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VAN DEN BROEK 

Kromstraat 27a Veldhoven 

tel. 040 254 1965 

Bloemenkwekerij 

Couwenberg  
Dagelijks verse snijbloemen 

Ook verzorgen wij grafstukken 

www.couwenbergbloemen.nl 

 

Trimsalon 

Alpha Omega 

 

06 18175852 

Trimsalon-alpha-omega@outlook.com 

De Kranenpoel 27 

5511MC Knegsel 
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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. 
 
ZuidZorg Winkel Eindhoven 
Klantenservice tel. 088 10 20 100 
Medipoint, ZuidZorg winkel  
Doctor Cuyperslaan 38  
open: ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 
uur 
Zaterdag 9.00 - 12.00 uur 
Servicepunt, Kastelenplein 173, 
open: ma. t/m vr. 7.30 - 17.30 
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. 0900 123 2024

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 
Op afspraak 
tel. 040 214 1202 

 
AED 
Steenselseweg 8a. (MFA) 
Zandoerleseweg 9. 
Breemakkerweg, ‘t Kurfke. 
Het Groen 14, Eetcafé de Kempen 
(tijdens openingstijden) 
 
Stichting Jose Cordewinders 
Welzijnsfonds 
Www.josecordewinders.nl 
bestuur@josecordewinders.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  
 
Regiovervoer 
(ipv buurtbus) 
Reserveren: telefonisch, via  

0900-0595 (€0,05 per minuut) 
 
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 even weken:  
Elke keer: Groene kliko + PMD  
Om de keer erbij: Grijze kliko 
 

(PMD= Plastic, Metaal, Drankkartons) 

Informatie 

http://www.kboknegsel.nl
tel:09000595
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e-mail:  redactie@leenbode.nl 

Volgende verschijningsdatum 13 november 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 zondag 8 november 

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

Wegens de huidige corona maatregelen is 
er geen Knegsel Kortbij beschikbaar in  
deze leenbode, voor meer informatie 

neem contact op met de beheerder van de 
leenhoef via  

leenhoef@gmail.com 
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Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda 

Onder voorbehoud van wijzigingen 

November   

17 KBO/Steunpunt: Samen Eten 

22 
 
 

Intocht Sinterklaas 

December   

12, 13, 19, 20 Uitvoering Theater ’t Ros: Jeugd 

13 Postduivententoonstelling in de Leenhoef 
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TV interview met Knegselse symboliekschilder 
Aart de Lange Pzn op NPO 2 op dinsdag 10  
november 2020. Uitzendtijd nog niet bekend. 

 

‘De Nachtzoen’ is een programma waar een charismatische 
persoon wordt uitgenodigd voor een spreekwoordelijke 
nachtzoen. Bekende en onbekende Nederlandse weten-
schappers, schrijvers, kunstenaars e.a. zijn te gast om in een 
kort gesprek te vertellen over hun nachtelijke zorgen en 
vergezichten. Gesprekken over inspiratie, troost en hoop. 

 

Uitgezonden in de late avond of nacht voor mensen die om 
welke reden dan ook nog wakker zijn. 

Een aardige bijkomstigheid is dat onze plaatselijke kunstenaar 
al meer dan 40 jaar schildert vanaf 11.00 uur tot 2 uur in de 
nacht. Tot op de dag van vandaag. 

 

Voor een bezoek aan zijn 
atelier ben je altijd welkom. 

Wel graag eerst afspreken via 
aart@worksofaart.com 

Voor meer informatie zie zijn 
website: 
www.worksofaart.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aart@worksofaart.com
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Philomeen van de Rijt 

Energetisch therapeut 

www.philomeen.nl 

 

 

 

 

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

WILLIBRORDUSSTRAAT 2 | 5513 AB | Wintelre | 040 205 12 85  

Ruime eigen parkeergelegenheid 

 

 
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 

 

 

 

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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Stichting Harapan: Speculaasactie in Knegsel voor 
(gehandicapte) kinderen op Flores 

 

Op Flores, een van de armste eilanden van Indonesië, heeft de 
ontwikkelingswerkster Jeanne Colson (mama België)  5 tehuizen voor 
kansloze kinderen en een internaat voor studerende meisjes uit arme 
gezinnen opgezet. Er verblijven ook een aantal gehandicapte kinderen, 
met name in Maria Stella Maris in Nangahure. De financiële steun om 
goede zorg voor de kinderen te kunnen blijven bieden wordt alsmaar 
minder. Door de coronapandemie is dat nog erger geworden. Financiële 
giften uit de omgeving blijven uit en ook wordt er nagenoeg geen fruit 
en ander voedsel gebracht.  

 

Reden voor Harapan om ook dit jaar weer in actie te komen met de 
SPECULAASACTIE.  De opbrengst gaat volledig naar de zorg voor de 
(gehandicapte) kinderen in de tehuizen.                                                                                                                              
Ook u kunt mee doen: steun deze actie door een of meer pakken 
speculaasbrok te kopen. Een pak met 3 stuks kost slechts € 2,--.                                                                
Voor bedrijven, organisaties en instellingen: in een feestelijke verpakking 
(€ 0,25 extra) is het een leuk presentje met Sinterklaas of Kerstmis voor 
personeel of vrijwilligers!!   

 

In Knegsel kunt u de pakken speculaas kopen / bestellen bij: Joke 
Wouters, Eikenbocht 8, tel. 2052471. (worden in Knegsel evt. thuis 
bezorgd)       

                                                                                                                       
U kunt ook een gift storten op NL29 Rabo 0177 06 22 66 met 
vermelding : kinderen  Flores.  Stichting Harapan is een ANBI, giften 
komen in aanmerking voor belastingaftrek.   

 

Informatie vindt u op https://harapan.dse.nl en op www.facebook.com/
StichtingHarapan                                                      

 

https://harapan.dse.nl
http://www.facebook.com/StichtingHarapan
http://www.facebook.com/StichtingHarapan
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FSC  D1 voor de allereerste keer korfbal 
kampioen! 

 

Zaterdag 10 oktober blijft een dag die de korfballers van FSC D1 zich 
nog lang zullen herinneren. Zij speelden een lastige uitwedstrijd 
tegen ODC. Eerder werd de thuiswedstrijd tegen hen nog met 4-1 
verloren. ODC stond bovenaan en kon kampioen worden. Bij winst 
zou FSC D1 echter ook kampioen kunnen worden, maar de 
speelsters uit Knegsel en Steensel waren daar totaal niet mee bezig. 
De coach had er zelfs expres niets van gezegd! Misschien speelden 
ze daarom wel een geweldige wedstrijd die ze uiteindelijk met 3-5 
wonnen! Helaas kon er geen publiek mee vanuit Knegsel, maar 2 
dagen later kregen de kersverse kampioenen toch nog een echte 
grote beker en bijbehorende medailles en werd het kampioenschap 
goed gevierd!  

Als vereniging zijn we supertrots op ons jongste competitieteam dat 
meteen in hun eerste jaar in de D al kampioen wordt! Van harte 
gefeliciteerd! 



 

10 

Kerkdienst  in de week van  31 okt. – 6 november 
Allerheiligen / Allerzielen  
  
Zondag 1 november  
 
Wegens corona vervalt deze dienst 
 
 

Misintenties van vervallen diensten worden alsnog 
op een andere datum in de 6 kerken gelezen. 
 
 
Kerkdienst  in de week van 7 – 13 november 
32e Zondag door het jaar  
 
ONDER VOORBEHOUD 
Nog niet bekend of de diensten hier weer hervat zijn 
                 
Zondag 8 november 9.30 uur 
Woord en communieviering  
Voorganger: diaken Jansen 
    
Intenties: 
Frans, Tiny en Adriaan Klaasen; 
overl. familie v.d. Waerden 

 
Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

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

Dorpsgenoten overleden na 1 november 2019 
Dick Franssen – 63 
Gerrit van der Weijst – 84 
Mieke Pero – 82 
Joost Sormani – 71 
Marieke van den Wildenberg – 55 
Wim Wouters – 83 
Jan Versteegh – 84 
Bart de Boer – 69 



 

11 

Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

Zondag 1 november 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: Ds. M. de Vries, Bergeijk 

 

Zondag 8 november 

Bladel, 10.00 uur,  Kempendienst 

Voorganger: Mw. J. Ockhuysen 

 

De Kempendienst wordt dit keer opgenomen in Bladel. On-

line te bekijken op Youtube, via de link die op de ker-

kelijke websites staat vermeld. De Kempendienst wordt 

ook op zondagochtend 8 november uitgezonden via Radio 

Kempen FM en op Kempen TV. 

 

www.pkn-eersel.nl 

 

http://www.pkn-eersel.nl
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Beste inwoners van Knegsel, 

Afgelopen zaterdag heeft Fanfare Heide Echo weer oud ijzer opgehaald 
in het dorp. Door middel van auto’s met aanhangers en tractoren met 
karren worden er vaste routes door Knegsel gereden, om het ijzer op te 
halen wat aan de straat is gezet. Dit brengen we dan naar ons 
verzamelpunt op de Vessemseweg bij de familie Peeters. Dit doen we 
één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. 

Door corona is er voor de fanfare, net zoals voor vele andere 
verenigingen binnen Knegsel, veel veranderd. Geen repetities, geen 
optredens, geen oud ijzer ophalen, geen andere evenementen, even 
helemaal niks ……. Na deze “eerste golf” hebben we de repetities weer 
op kunnen pakken, echter nu de besmettingen opliepen zijn we toch 
weer even terug bij af. 

Voor het ophalen van oud ijzer is er twijfel geweest of het wel door 
moest gaan. Achteraf een goede beslissing. Deze keer alleen de 
aandacht op het ophalen, helaas niet gezellig koffiedrinken binnen in de 
garage van Rudie, en natuurlijk genoeg afstand tussen alle helpers! Het 
resultaat was ook niet mis; we hebben 1,5 container vol geladen! Dit zijn 
belangrijke inkomsten voor de vereniging!  

Dus alle Knegselnaren bedankt voor jullie ijzer, we zijn er blij mee! Bij 
deze willen we ook onze chauffeurs bedanken die elk jaar 2 keer 
belangeloos klaar staan met hun tractoren en auto.  Ad, Wim en Jan 
super bedankt! 

Het is een rare en onzekere tijd, maar we houden vol en er komt een 
moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de Leenhoef of 
elders. 

Ps: heeft U tussentijds oud ijzer liggen, dan kunt het brengen naar 
hetzelfde punt op de Vessemseweg: Na het tankstation rechtsaf het 
paadje in, achter de coniferen staat de container. Is het te zwaar of 
heeft u geen aanhanger dan kunt u mailen naar 
bestuur.heideecho@gmail.com of bellen naar 0627007670, dan komen 
wij het ophalen. 

Bestuur Heide Echo 

 

mailto:bestuur.heideecho@gmail.com
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Allerzielen 2020. 
 
Tijdens de viering van Allerzielen wilden we een gedicht lezen en de 
namen noemen van de overledenen in het afgelopen jaar. We wilden 
een kaars aansteken voor 
Dick Franssen      
Gerrit van der Weijst      
Mieke Pero       
Joost Sormani       
Marieke van den Wildenberg      
Wim Wouters      
Jan Versteegh          
Bart de Boer       

Door de maatregelen rond Corona gaat de viering helaas niet door. 
We plaatsen het gedicht daarom in de Leenbode. Wellicht leest u het 
en steekt u thuis een kaarsje aan. 

 
De dagen dat we samen waren 
De dagen dat we samen onderweg waren, zijn voorbij; 
we hebben afscheid moeten nemen. 
Je stem wordt niet meer gehoord, 
je hand zal ons niet meer groeten 
en de blik van je ogen zal de onze niet meer kruisen. 
 
Je stem wordt niet meer gehoord, 
maar je woorden blijven naklinken in ons leven. 
En wat je ogen ons ooit zeiden, zal niemand ons ontnemen. 
Je lijkt nu zo onbereikbaar ver weg, 
jij die onze dagen en onze wegen deelde. 
 
Maar ergens ben je dichterbij dan ooit. 
Want in de stilte die je nu omgeeft 
komt – als wij luisteren – meer dan ooit tot leven 
alles wat je ooit voor ons hebt willen zijn, 
alles wat je ooit tot ons hebt willen zeggen. 
 
Zo blijf je in alles wat we ooit 
van jou ervaren en begrepen hebben, 
onvergeten met ons meegaan. 
We blijven je naam op handen dragen. 
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Aan alle inwoners van Klein Antwerpen, 
  
 

Namens CV de Blaarkoppen wil ik u graag berichten over de 
aankomende carnaval: 
  
Met pijn in ons carnavalshart hebben we besloten om Carnaval 2021 
geen doorgang te laten vinden. Simpelweg omdat het niet mogelijk 
en niet verantwoord is om een carnaval te organiseren waarbij de 
geldende coronaregels in acht genomen dienen te worden. 
 

De optocht, kindermiddag, dorpsavond, ouderenmiddag, optredens 
van onze dansgroepen, het carnavalskienen enz. enz….. activiteiten 
waar we met z’n allen naar uitkeken moeten dus noodgedwongen 
allemaal een jaartje worden uitgesteld.  

 

Ook de verkiezing van een nieuwe dorpsprins zal dit jaar niet 
plaatsvinden. Wel gaan we mogelijkheden bekijken om een 
jeugdprins en prinses te kiezen om hen, uiteraard op aangepaste 
wijze, toch een (school)carnaval te bieden.   

 

In de hoop u allen met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd. 
Blijf gezond en hopelijk tot carnaval 2022! 

 
Namens  

CV de Blaarkoppen, 

                                                                                                   
                           
Robby Verhagen, voorzitter. 

Carnavalsvereniging de “blaarkoppen” - Knegsel 
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Beste allemaal, 

 

Wat we allemaal al enigszins verwacht hadden is tijdens de 
persconferentie van 13 oktober jl. bevestigd: De maatregelen om 
Covid-19 onder controle te krijgen zijn aangescherpt en verlengd.  
 

Hierdoor komt er op korte termijn niets terecht van het idee om, als 
Medewerker Dorpsparticipatie, maandelijks alle 
gemeenschapshuizen een dagdeel te bezoeken om met jullie in 
gesprek te gaan. Ik kan op dit moment hier niet meer over zeggen 
dan dat ik, zodra het weer kan, de draad op zal pakken.  

 

Voor nu geldt vooral dat we goed voor onszelf èn elkaar moeten 
zorgen. Ik hoop jullie op een later moment in het 
gemeenschapshuis te treffen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Arian Wouters 

Medewerker Dorpsparticipatie 

a.wouters@eersel.nl 
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Uit onze agenda: 
 
Een beleidsplan. 
Hierin hebben we omschreven waar we heen willen: Een dorpshart 
voor en door Knegsel. 
Wachten duurt soms lang, maar biedt tegelijk ruimte aan ideeën en 
overleg. 
Op 6 oktober hebben we een gesprek gevoerd met een afvaardiging 
van de Dorpsraad Knegsel. Zowel de Dorpsraad als Stichting Hart 
voor Knegsel dienen het belang van een goede leefbaarheid binnen 
ons dorp. Daarom is afgesproken om elkaar goed op de hoogte te 
houden en samen op te trekken waar dat mogelijk is. 
We blijven de aandacht vestigen op wat er aan zit te komen en we 
willen tegelijkertijd de betrokkenheid in het dorp stimuleren.   
We vervolgen onze rondleiding, nu door de pastorietuin…..  
 
In kleine processie lopen we vanuit het achterterras van de 
pastorie de tuin in, waarbij de statige bomen en de uitgestrektheid 
van de tuin opvallen.  
De pastorietuin werd destijds onder pastoor Houbraken uitgebreid 
met een processietuin. 
Er werd een Calvarieberg aangelegd waarop een rustaltaar kon 
worden geplaatst.  
Op de eerste zondag in juli stond Knegsel in het teken van de 
processie. 
Na het Plechtig Lof trok men vanuit de kerk in processie via het 
kerkhof en door de tuin rond de pastorie, om weer in de kerk te 
eindigen. Het is hier in één zin te zeggen, maar destijds was men er 
in Knegsel dagenlang druk mee. Voor het aanbrengen van de vele 
versieringen en het in orde maken van het processiepark waren heel 
wat handen nodig. 
Ook in de processie zelf hadden velen een taak want er ging veel 
mee: 
Met wierook zwaaiende of met bellen rinkelende misdienaars, 
flambouwdragers, vaandeldragers, bruidjes die met bloemblaadjes 
strooiden, het baldakijn waaronder de pastoor liep met het 
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Allerheiligste, het Mariabeeld….. en de gelovigen die 
processieliederen zongen met het koor en de fanfare uit Vessem of 
Wintelre. Ook de Rozenkrans werd gebeden….. 
 
De tuin vormt een oase van rust met bomen, gazon, een kleine 
moestuin en looppaden. Wat past hier? Een mooi park? Een 
woonfunctie? Kan het een extra dimensie geven aan de bestemming 
die de pastorie krijgt? De tuin wordt aan alle kanten omsloten maar 
zou open en toegankelijk kunnen zijn en uitnodigen om er te 
wandelen, te ontmoeten of te spelen.  
In de achterwand van de MFA kunnen de grote deuren open, 
waardoor het podium in de grote zaal ook mogelijkheden biedt van 
buitenaf.  
Het zijn nog maar dromen en wensen….. 

 

Wie Knegsel nu binnenrijdt ziet op het welkomstbord: Wij zijn klaar 
met Corona maar Corona is nog niet klaar met ons.  
We hopen dat u allemaal gezond blijft en dat we het virus op den 
duur de kop indrukken. 
Zodra de situatie het toelaat willen we u graag ontmoeten om 
dromen en wensen uit te wisselen.  
Over alle verdere ontwikkelingen houden we u op de hoogte via de 
Leenbode en de website. 
 

Met vriendelijke groet 

 

Stichting Hart voor Knegsel 

www.hartvoorknegsel.nl 

info@hartvoorknegsel.nl 

 

http://www.hartvoorknegsel.nl
mailto:info@hartvoorknegsel.nl
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Stichting Bewegingsplein Knegsel 
 

Beste (mede) dorpsbewoners,  

Vanuit een burger initiatief hebben we het idee opgepakt om voor 
Knegsel een bewegingsplein op het evenemententerrein aan de 
Heuvel en Pastoor Eykenweg te realiseren. 

Dit plein wordt een prachtige plek waar jong en oud samen in 
beweging kunnen komen. Er komt een pannaveld/basketbalveld 
met daarbij een aantal fitnesstoestellen speciaal voor buiten. Ook 
aan bankjes en een prullenbak is gedacht. 

We hebben al de nodige voorbereidingen getroffen. Hierdoor is er 
ook al een samenwerking ontstaan met meerdere fondsen en de 
Gemeente Eersel. 

Het doel is om de gezondheid en sociale omgang voor onze 
kinderen, jeugd en ouderen te bevorderen op een veilige plek met 
genoeg sociale controle. Meer beweging, meer buitenlucht en 
minder schermtijd is voor iedereen goed naar onze mening. 

Voor de realisatie van het bewegingsplein is het van belang dat we 
jullie steun krijgen. We willen u dan ook vragen om uw steun 
kenbaar te maken via het volgende mailadres: 

Stichtingbewegingspleinknegsel@gmail.com 

Als u ons voorstel steunt dan vragen we u om uw naam (eventueel 
met adres) daar op door te geven. Wij zullen deze gegevens alleen 
gebruiken om het draagvlak te kunnen aantonen. Deze gegevens 
worden na evaluatie (± 5 maanden) vernietigd. 

Een briefje in de brievenbus van Het Groen 33 mag natuurlijk ook. 

Samen kunnen we er voor zorgen dat er een mooie veilige plaats 
gecreëerd kan worden om te recreëren voor jong en oud. We 
hopen dat u net zo enthousiast bent geworden als wij en dat we  
veel positieve reacties van u mogen ontvangen. 

Alvast hartelijk bedankt voor jullie reactie. 
 

Met vriendelijke groeten,  
 
Anja Smets, Ingrid Teurlings & Annemarie van de Ven 

mailto:Stichtingbewegingspleinknegsel@gmail.com
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 AUTO-CARE 

 

 

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

autocarejanvanrooy@hccnet.nl 
 
ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ 

 

 

* Alle soorten geitenkaas 

* Excursies op afspraak 

* Kinderfeestjes 

* Geschenk manden 

Familie Schippers 
Toterfout 13  Oerle 
Tel. 040-2053110 

www.geitenboerke.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 

Betalen, Sparen, 

Hypotheken en Verzekeringen 
 

Mr. De la Courtstraat 6a – 5512 AS Vessem 

Tel. 0497-592248 – www.handass.nl 

mailto:autocarejanvanrooy@hccnet.nl
http://www.wanrooijmakelaardij.nl/
mailto:kees@wanrooijmakelaardij.nl
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Dinee Cafe 

DE KEMPEN 

 

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 
 

 

0497-544544 

Info.dekempen@rabobank.nl 
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Planten- en bomencentrum 

Eerselseweg 35 Knegsel 

Tel. 0497 513253 

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 

 

Wil van Buul 

Het Groen 20 

Knegsel 

 - tevens klusbedrijf 

Rododendrons 
Iedere Zaterdag  

Van 9.00 uur tot 

16.00 uur 

of op afspraak  

Boomkwekerij Hein Bierens  

telefoon 06-22902201 

speelgoed, fornituren, huishoud-, kantoor– en kado-
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service-

punt, staatsloten, hengelsport,  
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Kleinschalige opvang voor kinderen van  0  t/m 12 jaar. 

Duiselseweg 2b Knegsel - Tel. 06-10479442 

info@kiboekoe.nl                                   www.kiboekoe.nl 

• 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 

Afscheid nemen 

is het koesteren van herinneringen. 
 

De tijd van sterven 

is de tijd van aandacht voor het leven. 

Zandoerle 1, 5507 RJ Veldhoven 

Tel.  mobiel  06 213 402 64 

 

stef@vandevenuitvaarten.nl 

www.vandevenuitvaarten.nl V
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