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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. 0900 123 2024 
 
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 
Op afspraak 
tel. 040 214 1202 

 
AED 
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 



 

3 

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 oneven 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 29 mei 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur 23 mei 

 

De sporthal is te huur voor allerlei sporten. 

Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,  

Telefonisch: 040-2051541  

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 

Periode 15 mei t/m 30 mei Kortbij: 
 
Wegens de ontwikkeling omtrent het coronavirus is – bij het ter 
perse gaan van de Leenbode - nog niet duidelijk wanneer de 
Leenhoef haar deuren weer mag openen en staat in de “Knegsel 
Kortbij” alleen: 

Voor meer informatie: neem contact op met de beheerder van 
de Leenhoef via leenhoef@gmail.com. 
Hopelijk mogen we iedereen snel weer ontvangen.  
Blijf gezond!  

Dinsdag 18 mei 17.30 u Hart voor Knegsel, online bijeen-
komst. 
Aanmelden: via link op de website: 
www.hartvoorknegsel.nl 

Donderdag 20 mei 13.45 u Bloedafname 

Donderdag 20 mei 17.30 u Hart voor Knegsel, online bijeen-
komst. 
Aanmelden: via link op de website: 
www.hartvoorknegsel.nl 

http://www.hartvoorknegsel.nl
http://www.hartvoorknegsel.nl
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Het Veldhovens weekblad en de Kempenaar zijn af te halen 
tijdens de openingstijden van de Leenhoef 

2021 

Juni   

3-17 

3 

Bloedafname 

20.30 uur: Algemene Ledenvergadering 
Knegselse Boys (op het veld.)  

Zijn deze spullen die in de Leenhoef liggen van jou?  
 
In de Leenhoef treffen we aan: 

Diverse paraplu’s 
Donkerblauw vestje met gebloemde mouwen mt 164  
Donkerblauw jasje met rode binnenkant mt M 
Zwarte jas met binnenjas Tommy Hilfiger mt S 
Donkerblauw jas met capuchon EDC mt XL  
Zwart (nep) leren jasje ONLY mt 36  
Donkere jas met oranje voering Jack en Jones mt XXL  
Donkere jas Masita mt L 
Donkerblauwe sjaal  
Ecru sjaal  
Zwarte + rand sjaal  

 

Ben jij een eigenaar? 
Dan kun je op maandagmorgen naar de Leenhoef komen en je 
artikel ophalen. 
(Blijven de spullen liggen dan gaan ze over een maand in de kle-
dingcontainer ……) 
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 DANK JULLIE WEL! 

De voorlopige opbrengst van de collecte van de 

GoedeDoelenWeek is bekend. Het duurde iets lan-

ger dan u gewend bent omdat ook het tellen en na-

tellen in Coronastijl moest gebeuren natuurlijk.   

In Knegsel hebben we het hele mooie bedrag van  

€ 8.890,00 opgehaald. 

In de hele gemeente Eersel komen we op ongeveer  

€ 93.000,00, voor de 19 goede doelen samen.   
 

Dank aan alle donateurs en speciaal dank aan de 

collectanten! 
 

Namens het bestuur en organisatiecomité Knegsel 

Henny van Dooren  
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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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v.v. Knegselse Boys is op zoek naar jou!  

v.v. Knegselse Boys 

 

Een springlevende voetbalvereniging en tevens de grootste 

vereniging van Knegsel. De vereniging is gezond en heeft veel 

potentie. Met veel actieve leden en vrijwilligers mag iedereen 

trots zijn op deze vereniging!  

Hoewel de meeste jeugdteams al gefuseerd zijn met            

v.v. Steensel onder de naam KSC, is dit voor seniorenteams 

niet aan de orde.  

De vereniging kent zo’n 150 actieve leden en 100 rustende 

leden. Wie wil nu niet lid worden van deze gezellige club?? 

Onze vereniging is een open vereniging waar iedereen welkom 

is en waar we iedereen zullen waarderen. Dat kan als actief lid 

voor de senioren en als actief lid voor onze KSC afdeling.  

Ook leiders en trainers en rustende leden vinden een warm 

welkom bij ons. En voor nieuwe sponsoren staan we natuurlijk 

altijd open! 

In het kader van de welkomsttassen die de Dorpsraad wil gaan 

uitdelen aan nieuwe inwoners van Knegsel heeft Wesley van 

den Broek flyers gemaakt. Nogmaals bedankt Wesley!!   

Nieuwe inwoners, die nog nooit van de Knegselse Boys en de 

KSC hebben gehoord, vinden in hun welkomsttas een flyer. 

Hopelijk werpt het zijn vruchten af en trekt het nieuwe leden of 

interesse aan. 

Uiteraard zal het jeugdbestuur en hoofdbestuur gedurende het 

gehele jaar oren en ogen open houden om potentiële leden te 

benaderen die iets voor onze mooie vereniging kunnen 

betekenen.   
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Het KSC bestuur zal ook ieder jaar een ledenwervingsactie hou-

den in de vorm van een inloop-training voor de jongste voet-

ballers en voetbalsters. 

Via deze weg willen we nogmaals vermelden dat aanmelden als 

nieuw lid te allen tijde kan plaatsvinden.  

Voor meer informatie kun je terecht bij onze bestuursleden of 

op https://www.knegselseboys.nl/aanmeldformulier/  

Voor openstaande vacatures kun je altijd terecht bij onze be-

stuursleden.  

Mede in verband met corona en een grote verbouwing volgen 

nog nadere publicaties! 

 

Wie weet zien we jou als nieuw lid verschijnen ?!?! 

Met sportieve groeten, 

Bestuur v.v. Knegselse Boys 

https://www.knegselseboys.nl/aanmeldformulier/
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Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

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

In verband met de huidige 
 

Coronamaatregelen 
 

zijn er tot nader bericht 
 

GEEN 
 

vieringen 

Als de diensten weer hervat worden 
zal er in Knegsel, Duizel en Steensel 

één dienst per maand 
worden gehouden 

 

In Knegsel, doorgaans de 2e zondag van de maand 

Alle door corona vervallen intenties worden bij hervatting  
alsnog in alle diensten van onze parochie gelezen. 
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Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

 KERKDIENSTENROOSTER BERGEIJK EN EERSEL 

De live-streamdiensten kunt u vanaf 9.50 uur 

volgen.  

Zo. 16 mei vanuit Bergeijk ds. M. de Vries uit 

Bergeijk 

Zo. 23 mei vanuit Eersel ds. M. de Vries uit Bergeijk 

Video links: De URL-link van de live opnames, 

vanuit Eersel en Bergeijk, zijn te vinden op 

www.pkn-bergeijk.nl. U hoeft niets te doen alleen 

maar op de juiste foto te klikken. 



 

12 

Mantelzorg  
 
Voor iedereen kende het afgelopen jaar uitdagingen. Maar voor nie-
mand kende het zoveel uitdagingen als voor de vele mensen die man-
telzorger zijn voor hun naaste. Door het coronavirus gingen dagactivi-
teiten op slot, moesten mensen meer thuis werken en kwam zelfs de 
thuiszorg tijdelijk niet of minder vaak. Er werd enorm veel verwacht 
van mantelzorgers.  
Veel mensen kennen de term “mantelzorg” wel, maar om hoeveel 
mensen gaat het eigenlijk? Daarom even wat cijfers op een rijtje: 
 
Wist u dat… 

1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder in 2019 mantelzorg 
gaven (dit zijn zo’n 5 miljoen mantelzorgers)? 

830.000 mantelzorgers zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als 
intensief (meer dan 8 uur per week) hulp bieden? 

9,1 % van de mantelzorgers (460.000 mensen) zich zwaar belast 
voelt? 

1 op de 4 werknemers betaald werk combineert met mantelzorg? 
Slechts een kwart van de mantelzorgers zichzelf beschouwt als 

mantelzorger? 
1 op de 3 mantelzorgers de weg binnen hun gemeente niet weet 

naar informatie, advies of andere vormen van mantelzorgon-
dersteuning? 

 
Welzijn de Kempen is er voor iedereen die mantelzorg verleent aan 
een inwoner van de gemeente Eersel. Wij gaan in gesprek met man-
telzorgers, bieden een luisterend oor, denken mee over mogelijke op-
lossingen, verwijzen door naar de juiste instanties en kunnen vrijwil-
ligers inschakelen om voor langere termijn een mantelzorger te ont-
lasten.  
 
Bent u een mantelzorger en weet u niet goed waar u terecht kunt met 
uw hulpvraag? Zou u graag even onbezorgd de deur uit willen gaan? 
Wilt u meer inzicht in uw mantelzorgtaken en alle taken die op uw 
bordje liggen? Of wilt u even met iemand praten over uw zorgen? 
Neem gerust contact met op met Eefje Heesterbeek. Een afspraak kan 
op ons kantoor in Eersel, bij u thuis of telefonisch.  
U kunt me bereiken via eheesterbeek@welzijndekempen.nl of telefo-
nisch op maandag, dinsdag of donderdag via 06-58797156. 
 
 

mailto:eheesterbeek@welzijndekempen.nl
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Week van de jonge mantelzorger 
 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die op-
groeien met zorgen in het gezin. Het kan zijn dat je mee moet helpen 
in het huishouden of een rol hebt in de verzorging van een gezinslid. 
Maar dit hoeft niet perse het geval te zijn. Maak jij je zorgen om een 
gezinslid of heeft een van jou gezinsleden zorg nodig? Dan ben jij een 
jonge mantelzorger! 

De eerste week van juni is de week van de Jonge mantelzorger. In 
deze week willen wij jonge mantelzorgers in de Kempen daarom in 
het zonnetje zetten. Zodat zij ook gezien en erkend worden voor wat 
zij doen. Of juist voor alles wat zij moeten laten. 

Dat doen wij door alle jonge mantelzorgers een leuke goodiebag aan 
te bieden. Ken jij iemand die ook zo’n pakketje verdient? Laat het ons 
even weten en wij zorgen ervoor dat er iets leuks bij deze persoon 
bezorgd wordt.  

Voor aanmelden of meer informatie neem contact op met Eefje 
Heesterbeek. 

T: 06-58797156 

M: eefjeheesterbeek@welzijndekempen.nl 

F: jongemantelzorgerswelzijndekempen 

I: @jmzwelzijndekempen  

 

mailto:eefjeheesterbeek@welzijndekempen.nl
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NIEUWSBRIEF     NO.  3    14 mei ‘21  

Expertmeeting op 18 en 20 mei nu dichtbij….. 
 

Beste dorpsbewoners, 

 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld vindt op dinsdag 18 en donderdag 

20 mei de online bijeenkomst plaats met als thema  

 

Het toekomstige hart van Knegsel. 
 

Waar is de komende jaren in Knegsel behoefte aan, gezien allerlei 

maatschappelijke en sociale ontwikkelingen? Waar liggen uitdagingen in 

samenwerking? Hoe kunnen we de leefbaarheid in ons dorp vergroten? 

Hoe krijgen we het gevoel “mede-eigenaar te zijn” tot stand? 

Er liggen best veel vraagstukken en de kerk, de pastorie en de pastorietuin, 

samen met MFA, Leenhoef en de school, kunnen hiervoor oplossingen 

bieden!  

Tijdens de online bijeenkomst komen deze vraagstukken aan de orde.  

De stichting Hart voor Knegsel neemt de taak op zich om dit onder uw 

aandacht te brengen en om verschillende partijen bij elkaar te brengen. 

Tijdens de sessies worden korte presentaties verzorgd en daarover gaan 

we in gesprek. In grote lijnen zal worden aangegeven wat de 

mogelijkheden zijn. 

Die worden geïnventariseerd en uitgewerkt in een aantal scenario’s, die 

eerst besproken worden met het Parochiebestuur en vervolgens met de 

andere betrokken partijen. 

En zo komen we steeds verder….. 
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De tijden van de Teams sessies zijn iets aangepast: 

 

dinsdag 18 mei 

 

17.30 – 19.00 uur “Exploitabele sociale mogelijkheden” 

spreker: dhr. Ben van Essen 

 

Ben van Essen is socioloog en was tot 2015 senior strateeg bij de Provincie 

Limburg. Zijn passie ligt bij de gemeenschapsontwikkeling. Zo is hij o.a. 

voorzitter van het door de bewoners gebouwd Laefhoés in Horst-America en 

interim-voorzitter van NLZVE (Nederland Zorgt Voor Elkaar), een landelijke 

vereniging van bewonersinitiatieven op het gebied van welzijn, zorg en 

wonen. 

 

 

19.30 – 21.00 uur “Samenwerking en eigenaarschap” 

spreker: dhr. Fred van den Bosch 

 

Fred van den Bosch is van beroep organisatieadviseur en ondernemer. 

Hij houdt zich met name bezig met informatievoorziening in het publieke 

domein.                                 

Als mede-initiatiefnemer van de Coöperatie VOLK (Volkel Ontwikkelt 

Leefbare Kern) is hij o.a. bezig om een maatschappelijke herbestemming van 

de kerk in Volkel te realiseren. Hij weet hoe het proces “van onderop” 

verloopt en ook hoe belangrijk samenwerking daar bij is. 
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donderdag 20 mei 

 

17.30 – 19.00 uur “Maatschappelijke functies” in een Rijksmonument. 

spreker: dhr. Emil Uriot 

 

Emil Uriot is werkzaam als adviseur Noord-Brabant bij de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (RCE). Hij wil graag met inwoners kijken naar de 

invulling van nieuwbouw en verbouw van een kerkgebouw en de ruimte 

daar omheen. Dit alles op weg naar een duurzame inrichting. 

 

19.30 – 21.00 uur “Bouwkundige en Planologische mogelijkheden” 

spreker: dhr. Marcel Musch 

Marcel Musch is als docent en onderzoeker verbonden aan de TU 

Eindhoven, Leerstoel Urbane Architectuur. Daarnaast is hij 

programmamanager bij de UniversiteitsLAB, met het doel om verbinding 

tussen de universiteit en de praktijk te versterken. Hij heeft met zijn 

studenten veel projecten uitgevoerd op het gebied van herbestemmingen 

van kerkgebouwen. 

 

Wij hopen u tijdens een of meerdere sessies te “ontmoeten”. 

De links om deel te nemen staan op www.hartvoorknegsel.nl onder het blad 

Expertmeeting Webinar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Hart voor Knegsel. 

 

 

 

http://www.hartvoorknegsel.nl
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Geef je kleding een 2e kans: 

 

Door mijn klachten van Fibromyalgie kon ik helaas mijn werk niet 
blijven doen. Pas toen ik thuis zat en mezelf de tijd gaf om te 
ontdekken wat ik nog wél zou kunnen, kwam het idee 
bovenborrelen om kleding te (ver-)maken en 2e hands kleding in 
te zamelen. 

Omdat ik door het missen van een inkomen zélf creatief moest 
worden in het omgaan met kleding, zag ik eens te meer hoe blij 
je kunt worden van een mooi kledingstuk waarvoor je niet de 
hoofdprijs betaald. Of door een kledingstuk dat niet meer 
gedragen wordt zó aan te passen dat dat wél weer kan. 

Ongeveer een jaar geleden ben ik gestart met het inzamelen en 
(ver-)maken van kleding en ik merk dat er genoeg mensen zijn, 
die er (net als ik) blij van worden om een kledingstuk een 2e 
leven te geven. 

Ik wil dan ook zo veel mogelijk mensen van dienst zijn ongeacht 
hun financiële omstandigheden. Daarom werk ik met het DANA-
principe. DANA betekent gift, je drukt je waardering en 
dankbaarheid ermee uit voor de ontvangen dienst. Ik werk met 
een minimale bijdrage (het is mijn inkomen), die bestaat uit 
materiaal- en energiekosten + een klein uurloon. Vanaf dit 
bedrag is alles oké, als het voor jou maar goed voelt! Is deze 
bijdrage voor jouw beurs alsnog te groot, dan kunnen we altijd in 
overleg. 

Op zaterdag 29 mei van 10.00u tot 14.00u houd ik buiten 
(overdekt) een verkoop van 2e hands kleding en laat ik de 
mogelijkheden van textiel zien. Dit is op Slikdijk 3 in Wintelre, je 
bent van harte welkom. Inleveren mag ook nog steeds op dit 
adres, of op Eikenbocht 15 in Knegsel. 

 

Vriendelijke groet van Winanda van de Sande. 
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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 


