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De werkgroep OWWO vond het tijd worden voor een nieuwe herziene 
uitgave van de “Oerse Gids”. Vooral om alle inwoners van Oerle en speciaal 
de nieuwkomers, die we de komende jaren verwachten, op de hoogte te 
brengen en te houden van wat hier leeft. De uitvoering en opzet zijn voor een 
gedeelte overgenomen uit de vorige uitgave, met dien verstande dat niet alle 
bestuursleden worden genoemd, maar slechts één contactpersoon. Dit om te 
voorkomen dat de verstrekte informatie niet juist of onvolledig is. Deze versie 
zal eveneens in digitale vorm verschijnen op de site van de Koers van Oers 
(zie www.koersvanoers.nl). Hier kunnen ook eventuele wijzigingen worden 
doorgegeven, die dan direct in de digitale versie verwerkt worden. Zoals u 
kunt zien is deze nieuwe uitgave in kleur en met foto’s. Hopelijk wordt dit 
boekje voor de oerlenaren, oud-oerlenaren en voor hen die Oerle een warm 
hart toedragen een collectorsitem. 
De werkgroep Oerse Gids van OWWO
Najaar 2006 

Jos van Haren • Wim Luijkx • Bart van den Boogaard
Ad van Doren (grafische vormgeving) • Harry van der Zanden

Voorwoord

Een nieuwe uitgave van de Oerse Gids ligt voor U. Om te beginnen past er een 
compliment in de richting van de initiatiefnemers om dit werk van verzamelen, 
ordenen en uitgeven te verrichten. En dat het een heel werk is kan ik U verze-
keren. Denk alleen maar eens aan de keren dat degenen die materiaal zouden 
aanleveren, moeten worden aangespoord. Tevens is de Gids een reden om trots 
te zijn. Dat geldt uiteraard voor de samenstellers, maar ook voor U als Oerlenaren. 
U vindt hierin immers een neerslag van het vele wat in Oerle de moeite van het 
vernoemen waard is. Alle verenigingen die in ons dorp hun wortels hebben, zijn 
er in opgenomen. Die opsomming geeft aan dat we samen deel uit mogen maken 
van een levendige gemeenschap, waarin het goed toeven is. De Gids beschrijft de 
situatie van dit moment, maar betekent ook een aansporing om die levendigheid in 
onze kleine samenleving te bewaren.In de stadsvisie van de gemeente Veldhoven 
wordt onze woonplaats beschreven als het beste van twee werelden: de stadse en 
de dorpse. Laten we afspreken dat het beste van het dorpse in ieder geval in het 
voorliggend boekwerk van een stevig accent wordt voorzien.

Ik wens U veel leesplezier.
Herman Kootkar

Woordje van de loco burgemeester Herman Kootkar

Voorwoord
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Afbeelding 1 van het oudste bekend zijnde 
zegel van Zandoerle. Het is gehecht aan 
een oorkonde uit 1355. Vertaald staat er in 
het randschrift: gemeenschappelijk zegel 
van de vrijheid Zandoerle.

Wapen Oerle

Van lazuur, beladen met 
een streepkruis in ieder 
kwartier vergezeld van 
een leeuw, alles van goud. 
Het schild ter linkerzijde 
vergezeld van een boom 
van natuurlijke kleur.” 

Oorsprong/verklaring: 
De schepenbank Oerle 
is in het begin van de 
14e eeuw ontstaan als 
afsplitsing van Eersel. De 
schepenbank was 
in handen van de 
hertog. Het 14e 
eeuwse schepen-
domszegel van 
Oerle was dan 
ook het herto-
gelijke wapen, 
gehangen aan 
een uit-
gerukte lindenboom. 
Deze voorstelling is later, 
in rijkskleuren, verleend 
als gemeentewapen. 

Oerle is een kerkdorp van de 
gemeente Veldhoven. Van 1811 tot 
1 mei 1921 was het een zelfstandige 
gemeente en tot 1 januari 1811 had 
het een schepenbank (= college van 
bestuur en wetgeving) waaronder ook 
Meerveldhoven viel. Oerle bestaat 
uit de gehuchten Berkt, Hoogeind, 
Scherpenering, Zittard, de Vlut, 
Toterfout, Halfmijl, Kerk- en Zanoerle. 
Zandoerle geldt historisch gezien als 
het oude centrum van Oerle. Kerk-
oerle dankt zijn naam aan de aan-
wezigheid van een kerkgebouw. 
Waarschijnlijk is men vanaf de tijd 
dat de naam Kerkoerle ontstond, 

Wapen van Oerle
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als gemeentewapen. 

Afbeelding 1 



het oude centrum Zandoerle gaan 
noemen, een verwijzing naar de daar 
gelegen schrale en onvruchtbare 
zandgronden.

De plaats Oerle is zeer oud. Al dui-
zenden jaren voor het begin van onze 
jaartelling woonden hier mensen. Pre-
historische vondsten hebben dit aan-
getoond. In de bossen van Toterfout en 
Halfmijl bevinden zich nog grafheuvels. 
Er liggen 17 heuvels uit de Vroege en 
Midden Bronstijd (1600-1000 v. Chr.) 
en 1 heuvel uit het Neolithicum (ca. 
1700 v. Chr.)

De oudste vermelding van de naam 
Oerle staat in een oorkonde uit het 
jaar 1249. De naam Oerle kan worden 
afgeleid uit de begrippen Oer (=oud) 
en Lo (=bos): Oud-bos.

In de middeleeuwen was Oerle een 
vrijheid. Dit wil zeggen het had een 
eigen bestuursorganisatie zoals een 
stad. Van deze middeleeuwse 
 bestuurseenheid, omvattend naast 
Zand- en Kerkoerle, Zonderwijk, 
Veldhoven, Meerveldhoven, Zeelst, 
Blaarthem, Vessem, Wintelre  

en Knegsel, was Zandoerle het 
bestuurscentrum. Ook de directe om-
geving van het kerkgebouw kende in 
de middeleeuwen al bewoning. Tussen 
1981-1985 werden hier door Oerlese 
archeologen overblijfselen blootgelegd 
van een bewoning door middeleeuwse 
adel. Volgens bewaard gebleven 
oorkonden woonde hier de familie van 
Oerle. Een vrouw Berta en haar twee 
dochters verkochten omstreeks 1250 
hun bezittingen, inclusief het kerkge-
bouw, aan het klooster te Postel.

Het tegenwoordige kerkgebouw heeft 
tenminste drie voorgangers gehad. 
Het zijn: De kerk die in 1250 wordt 
genoemd, doch waarvan verder niets 
bekend is. Vervolgens de laatmiddel-
eeuwse kerk uit omstreeks 1450. Deze 
werd in 1877 afgebroken met uitzonde-
ring van zijn toren. En de zogenoemde 
koepelkerk uit 1877, die in 1911 is 
gesloopt inclusief de oude toren. De nu 
staande kerk dateert uit 1912.

Wie in Zandoerle komt zal onmiddellijk 
een witgeschilderd kapelletje ontwaren. 
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Het staat in het midden van een eeu-
wenoud marktveld. Dit gebedshuisje is 
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van ‘t 
Zand. Het perceeltje waarop het kapel-
letje staat heeft een oppervlakte van 3 

roede 28 el. Kadastrale eigenaar ervan 
is: ‘De Roomsche Gemeente van Zand 
Oerle’. Kerkrechtelijk valt Zandoerle 
onder de Parochie Sint Jan de Doper 
Oerle, waardoor het Parochiebestuur 
als wettelijke vertegenwoordiger kan 
optreden voor de katholieke gemeente 
van Zandoerle. Het kapelletje dateert 
uit 1817.

Fabrieksmatige industrie heeft Oerle 
nooit gekend. De landbouw was steeds 
het voornaamste middel van bestaan. 
Voor wat betreft de handnijverheid 
kende Oerle in de 18e en 19e eeuw 
een tweetal leerlooierijen en een kui-
perij. Ook werden in nogal wat gezin-
nen handmatig schoenen vervaardigd. 
Met de opkomst van de coöperatieve 
roomboterfabriekjes omstreeks 1900, 
kende Oerle twee van deze bedrijfjes: 
‘De Lindebloem’ in Zandoerle en ‘St. 

Jan’ in Kerkoerle. Beide zijn in 1916 
met de fabriekjes van Zeelst, Veld-
hoven en Wintelre opgegaan in een 
nieuwe stoom- 
zuivelfabriek die was gebouwd aan 
de St. Jansstraat. Hierna is de fabriek 
omgebouwd tot een instituut voor  
rundveeverbetering en melkkwaliteits-
controle voor geheel Zuid-Nederland. 
Eind 20ste eeuw is ook hier een einde 
aan gekomen. De gebouwen en het 
terrein zijn door de Gemeente  
Veldhoven aangekocht om een uitbrei-
dingsplan te realiseren.

In het buitengebied van Oerle is de 
landelijkheid van weleer nog merkbaar. 
De akkers, weiden, bossen, landwe-
gen en paden hebben een typisch 
kleinschalig karakter. Het verloop van 
de wegen en paden heeft in de loop 
der tijden nagenoeg geen wijziging 
ondergaan.

Zie voor uitgebreide informatie: 
** Veldhoven, 4000 jaar geschiedenis 
van Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven 
en Zeelst, geschreven door Jacques 
Bijnen.  Uitgave: Stichting Historisch 
Erfgoed Veldhoven.
** Bibliotheek in Veldhoven.

Oerle en zijn verleden
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aantal personen per leeftijdsgroep

situatie in Oerle situatie in Veldhoven

Oerle anno 2006

Oerle vormt sinds 1921 samen met 
Zeelst, Veldhoven en Meerveldhoven 
de nieuwe gemeente Veldhoven. De 
gemeente Veldhoven is sinds die tijd 
gegroeid van ruim 6000 inwoners 
naar +/- 43.000 inwoners, terwijl 
Oerle op zich gegroeid is van 750 
naar +/- 2.600 inwoners.

Wat de leeftijdssamenstelling betreft, 
ziet de opbouw in Oerle op zich en 
het totaal van de gemeente er als 
volgt uit :

N.B. De aantallen van Veldhoven zijn in procenten 
omgerekend naar de getallen van Oerle. Hier ziet u een 
duidelijke onderbezetting in Oerle van de leeftijdsgroep 
tussen de 20 en 30 jaar.

Voorzieningen in Oerle

Voor een belangrijk deel is Oerle qua 
voorzieningen sterk aangewezen 
op het centrum van Veldhoven en 
winkelvoorzieningen in Zonderwijk, 
Heikant en de Kromstraat.

Hieronder volgt een overzicht van de 
belangrijkste voorzieningen in Oerle 
en waar deze te vinden zijn:
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Voorzieningen in Oerle

Kerk
St. Jan den Doper aan de Oude 
Kerkstraat 

School
Basisschool St. Jan Baptist aan de 
Oude Kerkstraat 27

Gemeenschapshuis
Dorpscentrum “d’Ouw School” aan de 
Oude Kerkstraat 18

Bank
Rabobank Oerle-Wintelre aan de 
Zandoerleseweg 10

Winkels
Zie opgave bedrijven

BBA
De buurtbus is een kleinere bus dan 
de gewone streekbus. De buurtbus 
rijdt volgens een vaste route op vaste 
tijden. Een belangrijk verschil met 
het streekvervoer is dat u voor de 
buurtbus een ander kaartje nodig 
heeft. De buurtbuskaartjes zijn alleen 
in de buurtbus verkrijgbaar. Kinde-
ren tot en met drie jaar reizen gratis. 
Kinderen van vier tot en met elf jaar 
en houders van de 65+ Pas reizen 
met korting. Strippenkaarten, stads-, 
ster- en streekabonnementen zijn niet 
geldig. De OV-jaarkaart, de defensie 
OV-kaart en de OV-studentenkaart 
zijn in de buurtbus wel geldig.  
Voor informatie over de vertrektijden 
en tarieven kunt u bellen 0900-9292 
(€ 0,70 pm). 



Jaarlijks terugkerende activiteiten

 Januari 
 Snerttocht (wandelen)
 Februari 
 Kindercarnaval en optocht
 Maart 
 Voorjaarsconcert Harmonie
 April 
 Braderie Tienercomité
 Paaseieren zoeken
  Koninginnenacht in “d’Ouw 

School”
 Oranjemarkt op de Berkt
 Mei 
 Dauwtrappen Harmonie
 Boergondisch Oers
 Juni 
 Pinksterfi etstocht
 Pinksterconcert
 St. Jansmarkt
 Buitenconcert in Oerse bossen
 Juli / Augustus 
 Vakantieprogramma
 September 
 Bloemententoonstelling
 Kermis
 November 
 Pompoenenplezier
 December 
 Kerstconcert in de kerk.

Juiste data en tijdstippen en overige 

activiteiten vindt u in de Koers van Oers.
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Voor algemene informatie kunt u 
terecht bij de BBA 
buurtbuscoördinator 
tel. 076-5281295 of adongen@bba.nl
Tarieven Buurtbus m.i.v. 1 januari 
2006:

 Vol tarief Reductie
Enkele reis € 1,60 € 1,00
4-rittenkaart € 4,90 € 2,90
10-rittenkaart € 11,40 € 6,70

De buurtbus komt van Eersel via 
Duizel, Hoogeloon, Vessem, Win-
telre naar Oerle en gaat via de Oude 
Kerkstraat  en St. Janstraat naar de 
Heerbaan, Citycentrum en door naar 
het Maxima Medisch Centrum.

Aankomst in Oerle richting ziekenhuis 
7.14-7.44-8.44-10.14-11.44-
13.14-14.44 uur.

In omgekeerde volgorde rijdt de 
buurtbus van het Maxima Medisch 
Centrum via het Citycentrum naar 
Oerle en verder naar Wintelre, Ves-
sem, Hoogeloon, Duizel en Eersel.
 
Vertrek vanaf het ziekenhuis : 8.00-
9.00-10.30-12.00-13.30-15.00 -16.00-
17.00 en 18.00 uur.   

Jaarlijks terugkerende 
activiteiten

Voorzieningen in Oerle



lievemannekes ( =duizendschoon), 
steekneuzen (= bolderik), gele leliën 
( = st. janslelie of goudlelie en het 
giftige vingerhoedskruid.Voor de 
ware Sint-Janstros blijven de eerstge-
noemde planten een noodzakelijk 
vereiste.

Ophalen huisvuil
Elke week wordt op vrijdag het huis-
vuil door de Gemeente bij u 
opgehaald. De ene week de grijze 
container (huisvuil) en de 
andere week de groene container 
(tuin- en groente-afval). Welke con-
tainer in welke week wordt door de 
Gemeente jaarlijks bekend gemaakt 
via een ophaalschema-kaart.

Ophalen oud papier
Maandelijks wordt in het dorp het oud 
papier in de blauwe containers inge-
zameld door de leden van een aantal 
jeugdverenigingen. De verzameldata 
staan in de Koers van Oers.

Ophalen oud ijzer
Eenmaal per jaar wordt door de 
rijvereniging “St. Jan” het oud ijzer in-
gezameld. De datum, waarop dit ge-
beurt, wordt gepubliceerd in de Koers 
van Oers. (meestal in december)

Klein chemisch afval
In april en september op het kerk-
plein zie kaartje ophaalschema van 
de gemeente.

Wetenswaardigheden

24 juni
Geboortedag van de heilige Johan-
nes de Doper, patroonheilige van 
Oerle. De kerk, de school en het 
Gilde zijn naar hem vernoemd. Ook 
de St. Janstros en de St. Jansmarkt 
in Zandoerle zijn aan hem verbon-
den.

St. Janstros 
De St. Janstros is een bloementros, 
die op 24 juni in de kerk wordt geze-
gend en daarna wordt opgehangen 
naast de voordeur van de woning. 
De bloementros wordt van origine 
samengesteld uit drie verschillende 
planten, nl. de bladeren van de 
notenboom (symbool van de vrucht-
baarheid),  blauwe korenbloemen en 
St. Janskruid. De laatstgenoemde 
bloem mag in geen geval ontbreken, 
want het beschermt het huis tegen 
het inslaan van de bliksem en weert 
tovenarij. Heden ten dage let men 
bij het samenstellen van de tros niet 
meer zo erg op de gestelde eisen. 
Allerlei bloemen komen er voor in 
aanmerking, zoals: 
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Burenhulp
In Oerle kennen we nog de zgn. “bu-
renhulp” bij overlijden en feestelijke 
gebeurtenissen. Bij het overlijden van 
een van de naaste buren wordt er in 
de buurt geld opgehaald voor een 
bloemstuk of eventueel een H. Mis 
voor de overledene. Verder helpen 
de mannelijke buren bij het dragen 
van de kist en de vrouwelijke buren 
helpen bij de gebruikelijke koffietafel 
na afloop van de begrafenis. Bij een 
vijftig- of zestigjarig huwelijk ( goud 
en diamant) wordt door de buren 
dikwijls het huis van de feestelingen 
versierd met groen en slingers.

Ziekenbezoek
Inwoners van Oerle, die ziek zijn, 
worden thuis of in het ziekenhuis 
bezocht door leden van de Stich-
ting Nieuwe Levenskracht Oerle in 
samenwerking met de Zonnebloem, 
afdeling Oerle. Het wordt op prijs ge-
steld, als u aan de stichting Nieuwe 
Levenskracht Oerle doorgeeft, dat er 
iemand in uw omgeving ziek is.

Elkaar groeten op straat 
Daar men van oudsher iedereen 
kende in het dorp, was en is het de 
gewoonte elkaar te groeten op straat 
door goedendag te zeggen of een 
hand op te steken.

Kermis in Oerle
De derde zondag in september is de 
traditionele Oerse Kermiszondag.
De kermis staat op het kerkplein van 
zaterdag tot en met dinsdag.

Wetenswaardigheden
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Beschermd dorpsgezicht Zandoerle met 6 
langgevelboerderijen en een Mariakapel uit de 
19de eeuw.
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Oerle en zijn verleden & Markante plaatsen en gebouwen

(1)  Grafheuvels in de bossen Meerdere 
grafheuvelreservaten uit de prehistorie, 
o.a. Toterfout-Halfmijl, met drie groepen 
grafheuvels (totaal 16 tumuli).

(2)  Langgevelboerderij met hoger woon-
huisgedeelte aan Berkt 50.

(3)  Huis met klokgevel, ook wel koetshuis 
ge-naamd, aan Oude Kerkstraat 52.

(4)  Boerderij ‘Berkter Hoef’ aan de 
Vilderstraat 1 te Oerle.

(5) De tamboerijn

(6)  Naproaten na de hoogmis

(7)  K.I. gebouw aan de St. Janstraat

1

3

5

6

2

4
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Verenigingen & instanties in Oerle

Verenigingen &  instanties in Oerle, Algemeen
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De Koers van Oers is een blad voor 
en door Oerlenaren, met informatie 
over, aankondigingen en verslagen 
van allerlei activiteiten die in Oerle 
worden georganiseerd. De Koers van 
Oers is in 1967 van start gegaan als 
dorps- en parochieblad voor Oerle 
en Zandoerle. De verschijningsfre-
quentie varieerde in het begin nogal, 
maar momenteel verschijnt de Koers 
iedere maand, met uitzondering 
van de maand juli. Sinds december 
2000 is de Koers van Oers een of-
ficiële stichting en verschijnt het blad 
gedeeltelijk op Internet. De digitale 
Koers van Oers is niet helemaal gelijk 
aan de papieren versie. De Koers van 
Oers wordt door louter vrijwilligers 
in elkaar gezet en is grotendeels 
afhankelijk van advertentieopbrengs-
ten en donaties van de inwoners 
van Oerle. Ook de bezorging van 
de Koers wordt door vrijwilligers 
gedaan. Het blad wordt huis-aan-huis 
verspreid in heel Oerle. Bij de Rabo-
bank Oerle en in het dorpscentrum 

Koers van Oers

D’Ouw School zijn losse exemplaren 
verkrijgbaar. In het voorjaar neemt de 
Koers van Oers deel aan de Oerse 
braderie. Door middel van verkoop 
van tweedehandse boeken, platen en 
CD’s probeert de stichting extra geld 
te verwerven. Boeken/platen/CD’s 
en Cd-roms kunt u altijd bij een van 
onze redactieleden inleveren. Dona-
ties zijn welkom en kunt u storten op 
bankrekeningnummer 13.85.00.819 
van de Rabobank in Oerle. Als u kopij 
wilt aanleveren, ideeën of opmer-
kingen heeft, dan kunt u mailen 
naar: redactie@koersvanoers.nl of 
secretariaat@koersvanoers.nl of u 
kunt telefonisch contact opnemen 
met de secretaris. De digitale Koers 
van Oers vindt u op 
www.koersvanoers.nl. Op deze site 
treft u links aan van Oerse verenig-
ingen en kunt u tevens de Oerse 
Gids raadplegen.

Secretariaat: 
Miranda van Vlerken-van Iersel, 
telefoon: 040-2053238telefoon: 040-2053238

Algemeen



Op 8 juni 1961 is stichting dorps-
centrum Oerle opgericht. Stichting 
Dorpscentrum Oerle stelt zich ten 
doel het dorpscentrum te beheren 
en exploiteren voor alle plaatselijke 
verenigingen op maatschappelijk, 
geestelijk, recreatief en cultureel 
gebied. Het dorpscentrum beschikt 
over de volgende ruimten:

Begane grond: 
Biljart/vergaderruimte, genaamd ‘het 
Krijtje’ oppervlakte 34 m²
Bar/vergaderruimte,  
oppervlakte ca 45 m²
Kleine zaal, genaamd ‘de Lessenaar’, 
oppervlakte 105 m²
Grote zaal tevens sportzaal,  
genaamd ‘het Schoolbord’,  
oppervlakte 160 m² 
De Bar, kleine zaal en grote zaal 
kunnen d.m.v schuifwanden worden 
samengevoegd tot grotere ruimten 
met een oppervlakte van 150m², 
265m² of 310 m²
1e Verdieping:
Vergaderruimte ‘de Inktpot’,  
oppervlak 34 m²
Vergaderruimte ‘de Kroontjespen’  
oppervlak 18 m²

Plaatselijke verenigingen die een 
minimum bijdrage betalen van  
€ 50,00 per jaar, kunnen bij de 
stichting worden aangesloten en 
vormen samen de Raad van aange-
slotenen. Deze hebben de bevoegd-
heid aanbevelingen te doen aan het 
bestuur. Aangeslotenen kunnen voor 
hun eigen verenigingsbijeenkomsten 

1x per maand kosteloos beschikken 
over een vergaderruimte op de 1e 
verdieping, biljartzaal of barruimte.
Als u een zaal of vergaderruimte 
wilt huren kan dit via telefoon (040) 
2052490 (op werkdagen bereikbaar 
tussen 19.30 en 22.00 uur). Voor 
dringende zaken (b.v. reserveren 
koffietafel na overlijden), telefoon: 
06–20537546.

Secretariaat: 
André van den Boogaard, Berkt 54, 
5507 LM te Oerle, telefoon: 2542349

Dorpscentrum d’Ouw School de ont-
moetingsplaats voor jong en oud.

Dit staat voor de werkgroep “Oerle 
wordt weer Oers”. Deze werkgroep is 
onder auspiciën van de plaatselijke 
Rabobank in samenwerking met de 
bestaande verenigingen tot stand 
gekomen. Zij is in het leven geroepen 
om bestaande en nieuwe activiteiten 
binnen de gehele Oerse gemeen-
schap te ontplooien en te stimuleren. 
Zo zijn o.a. de publicatieborden bij  
binnenkomst van het dorp geplaatst 
en is ook het jaarlijkse festijn “Boer-
gondisch Oers” tot stand gekomen. 

OWWO
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Verder wil zij technische en organi-
satorische ondersteuning geven door 
middel van informatieavonden. De 
werkgroep wil op termijn een platform  
worden voor alle Oerse verenigingen 
en activiteiten ontwikkelen voor alle 
inwoners van Oerle. 

Contactpersoon: 
Henriëtte Schoonen, 
telefoon: 254 22 84 

De gemeente Veldhoven is verdeeld 
in een tiental wijken, waarvan Oerle 
er één is. De wijk omvat in principe 
het gehele grondgebied van de voor-
malige gemeente Oerle, bestaande 
uit Oerle, Zandoerle, Zittard, Toter-
fout, Halfmijl, Hoogeind, Habraken 
en Berkt, inclusief de bijbehorende 
buitengebieden.

Het wijkplatform is en blijft het vaste 
klankbord voor de gemeente en 
partners, enerzijds om beleidsvraag-
stukken en de effecten daarvan op 
de wijk voor te leggen en anderzijds 
om wensen van bewoners boven 
tafel te krijgen. Het wijkplatform is 
een onafhankelijk en zelfstandig 
adviesorgaan. De leden worden 
niet gekozen maar melden zichzelf 
aan. Het wijkplatform adviseert de 
partners gevraagd en ongevraagd. 
Het wijkplatform kan een centrale rol 

vervullen in het versterken van de 
betrokkenheid van bewoners bij hun 
wijk en het beleid. Het representeert 
de wijk en moet zich verzekerd weten 
van een breed draagvlak voor de 
door haar uitgebrachte adviezen. Het 
wijkplatform vraagt regelmatig de 
mening van de bewoners over wijkza-
ken en naar wat zij vinden, wat er in 
de toekomst zou moeten gebeuren.

Contactpersoon: 
Herman Gras, voorzitter,
telefoon: 205 31 63

Verenigingen &  instanties in Oerle, Algemeen
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De parochie probeert mensen binnen 
het eigen werkgebied nabij te zijn met 
pastorale bijstand en tevens in de zorg 
voor zieken en diaconie. Verder is er 
wekelijks gelegenheid om weekendvie-
ringen en de vieringen op hoogtijdagen 
bij te wonen. Tevens kan men terecht 
voor toediening van het H. Doopsel, 
Eerste H. Communie, H. Vormsel, 
Huwelijk, Jubilea en Uitvaarten.De 
parochie H. Drie–eenheid is een fusie 
van de voormalige parochies: St. Jan de 
Doper - Oerle, H. Geest en H. Caecilia. 
De parochie omvat de wijken Oerle, ’t 
Look, Zonderwijk en Veldhoven-Dorp.

Pastores:
W.C.M. Smulders, pastoor, 
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA, 
telefoon: 040-2051350 
P.M.W. Sanders, pastoraal werker, p/a 
Dorpstraat 18, 5504 HH Veldhoven, 
telefoon: 040-2532226
Kerkgebouwen:
St. Jan de Doperkerk, Oude Kerkstraat 
5, 5507 LA Oerle Zaterdag om 19.00 
uur en zondag om 10.15 uur
H. Caeciliakerk, Dorpstraat 18, 5504 
HH Veldhoven Zaterdag om 19.00 uur 
en zondag om 10.00 uur Beide kerk-
gebouwen hebben een eigen beheers-
commissie. Contactpersoon voor Oerle 
is Alexa Peijnenborgh, Welle 28, 5507 
NX, telefoon: 040–2052281
kerk@parhdrie-eenheid.nl Op werkda-
gen bereikbaar van 9 tot 12 uur (tijdens 
uitvaartdiensten gesloten!) In Oerle kan 
men voor het doorgeven van huwelijk, 
jubilea en uitvaarten en misintenties 
contact opnemen met Martien van 
Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
telefoon: 040–2052480. 
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Parochie H. Drie-eenheid Stichting N.O.P. 

De stichting Nederlands Opvangcen-
trum voor Papegaaien (N.O.P.) is een 
opvangcentrum voor exotische dieren. 
Particulieren bieden ons hun papegaai 
aan omdat ze niet meer voor de vogel 
kunnen of willen zorgen. De vogels die 
wij opvangen komen nooit meer in de 
handel. Vaak krijgt een vogel na jaren 
van eenzaamheid in een klein kooitje bij 
ons eindelijk een eigen partner in een 
ruime volière. We zijn ook het officiële 
opvangcentrum voor de overheid. Zowel 
de Landelijke Inspectiedienst Dierenbe-
scherming, de Algemene Inspectiedi-
enst, de RVV en de Douane brengen 
dieren bij ons onder. Toch krijgen we 
geen subsidie. We werken voornamelijk 
met vrijwilligers. Om alle kosten te 
betalen kunt u donateur worden of het 
Papegaaienpark bezoeken. Dat is zeker 
een kleurrijk dagje uit voor ouders en 
kinderen. Alle entreegelden komen ten 
goede aan de dieren! We hebben meer 
dan 4000 papagaaien, maar liefst 200 
verschillende. Maar ook de grootste 
collectie exotische vogels van Europa 
is bij ons te bewonderen. Verder tamme 
apen, kangoeroes en andere loslo-
pende dieren. En verschillende speel-
tuinen waaronder een strandspeeltuin 
en de overdekte TropiJoy.

Iedere dag open van 10.00 tot 17.00 
uur. Gratis parkeren!
Wintelresedijk 51, 5507 PP Oerle, 
Tel: 040-2052772 
www.papegaaienpark.nl 



De doelstelling van onze peuter-
speelzaal is peuters van 2,5 tot 4 jaar 
mogelijkheden geven om samen met 
andere peuters verschillende mate-
rialen, situaties en eigen gevoelens 
te ontdekken en te beleven zonder 
prestatiegericht bezig te zijn. Belang-
rijk is immers dat ze andere peuters 
leren kennen, verdragen en waar-
deren en met andere kinderen leren 
samen te spelen.

Er zijn 2 groepen: 
-  Op maandag- en woensdag- 

ochtend
- Op dinsdag- en vrijdagochtend
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Peuterspeelzaal De Tamboerijn

Onderwijs

Toegelaten worden kinderen van 2,5 
tot 4 jaar. Plaatsing geschiedt in volg-
orde van leeftijd. Wanneer uw peuter 
de leeftijd van 1,5 jaar heeft bereikt 
kunt u hem of haar aanmelden bij de 
kinderadministratie. U kunt een aan-
meldingsformulier halen bij Sandra 
Dirks of bij de peuterspeelzaal.
Oude Kerkstraat 27, 5507 LA Oerle, 
telefoon: 2052708

Secretariaat: Wilma van Beers, Zand-
oerleseweg 13C, 5507 NH Oerle, 
telefoon: 2051445
Kinderadministratie: Sandra Dirks, 
Beier 1, 5507 MA Oerle,  
telefoon: 2533478

Basisschool St. Jan Baptist

St. Jan Baptist basisschool
Oude Kerkstraat 27
5507 LA Oerle
telefoon: 040-2051303
e-mail: info@sintjanbaptist.nl
www.sintjanbaptist.nl

Basisschool St. Jan Baptist is de 
enige school in Oerle en een school 
waar kinderen zich veilig voelen en 
met plezier naar toe gaan. De school 
is gevestigd in een klassiek school-
gebouw dat vroeger deel uitmaakt 
van een kloostercomplex. 

Er zitten bijna 200 kinderen op 
school, die verdeeld zijn over 8 
groepen. 



De school is omgeven door veel 
ruimte en groen. Het schoolteam be-
steedt veel aandacht aan de sociale 
vaardigheden van de kinderen en 
sociaal-emotionele aspecten vindt 
het erg belangrijk. Ouders zijn actief 
bij de school betrokken. St. Jan Bap-
tist is een school in ontwikkeling. De 
school streeft naar onderwijs waarbij 
steeds rekening gehouden wordt met 
de verschillen in aanleg en ontwikke-
ling. Kernwoord bij die ontwikkeling is 
de zelfstandigheid van de kinderen. 
Zowel kinderen als leerkrachten kun-
nen veel van en met elkaar leren.   

De school valt onder het bevoegd 

gezag van Stichting voor bijzonder 
onderwijs ‘Veldvest’. Deze stichting 
bestuurt 18 basisscholen uit Knegsel, 
Steensel, Veldhoven, Vessem, 
Wintelre, 1 speciale school voor 
basisonderwijs in Veldhoven en 
1 ZML-school in Veldhoven. Iedere 
school binnen deze stichting heeft 
een eigen schoolraad, die meedenkt 
en de school adviseert. De school 
heeft ook een ouderraad die de 
school ondersteunt bij de organisa-
tie van tal van activiteiten. Eenmaal 
per jaar verschijnt een schoolgids. 
Deze bevat alle denkbare informatie 
omtrent de school en alles daarom-
heen. Daarnaast wordt maandelijks 
een mededelingenblad, de Bapkes 
Babbel, uitgegeven.

Indien u behoefte heeft aan meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met de directeur Hans Manders, 
telefoonnummer: 
overdag 040-2051303, 
’s avonds 040-2051239.

Basisschool St. Jan Baptist
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Stichting Boergondisch Oers
creatief, ludiek…… en gezellig!

De oorsprong van Boergondisch 
Oers ligt in een prijsvraag die uit-
geschreven was door de Rabobank 
Oerle-Wintelre. Alle Oerse verenigin-
gen werden gevraagd om met een zo 
origineel mogelijk idee te komen voor 
een evenement tijdens de kermis 
waar alle Oerlenaren bij betrokken 
kunnen worden. 
De winnaar van deze prijsvraag was 
Korfbalclub BIO. Zij waren het die 
met het idee kwamen om een groot-
se koffietafel te organiseren buiten op 
straat met de kermis. Er zou muziek 
bij zijn, optredens van Oerse mensen 
én het was voor jong en oud. 

Om deze ideeën gestalte te geven is 
vervolgens de werkgroep Boergon-
disch Oers opgericht. De werkgroep 
is ondertussen een Stichting gewor-
den maar behalve dat, bovenal een 
bruisende groep mensen. 

Omdat tot voor kort de Oude Kerk-
straat niet afgesloten mocht worden 
met de kermis zijn er in 2001 en 
2002 varianten bedacht op het thema 
van BIO. Zo is er in 2001 een Boer-
gondische Race georganiseerd en in 
2002 was er Boergondisch Bewegen 
in Zigeunerstijl. Beide evenementen 
waren zeer geslaagd en niet in de 
laatste plaats door de geweldige 
hulp van vele Oerse vrijwilligers die 
ons ieder jaar veel werk uit handen 
nemen. Foto’s van Boergondisch 
Oers staan ook op de site van de 
Koers van Oers. In 2003 is er dan 
eindelijk boergondisch getafeld! Het 
was een geweldig festijn waar we 
met zijn allen trots op kunnen terug 
kijken. In de jaren die daarop volgden 
zijn verschillende thema’s uitgewerkt. 
Een element dat is toegevoegd aan 
Boergondisch Oers en dat nu jaarlijks 
terugkeert, is het volleybaltoernooi. 
Dit toernooi wordt ieder jaar gehou-
den na de spelletjesmiddag voor de 
kinderen. In 2006 deden maar liefst 
40 teams mee. Ondertussen wordt 
Boergondisch Oers in mei of juni 
georganiseerd op het terrein naast 
de basisschool. 

Boergondisch Oers

Boergondisch



Hieronder volgt een overzicht van de 
verschillende thema’s.
2001 Boergondische Race
2002  Boergondisch Bewegen in 

Zigeunerstijl
2003 Boergondisch Tafelen
2004 Boergondische Spelen
2005 Boergondische Middeleeuwen
2006 Boergondisch Circus

Samengevat staat het volgende in de 
officiële statuten:
“De stichting heeft tot doel het 
organiseren van een jaarlijks creatief/
ludiek evenement voor alle 
Oerlenaren, voorts al hetgeen wat 
hier rechtstreeks of zijdelings ver-
band mee houdt of daartoe bevorder-
lijk kan zijn, alles in de ruimste zin”.

Secretariaat: 
Corry Verhoeven, telefoon: 2051296

Boergondisch Oers

Bloemenvereniging 
Korte omschrijving doelstelling:
Kweken en opkweken van dahlia’s, 
elk jaar zelf een tentoonstelling orga-
niseren, deelname aan de nationale 
dahliatentoonstelling in Leiden, en 
twee tentoonstellingen in Veldhoven 
(met name Flora en de Jonge Stek) 
In het seizoen voorzien we de kerk 
elke week van een bloemetje. Onze 
donateurs kunnen elke zaterdag hun 
bosje bloemen komen halen. 

Op aanvraag van clubs, ver-
enigingen, banken en andere instel-
lingen, kunnen we hun evenement 
opvrolijken met onze bloemen.
Daarnaast organiseert onze vereni-
ging ieder jaar rond Halloween het 
evenement: “Pompoenenplezier met 
Halloween”.
 
Locatie: onze tuin ligt achter de kerk, 
tussen ‘t Stoom en de Zittardsestraat                               

Contactpersoon: 
Wim Heijmans, 
telefoon: 040–2557058,  
Email: Hera-Foto@zonnet.nl

“Groen en Keurig”
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Katholieke Vrouwenbeweging 
Brabant
De K.V.B. afdeling Oerle is een 
vereniging van en voor vrouwen, 
die van een uitdaging houden. Wilt 
u een gezellig avondje uit, waarbij 
u ook nog iets opsteekt en andere 
vrouwen leert kennen, kom dan 
vrijblijvend een keer langs en breng 
gerust een vriendin of buurvrouw 
mee. De maandelijkse bijeenkomsten 
worden gehouden in het dorpscen-
trum D’Ouw School in Oerle. Ze 
zijn meestal op maandagavond en 
beginnen om 20.00 uur. De K.V.B. is 
er voor de leden. Ontspanning dus en 
serieuze zaken, voor ieder wat wils.
Wanneer K.V.B.-vrouwen er de 
schouders onder zetten, komt er 
beweging in onze samenleving.
Mocht u meer informatie willen, dan 
kunt u altijd bellen:
Dory Spruijt,  telefoon 040-2051509 

K.V.B. Oranjecomité

Het Oranjecomité Oerle bestaat uit 
een clubje van 5 mensen. Elk jaar or-
ganiseren we de “koninginnenacht”, 
(de avond voor Koninginnedag). Met 
muziek, een hapje, een drankje en 
een educatief thema, verzorgen wij 
een gezellige avond voor de kinderen 
en hun ouders. We verwachten dat 
iedereen deze avond in oranjesfeer 
komt, met een goed oranjegevoel kan 
de avond niet meer stuk.

Contactadres: 
Heidi van der Mierden, 
Stepke 8, 
telefoon: 2051266

Volksdansgroep 
De Klumpkes

Volksdansgroep de Klumpkes is een 
onderdeel van buurtvereniging Zand-
oerle. We zijn in 1977 gestart met 
volksdansen om de St. Jansmarkt 

wat op te fleuren. Al onze 
leden wonen in Zandoerle. 
De dansen die wij leren zijn 
Nederlandse of Kempische 
dansen. Ook dansen uit de 
Kempen van België worden 
door ons gedanst. Op ver-
zoek volksdansen wij als er 
ergens een braderie is of 
bij andere gelegenheden.

Contactpersoon: 
Sjaan van Beers-Das, 
Zandoerleseweg 41, 
Oerle, telefoon: 2051247
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Het Gilde Sint Jan Baptist 
anno 1321.

Ons gilde bestaat al 685 jaar 
zegge: zeshonderd vijf en 

tachtig jaar.
Het gilde telt 
momenteel 65 
gildebroeders in de 
leeftijd van 9 tot 74 
jaar. We hou-

den een culturele 
historische waarde 

in stand die stilzwijgend 
van generatie tot generatie 

doorgegeven wordt. Alle vernieuwin-
gen zijn niet altijd verbeteringen!

Het Gilde houdt vele tradities 
in ere zoals:
• De Sint Jansmis op 24 juni.
•  D’n trek naar Zandoerle met het 

rozenhoedjesgebed.
•  Eenmaal in de 3 jaar het verpach-

ten van de Gildekamer.
De eerst volgende is op 2e pinkster-
dag 2008 om 17.00 uur onder de 
“Gildeboom” op ‘t Gement te Zand-
oerle. Tevens wordt de koningsvogel 
aanbesteed.

•  Om de drie jaar Koningschieten, de 
eerstvolgende is op 24 juni 2008.
Verder nemen we deel aan:

• Kringgildedagen.
•  Jeugdgildedagen, speciaal georga-

niseerd voor de jeugd uit de kring 
Kempenland.

•  Schietwedstrijden met geweer 
(flambard) en de kruisboog.

•  Verbroederingsfeest met Knegsel 
en Wintelre. Vooraf een H.Mis bij het 
Mariakapelletje op ’t Gement te 
Zandoerle.

•  Dodenherdenking op 4 mei 
om de 5 jaar.

• Winteractiviteiten.

Gildenbroeder kun-
nen zij worden die op 
het grondgebied van 
de voormalige 
gemeente Oerle 
wonen. Momenteel 
telt het gilde 
2 jeugdvendeliers en 
8 jeugdtamboers.
Hebt u belangstelling 
voor een proeftrai-
ning met het geweer, 

kruisboog, trommel, vendel of wilt u 
nadere informatie, neem dan gerust 
contact met ons op.

Secretariaat: 
André Verspeek, Grote Vliet 21, 
telefoon: 2051353, 
email: a.verspeek@hetnet.nl

Gilde Sint Jan Baptist

Ons gilde bestaat al 685 jaar 
zegge: zeshonderd vijf en 

tachtig jaar.
Het gilde telt 
momenteel 65 
gildebroeders in de 
leeftijd van 9 tot 74 
jaar. We hou-

den een culturele 
historische waarde 
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Katholieke Vrouwen 
Organisatie
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KVO organiseert regelmatig informa-
tieve avonden door deskundigen over 
actuele onderwerpen. Daarnaast 
hebben we ook handwerkcursussen. 
We organiseren een moederdag-
viering, een kerstviering en maken 
jaarlijks een uitstapje met onze leden. 
We hebben een eigen gymclub 
en een volksdansgroep. We gaan 
regelmatig fietsen en organiseren 
excursies. Bovendien organiseren we 
regelmatig gezellige avondjes met 
etentjes, toneel en muziek. We gaan 
naar kringbijeenkomsten en houden 
uitwisselingen met andere KVO’s. De 
KVO Oerle is een actieve club met 
een diversiteit aan activiteiten. De 
meeste zijn in D’Ouw School. Alle da-
mes vanaf 18 jaar kunnen lid worden.

Secretariaat: Willemien Snels, 
telefoon 040-2530920 
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Severinusstichting
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Zorgvisie
Severinus werd in 1959 opgericht als 
een zorggemeenschap voor mensen 
met een verstandelijke handicap. 
Zij biedt een scala aan maatschap-
pelijk genormaliseerde woonvormen 
en dagbesteding. Zorgtaken zijn 
verpleging, verzorging, behandeling 
en begeleiding. Mensen met een ver-
standelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking moeten een zo normaal 
mogelijk leven kunnen leiden. 
In huizen die in een woonwijk staan. 
Het zijn burgers, met een opleiding, 
met werk en een vriendenkring. 
De wijken De Berkt en Akkereind 
zijn ontworpen met eigen huizen en 
bijbehorende voorzieningen voor 
Severinus als uitgangspunt. Hierbij is 
rekening gehouden met de speci-
fieke mogelijkheden en beperkingen 
(veiligheid, privacy) van de cliënten. 
Ook in andere wijken staan huizen en 
appartementen. Cliënten wonen er in 
zekere mate zelfstandig. Daarnaast 
ondersteunt Severinus thuiswonende 
mensen met een verstandelijke 
handicap met twee logeerhuizen,  
thuiszorg en dagbesteding.
Severinus streeft ernaar om de cliënt 
zoveel mogelijk deel te laten nemen 
aan het leven in de samenleving. Het 
biedt nieuwe mogelijkheden en uit-
dagingen. Nieuwe interesses worden 

gewekt, nieuwe ervaringen opgedaan 
en gedeeld. Op die manier kunnen 
boeiende vriendschappen, relaties en 
netwerken van mensen ontstaan.

Dagbesteding / winkels
Severinus heeft een 16-tal dagbe-
stedingsprojecten waar, afhankelijk 
van de mogelijkheden en talenten 
van de deelnemers, passend werk 
of activiteiten worden aangeboden. 
Ook beschikt Severinus over een 
aantal (cadeau)winkels waar klanten 
van harte welkom zijn, zoals de 
Keldershoeve op de Berkt, SamSam 
aan de Dorpsstraat, een kunstuitleen 
en banketbakkerij aan de Libra in 
Zonderwijk en ook in de Heuvelstraat 
in Zeelst is er met Montis een winkel 
waar de klant kennis kan maken met 
allerlei producten die de deelnemers 
van Severinus zelf (heel trots) maken. 

Vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers vindt plaats 
naast de professionele zorgverlening. 
Het betekent een verruiming van 
mogelijkheden voor bewoners (van 
uiteenlopend verstandelijk niveau 
en leeftijd) om deel te nemen aan 
diverse acti-
viteiten of om 
meer persoon-
lijke contacten 
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te hebben. De hulp van vrijwilligers 
betreft vooral recreatieve bezigheden 
gedurende de hele week. Overdag 
of ’s avonds, in clubverband, in een 
woonhuis, individueel of in groeps-
verband.

Eetpunt de Berkt
Via Swove kan door ouderen uit 
Oerle gebruik gemaakt worden van 
het eetpunt in het restaurant van de 
Berkt. Oerse vrijwilligers ondersteu-
nen dit elke middag en een groot 
aantal Oerlenaren heeft inmiddels de 
weg gevonden.

Contact
Platanenlaan 28, 
5507 MD  Veldhoven, 
telefoon: 040-2586311, 
website: www.severinus.nl

Severinusstichting

Stichting Nieuwe 
Levenskracht Oerle

De stichting Nieuwe Levenskracht is 
een groep vrijwilligers, die werkt voor 
de medemens. De doelstelling van 
deze groep is aandacht en bijstand 
verlenen aan mensen, individueel of 
groepsgewijs, die ziek, gehandicapt, 
arbeidsongeschikt. of eenzaam zijn, 
en die hierdoor maatschappelijk en/of 
financieel moeilijkheden ondervinden. 
Onze afdeling maakt deel uit van 
de stichting SNL Groot Veldhoven, 
echter wel met een eigen bestuur en 
een eigen kas.

Wat doet de SNL zoal:
Samen met de plaatselijke afdeling 
van het Rode Kruis en de Zonne-
bloem verzorgen wij:
-  ziekenbezoek, vaak met een at-

tentie 
- cursussen voor de vrijwilligers 
-  de sterken onder ons worden 

met hun 80e, 85e etc. verjaardag 
bezocht met een attentie 

-  SNL kan binnen haar financiële 
mogelijkheden vergoedingen toe-
kennen voor reiskosten, voorzienin-
gen, etc. Ook het aanbieden van 
een vakantie of een Lourdesreis 
hoort tot deze mogelijkheden.

Onze vrijwilligers werven donateurs 
en houden een enveloppenactie 
tijdens de Oerse Kermis.

I.v.m. de wet op de privacy mag het 
ziekenhuis ons geen namen verstrek-
ken van zieke Oerlese mensen.
Wij vragen u dan ook aan het bestuur 
door te geven, wanneer er een fami-
lielid, buur of kennis in het ziekenhuis 
is opgenomen of langdurig ziek is.

Contactpersoon: 
Mia van den Wildenberg, 
St. Janstraat 21a, 
telefoon: 040-2052547.



In Oerle is een Welfaregroep van het 
Rode Kruis afdeling Veldhoven actief.
Zij komen iedere donderdag van 
13.30 uur tot 15.30 uur samen in 
dorpscentrum D’Ouw School om ge-
zamenlijk te handwerken en gezellig 
samen te zijn.

Voor nadere informatie kunt u terecht 
bij Dat Binnendijk,  
telefoon 040 - 2051561.

De doelstelling van de vereniging is 
het bevorderen van het welzijn van 
alleenstaanden en zieken.
Zij doet dit in samenwerking met 
Nieuwe Levenskracht afd. Oerle.

Contactpersoon: Tiny Das,  
telefoon: 2051639.
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Rode Kruis / Welfare

Nationale Vereniging  
de Zonnebloem

Katholieke Bond  
van Ouderen 

Iedere woensdag is er een ontspan-
ningsmiddag met biljarten, kaarten 
en sjoelen. Op donderdagmorgen is 
het koersballen en als het mooi weer 
is wordt er van april tot september 
iedere dinsdagmiddag gefietst.
Één keer per jaar gaan we met de 
bus op reis, telkens naar een andere 
bestemming. We gaan op bedevaart 
naar De Weebosch en in de mei-
maand naar Meerveldhoven. Ook 
organiseren we een Oranjefeest en 
een Kerstviering.
Leden van de KBO krijgen met hun 
pasje korting bij diverse winkels en 
bedrijven in Veldhoven.

Voor meer informatie: A.G.M.Menting, 
telefoon: 2052154.

Onze Stichting werd in 1983 op-
gericht door de in 2002 overleden 
Norbertijner pater G.Vekemans, 
pastoor van de parochie H.Johannes 
de Doper. In het oprichtingsjaar 
vierde pastoor Vekemans zijn 40 jarig 
priesterfeest en met het geld dat hij 
bij deze gelegenheid van de gemeen-
schap ontving is door hem een fonds 
gevormd voor hulp aan kansarme 
kinderen in het noordoosten van 
India. Deze doelstelling is in de 
statuten van de stichting opgenomen. 
Door allerlei acties en activiteiten 
groeide dit fonds tot € 110.000. Met 
de renteopbrengst worden perma-

Katholieke Bond van Ouderen 
afdeling Veldhoven-Oerle

Al op 55–jarige leeftijd kun je lid wor-
den van de KBO. Vanaf dat moment 
hoef je je nooit meer te vervelen. 

Stichting  
Pastoor Vekemans
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nent 50 kinderen gesponsord, d.w.z. er wordt betaald voor onderdak, kleding, 
voeding en onderwijs. Daarnaast worden 60 kinderen gesponsord met steun van 
sponsorouders. Het meeste geld wordt echter besteed aan specifieke projecten, 
welke nagenoeg alle betrekking hebben op steunverlening aan kinderen, veelal 
voor onderwijs, van lesmaterialen, salarissen voor onderwijzend personeel tot 
een compleet schoolgebouw. De laatste 5 jaren werd ongeveer € 400.000 naar 
India overgemaakt voor dergelijke projecten. Een zeer kwetsbare groep vormen 
gehandicapten en weeskinderen, waar veel van onze steun naar toegaat. Een 
belangrijke inkomensbron is een permanente inzamelingsactie van gebruikte 
kleding, waarvoor door de Gemeente Veldhoven aan onze Stichting een vergun-
ning is verleend. Verder zijn er sponsors, maar ook acties en spontane bijdragen 
ter gelegenheid van feesten of jubilea.

Contactpersoon: 
C.F. Raijmakers, 
Clementinalaan 32, 
5507 NG Oerle
Tel. 040-2051396

Stichting Pastoor Vekemans
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Buurtvereniging Zandoerle is opge-
richt in 1972. Men is toen meteen be-
gonnen met het organiseren van de 
St Jansmarkt. Deze traditie bestaat 
nog steeds. In de loop van de jaren 
is er een volksdansvereniging bij ge-
komen, te weten de Klumpkes. Deze 
groep verzorgt elk jaar een optreden 
tijdens de markt. Het kapelleke wordt 
onderhouden door de buurtbewoners 
en hier wordt regelmatig het rozen-
hoedje gebeden vooral in de mei-
maand. De afgelopen 4 jaar staat er 
op het Gement een mooie kerststal 
vanaf half december tot half januari. 
En natuurlijk niet te vergeten het 
kanon, dit is uit de 2e wereldoorlog 
overgebleven en door de gemeente 
geschonken aan de buurt. In de jaren 
70 is het door de militairen opgeknapt 
en feestelijk terug geplaatst en goed 
verankerd door burgemeester Elzen. 

Zo stond het er tot september 2005. 
Toen werd gekonstateerd dat het er 
slecht aan toe was en een grondige 
opknapbeurt nodig had wat spontaan 
werd aangeboden door Leebur Mul-
tilift een bedrijf dat hierin gespeciali-
seerd is. Op 17 juni 2006 is het weer 
feestelijk op zijn plaats gezet, ook 
zijn alle formaliteiten in orde, zodat 
het kanon officieel van Zandoerle is. 
Kortom, de buurtvereniging hoopt dat 
er heel veel mensen nog lang kunnen 
genieten van al het moois dat er te 
zien is of wat door de buurtvereniging 
georganiseerd wordt.

Contactpersoon:  
Harrie van Beers,  
Zandoerleseweg 41,  
telefoon 205 12 47

BV Zandoerle

BV  de Berkt

Eind 1997 werden de eerste huizen 
in de nieuwe Oerse woonwijk De 
Berkt opgeleverd en vrij kort daarna 
werd onze buurtvereniging opgericht. 
Inmiddels staan er in onze buurt 221 
woonhuizen, waarvan 38 van de Se-
verinus. Ruim 80% van de bewoners 
is aangesloten bij onze buurtvereni-
ging, met als doel de bevordering 



van de onderlinge contacten in de 
buurt en het verder uitbouwen van 
het woon- en leefklimaat in onze wijk.

Met zulke aantallen is het wel te 
begrijpen dat voor de organisatie van 
de diverse activiteiten een hele club 
mensen nodig is. We prijzen ons ge-
lukkig met 12 bestuursleden en zo’n 
30 commissieleden. Daarnaast zijn 
er de nodige vrijwilligers die geregeld 
meehelpen om alle activiteiten suc-
cesvol te laten verlopen, en ook om 
bijvoorbeeld oud papier mee op te 
halen. Bovendien kunnen we voor tal 
van faciliteiten terugvallen op de Se-
verinusstichting, waar we dankbaar 
gebruik van maken.
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Naast één of twee buurtfeesten organi-
seren we elk jaar een Sinterklaasavond, 
een kerstborrel, een nieuwjaarswande-
ling, een paasbijeenkomst, sport- en 
spelactiviteiten voor de jeugd (bijvoor-
beeld paintballen en indoorskieën), 
gaan we kienen en jeu-de-boulen en 
helpen we mee met de Oranjemarkt en 
Severinus Kermis die bij ons in de wijk 
worden georganiseerd. Sinds enkele 
jaren staat er – vanwege het enorme 
succes - ook een survivalweekend voor 
de wat oudere jeugd op de agenda. 

Contactpersoon:  
Wim Luijkx,  
telefoon 040-2543107

BV de Berkt



Buurtvereniging “het Koppel” is opgericht op 27 oktober 1983 en degenen die 
woonachtig zijn in de St Janstraat of Clementinalaan kunnen lid worden. Per 1-1-
2006 waren er 48 huishoudens lid (op een totaal van 57).

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van een hechte woon- en leefge-
meenschap voor zowel jeugdige als volwassen buurtbewoners. Ze tracht dit te be-
reiken door het bevorderen van het sociale contact door middel van het organise-
ren van in- en ontspannende activiteiten.
Enkele voorbeelden uit het jaarprogramma zijn: Algemene ledenvergadering met 
na de pauze een lezing van een Oerse ondernemer, door het jaar heen organise-
ren we een natuurwandeltocht, stadsexcursie, creatieve workshops, bridge avon-
den, amerikaanse fuif, jeu-de-boules tegen andere verenigingen, gezamenlijk St 
Janstrossen maken, bloemschikken, fietstocht, Halloween, bloemschikken, etc.
In principe zijn de activiteiten bedoeld voor de aangesloten leden maar soms 
worden ook andere verenigingen/personen benaderd om gezamenlijk iets te 
organiseren.

Secretariaat/voorzitter: 
Mart de Graaf, 
Clementinalaan 27, 
5507 NE Veldhoven.
telefoon : 040-2051818, 
m.degraaf4@chello.nl

BV ’t Koppel

33

Verenigingen & instanties in Oerle, Buurtverenigingen



De oprichting van Harmonie St. 
Cecilia vond plaats in 1907 en de 
harmonie is daarmee een van de 
oudste verenigingen van Oerle. 
Inmiddels speelt St. Cecilia in de 
Vaandelafdeling van de KNFM. Dat is 
een hoog niveau en dat houden we 
graag op peil. Maar dat is niet alles-
bepalend. Zo zijn gezelligheid en de 
dorpsfunctie ook aspecten die steeds 
in ons jaarprogramma terug te vinden 
zijn. Een aantal activiteiten zien we 
in principe jaarlijks terugkeren. Zoals 
de begeleiding van de kinderoptocht 
in Oerle met Carnaval en de Veldho-
vense optocht op carnavalszondag. 
Ook de jongste leden gaan dan mee. 
Jaarlijks hebben we een voorjaars-
concert in Cultureel Centrum De 
Schalm. Ook geven we een concert 
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Harmonie St. Cecilia 

in de Oerlese bossen. De laatste 
repetitieavond voor de zomervakantie 
verzorgen we steeds een openlucht-
concert in De Heikant, ’t Look of De 
Kelen. In het najaar zijn we actief 
bij de intocht van de Jeugdwan-
deldriedaagse, de opening van de 
kermis, de begeleiding van de Sint 
Maartensoptocht in De Heikant en 
de intocht van Sinterklaas in Oerle. 
En ons Kerstconcert is inmiddels een 
traditie.

Onze primaire doelstelling is mensen 
de gelegenheid bieden om samen 
met anderen muziek te maken. Daar-
naast bieden we een verenigings-
klimaat waarin gezelligheid, sociale 
contacten en persoonlijkheidsontwik-
keling een rol spelen. 



We zijn betrokken bij alle belangrijke 
gebeurtenissen in ons verzorgings-
gebied.

We zijn een vereniging voor jong en 
oud. Daarom bestaat Harmonie St. 
Cecilia uit 4 onderdelen:
-  De Drumband, waar een groep 

jonge tamboers wordt opgeleid, 
repeteert iedere dinsdag van  
20.00 tot 21.30 uur.

-  Het Harmonieorkest, ongeveer 70 
muzikanten, repeteert elke dinsdag 
van 20.15 tot 22.15 uur.

-  Het Jeugdorkest, ongeveer 30 
muzikanten, repeteert elke dinsdag 
van 19.15 tot 20.00 uur.

-  Het Beginnersorkest, de muzikale 
kraamkamer van onze harmonie, 
repeteert elke dinsdag van  
19.15 tot 20.00 uur.

Harmonie St. Cecilia 

Repetitieruimte: 
Dorpscentrum D’ Ouw School,  
Oude Kerkstraat 18, 5507 LC Oerle.
Kijk ook eens op  
www.sintceciliaoerle.nl 
voor meer informatie.

Secretariaat: 
Ria Toonders-Wouters, 
telefoon 040-2052288.
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Chant’Oers, het gemengd koor van 
Oerle, is een heel gezellige vereni-
ging. Er wordt hard gewerkt, maar 
ook veel gelachen. Samen zingen, 
samen een prestatie neerzetten, 
enthousiasme uitstralen, want dat 
heeft ook zijn weerslag op het 
publiek. In de afgelopen 6 jaar is het 
koor uitgegroeid tot een gewaardeerd 
muziekgezelschap met ongeveer 55 
leden. Onder leiding van Bea de Jong 
repeteren we iedere donderdagavond 
vanaf 20.15 uur in D’Ouw School in 
Oerle. De 3e helft, vanaf 22.15 uur 
kletsen we nog wat na aan de bar. 
Kees de Jong verzorgt de muzikale 

begeleiding en menig origineel arran-
gement. We hebben een gevarieerd 
repertoire: Van Abba tot Zappa, maar 
ook een 5-stemmige Avé Maria gaan 
we niet uit de weg. Daarmee zijn we 
in staat om een gezellige muzikale 
avond of middag te verzorgen. Ter 
gelegenheid van ons 5-jarig bestaan 
hebben we een CD uitgebracht 
waarop je goed de variatie in onze 
nummers kunt horen. Chant’Oers is 
ook initiatiefnemer van de CD ‘Kerst-
mis in Veldhoven’, waarop 8 Veldho-
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Gemengd koor Chant’Oers

vense koren te beluisteren zijn. Bent 
U geïnteresseerd in een van de Cd’s 
of wilt U ons uitnodigen voor een 
live-optreden? Bel met Marja van der 
Wijst, telefoon: 2051942.
Zie ook www.chantoers.nl

Zin om te zingen?
Chant’Oers kan nog enkele mannen 
gebruiken. Vooral tenoren zijn van 
harte welkom. Je hoeft geen muziek 
te kunnen lezen, als je maar een 
muzikaal gevoel hebt en een goede 
stem. Voor dames tussen de 30 en 
50 jaar hebben we op dit moment 
een wachtlijst.

Wil JIJ je zangkwaliteiten ook eens 
buiten de badkamermuren ten 
gehore brengen dan is ‘The Unity’ 
waarschijnlijk iets voor jou! We zijn 
een zangvereniging waarbij gezellig-
heid hoog in het vaandel staat, maar 
waar natuurlijk ook serieus gerepe-
teerd wordt. We hebben een breed 
repertoire, denk aan Marco Borsato, 
Mama’s & Papa’s, Gloria Estefan en 
Boudewijn de Groot.

Jongeren koor The Unity
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Jongeren koor The Unity

Elke vrijdag repeteren we in D’Ouw 
School van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Mocht je interesse hebben en dat 
HEB je natuurlijk, dan zit er niks an-
ders op dan vrijblijvend een repetitie 
te bezoeken. Je zult je dan waar-
schijnlijk ook afvragen waarom je je 
niet EERDER hebt aangesloten bij 
deze groep. Is een repetitie binnen-
stappen je toch een te hoge drempel 
kom dan eerst eens kijken bij een 
uitvoering bijvoorbeeld in de kerk 
St. Jan de Doper meestal het vierde 
weekend van de maand. 

Heb je vragen neem dan contact op 
met:

Martijn Geerts,  
telefoon: 06-22105033

Het doel dat wij ons gesteld hebben 
is het in een zo gezellig mogelijke 
sfeer en eensgezindheid ten gehore 
brengen van kerkelijke liederen, 
zowel eenstemmig als meerstemmig. 
Dat doen we tijdens de zondagdienst 
en bij uitvaarten. We verzorgen een-
maal per maand, en wel op de eerste 
zondag van de maand de dienst in 
de kerk van de “St. Jan de Doper” 
te Oerle. Elke donderdagavond van 
18.45 uur tot 20.15 uur wordt er 
gerepeteerd in de kerk, waarna er 
altijd nog een gezellig samenzijn is in 
de sacristie onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Wij zouden graag 
ons koor uitbreiden met meer leden. 
Komt u eens luisteren op zondag of 
tijdens de repetitie. U bent van harte 
welkom.

Voor meer informatie: 
Ellie Schippers, telefoon: 2051406 
of Henriette Schoonen, telefoon: 
2542284

Parochieel Zangkoor
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Doelstelling: 
•  in nauw overleg met de bestaande 

jeugdorganisaties uit Oerle hun 
belangen te behartigen en te be-
vorderen

•  als eigenaar het beheer te voeren 
over de onroerende goederen die 
het Oerlese jeugdwerk voor de ver-
wezenlijking van zijn doel gebruikt

•  het bevorderen van de samen-
werking tussen de verschillende 
jeugdorganisaties

•  de leiding van het jeugdwerk in 
Oerle behulpzaam zijn in haar 
werk door het (helpen) aanvragen 
van subsidies en het verhuren van 
gebouwen

•  het helpen met raad en daad bij 
eventuele initiatieven om een nieu-
we jeugdvereniging op te starten

Lokatie: 
Geen specifieke lokatie voor 
uitoefenen activiteiten, maar wel 
eigenaar van Blokhut Den Bosbender 
en het Jeugdhuis (achter de Ouwe 
School).

Secretariaat: 
Wendy van Kemenade, 
telefoon: 2053015

Stichting 
Jeugdbelangen Oerle

Stichting Tiener Comité Oerle
Deze stichting stelt zich als doel om 
bij de opgroeiende jeugd in Oerle het 
gevoel bij de dorpsgemeenschap te 
horen, te versterken. 
Dit willen we berei-
ken door op hen 
gerichte activiteiten 
te organiseren. 
Daarnaast zal ook 
het dorpsgevoel bij de 
ouders, die regelmatig als vrijwilligers 
worden opgeroepen om de activitei-
ten mede te ondersteunen, versterkt 
worden. Ook willen we de tieners 
een actieve rol laten spelen door het 
organiseren van activiteiten en ze 
deel te laten nemen in het comité. Dit 
is voor hen een eerste kennismaking 
met vrijwilligerswerk.

Contactpersoon: 
M.v.Kessel, Zittard 61 5505JC 
Veldhoven, telefoon: 2051330, 
email: mail@tcoerle.nl 
www.tcoerle.nl 

Tienercomité

het dorpsgevoel bij de 



Stichting Vakantiecomité Oerle 
verzorgt elk jaar, tijdens de laatste 
twee weken van de zomervakantie, 
activiteiten voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd. De kinderen wonen in 
het kerkdorp Oerle. 
Inhoudelijke informatie over de activi-
teiten staan vermeld in het program-
maboekje dat jaarlijks nog voor het 
begin van de zomervakantie wordt 
verstrekt. 

Secretariaat: 
M. Huijbers, telefoon 2052656, 
email: w.huijbersvanbeers@chello.nl
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Vakantiecomité

Jong Nederland Oerle, Sint Jan

Doelstelling vereniging:
Jong Nederland is een landelijke 
jeugd- en jongerenorganisatie, die 
jonge mensen de ruimte geeft die 
ze nodig hebben. Jong Nederland 
wil iedereen van ongeveer 6 tot 18 
jaar in hun vrije tijd de mogelijkheid 
bieden om te spelen, voor 
ontspanning en 
ontplooiing.

Locatie en tijden:
Nieuwe Kerkstraat 60
5508 NC Veldhoven
Minioren  (6 t/m 8 jaar) 
zaterdag van 13.00 u. tot 14.30 u. 
Maxioren (9 t/m 11 jaar) 
vrijdag van 19.00 u. tot 20.30 u. 
De junioren (12 tot 14 jaar) 
donderdagavond van 18.30 u. tot 
20.00 u. 

Contactpersoon: 
Rob Smulders, 
telefoon: 06-47162563

Jong Nederland
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De doelstelling van het Sint Nicolaas 
Comité is het organiseren van de 
jaarlijkse intocht van Sint Nicolaas 
in Oerle en van het bezoek van de 
goedheiligman aan de basisschool 
Sint Jan Baptist. We doen dit ludiek, 
kostenneutraal en met veel plezier! 
Wij zorgen ook voor overnachting 
en een stevig ontbijt voor de Sint en 
zijn pieten op de dag van de intocht. 
Amerigo overnacht in een warme stal 
met veel vers hooi en drie andere 
paarden voor de gezelligheid. Het 
Sinterklaasfeest wordt altijd gevierd 
in D’Ouw School, eind november.

Contactpersoon: 
Lian Jacobs, Banstraat 8, 
telefoon: 2052539. 
Zij onderhoudt ook de contacten met 
Sinterklaas en de Zwarte Pieten in 
Spanje. De Sint stelt dit zeer op prijs. K.O.O. kinderoptocht Oerle heeft als 

doel het organiseren van een kinder/
groepen optocht op zaterdagmid-
dag met de carnaval. En daarna een 
gezellige carnavalsmiddag te beleven 
met als hoofddoel een leuke middag 
voor de kinderen.

secretaris/penningmeester: 
John Das, 
Zandoerleseweg 39, Oerle.
K.O.O. is aangesloten bij Stichting 
Jeugdbelangen Oerle. 

Sint Nicolaascomité

K.O.O.  
Karnavalsvereniging
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De Rooms Katholieke Voetbalvereni-
ging Oerle (en Heikant) is opgericht 
in 1942 en stelt zich ten doel actieve 
en passieve voetbalrecreatie te 
verschaffen aan valide en minder 
valide dames, heren, jongens en 
meisjes van vijf jaar en ouder van 
alle gezindten. Op dit moment telt 
R.K.V.V.O. 7 seniorenelftallen (6 
heren en 1 damesteam), 40 junioren-
elftallen en -zeventallen, 2 meisjes-
teams, 1 zaalteam, en 1 verstandelijk 
gehandicaptenteam. In totaal telt de 
vereniging ongeveer 300 actieve en 
passieve seniorenleden en meer dan 
500 actieve jeugdleden. 
R.K.V.V.O. maakt gebruik van het 
sportpark “De Heikant” gelegen 
aan de Heikantsebaan 17-19. Het 
sportpark is telefonisch bereikbaar 
onder het nummer van het clubhuis 
(040-2542370). R.K.V.V.O. heeft de 
beschikking over vijf speelvelden 
waarvan er drie verlicht zijn. 
Ledenaanmelding kan telefonisch/
schriftelijk geschieden bij Yvonne 
Wolf, Bovenhei 50, 5508 VB  
Veldhoven, telefoon 040-2538947 
yvonne.wolf@planet.nl

Voetbalclub R.K.V.V.O.

________________________________
________
Dameskorfbalvereniging 
B.I.O.(beweging in ontspanning) 
uit Oerle bestaat al sinds 1949. De 
eerste leden korfbalden op het oude 
voetbalveld aan de Zandoerlese-
weg, maar ondertussen heeft B.I.O. 
al jaren haar onderkomen aan de 
Heikantsebaan als onderdeel van 
Sportpark ‘de Heikant’. Een on-
derkomen dat in 2001 een giganti-
sche verbouwing heeft ondergaan, 

Dameskorfbalvereniging 
B.I.O.
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waardoor wij nu wekelijks van onze 
kantine kunnen genieten B.I.O. is een 
club met twee seniorenteams, een 
recreantenteam, een midweekteam 
en tien jeugdteams. De jeugdteams 
spelen hun wedstrijden op zaterdag 
en de senioren op zondag m.u.v. 
de midweek en de recrean-
ten die hun wedstrijd of 
training op woensdag 
houden. Verder zijn er 
nog tientallen niet-
spelende leden wekelijks 
te vinden in d’n Anbouw (zoals 
onze accommodatie gedoopt is). Al-
lemaal vrijwilligers die zich belange-
loos inzetten voor onze vereniging.
Hoewel het korfballen uiteraard op de 
1e plaats komt proberen we toch om 
meer te zijn dan alleen een sportver-
eniging: gezelligheid staat bij BIO dan 
ook hoog in het vaandel.

Locatie: 
Sportpark “de Heikant” 5507 PJ 
Oerle (thuiswedstrijden en trainingen) 
telefoon kantine: 06-16628911

Contactpersoon: 
Jan Kampinga (voorzitter), 
telefoon: 06-28417750, 
email: jankampinga@hetnet.nl
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De Korrel is een vereniging die 
probeert om voor haar leden een 
plezierige en ongedwongen sfeer 
te scheppen, waarbinnen het goed 
tennissen en toeven is. Gemoede-
lijkheid, saamhorigheid en betrok-
kenheid zijn de peilers waarop de 
vereniging rust. Door de grote mate 
van zelfwerkzaamheid van de leden 
slagen we erin elk jaar een positief 
exploitatieresultaat te realiseren. 
Hierdoor zijn er voldoende middelen 
beschikbaar voor investeringen en 
kan er met name in de jeugd geïn-
vesteerd worden. De vereniging heeft 
830 leden waaronder 220 jeugdle-
den. Het park beschikt over 10 french 
court banen, die allen verlicht zijn. 
De banen zijn het hele jaar door 
bespeelbaar. Op het park heeft de 
vereniging de beschikking over een 
gezellig paviljoen dat door de eigen 
leden gerund wordt. 

Tennisvereniging 
De Korrel

spelen hun wedstrijden op zaterdag 
en de senioren op zondag m.u.v. 
de midweek en de recrean-
ten die hun wedstrijd of 

spelende leden wekelijks 
te vinden in d’n Anbouw (zoals 
onze accommodatie gedoopt is). Al-
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Men kan lid worden vanaf 6 jaar. Er 
kan zowel recreatief als in competi-
tieverband gespeeld worden. Begin-
nende en gevorderde leden kunnen 
inschrijven voor tennislessen die 
door gediplomeerde tennisleraren 
verzorgd worden. Voor zowel recre-
anten als competitiespelers worden 
jaarlijks tal van activiteiten georgani-
seerd. De animo om lid van onze ver-
eniging te worden is dermate groot 
dat er helaas een wachtlijst bestaat.
Het park is gelegen aan Smids-
vuurke 3 en telefonisch te bereiken 
onder nummer: 2055150.

Secretariaat: 
Louise Loendersloot, 
telefoon: 0499-390292
Op de website, www.tvdekorrel.nl, 
is meer informatie beschikbaar voor 
geïnteresseerden.

Tennisvereniging 
De Korrel

Wij zijn een paardenvereniging voor 
degene die een eigen paard hebben, 
om daarmee dressuur te rijden en/of 
te springen en dit samen 1 keer per 
week te oefenen. Vaak alleen dres-
suur rijden op donderdagavond om 
20.15 uur aan het Zittard in Oerle. We 
organiseren meestal om de vijf jaar 
een wedstrijd. 

Secretariaat: 
Josien van Oorschot-Verbiezen
Kapelstraat Noord 95, 5502 CB 
Veldhoven
Tel. 040-2540177 of 06-51424200
Email: jjmvanoorschot@hetnet.nl

Rijvereniging St. Jan

Ponyclub De Hinnikers

Ponyclub “De Hinnikers” is een 
vereniging met 22 rijdende leden, 
variërend in de leeftijd van 8 tot en 
met 17 jaar. We gaan 10 keer per jaar 
op concours. Zo’n concours wordt 
gehouden in het “groene seizoen” dat 
loopt van 1 april t/m 30 september. 
Het begint meestal om 10.00 uur. Op 
een concours kun je meedoen aan 
de volgende onderdelen:
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• 4-tal rijden (teamverband)
• individuele dressuur
• springen
• ponyspelen
• caprilliproef
Het winterseizoen loopt van I oktober 
t/m 31 maart. De wedstrijden die dan 
verreden worden, vinden meestal 
plaats in de maneges. Het zijn dan 
vrijwel altijd wedstrijden voor individu-
ele deelnemers. Dressuur- of spring-
wedstrijden worden ieder apart verre-
den. Clubkampioenschappen worden 
dan ook verreden. De pony-speldag 
wordt wel in teamverband gehouden, 
maar bevat allerlei onderdelen die 
met een groepje kinderen gedaan 
kunnen worden (zonder pony).

Verder hebben we nog de volgende 
evenementen:
We staan op de Sint Jansmarkt met 
een hamburgerkraam, rommelmarkt-
kraam en ponyrijden 
• Kermisloterij
• Dag voor het gehandicapte kind
•  Intocht St. Nicolaas en een sur-

prise avond
• Speurtocht/dropping
• Weekend naar zee/kinderkamp
•  Indoorwedstrijden zelf 

georganiseerd
•  Onderlinge wedstrijd tussen Win-

telre, Zeelst en Oerle
•  Als kind valt er nog heel wat te 

leren. Daarom zijn er 3 diploma’s te 
behalen. En wel vaardigheids-
diploma A, B en C. De diploma’s 
zijn oplopend in moeilijkheidsgraad.

In de zomer oefenen de kleinere 
ruiters/amazones op dinsdag van 
19.00 uur tot 20.00 uur en op zondag 
van 10.30 uur tot 11.30 uur. De 
grotere ruiters/amazones oefenen in 
de zomer op dinsdag en donderdag 
van 19.00 uur tot 20.00 uur en op 
zondag van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
In de zomer oefent men buiten op 
het oefenterrein aan de Zittard. In de 
winter oefenen alle leden op dinsdag 
in een privé rijbak.

Contactpersoon: 
Nicoline Bekkers, 
telefoon 040-2051782

Ponyclub De Hinnikers



Menclub De Burries

Vereniging voor aangespannen 
paarden met als doelstelling, het 
recreatief uitrijden met de paarden 
met name door een bosrijke om-
geving.

Elke eerste zondag van de maand 
rijden we een rit met onze leden, 
die om toerbeurten door de leden 
zelf verzorgd en uitgezet wordt.
We starten dan meestal bij het 
Ouwe Meer in Vessem om 
10.00 uur.

Contactpersoon:
Kees v.d. Borne
Scherpenering 10a
5507PB Oerle 
tel. 040-2051958

geving.
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Het organiseren van 
(motor)tochten voor de inwoners 
van Oerle. Tot dusver hebben we 
3 motortochten in Oerle georgani-
seerd waaraan alle mensen kun-
nen deelnemen die enige relatie 
met Oerle hebben. Deze tochten 
woorden steeds afgesloten met 
een gezellige barbecue voor het 
hele gezin. 

Motorclub “De Oerse Tochten”

Cambiance Molenvelden is de 
locatie waar het vertrek en de 
aankomst van de tocht is en waar 
’s avonds ook de barbecue geor-
ganiseerd wordt.

Contactpersoon:
Egbert Daal
040-2053543
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M.v.d.Sande Vleesproducties
Maarten v.d.Sande, Oude Kerkstraat 4,
Telefoon: 040-8443501, gsm: 06-20131761
Email: maarten.vandesande@gmail.com
 
 Levering van kleine of grote diepvries vleespakketten,
 complete barbecues, koude/warme buffetten 

Learning Consult
drs Peter van de Ven MLD
Ontwikkelingspsycholoog
Oude Kerkstraat 14, Oerle, telefoon: 06-51334380
 
 Adviesbureau in Mens, Organisatie en Cultuurontwikkeling.
 Voor meer informatie kijk: www.learningconsult.nl

Den Norske Genser
Hannah van Duivenbode
Ruiske 1, Oerle, telefoon: 040-2554483
 
 Import en directe verkoop van Noorse truien
  www.denoorse.nl

Brains adviesbureau voor reclame & verkoop
Harry van der Zanden
Kleine Vliet 1a, 5507 PX Oerle 
T 040-2052864, F 0847-125787, E hvdz@freeler.nl 

 Full service adviesbureau voor reclame & verkoop



Van Selst VOF
Jan A.E. van Selst.
Hoogeind 19, 5507 PV Oerle, telefoon: 040-2052727, 06-55775737

  Bedrijfsactiviteiten: dienstverlening boomteelt gladheidbestrijding  
bestratingen.

Rightbase Aviation
Jeroen van Duivenbode, 
Ruiske 1, 5507 LX Veldhoven, 2554481, fax 2554482, jvd@rightbase.nl

Rightbase verzorgt in eigen beheer snel en doeltreffend vliegtransport  
van personen (tot 3 passagiers) of pakketten tussen Eindhoven Airport  
en alle bestemmingen in Europa. Voor transport van grotere groepen of  
vracht kan Rightbase bemiddelen.

b - d e S i g n - grafische vormgeving
Bertina Senders
Oude Kerkstraat 59, Oerle, telefoon: 06-22509457

 grafische vormgeving met als hoofdwerkzaamheden: illustraties, dtp,
 logo/huisstijlontwerp, website
  daarnaast ook op verzoek het ontwerp van geboortekaarten en   

huwelijkskaarten voor particulieren

Van de Vorst PR
Public Relations & Communications
Adriënne en Wil van de Vorst
Adres: Stepke 1, 5507 NW Veldhoven
Telefoon: 0654 22 44 88

 PR & Communicatie Bureau, zie: www.vandevorstpr.nl
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Piet Tholen Grondwerkzaamheden
Piet Tholen
Oude Kerkstraat 39, 5507 LB Veldhoven
telefoon: 040-2051346

Martin Flesch Hypotheken en Verzekeringen
M.R. Flesch
Welle 24, 5507 NX Oerle 
Telefoon: 040-2051165

 Hypotheken en Assurantiebemiddeling

MP&C
Miriam Baltussen
Clementinalaan 22, 5507 NG Veldhoven
telefoon: 06-11003581, Email: mpc@kpnplanet.nl

 Retail advies voor voorraadplanning & merchandising

Aannemersbedrijf Kolbouw
Toon van Kollenburg
Oude kerkstraat 2,
telefoon: 040-2053266, fax: 040-2053268, mobiel: 06-51386882
e-mail :kolbouw@planet.nl      www.kolbouw.nl  

 Aannemersbedrijf sinds 1 nov 1989
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Verton Makelaardij O.G.
R.A.Verton, Beëdigd Makelaar/Taxateur O.G.
Clementinalaan 2, 5507 NG Veldhoven
Telefoon: 040-2052908, Fax 040-2053664, Mobiel 06-22492056
Email verton.makelaardij@planet.nl
 
 Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed.
 Taxaties van onroerend goed
 WOZ Taxaties.

De Poppenkraam
Anja van der Velden, telefoon: 040-2052824
Nelly Fredriksz, telefoon: 040-2052839

  Begeleiding- en opvangcentrum voor kinderen met een verstandelijke  
en/of lichamelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

Leemans Tegelwerken
Twan Leemans
Nieuwe Kerkstraat 2, 5507 LS Oerle.
Telefoon: 06 -21 28 49 95

 Voor al uw tegelwerken.
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Sanders Graszoden.
Fa. Sanders, Oerle – Veldhoven
telefoon 040 – 205 14 96 / 205 28 53

’t Geitenboerke
Fam. Schippers
Toterfout 13, 5507 RD Oerle
Telefoon: 040–2053110

 Verkoop van geitenkaas, excursies over het bedrijf,
 kinderfeest arrangementen, relatiegeschenkmanden
 Zie www.geitenboerke.nl

De “Dorpsherberg”
Jos en Jenny Timmermans
Zandoerle 5, 5507 RJ Oerle
Telefoon: 040–2051952, fax: 040–2052950

 Keuken geopend van 12.00 uur tot 21.00 uur.
 Tevens kunt u bij ons overnachten
 Email: info@zandoerle.nl , www.zandoerle.nl

Kapsalon v.d. Looy
Frans van de Looy
Zittardsestraat 1, 5507 LV Oerle
Telefoon: 040–2055200

 Dames- en Herenkapper
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Cafetaria De Kers
Wendy en Marchel 
Oude Kerkstraat 11, 5507 LA, Oerle
Telefoon: 040–2053938

 Cafetaria voor al uw snacks.

Gebr. Schoonen v.o.f.
Vooraard 24, 5507 PN Oerle
Telefoon: 040–2542316, Fax: 040–2534143

 Loon- en grondverzetbedrijf.

Gebr. Van Doren B.V.
Berkt 1a, 5507 LK Oerle.
Telefoon: 040–2051726

Aannemer van onderhoudswerken, nieuwbouw,  
timmerwerken en Riool ontstoppen.
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Bullens Hoveniersbedrijf
Habraken 10, 5507 PH Oerle.
Telefoon: 040–2052011, fax: 040–2051435

 Boomkwekerij / Tuincentrum / Hoveniers
 Tuinontwerp, complete aanleg, onderhoud en sierbestrating.

Constructiebedrijf Renders B.V.
Oude Kerkstraat 61, 5507 LB, Oerle
Telefoon: 040–2051729, fax: 040-2052998

 Knippen, kanten, pons nibbelen, lassen mig/tig, persen en zagen.

Autobedrijf Dingen B.V.
St. Janstraat 11, 5507 NA Oerle.
Telefoon: 040–2051757

 Fiatgarage, Fiat, uniek in prijs en prestatie.

Café – Bar De Tamboer
Richard en Bea Lunenburg
Oude Kerkstraat 9, 5507 LA Oerle.
Telefoon: 040-2051218

51

Bedrijven in Oerle Bedrijven in Oerle

52



Robert Segers Schildersbedrijf B.V.
Robert Segers
Nieuwe Kerkstraat 5a, 5507 LP Oerle.
Telefoon: 040-2052798, mobiel: 06-53647982, Fax: 040–2052720

Coconut Geluidsverzorging
Telefoon: 040–2052199 of 2051975.

Cambiance Molenvelden
Banstraat 25, 5506 LA Oerle.

 Camping, zie www.molenvelden.nl
 Uw vakantie is onze zorg.

De Crom
Frans de Crom
Oude Kerkstraat 35, 5507 LB Oerle.
Telefoon: 040-2052121, mobiel: 06–51349875

 Aannemer grond en sloopwerken, Weg- en Waterbouw, Containers
 cultuurtechnische werken, transport, machineverhuur, zand en grind.
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Dommelsche Watermolen Oerle B.V.
Zandoerleseweg 33, 5507 NH Oerle.
Telefoon: 040-2051204

 Dierenbenodigdheden, paarden- en mengvoeders, kunstmest,
 houtvezel, zaagsel, tuinbouwzaden, pootaardappelen, aardappelen
 broodbakbenodigdheden.

Tegelwerken De Keersop
Dorus Seuntiens, Oerle.
Telefoon: 040–2052097, mobiel: 06-22967774

 Voor al uw vloer en wand werkzaamheden.

De Kers
Oude Kerkstraat 5507 LA, Oerle.
Telefoon: 040–2051380 

 Uitgaanscentrum. 
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Loodgietersbedrijf Chr. Peelen
Nieuwe Kerkstraat 23, 5507 LP Oerle.
Telefoon: 040-2051253

 Gas – Water – Sanitair – C.V.

M. Collection
Melek Wijnen-Aydogan
A.P. de Bontstraat 29, 5507 NS, Oerle
Telefoon: 040-2049039 of 06-50992258
 
Exclusieve riemen en tassen import

Gramsbergen Solar
dhr. Egbert E. Gramsbergen
Tus 7, 5507 MG Veldhoven 
Telefoon: 040-2301500, Fax: 040-2301499, mobiel: 06-53510210

  Advisering en projectbegeleiding op het gebied van zonne-energie.
  Met een dochteronderneming die installaties volledig verzorgt, onder de  

naam RE-source, Renewable Energy, gevestigd te Helmond.
 Zie www.GramsbergenSolar.nl
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J. Bierings BV. 
Jos Bierings,
Hoogeind 5, 5507 PV Oerle.
Telefoon: 040-2051301, mobiel: 06-51403443, fax: 040–2051661

 Verhuur van grondverzetmachines, houtversnipperen, composteren,
 gladheidsbestrijding. Zie www.bierings.com

Loonbedrijf van der Mierden
Molenvelden 15A, 5507 RR Oerle.
Telefoon: 040–2051657, fax: 040-2051105

Café – Bar  “De Linde“
Oude Kerkstraat 58, 5507 LD, Oerle.
Telefoon: 040-2051225

 Tevens voor feesten en partijen. 2 Biljarts aanwezig.

Schoonmaakbedrijf Niels Vos - Oerle
Niels Vos
Smidsvuurke 7, 5507 NK Oerle
Telefoon: 040-20518 9, mobiel: 06-51 83 16 24 

 Schoonmaakwerkzaamheden – glasbewassing – dakgootreiniging
 reiniging van opritten en terrassen.
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Notities

Notities
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Het is tijd voor samenwerking

 Oerle telt een groot aantal verenigingen. Al die verenigingen 

hebben één ding gemeen: een bijdrage leveren aan de leefbaarheid 

binnen de Oerlese gemeenschap. Ook de Rabobank draagt hier 

graag haar steentje aan bij. Jaarlijks ondersteunt zij veel vereni gingen 

om hun ambities te verwezenlijken.

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl


