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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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(K)Oers met name(n) 1

De Run 4422 Veldhoven

Tel. 040-2532150
Verhuur van: - Schoonmaakmachines
- Elektrisch gereedschap
- Bouwmachines
- Aanhangers
Lintjesregen in Oerle

Compleet verhuurprogramma op

Op de dag voor Koninginnedag zijn in Veldhoven de
Koninklijke Onderscheidingen opgespeld. 5 Oerlenaren
kwamen in aanmerking voor een onderscheiding. Zij zijn
allen benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau.

De heer A.P. Jacobs (74)
• Ruim 22 jaar bestuurslid van het Pastoor Vekemansfonds
te Oerle (kledinginzameling voor India).
• Hij was vanaf 1977 meer dan twintig jaar lid van de
parochievergadering, waarvan acht jaar penningmeester
binnen de Parochie Sint Jan de Doper, nu de Parochie
H.Drie-eenheid.
• Hij was twaalf jaar, vanaf 1990, lid van de
bouwcommissie
• Is sinds 1996 actief binnen de schoffelploeg tevens
klussengroep
• Bij de Katholieke Bond van Ouderen is hij actief lid:
penningmeester, vertegenwoordiger van de afdeling in de
Kringraad van KBO's, organisator van de
ontspanningsmiddag op de woensdag en betrokken bij de
organisatie van het jaarlijkse reisje.

www.folkersbv.nl
Elke maand aanbiedingen, ook op de site

Mevrouw A.O.F. Peijnenborgh - Donders (58)
• In 1980 werd zij secretaris van het oudercomité van
basisschool Sint Jan Baptist. Taken o.a. het opzetten van
de verkeersbrigade en de overblijfregeling.
• In 1987 trad zij voor drie jaar toe als bestuurslid, en vanaf
1990 was zij gedurende 14 jaar coördinator van het
Documentatiecentrum.
• Binnen de Parochie Sint Jan de Doper, (nu de Parochie
Drie-eenheid), was en is zij actief: vanaf 1983
coördinator van de lectorengroep.
• In 1995 werd zij secretaris van het Kerkbestuur (werving
van vrijwilligers).
• Vanaf de fusie met de parochies H.Geest en H.Caecilia is
zij lid van het nieuwe parochiebestuur.
• Bij tennisvereniging De Korrel is zij tennisspeelster en
organisator van de maandagochtendclub.

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

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
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• 6 jaar vertegenwoordiger-belangenbehartiger voor de
categorie onbebouwd in het Watershap de Dommel.
• Lid van het wijkplatform Oerle en momenteel vicevoorzitter, drie jaar.
• Lid van de Ruilverkavelingscommissie die de in de
tachtiger jaren voorbereide ruilverkaveling in uitvoering
gaat nemen.

De heer C.F. Raijmakers (71)
• Vanaf 1972 adviseur in financiële of juridische zaken van
Pastor Vekemans.
• In 1983 werd hij lid van de parochievergadering, en trad
hij op als financieel adviseur en accountant van de
parochie. Dat heeft hij tot 2003 gedaan.
• Van 1983 tot heden is hij, sinds de oprichting van het
Pastoor Vekemansfonds, secretaris/penningmeester.
• Vanaf 1998 is hij, als lid van de
Voorbereidingscommissie, nauw betrokken bij de fusie
van de drie parochies, waarbij onder meer de parochie
St.Jan de Doper opging in de grote parochie Drieeenheid.
• Supportersvereniging van PSV: financieel administrateur
en adviseur en is daarnaast betrokken bij het winkeltje
van de supportersvereniging.

De heer M.A.M. Tholen (60)
• Heeft sinds zijn 17e de leiding over een arbeidsintensief
agrarisch bedrijf, in verband met arbeidsongeschiktheid
van zijn vader.
• Sinds 1960 bestuurslid bij de toenmalige Rooms
Katholieke Jonge Boerenstand waaruit het secretarisschap
en tenslotte het voorzitterschap groeide.
• Vanaf 1973 voorzitter van de afdeling Oerle van de
Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. Hij was in die
tijd onder meer trekker voor de droogteschaderegeling ten
gevolge van wateronttrekking door de
Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant.
• Hij was van 1977 tot 2001 vice-voorzitter van de
Bedrijfshulpverlening Hoogeloon e.o. Een belangrijke
organisatie die er in voorziet de continuïteit van
agrarische bedrijven te verzekeren bij ziekte of
arbeidsongeschiktheid.
• Vertrouwenspersoon bij Interpolis, negentien jaren.
• Bestuurslid van Kring de Kempen van de NoordBrabantse Christelijke Boerenbond.
• Twee jaar lid van de ouderraad van het schoolbestuur
St.Jan Baptist, en vervolgens vier jaar lid van dat
schoolbestuur waarvan twee jaar secretaris.
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De heer W.G. van der Vleuten (80)
• Heeft meer dan vijftien jaar meegewerkt aan de
maaltijdenvoorziening van Swove.
• Geheel belangeloos, iedere werkdag weer, was hij stipt
op tijd present bij veertien huishoudens.
• Hij was decennia lang (vanaf 1944) lid van de
Nederlandse Katholieke Bond van Landelijke
Rijverenigingen en Ponyclubs. Hij was daarin technisch
afgevaardigde, parcoursbouwer en ponymeter bij
wedstrijden, betrokken bij het opstellen van dressuur- en
springproeven, het opstellen van een commandanten- en
ponyleiderscursus en het afnemen van examens.
Vijfendertig jaar lang was hij jurylid bij deze examens.
• Hij draagt het insigne "zilver met kroon" van de bond.
• Vanaf 1944 was hij betrokken bij de Rijvereniging Zeelst,
en vanaf 1962 gedurende tien jaar bestuurslid, waarvan 8
jaar secretaris en 1 jaar voorzitter, van Ponyclub Het
Kleine Ros.
• In 1973 verhuisde hij naar Oerle, en werd Het Kleine Ros
verruild voor de Hinnikers. Hij was daar mede-oprichter
en bestuurslid gedurende 22 jaar, waarvan 8 jaar
voorzitter.
• In 1995 ontving hij de sportmedaille van de gemeente
Veldhoven.

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

(K)Oers met name(n) 2

Oerle bedankt!

Pittige prestatie
De redactie wil graag nog Wil van de Vorst feliciteren met
het uitlopen van de marathon van Rotterdam, die op
10 april j.l. heeft plaats gevonden.

Mensen uit Oers bedankt !

Oerle schrijft historie
Op 24 april j.l. is RKVVO 1 kampioen geworden in hun
klasse. Hiermee zijn ze gepromoveerd naar de 2e klasse.
Gefeliciteerd!

Op 13,19, 20 en 27 maart speelde de Wintelrese
toneelvereniging “De Vriendenkring” het jubileumstuk
“Ons moeder zee altijd”. Doordat Rabobank Oerle-Wintelre
hun leden tegen een gereduceerde prijs kaartjes voor deze
voorstellingen aanbood hebben we in Wintelre veel mensen
uit Oerle mogen begroeten. Mede door deze enorme
toeloop uit Oerle hebben we 4 fantastische avonden mogen
beleven, want voor een toneelspeler/ster is het geweldig om
voor een volle en enthousiaste zaal te spelen.
Wij hopen dat u genoten heeft en hopen u het volgend jaar
weer te zien in gemeenschapshuis “De Rosdoek” in
Wintelre.
Bestuur en leden
toneelvereniging “De Vriendenkring” Wintelre

Uitnodiging
In verband met het behaalde kampioenschap van ons
vaandelteam in de derde klasse D en de daarbij horende
promotie naar de 2e klasse, willen wij u uitnodigen voor
onze receptie. Deze vindt plaats op vrijdag 20 mei a.s. en
wordt gehouden op sportpark "De Heikant", gelegen aan de
Heikantsebaan 17 - 19. De receptie is van 19.00u tot 21.00u
en aansluitend is er een feestavond in ons clubgebouw. De
receptie en feestavond zijn voor iedereen toegankelijk.
Bestuur en selectie R.K.V.V.O. 1

3

Zo lang mogelijk zelfstandig

Merefelt

Zorgcentrum

Zo lang mogelijk zelfstandig…..
Zorgcentrum Merefelt speelt hierop in!
Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen, ook op hoge leeftijd en ook als er veel zorg en hulp
nodig is. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden
om hulp en zorg thuis te krijgen. Dankzij de inzet van
familie, buren en kennissen (de zogenaamde mantelzorgers)
gaat dat vaak heel goed. Maar de boog kan niet altijd
gespannen zijn. De mantelzorgers kunnen niet altijd present
zijn. Daarom heeft Zorgcentrum Merefelt verschillende
voorzieningen voor thuiswonende ouderen. Uitgangspunt is
dat de voorzieningen een bijdrage leveren aan het behoud
of het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt,
waardoor opname in een zorgcentrum voorkomen of
uitgesteld kan worden.
Dagbesteding voor thuiswonende ouderen
Voor ouderen die zelfstandig wonen, vaak al hulp aan huis
krijgen maar waarbij toch de zelfredzaamheid in gevaar
komt, kan dagbesteding een uitkomst zijn. Enkele
voorbeelden voor wie deze voorziening geschikt is:
• Ouderen waarvan de verzorging een zware belasting
vormt voor de partner of familie;
• Ouderen met een handicap;
• Ouderen met eenzaamheidsproblemen
• Ouderen waarbij sprake is van duidelijk verward/
vergeetachtig gedrag (voor licht dementerende ouderen is
een aparte dagbestedinggroep binnen Merefelt);
• Ouderen waarvan de verzorging een zware belasting
vormt voor de partner of familie;
• Ouderen waarbij sprake is van zowel verward gedrag als
een lichamelijke handicap;
Zorgcentrum Merefelt biedt dagbesteding op diverse
locaties in Veldhoven waaronder Zorgcentrum Merefelt
(Parklaan), Sele en Steunpunt de Ligt. Ook wordt gestart
met groepen dagbesteding binnen het complex
Rundgraafpark in Veldhoven- Noord (Houtwal).

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

Kortdurende opnames
In Zorgcentrum Merefelt, in Woonzorgcentrum Sele en
binnen het complex Rundgraafpark zijn appartementen
ingericht voor cliënten die tijdelijk extra verzorging nodig
hebben en niet (direct) terug kunnen keren naar de
thuissituatie. Bijvoorbeeld voor:
• Cliënten die gestimuleerd dienen te worden in
zelfredzaamheid/omgaan met beperkingen;
• Cliënten die een acute zorgvraag hebben
(bv. wondverzorging of gebroken arm na een val);
• Cliënten die terminaal ziek zijn;
• Het reactiveren/revalideren na een ziekenhuisopname
(bv. na een heupoperatie);
• Tijdelijk ontlasten van de partner of de familie
(bv. in geval van vakantie).
Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie over de
voorzieningen van Zorgcentrum Merefelt dan kunt u terecht
bij de transferfunctionaris van de Regionale Stichting
Zorgcentra de Kempen (0497- 38 26 26).
G.H.G. aan den Boom,
directeur Zorgcentrum Merefelt
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GGD - Zomercursus

GGD – zomercursus “met plezier naar school”.
De GGD Zuidoost-Brabant organiseert opnieuw de
zomercursus “ met plezier naar school”.
De zomercursus “met plezier naar school” is bedoeld voor
kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en gepest
zijn en/of problemen ervaren in het contact met andere
kinderen. Bijvoorbeeld niet weerbaar waren tegen pesten,
zich alleen hebben gevoeld, geen vriendjes konden maken
en zich vooral niet op hun gemak hebben gevoeld.
Nieuwe start
Om er voor te zorgen dat deze kinderen een goede start
maken in het Voortgezet Onderwijs, worden zij in de laatste
week van de zomervakantie twee hele dagen getraind in het
opkomen voor zichzelf en het omgaan met anderen. Er is
voor de vakantieperiode gekozen, omdat er juist dan sprake
is van een overgangssituatie. In een dergelijke situatie zijn
mensen het meest gevoelig voor verandering.
Waar en wanneer?
De cursus wordt gegeven in de laatste week van de
zomervakantie, vlak voor de start van het nieuwe
schooljaar. Het gaat om twee hele dagen waarin de
kinderen deelnemen aan een groep die bestaat uit 10
kinderen. De cursus wordt gegeven in Valkenswaard, Best
en Veldhoven.
De cursus kost 45 euro.
Aanmelden
Wie interesse heeft voor de cursus of zich wil aanmelden
kan een aanmeldingsformulier aanvragen bij de
GGD Zuidoost-Brabant,
tel. 0492-566215 ( Mw. I.v.d. Boogaard)

Regionale Taxi Service 60+

De K.B.O. Afd. Oerle deelt mede:

REGIONALE TAXI SERVICE VOOR
SENIOREN GENAAMD SENIORTAXX TM.
De service is bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder,
die niet WVG-geïndiceerd zijn. Reizen met rollater, rolstoel
of een ander hulpmiddel is geen probleem.
Er wordt gereden in een gebied begrensd door Veldhoven,
Son, Geldrop, Maarheeze, Budel, Neerpelt, Bergeijk en
Eersel. Voor bestemmingen buiten deze regio kan een
reisadvies op maat worden afgesproken.
Er wordt 7 dagen per week gereden van 's morgens
07.00 uur tot 's avonds 01.00 uur.
De kosten bedragen:
Starttarief €3,00 per rit; zone-tarief €2,00 per zone.
Met de zone-indicator kunt u zelf bepalen hoeveel een rit
gaat kosten. Een zone-indicator kan worden aangevraagd.
Om gebruik te kunnen maken van SENIORTAXX moet u
een aanvraagformulier invullen en terugsturen, waarna u
een pas ontvangt.
Voor meer details omtrent deze service kunt u contact
opnemen met SENIORTAXX: tel. 040-2047007 tussen
08.00 uur en 17.00 uur of schriftelijk:
SENIORTAXXTM Klantenservice,
Postbus 504, 5500 AM Valkenswaard.
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24e Fiets-4-Daagse

Ouw (k)oers
Bron: Koers van Oers,
Jaargang 5, 1972, nr. 2

Verhalen van de jeugd.....
24e FIETS-4-DAAGSE KEMPENLAND
19 t/m 22 juli 2005
De Stichting Fiets-4-Daagse Kempenland organiseert elk
jaar een recreatief fietsevenement in de Brabantse Kempen.
Vier dagen ontspannen fietsplezier voor jong en oud.
Dit jaar wordt de Fiets-4-Daagse gehouden van
dinsdag 19 t/m vrijdag 22 juli 2005. Het vertrek- en
aankomstpunt is Ontmoetingscentrum De Ligt, Ligt 157 te
Veldhoven. Hier zijn alle voorzieningen voor de fietsers
onder één dak ondergebracht, zoals de informatiebalie, het
inschrijven, het stempelen, een gezellig ‘terras’ met op drie
dagen levende muziek en op vrijdagmiddag het uitreiken
van de welverdiende medaille.
Dit jaar zijn alle routes vernieuwd; elke dag gaat de route in
een andere richting.
Vertrek is mogelijk tussen 8.30 en 11.30 uur; aankomst
uiterlijk om 18.00 uur.
De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van globaal 30,
45 en 60 km. Onderweg zijn controleposten waar gerust
kan worden.
De tochten worden ‘begeleid’ door een EHBO-ploeg en
fietsreparatiewagens waarop onderweg een beroep kan
worden gedaan.
De deelnemers die vier dagen meefietsen krijgen na afloop
een medaille.
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf maandag 13 juni t/m vrijdag 15 juli
bij VVV-Veldhoven (tijdens openingsuren) en in
Ontmoetingscentrum De Ligt, Ligt 157 te Veldhoven (op
werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 17.00 uur);
de kosten bedragen dan € 9,00 per persoon voor vier dagen.
Tijdens de Fiets-4-Daagse zelf kan ook worden
ingeschreven; de kosten bedragen dan € 10,00 per persoon
voor vier dagen.
Voor mensen die vier dagen achtereen fietsen te veel
vinden, zijn dagkaarten verkrijgbaar.
Informatie
Informatie is te verkrijgen bij:
Fiets-4-Daagse Kempenland,
Postbus 123, 5500 AC te Veldhoven
Telefoon:
040 2953971
E-mail:
info@fiets4daagsekempenland.nl
Website:
www.fiets4daagsekempenland.nl
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VERDRIETIG, een verhaaltje van Rini Roosen van de
derde klas. Ze vertelt dit naar aanleiding van het projekt
"Over Leven ".
We waren binnen, ik en ons Jannie. Ons Jannie wilde een
snoepje pakken. Het was in de middag. Ons Jannie klom op
de stoel. Ze deed de kast open, om het snoepje te pakken. Ik
riep nog kijk uit!! Maar het was al te laat. Ons Jannie viel
met haar mond op het aanrecht. En ze huilde heel hard.
Haar mond was bebloed. Ons mama, die boven was, had
het lawaai gehoord en rende naar beneden. Daar zag ze
Jannie staan. Haar trui zal vol bloed. Ons mama ging vlug
naar Tante Dimp. En daar vroeg ze, of ome Tom thuis was.
Want ons Jannie was gevallen, en ze moest naar de dokter.
Maar helaas, Ome Tom was niet thuis. Toen ging ze naar
Annie, Gerrit was wel thuis, en die wou ze wel naar de
dokter brengen. Toen ik uit school kwam, had ons Jannie
krammetjes in haar kin.
Caroline Hendriks heeft ook eens verdriet gehad. Luister :
Ik had een keer mijn elleboog gebroken. Het gebeurde zo:
Op een maandag kwam ik uit school en toen we haast thuis
waren, gebeurde het. Ik haakte met het stuur in een andere
jongen zijn stuur. Mijn arm was helemaal dik, de andere
jongen had niks. Ik was achter op de fiets naar huis gegaan.
Ons mama was binnen aan het werken. Ze keek naar de
wond. Toen haalde ze er papa bij. Hij zei kom we zullen
naar de dokter gaan. Toen we er waren pakte hij mijn arm
en voelde eraan. Hij zei, ik weet niet precies wat het is, ga
maar naar het ziekenhuis. Toen we er waren, maakten ze
eerst foto’s. Toen die klaar waren moesten we in de
wachtkamer wachten. Het duurde heeeeeel lang. Eindelijk
kwam de dokter, en hij zei, je moet hier blijven. Papa en
mama hadden veel verdriet en ik ook. Toen moest ik
8 dagen ginder blijven. Er kwam veel bezoek. Elke dag van
2 tot 3 en dinsdags en donderdags ook nog van 6 tot 7.
Toen de 8 dagen voorbij waren, mocht ik naar huis. Ik was
geopereerd aan mijn elleboog. Ik mocht naar huis in de
herfstvakantie. Nog steeds kwam er veel bezoek.

Groen en Keurig

Aan al onze donateurs en bloemenvrienden.
Wij zijn er weer klaar voor om met het nieuwe seizoen te
beginnen, de grond is weer bewerkt, en zodra er geen vorst
meer voorspeld wordt kunnen de dahlia’s de grond in.
Ook dit jaar hebben we weer nieuwe bloemen in vele
variëteiten in vorm, kleur, en grootte.
Zonder uw hulp is dit niet te verwezenlijken, dus doen we
een beroep op alle mensen die ons een warm hart
toedragen.
Daarom zullen we onze jaarlijkse donateurs
rondgang houden in week 23 en 24, dit is tussen
maandag 6 juni en maandag 20 juni.
Onze leden zullen dan bij u aankomen voor een geheel
vrijblijvende bijdrage.
Hopelijk bent u allen dan thuis, mocht dit niet zo zijn, dan
kunt u altijd aan een voor u bekend lid van onze vereniging
uw donatie geven, maar u kunt ook op de eerste zaterdag
wanneer er weer een bloemetje voor de donateurs wordt
gesneden uw boeketje komen halen en dan tevens uw
donatie voldoen.
U ziet wel er is van alles mogelijk.
Let er wel op dat u een bewijs van uw donatie ontvangt,
want dit heeft u nodig voor het wekelijks ophalen van het
boeketje dahlia’s.
Op uw bewijs staat vermeld vanaf welke datum u zaterdags
terecht kunt.
Ook wordt dit in de Koers van Oers vermeld.
Bij voorbaat dank,
namens bestuur en leden van
Bloemenvereniging “Groen en Keurig “

GGD start groot onderzoek

GGD start groot onderzoek naar gezondheid en
welzijn van 0 t/m 11 jarigen
De GGD Zuidoost-Brabant start deze week met een
onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen
jonger dan 12 jaar. Circa 15.000 ouders in de 20 gemeenten
rondom Eindhoven worden middels een brief uitgenodigd
om een vragenlijst in te vullen. Dit kan via internet of
schriftelijk.
De resultaten van het onderzoek zullen door gemeenten en
provincie worden gebruikt om de gezondheid en het welzijn
van de jeugd verder te verbeteren. Begin dit jaar is het
onderzoek al in Eindhoven uitgevoerd.
In het GGD-onderzoek komen veel onderwerpen aan bod,
zoals gezondheid en leefgewoonten, maar ook onderwerpen
als opvoeding en voorzieningen die ouders van jonge
kinderen missen in hun buurt. Met de gegevens uit dit
onderzoek kunnen de gemeenten en de provincie betere
beslissingen nemen en kunnen zij bestaande activiteiten en
voorzieningen verbeteren als dat nodig blijkt.
De ouders die worden benaderd voor het onderzoek zijn
willekeurig geselecteerd. Voor de GGD is het onderzoeken
via internet een welkome aanvulling op het huidige
onderzoek; tot nu toe werd uitsluitend gewerkt met
schriftelijke vragenlijsten. De GGD verwacht dat ook de
ouders de voordelen zien van het internet: sneller,
gemakkelijker en niet meer naar de brievenbus.
De resultaten van het onderzoek zullen eind 2005 bekend
worden.
Provinciebreed onderzoek
Het GGD-onderzoek is onderdeel van de Brabantse
Jeugdmonitor. Dat is een gezamenlijk provinciaal
onderzoek met provincie, gemeenten, de consultatiebureaus
en de GGD’en in Noord-Brabant. Ruim een jaar geleden is
als onderdeel van deze Brabantse Jeugdmonitor onderzoek
gedaan onder de jeugd van 12 t/m 17 jaar. Gemeenten
hebben hier vorig jaar de resultaten van ontvangen. De
provinciale resultaten zullen begin mei beschikbaar zijn.
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Het Interview

“We wonnen op onze sloffen van iedereen”
Jarenlang was Toon Geurts Nederlands beste kanoër.
In de periode 1956 tot 1968 behoorde hij tot de
wereldtop. Wereldkampioen werd ie net niet. Wel werd
vaak een 2e of 3e plaats behaald. Absoluut hoogtepunt
was in 1964. In het jaar waarin Anton Geesink zich
legendarisch maakte door op de Olympische Spelen van
Tokio goud te winnen in het judo won Toon Geurts er
de zilveren medaille in de K2 (tweepersoons kano).

Gaandeweg ben ik ook in de electronica gedoken omdat er
computergestuurde ovens kwamen. Dankzij die kennis heb
ik ook een bijdrage kunnen leveren aan het ontwerp van een
storingsmeldingssysteem voor de ovens van de harderij
waar ik toen werkte. Op zestigjarige leeftijd ben ik met
pensioen gegaan.”

Door Ad Adriaans
Toon is geboren op 29 februari 1932 in Meerveldhoven.
“Schrikkeldag”, zegt de nu 73-jarige Toon, “ik vierde mijn
verjaardag dus meestal op 1 maart. Sinds de geboorte van
onze dochter op 1 maart vier ik mijn verjaardag op
28 februari als het geen schrikkeljaar is.”
“We waren thuis met acht kinderen. Tijdens de oorlogsjaren
was de school door de Duitsers gevorderd. Vaak konden we
niet naar school. Soms kregen we een halve dag les op de
zolder van een weverij, dan weer een tijdje in een school in
Veldhoven. Met mijn dertien jaar ging ik werken op een
machinefabriek in Eindhoven. Omdat ik daar de jongste
was moest ik daar om half acht ’s morgens eerst de kachel
aanmaken. ’s Avonds bezocht ik de ambachtsschool, dat
heb ik vijf jaar gedaan. Daarna heb ik op een blikfabriek in
Meerveldhoven gewerkt. Er was in die tijd weinig werk,
een jaar voor ik in dienst moest kon ik bij Philips beginnen.
Dat was gunstig voor mij, want na mijn diensttijd in 1954
moesten ze me weer terugnemen. Uiteindelijk heb ik er
42 jaar gewerkt. In die tijd heb ik nog allerlei
avondcursussen gevolgd en ben ik meester-bankwerker
geworden.
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Toon Geurts voor in de kano.
“Het moet rond 1948 zijn geweest toen een vriend van mij
een 2-persoons toerboot kocht. Daarmee voeren we vaak
naar de Volmolen, ook in de vakanties. We ontmoetten daar
ook wel eens wedstrijdvaarders. Zij nodigden mij uit om
eens naar wedstrijden in Zaandam en Amsterdam te komen
kijken. Zo ben ik in de kano-wereld gerold. In 1952 voer ik
mijn eerste wedstrijd. Ik zat toen in dienst en kon weinig
trainen omdat ik alleen in de weekends thuis was. In 1955
begon ik bij de senioren van De Genneper Molen. In mijn
eerste wedstrijd bij de senioren, op De Zaan, sloeg ik na 10
meter al om. In de tweede wedstrijd op de Amstel voer ik
lang bij de eerste drie. In 1956 won ik in de K2
(tweepersoons kano) met mijn maat Bobeldijk alles, de hele
zaak stond op zijn kop. Ik kwam als onbekende Brabander
en versloeg meteen de favorieten. Sindsdien werd er
rekening met me gehouden. Toch dacht ik na een tijdje aan
stoppen. Ik kreeg verkering met Diny Kerkhofs (van de
mulder uit Zilst). Zij stamt uit een zeer sportieve familie die
mij stimuleerde om door te gaan. Inmiddels zat ik ook al
enkele jaren in de nationale ploeg. Er kwam in 1959 een
nieuwe conditietrainer die zelf steeds voorop ging tijdens
de training. Dat motiveerde mij ook. Bij selectiewedstrijden
in Duitsland wonnen we weer alles. De Duitsers, toch een
toonaangevend kanoland, wisten niet wat ze zagen.
Op de Olympische Spelen van Rome in 1960 haalden we de
finale in de K2 en werden daar zevende.

Op de WK’s in 1961 (Polen) en 1962 (Duitsland) haalden
we 2e, 3e en 4e plaatsen. In 1963 had ik het erg druk. Ik
heb mijn huis gebouwd in dat jaar, ben getrouwd en moest
enkele examens afleggen.
Paul Hoekstra
In 1963 wou mijn toenmalige maat Knuppe niet meer met
mij verder, hij vond me te oud. De trainer stelde toen voor
om met Paul Hoekstra in de K2 verder te gaan. Paul was 12
jaar jonger dan ik en op de WK voor junioren 3e geworden
in dat jaar. Hij was bijna 18 en ik zag het wel in hem zitten.
Hij studeerde toen op de kweekschool en daarna ging hij
verder studeren in Amsterdam. In zijn vrije tijd kwam hij
naar mij om samen te trainen. Tijdens een wedstrijd in
Rijswijk in 1964 wonnen we op onze sloffen van iedereen.
Ook bij selectiewedstrijden in Hannover en Poznan
behaalden we topklasseringen. We werden geselecteerd
voor de Olympische Spelen in Tokio. Van mijn werkgever
Philips kreeg ik twee middagen per week vrij om te trainen.

In 1968 gingen we weer naar Mexico. Dit werden mijn
laatste Olympische Spelen. We lagen in de finale naast de
toenmalige wereldkampioen Roemenië. En we bleven
ernaast, maar helemaal aan de andere kant bleek aan de
finish dat de Hongaren, Russen en Oostenrijkers ons nog
voor waren. Het water was zo breed en we waren zo
gefixeerd op de Roemenen dat we dat helemaal niet in de
gaten hadden.
Ploegleider
Paul Hoekstra was me inmiddels in de K1 de baas en ik
besloot op 36-jarige leeftijd te stoppen. Ik ben vervolgens
tot 1984 ploegleider geweest van de Nederlandse ploeg.
Toen kreeg ik problemen met mijn hart. Door het jarenlang
hard trainen heb ik een groot hart. Ik kreeg het dringende
advies om mijn hart nog af en toe stevig te laten werken.
Sindsdien tennis ik twee keer per week bij de veteranen op
de Korrel. Daar ben ik ook nog 15 jaar baancommissaris
geweest. In 2003 kreeg ik de sportpenning van de gemeente
Veldhoven.”
Heeft het nog voordelen dat je aan de Olympische
Spelen hebt deelgenomen?
“Momenteel ben ik nog lid van een vereniging van oudtopsporters en een vereniging van oud-olympiërs. De leden
daarvan krijgen regelmatig uitnodigingen om
sportevenementen bij te wonen. Zo ben ik bijvoorbeeld naar
het ABN-AMRO-toernooi geweest. We krijgen dan de
beste plaatsen en gratis eten. Iedere vijf jaar hebben we een
jubileum-feestavond en een doe-dag. Daar ben ik prins
Willem-Alexander al eens tegengekomen. Tijdens de
Spelen in Tokio heb ik prinses Beatrix ontmoet en bij
terugkeer heb ik koningin Juliana ontmoet.”

Toon Geurts en Anton Geesink.
We zijn vier weken in Tokio geweest, pas in de laatste
week waren de kanoërs aan de beurt. De eerste drie weken
hebben we nog keihard getraind, het liep als een trein!
In de K1 (1-persoons kano) werd ik in de finale zesde.
De finale van de K2 was een uur later. We kwamen slechts
enkele centimeters tekort op de Zweden die het goud voor
onze neus wegkaapten, maar het zilver was voor ons.
In 1965 behaalden we op het WK in Oost Berlijn een
2e plaats. In 1966 stuurde het NOC (Nederlands Olympisch
Comité) een proefploeg naar Mexico. Daar maakte ik ook
deel van uit. Het doel was om de voor- en nadelen van
sporten op grote hoogte vast te stellen.

Toon Geurts op bezoek bij Koningin Juliana.
Komt de zilveren medaille nog wel eens uit de doos?
“Jazeker, veel mensen willen die wel eens vasthouden. Ook
de kleinkinderen nemen hem wel eens mee naar school
voor spreekbeurten.”
Tot slot heeft Toon nog een leuke anekdote. “Toen ik in
1964 met mijn zilveren medaille terugkeerde uit Tokio
werd er in Oerle een collecte gehouden voor een cadeau.
Toen men daarvoor ergens in het buitengebied aanklopte
vroeg de bewoner: “Toon Geurts? Welke pater is dat”?
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Overpeinzingen

Je hebt zo van die weken die zomaar onverwachts tot een
feestweek blijken te worden. Zo ook kort geleden bij ons.
De week begint heel gewoon. Maandagmiddag even naar
de bieb om een geleende cd terug te brengen.
Natuurlijk meteen wat reisdocumentatie
opzoeken en “en passant” neemt ik nog even
een informatieblad “Uit in Noord Brabant”
mee. Je weet immers nooit wat er in staat!
Thuis - onder het genot van een kopje koffie - duik ik
meteen in het Uit-blad. En dan valt mijn oog op een
aankondiging van de Stadsschouwburg.
“Het Zwanenmeer” staat voor die komende vrijdag op het
programma. Nu zijn zowel Henk als ik beide liefhebbers
van klassiek ballet en daarom zouden wij die uitvoering wel
willen zien. Bovendien hebben we nog steeds een
cadeaubon in de la liggen die ons recht geeft op een bezoek
aan de schouwburg, dus …
Ondanks het feit dat ik eigenlijk wel weet dat dergelijke
voorstellingen snel volgeboekt zijn, waag ik een poging om
te bellen en te informeren naar eventueel nog beschikbare
plaatsen.
Zoals verwacht is die avond volledig ( wat een raar woord
trouwens – vol ledig – twee tegenstellingen in één woord)
uitverkocht, maar ik kan op de wachtlijst komen te staan.
Die kans grijp ik met beide handen, alhoewel ik er weinig
vertrouwen in heb dat we kaartjes zullen krijgen, we staan
tenslotte op nummer 5 van de lijst.
Tot onze stomme verbazing krijgt
Henk op woensdagmorgen een
telefoontje, dat de kaarten voor ons
gereed liggen. Weliswaar
balkonplaatsen op de allerlaatste rij,
maar omdat Henk weet hoe graag ik
deze voorstelling zou willen zien (het
is dan ook het St. Petersburg Ballet
dat die avond op het toneel zal staan)
gaat hij akkoord met deze toewijzing.

En zo gaan we op vrijdagavond na het eten en op zijn
paasbest gekleed naar Eindhoven. Lekker vroeg, want er
gaat nog een voorbespreking vooraf aan de eigenlijke
uitvoering en ook die willen we meemaken.
Zo, eerst naar de kassa om onze kaarten op te halen. En
daar … grote verrassing! Er zijn nog andere plaatsen
beschikbaar gekomen, veel en veel mooier. Wanneer ik wil
kan ik de onze omruilen tegen plaatsen op de zesde rij! Nou
daar hoef ik niet over na te denken zelfs niet wanneer ik een
bedrag bij moet betalen. Dankzij onze cadeaubonnen blijft
deze avond voor ons nog altijd vrij voordelig.
Met een van enthousiasme stralend gezicht ziet Henk mij
terugkomen van de kassa en zijn mond valt bijna open van
verbazing. Dat vraagt om koffie om ook de voorbespreking
nuchter te kunnen beluisteren. We zitten daarbij op de
eerste rij en missen geen woord van de uitleg. Ik koop nog
een programmaboekje en gewapend met alle kennis die
nodig is om van deze avond volledig (weer dat rare woord)
te kunnen genieten zoeken we onze plaatsen op.
Als een vorst en een vorstin zitten we daar midden voor het
toneel en we genieten met volle teugen van het prachtige
sprookje, de schitterende dansen en feeërieke decors. Als
klap op de vuurpijl eindigt het sprookje ditmaal niet met
een sterfscène, maar met een gelukkige
ontknoping, waarbij alle zwanen weer
mens worden en de prins zijn mens
geworden zwaan in de armen kan sluiten.
En zo werd deze zo doodgewoon
begonnen week tot een feestweek om nog
lang van na te genieten.
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Thea.

Gezelligheidstoernooi BIO
BIO-gezelligheidstoernooi
Beste sportieveling;
Op 12 juni a.s. organiseren wij weer het
BIO-gezelligheidstoernooi bestemd voor volwassenen.
Bij dezen nodigen wij jullie allen uit om een team samen te
stellen en gezellig met ons mee te doen.
De teams moeten bestaan uit minimaal 5 dames en 5 heren.
Per team behoeft maar 1 inschrijfformulier ingeleverd te
worden. Dit inschrijfformulier zouden wij graag
voor 25 mei 2005 a.s. in ons bezit hebben.
Verzin al vast een leuke naam voor je team en we zullen de
contactpersoon ongeveer 2 weken voor aanvang van het
toernooi informeren.
Het toernooi zal overdag worden gehouden.
We rekenen op een grote opkomst, dus DOE MEE !!
De toernooicommissie.
Lenny Basten,
Frans Loots (Oude Kerkstraat 26 te Oerle),
Sandra Verkuijlen (Regenboogven 9 te Veldhoven)
Je kunt het inschrijfformulier ook vinden op onze website,
te weten www.biokorfbal.nl
Zolang je het maar voor 25 mei a.s. inlevert bij iemand van
de toernooicommissie.

INSCHRIJFFORMULIER GEZELLIGHEIDSTOERNOOI
De volgende personen schrijven zich in voor het gezelligheidstoernooi van 12 juni 2005.
DAMES:

1. ___________________________________

HEREN: 1. ___________________________________

2. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

6. ___________________________________

NAAM TEAM: _____________________________________________________________
CONTACTPERSOON:

Naam: ______________________________________________
Adres: ______________________________________________
Woonplaats: _________________________________________
Telefoonnr: __________________________________________
E-mailadres: _________________________________________

DIT INSCHRIJFFORMULIER GRAAG VOOR 25 MEI 2005 A.S. INLEVEREN BIJ IEMAND VAN DE COMMISSIE.
Lenny Basten,
Frans Loots, Oude Kerkstraat 36, Oerle of e-mail: loots@hetnet.nl
Sandra Verkuijlen, Regenboogven 9, Veldhoven
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Donateursactie BIO

Koers cultuur

Moeizaam
uit de donkere aarde
omhooggeworsteld
naar de warme lokkende zon.

Donateursactie BIO
In de week van 16 tot en met 21 mei 2005, komen leden
van korfbalvereniging BIO langs de deur voor de jaarlijkse
donateursactie.
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen.

Gekoesterd
door de warme zonnestralen
uitgebarsten
in uitbundige bloei.

Bij voorbaat dank,
Korfbalvereniging BIO.

Teneergeslagen
in het ochtendgloren
huiverend
door de vrieskoude.
De bloemhoofdjes
triestig neergebogen
wachtend
op de stralende zon.

(Advertentie)

Vacature
Schoonmaakbedrijf Niels Vos – Oerle.
Schoonmaakbedrijf Niels Vos – Oerle is een eenmansbedrijf dat van start ging in september 2004.
De door Niels uitgevoerde werkzaamheden bestaan voornamelijk uit glasbewassing, dakgootreiniging
en het schoonhouden van bedrijfpanden. Het bedrijf maakt een zeer snelle groei door.
Voor een project in Veldhoven ben ik op zoek naar een parttime:

Schoonmaak(st)er
Ik zoek iemand:

Ik bied:

- die snel en accuraat kan werken;
- met vertrouwelijke informatie om kan gaan;
- die bereid is om, samen met mij, het bedrijf
verder uit te bouwen;
- met verantwoordelijkheidsgevoel;
- bij voorkeur woonachtig in Oerle.

- een zelfstandige baan;
- bij verdere uitbreiding van het bedrijf
doorgroeimogelijkheden in tijd en functie;
- salaris en uren overeen te komen.

Tevens ben ik op zoek naar:

oproepkracht en of zaterdagwerker m/v
Uw sollicitatie dient u te richten aan:
Niels Vos, Smidsvuurke 7, 5507 NK Veldhoven of per email: niels.vos@chello.nl
Het bedrijf is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 040-2051849.
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Hannie Hermans ziet Sara!

Hannie Hermans ziet Sara!
Op 4 april 2005 werd Hannie Hermans 50. Hannie woont
nu nog aan de Heikantsebaan 40, maar binnenkort gaat ze
verhuizen naar de Heikantsebaan 38. Hier ziet ze erg naar
uit.Ze woont met 6 andere mensen in een huis en ze kan
heel veel dingen zelfstandig. Ze werkt bij de bakkerij van
Severinus aan de Libra in Zonderwijk en ook maakt ze
prachtige schilderijen bij het Atelier kunstzinnige Vorming.
Deze zijn ook te koop bij dagbestedingproject ‘de Libra’.
“Dus kom maar eens kijken naar mijn schilderijen, ze zijn
heel mooi”, zegt Hannie trots.

Maar over de schilderijen van Hannie gaat dit interview
niet, want er was een andere reden dat Hannie in de Koers
komt: Omdat ze op 4 april 50 jaar geworden is. En dat is
niet niks!
Op maandag 4 april hadden de medebewoners van Hannie
voor een mooie Sarapop gezorgd.
Aangekleed, met pruik op en bril opgezet. Ook nog panty's
aan en daar zaten kranten in. Heel mooi hoor, maar nu is ze
weg. Afgebroken en meegenomen naar het restaurant van
de Berkt. Daar vierde ik zaterdag 9 april een groot feest met
veel mensen. Alle bewoners van de Heikantsebaan waren er
en de leiding ook.

En Sjors Efferding, daar heb ik verkering mee en die zit
ook op toneel bij mij. Ook nog de leiding van
Heikantsebaan kwam mij feliciteren. Mijn moeder kwam
ook. Die woont in een verzorgingshuis Tivoli. Daar ben ik
10 april op bezoek geweest. En mijn zus Wilma en mijn
zwager Ton met de neefjes Kevin en Brian waren ook op
mijn feest. Ook tante Annie die in de nieuwe wijk woont en
een oom. En Sjors, Peter, Joost en Truus, die zijn ook bij
toneel. Toneel vind ik heel leuk. We hebben met de
toneelclub opgetreden bij de Veldhovense Revue. Dat was
heel leuk, hoor! Natuurlijk heb ik ook veel cadeautjes
gekregen. Een mooie ketting en armband en ook een
DVD-speler en DVD’s. Een beautycase om op te maken en
een fototoestel. Leuk hoor!
Op mijn feest hebben alle mensen mij gefeliciteerd en we
hebben muziek gemaakt. Cd’s opgezet en geplaybackt.
Jantje Smit vind ik bijvoorbeeld erg mooie muziek! Lekker
koude schotel gegeten en gedanst en feest gevierd met
iedereen en alles was erg mooi versierd. Ook hingen er
overal briefjes op waarop stond dat ik 50 werd. Erg leuk
allemaal! Iedereen vond het erg gezellig.
Ik vond het erg leuk dat iedereen er bij was op mijn feest.
Jammer dat het nu afgelopen is. Maar ook al ben ik nu 50,
ik ben nog lang geen oud dametje, hoor! Ik kan nog fietsen,
buurten, toneel doen, alles nog. En ik heb nog lang niet
zo’n ding, zo’n loopkarretje nodig!!!!
Namens de redactie van de koers van Oers willen wij jou
natuurlijk ook hartelijk feliciteren en nu op naar de
100 jaar!

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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De parochie

Weekendvieringen St. Jan de Doperkerk
Weekend van 14 – 15 – 16 mei: Pinksteren
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes
(Convocamus)
ma 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor Jos Tonino
(’t Koraal)
Weekend van 21 – 22 mei:
za 19.00 uur: Woord - Communiedienst met
pastoraal werker Mardi Sanders
zo 10.15 uur: Woord - Communiedienst met
pastoraal werker Mardi Sanders
zo 12.00 uur: Plechtige Eucharistieviering t.g.v.
Eerste Communie met pastoor Martin Claes
en pastoraal werker Mardi Sanders
Weekend van 28 – 29 mei:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes
(The Unity)
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor Jos Tonino
(Convocamus)

Weekend van 11 – 12 juni:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor Martin Claes
(Convocamus)
Weekend van 18 – 19 juni:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor Jos Tonino
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor Jos Tonino
(Convocamus)

Parochieberichten:
Vrijdag 3 juni:
14.30 uur: Huwelijksinzegening van Sjak van Ekert en
Debbie Joosten door pastoor Martin Claes en
pastoraal werker Mardi Sanders.
Weekend van 4 – 5 juni:
za 19.00 uur: Woord - Communiedienst met
pastoraal werker Mardi Sanders:
naviering Eerste Communie
zo 10.30 uur: OPENLUCHTMIS
ter ere van 1 jaar H. Drie-eenheid: viering op
terrein van de voormalige H. Geestkerk aan de
Saturnus in Veldhoven. Bij slecht weer:
uitwijken naar H. Caeciliakerk.
Géén viering in St. Jan de Doperkerk!

Gedoopt:
Roosje van Sambeek, de Scheerder 24
Marc Beckers, A.P. de Bontstraat 5
Overleden:
Maria Arends - Hagelaars, Merefelt (87 jaar)
Josefa Beerens, Roost 6, Severinusstichting (46 jaar)
Pastoresteam:
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 230.06.44
M. Claes, pastoor ( 040 - 253.22.26 en/of 205.13.50
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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5 Juni: 1 Jaar Parochie H. Drie – eenheid
Een tijdje geleden werd nà de
parochievergadering gesproken over de fusie
tussen de drie parochies, toen plotseling het
idee geopperd werd om iets speciaals te doen
ter gelegenheid van ons 1-jarig bestaan. Wij
werden allemaal enthousiast, maar hoe en
waar kunnen we dit vieren?
Het zou het beste zijn om een gezamenlijke viering te
hebben, maar……in welke kerk doen we dit dan?
De oplossing:
EEN OPEN LUCHT MIS
op het terrein van de voormalige
H. Geestkerk aan de Saturnus
op 5 juni 2005 om 10.30 uur
Bij regen of slecht weer wordt uitgeweken naar de
H. Caeciliakerk ook om 10.30 uur.
De St. Jan de Doperkerk is dus gesloten!
Alle pastores en de diverse koren, werkzaam in onze
parochie, hebben hun medewerking voor die dag toegezegd.
Wij verwachten dat u net zo enthousiast bent over dit idee
als wij en hopen u in grote getale te mogen ontmoeten op
deze speciale dag.
Twijfelt u aan het weer – wees dan vooral op tijd, dan hebt
u tijd genoeg om nog naar de H. Caeciliakerk te gaan.
Vraag uw medeparochianen rustig om een liftje, als u om
vervoer verlegen zit. Men vindt dat vaak geen enkel
probleem.
De 5 juni - voorbereidingsgroep.

Vrijwilligersavond: Vrijdag 27 mei
Inmiddels zijn de uitnodigingen aan alle vrijwilligers
bezorgd. Mocht u per abuis geen uitnodiging hebben
ontvangen en wel vrijwilliger zijn, zou u dan contact op
willen nemen met Rianne Kouwenberg: (040 - 254.00.33.
Iedereen een fijne avond toegewenst!

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

Restauratie St. Jan de Doperkerk
Voor het laatste deel van de restauratie van de
St. Jan de Doperkerk werd na de gemeente, de provincie
ook de goedkeuring ontvangen van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. In 2008 wordt hiervoor een gedeeltelijke
subsidie aan de parochie verstrekt. Omdat de prijzen van de
begroting tegen 2008 wel aanmerkelijk hoger zullen zijn en
waarschijnlijk dan nóg meer te restaureren valt, gaf het
bouwbureau van het bisdom het advies om nu reeds aan de
slag te gaan. Het Nationaal Restauratiefonds heeft speciaal
voor Monumenten een aantrekkelijke lening.
Het bestek voor deze restauratie werd opgesteld door het
bouwbureau. Inmiddels heeft de aanbesteding
plaatsgevonden en is Aannemersbedrijf L. v.d. Ven uit
Veghel als laagste uit de bus gekomen. Deze onderneming
is bekend met restauraties van kerken en Monumenten.
Ook de bisschop heeft zijn fiat gegeven voor de start van de
restauratie, die hoofdzakelijk aan de buitenzijde van de kerk
plaatsvindt. Ook de Angelustoren zal onderhanden worden
genomen en opnieuw met lood en leien worden bekleed.
De totale begrote kosten bedragen: € 192.200,-. Wellicht
zal men nog voor de zomer aan deze klus beginnen.

Rolstoel
Het verzoek in het vorige parochieblad om een rolstoel voor
beide kerken heeft 4 positieve aanmeldingen opgeleverd.
Uiteraard hebben wij slechts 2 rolstoelen nodig, die wij
hopelijk niet te hoeven gebruiken.
Veel dank voor deze gulle gift!
Het bestuur

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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Jaar van de Eucharistie deel III
De vierde, vijfde en zesde eeuw
Na de officiële erkenning van de christelijke kerk als
staatsgodsdienst, gaat de verspreiding erg snel. Wat de
Eucharistie betreft wordt er verder geborduurd op de reeds
bestaande indeling. Wel worden er verschillende
tafelgebeden gemaakt en komen de regio’s steeds meer in
zwang. Zo zijn er tafelgebeden uit het oosten (anafora) die
in het algemeen langer zijn en meer meditatief van toon. Er
ontstaan allerlei families van tafelgebeden:
West-Syrische - , Oost Syrische -, Frans/Spaanse – en de
Romeinse tafelgebeden. De tekst van het tafelgebed staat
dus in de eerste eeuwen nog niet vast.
De zevende tot en met de elfde eeuw
Dit is de periode van de samensmelting van de teksten en
de gebruiken tijdens de Eucharistie. In het begin van deze
periode worden de messen geslepen over de inhoud van de
Eucharistie: de kwestie van de realiteitswaarde van de
Eucharistie komt op de voorgrond. Twee kampen
ontwikkelen zich: aan de ene kant staan de ‘realisten’ zij
zeggen dat de Eucharistieviering de actuele, reële presentie
van Christus’ leven en sterven is. Hoe anders kan het
sacrament verlossend zijn? Aan de andere kant staan de
‘spirituelen’: Jezus is gestorven en dit is een voorbije en
verleden dimensie en het sacrament van de Eucharistie kan
dit alleen ‘in figura’, in teken vieren en gedenken. De
realistische dimensie heeft het pleit vanaf de elfde eeuw
gewonnen. Maar zeker in de twintigste eeuw steekt de
discussie opnieuw de kop op .
Steeds meer wordt de zogenaamde Pausmis, zoals deze
omstreeks 600 (en waarschijnlijk ook al eerder) in de
daarvoor aangewezen kerken werd gevierd door Paus, de
geestelijkheid en de gelovigen, gekopieerd in de andere
landen. Maar vanuit het noorden, waar de Germanen wonen
is er ook steeds meer aandacht voor de uiterlijke tekenen
tijdens de Eucharistieviering. Het rituele handelen van de
voorganger wordt uitbundiger en onderstreept de woorden
die hij spreekt. Vandaar de vele zegeningsgebaren en het
steeds meer kussen van het altaar. Vreemd is dit niet: de
realistische visie van de Eucharistie maakt dat het gebeuren
steeds meer een Heilig gebeuren wordt waarbij de inbreng
van de leken minder belangrijk is. Bovendien kennen de
noordelijke volken de Latijnse taal niet en kunnen daarom
minder meedoen. Alles wat men niet verstaat moet met
bellen en gebaren onderstreept worden.

De twaalfde tot en met de vijftiende eeuw
De belangrijke elementen van de viering blijven in de
Middeleeuwen bewaard. De pijlers van de viering zijn nog
altijd de woorddienst en de tafeldienst. Maar de
woorddienst gebeurt in onverstaanbaar Latijn en de tafel
heeft zeer weinig deelnemers, is geen tafel meer, maar een
altaar. Dit altaar is geplaatst op het priesterkoor van de kerk
en krijgt een bovenbouw, waarop Christus’ sterven aan het
kruis wordt afgebeeld. De voltrekking van het ritueel van
de Eucharistie komt alleen de celebrant toe: hij is de
gewijde vertegenwoordiger van de kerk, die alleen het
sacrament geldig kan voltrekken en werkdadig doet zijn
voor de ‘schouwende’ gelovigen. Opvallend in deze
periode is dat de hostie wordt opgeheven voor de
kerkgangers. Dit gebaar mondt uit in de uitstalling van de
hostie en processies, in de monstrans.
De volgende eeuwen
Er verandert niet veel meer, de Eucharistische vroomheid
van de Middeleeuwen wordt in het Concilie van Trente
vastgelegd. In reactie op de nadruk op de woorddienst door
de protestanten komt Trente met het vastleggen van de
nadruk op de dienst van de tafel. Een geldige mis heb je
meegemaakt wanneer je er geweest bent vanaf het
evangelie tot en met het tafelgebed. Door de eeuwen heen
heeft de offergedachte gewedijverd met de gedachte van de
gemeenschap. Door de discussie over de werkelijke
tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie staat
officieel de offergedachte nog steeds voorop.
Mardi Sanders
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Mijn vormsel

Pastorale School
Centrum voor Pastorale Toerusting,
PSZ Zuidoost Brabant
Informatieavond: 6 juni

Mijn vormsel
Op vrijdag 22 April deed ik mijn vormsel, samen
met nog 14 andere kinderen.
Deze keer was het niet Mardi die de mis deed, maar vicaris
Schröder. Het was een gewone mis alleen dan duurde het
deze keer anderhalf uur, sommige kinderen mochten
voorlezen. En toen wreef de vicaris de zalf op ons
voorhoofd, toen mochten we onze vormselkaars aansteken.
Na de mis was het nog feest, en daar had ik nog veel
cadeautjes gekregen.

Veel gelovigen zijn in hun parochie actief. Ze voeren
verschillende taken uit, van de kerk schoon houden tot het
besturen van een parochie. Voor sommige taken zijn
mensen voldoende toegerust. Voor meer inhoudelijke taken
zoals voorbereiden van liturgie is meer nodig.
Het Centrum voor Pastorale Toerusting is in 1978 gestart
op initiatief van de dekens uit de tien dekenaten rond
Eindhoven. Doel van dit Centrum is tweevoudig: op de
eerste plaats gelovigen helpen zich te verdieping in hun
eigen geloven en op de tweede plaats gelovigen toerusting
tot vaardige vrijwilligers.
Deze beide doelstellingen wil het Centrum bereiken door
een basistoerusting van 8 modules van telkens zes
bijeenkomsten. Er zijn vier meer theoretische modules rond
de thema’s: Schrift, geloven, geloofscommunicatie en
parochie en vier meer praktische modules.
Op maandag 6 juni 2005 om 20.00 uur is er in de
St. Maartenkerk in Veldhoven een informatieavond over
deze basistoerusting. Op deze avond is iedereen die meer
wil weten over het Centrum voor Pastorale Toerusting van
harte welkom.

Teun de Crom.

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

Tweeling zwaantjes?
Op het Papegaaienpark van het Nederlands Opvangcentrum
voor Papegaaien (N.O.P.) in Veldhoven zijn twee jonge
zwarte zwanen geboren. Op zich al een bijzondere
gebeurtenis omdat zwarte zwanen zelden voorkomen, maar
in een derde ei bleken nog twee jonge zwaantjes te zitten!
Een fenomeen dat in de vogelwereld een echte
zeldzaamheid is.

Koken met de koers

Deze keer in ‘Koken met de Koers’ het volgende dessert:

Gekaramelliseerde perziken met vanille ijs
(dessert voor 4 personen)
Ingrediënten:
8 halve perziken uit blik ( een groot blik van 800 gram )
Amaretto
8 amaretti- of bitterkoekjes
40 gram zachte boter
2 eetlepels bruine basterdsuiker
Vanille en /of bitterkoekjes room ijs.

Bereiding:

Directeur Tonny van Meegen van het N.O.P. vertelt dat dit
koppel zwarte zwanen al eerder met succes enige jonge
zwaantjes hebben grootgebracht. “Omdat de twee jonge
zwaantjes al enkele dagen geleden uitgekomen waren,
hebben we het derde ei vanmorgen uit het nest verwijderd.
Bij het onderzoeken van het ei bleken er twee jonge
zwaantjes in te zitten die verbonden waren met één dooier.
Dat heb ik in mijn hele leven nog nooit zelf gezien!”
Op het Papegaaienpark N.O.P. in Veldhoven leven ruim
vierduizend papegaaien. Daarnaast is een enorme collectie
(exotische) vogels aanwezig zoals o.a. hoenders en
fazanten, duiven, eenden, zwanen, kraanvogels, toekans,
neushoornvogels, etc. “De geboorte van een jong vogeltje is
dus geen bijzonderheid bij ons”, aldus Tonny. “Maar als je
naar dit ei kijkt dan weet je dat je naar iets kijkt wat echt
bijzonder is. Beide jonge zwaantjes waren helemaal
volgroeid en stonden op het punt om hun huisje te verlaten.
Moeder zwaan zwemt nu met twee jonkies, zich er niet van
bewust dat ze eigenlijk vier kindertjes moest hebben”.

Stap 1.
Laat de perziken uitlekken en vang het sap op. Dep de
perziken droog, giet er wat amaretto over en laat een half
uur intrekken. Snijd of knip de koekjes in stukjes en roer ze
door de zachte boter. Giet een laagje perziksap in een
passende ovenschaal en zet de halve perziken met de kant
waar de pit heeft gezeten naar boven in de schaal. Verdeel
het koekjesmengsel over de perziken. Tot zover kan het
dessert worden voorbereid en afgedekt in de koelkast
worden gezet.
Stap 2.
Verwarm de oven voor op 180 graden. Bestrooi de perziken
met de basterdsuiker en schuif de schaal 15-20 minuten in
de voorverwarmde oven tot de perziken beginnen te
kleuren. Neem de schaal uit de oven en laat iets afkoelen.
Verdeel de perziken over de borden, bedruppel met het
vocht uit de ovenschaal en schep er een bolletje vanille en/
of bitterkoekjesroom ijs bij.
Amaretti zijn krokante en geurige Italiaanse bitterkoekjes
met amandelsmaak. Ze zijn harder en minder taai dan de
Hollandse bitterkoekjes. Om lang na te tafelen: de koekjes
in een glas met de Italiaanse likeur amaretto dopen.
EET SMAKELIJK!!!!!!!
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Afronding nieuwbouw

Afronding nieuwbouw en
opening restaurant Severinus
Op donderdag 21 april jl. vierde Severinus de afronding van
de nieuwbouw van 8 nieuwe twee-onder-een-kapwoningen
en de opening van het volledig gerenoveerde restaurant in
woonwijk De Berkt. Ter gelegenheid van deze opening
werd door Liesbeth Wouterse en Alex Timmermans van
Buurtvereniging De Berkt een fotocollage aangeboden als
dank voor de prettige samenwerking bij het organiseren van
diverse activiteiten. Op deze collage zijn foto’s te zien van
de diverse evenementen die bezocht kunnen worden door
alle bewoners van de Berkt. De integratie verloopt tot
ieders tevredenheid en met heel veel plezier worden allerlei
activiteiten bezocht. De bedoeling is dat er nog veel meer
georganiseerd gaat worden en de fotocollage zal door leden
van de buurtvereniging actueel worden gehouden. De
fotocollage zal een plekje krijgen in het nieuwe restaurant
van de Berkt.

Unicef Wereldwinkel

Unicef Wereldwinkel heeft in mei veel te bieden.
De bekende cadeauwinkel aan de Burgemeester van
Hoofflaan 175 heeft in de maand mei veel te bieden. In de
eerste plaats is de nieuwe voorjaarscollectie van Unicef
binnen, waardoor u ondermeer een Thais notitieboek,
Zuid-Afrikaanse kaarsen en een jubileumset van
15 verschillende kaarten kunt kopen.
Ja, Unicef bestaat 50 jaar en dat viert ze door de 25 jaar in
ambt zijnde koningin op 24 juni een bedrag te geven, dat
bestemd is voor het onderwijs aan Tanzaniaanse kinderen.
U kunt daaraan bijdragen door voor één euro gelukskoekjes
te kopen bij Unicef.
De Wereldwinkel kan u helpen bij het kopen van een
cadeau. Speciaal in mei wordt op bijouterieën als kettingen,
armbanden en ringen 15% korting gegeven.
Dan is op het 14 mei Wereldwinkeldag. Die staat in het
teken van de strijd tegen kinderarbeid en in de Unicef
Wereldwinkel worden dan foodproducten aangeboden,
waarvan zeker is dat er geen kinderarbeid aan te pas is
gekomen. Zo zal er chocolade worden verkocht, maar
kunnen ook diverse producten worden geproefd.
Kortom: alle reden om in mei de Unicef Wereldwinkel te
bezoeken.
Openingstijden:
maandag van 13.00 uur t/m 17.00 uur,
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 t/m 17.00 uur en dan op
vrijdagavond nog van 17.00 t/m 21.00 uur.

Tijdens de festiviteiten op 21 april werd er ook een
kunstwerk onthuld door twee wijkbewoners, Theo van Pelt
en Toon Schenkels. Dit beeld staat bij de ingang van het
restaurant en is gemaakt door Olga Schats-van Driessen.
Het beeldje heeft als thema: “ontmoeting” meegekregen en
is aangeboden door de Dommel BV. Meer zeggen we er
niet over, het is de moeite waard een keer te gaan kijken!
Na het officiële gedeelte was het tijd om samen met de
aanwezige bewoners te gaan feesten en er werd veel
gedanst en gezongen, samen met Christ Coppens, de
zingende slager en Cowboy Billy Boem.
Het was een groots feest, waarvan iedereen heeft genoten.
Buurtvereniging De Berkt.

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
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Oerse motortoertocht 2005
!!! OERSE MOTORTOERTOCHT 2005 !!!
Op zondag 12 juni a.s. wordt weer een toertocht georganiseerd. Alle motorrijd(st)ers uit Oerle zijn welkom. Zondag om
9.30 uur start de toer, waarbij een mooie tocht wordt gereden met voldoende mogelijkheden voor tussenstops. De toer
begint en eindigt, net als vorig jaar op Cambiance De Molenvelden. De toer wordt bijzonder mooi met onderweg een
bijzonder leuke verassing in petto.
Dit zal zeker iedere motorrijder aanspreken!
Dus, een must voor iedere Oerse motorrijder om die dag erbij aanwezig te zijn.

Na de toerrit wordt een barbecue voor de
hele familie georganiseerd. Hierbij kunnen
we met z’n allen nagenieten, verhalen/
ervaringen met elkaar uitwisselen en zo een
mooie motordag afsluiten.
(Je mag ook alleen aan de BBQ deelnemen)
Ben je niet in bezit van een motor, geen
probleem. Er zijn diverse mogelijkheden om
voor een dag een motor te huren. Vraag
desgewenst even om hulp bij de organisatie
(zie onder).

Aarzel niet en meldt u door middel van onderstaand invulstrookje aan bij een van
de onderstaande personen:
Leo Sanders
: Weijerseweg 2a, Veldhoven
( 205 31 77
Bob van Soolingen : Boonberg 11, Veldhoven
( 205 22 13
Egbert Daal
: Welle 8, Veldhoven
( 205 35 43
Johan van Kessel : Zittard 61, Veldhoven
( 205 13 30
Jo van Alst
: Oude Kerkstraat 15, Veldhoven
( 205 19 28

Tot ziens op 12 juni

□ Ja, ik doe mee
Naam: ………………………………………………………...

□ Ik rijd mee met …… personen (€ 4,- per motor)
□ Ik kom ook op de BBQ met ….. volwassenen (€ 10,- p.p.)
en ……kinderen (€ 6,- per kind)

Telefoon: ……………………
wordt

€ _______ ,--

wordt

€ _______, -========== +
€ _______, --

Totaal
Drank is voor eigen rekening
20

2005

Van het vakantiecomité Oerle

2005

BESTE JONGELUI,

DEELNEMEN:

Ook dit jaar zijn er weer een aantal mensen in de weer
geweest om een fantastisch vakantieprogramma voor jullie
in elkaar te draaien.
Het programma ziet er als volgt uit en is bedoeld voor
kinderen van groep 2 t/m 8 van het schooljaar 2004/2005:

Alle kinderen die in het schooljaar 2004/2005 in
groep 2 t/m 8 van de basisschool zaten, mogen aan het
fantastische vakantieprogramma meedoen.

Ø Zondag 7 augustus: OLYMPISCHE DAG
Op het sportveld van de basisschool. Alle groepen doen hier
aan mee. Zoals gewoonlijk is iedereen welkom om jullie
aan te moedigen. Onze eigen catering zorgt voor diverse
soorten ‘fris’ en versnaperingen. Wegens enorm succes van
de afgelopen jaren wederom een STORMBAAN!!!
Ø Dinsdag 9 en woensdag 10 augustus: BIVAK OERLE
Voor de groepen 2 t/m 5 zal het thema “piraten” uitgewerkt
worden. Compleet met spannende overnachting in blokhut
“d’n Bosbender”….

De deelnemersbijdragen zijn als volgt:
• Voor 1 kind per gezin
€ 37,—
• 2 kinderen per gezin
€ 69,—
• 3 kinderen per gezin
€ 96,—
• 4 kinderen per gezin
€ 119,—
Het is ook mogelijk, om voor één week in te schrijven.
De kosten voor inschrijving zijn dan € 23,— per kind,
ongeacht het aantal kinderen per gezin.
De eerste week loopt van zondag 7 augustus tot en met
zondag 14 augustus.
De tweede week loopt van zondag 14 augustus tot en met
zaterdag 20 augustus.

Ø Dinsdag 9, woensdag 10 en donderdaq 11 augustus:
BIVAK BELGIË
Voor de groepen 6 t/m 8 staat wederom het zeer populaire
kanokamp op het vakantiemenu.
Deze 3-daagse bivak in het schone Belgische land mag niet
gemist worden!

Ø Vrijdag 12 augustus: SPEELTUIN TE LOMMEL
(BELGIË)
Voor de groepen 2 t/m 5 staat een bezoek aan de zeer
populaire speeltuin in Lommel op het vakantiemenu.
Neem je matje mee en glij mee naar België.

Alléén inschrijven voor het wandelen is ook mogelijk. De
kosten hiervan zijn € 7,50 per kind, ongeacht het aantal
kinderen per gezin.

INSCHRIJVEN:
Inchrijven voor het vakantieprogramma kan door middel
van het inschrijfformulier, te vinden op de volgende pagina.
Vul dit in en lever het vóór 13 mei in bij Kees Hulshorst of
Annie Timmers.

Ø Donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus:

De leden van “Het vakantiecomité” zijn:
• Ankie Schippers
Zandoerleseweg 18
• Annie Timmers
Zandoerleseweg 22
• Jan Borgmans
Welle 18
• Wil van de Vorst
Stepke 1
• Jacqueline Borgers Paleisstraat 6
• Tinus van Campen J. Hagelaarsstraat 19
• Kees Hulshorst
AP de Bontstraat 13
• Marja Huijbers
Ruiske 7
• Hannie Jacobs
Sint Janstraat 15
• Johan v. Kuyk
AP de Bontstraat 25
• Toon Luykx
J. Hagelaarsstraat 17
• Tinus Silkens
J. Hagelaarsstraat 15

WANDELEN
Voor alle groepen wandelen door de mooie OERSE
omgeving. De laatste dag natuurlijk een geweldig onthaal
door de ouders met muzikale ondersteuning van
Harmonie SINT CECILIA!!

Op woensdag 29 juni en donderdag 30 juni tussen
18.00 uur en 19.00 uur kun je het programmaboekje
afhalen en het inschrijfgeld betalen bij:
Annie Timmers, Zandoerleseweg 22.

Ø Zondag 14 augustus: FIETSTOCHT
Een mooie fietstocht voor het hele gezin door de prachtige
omgeving van Oerle.
Na afloop wordt er een gezellige barbecue ontstoken.

Ø Dinsdag 16 augustus: BUITENLANDS REISJE…
Het onovertroffen en gezellige BOBBEJAANLAND zal het
reisdoel zijn, voor alle groepen.
De enige vereiste is een goed humeur!

Ø Zaterdag 20 augustus: GRANDIOZE
AFSLUITINGSAVOND…
Op deze avond: “DE MUZIEK MAAKT ME BLIJ SHOW”
Natuurlijk nodigen wij ook de ouders uit.

(2052842
(2051386
(2051113
(2053265
(2051910
(2052721
(2051773
(2052656
(2052949
(2052751
(2052852
(2052833

Zoals ieder jaar, willen wij ook nu weer een beroep doen op
ouders en/of broers en zussen om ons te helpen tijdens de
activiteiten. Vraag even of ze het inschrijfformulier ook
invullen!!! Wij bellen dan de mensen op, die wij nodig
hebben.

Vergeet niet in te schrijven vóór 13 mei a.s.!!!
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Inschrijfformulier vakantieprogramma Oerle.
Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen in verband met de aan te vragen formulieren voor het
buitenlands reisje:

Naam

Voornaam

Voorletters

Geboortedatum

Groep

1
2
3
4
Adres:

Tel. Nummer:

GSM nummer:

Heeft u een doorlopende reisverzekering? Ja / Nee
De inschrijving is bestemd voor:
£

Beide weken

£

De week van 7 augustus t/m 14 augustus

£

De week van 14 augustus t/m 20 augustus

£ Alleen het wandelen op 18,19 en 20 augustus
(Svp het vakje zwart maken wat gewenst is.)
Onderstaande tabel is voor ouders en/of broers of zussen die mee willen helpen. U kunt een of
meerdere voorkeuren invullen. Graag van broers en/of zussen de leeftijd invullen.
Datum

Activteit

7 augustus

Olympische dag

9,10 en 11 augustus

Bivak België

8 augustus

Helpen tenten opbouwen (Bivak Oerle)

9 augustus (Bivak Oerle) Helpen activiteiten van 10.00—17.00 uur
9 augustus

Helpen avondprogramma (Bivak Oerle)

10 augustus

Helpen om tenten mee af te breken
(ná bivak Oerle)

12 augustus

Speeltuin Lommel België
Kinderen brengen en halen met de auto

16 augustus

Bobbejaanland

18, 19 en 20 augustus

Wandeldriedaagse:
*meelopen met een groep, 5 km
*meelopen met een groep, 8 km
*meelopen met een groep, 12 km
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Vader

Moeder

Broer/zus

Open repetitie

Succesvolle braderie

Wij bedanken de Oerse bevolking voor de opbrengst
t.b.v. de Koers van Oers tijdens de Oerse Braderie van
10 april j.l.
Tevens bedanken wij het TienerComité en Henk Verouden
voor de opslagruimte van onze overgebleven boeken.
Open repetitie

Stichting Koers van Oers.

Messengers of Joy, gospelkoor Veldhoven.
Kom gewoon eens luisteren!
Iedereen is van harte welkom op dinsdag 17 mei 2005
Locatie: H. Jozefkerk, Lange Kruisweg 7 te Veldhoven.
Aanvang: 20.15 uur.
Meer info: www.messengersofjoy.dse.nl

B&D bouwbedrijf B.V.
Leemskuilen 5
5563 CK Westerhoven
tel: 040-2010051
www.bd-bouwbedrijf.nl
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Schoolkorfbaltoernooi
Zaterdag 23 april j.l. werd het schoolkorfbaltoernooi
gespeeld. ’s Morgens om 9.00 uur vertrokken 3 teams van
basisschool Sint Jan Baptist -wat toch wat minder is dan
andere jaren- vanaf het kerkplein vol goede moed en met
veel enthousiasme richting het SDO korfbal- terrein aan de
Rapportstraat in Veldhoven. En we gingen niet voor niets !

Alle 3 de teams van de basisschool St. Jan Baptist.
We hadden een zonovergoten toernooi, geen blessures,
sportieve wedstrijden, veel lol en PRIJS.
We speelden twee finales en een kruisfinale wat resulteerde
in twee eerste prijzen en een derde prijs! Dat is een prima
prestatie. We namen 4 bekers mee naar huis waarvan twee
wisselbekers.
Als school verloren we maar één wedstrijd, speelden we
twee keer gelijk, en wonnen we 9 wedstrijden !!!!!!!!!!!!!!!
We mogen nu inschrijven voor de Brabantse
Kampioenschappen op 4 juni 2005 in Asten. Of we dat ook
daadwerkelijk gaan doen, moeten we even bekijken.

Groep 4/5 van de basisschool St. Jan Baptist.
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Lente verhaal
Hansje is een jongetje van 6 jaar. Hij heeft een grote zus
van 7 jaar en dat is Marieke. Hansje en Marieke hebben een
poes. De poes heet Poekie. Poekie is heel erg dik en de
mama van Hansje en Marieke zegt dat er babypoesjes
komen. Hansje en Marieke vinden het heel erg spannend.
Mama heeft gezegd dat ze ieder een van de poesjes mogen
uitkiezen en oma wil de andere poesjes graag hebben. Maar
nu is er iets geks aan de hand bij
Hansje en Marieke thuis. Iedereen is
aan het zoeken want Poekie de poes
is zoek. “Waar kan Poekie toch
zijn?”, vraagt Hansje aan mama.
Mama weet het ook niet. Samen gaan
ze zoeken. In de keuken kijken ze in
alle kastjes want Poekie kan zich
heel goed verstoppen. Marieke kijkt
in de kelder en papa zoekt op zolder.
Maar ze vinden Poekie niet. Hansje is een beetje verdrietig
en gaat naar zijn kamertje. Op zijn kamertje heeft Hansje
een speelhuisje staan en daar gaat hij in zitten. Zo kan
niemand zien dat hij een beetje moet huilen. Opeens hoord
hij piepen onder de deken die in het speelhuisje ligt. Hij
doet het dekentje omhoog en daar ligt Poekie. Maar poekie
ligt er niet alleen. Tegen haar buik liggen 4 hele kleine
poesjes lekker te slapen. En Poekie heeft geen dikke buik
meer. Hansje loopt zo snel als hij kan naar beneden.
Iedereen is nog aan het zoeken naar Poekie. “Mama!!!”,
roept Hansje, “ik heb Poekie gevonden en er zijn allemaal
kleine Poekies."”Mama, papa en Marieke rennen mee naar
Hansjes kamer. Mama zegt dat Poekie haar baby’s op een
heel veilig plekje wilde krijgen en toen is ze in het huisje
van Hansje gekropen. “We moeten ze daar dan maar laten
liggen”, zegt papa.

Hansje is heel trots dat
Poekie in zijn huisje is
gaan liggen om de babytjes
te krijgen en om de beurt
mogen al zijn vriendjes
komen kijken. Hansje mag
ook als eerste een poesje
uitzoeken. Hij kiest een
poesje met allemaal
vlekjes, witte, bruine en
zwarte. Het poesje heeft
een wit flosje aan zijn staartje en daarom noemt Hansje
hem Flosje. Marieke kiest een spierwit poesje uit en noemt
hem Witje. Als oma komt kijken naar de
poesjes mogen Hansje en Marieke namen
verzinnen voor andere twee poesjes. Het
zwarte poesje heet Moortje en het bruine
poesje Miepje. Als Hansje en Marieke
voortaan bij oma mogen logeren dan nemen ze
Poekie, Flosje en Witje mee en dan kunnen ze
lekker samen spelen.

Lente moppen
Tekenleraar: "Waarom heb je nog niks
getekend? " Leerling: "Dat heb ik wel,
dit is een grazende koe." Tekenleraar:
"Waar is het gras dan?" Leerling: "Dat heeft de koe
opgegeten." Tekenleraar: "Maar ik zie helemaal geen koe!"
Leerling: "Denkt u soms dat een koe in de wei blijft staan,
als er helemaal geen gras meer is?"
============
Wat gebeurde er met het domme blondjes ijshockey team in
de lente? Ze verdronken.
============
Op een stralende voorjaarsdag ontmoeten twee
waarzegsters elkaar. "Wat een weertje, hè?" zegt de een.
"Nou", zegt de ander, "het doet me denken aan de lente van
2012!"
============
Daniël staat voor een stoplicht. 'Het wordt lente..' zucht hij.
'Hoezo?' vraagt de jongen naast hem. 'Knopjes!' zegt Daniël
terwijl hij naar het knopje van het stoplicht wijst.
============
Op straat loopt een man vrolijk te fluiten. Een
voorbijganger spreekt hem aan: "Meneer, weet u wel dat u
twee verschillende schoenen aan heeft?!" Antwoordt de
vrolijke man: "Ja, leuk hè? En thuis heb ik nog zo'n paar
staan!"
============
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Twee onderbroeken zitten in de wasmachine. Zegt de ene
tegen de ander: "Zullen we op vakantie gaan?" Zegt die
ander: "Nee, dat hoeft niet. Want ik ben al bruin genoeg!"
============

Knutselen: Lenteschaap
Wat heb je nodig:
* Wit stevig papier of hobbykarton
* Witte wol of bolletjes watten
* Lijm
* Schaar op prikpen en priklap
* Gekleurd karton
* Potloden of viltstiften
Teken het schaapje over op hobbykarton en knip het uit.
Nu kun je het gaan versieren.
Je kunt het schilderen of misschien kun je mooi kleuren.
Ook kun je propjes maken van papier of er allemaal kleine
stukjes wol knippen en die er op plakken.
Als je klaar bent met versieren dan vouw je precies op de
lijntjes en jouw lenteschaap is klaar om de wei in te
huppelen.
Veel plezier!!

# Vouwlijn #

# Vouwlijn #

Een dame op de markt vraagt aan de koopman: "Zijn deze
sinaasappels zoet?"
"Jazeker, mevrouw, ik heb ze de hele dag nog niet
gehoord!"
============
"Welke groente huilt na de winter?
Een lente-ui."
============
De buurvrouw van mijn tante in New York had een
prachtige zwarte kat, William, die overdag altijd buiten was
en 's avonds binnenkwam. Op een koele oktoberavond
verdween hij. De buurvrouw zocht overal, vergeefs. In de
lente was William opeens terug. Hij zag er gezond en
verzorgd uit. Zijn vrouwtje dacht dat hij een tijdje weg was
geweest om zijn wilde haren kwijt te
geraken. Alles was weer helemaal zoals
vroeger, tot dat najaar, toen William
opnieuw verdween. Het voorjaar daarop
was hij weer terug. De buurvrouw van mijn
tante begreep er niets van en deed overal in de buurt
navraag. Tenslotte belde ze aan bij een ouder echtpaar.
"Een zwarte kat?" vroeg de vrouw. " Ja hoor. Mijn man en
ik vonden het zo erg dat hij 's avonds in de kou buiten zat ,
dat we een reismand hebben gekocht en hem nu elke winter
meenemen naar Florida.
============
Anneke zit met haar moeder in de trein
en ziet buiten voor het eerst een pauw.
"Kijk mama, daar staat een kip in
bloei!"
============

Uitslag kleur/knutselplaat van Maart 2005;
“Paashaas met kar vol met paaseieren”
Hallo allemaal,
bedankt voor jullie kleurplaten.. Ik heb nog nooit zoveel
paashazen tegelijk gezien, met hun karretjes vol met mooi
gekleurde eieren. Ook deze keer zaten er weer zulke
prachtige kleurplaten tussen. Jullie hebben echt goed je best
gedaan. Je wordt er gewoon vrolijk van, van al die
kleurplaten en dat mag ook wel na al die regen. Want het
regent al een hele tijd en ik moet naar
de prijswinnaar van de paashazen
kleurplaat. Hij woont gelukkig niet
zover weg. Ja, dit keer is het een
jongen. Hij is pas vijf jaar oud, maar
zijn kleurplaat was zo mooi, dat we
besloten hadden dat hij de cadeaubon
kreeg. De kleurplaat had hij
uitgeknipt en op een gekleurd stuk
papier geplakt. En nog extra versierd
met stempeltjes en stickers. Echt heel
mooi gedaan, dus heeft GLENN
VAN KAATHOVEN de cadeaubon
gewonnen. En nu dan maar door de
regen op weg naar het huis van Glenn
aan het Stepke, want daar woont de
gelukkige. Ben ik blij dat ik van
tevoren heb afgesproken, anders was
ik wel heel nat geworden. Glenn is
deze middag thuis, samen met zijn
drie jarig broertje. Glenn en zijn
broertje gaan namelijk 3 keer per
week naar hun oppas José toe. Dus
dat komt goed uit. We krijgen een
glas thee en limonade met iets
lekkers erbij. Hmmmm, heerlijk, dat gaat er op een
regenachtige dag wel in. Glenn is blij met zijn cadeaubon,
wat hij ervan gaat kopen weet hij nog niet. Misschien iets
voor zijn game boy, of PlayStation? Wie weet, want Glenn
houdt er wel van om met zijn game boy, of PlayStation te
spelen, liever dan bijvoorbeeld met auto’s of K`nex en
Lego. Als het buiten goed weer is gaat hij skeeleren. Dat is

ook heel leuk. Trouwens over buiten gesproken, Glenn
heeft ook een huisdier. Eigenlijk een buiten dier, want
buiten staat een hok op poten, en met een schuine plank
ervoor. Hier woont zijn konijn Pluisje. Pluisje kan zo via de
plank naar beneden lopen zijn tuintje in. Vandaag doet hij
dat echter niet. Hij zit hoog en droog voor zijn raam naar de
regen te kijken, hopend op mooi weer, zodat hij weer lekker
van het malse gras kan gaan eten.
Verder hebben ze geen huisdieren.
Glenn zit in groep 1 van de
St Jan Baptistschool, bij juffrouw Ans
en juffrouw Irene. Gelukkig in
dezelfde groep met zijn allerbeste
vriendje Luuk Jacobs. Ze gaan ook
vaak bij elkaar spelen. Heel gezellig.
Op school is het ook leuk, vooral in de
waterhoek, daar kan hij mooie boten
maken. Maar om te kunnen varen heb
je wel je zwemdiploma nodig. Glenn
zwemt in Hoogeloon bij “op den
Heuvel”, voor zijn A-diploma. Bij
Hans, Joep en Patricia.
En van zwemmen krijg je honger,
alleen lust Glenn niet zo graag
groenten, vooral geen spruiten. Hij eet
liever pannenkoeken, pizza’s, frietjes
met kipnuggets. Ja, wie lust dat nou
niet! Volgens mij vinden alle kinderen
dat wel héél erg lekker, net zo als
ijsjes.
Glenn vindt al dat gevraag denk ik
wel genoeg en gaat in de kamer
ernaast spelen met zijn PlayStation. Ik kan me daar wel iets
bij voorstellen, ik zou het ook niet leuk vinden als ik vijf
was en een vreemde kwam allemaal vragen stellen. Ik zou
ook liever gaan spelen.
Glenn, koop maar iets moois van je cadeaubon en ga maar
lekker spelen. Wij pakken onze spullen weer in en gaan op
weg naar huis.
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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 30 mei 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 Mei 2005’ en druk de pagina af.
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Agenda 2005
Mei
11
14
15
16

21
22
24
24
28
28
30
Juni
4
11
11
12
12
14
21
24
24
25
26
26
27
27
Juli
2+3
10
23

KVB: Bedevaart Meerveldhoven
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

Tiener Comité Oerle: Lustrumactiviteiten
Bedevaart v.d. Beerse processie naar
Onze Lieve Vrouw v. Scherpenheuvel
BIO: Gezelligheidstoernooi voor de jeugd
BIO: Gezelligheidstoernooi voor de senioren
Jaarlijkse Motortoertocht
KVB+KVO: Fietstocht
KBO: Eten bij La Feliz
Gilde St. Jan Baptist: Koningschieten
KVB: Afsluiting
Oud papier ophalen
St. Jansmarkt
Gilde St. Jan Baptist:
Liefdadigheidsfestijn in Wintelre
Algemene Ledenvergadering
Rabobank Oerle-Wintelre
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

Tiener Comité Oerle: activiteiten georganiseerd
door de oudste tieners
Chant’Oers: Concert ZLTO Helvoirt
Oud papier ophalen

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven.
Hieronder alvast een klein overzichtje:
Koers nr. 6 Juni
Vaderdag/Zomereditie/
Vakantieprogramma
Koers nr. 7 Augustus Weer naar school
Koers nr. 8 September Kermis / Dierendag / Hefst
Koers nr. 9 Oktober
Pompoenenfestijn
Koers nr. 10 November Sinterklaas
Koers nr. 11 December Kerstmis

Augustus
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
1
7 t/m 20 Vakantieprogramma Oerle:
7
Olympische Dag
9 + 10
Bivak Oerle
9 t/m 11 Bivak België
12
Speeltuin
14
Fietstocht
16
Bobbejaanland
18 t/m 20 Wandeldriedaagse
20
Afsluitingsavond
KBO: Jaarlijks busreisje
18
19-20-21 Tiener Comité Oerle: Bivak
Tiener Comité Oerle: Afsluitingsavond
27
Oud papier ophalen
27
Chant’Oers: Concert Helmond
28
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
29
K.B.O.: St.Jans Onthoofding
30
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
Chant’Oers: Workshop
5
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
30 mei 2005

