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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 25 juni 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur 20 juni 

Vrijdag 11 juni 18.15 u Muziekmaatjes en Piepers 

Maandag 14 juni 19.00 u Biljarten 

Woensdag 16 juni 15.30 u Muziekles 

  19.30 u Vergadering dorpsraad 

Donderdag 17 juni 13.45 u Bloedafname 

  16.00 u Muziekles 

  19.30 u Theater ’t Ros Jeugd 

Vrijdag 18 juni 18.15 u Muziekmaatjes en Piepers 

  20.00 u Repetitie fanfare 

Zaterdag 19 juni 08.00 u Repetitie Gastorkest 

Zondag 20 juni 08.00 u Repetitie Gastorkest 

Maandag 21 juni 19.00 u Biljarten 

Woensdag 23 juni 15.30 u Muziekles 

Donderdag 24 juni 16.00 u Muziekles 

  19.30 u  Theater ’t Ros Jeugd 

Vrijdag 25 juni 18.15 u Muziekmaatjes en Piepers 

  20.00 u Repetitie fanfare 
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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. 

Juli   

1 – 15 – 29 
21 

Bloedafname 
Schoolmusical 

Augustus   

12 – 26 
19 

Bloedafname 
Algemene Ledenvergadering Knegselse Boys 

September   

9 – 23 Bloedafname 

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 
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Hewlett Packard HP 300XL Kleurencartridge 

Door verkeerde levering HP300XL kleurencartridge ontvangen.  
Wie kan er iets mee?  

 
Gratis af te halen bij Fam. Daamen, Eikenbocht 4. 

Tel. 06-15511227 

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 georgani-
seerd, 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 een 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 
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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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 Vakantie Huisartspraktijk Steensel 
 
 
 
In verband met vakantie is Huisartspraktijk Steensel gesloten van 
maandag 26 juli t/m vrijdag 13 augustus 2021. 
 
Voor spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren (van 8.00 tot 
17.00 uur) contact opnemen met: 
Huisartspraktijk Riethoven, 
Schoolstraat 2 te Riethoven. 
Telefoon: 040-204 16 20 
Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen belt u met 
de dokterspost. Telefoon: 040-2660505 
 
Wijziging inloopspreekuur 
Vanaf heden hebben wij geen inloopspreekuur meer in de  
ochtend. In plaats daarvan is het mogelijk om vanaf 8.00 uur 
een 10 of 20 minuten consult te plannen. 
 
Daarnaast is het weer mogelijk om via MGN afspraken online te 
plannen. 
 
Nieuws 
In maart is onze assistente, Sanne van Oosterhout, begonnen 
met de opleiding tot Spreekuur Ondersteuner van de Huisarts. 
De assistentes voeren al verschillende handelingen uit.  
Met deze opleiding breidt Sanne haar kennis uit waardoor zij, 
voor een vast omschreven aantal klachten, u voortaan  
zelfstandig zal kunnen helpen als u op afspraak moet komen.  
Uiteraard altijd onder supervisie van en zo nodig in overleg met 
uw huisarts. 
 
Om die reden zult u bij sommige klachten gevraagd kunnen  
worden of Sanne mag deelnemen in het spreekuur van de  
huisarts en/of zij eerst uw klacht mag beoordelen. 
 
Wij hopen uw begrip en wensen Sanne veel succes met deze op-
leiding! 
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Beste parochianen, 
 
In het kader van een eerste versoepeling van de geldende  
coronamaatregelen hebben we als parochie bericht ontvangen 
dat er tijdens de weekendvieringen weer meer mensen mogen 
worden toegelaten. 
Hierdoor kunnen we een eerste begin maken met het voorzichtig 
opstarten van vieringen. 
Vanaf zondag 6 juni 2021 zullen er in de parochiekerk in Eersel 
weer vieringen zijn om 9.30 uur waarbij maximaal 80  
personen aanwezig mogen zijn. In eerste instantie beperken we 
dit nog tot de parochiekerk in Eersel. 
Uiteraard gelden de bekende voorzorgsmaatregelen ter bescher-
ming tegen het coronavirus, zoals handen ontsmetten, mondkap-
jes tijdens het lopen, anderhalve meter afstand, gebruik maken 
van de aangewezen zitplaatsen en een aangepaste manier van 
de heilige Communie ontvangen. 
Kaarsen aansteken doen we na de viering als het weer rustig is in 
de kerk. Er is geen samenzang, maar waar mogelijk zullen enkele 
zangers zingen of wordt er muziek afgespeeld. 
Tijdens deze opstartperiode zijn er geen misintenties. 
Op deze manier hopen we op een veilige manier weer een start 
te kunnen maken. 
Omdat het aantal bezoekers nog slechts beperkt mogelijk is,  
worden de vieringen ook wekelijks via onze livestream op onze 
website (KERK-TV) aangeboden, zodat ze thuis bekeken  
kunnen worden. 
Als dit goed verloopt hopen we dat er in de toekomst weer meer 
mogelijk zal zijn. 
 
Laten we met elkaar verbonden blijven in deze tijd. 
 
Namens ons  parochiebestuur en pastoraal team, 
 
Pastoor C. van Lamoen. 
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Vanaf zondag 6 juni  is er   
 

‘s zondags om 9.30 uur  
 

weer een viering, maar 
 

voorlopig  ALLEEN in de kerk van Eersel. 
 
 

Zie artikel in deze Leenbode, website en De Hint. 
 
 
 

Alle door corona vervallen intenties worden  
bewaard en alsnog op een later tijdstip gelezen. 

 
 
 
 

Voor informatie en mededelingen van onze parochie 

zie: 
www.samenwillibrordus.nl 

  en De Hint 

 

 
Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

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

http://www.samenwillibrordus.nl
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Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

Zondag 13 juni 

Bladel, Kempendienst gestreamd 

Voorganger: ds. M.J Kreeft, Eersel 

 

Zondag 20 juni 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: ds. M. de Vries, Bergeijk 

 

www.pkn-eersel.nl 

Biljarters gezocht! 

Biljartclub de Leenhoef speelt momenteel met drie teams in de 
kempische competitie voor recreanten. De wedstrijden zijn op 
woensdag- of donderdagmiddag van september tot april. 
 
Om onze teams volledig te maken zijn wij dringend op zoek naar 
nieuwe leden. 
 
Meld je aan bij: 
Jan Tenbült tel:  040-2051641  of 
Kees Joosten tel:  06-20980190 
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Onze jeugdleden mogen gelukkig weer wedstrijden spelen. Er zijn de 
komende tijd verschillende activiteiten voor de jeugd.  
 
TENNISKIDS COMPETITIE 
Op zondag 13 juni a.s. is de Tenniskids Rode competitie bij ons in 
Knegsel. Van 9.30 uur tot 10.30 uur spelen de jongste kinderen op een 
miniveld hun wedstrijdjes. 
 
TOERNOOI MET TV STEENSEL 
Woensdagmiddag 30 juni hebben we een gezellig toernooi voor alle 
jeugdleden samen met de jeugdleden van TV Steensel bij ons in 
Knegsel. Het is voor alle leeftijden en afhankelijk van het niveau wordt 
er op een miniveld of een grote(re) baan gespeeld. Alle leden mogen 
ook een vriendje/vriendinnetje meenemen. 
 
JEUGDTRAINING  
Onze jeugdleden trainen op vrijdagmiddag vanaf 15.30 uur. Op dit 
moment zijn er 3 trainingsgroepjes voor verschillende leeftijden. Kom 
gerust eens een keertje kijken hoe leuk het is. 
 
Als je vragen hebt over de training of één van de andere activiteiten, 
stuur dan een mailtje naar secretariaat.tvknegsel@gmail.com. 
 
ACTIVITEITEN JEUGD 
 
28 mei t/m 9 juli  v.a.  15.30 uur Training jeugd 
13  juni    09.30 uur Tenniskids rode competitie 
30 juni              15.00 uur Jeugdtoernooi met TV Steensel 
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Beste leden van v.v. Knegselse Boys, 

 

Op donderdag 19 augustus 2021 om 20.30 uur zal de volgende 

Algemene Leden Vergadering van de v.v. Knegselse Boys plaats 

gaan vinden. Ondanks dat het voor sommigen in de vakantie zal 

vallen is toch bewust voor deze datum gekozen.  

 

Het seizoen 2020/2021 zullen we immers formeel afgewerkt  

moeten hebben, alvorens we de oefenwedstrijden en bekerpro-

gramma’s van 2021/2022 voor de boeg hebben. 

 

Uiteraard zullen we de eventuele Coronaregels die dan nog van 

toepassing zijn in acht nemen. 

 

Meer informatie volgt t.z.t.    

 

Met sportieve groeten, 

Bestuur v.v. Knegselse Boys 

GEVONDEN VOORWERP. 
 
Autosleutel gevonden (Ford) in D'n Alleman, hebt u deze sleutel 
verloren, dan kunt u deze ophalen bij Pieter Beerens.  
 
Telefoonnummer, 06-10768146. 
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Beste voetballers/voetbalsters, 

 

Het seizoen van de v.v. Knegselse Boys en KSC zit er bijna op.  

De Regiocup bied nog uitkomst voor sommige teams. Maar 

ondanks dit late gebeuren is er toch besloten om aandacht en 

rust te geven aan onze velden. 

De Gemeente Eersel zal daarom vanaf 7 juni starten met de 

nodige onderhoudswerkzaamheden aan onze voetbalvelden.   

Tot die tijd kan men nog trainen op ons “uitwijkveld” langs het 

korfbalveld. 

Maar vanaf 1 juli zal ook dit “uitwijkveld” en gehele korfbalveld 

onder handen genomen moeten worden.   

Zonder goede velden, geen goed resultaten!  Onze velden 

moeten daarom alle rust krijgen die ze verdienen. 

Vanaf bovenstaande data is het verboden om nog een balletje 

te gaan trappen op onze velden aan de Breemakkerweg.   

Maar gelukkig bied het evenementenveldje achter Diner Café De 

Kempen altijd uitkomst. 

 

Bij voorbaat dank. 

Het bestuur  
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Geef je kleding een 2e kans! 
 

Nou dat is gelukt! Wauw wat een fijne opkomst 29 mei. En wat 
fijn dat er zoveel liefhebbers zijn, om 2e hands kleding te kopen. 
Ik krijg zóveel binnen dat zonde is om weg te doen! Het is helaas 
te veel om allemaal te kunnen bewaren. Daarom ben ik op zoek 
naar een ruimte die gebruikt kan worden als winkeltje, maar 
waarvoor geen huur betaald hoeft te worden. Zo blijft het ook 
voor degene met een kleine beurs betaalbaar.  
Ik heb al een liefhebber die dat zou willen runnen.  
Weet je een geschikte ruimte, geef het me dan door. 
Zelf houd ik thuis een basis van 2e hands dames/heren/
kinderkleding (in elke maat) zodat iedereen nog bij me terecht 
kan. Maar het liefst houd ik me bezig met het aanpassen van 
kleding, zodat het nog een tijd mee kan. Bijvoorbeeld wanneer 
een broek te smal of te wijd is geworden, maar ook voor 
rolstoelgebruikers of andere redenen om een aanpassing te 
doen. Verder kan er veel kleding naar wens worden vermaakt; 
kom met je idee. Op de verkoopdag heb ik aardig wat 
opdrachtjes gekregen, om ook op deze manier kleding een 2e 
kans te geven. 
 

Inleveren mag dus nog steeds op Slikdijk 3, Wintelre en 
Eikenbocht 15, Knegsel.  
 
Wil je eens komen shoppen of heb je iets om aan te passen, 
maak dan een afspraak; 0657286351 of 0402053270. 

Woning te huur 
 

Deze zomer komt het woonhuis aan de Steenselseweg 16 te 
Knegsel vrij voor tijdelijke verhuur. Het betreft een ruime woning 
met 3 slaapkamers, een garage, kelder en grote tuin.  
 
Ben je ter overbrugging op zoek naar tijdelijke woonruimte?  
 
Neem dan contact op met 
 
Frank en Petra de Bruijn 
Telefoon 040-2053042 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicm-jFgZ3KAhUEhg8KHatuBpoQjRwIBw&url=http://www.koopjeskrant.be/zoeker/immo/706150/gezocht-huis-te-huur-regio-gavere-zingem-nazareth/&bvm=bv.111396085,d.ZWU&psig=AFQjCNG
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Vind jij voetbal helemaal te gek? 

Zin om te knallen? Om een bal in de kruising te jagen? 

Kom dan van de bank af en kom voetballen bij KSC en wordt de 
nieuwe Lieke of Frenkie!! 

 
KSC is de jeugdvoetbalclub voor Steensel en Knegsel 

 en voor iedereen van 4 tot 18 jaar! 
 

Nog nooit gevoetbald? Geen probleem! Dit is je kans om het te leren en te 
kijken of het wat voor je is.  

Op woensdag 23 juni van 18.30-19.30  
organiseren we een open training op het voetbalveld 

van Steensel waarbij iedereen welkom is.  
Schrijf deze datum dus in je agenda! 

 
Wil je toch al eerder een balletje komen trappen neem 

dan contact op met Rinette of Heidi. 
 
Wat heeft KSC jou te bieden: 
• Een supermooie accommodatie in Steensel en Knegsel 
• 2x per week trainen en op zaterdag een wedstrijd 
• Goede en leuke trainers 
• Keeperstraining voor keepers 
• Leuke activiteiten naast het voetbal het hele jaar door 

(voetbalkamp, pietentraining, …) 
• Een veilige en schone (sport)omgeving 
 
Voor meer informatie of om je aan te melden: 
 

Rinette van den Broek (Knegsel) 
email: rinettevandenbroek@hetnet.nl – telefoon: +31 6 30372424 
 
Heidi van Maanen (Steensel) 
email: heidi.v.maanen@gmail.com – telefoon: +31 6 20805193 
 
Of kijk op onze website: https://www.ksc-jeugdvoetbal.nl 

https://www.ksc-jeugdvoetbal.nl
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MINI-PELGRIMAGE rondom Vessem 
 

Nu de Pelgrimshoeve na de corona-sluiting weer open is, bestaat 
de mogelijkheid ook weer om 4 dagen op de Hoeve te verblijven 
en de omgeving te verkennen. In 2019 is het startschot gegeven 
voor een mini-pelgrimage rondom Vessem. In 2020 is de route 
herzien en opnieuw beschreven. Er zijn 4 wandelingen uitgezet 
van 15 tot 25 km: de Merenroute (richting Wintelre), de 
Heideroute (richting Middelbeers), de Stroom- en Bosroute 
(richting Duizel/Knegsel) en de Verstillingsroute (richting 
Netersel). 
Wandelaars worden uitgenodigd om, individueel of in kleine 
groepjes, voor 4 dagen naar Vessem te komen. Men kan 3 of 
meer nachten van dinsdag t/m zondag op de gebruikelijke 
voorwaarden op de Pelgrimshoeve verblijven, het boekje kopen 
bij de gastmensen en aan de wandel gaan. We hebben het een 
mini-pelgrimage genoemd, omdat men zich 4 dagen kan 
terugtrekken uit de hectiek van het dagelijks leven op een plek 
die uitnodigt om tot innerlijke rust te komen.  
 
“Door te lopen ontmoet ik je elke keer opnieuw,  
 mijn beste reisgenoot”,  
                                                      R. Tagore. 
 
De wandelingen staan uitgebreid beschreven in het boekje en 
daarnaast is veel informatie toegevoegd over de streek waar je 
doorheen loopt: de natuur en cultuur van het land van de acht 
zaligheden. Ook zijn er vragen opgenomen, waarmee de 
wandelaar zijn/haar mini-pelgrimage verdieping kan geven. 
 
Pelgrimshoeve Kafarnaüm 
Servatiusstraat 11, 5512 AJ  Vessem 
Telefoon: 0497-591207 
Website: www.pelgrimshoevekafarnaum.nl 
Email; info@pelgrimshoevekafarnaum.nl 
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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 


