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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 
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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 

LET OP: kopie aanleveren voor drie weken! 

Volgende verschijningsdatum 13 augustus 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur 8 augustus 

Vrijdag 23 juli 20.00 u Repetitie fanfare 

Zaterdag 24 juli 14.00 u Ledendag Theater ‘t Ros 

Maandag 26 juli 10.00 u Fietstocht vanaf de Leenhoef 

  19.00 u Biljarten 

Dinsdag 27 juli 09.00 u Koersballen (bibliotheek open) 

  13.30 u Kaarten, biljarten of handwerken of 
even bijpraten (bibliotheek open) 

Woensdag 28 juli 13.30 u Jeu de Boules: Gildeterrein 

 13.30 - 16.30 u Mobile scheidingsstation de Kempen 

  19.30 u Repetitie toneel 

Donderdag 29 juli 13.45 u Bloedafname 
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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 is af te halen  
tijdens openingstijden in de Leenhoef. 

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 

Maandag  2 aug 10.00 u Fietstocht vanaf de Leenhoef 

  19.00 u Biljarten 

Dinsdag  3 aug 09.00 u Koersballen (Bibliotheek open) 

  13.30 u Kaarten, biljarten of handwerken of 
even bijpraten (bibliotheek open) 

Maandag  9 aug 10.00 u Fietstocht vanaf de Leenhoef 

  19.00 u Biljarten 

Dinsdag 10 aug 09.00 u Koersballen (Bibliotheek open) 

  13.30 u Kaarten, biljarten of handwerken of 

even bijpraten (bibliotheek open) 

Donderdag 12 aug 13.45 u Bloedafname 
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Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda 

Augustus   

4 Gildeavond 

12 – 26 Bloedafname 

18 Gildeavond 

19 Algemene Ledenvergadering Knegselse Boys  

30/8 t/m 3/9 Kindervakantieweek 

September   

30/8 t/m 3/9 Kindervakantieweek 

1 Gildeavond met competitie Dorpskoning  

4 Stichting Jeugdbelangen: Kleuterdag 

8 Jaarvergadering KBO 

8 Gildeavond met competitie Dorpskoning  

10 Garage sale Knegsel 

11 Finale competitie Dorpskoning  

15 Gildeavond  

9 – 23 Bloedafname 

24 Cursus Reanimatie 

27 Jaarvergadering FSC 

29 Gildeavond  

Oktober   

2-3 Jubileumweekend duivenvereniging  

4 Ledenvergadering Blaarkoppen  

9 Bijeenkomst Beraad Vlieghinder moet minder 

13 Gildeavond  

23 Concert Heide Echo 

24 Pre concours Heide Echo 

27 Gildeavond  

November  

7 Winterfair  
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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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Van deelauto naar deelpaard 

 

 

Delen is hipper dan ooit. Van de deelauto en het deelhuis heb je dan ook vast 
weleens gehoord, maar kende je het deelpaard al?  

Via het nieuwe deelplatform Horsify vinden ruiters en paardeneigenaren de 
perfecte match. Ook in de omgeving van Knegsel wordt er fanatiek gedeeld. 

 

Via Horsify kunnen enthousiaste ruiters in contact komen met 
paardeneigenaren bij hen in de buurt. Deze eigenaren willen hun paard delen 
omdat zij een ruiter, verzorger, menmaatje (iemand die gezellig mee gaat op 
de kar) of lesklant zoeken. Ook fok- en draagmerries kunnen worden gedeeld. 
Op deze manier wordt de paardensport toegankelijk gemaakt voor iedereen. 
Het gaat hier met name om serieuze en langdurige samenwerkingen tussen 
ruiters en eigenaren, waardoor er een band met het paard opgebouwd kan 
worden. Door Horsify kunnen ook ruiters zonder eigen paard actief zijn in de 
sport en deelnemen aan wedstrijden.  

 

Sinds de coronapandemie zijn er meer paarden verkocht. Mensen hadden 
immers opeens meer vrije tijd en dan wordt een eigen paard steeds 
aantrekkelijker. Echter, nu de samenleving weer op gang begint te komen, 
wordt deze vrije tijd juist steeds minder. Hierdoor neemt de vraag naar ruiters 
en verzorgers toe. Op de website van Horsify verschijnen er dan ook steeds 
meer paarden, momenteel zijn dit er maar liefst 360. 

 

Om met vertrouwen te kunnen delen, beoordelen eigenaren en ruiters elkaar 
op eigenschappen als paardvriendelijkheid, communicatie, betrouwbaarheid 
en netheid. Ook zorgt het platform ervoor dat elke ruiter handmatig 
geverifieerd wordt. Het platform is open over hoe er met paarden wordt 
omgegaan en ziet streng toe op paardenwelzijn. Zo wil het platform bijdragen 
aan een toegankelijke, sociale en paardvriendelijke paardensport. 

 

Een mooie ontwikkeling binnen een sector die de afgelopen jaren nogal wat 
kritiek te verduren heeft gekregen op het gebied van paardenwelzijn. 
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Mededelingen huisartsenpraktijk Vessem:  

 

Afwezigheid huisartsen i.v.m. vakantie. 

Dokter van Bommel : 19 juli tot en met 6 augustus 2021. 

Dokter van de Wouw en dokter Peltzer: 9 augustus tot en met 
27 augustus 2021. 

De huisartsen nemen voor elkaar waar. 

De apotheek blijft op werkdagen normaal geopend van 8 tot 17 
uur. 

We willen u graag attent maken op ons online Patiënten-
portaal. 

U kunt hiermee op ieder moment: 

• Vragen stellen middels een e-consult. Het e-consult is erg 
aan te bevelen voor niet dringende vragen, die ook op  
deze manier opgelost kunnen worden  

• Medicatie bestellen. 

• Online afspraken maken bij uw eigen huisarts of dokters-
assistente. 

Wanneer u gebruik wilt maken van deze service, meldt u zich 
dan aan via onze website www.huisartsenpraktijkvessem.nl via 
de knop ‘Online Patiënten portaal’, in de groene balk. 
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STEUNPUNT EN KBO 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 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 coronaregels. 
 
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 



 

13 

Winterfair in Knegsel 2de editie. 
 
Op Zondag 7 november van 11.00-16.00 uur. 
Gemeenschapshuis de Leenhoef Steenselseweg 8 te Knegsel.  
Gratis entree. 
Heb je een leuke hobby en wil je die laten zien aan iedereen dan 
kun je bij ons een tafel huren. 
Wij willen een grote diversiteit van verschillende hobby's. 
 
Met inachtneming van de coronaregels. 
 
Marjan en Corrie 
06-81647344 

AAN ALLE OUDEREN VAN KNEGSEL 
 
BEZOEK GILDETERREIN MET JEU DE BOULES. 
 
Op woensdag 28 juli gaan we naar het gildeterrein  
(het Trefpunt) aan de Vessemseweg. 
Daar gaan we jeu de boules spelen. 
Om half twee gaan we op eigen gelegenheid naar het  
gildeterrein. 
 
Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden. 
Hiervoor hoeft u zich niet op te geven. 
 
Activiteitencommissie KBO Knegsel   
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Kerkdiensten in de weekend van 24 - 25 juli 
15e Zondag door het jaar 
Zaterdag 17.30 uur – Duizel - Eucharistieviering 
Zaterdag 19.00 uur – Wintelre - Eucharistieviering 
Zondag 09.30 uur – Eersel - Eucharistieviering 
Zondag 11.00 uur – Vessem - Eucharistieviering 
Dit weekend geen dienst:  
Knegsel, Steensel  
 
 
Kerkdiensten in de weekend van 31 juli - 1 aug. 
16e Zondag door het jaar 
Zaterdag 19.00 uur – Wintelre - Eucharistieviering 
Zondag 09.30 uur – Eersel - Eucharistieviering 
Zondag 11.00 uur – Vessem - Eucharistieviering 
Dit weekend geen dienst:  
Knegsel, Steensel, Duizel   
 
 
Kerkdiensten in de weekend van 7 - 8 augustus 
16e Zondag door het jaar 
Zaterdag 19.00 uur – Wintelre - Eucharistieviering 
Zaterdag 19.00 uur – Duizel - Eucharistieviering 
Zondag 09.30 uur – Eersel - Eucharistieviering 
Zondag 11.00 uur – Vessem - Eucharistieviering 
Dit weekend geen dienst:  
Knegsel, Steensel   
 
Zie artikel ‘Misintenties’ in deze Leenbode 

 
Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

tel: tel. 0497-512235 
www.samenwillibrordus.nl 
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Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

Zondag 25 juli 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: ds. J. van Haeringen, Dronten 

 

Zondag 1 augustus 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: ds. M. de Vries, Bergeijk 

 

Zondag 8 augustus 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: Ds. A. van Andel, Valkenswaard 

 

www.pkn-eersel.nl 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het  
 
medeleven bij het overlijden van ons pap (Theo Keeris). 
 
Het was een grote steun voor ons. 
 
Familie Keeris  
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Van de website:   www.samenwillibrordus.nl 
MISINTENTIES EN CORONA 
 
Beste Parochianen. 
Gedurende de Corona- periode hebben er een hele tijd noodge-
dwongen geen kerkelijke vieringen plaatsgevonden met als  
gevolg dat er ook geen misintenties zijn afgelezen.  
Er is sprake van overmacht. In de afgelopen maanden is toch 
een veelvoud aan misintenties binnengekomen.  
We hebben al verschillende keren gevraagd om geen nieuwe in-
tenties meer op te geven tot nadere berichtgeving, doch we heb-
ben vastgesteld dat dit toch is gebeurd met als consequentie dat 
een opeenstapeling heeft plaatsgevonden. Bij een gedeelte van 
de misintenties is bekend voor wie en van wie afkomstig maar 
ook is er een vrij groot gedeelte waarvan wij de ‘aanvrager’ (de 
contactpersoon) niet kennen. Wij ontvangen dan een enveloppe 
met het verzoek om een misintentie zonder afzender.  
Bij misintenties betreft het zowel incidentele verzoeken als al eer-
der opgegeven vaste intenties bij bepaalde gelegenheden.  
De intenties kunnen betrekking hebben op personen, levenden of 
overledenen. Bijzondere gelegenheden zoals een jubileum of 
jaargetijde kunnen ook aanleiding zijn om een intentie op te ge-
ven. In feite betekent dit dat de datum van die bijzondere  
gelegenheid allang is verstreken. Daarnaast is de bijzondere  
gelegenheid dan niet actueel meer. U zult begrijpen dat het  
ondoenlijk is om al die intenties nog voor te lezen. 
Derhalve is besloten dat de intenties die ‘in het verleden’ zijn  
opgegeven vanaf de komende week worden meegenomen in  
elke viering in elk kerkdorp in een gezamenlijk gebed, dat zal 
worden uitgesproken door de voorganger in de viering en/of 
dienst. Ze zullen niet afzonderlijk worden genoemd.  
We willen ze allemaal samen gedenken en ook in ons gebed aan-
bevelen. 
Als u voor uw persoonlijke intenties toch nog graag iets wilt af-
spreken dan kunt u het best zelf contact opnemen <zie onder-
staand overzicht> met degenen in het dorp bij wie u destijds de 
intentie hebt opgegeven. 



17 

 

 
Tiny Kox, Kempstraat 11 te Duizel 
Pastorie, Kerkstraat 29 te Eersel 
Pastorie, Steenselseweg 4 te Knegsel of Eikenbocht 10 
Brievenbus kerk, Eindhovenseweg 30 te Steensel 
Geert Dolman, Groenewoud 1-b te Vessem 
Brievenbus Kerkplein, Willibrordusstraat 37 te Wintelre. 
 
Mocht u contact willen opnemen dan verzoeken wij u vriendelijk, 
de naam en telefoonnummer van de contactpersoon 
te vermelden. 
 
Verder verzoeken wij u dringend geen misintenties meer 
op te geven.  
Wij gaan ervan uit dat dit wéér mogelijk is vanaf 1  
september 2021 voorzover de situatie, afhankelijk van de 
ontwikkeling van de Coronapandemie, dit mogelijk 
maakt. 
  
Wij zullen tijdig het exacte tijdstip aangeven en bekendmaken 
wanneer misintenties weer kunnen worden opgegeven middels 
de gebruikelijke weg. 
  
Voor eventuele vragen kunt u zich ook wenden tot de administra-
tie van de parochie Eersel, Kerkstraat 29, telefoon 0497-512235. 
 
Eersel, 9 juli 2021.  
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur 
C. van Lamoen, pastoor. 
 
   Er is op vrijdag 16 juli een envelop bij de pastorie in de bus  
   gedaan met: Groet Hanneke. 
   Wil hij/zij contact met mij opnemen. 
 
   Bernard van de Ven – 040-2051997 
   knegsel@parochieeersel.nl 
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Cursus Reanimatie / AED bediening! 
Omdat een AED op zich niet levensreddend is, organiseert 

EHBO vereniging  

Vessem, Wintelre en Knegsel  

in 2021 weer een 4 tal cursussen 

Reanimatie inclusief het bedienen van de AED. 

De cursussen zijn bedoeld voor personen vanaf 16 jaar.  

Deze staan gepland op: 

08 september in MFA te Wintelre  
op woensdag ochtend van 9.00 tot 12.00 uur  

09 september in MFA te Wintelre  
op donderdag avond van 19.00 tot 22.00 uur 

22 september in MFA te Vessem  
op woensdag avond van 19.00 tot 22.00 uur 

24 september in MFA te Knegsel  
op vrijdag ochtend van 9.00 tot 12.00 uur  

 
Ook personen voor de herhaling van de cursus kunnen zich hier bij 

aansluiten. 

De cursus wordt gegeven volgens de RIVM richtlijnen en zijn onder 

voorbehoud. Als vanwege de covid-19 maatregelen blijkt dat we de 

RIVM richtlijnen niet kunnen volgen voor het geven van de cursus, zal 

deze komen te vervallen. 

De kosten voor de cursus zijn €15.00. 

AANMELDING VIA DE SITE VAN DE EHBO VERENIGING:  

“https://ehbovessem.nl/aanvraag%20cursus” 

Betalen bij opgave onder vermelding van je naam en de datum van de 

cursus aan: 

EHBO Vessem CA, IBAN nr. NL20 RABO 0126 1020 23 

Meer informatie kunt u vinden op ‘www.ehbovessem.nl’ en op 

‘www.facebook.com/EHBOverenigingVessemKnegselWintelre’. 

http://www.ehbovessem.nl
http://www.facebook.com/EHBOverenigingVessemKnegselWintelre
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De V.V. Knegselse Boys  heeft U een paar dingen te melden 
voordat we eindelijk mogen starten aan de nieuwe competi-
tie van 2021/2022:  
 
Allereerst hopen we, en gaan we ervan uit, dat de huidige 
corona situaties geen gevolgen zullen hebben voor het 
nieuwe “normale” seizoen. Maar zoals in de 1e en 2e crisis 
kan de realiteit altijd anders zijn dan tijdens het inleveren 
van deze kopij. 
 
Kantine verbouwingen: 
Sinds januari dit jaar zijn vele vrijwilligers en kundige vak-
mensen bezig geweest in onze kantine.  Op facebook heb je 
onze vorderingen kunnen volgen. Gelukkig zitten we in de 
laatste fase en kunnen we bijna overal de laatste hand aan 
leggen. 
Maar…. Er blijven klusjes genoeg over. Dus kom gerust 
eens kijken, informeren en meehelpen als je in de buurt 
bent. 
 
Algemene Ledenvergadering: 
Op donderdag 19 augustus zal onze Algemene Ledenverga-
dering in de buitenlucht plaats vinden. Aanvang is 20.30 
uur. 
Meer details volgen via onze mediums 
 
Clubfeest: 
Op dit moment is nog te onduidelijk wanneer we het club-
feest willen gaan organiseren. Maar ons doel is om dit  
spoedig te doen.  
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Vacature:    
Ondersteuning Barhulp zaterdag kantine v.v. Knegselse 
Boys  2    
 
v.v. Knegselse Boys is op zoek naar ondersteuning voor  
onze kantine op zaterdagen bij thuiswedstrijden van de 
KSC. 
Heb je interesse om een extra zakcentje te verdienen?  
Lijkt het je leuk om te werken in onze kantine? 
Graag zijn we op zoek naar jou.  
Minimale leeftijd is wel 14 jaar. 
Ben jij of ken jij diegene voor wie deze taak op het lijf ge-
schreven is. Meld het ons dan. 
 
Instapmoment:       Vanaf September 2021 
 
Contact voor meer informatie en vragen: 
       John v Bree 06-14928041 

De traditie om het Boyke of the Year bekend te maken en 
onze jubilarissen te huldigen moet in stand blijven. 
Tevens zullen we proberen om natuurlijk ook de opening 
van onze nieuwe kantine niet onopgemerkt voorbij te laten 
gaan. 
Graag onze mediums hiervoor in de gaten houden. 
 
www.knegselseboys.nl    
 

www.ksc-jeugdvoetbal.nl 
 

facebook/knegselseboys 
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Overige vacature: 
v.v. Knegselse Boys zoekt nog (meer) vrijwilligers  
 
 
De v.v. Knegselse Boys is bijna ontwaakt uit haar corona-
stop. De KNVB en wij geloven dat we in september weer 
kunnen gaan voetballen en alles weer “gewoon” op kunnen 
pakken. 
Nu de werkzaamheden in de kantine het einde naderen 
staan we nog voor tal van andere uitdagingen voor het 
“normale” voetbalseizoen. Momenteel is alleen het Bouw-
comité dat nog op volle kracht draait actief, maar binnen-
kort zullen ook alle andere comités weer hun draad  
oppakken. En daarbij kan ieders hulp van waarde zijn.  
 
 
 
Diverse comités zijn nog zoekende naar aanwas voor  
nieuwe ideeën en nieuwe energie. Mocht dit iets voor jou 
zijn dan meld je gerust aan. 
Vandaar dat we even de diverse openstaande vacatures  
onder ieders aandacht willen brengen: 
 
* ondersteuning PR comité 
  (takenpakket en duur in overleg) 
 
* scheidsrechter voor junioren (op zaterdag) en senioren 
(op zondag) 
(takenpakket en duur in overleg) 
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Te koop  

Mooie Mechelse herder pups met stamboom 

Moeder is een heel sociale hond en waaks. 

Pups kunnen 23 juli het nest verlaten zijn dan 8 weken 

Voor informatie bel of kom langs. 

 

Wim Bazelmans 

Den Heuvel 6 Knegsel 

Tel.  06 4666 8260 

* extra leden voor Activiteiten comité 
(takenpakket en duur in overleg) 
 
Instapmoment:       Vanaf september 2021 
 
Contact voor meer informatie en vragen: 
       John Teunissen 06-12919662   &      
 algemeen@knegselseboys.nl 
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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  kunt hieraan deelnemen men hoeft 
geen lid te zijn van een vereniging. 
 
Tot ziens op maandagmorgen om 10.00 
uur. 

Inschrijving Volksuniversiteit de Kempen open. 

U kunt zich weer inschrijven voor het aanstaande cursusjaar. 
Volksuniversiteit de Kempen richt zich vooral op cursussen, 
lezingen en workshops op het gebied van creativiteit, kunst en 
cultuur, beweging en ontspanning, talen, koken en proeven en 
persoonlijke ontwikkeling. En dat voor alle  Kempenaren, die 
gaan voor een leven lang leren, voor iets nieuws, voor iets van 
verloren kennis op te halen of voor gewoon gezellig samen iets 
doen of leren.  

De cursussen worden voornamelijk gegeven in Eersel, Hapert en 
Bladel. Er zijn cursisten die al vele jaren aan dezelfde cursus 
deelnemen, of die van variatie houden en gaan voor iets nieuws.  

Zowel starters als gevorderden vinden wel iets van hun gading.  

Voor aanmelden en het uitgebreide aanbod kijk op: 

volksuniversiteitdekempen.nl. 
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# Garage Sale Knegsel # 
Met goedkeurig van de gemeente mogen we weer een  

Garage Sale organiseren. Deze zal plaatsvinden op: 

 

zondag 19 september  

van 10.00 – 15.00 uur 

 

Met als toevoeging om het laatste half uur een Happy Hour te 
houden. Deelnemers kunnen dan hun spullen gratis  
weggeven, als ze dat willen natuurlijk.  
Ook zorgen we weer voor een duidelijke plattegrond.  
 
Wil je je alvast opgeven, dan kan dit via email;  
garagesaleinknegsel@gmail.com.  
 
En natuurlijk volgen we de regels van het RIVM en houden  
rekening met de 1,5 meter regel. 
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Beste Knegselnaren,  

Het gilde St. Monulphus en Gondulphus organiseerde in 2019 voor het eerst 
de competitie “Dorpskoning schieten” met geweer op de wip. Dat was een 
succesvolle activiteit welke we als gilde iedere jaar terug willen laten keren. 
Vanwege corona was het vorig jaar niet mogelijk, dit jaar hopen we dat het 
wel lukt. 

Iedere Knegselnaar boven de 16 jaar mag hieraan deelnemen. We willen jullie 
graag uitnodigen als buurtschap, vriendengroep of vereniging om hieraan deel 
te nemen. Individueel deelnemen is ook mogelijk. 

De winnaar is de “Dorpskoning” van Knegsel en deze ontvangt een wisseltro-
fee, welke tot aan de volgende competitie, in zijn of haar bezit blijft.  
Het volgende jaar mag je de titel verdedigen. Bovendien mag de 
“Dorpskoning” vrijblijvend deelnemen aan de gilde activiteiten. 
Een team bestaat uit 4 personen en er mogen meerdere teams inschrijven.  
Is er geen buurtschap of vriendengroep, geen nood. Schrijf je individueel in en 
wij stellen dan teams samen om deel te nemen aan dit gezellige evenement. 
Eigen gildeleden zijn uitgesloten van deelname. Schietervaring is helemaal 
geen vereiste, wij leggen jullie alles uit. Supporters zijn ook altijd welkom om 
naar dit evenement te komen kijken. 
Tijdens het schieten op de wip met geweer is koffie en thee gratis.  
Dit evenement vindt plaats op het mooie gildeterrein aan de Vessemseweg 7a 
in Knegsel. 
 
De geplande datums zijn op woensdagavond 1 en 8 september we starten om 
19.00 uur. De finale zal zaterdag 11 september plaats vinden. 

Deelname is kosteloos. Opgeven voor deze mooie en gezellige schietwedstrijd 
kan bij voorkeur voor 14 augustus via mail;  secretariaat@knegselsgilde.nl  
Na inschrijving krijgt u verdere informatie. 
 
Tot ziens, Gilde Knegsel. 

mailto:secretariaat@knegselsgilde.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 


