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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


 

  

Info 

Een uitgave van: 
Gemeenschapshuis ‘de Leenhoef’ 
Steenselseweg 8a,  
5511 AG Knegsel  
Tel.  040 205 1541 
Beheerder: 
Marly Geudens 06 2931 2537 
Bij geen gehoor: 
Ans Tholen  06 2150  7060 
 
E-mail:  leenhoef@gmail.com 
Website:  www.deleenhoef.nl 
 
Secretariaat: 
Hoekdries 12 
5511 KS  Knegsel 
 

Bankrekening Leenbode: 
NL65RABO0126193266  
 

De redactie: 
Noud van Buul 040 205 2315 
Annemieke 
    van Dooren 040 205 1284 
Tiny de Greef  040 205 2419 
Thomas Bles  06 2322 0511 
Frank-Jan Baas 06 5135 3867 
Nolda Straatman 06 1064 6940 
 
Bezorging: 
Wim Bazelmans 06 4666 8260 
Wesley vd Broek   040 205 3615 
Hein Wouters 040 205 3428 
Kim Wouters 06 5383 3636 
 

Advertenties: 
Van huishoudelijk karakter worden 
kosteloos geplaatst. 
 
Teksten: 
Inleveren tot uiterlijk 18.00 uur op 
de zondag vóór het verschijnen 
van de Leenbode per e-mail aan:  

 

redactie@leenbode.nl 
 

De redactie behoudt zich het 
recht voor om kopij te weigeren 
of aan te passen, ontvangst wordt 
bevestigd. 
 
Drukwerk: 
Marly Geudens 
Frank-Jan Baas 
Noud van Buul  
 
Bestuur ‘de Leenhoef’: 
Voorzitter: Henk Veenvliet 
Vice-voorzitter: Ad Keeris 
Secretaris: Nienke Kloppenborg   
Penningmeester: Hans Becx 
 
Leden:  
Noud van Buul 
Christian Janssen 
Rudie Peeters 
Corrie van der Heijden 
Robby Verhagen 
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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 
even weken op donderdag van 
13.45 uur tot 14.45 uur.  
 
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  
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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 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 14 mei 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 9 mei 

 

Periode 1 mei t/m 16 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!  

Zaterdag 1 mei 9.00 u  Oud ijzer ophalen Heide Echo 

Dinsdag 4 mei   Dodenherdenking 

Woensdag 5 mei   Bevrijdingsdag 

Donderdag 6 mei 13.45 u Bloedafname 
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Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda 

Onder voorbehoud van wijzigingen 

Activiteiten in en voor Knegsel kunnen gemeld worden aan: 

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

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

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

Mei   

4 Dodenherdenking 

5 Bevrijdingsdag 

20 Bloedafname 

 
Juni   

3 – 17 Bloedafname 
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 In memoriam:  

Ger de Wind. ‘een man met een boodschap’  
(E.D.aug 2019)  

Op vrijdag 16 april j.l. bereikte ons het droevige bericht dat Ger de 
Wind was overleden.  

Ger en Henny de Wind kwamen in 1985 in ‘de Zandhoeve’ aan het 
Groen wonen.  

Hij was op dat moment nog druk werkzaam voor Philips. Na zijn 
pensionering kreeg hij tijd om zich in te zetten voor de Knegselse 
gemeenschap. Hij werd o.a. voorzitter van gemeenschapshuis ‘De 
Leenhoef.’ Samen met vriend Andre Lieberom hebben goede 
financiële zaken voor de Leenhoef gedaan. Verder was hij actief voor 
de Heemkunde.  

Ger was een zakelijke man, maar wel erg duidelijk voor iedereen en 
met veel goede bedoelingen. Hij was erg betrokken bij alles wat er 
om hem heen gebeurde.  

Het is bewonderenswaardig dat iemand na zijn pensionering nog een 
universitaire studie gaat volgen, zelfs nog promoveert. Hij werd 
schrijver. Dit was zijn lust en zijn leven. Er zijn zelfs twee boeken 
uitgegeven. Met als titels : ‘Weemoedige verhalen van een oude man’ 
en ‘aangrijpende oorlogsverhalen’  

Maar hij was ook een meesterverteller. Menigeen kon wekelijks 
genieten van een ‘ingezonden stuk’ in het Eindhovens Dagblad, vaak 
politiek gerelateerd.  

Als je hem tegenkwam had hij altijd wel een praatje klaar en toonde 
interesse in je.  

We zullen die man, ‘knielend voor een bed vol violen ’ *missen.  

Wij wensen Henny en familie heel veel sterkte.  

Tonny en Alby  
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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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Viering van 4 en 5 mei in 2021. 
 
Dodenherdenking. 
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen 
– burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden 
of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en 
bij vredesoperaties. 
 
In verband met de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om de 
Dodenherdenking ook in 2021 aan te passen. Het programma ziet er als 
volgt uit:  
 
- In de ochtend van 4 mei hangen we de Nederlandse vlag halfstok bij de 
zeven monumenten in de kerkdorpen en leggen we daar bloemen neer. In 
Knegsel zal dit plaatsvinden bij het kapelletje. 
- Alle inwoners zijn uitgenodigd om ook zoveel mogelijk de vlag halfstok te 
hangen. 
- De burgemeester legt, in aanwezigheid van de voorzitter van de Stichting ‘4 
-5 mei Herdenking gemeente Eersel’, namens de gemeente een krans bij het 
oorlogsmonument in het Poeliejoepark in Eersel. 
- Vanaf 16.00 uur is via www.eersel.nl/4-5mei de toespraak van de 
burgemeester en de voorzitter van de Stichting ‘4-5 mei Herdenking 
gemeente Eersel’ te zien. De videoboodschap blijft ook na 4 mei nog enige 
tijd beschikbaar via de bovengenoemde website en op Kempen TV. 
- We willen alle inwoners van Knegsel vragen om rond 19.45 uur een 
brandend kaarsje voor het raam te zetten. 
- Vanaf 19.45 uur luiden de kerkklokken van ons dorp ter voorbereiding op 2 
minuten stilte om 20.00 u. 
  
Bevrijdingsdag.                         
Op 5 mei vieren wij de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we 
sindsdien in vrijheid leven. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te 
bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te realiseren dat vrijheid 
kwetsbaar is. Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat er 
een einde kwam aan oorlog in de wereld; er is daarna wereldwijd nog geen 
dag geweest zonder oorlog. Op veel plaatsen in de wereld lijden mensen nog 
dagelijks onder gewapende conflicten en de schending van 
mensenrechten. Ook hier staan we op Bevrijdingsdag bij stil. 
 
- We willen alle inwoners van Knegsel vragen om op deze dag de 
Nederlandse vlag op te hangen om de vrijheid te vieren. 
 
Meer weten of lezen over dit onderwerp? 
Dan verwijzen we u naar de website 4en5mei.nl. Onder ‘inspiratie’ vindt u 
onder andere de tentoonstellingen  ‘De tweede wereldoorlog in 100 
voorwerpen’ en ‘gijzelaars 1940-1945’  
Voor kinderen vindt u materiaal onder het kopje ‘educatie’. 
 
Namens Stichting 4 en 5 mei Herdenking gemeente Eersel,  
Werkgroep 4 en 5 mei Knegsel.  

http://www.eersel.nl/4-5mei
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Stil. 
 

Twee minuten 

Ben ik stil 

Sta ik stil 

Bij hen 

Voor wie de stilte 

Geen keuze was 

Twee minuten 

Ja natuurlijk 

Ben ik stil. 

 

 

( Brievenbusgeluk) 
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In verband met de huidige  
coronamaatregelen  

zijn er tot nader bericht  
GEEN  

vieringen 
 
 

Op verzoek van de Stichting ‘4-5 mei’ zal op  
dinsdag 4 mei om 19.45 uur  

de kerkklok 7 minuten worden geluid. 
 

Na de pensionering van de, door allen zeer  
gewaardeerde diaken Gust Jansen, heeft onze bisschop  

Mgr. De Korte besloten om per 1 juni 2021  
te benoemen tot lid van ons pastoraal team:  

de zeereerwaarde heer pastor  

Stefan Schevers.  
 

Zie voor verdere bijzonderheden en kennismakingsartikel: 
www.samenwillibrordus.nl    

 
Alle door corona vervallen intenties worden bij het hervatten  

van de diensten, alsnog in alle kerken van onze parochie gelezen. 

 
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 

KERKDIENSTENROOSTER BERGEIJK EN EERSEL 

De live-streamdiensten kunt u vanaf 9.50 uur volgen.  

Zo. 2 mei vanuit Bergeijk mw. A. Nieuwenhuizen uit 

Veldhoven. 

Zo. 9 mei vanuit Eersel dhr. L. Wijbenga uit Veldhoven 

Do. 13 mei Hemelvaart verzorgd door ds. M. de Vries. 

 

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. 

 

Gezocht:  

Interieurverzorgster voor woning in ‘t Oeyenbos. Nu wordt er 1x per 
twee weken 4 uur gepoetst, liefst dit zo aanhouden maar mag ook 
anders ingedeeld worden.  

Graag contact opnemen met Alice Tonnaer, 0614670977  
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2e hands kleding verkoop: 
 
Zaterdag 29 mei is het dan zover. Een nieuwe poging om 
tweedehands kleding te verkopen én voor mij een mogelijkheid, om 
te laten zien wat er allemaal nog meer mogelijk is met textiel. Tussen 
10.00u en 14.00u ben je van harte welkom op Slikdijk 3 in Wintelre. 
Alles is buiten, dus Coronaproof, wanneer je zelf de afstand in acht 
neemt. Een pasruimte is aanwezig. Er zijn een aantal jurkjes mt 34 
die als galajurk zouden kunnen dienen. Dus groep 8-ers? Een 
kledingstuk aanschaffen gaat volgens het DANA-principe, vanaf 1 
euro per kledingstuk. 
Ben je nieuwsgierig geworden, of wil je zomaar eens komen 
snuffelen? Graag tot 29 mei. Groetjes van Winanda van de Sande. 
 
Wat is het DANA-principe? 
 
DANA betekent gift. Als je het niet breed hebt, heb je minder te 
geven, maar je vrijgevigheid is er niet minder om. Als gever wordt je 
in de gelegenheid gesteld om naar draagkracht vrijgevigheid te 
beoefenen. Met het geven van DANA druk je je waardering en 
dankbaarheid uit voor de ontvangen dienst. Het schept vreugde bij de 
gever én bij de ontvanger. 
Omdat ik graag met dit principe werk wil ik het goed uitleggen. Ik 
vind het fijn als iedereen gebruik kan maken van mijn diensten, 
ongeacht de financiële omstandigheden. Ik werk wel met een 
minimale bijdrage, omdat het mijn inkomsten zijn en die bijdrage 
bestaat dan uit materiaal- en energiekosten + een klein uurloon. 
Vanaf deze bijdrage is alles oké, als het voor jou maar goed voelt! Is 
deze minimale bijdrage voor jouw beurs te groot, dan kunnen we 
altijd in overleg. 
 
Vriendelijke groet en graag tot ziens, 
Winanda van de Sande. 
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Dorpsraadvergadering 21 April 2021  

 

Vanwege de aanhoudende Coronasituatie vergaderen wij voorlopig digitaal 

Besproken onderwerpen: 

• Stichting 'Hart voor Knegsel' heeft 2 expert meetings gepland op 18 en 20 
mei, die online zullen gaan plaats vinden. Op deze 2 avonden zullen experts 
in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit het dorp. Over de volgende 
thema's gerelateerd aan de herbestemming van de kerk, de pastorie en de 
tuin zal gesproken worden: 

• Mogelijke maatschappelijke functies 

• Bouwkundige en planologische (on)mogelijkheden 

• Exploitabele woon/zorgvoorzieningen 

• Samenwerking eigenaarschap coöperatie 

• De Werkgroep ‘Zorg & Welzijn’ hebben de eerste welkomsttassen gereed 
en zullen na 28 april, als de Coronamaatregelen versoepeld worden, hun 
eerste bezoeken aan nieuwe inwoners gaan inplannen. Nieuwe inwoners 
kunnen zich aanmelden bij de Dorpsraad. 

• Iedereen die een folder van zijn organisatie of bedrijf heeft, kan dit nog 
steeds melden aan ons, zodat we deze folder kunnen toevoegen aan de 
welkomsttassen. 

• Er is een overleg gepland om samen met de wethouder en de dorpsraad 
van Steensel over het openstellen van de N397 voor landbouwvoertuigen te 
spreken, zo hoeven deze voertuigen minder door de dorpskernen te rijden.  

• Samen met de dorpsraad van Duizel wordt er overlegd met de gemeente 
over een mogelijke geluidswal met zonnepanelen langs de A67. 

• Er is op de A67 nieuw ZOAB asfalt gelegd. Het verkeersgeluid is hierdoor 
merkbaar minder geworden.  

• De sponsoring door  Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven voor 2 
watertappunten is formeel goedgekeurd. De Rotary club  
Eindhoven-Kempenland gaat de aanleg regelen. Op de 2 palen zullen 2 
foto's worden afgedrukt die we uit het dorp hebben ontvangen voor de 
ansichtkaartenactie.  

• Er is een nieuw bankje geplaatst op de locatie aan de noordkant van 
Knegsel uitkijkend over de open velden. Dit blijkt echter een ander bankje 
dan bedoeld en blijkt geplaatst te zijn door de gemeente Veldhoven. Er zijn 
2 nieuwe locaties doorgegeven aan de gemeente voor de 2 nieuwe 
boomstambankjes.  

• De gemeente heeft het definitieve plan voor de parkeerplaats aan de 
Pastoor Eykenweg met de lijst van alle opmerkingen met antwoorden naar 
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alle betrokkenen gestuurd. De vergunningaanvraag is nu ingediend. 
Wanneer alles voorspoedig verloopt, kunnen de werkzaamheden medio 
juni starten. 

• Er is overleg geweest tussen de dorpsraad en het bedrijf Brofiber over de 
aanleg van glasvezel in dat deel van het buitengebied, waar de huidige 
netwerkbeheerder KPN geen glasvezel zal gaan aanleggen. 

• De gemeente heeft gesproken met de KPN en deze heeft bevestigd, dat 
mensen niet gedwongen worden over te stappen van het koperen 
telefoonnetwerk naar het glasvezelnetwerk. 

 

 
Binnengekomen berichten: 

• Formele bevestiging van sponsoring watertappunten van het 
Leefbaarheidsfonds. 

• Brief van B&W met antwoorden op vragen over koperen 
telefoonnetwerk. 

• Definitieve plannen parkeerplaats aan Pastoor Eykenweg. 

• Reactie van de gemeente op vragen over het onderhoud van de 
gemeentelijke bossen en mogelijke kans op bosbrand. 

• Meerdere bedankjes voor de gratis set van ansichtkaarten. 
 
 
 
Voor  meer informatie zie onze website: www.knegsel.info 
Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info 

http://www.knegsel.info/
mailto:Dorpsraad@knegsel.info
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NIEUWSBRIEF     NO. 2     30 april ‘21 

 

 
Expertmeeting op 18 en 20 mei 2021. 

 
Beste dorpsbewoners, 
 
In een eerder stadium hebben we u benaderd via een enquête, een 
bijeenkomst, korte interviews, informatie in de Leenbode en op de website. 
Helaas moest de communicatie vaak ‘op enige afstand’ plaatsvinden. Er zijn 
ook enkele rondleidingen geweest, die als heel positief zijn ervaren. 
 
Gaandeweg zijn er vier thema’s ontstaan: 
1. Maatschappelijke functies. 
2. Bouwkundige en planologische mogelijkheden. 
3. Exploitabele sociale mogelijkheden (wonen-zorg-
gemeenschapsontwikkeling). 
4. Samenwerking en eigenaarschap. 
 
Over deze thema’s willen we betrokkenen en andere geïnteresseerden nader 
informeren. Maar vooral hebben we de behoefte om de kennis op die 
gebieden nog te vergroten, om zo een brede basis te vormen voor het 
volgende stadium, namelijk het komen tot een paar scenario’s die kunnen 
rekenen op draagvlak binnen Knegsel. Die scenario’s, vormen een onderdeel 
van het plan dat we bespreken met het Parochiebestuur. In dat plan 
beschrijven we de behoeften die er in de komende jaren in Knegsel 
zijn op het vlak van genoemde thema’s en hoe die te 
verwezenlijken zijn.   
  
Veel kennis en ervaring is aanwezig in Knegsel. We hebben dat gemerkt 
tijdens de onlangs gehouden interviews en we zijn heel blij dat men die wil 
delen. Er is veel betrokkenheid in het dorp en dat maakt het ‘iets van ons 
allemaal’. Daardoor wordt de kans van slagen alleen maar groter! 
Daarnaast maken we gebruik van externe deskundigheid op het gebied van 
de vier thema’s.  
Via de Vereniging ‘Kleine Kernen Noord Brabant’ hebben we vier deskundigen 
gevraagd om een korte presentatie te houden over mogelijkheden die het 
ensemble biedt (en eventuele beperkingen waar men rekening mee moet 
houden). Vervolgens gaan zij ook in op vragen, suggesties, ideeën en 
wensen. We gaan aanwezige kennis en deskundigheid bijeenbrengen tijdens 
een expertmeeting. 
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Deze vindt plaats door middel van een online bijeenkomst, rond het thema 
 

Het toekomstige hart van Knegsel. 
 
U kunt daar aan deelnemen. Noteert u alvast de volgende data. 
 
dinsdag 18 mei  
17.00 – 18.30 uur  thema: Exploitabele sociale mogelijkheden. 
19.00 – 20.30 uur  thema: Samenwerking en eigenaarschap. 
        
 
donderdag 20 mei   
17.00 – 18.30 uur  thema: Maatschappelijke functies 
19.00 – 20.30 uur  thema: Bouwkundige en Planologische mogelijkheden. 
        
Dorpsbewoners die we eerder al benaderd hebben ontvangen per email een 
uitnodiging met een link. Mochten we nog niet met ú gesproken hebben, 
maar wilt u toch ook graag deelnemen?  
Op de homepage van onze website www.hartvoorknegsel.nl verschijnen 
tevens de links.   
 
Hopelijk kunnen we snel weer naar het normale leven en naar publieke 
bijeenkomsten! 
De digitale techniek maakt het gelukkig mogelijk dat het óók op deze manier 
kan.  
 
Graag dus tot ziens. 
 
Bestuur Hart voor Knegsel 

 

http://www.hartvoorknegsel.nl


 

18 

 

Vakantie Huisartspraktijk Steensel 

  

In verband met vakantie is Huisartspraktijk Steensel gesloten van maandag  

3 mei t/m vrijdag 7 mei 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: 0900 123 2024 

  

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 opleiding! 
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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 


