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VAN DEN BROEK 

Kromstraat 27a Veldhoven 

tel. 040 254 1965 

Trimsalon 

Alpha Omega 

 

06 18175852 

Trimsalon-alpha-omega@outlook.com 

De Kranenpoel 27 

5511MC Knegsel 

TEVENS INTERIEURBOUW  
Frits Konings  06-18635719  

het Groen 24 Knegsel  
Modelmakerij.frits@gmail.com  

www.modelmakerijfrits.nl  

Bekijk de website voor de vele 

mogelijkheden met een  

limousine. 

 

www.limousineservicebrabant.nl 

mailto:Modelmakerij.frits@gmail.com
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Informatie 

ZuidZorg  
Dag en nacht bereikbaar, 7 dagen 
per week tel. 040 230 8408 
 
Inloopspreekuur Vessem 
Servatiusstraat 6a 
vrijdag 11.00 tot 12.00 uur. 
Inloopspreekuur Eersel 
Praktijk van Dr. Zwagers 
Vuursteen 2 
Dinsdag: 15.00-16.30 uur  
Inloopspreekuur Bladel 
‘De Goei Plak’  
Kloostertuin 2 
dinsdag 11.00 - 12.00 uur. 
 
Medipoint, ZuidZorg Winkel 
Eindhoven 
Doctor Cuyperslaan 38  
Klantenservice tel. 088 10 20 100 
open: ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur 
Zaterdag 9.00 - 12.00 uur 
 
Joris Thuis 
Thuiszorgorganisatie voor Vessem, 
Wintelre, Knegsel en Steensel. 
Den Hofpad 1, 5512 AC Vessem.  
24 uur bereikbaarheidsnummer 
tel. 0499 577457 Kies 2 
 
Dokterspost  
MMC Veldhoven  
Run 4600 
tel. 040 2660505 
 
Stichting Jose Cordewinders 
Welzijnsfonds 
www.josecordewinders.nl 
bestuur@josecordewinders.nl 

Gemeentehuis Eersel 
Openingstijden  
ma. di. wo. do.  8.30 - 17.00 uur 
vr. 8.30 - 12.30 uur. 
Gemeente balie, op afspraak  
tel. 0497 531 300 
ma. t/m vr. 8.30 - 12.30 uur. 
 
Bezoektijden ziekenhuizen 
Catharinaziekenhuis  
ma. t/m zo. 18.00 - 20.00 uur 
za. en zo. tevens 
om 14.00 - 16.00 uur 
Máxima Medisch Centrum Veldhoven 
11.00 - 20.00 uur 
Máxima Medisch Centrum Eindhoven 
11.00 - 20.00 uur 
 
Contactpersonen 
Bezoekgroep 
Maria Wouters     040 205 1665  
Maria van den Bliek 040 205 2339  
 
Bloedprikken 
even weken op donderdag van 
13.45 uur tot 14.45 uur.  
 
AED 
Eerselseweg 15. 
Steenselseweg 8a. (MFA) 
Zandoerleseweg 9. 
Breemakkerweg, ‘t Kurfke. 
Het Groen 14, Eetcafé de Kempen 
(tijdens openingstijden) 
 
Stichting Hart voor Knegsel 
website:  www.hartvoorknegsel.nl 
email:  info@hartvoorknegsel.nl  
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Basisschool Meester Gijbels 
Steenselseweg 8,  
5511 AG Knegsel  
Tel. 040 205 1537 
E-mail: meestergijbels@veldvest.nl 
www.meestergijbels.nl 
 

Nummereen, kinderopvang 
Bso en peuterprogramma 
Gevestigd in bs Mr. Gijbels  
0497 – 51 78 14 
info@nummereen.com 
www.nummereen.com 
 

Kiboekoe, kinderopvang op de 
boerderij. Duiselseweg 2b. 
Elke dag van 7.00 tot 18.00 uur. - 
Dagopvang voor 0 - 4 jaar. 
- BSO voor 4 - 12 jaar 
- Peuterspeelzaal voor 2 - 4 jaar. 
tel. 06 10479442 www.kiboekoe.nl 
 

Rabobank De Kempen Bladel 
ma. t/m do. 9.00 - 17.00 uur en  
vrijdag 9.00 - 20.00 uur  
zaterdag 10.00 - 12.30 uur  
tel. 0497 544 5441 
 

Regio Bank  
Mr. de la Courtstraat 6a, 5512 AS 
Vessem tel. 0497 592 248  
ma. t/m vr. 9.30 - 12.30, 13.30 - 
16.30 uur 
 

Knegselse bibliotheek  
dinsdag 13.30 - 16.30 uur.  
In de Leenhoef. 
 

Regiopolitie De Kempen 
tel. 0900 8844, www.politieeersel.nl

KBO Knegsel 
Website www.kboknegsel.nl 
Klus-en vervoerdienst bellen:  
ma. t/m vr. van 8.30 - 9.30 uur 
tel. 040-2052188 
Mob. 06-12784113  
 
Buurtbus lijn 294 
di. t/m vr. Richting Veldhoven om 
8.50 - 10.50 - 12.50 - 14.50 en 
16.50 uur. (elke 2 uur) 
Richting Hoogeloon om  7.55 
9.25 - 11.25 - 15.25 en 17.25 uur. 
www.connexxion.nl 
 

Jacobushoeve en Wereldwinkel 
Jan Smuldersstraat 4, Vessem  
di./wo./do./vr. 10.00 - 12.00 uur en 
13.30 - 16.00 uur 
zaterdag 13.00 - 16.00 uur 
Heemzolder  
woensdag 13.30 - 16.00 uur  
 

Afval  (www.deafvalapp.nl) 
Glas: glasbak op het dorpsplein 
Grof huisvuil: 
Milieustraat Meerheide Eersel 
ma. wo. en vr. 13.00 - 17.00 uur  
zaterdag   09.00 - 16.00 uur 
tel. 0497 517 084 
Klein chemisch afval:  
Milieustraat en milieubox 
Oud papier: Elke 3e donderdag 
van de maand, vanaf 7.30 uur. 
Kliko’s:  vanaf 7.30 uur. 
Dinsdags oneven weken:  
Elke keer: Groene kliko + PMD  
Om de keer erbij: Grijze kliko 
 

(PMD= Plastic, Metaal, Drankkartons) 

Informatie 

http://www.kboknegsel.nl
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e-mail:  redactie@leenbode.nl 

Volgende verschijningsdatum 9 juli 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur 4 juli 

Vrijdag 25 juni 18.15 u Muziekmaatjes en Piepers 

Vrijdag 25 juni 20.00 u Repetitie Heide Echo 

Zaterdag 26 juni 18.15 u Repetitie jeugd orkest 

Maandag 28 juni 19.00 u Biljarten 

Dinsdag 29 juni 09.00 u Koersballen 

Dinsdag 29 juni 13.30 u Kaarten, biljarten, handwer-

ken of even bijpraten 

Woensdag 30 juni 15.30 u Muziekles 

Woensdag 30 juni 20.00 u Bestuursvergadering Blaar-

koppen 

Donderdag  1 juli 13.45 u Bloedafname 

Donderdag  1 juli 16.00 u Muziekles 

Donderdag  1 juli 19.30 u Theater ’t Ros Jeugd 

Vrijdag  2 juli 18.15 u Muziekmaatjes en Piepers 

Vrijdag  2 juli 20.00 u Repetitie fanfare 

Maandag  5 juli 19.00 u Biljarten 

Dinsdag  6 juli 09.00 u Koersballen 

Dinsdag  6 juli 13.30 u Kaarten, biljarten handwer-

ken of even bijpraten 
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De sporthal is te huur voor allerlei sporten. 

Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,  

Telefonisch: 040-2051541  

Het Veldhovens weekblad en de Kempenaer zijn af te halen  
tijdens openingstijden in de Leenhoef. 

Woensdag  7 juli 15.30 u Muziekles 

Donderdag  8 juli 16.00 u Muziekles 

Donderdag  8 juli 19.30 u Theater ’t Ros Jeugd 

Vrijdag  9 juli 18.15 u Muziekmaatjes en Piepers 

Vrijdag  9 juli 20.00 u Repetitie fanfare 

Voor meer informatie: neem contact op met de beheerder van 
de Leenhoef via leenhoef@gmail.com.  

Gastvrouw / man gezocht.  
 

Het Steunpunt is op zoek naar vrijwilligers die op de  

dinsdagmiddag onze gasten wil voorzien van een kopje  koffie 

of een glaasje fris.  

Het is 1x per maand van 13.15-16.30 uur in de Leenhoef.  

Lijkt het iets voor jou, neem dan contact op met: 

Corrie van der Heijden 

Tel 06-81647344 

mailto:leenhoef@gmail.com
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Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda 

Onder voorbehoud van wijzigingen 

Activiteiten in en voor Knegsel kunnen gemeld worden aan: 

Video Journaal, e-mailadres:     beeldkrant@kempentv.nl 

Uitzending Kempenjournaal elke 1e en 3e zondag van de maand om 11.00 uur 

Correspondent Eindhovens Dagblad, e-mailadres:   gvrenken@telfort.nl 

Juli   

15– 29 

21 

Bloedafname 

Schoolmusical 
Augustus   

12 – 26 

19 

Bloedafname 

Algemene Ledenvergadering Knegselse 

Boys 
September   

9 – 23 Bloedafname 

Hulpverzoek: 

 

Wie wil mij af en toe in de tuin helpen? 

Alvast bedankt, 

D. Tjaden 

Tel. 040 2051578 
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Philomeen van de Rijt 

Energetisch therapeut 

www.philomeen.nl 

 
Gediplomeerd 

Pedicure 
 

Resie Peeters 
Vessemseweg 6 

Knegsel 
tel.040 205 2807 

Behandeling volgens afspraak 

  

Het Groen 10A, 5511 AE Knegsel, 040 -2987550  

06 -12258063   www.autobedrijfverouden.nl 

 

BAKKERIJ DRIESSEN 
KROMSTRAAT 40 | 5504 BD | VELDHOVEN | 040 2532544 

WILLIBRORDUSSTRAAT 2 | 5513 AB | Wintelre | 040 2051285  

Ruime eigen parkeergelegenheid 

Korte Kerkstraat 7a       Steensel 

  Diverse specialisaties     

Fysiovanhoof.nl    040-2043756 

Moestuin Winkel De Wetering 
Alles van en voor de moestuin 

06-28887338 
Volg ons op Facebook !  De Wetering 1 Knegsel  

Mail:   info@moestuinwinkeldewetering.nl 
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 NIEUWSBRIEF      25-06-‘21 

 

 

Expertmeeting. 

 

Met als doel het vergroten van kennis en het vergaren van informatie, 

heeft inmiddels de expertmeeting plaatsgevonden. Dat we die online 

moesten houden vanwege de Coronamaatregelen kunnen we ons al bijna 

niet meer voorstellen, gezien de versoepelingen die momenteel 

doorgevoerd worden.  

Hartelijk dank aan iedereen die aan één of meerdere sessies heeft 

deelgenomen.  

Ook heel veel dank aan de vier experts, die op inspirerende wijze 

ervaringen met ons hebben gedeeld en zodoende voor meer inzichten 

hebben gezorgd. 

 

Veel situaties waarin voor een kerk een herbestemming gezocht wordt zijn 

min of meer met elkaar te vergelijken. De situatie in Knegsel is echter 

uniek. Hier gaat het niet alleen om de kerk. 

Meerdere belanghebbenden zijn bij de aanpak betrokken en dat vergroot 

het belang van een goede   

samenwerking en zorgvuldige communicatie.  

In de afgelopen fase hebben we veel gesproken over wensen en 

mogelijkheden. Daarbij heeft steeds voorop gestaan het behouden van het 

dorpshart en het revitaliseren ervan. Als stichting blijven we daar invloed 

op uitoefenen.  

Belangrijk is dat de Knegselnaren zich nu een beeld kunnen gaan vormen 

van het dorpshart. Het gaat daarbij niet alleen om de ruimtelijke inrichting 

van het gebied maar ook om de functies die in de gebouwen 

ondergebracht worden, en hoe alles er uit zou kunnen zien.  

NO. 5  
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We hebben inmiddels in de persoon van Manfred Olgemöller, woonachtig 
aan Het Groen, iemand die met ons de volgende stappen gaat 
voorbereiden. Bij iedere stap gaan we op zoek naar inwoners of instanties 
die een bijdrage kunnen leveren. Het idee is ontstaan van een 
“werkplaats” waar men samen nadenkt en ontwerpt.  
 
Op 11 juni heeft een gesprek plaatsgevonden met de Gemeente over de 
bestemming die er ligt voor de pastorietuin. Zowel maatschappelijk als 
landschappelijk moet deze goed worden ingevuld. Dit heeft vanaf het 
begin ook de aandacht van Parochiebestuur en Hart voor Knegsel. 
 
Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Lieke Cools afscheid 
genomen als bestuurslid. 
Het bestuur is vervolgens weer aangevuld met Nienke Kloppenborg en 
Jeroen Mertens, die al enige tijd nauw betrokken waren.  
“Lieke, we bedanken je voor je inbreng en voor je inzet voor Hart voor 
Knegsel. Je hebt mede richting gegeven aan het traject door je brede kijk 
op de dingen. We hopen je in de toekomst zeker nog ergens te 
ontmoeten”. 
 
Afgelopen maandag, 21 juni, hebben we een eerste aanzet gegeven aan 
het vervolg. 
Daarvan brengen we u op de hoogte in de volgende Nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 

Bestuur Hart voor Knegsel 
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STEUNPUNT EN KBO ACTIVITEITEN.  

 

De Leenhoef heeft z’n deuren weer geopend, dus wij kunnen weer 

beginnen met de activiteiten. 

Dinsdag a.s kunt u ’ s morgens om vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur 

koersballen waarbij ook nieuwe leden welkom zijn. 

Op dinsdagmiddag zijn er activiteiten in de MFA o.a.  

kaarten en biljarten. Wij zijn wij open van 13.30-16.30 uur. 

De huiskamer heeft een vrije inloop van 13.30-16.30 uur. 

Elke dinsdagmiddag weer hobbyen in de Leenhoef o.a kaarten 

maken, handwerken of gewoon een praatje maken. En de 

bibliotheek is ook open. 

Dit alles met in achtneming van de corona regels. 

Als u corona gerelateerde klachten heeft bent u niet welkom. 

Bij binnenkomst moet u de handen desinfecteren en uw naam en 

telefoonnummer invullen en een mondkapje is verplicht tijdens het 

lopen. Ook de 1,5 meter afstand houden is nog van kracht. Zo zijn 

de regels op dit moment.  

 

Tot ziens op dinsdag, 

Het bestuur. 
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Beste mensen, 

Na 8 maanden gaan de kerken in onze parochie eindelijk weer open. 

Enige tijd geleden is door het parochiebestuur besloten dat bij het 

weer openen, in Knegsel, Duizel en Steensel per maand maar één 

vieringen gehouden zal worden. In Knegsel is dat doorgaans de 

tweede zondag van de maand om 9.30 uur. 

De eerstvolgende viering in Knegsel is een uitzondering op deze 

regel, want die is zaterdag 26 juni om 19.00 uur. 

Tijdens deze viering maken we kennis met onze nieuwe priester 

Stefan Schevers die ons pastoraal team komt versterken en die zich 

dan aan u zal voorstellen. 

Binnenkort zult u ook via De Hint en website informatie krijgen be-

treffende de, door corona, vervallen misintenties. 

Na een lange kerksluiting is het een extra reden om zaterdag onze 

kerk te bezoeken en kennis te maken met onze nieuwe pastor. 

Ik hoop dat veel parochianen van deze gelegenheid gebruik maken. 

 

Bernard van de Ven 

contactpersoon kerkdorp Knegsel 
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Zaterdag 26 juni 19.00 uur 
 Eucharistieviering  

presentatie en kennismaking met 
pastor Schevers. 

 
Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

tel: tel. 0497-512235 
www.samenwillibrordus.nl 

Kerkdiensten in de weekend van 26 – 27 juni 
13e Zondag door het jaar 
 
Wintelre – zaterdag 19.00 uur – W&C viering 
Knegsel – zaterdag 19.00 uur - Eucharistieviering 
Eersel – zondag 9.30 uur – W&C viering 
Duizel – zondag 10.30 uur - Eucharistieviering 
Vessem – zondag 11.00 uur – W&C viering 
Steensel – dit weekend geen dienst 
 
 
Kerkdiensten in de weekend van 3 – 4 juli 
14e Zondag door het jaar 
 
Duizel – zaterdag 19.00 uur – W&C viering 
Wintelre – zaterdag 19.00 uur – Eucharistieviering 
Eersel – zondag 9.30 uur – Eucharistieviering 
Vessem – zondag 11.00 uur – W&C viering 
Knegsel – dit weekend geen dienst 
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Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

Zondag 27 juni 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: ds. J. van der Wal, Eersel 

Zondag 4 juli 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: ds. M. de Vries, Bergeijk 

 

www.pkn-eersel.nl 

FIETSEN OP MAANDAGMORGEN VANAF DE MFA. 

(Met inachtneming van de corona regels.) 

Elke week op maandagmorgen om 10.00 uur vertrekt er een groep fietsers vanaf 

de MFA om een leuke fietstocht te maken.  

Neem brood en drinken mee 

voor onderweg.  

Ook jij  kan hieraan deelnemen, 

men hoeft geen lid te zijn van 

een vereniging. 

Tot ziens op maandagmorgen om 

10.00 uur. 

http://www.pkn-eersel.nl
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 Dorpsraadvergadering 16 juni 2021 

 

 

Dit is de eerste keer dit jaar dat we fysiek bijeengekomen zijn in de Leenhoef 

Besproken onderwerpen: 

Drie vertegenwoordigers van het Beweegplein, Ingrid, Anja en Annemarie, 

waren te gast om de plannen toe te lichten die binnenkort gerealiseerd 

gaan worden. Er komt een pannaveld omsloten door een hek en 3 

verschillende fitness apparaten. De nieuwe speelweide is reeds opnieuw 

ingezaaid. In de week van 6 september gaan de werkzaamheden starten. 

Vanuit de Dorpsraad zal een verzoek bij de gemeente worden ingediend 

voor het plaatsen van een prullenbak.  

Heidy Daams heeft stickers met 30km besteld bij Veilig Verkeer Nederland 

en zal deze op korte termijn gaan distribueren langs de doorgaande 

wegen in ons dorp. 

De Snelheidsmeterspaarpot wordt op 21 juni geïnstalleerd aan de 

Steenselseweg en blijft tot 12 juli actief. Hiermee kan geld gespaard 

worden indien men zich aan de maximale snelheid van 30km/uur houdt. 

De opbrengt van deze spaarpot komt ten goede aan Stichting 

Jeugdbelangen Knegsel. 

Er is navraag gedaan bij de gemeente of er een waarschuwingsbord voor de 

oversteekplaats van fietsers geplaatst zou kunnen worden bij de 

Steenselseweg ter hoogte van de dorpsgrens. De gemeente heeft 

aangegeven dat zij dit niet zinvol achten. 

Vertegenwoordigers van de dorpsraad Knegsel en Steensel hebben met de 

gemeente het voorstel besproken om landbouwverkeer toe te staan op de 

N397 van Eersel naar Valkenswaard. Dit zou het landbouwverkeer door 

ons dorp kunnen reduceren. De gemeente vindt dit geen goed idee omdat  

het verkeer op deze weg alleen maar zal toenemen zodra de nieuwe N69 

in gebruik wordt genomen. 

Een aantal inwoners aan de Zandoerleseweg hebben het initiatief genomen 

om te proberen de verkeersnelheid te reduceren. De Dorpsraad 

overweegt een algemeen actieplan op te gaan stellen om het te hard 

rijden op met name alle ontsluitingswegen tegen te gaan.  
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Vanuit de gemeente is een bestuursopdracht opgesteld voor het 

onderzoeken van de mogelijkheid voor het creëren van een 

energieopwekkende en geluidwerende voorziening langs de A67 tussen 

Veldhoven en Eersel. De dorpsraad is gevraagd een reactie te geven op 

dit voorstel. 

Stichting 'Hart voor Knegsel' heeft 4 expert meetings georganiseerd, die op 

18 en 20 mei online hebben plaatsgevonden. De resultaten worden nu 

besproken en verwerkt in de vervolgplannen. 

Het  Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel heeft 

gevraagd aan de Dorpsraad om te onderzoeken of het mogelijk is een 

invalide toilet te creëren in een horecagelegenheid in Knegsel. Dit zal 

onderzocht gaan worden. 

De klankbordgroep Meetnetwerk Eersel, waarin de Dorpsraad Knegsel ook 

vertegenwoordigd is, houdt zich bezig met het opzetten en beheren van 

een meetnetwerk voor het meten van geluid en fijnstof binnen de 

gemeente Eersel. Vanuit onze Dorpsraad is het initiatief genomen om een 

duidelijkere probleem- en doelstelling te creëren. Alle leden van de 

klankbordgroep kunnen een probleem- en doestellingen formuleren, 

welke besproken zullen gaan worden in een volgende bijeenkomst. 

 

 
Binnengekomen berichten: 

Gemeente Eersel meldt dat de vergunning voor de aanleg van de 

parkeerplaatsen Pastoor Eykenlaan is goedgekeurd en dat de 

werkzaamheden in de week van 6 september zullen beginnen. 

Gemeente Eersel heeft de bestuursopdracht voor een energieopwekkende 
en geluidwerende voorziening langs de A67 gestuurd met het verzoek 
aan de Dorpsraad een reactie te geven. 

 

 

 

Voor  meer informatie zie onze website: www.knegsel.info/ 

Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info 

http://www.knegsel.info/
mailto:Dorpsraad@knegsel.info
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Inschrijfformulier Kleuterdag 2021 

 

Ook dit jaar organiseert Stichting Jeugdbelangen weer een Kleuterdag. Met alle 
kinderen verbonden aan Knegsel die in groep 1 of groep 2 zitten gaan we een 
gezellige dag naar de speeltuin. 

 

In verband met de maatregelen rondom Covid-19 en de huidige richtlijnen vanuit 

het RIVM, kunnen wij geen kinderen toelaten tot de activiteit die op dat moment 

Corona-gerelateerde klachten vertonen (koorts, verkoudheid, loopneus, hoesten, 

keelpijn, niezen, benauwdheid). 

 

We vertrekken op zaterdag 4 september om 10.00 uur vanaf het 
evenemententerrein aan den Heuvel en we kunnen daar om 16.00 uur ook weer 

opgehaald worden . We hebben dan onze buikjes al vol! 

 

Neem een tas mee met voldoende eten en drinken en zorg ervoor dat papa of 
mama je naam in je tas en eventueel jas zet! 

 

Ga je met ons mee? 

Vul dan snel het inschrijfformulier online in op www.sjbknegsel.nl onder het kopje 

activiteiten → kleuterdag.  

 

Wij ontvangen de aanmelding graag uiterlijk op 4 juli. 

 

We vinden het fijn wanneer je ouders op het inschrijfformulier een 

telefoonnummer noteren waarop ze bereikbaar zijn tijdens de kleuterdag. 

Daarnaast is het prettig wanneer eventuele bijzonderheden aan ons doorgegeven 

worden, zodat we hier rekening mee kunnen houden. 

 

Hebben papa of mama nog vragen, dan kunnen ze contact opnemen met ons via 

info@sjbknegsel.com 

 



17 

 

Spaar mee voor SJB ! 
 

Aan de Steenselseweg hangt een snelheidsmeterspaarpot!  

 

Vanaf 21 juni hangt er enkele weken een ‘snelheidsmeter met beloning’ te-

genover de school aan de Steenselseweg. Die hangt daar in het kader van de 

campagne: Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers. Voor iedere auto 

die zich daar aan de snelheid houdt wordt door de provincie geld ik een 

spaarpot gedaan voor een goed doel. In Knegsel is daarbij de keuze gevallen 

op Stichting Jeugdbelangen.  

 

Graag willen wij nu al iedereen bedanken die zich (in de buurt van de school) 

aan de snelheid houdt. We gaan er vanuit dat dit voor alle chauffeurs sowie-

so een stimulans is om je altijd aan de maximum snelheid te houden. Wat 

dat betreft gaat SJB natuurlijk altijd voor nul slachtoffers in het verkeer. 

 

Als je benieuwd bent naar meer informatie, kijk dan op: 
www.brabantgaatvoornul.nl  

http://www.brabantgaatvoornul.nl
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Heide Echo Knegsel 

 

 

Muziek maken met vriendjes en vriendinnetjes 

Kom kijken én meedoen! 

 

Onze allerjongste leden, de muziekmaatjes en het pieporkest, organiseren 
op vrijdagavond 16 juli een concert in MFA De Leenhoef.  

Maar niet zomaar een concert! Deze jongste leden willen heel graag aan 
vriendjes, vriendinnetjes en hun ouders laten zien hoe leuk het is om sa-
men muziek te maken. Daarom hebben zij al met hun klasgenootjes (groep 
1 t/m 4 van basisschool Meester Gijbels) geoefend met een paar liedjes. 
Alle kinderen mogen op 16 juli dus lekker met onze leden mee komen 
doen!  

 

Vrijdag 16 juli 

18.30 uur – 19.30 uur 
MFA De Leenhoef 

 

 

Onze muziekmaatjes en het  

pieporkest hopen dat jullie er zijn!  
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Boekverkoop in het Oude Kerkje te Middelbeers 

 

Alle zaterdagen in juni zal er de mogelijkheid zijn weer lekker wat leesvoer  in te 
slaan voor de vakantie, of om thuis in de tuin heerlijk te kunnen lezen. 

Omdat er in januari geen boekenbeurs kon worden georganiseerd, denken wij 
dat het goed is om toch een mogelijkheid te bieden voor alle mensen die graag  
lezen.  Het assortiment zal zich beperken tot romans, thrillers en detectives.  

Het betreft zaterdag 5 juni, zaterdag 12 juni, zaterdag 19 juni en zaterdag 26 
juni 2021.  

Het Oude Kerkje is op deze zaterdagen open van 10 tot 14 uur. 

Toegang is gratis. 

De op dat moment geldende regels van het RIVM zijn bepalend. Dit betekent in 
elk geval mondkapje dragen en gelimiteerd aantal personen binnen. 

Het adres is Willibrordstraat 25, 5091 CC Middelbeers. 

Meer info is te vinden op www.oudekerkje.nl. Ook vindt u ons op Facebook 

www.facebook.com/oudekerkje 

Liesbeth der Kinderen  

  

http://www.oudekerkje.nl/
http://www.facebook.com/oudekerkje
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SUDOCU 
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Sinds enkele maanden woon ik met mijn gezin met veel plezier aan Het 
Groen. Het valt me op dat er vaak ontzettend hard gereden wordt in onze 
mooie dorpsstraat. Met kleine kinderen, de inmiddels weer geopende 
terrassen, de vele recreanten en uiteraard dorpsbewoners die de straat 
passeren, geeft dat een onveilig verkeersbeeld. 

Overleg met Politie, Gemeente Eersel, Veilig Verkeer Nederland en de 
Dorpsraad brachten duidelijkheid over de historie en (on)mogelijkheden om 
hieraan iets te kunnen doen.  
Een bescheiden, maar opvallend initiatief dat hierbij past is de 
‘containersticker’. Omdat de containers niet structureel aan de straat staan, 
is er geen gewenningseffect en blijven de stickers telkens opnieuw de 
aandacht trekken. U begrijpt dat dit effect vooral wordt bereikt als er veel 
stickers zichtbaar zijn: een duidelijk signaal voor alle passanten!  

Inmiddels heb ik begrepen dat er in het verleden al een dergelijke actie 
heeft plaatsgevonden. Toch zag ik dat er nog veel kliko’s onbeplakt zijn of 
een inmiddels verbleekte sticker met zich meedragen. Daarom zal ik zo’n 
150 containerstickers opnieuw gaan verspreiden aan Het Groen en naar 
gelang de voorraad strekt ook aan de Steenselseweg, de Veldhovenseweg, 
de Zandoerleseweg en de Eerselseweg. 

Ik zou u willen verzoeken de sticker op de papiercontainer te plakken, zo 
dat deze goed zichtbaar is. Dit is de container die maandelijks massaal aan 
de straat staat. Uiteraard de sticker niet plakken over de aangebrachte 
barcode. De sticker is alleen bedoeld voor de container en niet voor 
bijvoorbeeld lantaarnpaal of anderszins. Als u al een sticker heeft voor uw 
papiercontainer, plakt u het uitgereikte exemplaar dan alstublieft op de 
GFT-container. Is die ook al voorzien, dan blijft uiteraard de grijze 
container over en anders kunt u de buren er wellicht nog mee helpen.  

Zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen en gaan we samen met volle 
vaart voor minder vaart door de Zaligste Zaligheid! 

Al vast dank voor uw medewerking, 

Heidy Dohmen-Daams  



 

23 

Betalen, Sparen, 
Hypotheken en Verzekeringen 

 

Mr. De la Courtstraat 6a – 5512 AS Vessem 
Tel. 0497-592248 – www.handass.nl 

G R A T I S  W A A R D E B E P A L I N G  
Ook nieuwsgierig naar de waarde van uw huis?  

Wanrooij makelaardij  biedt u een gratis waardebepaling aan! 

Uw persoonlijke makelaar 

 

 
 

www.wanrooijmakelaardij.nl 
Wanrooij Makelaardij, Doornboomstraat 38, 5091 CB  
Oost-, West- en Middelbeers  Tel: 0413-487080 

06 2080 4113  kees@wanrooijmakelaardij.nl 

Familie Schippers 
Toterfout 13  Oerle 
Tel. 040-2053110 

www.geitenboerke.nl 

* Alle soorten geitenkaas 

* Excursies op afspraak 

* Kinderfeestjes 

* Geschenk manden 

 AUTO-CARE 

 

 

Jan van Rooij 
Hoofdstraat 5 
5528 AJ Hoogeloon 
Telefoon 0497 382 319 

autocarejanvanrooy@hccnet.nl 
 

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ 

 

http://www.wanrooijmakelaardij.nl/
mailto:kees@wanrooijmakelaardij.nl
mailto:autocarejanvanrooy@hccnet.nl
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Tel. 0497-544544 

Info.dekempen@rabobank.nl 

Dinee Cafe 

DE KEMPEN 

           Knegsel 

Het Groen 14 

Tel. 040 205 5032   Fax. 040 205 5034  

 

  AD LIEBREGTS 
 

ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
 

De Hoefse Weg 25, 5512 CH VESSEM Tel. 0497 592 322  
Fax 0497 592 342  Autotel. 06 5313 3188 Privé 040 205 2124 
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Rododendrons 
Iedere Zaterdag  

Van 9.00 uur tot 16.00 uur 

of op afspraak  

Boomkwekerij Hein Bierens  

telefoon 06-22902201 

www.funtimeverhuur.nl 
Partytenten – luxe pagodetenten – alutenten 

-vloeren – tafels – krukken –stoelen 
-kachels – koeling – (nood)verlichting 

Wij bezorgen gratis bij u aan huis! 

 

Voor inlichtingen bel: 

040-2053563 of 06-54305565 

De Horizon Uitvaartverzorging 

Persoonlijk, zorgzaam, accuraat en dichtbij 

 

 

 

Dinie Toonders-Verberne 

Tel. 040 – 254 95 96 / 06 – 53 25 81 41 

Dreef 1  5504LA Veldhoven 

www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl 

speelgoed, fornituren, huishoud-, kantoor– en cadeau-
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT servicepunt, 

staatsloten, hengelsport, ijzerwarenen ook voor pasfoto’s  

Planten- en bomencentrum 

Eerselseweg 35 Knegsel 

Tel. 0497 513253 

 

Wil van Buul 

Het Groen 20 

Knegsel 

 - tevens klusbedrijf 
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• Medische) fitness   • Etalagebenen 

• Schouder-/knieklachten  • Werk gerelateerde klachten 

• COPD, diabetes   • Personal training 

• Chronische pijn revalidatie  • Fysiofitheidsscan 

• Bekken (bodem)-/rugklachten  • Medical taping 

• Spataders bij zwangerschap  • Hulpmiddelen 

 
Leeuwerik 14A, te Vessem • Steenselseweg 8a, te Knegsel 

T. 0497 - 59 40 22, info@fysiotherapieoerlemans.nl 
www.fysiotherapieoerlemans.nl 

Kleinschalige opvang voor kinderen van  0  t/m 12 jaar. 

Duiselseweg 2b Knegsel - Tel. 06-10479442 

info@kiboekoe.nl                                   www.kiboekoe.nl 


