor verhalen door vertelkunstenaars 

Hallo,  
 
Ik ben Birgit Snelders en ik deed mijn communie op 
dezelfde dag als mijn klasgenootjes. Alleen niet 
samen met hun, maar samen met mijn nichtje Tess 
en neefje Bas. Dat was makkelijker voor mijn opa en 
oma en rest van de familie omdat we anders wel 
heel lang in de kerk moesten blijven zitten. En het 
was niet zo handig met het feestje. 
 
Om tien uur moesten papa, mama, Bjorn en ik al bij 
de kerk zijn voor de foto’s. Daarna begon om elf uur 
de mis. Ik vond het leuk dat we alle liedjes mochten 
zingen, ook al kende ik ze niet allemaal even goed. 
Na de kerk hadden we feest bij mijn tante en ik 
kreeg ik de cadeautjes. 
 
We kregen alle drie een horloge.  En ik heb ook een 
grote doos Lego, centjes en DohVinci gekregen. 
Ik heb niet zo ’n lang feestje gehad want om drie 
uur moesten we al weer gaan. Mama had kaartjes 
voor de musical Rapunzel in de Schalm en die begon 
om half vier.  
 
De musical was heel leuk en ik ben met Titus, 
Rapunzel en nog andere mensen op de foto gegaan 
en handtekeningen gekregen. ‘s Avonds hebben we 
frietjes gegeten. Het was een hele leuke dag! 

Birgit met haar nieuwe knuffel  
en ‘handtekeningenboekje’ 

Janiek bij het 
krijgen van  

de hostie 



30 

Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 
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Stuur je idee o.v.v. je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer in naar redactie@koersvanoers.nl of  
lever je idee in vóór 20 juni 2016 in de gele brievenbus, die naast de ingang van  

Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.  

Aangezien het aantal inzendingen qua kleurplaten terugloopt, 
hebben we als redactie iets nieuws in het leven geroepen. 

Omdat wij de jeugd in Oerle meer bij de Koers van Oers willen 
betrekken en graag meer potentiële prijswinnaars binnen 
krijgen, willen wij een ideeënbus in het leven roepen. 

Jullie mogen zelf ideeën aanleveren voor deze katern in de 
Koers. 

Denk aan bijvoorbeeld een leuke puzzel, een game voor je tablet 
of iPad, een tekening, iets om te knutselen, een lekker 
kookrecept of een  interview met iemand die je graag in het 
zonnetje wilt zetten. Alle ideeën zijn welkom en niets is gek!  

Uit alle inzendingen wordt per keer het leukste, origineelste en 
meest aansprekende idee geplaatst en die persoon wint dan een 
cadeaubon.  

Dus schroom je niet en stuur je idee naar 
redactie@koersvanoers.nl of stop het idee in de gele brievenbus 
naast de ingang van d’Ouw School! 

Vermeld hierbij ook je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer. 
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2016 

Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

September  
2 Vakantieprogramma: Afsluitingsavond 
3 + 4 Groen en Keurig: bloemententoonstelling 
5 VKS: volksdansen 
5 DVO: Besloten vergadering 
6 DementieCafé: Dementievriendelijke 

gemeente Veldhoven, 
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1 

7 VKS: openingsavond 
7 KVB: Lange fietstocht 
10 TCO: Afsluitingsavond 
10 Chemokar Kerkplein Oerle 
20 KBO: 17.30u uit eten bij Route 66 
21 VKS: kienen 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u -12.30u 
26 KVB: Ledenavond 
  
Oktober  
8 en 9 BIO: 24 uurstoernooi met dienstenveiling 

en feestavond in d’Ouw School 
11 Zonnebloem: Herfstactiviteit 
12 VKS: moederdagviering 
17 KVB: Avond over Hulphonden 
19 VKS: kaarten en rummikubben 
20 KBO: 17.30u uit eten bij Merlijn 
23 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
  
November  
1 DementieCafé: Wat komt er allemaal 

kijken bij het regelen van zorg?  
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1 

5 + 6 Koers van Oers:  
Boekenmarkt in d’Ouw School 

7 DVO: 20.00u Vergadering verenigingen 
16 KVB/VKS: 19.30u gezamenlijke avond 
17 KBO: 17.30u uit eten bij Oude garage 
23 VKS: Sinterklaasavond 
27 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
28 DVO: 19.30u Openbare vergadering 
28 KVB: Sinterklaasavond 
  
December  
12 KVB: Kerst-doe-avond 
14 VKS: kerststukjes maken 
18 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
18 Chant Oers: concert met Popkoor Novelty 

in d'Ouw School 
19 KVB: Kerstviering 
21 VKS: kerstviering 

Juni  

10 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
11 Parochie: na eucharistieviering van 19.00u: 

dag van de begraafplaats 
12 OMTT Oerse Motor Tour Tochten  
14 Zonnebloem: Bezoek Ruurhoeve in 

Hoogeloon 
14 KBO: Samen uit eten: 17.30u De Wok 
15 VKS: fietsen 
17 Bosbender Kids: 14.00u -16.00u 
17 Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak 
22 KVB/VKS: Korte fietstocht 
24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

25 Sluiting van de Kerk St. Jan de Doper. 
Om 19.00u slotviering van de kerk  +  
nazit in d’Ouw school  

25 Ophalen oud papier 
26 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u -12.30u 
27 KVB: Teaparty of hapjes bij leden thuis 
28 VKS: fietsen en eten bij PIUS X te Bladel 
  
Juli  
1 Bosbender Kids: 14.00u -16.00u 
5 DementieCafé:  

Actief en veilig in en om huis, 
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1 

6 + 8 + 9 Basisschool St Jan Baptist: 
schoolverlaterdagen met aansluitend bbq 

11 DVO: 19.30u Openbare vergadering 
15 Bosbender Kids: 14.00u -16.00u 
15 Basisschool St. Jan Baptist: studiedag 
16-17 TCO: Tieners voor Tieners (T4T) weekend 
18 Basisschool St Jan Baptist:  

Musical groep 8 
19 KBO: 17.30u uit eten bij  

Crème de la Crème 
21 Basisschool St. Jan Baptist: studiemiddag 
21 Chant’Oers: zomerconcert in d'Ouw School 
22 Basisschool St Jan Baptist: 

Calamiteitendag: vooralsnog vrije dag 
  

Augustus  
18 KBO:17.30u uit eten bij de Kers  
21 Vakantieprogramma: Olympische dag 
23 + 24 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 
23 t/m 25 Vakantieprogramma: Bivak Valkenswaard 
26 Vakantieprogramma: Speeltuin 
26 t/m 28 TCO: Bivak 
29 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 
31 Vakantieprogramma: Vossenjacht & Disco 
  

1 t/m juli Groen & Keurig: donateursactie  

24 Patroonsfeest St. Jan de Doper:  
9.00 uur H.Mis met ’t Gilde en zegening  
St. Janstrossen  

De volgende kopijdatum is 
20 juni 2016 




