•

Onze ‘muts’ wordt 50.

MUTS = Mooi Uiterlijk Toch Slim
•

Heeft Oerle een blauwtje
gelopen?

•

Behoort u ook tot de
soepverslaafden?

•

Nog meer blauw?
Aangifte doen een
peulenschil

•

De juiste houding!

•

“Wa zee ons moeder altijd?”

•

Hoe heldhaftig bent u?
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aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de inzender.
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.

Druk & technische realisatie

Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (! 2051642).
Op de volgende plaatsen ligt de koers. Bij Rabobank Oerle,
Springer & Berkemeijer en in 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
Internet
Het adres van onze internetpagina’s: http://www.koersvanoers.nl
Opmerkingen/suggesties voor onze internetpagina’s kun u mailen
naar: webmaster@koersvanoers.nl
Kopij aanleveren
Via mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij
d’Ouw School in de vorm van een diskette en een afdruk
(i.v.m. leesbaarheid diskette).
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Gezocht

Gezocht: Boeken, platen en cd’s!
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer voor de
deur. Ook de Koers van Oers is weer van de partij met
boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens een aantal boeken
heeft liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft
liggen die u nooit meer beluistert, dan komen wij ze graag
bij u ophalen.
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog iets
hebben wat voor ons interessant is. De redactie van de
Koers van Oers is er blij mee.
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en cd’s;
neem contact op met de redactie:
Miranda van Vlerken, ! 040-205 32 38.
————

Te koop

Te koop blank eiken kast
Strak model, afmetingen 185 cm hoog en 135 cm breed
in zeer goede staat, tevens te koop van hetzelfde een
salontafel. ! 040-205 32 61
Fam. van Kaathoven.

(K)Oers met name(n)
Gefeliciteerd!!
De redactie van de Koers van Oers feliciteert
Jette van Vlerken met het behalen van de selectie voor het
Nederlands Voetbalelftal voor dames onder de 15 jaar.

Gezocht: Ruimte voor boeken opslag
Heeft u nog ruimte voor opslag van boeken?
De Koers van Oers is namelijk nog op zoek naar
opslagruimte voor haar boeken.
Mocht u ruimte tot beschikking hebben, laat het ons dan
even weten op: redactie@koersvanoers.nl of ! 205 32 38
————

Gezocht: Magazijnstellingen
Wij zijn vanuit het Tienercomité Oerle op zoek naar
magazijnstellingen voor onze voorraadschuur.
Heeft er misschien iemand nog iets in de ‘weg’ liggen?
Laat het ons weten.
Ria Verbaant, ! 040-205 21 70

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

Activiteit voor leden van Rabobank Oerle-Wintelre

Februari-actie UnicefWereldwinkel

Steeds meer klanten worden lid van de Rabobank.
De basis voor de relatie tussen klant en bank wordt
gevormd door de kwaliteit van de producten en
dienstverlening van de bank. Pas als die goed zijn kan
sprake zijn van intensivering van de relatie in de vorm van
een lidmaatschap.
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van onze leden
materiële en financiële voordelen van het lidmaatschap
verwacht, zoals kortingen en specifieke ledenproducten.
Eveneens ongeveer de helft van onze leden vindt lokale
maatschappelijke betrokkenheid van voldoende groot
belang om lid van de bank te willen zijn.

De op de toonbank in de winkel staande bus heeft in januari
163,20 euro opgebracht. Dit bedrag is inmiddels verdubbeld- overgemaakt op giro 555. Alle bezoekers van
de winkel hartelijk dank, waarbij vermeldenswaard is dat
kinderen het geld van een gehouden actie ook in de
UnicefWereldwinkelbus kwamen deponeren.
Rond de feestdagen zijn weer heel wat Unicef-artikelen
verkocht. Vooral ook omdat de Plusmarkt in Heikant en het
Veldhovens Tuincentrum zo bereidwillig waren
medewerking te verlenen aan extra-verkooppunten.
Als u vóór 6 maart de UnicefWereldwinkel aan de Burg.
Van Hoofflaan 175 bezoekt, kunt u gebruik maken van een
speciale aanbieding. Prachtige, door kleine producenten in
Thailand, India en Guatemala vervaardigde sjaaltjes worden
deze maand met 15% korting verkocht. Een goede
aanleiding om ook alle andere Unicef en
Wereldwinkelartikelen te gaan bekijken.

Voor onze leden organiseren wij speciale bijeenkomsten.
Dit kunnen informatieve, sportieve, educatieve maar ook
culturele avonden zijn. In het kader van het 60-jarig
jubileum van toneelvereniging “De Vriendenkring” uit
Wintelre speelt zij in maart driemaal de komedie
“Ons moeder zee altijd” in gemeenschapshuis
“De Rosdoek” in Wintelre. Rabobank Oerle-Wintelre heeft
voor deze voorstellingen kaarten gereserveerd. Deze
kaarten worden aan onze leden ter beschikking gesteld met
een korting van 50%.

Rabobank Oerle-Wintelre
Willibrordusstraat 29, Wintelre ! :040 – 205 58 88
Zandoerleseweg 10, Oerle ! :040 – 205 58 88
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Unicef Wereldwinkel

Stille Omgang te A’dam
Secretariaat:
G.P. van Eijk
Rijnstraat 62
5626 AP Acht-Eindhoven
!: (040) 2621491
!: 06-28549873
email: geertvaneijk@bigfoot.com

Stille Omgang te Amsterdam 2005
"Eucharistie broodnodig voor ons dagelijks leven"
In de nacht van 12 op 13 maart 2005 wordt in Amsterdam
wederom de Stille Omgang gehouden. Duizenden mensen,
waaronder enkele honderden uit de regio Eindhoven,
maken op eigen wijze en in stilte dezelfde tocht door de
straten van de Amsterdamse binnenstad. Volgens de
kronieken heeft op die plaats in 1345 de wonderdadige
gebeurtenis zich voltrokken die aangeduid wordt als het
"Heilig Sacrament van het Mirakel". Voor de kring
Eindhoven is dit jaar een jubileumjaar: Bij het 75-jarig
bestaan van het gezelschap wordt uitgebreid stilgestaan.
Intentie
Ter verklaring van de intentie kijken we naar de
“De Emmaüsgangers”. Zij waren zo gelukkig geweest in
Jeruzalem, die twee volgelingen van Jezus uit Emmaüs.
Jezus was in hun leven gekomen. Maar eerst zien we:
Twee mensen onderweg nodigen de vreemdeling uit bij hen
te blijven. Ze dringen er zelfs bij Hem op aan. Wees onze
gast! Zij willen zijn gastheer zijn. Ze nodigen de
vreemdeling uit niet langer vreemdeling te zijn, maar hun
vriend te worden. Dat is de ware gastvrijheid, een veilige
plaats aanbieden waar de vreemdeling een vriend kan
worden. Er waren twee vrienden en één vreemdeling, maar
nu zijn er drie vrienden met elkaar aan tafel. Jezus
aanvaardt de uitnodiging om binnen te gaan in het huis van
zijn reisgenoten en Hij gaat met hen aan tafel. Ze bieden
Hem een ereplaats aan. Er is eensgezindheid. Maar dan
gebeurt er iets nieuws. Jezus is de gast van zijn leerlingen,
maar zodra Hij het huis van zijn leerlingen binnengaat
wordt Hij hun gastheer. En als hun gastheer nodigt Hij hen
uit in volledige gemeenschap met hen te treden. Zo ook met
ons, wat een geschenk. Daarom: Eucharistie broodnodig
voor ons dagelijks leven. Zie ook Lucas 24: 13 -35

Bedetocht
De reis naar Amsterdam wordt gemaakt met touringcars,
die op zaterdag 12 maart 's avonds omstreeks 21.00 uur
vertrekken vanaf een aantal opstapplaatsen in Eindhoven en
omliggende plaatsen. De deelnemers gaan eerst naar de
kerk van Christus' Geboorte te Amsterdam, waar zij
deelnemen aan de Eucharistie. Na afloop hiervan wordt
koffie en thee geserveerd in de kerk. Daarna gaan de
deelnemers met de touringcars in colonne naar het centrum
van Amsterdam. De Stille Omgang begint om ca. 02.00 uur,
en duurt zo'n drie kwartier. Omstreeks 03.00 uur is de
terugreis voorzien, zodat de deelnemers om zes uur weer
thuis zijn.
De deelnamekosten bedragen € 12,00 per persoon (dit is
inclusief de jaarlijkse contributie à € 2,00). Deelnemers
kunnen zich tot 7 maart opgeven bij de plaatselijke
broedermeesters (Voor Oerle is dit: B. Donkers,
Oude Kerkstraat 13, 5507 LA, Oerle. Tel. 2052107). Voor
meer informatie omtrent deelname kunt u ook terecht bij
het kringbestuur.
Ledenvergadering
Ter voorbereiding van de bedetocht houdt kring Eindhoven
en omstreken op 27 februari 2005 haar jaarlijkse
ledenvergadering, voorafgegaan door een
Eucharistieviering. Alle leden van het gezelschap worden
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De Eucharistieviering
is om 10.30 uur in de kerk O.L.V. Presentatie aan de
Eindhovenseweg 63, 5582 HP Aalst-Waalre.
De ledenvergadering is aansluitend om ca. 11.30 uur in de
pastorie van de genoemde kerk.
Website
Voor meer informatie over de Stille Omgang te Amsterdam
kunt u terecht op de website http://www.stille-omgang.nl
Op deze website kan men meer te weten komen over het
Mirakel, de route van de Stille Omgang, en er zijn diverse
andere links te vinden. Het "Gezelschap van de Stille
Omgang te Amsterdam, Kring Eindhoven en omstreken"
organiseert sedert 1930 jaarlijks de bedetocht naar
Amsterdam. Op dit moment is zij één van de grootste van
de 70 regionale kringen in Nederland. Waar in vroeger
tijden enkel mannen deelnamen, juicht het bestuur
tegenwoordig de deelname van met name jongeren en
vrouwen toe!
Voor meer informatie over het kringbestuur en de Stille
Omgang kunt u terecht bij het secretariaat.
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De parochie

Weekendvieringen St. Jan de Doperkerk
Weekend 19 en 20 februari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(samenzang)
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(parochiekoor Convocamus).
Feestelijke viering t.g.v. 25 jarig jubileum
van dirigent W. Reuter
Weekend van 26 en 27 februari:
za 19.00 uur: Woord- en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders (The Unity).
zo 10.15 uur: Woord- en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders
Vrijdag 4 maart:
14.30 uur:
Huwelijksviering van Lianne Sleddens &
Jeroen Schellen met pastor J. Tonino en
pastoraal werker M. Sanders
Weekend van 5 en 6 maart:
za 19.00 uur: Presentatieviering Eerste Communicanten
met pastoraal werker M. Sanders
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(parochiekoor St. Jan)
Weekend van 12 en 13 maart:
za 19.00 uur: Woord- en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders
zo 10.15 uur: Woord- en Communiedienst met
pastoraal werker M. Sanders
(parochiekoor Convocamus).
Weekend van 19 - 20 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor J. Tonino
(parochiekoor Convocamus).

Parochieberichten:
Gedoopt:
Ivana Denis, Oude Kerkstraat 38
Rob de Lepper, Capella 14
Roos en Ties Neumann, Berkt 20
Overleden:
Jaap van Ampting, Huize Merefelt

(83 jaar)

Pastoresteam:
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ! 040 - 230.06.44
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 € 7).
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!
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Jaar van de Eucharistie
Aanleiding
Van oktober 2004 tot en met oktober 2005 is het
wereldwijd het jaar van de Eucharistie. De afgelopen jaren
is dit alles al voorbereid door het bisdom met onder andere
de pastoraal werkers. Het bisdomblad van januari 2005
staat voor een deel in het teken van de Eucharistie. De
meest levendige manier om over de Eucharistie te schrijven
is door dit vanuit de historie te bekijken, want zoals de
Eucharistie in den beginne was is die nu niet meer, maar
tegelijkertijd zijn er hele duidelijke raakvlakken.
Zondag
Enige jaren na de dood van Jezus begonnen de eerste
tekenen van verschillen tussen de Joods-Christenen en de
Joden zich af te tekenen. De Joden waren het gewend om
iedere week de sabbath te vieren (zaterdag).
Langzamerhand werd het in de eerste eeuw duidelijk dat de
Christenen zich steeds meer vrij gingen maken van de
Joodse wet en een eigen weg insloegen. Eén van de
verschillen was de keuze voor de’dag van de
Heer’ (zondag). Dat was immers de dag van de verrijzenis
van Jezus. En in de tweede eeuw was er een
paasdatumstrijd: moet je Pasen vieren op een doordeweekse
dag zoals de Joden? Of op de dag van Jezus’ verrijzenis?
De zondag was in het dagelijkse en maatschappelijke leven
trouwens een gewone werkdag. Het werd de dag van de
gedachtenis van de verrezen Heer.

(Advertentie)
In Klein-Azië (het huidige Turkije) kwamen de Christenen
’s zondags in de vroege morgen en in de avond bijeen voor
de viering van een gebedsdienst(?) en voor de maaltijd.
De stadhouder Plinius schrijft in een brief aan keizer
Trajanus in het jaar 112: “zij (de Christenen die waren
gevangen genomen) verzekerden mij, dat hun schuld of hun
dwaling alleen maar daarin bestond, dat zij regelmatig op
een bepaalde dag voor het aanbreken van de dag
bijeenkwamen. Zij zongen dan afwisselend een lied tot
Christus als hun God... Daarop gingen zij uit elkaar; zij
kwamen dan weer samen om een maaltijd te houden, een
gewone onschuldige maaltijd.”
Spoedig werd die maaltijd in de avond verboden en men
verplaatste deze maaltijd naar de ochtend. Een teken aan de
wand, want de viering van de Maaltijd des Heren was dus
het kernpunt van de zondag. De zondagmorgen-viering van
de Eucharistie is al traditie in het Rome van het jaar 150.
Onduidelijk is of de zondagsviering ook in de christelijke
gemeente in Jerusalem bekend was. Mogelijk ontstond de
zondagsviering in Rome.
Na dit eerste, aarzelende, begin zullen er meerdere tradities
komen om de zondagse (maaltijd) dienst verder in te vullen.
De Eucharistie zal namelijk steeds meer een rituele
nuttiging worden en daardoor minder ‘onschuldig’ worden.
Mardi Sanders
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Pompoenenplezier

Pompoenen plezier met halloween.
Deze keer geen bericht over de vooruitgang en
ontwikkelingen van het pompoenen plezier met halloween,
hiervoor in de plaats de geschiedenis van de pompoen.
De pompoen komt net als de
tomaat uit Peru. Daar werd hij
omstreeks 1200 voor Christus
ontdekt. Met de komst van de
Europeanen kwam hij in
Noord-Amerika terecht.
Daar kweekte men hem in
allerlei vormen en groottes.
Hij werd op verschillende
manieren bereid.
Nu kweekt men de pompoen in alle werelddelen tot aan de
60° noorderbreedte-grens. De pompoen wordt zelfs op hoge
hoogtes aangetroffen. De vrucht wordt gebruikt voor de
bereiding van soepen, warme gerechten en taartvullingen.
Ook frituurt men de vrucht in langwerpige repen.
De pompoen zoals wij ze kennen is afkomstig van een
pompoenachtige groente.
De Noord-Amerikaanse indianen introduceerden de
pompoen bij de Europese kolonisten die deze vruchten
apprecieerden omwille van hun goede
bewaareigenschappen gedurende de winter en om hun
voedingswaarde.
De pompoen is eigenlijk een fruitsoort (bes) en behoort tot
de familie van de Curcubitaceae, bestaande uit ongeveer
90 geslachten en meer dan 700 soorten.
Deze familie omvat ook komkommers, meloenen,
courgettes, andere pompoensoorten en kalebassen.
Het geslacht van de pompoen is Curcubita, dit omvat alle
variëteiten van pompoenen, courgettes.

Iedereen is blijer,
met de boodschappen van Berkemeijer !
Verse groenten, brood en fruit,
u hoeft er dus nergens meer voor uit!
Phons Berkemeijer
Genderdreef 6
5524 AD Steensel
Tel./fax: 0497 - 517 223
Mobiel tel.: 06 - 50 64 24 30
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Er zijn 4 belangrijke types van pompoen:
* Curcubita pepo:
bestaat uit allerlei gewichten en vormen.
Voorbeelden: Baby Boo, Spooktacular, Aspen, Casper,
Connecticut Field, Howden, Jack-O-Lantern.
* Curcubita moschata:
Deze hebben een ronde, platte vorm; de zogenaamde
kaasmodellen. Enkele rassen zijn peer- of slangvormig.
Ze groeien het best in een warm klimaat.
Voorbeelden: Long Island Cheese, Musquée de Provence,
Waltham Butternut, ...
* Curcubita argyrosperma:
De 'Green striped Cushaw' doet het goed in een warm,
droog klimaat. Voorbeelden: White Cushaw, Striped
Cushaw, ...
* Curcubita maxima:
Deze "winter- of bewaarpompoenen" kunnen tegen wat
kouder, natter zomerweer en zijn meestal grote
pompoenen. Voorbeelden: Rouge Vif d'Etampes,
Lumina, Dill's Atlantic Giant, Queensland Blue, Blue
Hubbard, Turkse Muts.
Pompoenen zijn één van de gemakkelijkste op te kweken
groenten. Ze hebben een lange seizoensteelt, meestal 90 tot
120 groeidagen. Ze verlangen ook warmte om te groeien.
De ideale dagtemperatuur voor groeiende pompoenen is
ongeveer 28°C. Ze zijn zeer gevoelig voor vorst.
Het beste is ze buiten te planten wanneer het gevaar voor
vorst geweken is, en de bodem voldoende is opgewarmd
(rond begin/midden mei).
Ze verlangen een zonnige plek, veel ruimte (behalve de
struikvormige soorten), een rijke, goed drainerende bodem
(Ze hebben veel voedsel nodig en de bodem mag niet
uitdrogen) en liefst wat beschermd van de wind.
Pompoenen moeten geoogst worden vóór de eerste herfst
(nacht)vorst.

Wanneer de oogsttijd dichterbij komt, top de plant en
verwijder de bloemen en verwijder ook kleine, groene
vruchtjes want deze rijpen nu niet meer af voor de vorst.
Dit zal de overblijvende vruchten ten goede komen.
Oogst de pompoenen met minstens 5cm steel. Let er op dat
deze niet afbreekt want dat heeft negatieve gevolgen voor
het bewaren en kan zelfs de vrucht beschadigen.
Een recept voor een pompoensoepje:
3 liter water;
1 kleinere pompoen;
½ kg uien;
3 eetlepels olie;
teentje knoflook;
peper, zout, laurierblad.
Laat de uien bruinen in wat olie.
Voeg er het kokende water bij, de doorgesneden pompoen,
het teentje knoflook en het laurierblad.
Het geheel mixen.
Eet de soep met bovenop een laagje gruyèrekaas of een
scheutje room in je bord of soepkom.
Smakelijk.
Let op!! Niet elke pompoen is eetbaar,
volgende keer hier meer over.
Groetjes bloemenvereniging
“Groen en Keurig “

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

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers 1974 Jaargang 6 nr. 4

Jeugdhoek.......
Een pracht verhaal van Gerard Lommers uit klas 5
Bij ons thuis.
Wij zijn thuis met zes personen, ons vader, ons moeder,
Frans, ik, Don en Mark. Frans knutselt graag, we hebben
dan ook al veel gemaakt, zoals een boot, een hoop
alarmtoestellen, en nou opnieuw een boot.
Onze Don komt dikwijls in onze kamer, en daarom hadden
we een alarm gemaakt van een Volkswagen-claxon.
Zo gauw de deur openging sloeg hij aan. En niemand kon
zo op onze kamer komen. Wij echter wel, want wij wisten
hoe we hem moesten uitschakelen. Onze Don kon dat niet
velen, en ging naar Peter. Hij had een biotex-ton met een
fles erop, gevuld met steentjes. De fles zat aan een touw en
dat touw zat aan de deurklink. Ook was zo een baksteen
bevestigd en ze botsten tegen de deur, als ze open gedaan
werd. Maar wij hadden geen biotex-ton, dus moest een
ander alarm gemaakt worden, maar we konden er geen
vinden. Wij hebben ons alam ook afgebroken. Nu is onze
Frans weer een boot aan het maken. Eerst aan van hout,
maar het motortje kon dat niet trekken. Nu zijn we er een
aan het bouwen met een 12 voltmotor ofwel 24 amperes,
maar daar komt niet veel van terecht ( denk ik ). Alleen als
we een lang snoer of een stuk of 5 batterijen in de boot
leggen. Ook heeft hij een vliegtuigje gekregen, dat met een
kleine schroef kan vliegen. We hebben geklopt wordt, blaft
hij, als hij in de keuken of in de berging is. Als onze Amie
blaft, blaft Kora ook. Onze Don fietst graag. als hij ergens
is, wil hij naar huis om op zijn fiets te fietsen. Onze Mark
heeft ook een fiets, waarvan ik de band om de 3 of 4 dagen
moest lappen. Nu staat zijn fiets in de schuur met een lekke
band, maar ik maak hem NIET!!!!!

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Het interview

Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via:

Jarenlang intensieve training
wordt beloond;
Koninklijke Onderscheiding voor
Antoon Verblackt
Door: Miranda v. Vlerken & Annie v.d. Velden
In de Koers van december heeft u al kunnen lezen dat
onze dorpsgenoot Antoon Verblackt onlangs is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij verdiende
deze onderscheiding vanwege zijn bijzondere inzet
gedurende 40 jaar voor de Judo- en Jiu Jitsu vereniging
Shizen Hontai. Reden voor ons om eens een lekkere bak
koffie te gaan drinken bij de familie Verblackt.
Toon (zoals eigenlijk iedereen hem noemt) is een geboren
en getogen Oerlenaar. Hij begint meteen te vertellen: “Ik
ben op Zittard geboren en daar bijna twee keer verdronken
in een sloot. Ik was toen nog maar een klein ‘menneke’. Na
een paar jaar zijn we verhuisd naar de Nieuwe Kerkstraat;
in het huis waar José Schippers nu woont hebben wij
vroeger een jaar of vijf, zes gewoond. Ik weet nog dat er
langs het huis van José vroeger ook een postkantoor was
waar een zus van ons vader woonde. Toen (1954/1955)
wilden ons vader en moeder nog gaan emigreren omdat er
hier bijna geen werk was. Bij ons in de straat waren toen al
wat mensen vertrokken naar het buitenland zoals de familie
Van der Velden bijvoorbeeld. Ons vader en moeder
volgden zelfs al Engelse les, dus ze hadden serieuze
plannen. Maar tegelijkertijd konden we van de familie Das
uit Zandoers grond kopen aan de Sint Janstraat. Dat heeft
ons vader gedaan. Hij verkocht zijn huis aan de
Nieuwe Kerkstraat en toen Paulus van Doren ons huis aan
het bouwen was, hebben wij nog ruim een jaar bij een zus
van ons moeder ingewoond aan de Dorpstraat (vroeger
schoenmaker Smolders).
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Het was daar piepklein binnen en zij hadden vijf kinderen
en wij konden daar gewoon bijwonen met z’n vieren. Dat
ging toen allemaal, daar deed niemand moeilijk over.”
Student
“Vroeger was ik niet zo’n
student. Ik weet nog dat ik eens
een keer een heel slecht rapport
had. Fanatiek als ik ben, fietste
ik keihard naar huis. Zo hard,
dat het zweet op mijn
voorhoofd stond. Toen ons
moeder mij zag aankomen en
mijn rapport zag zei ze: “Maar
jongen, ge had nie zo hard
hoeven fietsen, zo goed is da
rapport nou ook weer nie.” Ik
ben later gewoon naar de LTS
gegaan, ik was slecht in talen.
Maar bij Philips heb ik later verschillende
avondopleidingen gedaan en uiteindelijk heb ik toch
gewoon mijn MTS-diploma gehaald.”
De eerst judoles
“Maar om even terug te komen op het onderwerp judo; vlak
voor mijn 16e verjaardag is het eigenlijk allemaal
begonnen”, gaat Antoon verder met vertellen. “Ik was toen,
zoals wel meer tieners op die leeftijd, heel onzeker. Ik
voetbalde wel, maar ik vond dat eigenlijk niet zo geweldig.
Onze overbuurman zei toen: “waarom probeer je niet eens
een andere sport, kanoën of zo, dat is wel iets voor jou.”
Maar dan moest ik zelf een kano kopen en dat was veel te
duur. Vroeger was er hier in Veldhoven nog niet zo veel te
doen. Je kon toen gaan voetballen en je had de
KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren),

de KWJ (Katholiek Werkende Jongeren) en de
KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd).
Ik heb toen nog bij de Vrolijke Rakkers gezeten. Volgens
mij is dat nu Jong Nederland. Wij zaten toen nog met de
blokhut op de Scherpenering. De Firma Van Hapert had een
oude loods die werd afgebroken en van die materialen
hebben wij destijds het jeugdhuis in elkaar getimmerd.
In dat jeugdhuis kwamen we zaterdags bij elkaar
(tegenwoordig KJ) om te toepen en spelletjes te doen.
Verder was er in Oers bijna niets te doen en van judo had
nog helemaal niemand gehoord. Op een gegeven moment
hoorde ik dat ze in Meerveldhoven judoles gaven. Wat het
precies inhield wist ik niet maar ik was het voetballen beu
en ben toch maar eens gaan kijken. Toen ik 4 lessen gezien
had vroegen ze of ik ook wilde meedoen en zo ben ik met
judo begonnen.”

Shizen Hontai
“Ik ben begonnen met 1 keer in de week te trainen in het
patronaat aan de Van Vroonhovenlaan. We moesten daar
nog zelf onze matten neerleggen. Wim Vorstenbosch is
10 jaar lang mijn judoleraar geweest. Al vrij snel had ik de
smaak te pakken en ging ik ook zaterdags trainen. De
judoclub heette toen nog Judoclub Marvilde. Toen we naar
de nieuwe Springplank verhuisden hebben we een nieuwe
naam gekozen: Shizen Hontai (= de juiste houding).
Destijds waren er nog niet zoveel judoverenigingen. Dus
we waren veel bij Essink in Eindhoven en Pim Smit te
vinden. Wel werden er open judowedstrijden georganiseerd
en gingen we bijvoorbeeld wel eens naar België of naar
Heeze. Vrij snel gingen we ook zondags trainen, lopen in
de bossen. Niet alleen lopen, maar ook wat
krachtoefeningen doen, zoals bomen omtrekken. De
mensen die ons tegenkwamen zullen wel gedacht hebben!
Ik trainde destijds heel veel met mijn vaste maat
Jan van Heesch uit Zeelst. Die is nog 3 keer Nederlands
Kampioen geweest.”
Judoles in Oers
Inmiddels had Antoon de zwarte band al gehaald. Als je
zelf al zo lang judoot, dan wil je dat natuurlijk graag
doorgeven aan de jeugd. Toon werd op een gegeven
moment benaderd door Leo Pril en Wim Fleskens van de
Carnavalsvereniging die Oerle toen nog had. Hij vertelt:
“Ze vroegen of ik geen interesse had om de Oerse jeugd
judoles te geven in het gemeenschapshuis.”

Donderdagsavonds is hij toen begonnen met trainingen
geven, samen met de voorzitter van Shizen Hontai
(Ad v. Os). “In die eerste groep is Don Lommers
bijvoorbeeld ook begonnen. Die judoot nu ook nog steeds
bij ons.”
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Toon Verblackt ontvangt Samouraizwaard uit handen van de
voorzitter Dhr. Schouteten met op de achtergrond mevr. Verblackt.

Gymnastiekles
“Naast judoles gaf ik ook Gymnastiekles aan dames van de
vrouwenbond. Ons moeder deed ook mee, dat was altijd
heel gezellig. Inmiddels gaf ik al drie jaar judoles en had ik
nog steeds geen papieren. Onze vereniging heeft me toen
maar eens op cursus gestuurd. Eerst heb ik de ABO gehaald
in 16 avonden (Algemene Basis Opleiding) en EHBO want
dat mocht ook niet ontbreken. Vervolgens ben ik de Jeugd
Judo Opleiding gaan volgen, toen was ik officieel
jeugdleraar. Daarna moest ik 26 zaterdagen naar school om
Jeugd Judo Leider te worden. Maar intussen moest je ook
op een doordeweekse avond in de praktijk lessen geven,
uren draaien spelelementen bedenken en met de jeugd
(judo)worpjes maken. Het kostte me allemaal een heleboel
tijd. Eigenlijk was ik bijna niet thuis. Rian (mijn vrouw)
heeft er eigenlijk nooit zoveel van gezegd.”
Cursussen
“Om judoleraar A te worden (voor volwassenen) moest ik
een jaar lang iedere zaterdag naar Zeist. ’s Morgens om
6 uur moesten we vertrekken vanaf Motel Eindhoven. We
reden om beurten naar Zeist toe. We kregen dan 4 uur
theorieles en 4 uur praktijk. Dat was erg zwaar, maar ik
vond het nog altijd leuk! Als je judoleraar A hebt gehaald
ben je officieel Assistent Trainer. Ik ben natuurlijk
doorgegaan voor Judoleraar B en was toen pas officieel
leraar. Ik moest daarvoor ook nog door de week naar Born
in Limburg om te trainen en van Philips mocht ik gelukkig
op maandag middag ook gaan trainen. Op de zondagen heb
ik nog vaak les gehad van Ome Jan van de Horst
(uit Sittard); een hele bekende in de judowereld. Om zelf
nog wat bij te verdienen gaf ik in die tijd ook nog trimles
aan een damesgroepje in Helmond. Die dames hebben hun
groepje nog naar mij vernoemd ‘De Blackers’. Dat was
natuurlijk een hele eer.”
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Blessures
“Gedurende al die jaren intensief sporten, heb ik eigenlijk
weinig last gehad van blessures. Met lopen kreeg ik op een
gegeven moment wel last van mijn achillespezen en mijn
enkels maar met judo had ik daar weinig last van. Nu heb ik
jammer genoeg wel last van een versleten heup en dat is
heel pijnlijk. Gelukkig gaat het nu weer wat beter en kan ik
nog steeds judoles geven. Dat doe ik nog steeds op
vrijdagavond voor de jeugd van 5 tot 16 jaar en op
maandagavond voor senioren tot 50 jaar. Mijn jongste zoon
is nu ook weer begonnen met judo. Dat vind ik wel leuk.
Mijn kinderen hebben vroeger alle drie de bruine band
gehaald. Zelf heb ik de Zwarte Band en de 4e Dan. Veel
meer kon ik in de judosport niet meer halen. Dus ik ben
tevreden met wat ik heb bereikt. Maar dat ik met zo’n
mooie Koninklijke Onderscheiding ben beloond, is toch
wel de kroon op mijn werk!”

V.l.n.r.: Toon Geurts, Toon Verblackt, Sjef Smolders,
Gerrit Moonen, Wim Fleskens en Leo Pril.

Heldere paddestoelensoep met een deksel van
bladerdeeg voor 2 personen

Koken met de koers

Zoals jullie misschien in het Eindhovens Dagblad hebben
gelezen zijn Brabanders echte soepeters, daarom deze keer
in koken met koers twee soeprecepten.
Snelle fijne mosselsoep voor 4 personen.
Benodigdheden:
250 gram gekookte mosselen
1 blikje tomatensoep
1 blikje champignonsoep
125 gram garnalen
2 kopjes koffiemelk of room culinair
zout/witte peper/ verse peterselie
Bereiding:
Meng de tomatensoep, de champignonsoep en de
koffiemelk en breng alles aan de kook. Doe de mosselen en
de garnalen in de kokende soep. niet meer laten koken.
Breng de soep met zout en peper op smaak en bestrooi ze
met de gehakte peterselie. Lekker met toast.

Benodigdheden:
2 plakjes bladerdeeg
1 sjalotje
100 gram oesterzwammen
100 gram shiitake-paddestoelen of cantharelle
15 gram boter
4 naaldjes rozemarijn
2 eetlepels cognac
½ liter blanke kalfsbouillon of kippenbouillon
2 eetlepels melk
zout/peper
Bereiding:
Laat het bladerdeeg ontdooien en snijd uit elk plakje een zo
groot mogelijk rondje. Pel en snipper het sjalotje. Maak de
paddestoelen schoon en snijd ze in stukjes. Smelt de boter
en bak de sjalotsnippers op een laag vuur ( 2 à 3 minuten ).
Voeg de paddestoelen en rozemarijnnaaldjes toe en laat
deze ook 3 minuten meebakken ( laag vuur ). Voeg de
bouillon toe en de cognac en indien nodig zout en peper.
Schep de soep in twee ovenvaste soepkoppen. Maak de
rand van de soepkoppen vochtig met koud water, leg de
plakjes bladerdeeg op de soepkoppen en druk de randen
stevig aan. Verwarm de oven voor op 225 graden. Bestrijk
het deegdeksel met een beetje melk en zet de soepkoppen
20 minuten op een rooster in het midden van de oven tot het
bladerdeeg goudbruin en knapperig is.
SMAKELIJK ETEN......

De uitvaart in vertrouwde handen

Slikdijk 16

Wintelre

Ditty ten Boske en Mieke Artz

Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken wijze, volgens uw
wensen en met extra aandachtvoor nazorg.
Een bewuste keuze voor een persoonlijk afscheid.
Voor verzekerden en niet-verzekerden.

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

Marinella Boer10
Groendecoraties, Workshops en
Creatief Atelier
Iedere woensdagmorgen ben ik aanwezig.
Voor actuele informatie en open dagen, kijk op mijn
website of bel me even.
040 - 2541087 / 06 - 51890143
marinella@boer10.com

www.boer10.com

Atelierruimte:
Zandoerleseweg 33
Veldhoven

Postadres:
Berg 82, 5508 AX
Veldhoven
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Concert voor een Glimlach

Bijzonder concert in Muziekcentrum Frits Philips ten
baten van CliniClowns.
Op zaterdag 19 februari 2005 vindt in het Frits Philips
Muziekcentrum te Eindhoven het
"CONCERT VOOR EEN GLIMLACH" plaats.
Een concert met beroemde en meeslepende werken uit
Opera en Musical, gebracht door het orkest van de
Koninklijke Harmonie van Horst en het Rotterdams Opera
Koor. Als solisten treden op, de Rotterdamse sopraan
Waldin Roes en de Amerikaanse bas Dr. Zelotes Edmund
Toliver. Harpiste is Válerie Rijckmans en achter de vleugel
Han-Louis Meijer.
Het programma, onder leiding van de dirigenten
Ago Verdonschot en Steven Walker, wordt gepresenteerd
door Angélique Jansen..
Het "Concert voor een Glimlach" is een
particulier initiatief van Mia Delissen
uit Veldhoven en wordt, in
samenwerking met de Koninklijke
Harmonie van Horst en het Rotterdams
Opera Koor, voor eigen rekening en
risico georganiseerd. Het was een al jaren
gekoesterde wens van Mia, om eens een
eigen concert te organiseren met daarbij
de mogelijkheid om zelf mede het programma te kunnen
bepalen. Mede door de veel te vroeg geboren kleindochter,
is Mia in aanraking gekomen met de CliniClowns. Daarom
gaan de baten van dit concert geheel naar dit goede doel.
Programma.
Nooit eerder werd op het podium van het Muziekcentrum
Frits Philips zo'n grootschalig programma gebracht.
Het Orkest van de Koninklijke Harmonie van Horst met
85 musici en het Rotterdams Opera Koor met zo'n
120 vocalisten staan, tezamen met genoemde solisten, borg
voor een wel heel bijzonder en onvergetelijk concert op
hoogstaand niveau.

Op het programma staan o.a. het imposante Slavenkoor uit
Nabucco van Verdi en het romantische Summertime,
I Got Plenty o' Nuttin', Oh Lawd I'm on my way en
Bess You is My Woman uit Porgy and Bess. Daarnaast
kunt u genieten van The Toreador's Song uit Carmen,
Casta Diva uit Norma, de Triomphmars uit Aida en andere
beroemde werken. Kortom een uniek programma gericht op
een breed publiek.
Muziekcentrum Frits Philips.
Het Frits Philips Muziekcentrum in Eindhoven is in heel
Europa vermaard om haar acoustische kwaliteiten.
Daarnaast is de architectuur van de concertzaal zodanig
ontworpen, dat elke bezoeker in een sfeervolle ambiance
een uitstekend zicht heeft op het podium. Concerten van
De City of London Symfonia, Sint Petersburg Symfonie
Orkest, het Budapest Festival Orchestra en José Carreras
bevestigen dat. Het "Concert voor een Glimlach" ervaren in
dit muziekcentrum is genieten in optima forma.
Toegangsprijzen.
De prijs voor een toegangskaart voor de 2e rang is € 25,--.
voor de 1e rang € 30,--. Daarnaast zijn er speciale VIP
arrangementen voor € 65,-- p.p.
Een VIP arrangement omvat het volgende:
Ontvangst vanaf 19.30 uur in een gesepareerde ruimte van
de foyer, met koffie/thee, een petit four, een
programmaboekje, een van de beste plaatsen in de
concertzaal en in de pauze drankjes en luxe hapjes in
aanwezigheid van de solisten en dirigenten.

Gastouderopvang : kleinschalig, persoonlijk en flexibel!
Gastouderbureau Veldhoven/de Kempen van de landelijke
Stichting Kinderopvang Humanitas is een geregistreerd
Gastouderbureau en bemiddelt in Veldhoven en de
omliggende dorpen. Onze werkwijze beantwoordt volledig
aan de eisen en richtlijnen die de overheid stelt t.a.v. de Wet
kinderopvang. Dit betekent dat u na bemiddeling in
aanmerking komt voor tegemoetkoming in de kosten
kinderopvang.
Wij horen bij een Stichting die werkt zonder winstoogmerk.
In ons bestand hebben wij voldoende gekwalificeerde,
betrokken gastouders die op een deskundige wijze in een
persoonlijke, huiselijke omgeving uw kinderen opvangen.
Overigens kan de opvang ook in uw eigen huis plaats
vinden.
U kunt bij ons altijd vrijblijvend terecht voor een
persoonlijk informatief gesprek waarin wij u tevens direct
voorrekenen wat uw uurtarief zal zijn.
Wij zijn 5 dagen bereikbaar op ! 040-2549770,
www.humanitas-kov.nl
E-mail : gobveldhoven@kov.humanitas.nl
(Advertentie)

12

Wedstrijden BIO 1 (Zaal)

Wedstrijden Bio 1 Zaalcompetitie Hoofdklasse B
16 jan. 19.40 uur
23 jan. 16.55 uur
30 jan. 18.30 uur
13 febr. 13.40 uur
20 febr. 15.15 uur

BIO1-Peelkorf1: Uitslag: 14 - 15
Klimroos1- BIO1: Uitslag: 9 - 9
BIO1-Rosolo2: Uitslag: 10 - 10
Sirene1-BIO1
BIO1-Swift2: sporthal den Ekkerman in
Veldhoven
27 febr. 19.40 uur BIO1-Concordia1:sporthal den
Ekkerman in Veldhoven
6 maart 14.40 uur DSV1-BIO1: sporthal de Hercules in
Diessen

Kaartverkoop.
Toegangskaarten zijn o.a. verkrijgbaar bij Muziekcentrum
Frits Philips in Eindhoven ! 040-2442020
Mia Delissen in Veldhoven ! 040-2538929 of
concertvooreenglimlach@hotmail.com
Commissie van aanbeveling
De commissie van aanbeveling bestaat uit:
Mevr. J.R.H. Maij-Weggen, Commissaris van de Koningin
van Noord-Brabant.
Mevr. Ria Oomen-Ruijten, Lid van het Europese Parlement;
Drs. A.B. Sakkers, Burgemeester van Eindhoven;
Drs. G.J.M. Cox, Burgemeester van Veldhoven;
Dhr. L.J.M.P. Frissen, Burgemeester van Horst aan de Maas;
Mr. I. Opstelten, Burgemeester van Rotterdam.
Doel
De opbrengst van het Concert voor een Glimlach komt
geheel ten goede aan de Stichting CliniClowns. Kinderen
die het moeilijk hebben door ziekte, trauma of handicap
worden belemmerd in hun kind-zijn. Ziekenhuizen zijn in
eerste instantie gericht op het verhelpen en/of behandelen
van de aandoening, waardoor er vaak weinig ruimte is voor
het gezonde deel van het kind, zoals hun fantasie en
verbeeldingskracht. CliniClowns laat kinderen weer even
eigen baas zijn over hun eigen situatie. Weer even kind
zijn, door clowneske afleiding en hen plezier te bieden. Dat
gebeurt met professionele, speciaal opgeleide clowns.
CliniClowns Nederland doet dit in de overtuiging dat het
bijdraagt aan het welzijn en de kwaliteit van leven van
zieke en beperkte kinderen. www.cliniclowns.nl
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Snuffelmarkt
Heeft u spullen voor de snuffelmarkt? Wij komen die
spullen graag bij u ophalen. Met grote spullen als bedden,
kasten, bankstellen en kleine moderne
communicatiemiddelen als tv’s, computers e.d kunnen we
niets doen, omdat hier geen vraag naar is.

Braderie TCO

Braderie

Voorjaarsmarkt
Zondag 10 april Oerle
Ten bate van de tieners van Oerle
De Oerse braderie/voorjaarsmarkt begint een begrip te
worden in de Kempen en ver daarbuiten. Het is belangrijk
dat er voldoende “volk” naar de markt komt. Wij hopen dat
het “Oerse volk” in elk geval weer voldoende
belangstelling toont. Met de opbrengst van de markt
worden de activiteiten voor de tieners van Oerle bekostigd.
Verkeersomleiding en overlast
In overleg met de organisator/adviseur dhr. Marcelis, vindt
de markt evenals vorig jaar plaats vanaf de Zandoerleseweg
tot om en nabij de Paleisstraat. De markt is één geheel en
overzichtelijk. Deze locatie van het marktterrein betekent
enige overlast voor de bewoners van de Oude Kerkstraat,
de kerkgangers en voor het verkeer van en naar Wintelre.
Wij vragen hiervoor uw begrip. Het marktterrein
(Oude Kerkstraat) wordt zondag 10 april van 7.00 uur tot
19.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Met verwijzingsborden zal het verkeer worden omgeleid.
De markt begint om 11.00 uur en er zullen waarschijnlijk
weer drie entrees zijn, te weten, aan de kant van de
Paleisstraat, Boonberg en de Zandoerleseweg.
De markt
Er worden marktkramen met de meest uiteenlopende
spullen verwacht en er zijn oude ambachten te bewonderen.
In d’Ouw School is een snuffel/rommelmarkt. Ter
verhoging van de marktsfeer wordt er naast de basisschool
een grote feesttent geplaatst, achter de tent zijn gratis
activiteiten voor de grotere en kleinere jeugd. In de
feesttent kan men genieten van (live)muziek onder het
genot van een hapje (hamburger) of een drankje.
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Wat we wel kunnen gebruiken zijn boeken, klein materiaal,
zoals prenten, draagbare (en oude) radio’s, cd’s,
gereedschap, bestek, serviesgoed enz. enz..
Voor de snuffelmarkt kunt u contact opnemen met
Ria Verbaant, ! 040-2052170
Wilt u gebruik maken van een kraam of anderszins op
de markt staan?
Ondernemers of andere belangstellenden uit Oerle die een
kraam willen huren, kunnen contact op nemen met
dhr. Marcelis, ! 013-5423381. (Bij geen gehoor kunt u
contact opnemen met Jo v.Alst,! 040-2051928)
Verenigingen uit Oerle die gebruik willen maken van een
kraam of een standplaats moeten tijdig contact opnemen
met Jo v.Alst, ! 040-2051928.
Met vriendelijke groeten,
Het Tienercomité Oerle (TCO).

Overpeinzingen

De Snerttocht
Bij het lezen van de laatste Koers, vind ik de uitslag van de
snerttocht op 9 januari en zie … ik sta helaas niet bij de
prijswinnaars.
Nou had ik dat natuurlijk ook niet verwacht, maar de
“spekkiesprijs” was wel echt iets voor mij geweest. Ik ben
namelijk stapelgek op spekkies, die me herinneren aan het
snoepwinkeltje van vroeger.
Niet ver van ons huis was zo’n snoepwinkeltje en daar kon
je toen van die lekkere zoete zaken kopen voor een cent.
Ook fietsjes kon je daar huren, naar ik meen voor 25 cent
per uur. Nou was 25 cent voor die tijd best een heleboel
(zeker wanneer je maar 10 cent zakgeld per week kreeg),
dus mijn zusje en ik legden regelmatig geld bijeen om
gezamenlijk één fiets te kunnen huren. Dan kon je
tenminste echt ver weg en dat was extra leuk. Om de beurt
trappen en om de beurt lekker uitrusten achterop.
Ja, ja, waar is die tijd gebleven. Toen was 8 kilometer
fietsen al een heel eind weg en nu loop ik met de snerttocht
gewoon 8 kilometer in en om de bossen van Oers.

Op die rustplaats kon ook even echt bij
gebuurt worden. Onder het lopen is dat
altijd een beetje lastiger, omdat een
ieder zijn eigen tempo probeert te
volgen en bovendien moest er
regelmatig over gesteggeld worden wie
nou toch op de koninklijke foto’s
stonden (ik herkende trouwens maar twee figuren uit al die
foto’s in het bos. Voor mij waren het merendeel onbekende,
maar altijd … Oerse mensen).
Ook van de vragen heb ik weinig gebakken. Het is dat mijn
vriendin een beetje de roddelbladen bijhoudt, maar anders
had er, buiten de sprookjesvragen, van mij geen antwoord
gestaan.
Tja, ik kan me ook niet druk maken over de namen van de
buitenechtelijke kinderen van Bernhard of de kleinkinderen
van Beatrix. Ik heb zelf twee heerlijke kleinkinderen die ik
bij naam ken en die zijn toch zeker de belangrijkste van
allemaal? Ik weet trouwens zeker dat Beatrix hun namen
ook niet kent.
Maar zowel mijn vriendin plus hond en ik hebben genoten
van de tocht en we doen de volgende keer beslist weer mee,
alhoewel ik dan stiekem wat spekkies in mijn binnenzak
stop om toch beslist met de spekkiesprijs naar huis te gaan.
Thea.

Het was trouwens, net als die vroegere fietstochtjes, een
heerlijke tocht en het weer werkte gelukkig grandioos mee.
Niet echt snertweer, maar toch zal de snert veel mensen
behoorlijk goed gesmaakt hebben.
Wat ik verschrikkelijk leuk vond was de stop middenin het
bos met koffie, chocolademelk en worstenbroodjes. Vooral
de chocolademelk ging er bij mij in als koek, daar kan zelfs
geen worstenbroodje tegenop.
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

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
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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Koninginnenacht 2005

Hulp bij belasting invullen

Belastingaangifte.
Wegens succes geprolongeerd,
29 April, Koninginnenacht Oers!!
Op vrijdag 29 april 2005 zullen we wederom een
Koninginnenacht organiseren in dorpscentrum
d’Ouwe School. De grandioze opkomst in 2004 was voor
het Oranjecomité de motivatie om dit jaar de ingeslagen
weg te vervolgen.
Dat gaat dus gebeuren! We zijn nog volop bezig met het
uitwerken van het programma maar enkele tijdstippen
kunnen we alvast geven.

Circa 18.30 ontvangst
Circa 19.00 start kinderprogramma met
Megaminidisco Show!
aansluitend zal het programma doorgaan
met lekkere disco voor jong en oud!
De entree is gratis, de consumpties zijn uiteraard tegen
betaling.
Noteer deze datum dus in je agenda, 29 april en zorg dat je
erbij bent!
Het Oranjecomité.
Tinus Silkens, Desirée van Herk, Ad Borgers,
Hans Strieder, Adriënne van de Vorst
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Iedereen die vorig jaar een belastingformulier heeft
ingevuld ontvangt binnenkort weer een blauwe enveloppe
met daarin een verzoek voor 1 april a.s. aangifte te doen
over 2004.
Sinds vorig jaar is het namelijk mogelijk om meer terug te
krijgen dan van de AOW-uitkering en pensioen is
ingehouden. Deze regeling is vooral voor (echt)paren erg
interessant, maar ook alleenstaanden met een
AOW-uitkering + (klein) pensioen komen vrijwel zeker
voor teruggave in aanmerking.
Indien U nog nooit aangifte heeft gedaan, kunt U dit alsnog
(ook voor de jaren 2003 en 2002) doen.
Hulp nodig? Onderstaande personen zijn bereid u daarbij
weer -gratis- te helpen.
Henk Vogels (!2537333)
Piet de Greef (!2532017)
Pieter v.d. Ven (!2556771)
Neem gerust contact met hen op.
Er wordt nog steeds te weining gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om belasting terug te vorderen !!
K.B.O. afd. Oerle.

Boergondisch Oers 2005

Boergondische Middeleeuwen!
Zoals in de vorige Koers al vermeld zal Boergondisch Oers
dit jaar plaatsvinden op zaterdag 28 mei! Op uitdrukkelijk
verzoek van de kermisexploitanten organiseren we dit
evenement niet meer tijdens de kermis, vandaar deze
nieuwe datum.
Dit jaar zullen we net als andere jaren een spelletjesmiddag
organiseren voor de kinderen van de basisschool
(groep 1 t/m 8). Het thema zal dit jaar de Middeleeuwen
zijn dus daar kunnen jullie alvast over gaan nadenken want
het is natuurlijk de bedoeling dat je helemaal in
Middeleeuwse stijl verkleed komt!

Wegens groot succes zullen we dit jaar voor de
volwassenen en de tieners weer een volleybal toernooi
houden. Dus ga je straatje of
vriendenclub maar weer benaderen om
een team samen te stellen want vol is
vol! Het inschrijfformulier zal in de
volgende koers staan (maart). Omdat het
dit jaar dus al op 28 mei plaatsvindt zal
de inschrijftermijn half april sluiten.
Bij de Boergondische Middeleeuwen hoort natuurlijk ook
eten en dat zullen we in navolging van vorig jaar samen met
de Oerse eetgelegenheden organiseren. De kosten bedragen
weer € 5,- per volwassene of tiener.
Alle deelnemende kinderen tot en met groep 8
krijgen die dag gratis te eten. Uiteraard zal er
een tent en een bar zijn waar de volleybal
overwinningen kunnen worden gevierd of het
verdriet kan worden verdronken…..
Meer nieuws over de locatie van
Boergondisch Oers en andere details kunnen
jullie lezen in de volgende Koers!

Koers cultuur

Weten waar de mosterd wordt gehaald
Is voor menigeen een vraag.
Maar voor onze penningmeester nu niet meer.
Zowaar op valentijn
Is hij toegetreden tot de
Elite die het geheim van de mosterd
Te weten zijn gekomen.
Aan zij die 50 plussers zijn
Bleef het antwoord niet verstoken.
Reden te over om Abraham
Aan te laten treden
Hem te overladen met
Aandacht, felicitaties en bovenal veel
Mosterd.
*****
Wijsheid komt pas met jaren,
Helaas komen dan ook de grijze haren.
Waar de wijsheid wordt gevonden
Is slechts door enkelen te doorgronden
Enkel zij, die Abraham of Sara heten
Zullen hier het geheim van weten.
De Koers mag zich dus gelukkig prijzen
Met een penningmeester horend bij deze wijzen.

50

Stichting Boergondisch Oers
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Carnaval 2005 in Oerle
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Een practical joke van Frans de Crom,
een grote blauwe container in de Janus Hagelaarsstraat.
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Expositie schilderijen MIKS
MIKS is de naam van een groep cursisten van beeldend
kunstenaar Hanneke van der Zanden uit Veldhoven en
bestaat uit vier vrouwen en vier mannen. Een aantal van
hen schildert al 10 jaar in deze bijzondere
donderdagavondgroep; reden waarom besloten werd samen
te exposeren.
Aanvankelijk werd gewerkt aan de hand van opdrachten,
maar door de jaren heen kregen de cursisten er behoefte aan
zich te verdiepen in bepaalde thema's of technieken. Door
de creatieve ruimte, die de docent biedt, heeft iedere cursist,
al experimenterend, zijn eigen stijl kunnen ontwikkelen.
Naast de kennis en de ervaring van de docent, wordt ook
veel geleerd door steeds elkaars werk te bespreken. In deze
kritische, maar gezellige nabespreking is er veel respect
voor de eigenheid van het werk. Hierdoor inspireert en
motiveert men elkaar steeds weer om buiten de geëffende
paden te treden. Er zijn zo werkstukken ontstaan, die qua
toegepaste materialen, technieken en stijl onderling zeer
uiteenlopen.
De expositie toont van iedere cursist enkele recente werken.
Er is gewerkt in acryl, krijt en aquarel, maar ook met
collage, tekst en andere gemengde technieken.
Mogelijkheden qua vlakverdeling, toegepaste structuren en
kleurgebruik zijn uitgebreid door de groep verkend. De
onderwerpen (meestal geïnspireerd door mens, dier en
natuur) worden figuratief benaderd, maar vaak in een
abstracte of vervreemde ruimte geplaatst. De voor deze
groep kenmerkende verscheidenheid aan opvattingen maakt
vergelijken haast onmogelijk.
Het resultaat maakt deze expositie tot een verrassend speels
en boeiend geheel. De exposanten zijn: Barbara Collette,
Agnes Haitsma, Willeke van Houtum, Albert de Jong,
Henk van der Made, Helga Muller, Chris Peelen en
Hans Scheepers.
Voor meer informatie over deze expositie kunt u terecht bij:
Hanneke van der Zanden ! 040 - 2052637
Expositie schilderijen MIKS.
Van 12 januari tot 21 maart 2005 in
de Veldhovense Muziekschool,
Bossebaan 60 in Veldhoven.
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.30 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

B&D bouwbedrijf B.V.
Leemskuilen 5
5563 CK Westerhoven
tel: 040-2010051
www.bd-bouwbedrijf.nl
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MEE Eindhoven
Zoek jij een uitdaging?
De Praktische Thuishulp is onderdeel van MEE Eindhoven
en De Kempen en biedt ondersteuning aan mensen met een
verstandelijke beperking in de thuissituatie. Dit doen wij
middels het inzetten van vrijwilligers. In Veldhoven hebben
wij een aantal leuke vacatures.
•

Een man met een verstandelijke beperking zou graag in
het weekend of op een doordeweekse avond gezellig
met een vrouw willen gaan winkelen, koken of
computerspelletjes doen. Geen relatiebedoelingen, puur
vriendschappelijk! Ongeveer 1 keer per week of
per 2 weken een paar uurtjes.

•

Wie vindt het leuk om wekelijks op zaterdagmiddag
enkele uurtjes op te trekken met een 11 -jarige jongen
met een verstandelijke beperking? Hij vindt het leuk om
spelletjes te doen of lekker naar buiten te gaan.

•

Een vrouw met een lichte verstandelijke beperking is op
zoek naar een vrouwelijke vrijwilliger die ongeveer
1 x per week overdag bij haar een kop koffie wil
drinken en wat wil kletsen. Zij heeft weinig contacten
buiten haar naaste gezin. Zij is 47 jaar oud. Heeft u een
uurtje over?

•

Een jongen van 15 met een verstandelijke beperking
zoekt een diervriendelijk maatje om samen op te
trekken. Hij vindt het leuk om te vissen, naar het
papegaaiencentrum of tuincentrum te gaan.
Gemiddeld ongeveer 2 uurtjes per week.

•

Een 35-jarige vrouw met een lichte verstandelijke
beperking zoekt een vrouwelijk maatje om af en toe wat
leuks mee te ondernemen. Zij heeft geen structurele
daginvulling op dit moment en kan dus goed afspreken
op een tijdstip dat u ook uitkomt! Een uurtje per week.

Heb je interesse en/of wil je vrijblijvend meer weten over
bovenstaande vacatures? Neem dan contact op met de
Praktische Thuishulp, MEE Eindhoven en de Kempen.
! 040-2140373. Email: pth@mee-eindhoven.nl
Ook kunt u contact opnemen met de plaatselijke
contactpersoon, Fred van Dongen: ! 040-2531083
Dagen en tijden zijn altijd in gezamenlijk overleg.

Helden
Pré 80-ers: DOORLEZEN
Na 1980 geboren: VERDWIJN
• Hoe is het in godsnaam mogelijk dat wij als geborenen in
de 40-er/50-er/60-er jaren, nog leven?
• Volgens de theorieën anno 2004 zouden we toch al lang
dood moeten zijn?
• Wij zaten in auto's zonder veiligheidsstoeltjes, gordel of
airbag.
• Onze bedden en speelgoed waren geschilderd met verf
vol lood en cadmium.
• Boven aan een trap was geen hekje; wie te ver ging
kukelde naar beneden.
• Als je wakker werd in bed hoorde niemand dat, en als er
echt iets was moest je hard schreeuwen voordat je ouders
het merkten.
• Flessen met gevaarlijke stoffen en alle apotheekflessen
konden we gewoon met onze handjes en beperkte
motoriek openen.
• Poorten en deuren gingen gewoon dicht en als je met je
vingers er tussen zat waren ze weg.
• Op de fiets zat je achterop met je gat op de bagagedrager
en probeerde je vast te houden aan de schroefveren van
het zadel voor je.
• Een helm hadden ze nog niet eens op een bromfiets, laat
staan op een fiets.
• Water dronken we uit de kraan, niet uit een fles.
• Brood stond stijf van conserveringsmiddelen, na twee
weken was een Bums nog net zo vers als in de winkel.
• Kleur en smaakstoffen moeten ook toen al bestaan
hebben, want zo rood, groen of geel als die limonade toen
was, zie ik ze nu echt niet meer.
• Een kauwgom legde je 's avonds op het nachtkastje en
stak je 's morgens weer in je mond.

• We dronken uit dezelfde fles als onze vrienden en
niemand werd er ziek van.
• Wij hadden geen Playstation, Nintendo, X-box, 64
televisiezenders, videofilms, dvd, surround sound, eigen
televisie's, computer of internet. Wij hadden vrienden!
• De televisiezender begon pas om 18.00 uur. Dan kwam
een uurtje wat leuks voor kinderen en oh wee als je
daarna durfde op te staan om op een knopje van een
andere zender te duwen (die zaten aan het toestel vast).
Pa bepaalde wat en hoe lang je daarna nog keek.
• We hebben ons gesneden, botten gebroken, tanden
uitgevallen en hier werd niemand voor naar de rechter
gesleept. Dat waren gewoon 'ongelukken' en soms kreeg
je er ook nog zelf een extra pak slaag voor.
• Wij vochten en sloegen elkaar soms groen en blauw, er
was geen volwassene die zich er druk over maakte, laat
staan een lieveheersbeestje op je jas knoopte.
• Pedagogisch verantwoord speelgoed maakten we zelf;
met stokken sloegen we naar ballen, we bouwden
zeepkisten en merkten onder aan de berg dat we de rem
vergeten waren.
• We voetbalden op straat, en alleen wie goed was mocht
mee doen; wie niet goed genoeg was moest maar blijven
kijken en leren omgaan met teleurstellingen.
• Op school zaten ook domme kinderen. Zij gingen en
kwamen op dezelfde tijd als wij en kregen de zelfde
lessen. Zij deden soms een klas nog een jaar en daarover
waren ook geen discussies op ouderavonden. De meester
had altijd gelijk.
• We smeerden onze boterhammen zelf, met een grote
mensen mes, en als je ze vergeten was kon je op school
niets kopen! Als je de korst niet at had je een beetje meer
honger de rest van de dag.
• Wij gingen met de fiets naar school, helemaal zelf, ook
in de winter! Als je moeder aan de huisdeur naar je
zwaaide was je een watje!
• Als je problemen veroorzaakt had waren je ouders het
eens met de politie.

• Op school hadden ze maar één maat bank en met zo'n
heerlijk gevaarlijke klep eraan.

• Ze kwamen wel om je te halen, maar niet om je er uit te
lullen. Onze daden hadden consequenties. Dat was
duidelijk en je kon je niet verstoppen.

• Schoenen waren meestal al ingedragen door broer, zus,
neef of zo, en ook je fiets was of te groot of te klein.

• Wij hadden vrijheid, mislukkingen, succes en
verantwoordelijkheid.

• Een fiets had geen versnellingen en als een band kapot
was leerde je vader je zo snel mogelijk om hem zelf te
plakken.

• We hebben moeten leren er mee om te gaan.

• We gingen 's morgens weg van huis en we kwamen terug
als de straatverlichting aan ging. Niemand wist in de
tussentijd waar we waren en we hadden geen GSM mee!

• Onze generatie heeft veel mensen voortgebracht die
problemen kunnen oplossen, innovatief bezig zijn en
daarbij risico durven nemen en instaan voor de gevolgen.

• Het bos of een park was een plek om te spelen en geen
vieze mannetjes verzamelplek.

• Hoor jij ook daar bij?
GEFELICITEERD! WIJ WAREN HELDEN!

• Als we naar een vriendje gingen, liep je er gewoon naar
toe, je hoefde niet aan te bellen en ook geen afspraak te
maken. Er ging ook geen volwassene met je mee.

• Geboren na 1980? NU WEET JIJ,
ZACHTEWATTENKIND, OOK WEER EENS WAT!

• Wij aten ook al koekjes en kregen brood met veel boter
en werden toch niet dik.
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Verhaaltje: Het ontevreden boompje.
Er heeft in het bos eens een
boompje gestaan, dat heel niet in
zijn schik was, maar dag en
nacht heeft geklaagd: "Als ik in
plaats van mijn naalden toch
maar bladen had, dan zou ik wel
tevreden wezen!"
En in de nacht heeft het boompje
i.p.v. naalden bladen gekregen,
heel mooi en groen en lang en
breed.
Een paar dagen was het boompje
nu tevreden; maar op de derde of vierde dag klaagde het
alweer: "Bladen, die hebben bijna alle bomen, maar gouden
bladen, als ik die had, dan was ik pas echt mooi!"
En in de nacht zijn de groene bladen goud geworden; en
toen 's morgens de zon erop scheen, flonkerden die bladen,
dat het een lust was om te zien. Toen werd het boompje
trots en dacht: "Nu ben ik mooier dan alle andere bomen
hier honderd uur ver in 't rond".
Nu kwam tegen de middag een man door het bos, die zag
die blinkende bladen en ging heen en plukte ze allemaal af,
een hele zak vol, en nam ze mee naar zijn huis.
Daar stond het boompje helemaal naakt en kaal en 't zei:
"Och, dat ik toch maar bladen van glas had; die zou
niemand stelen".
En in die nacht kreeg het bladen van glas, en toen 't
boompje 's morgens wakker werd, was het heel blij en in
zijn schik. Dat duurde echter niet lang; want tegen de avond
stak een geweldige wind op, en die deed de blaadjes tegen
elkaar aanslaan, en dus braken ze stuk en vielen in het gras.
Toen werd het boompje weer verdrietig en klaagde: "Och,
dat ik maar bladen van witte suiker had!".
En die heeft het 's nachts ook gekregen, zodat het nu zo wit
was als sneeuw. Maar 's middags kwamen alle kinderen uit
school het bos ingelopen en hebben het boompje helemaal
leeg gesnoept, zodat er geen enkel blaadje meer aan bleef
zitten.
Och, och, wat was ons boompje nu
beschaamd en verdrietig! "Wat ben
ik dom geweest!" zuchtte het. "Dat
ik toch mijn oude naalden maar weer
terug had!"
En kijk, 's nachts kreeg het inderdaad
zijn oude naalden weer, en sindsdien
is het boompje tevreden en blij
gebleven tot op de dag van vandaag.
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Knutselen: Sneeuwpop in stukken
Wat heb je nodig?
- wit papier
- gekleurd papier
- kleurpotloden o.i.d.
- mal van een sneeuwpop
- schaar
- lijm
Hoe maak je het?
Trek de sneeuwpop over op wit papier. Trek de sjaal en
andere losse stukjes over op gekleurd papier en knip alles
uit. Plak de sneeuwpop in elkaar en versier hem met
kleurpotlood. Als je er meerdere maakt kan je er een leuke
slinger van maken.

Uitslag kleur/knutselplaat van December 2004;
“Kerstman met rendieren”
Hallo meisjes en jongens. Ook deze keer hebben we weer
heel veel mooie kleurplaten in de gele Koers van Oers
brievenbus binnen gekregen. En bijna allemaal even mooi
gekleurd. Er was er één bij, waarop het net leek alsof de
kerstman op “echte” sneeuw aan het sleeën was. Zo mooi
zag de kleurplaat eruit.
Ja, het was ook deze keer weer heel moeilijk kiezen, maar
uiteindelijk is het Selma toch gelukt om er een uit te
zoeken, maar helaas Selma kon niet naar de winnaar gaan
en daarom vroeg ze aan mij, of ik niet eens wilde proberen
om de winnaar te intervieuwen. Nou Selma ik ga het
proberen. Dus op naar de winnaar van de kleurwedstrijd.
Deze keer is het een jongen en hij heet………..
Stan van Nunen. Stan woont een eindje buiten het dorp,
namelijk op Halfmijl. Gelukkig ben ik met de auto, want
anders was ik wel een tijdje onderweg.
Stan woont op een boerderij samen met zijn papa en mama
en grote zus Esther. Stan heeft geen huisdieren, zoals
bijvoorbeeld een cavia of een konijn. Nee, er zijn andere
beesten. Ietsjes groter dan een huisdier. Namelijk: koeien.
En dat is leuk, want Stan wil graag boer worden. Hij houdt
veel van tractoren. In zijn slaapkamer heeft hij 2 planken
vol met tractoren en daarbij hoort nog een hooiwagen,
gierton, aardappel- en bietenrooier, loaders, keepkarren enz
enz teveel om op te noemen. Boer zijn is leuk, maar bomen
telen is ook erg leuk. In de vakantie tijd en ’s zomers helpt
hij graag zijn vader met de coniferen, o.a. stekjes uit de
potjes halen en bomen planten. Verder zijn
computerspelletjes van Bassie en Adriaan leuk en Stan kijkt
ook wel eens televisie, naar Fox kids, Kuifje en de
tekenfilm van Mr Bean,
Spelletjes worden er in Huize van Nunen ook gedaan, zoals
Bob de Bouwer, Bunny Hop, Wie is het, Stratego, dammen.
En van al dat spelen word je natuurlijk hongerig.

Wat eten betreft lust Stan heel veel groentesoep, heel veel
vlees en aardappelen, alleen liever geen groente en geen
friet met frikadel.
Stan gaat ook nog naar school. Hij zit in groep 2 van de
St. Jan Baptist bij juf Ans en juf Irene. Op school vindt hij
de gymles het leukst. En natuurlijk spelen met zijn vriend
Dennis en Tom, maar die is helaas verhuisd en Paul uit
Oirschot. Sportief is Stan ook, hij heef zijn zwemdiploma A
en zijn zwemdiploma B. Voor C gaat hij niet op. Hij heeft
er genoeg van. Stan gaat liever hardlopen. Hardlopen doet
hij liever dan voetballen, want daar is niets aan.
Stan het was leuk bij jullie, koop maar iets moois van je
cadeaubon voor je tractor. Irma bedankt voor de thee en de
stroopwafel.
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Naam:__________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:__________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 28 februari 2005
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 Februari 2005’ en druk de pagina af.
24

Agenda 2005
Februari
KVB: Avond over Ginsing “De Apotheker”
21
Oud papier ophalen
26
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
28
Maart
12
14
16
17
21
26
27
28
April
10
13
16
23
25
29
Mei
2
11
14
15
16

Tiener Comité Oerle: Lustrumactiviteiten
Stille Omgang te Amsterdam
KVB: Doe avond
KBO: Jaarvergadering
KBO: eten bij de Molenvelden
BIO: Jaarvergadering
Oud papier ophalen
St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

Tiener Comité Oerle: Braderie
+ Boekenmarkt Koers van Oers
KBO: Eten bij de Oude Garage
Ophalen KCA (Klein Chemisch Afval)
8.30 uur tot 10.15 uur op het kerkplein
Oud papier ophalen
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
Koninginnenacht in Dorpscentrum d’Ouw School

21
22
24
24
28
28
30

KVB: Moederdagviering “De Pimpernellen”
KVB: Bedevaart Meerhoven
BIO: Pupillendag
St. Jeugdbelangen: Pinksterfietstocht
Gilde St. Jan Baptist:
Aanbesteden van de Gildekamer en Koningsvogel
op ’t Gement te Zandoerle
BIO: Welpendag
Eerste communieviering
KVB: Reisje
KBO: Eten bij de Uitdaging
Boergondisch Oers: Middeleeuwen!
Oud papier ophalen
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

Juni
11
12
14
21
24
24
25

BIO: Gezelligheidstoernooi voor de jeugd
BIO: Gezelligheidstoernooi voor de senioren
KVB+KVO: Fietstocht
KBO: Eten bij La Feliz
Gilde St. Jan Baptist: Koningschieten
KVB: Afsluiting
Oud papier ophalen

Juni (vervolg)
St. Jansmarkt
26
Gilde St. Jan Baptist:
26
Liefdadigheidsfestijn in Wintelre
Algemene Ledenvergadering
27
Rabobank Oerle-Wintelre
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
27
Juli
2+3
23

Tiener Comité Oerle: activiteiten georganiseerd
door de oudste tieners
Oud papier ophalen

Augustus
1
19-20-21
27
27
29

Kopij inleveren voor de Koers van Oers
Tiener Comité Oerle: Bivak
Tiener Comité Oerle: Afsluitingsavond
Oud papier ophalen
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

September
Ophalen KCA (Klein Chemisch Afval)
10
8.30 uur tot 10.15 uur op het kerkplein
Dahliatentoonstelling Groen en Keurig
10 + 11
KVB: Avond over Brabant
12
17 t/m 20 Kermis
Oud papier ophalen
24
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
26
KVB: Lange fietstocht
Oktober
KVB: Baklessen bij de Ruurhoeve in Hoogeloon
14+15+16 BIO: Jeugdkamp
Oud papier ophalen
22
Pompoenenplezier (t/m 5 november)
29
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
31
November
Prijsuitreiking Pompoenenplezier
6
Avond KVB - KVO
9
Oud papier ophalen
26
Intocht Sinterklaas in Oerle
27
KVB: Sinterklaasviering
28
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
28
December
Sinterklaas bezoek op school + peuterspeelzaal
1
KVB: Kerstviering
19
Oud papier ophalen
24

Volgende kopijdatum is
28 februari 2005

