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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 
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 11 juni 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 6 juni 

 

De sporthal is te huur voor allerlei sporten. 

Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,  

Telefonisch: 040-2051541  

Zondag 30 mei 10.00 u Voetbalclinic junioren  
Knegselse Boys 

Woensdag 2 juni 15.30 u Muziekles 

Donderdag 3 juni 16.00 u Muziekles 

  13.45 u Bloedafname 

  19.30 u Theater ’t Ros Jeugd 

Vrijdag 4 juni 18.15 u Muziekmaatjes en Piepers 

Woensdag 9 juni 15.30 u Muziekles 

Donderdag 10 juni 16.00 u Muziekles 

 10 juni 19.30 u Theater ’t Ros Jeugd 

Vrijdag 11 juni 18.15 u Muziekmaatjes en Piepers 

Periode 29 mei t/m 12 juni 
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Het Veldhovens weekblad en de Kempenaer zijn af te halen  
tijdens openingstijden in de Leenhoef. 

Juni   

17 Bloedafname 

Juli   

1 – 15 - 29 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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Puzzelpagina 
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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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Dorpsraadvergadering:  
19 Mei 2021 

 

Vanwege de aanhoudende coronasituatie vergaderen wij voorlopig 
digitaal 

Besproken onderwerpen: 

• Een nieuwe bewoonster van Knegsel heeft zich bij de 
dorpsraadvergadering aangesloten om te praten over de soms 
hoge snelheden van voertuigen in ons dorp. Dit is een 
terugkerend hardnekkig probleem, dat regelmatig met de 
gemeente wordt besproken. Zij heeft contact gehad met Veilig 
Verkeer Nederland. Zij heeft bij VVN stickers met 
verbodsborden '30km' besteld voor het aanbrengen op de 
Kliko's langs de doorgaande wegen. Zodra deze ontvangen 
zijn volgt verdere informatie over de verdeling in het dorp. 

• Als een extra maatregel voor het beheersen van de snelheid in 
het dorp komt er een Snelheidsmeterspaarpot. Deze zal op 21 
juni in ons dorp worden geïnstalleerd en tot 12 juli actief zijn. 
Hiermee kan geld gespaard worden indien men zich aan de 
maximale snelheid van 30km/uur houdt. Dit is een positieve 
benadering, in tegenstelling tot het bestraffen van te hard 
rijden. De opbrengst van deze spaarpot komt ten goede aan 
Stichting Jeugdbelangen Knegsel. 

• Bij de Steenselseweg ter hoogte van de dorpsgrens is een 
oversteekplaats voor fietsers. Dit is echter niet met een 
waarschuwingsbord aangegeven. Er wordt navraag gedaan bij 
de gemeente of er een waarschuwingsbord geplaatst zou 
kunnen worden. 

• Ter hoogte van de Steenselseweg en de Moormanlaan is een 
spontane ontmoetingsplek ontstaan, die oorspronkelijk lag 
achter het tankstation aan de A67. Dit zal via de gemeente 
teruggemeld worden aan de politie. 

• Stichting 'Hart voor Knegsel' heeft 4 expertmeetings 
georganiseerd, waarvan de eerste 2 op 18 mei online hebben 
plaatsgevonden. De andere 2 vinden plaats op 20 mei. Tijdens 
deze meetings zullen experts in gesprek gaan met 
vertegenwoordigers uit het dorp over de volgende thema's 
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gerelateerd aan de herbestemming van de kerk, pastorie en 
tuin: 

•  Exploitabele woon/zorgvoorzieningen 
•  Samenwerking en eigenaarschap 

•  Maatschappelijke functies 
•  Bouwkundige en planologische mogelijkheden 

• De werkgroep Zorg & Welzijn heeft de eerste welkomsttassen 
gereed en zullen de eerste bezoeken aan nieuwe inwoners gaan 
inplannen.  Nieuwe inwoners kunnen zich aanmelden bij de 
Dorpsraad. Zij zullen eerst door middel van een kaartje in de 
brievenbus gevraagd worden om een afspraak te maken. 

• De 2 locaties voor de 2 nieuwe boomstambankjes zijn goed 
bevonden door de gemeente. De bankjes zullen op korte 
termijn geplaatst gaan worden. 

• De klankbordgroep Meetnetwerk Eersel, waarin de Dorpsraad 
Knegsel ook vertegenwoordigd is, houdt zich bezig met het 
opzetten en beheren van een meetnetwerk voor het meten van 
geluid en fijnstof binnen de gemeente Eersel. Vanuit onze 
Dorpsraad is aangedrongen op een duidelijkere 
probleemstelling, zodat inwoners een beter beeld krijgen van de 
doelstelling van het meetnetwerk en wat ze hiervan uiteindelijk 
kunnen verwachten. 

• Voor de eerstvolgende dorpsraadvergadering op 16 juni hopen 
we weer gedeeltelijk fysiek bij elkaar te kunnen komen. Dit zal 
weer een heel fijne ervaring zijn na een jaar lang alleen digitaal 
vergaderen. 

 

 
Binnengekomen berichten: 

• Gemeente Eersel meldt dat de Snelheidsmeterspaarpot komt op 
12 juni 

 
 
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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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 2e zondag van de maand 

 
Alle door corona vervallen intenties worden bij hervatting  

alsnog in alle diensten van onze parochie 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 30 mei 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: ds. R Wijkhuizen, Helmond 

 

Zondag 6 juni 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: ds. J. de Bie, ‘s Gravenpolder 

 

www.pkn-eersel.nl 

http://www.pkn-eersel.nl
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  NIEUWSBRIEF     NO. 4        28 mei  ‘21 
 

Expertmeeting. 
 
Op 18 en 20 mei heeft de expertmeeting plaatsgevonden. 
Via Teams brachten we deskundigen in contact met inwoners van 
Knegsel, die soms aan meerdere sessies deelnamen. In totaal 
kwamen er vier thema’s aan bod waarvan we meer wilden weten. 

• Exploitabele voorzieningen die (maatschappelijk en sociaal) 
bijdragen aan de leefbaarheid.    

• Vormen van samenwerking en welke rol “eigenaarschap” 
daarin speelt. 

• Mogelijkheden voor het onderbrengen van verschillende 
functies in een Rijksmonument. 

• Bouwkundige en planologische mogelijkheden.  
 
De voorzitter benoemde in zijn opening de aanleiding voor de 
oprichting van de stichting, namelijk het nieuws dat de Knegselse 
kerk dichtgaat en dat de Dorpsraad het initiatief heeft genomen om 
een werkgroep in het leven te roepen, waaruit Hart voor Knegsel is 
ontstaan. 
Wat we ons realiseren is dat Knegsel Knegsel niet meer is zonder 
groen dorpshart met kerk en pastorie als middelpunt. Als stip op de 
horizon plaatsen we een Knegsels dorpshart met zoveel kwaliteit dat 
het ondenkbaar wordt om het ooit weg te halen. Als doel hebben 
we ons dan ook gesteld om het historische hart in stand te houden 
en te revitaliseren. 
 
Uitgangspunten. 

• Het zoveel mogelijk behouden van de gebouwen in de huidige 
vorm. De pastorietuin krijgt een parkfunctie, met daarin 
ruimte voor kleinschalige bebouwing. 

• Een intensieve samenwerking met de beheerders van de MFA, 
stichting Gemeenschapshuis De Leenhoef en stichting Veldvest 
( waar de Meester Gijbelsschool onder hoort ). 
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• Het realiseren van een duurzaam plan voor kerk, pastorie en 
pastorietuin dat kan rekenen op een breed draagvlak. 

• Toekomstig eigenaarschap ligt bij de Knegselse bevolking. Dat 
laatste kan bijvoorbeeld door een Dorpscoöperatie. 
 

Op basis van deze uitgangspunten en van vragen die we kregen, 
hielden achtereenvolgens Ben van Essen, Fred van den Bosch, Emil 
Uriot en Marcel Musch een korte presentatie over de thema’s en 
konden er vragen gesteld worden via een chat. 
De presentaties boden mooie inkijkjes in hoe men het op andere 
plaatsen heeft aangepakt en leverden ook informatie op, die zal 
worden meegenomen. Wat heel duidelijk werd, is het belang van 
samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden. Zo zal ook 
in Knegsel gekeken moeten worden naar hoe inwoners, verenigingen, 
groeperingen SAMEN DEZE KLUS KUNNEN KLAREN.  
Als aanzet hiertoe zullen we met verschillende betrokkenen in gesprek 
gaan. 
 
Eén van de tips die gegeven werd was: “Geduld hebben in de stappen 
die gedaan moeten worden”. Een dergelijk proces vergt vaak (enkele) 
jaren. We realiseren ons dat terdege. 
We zullen nu een Masterplan ontwikkelen dat zoveel mogelijk invulling 
geeft aan de wensen van de Knegselse bevolking.   
We blijven een beroep op alle Knegselnaren doen, om mee te denken 
“vanuit een hart voor Knegsel”. Iemand merkte op: “De kerkbijdrage 
was in Knegsel altijd een vanzelfsprekendheid”. 
Vanzelfsprekend blijven wij ons inzetten en we hopen dat veel 
Knegselnaren ons daarin volgen.  
 
We zien allemaal de versoepelingen die momenteel gaande zijn. 
Hopelijk wordt het gauw weer mogelijk om in de Leenhoef bij elkaar 
te komen. De poster met daarop de kerktoren nodigt iedereen 
daartoe uit. We houden u via de Leenbode en de website op de 
hoogte van de komende ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Hart voor Knegsel. 
www.hartvoorknegsel.nl  
 

http://www.hartvoorknegsel.nl
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FSC Korfbal start nieuw jeugdteam voor jongens 
en meiden (5 t/m 7 jaar)!  

 

Het is tijd voor een nieuw beginnend korfbalteam bij FSC, de 
korfbalvereniging van Knegsel en Steensel! We hebben al een 
aantal kinderen die staan te popelen om echt wedstrijden te gaan 
korfballen, misschien wel samen met jou? Bij FSC hebben we 
enthousiaste trainers die jou heel graag leren korfballen, samen 
met je teamgenootjes die ook je nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes gaan worden! Naast trainingen en wedstrijden 
organiseren we bij FSC thematrainingen en supergave 
activiteiten, omdat we gezelligheid ook erg belangrijk vinden. 
Denk aan een bingo, Halloweenactiviteit en pietentraining. 
Wedstrijden vinden zaterdagochtend plaats, trainingen zijn 
waarschijnlijk maandagavond. Het Doel is om in seizoen 2021-
2022 wedstrijden te gaan spelen. We kunnen ons voorstellen dat 
je graag wat meer informatie hebt, of dat je een paar keer mee 
wilt trainen. Neem dan een kijkje op www.fsckorfbal.nl en/of 
neem contact op met info@fsckorfbal.nl 

Nog niet klaar om wedstrijden te gaan korfballen? Of eerst de 
zwemles nog afmaken? Geen probleem, je kunt ook alleen komen 
trainen en kinderen van 3 t/m 7 jaar kunnen spelenderwijs leren 
sporten en bewegen bij de Kangoeroe Klup! Ben je al wat ouder 
(8 t/m 12)? Misschien is ons D-team iets voor je!  

 

http://www.fsckorfbal.nl
mailto:info@fsckorfbal.nl
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Juni is vrienden- en vriendinnentrainingen 
maand bij FSC Korfbal, ook voor niet-leden!  

Kom jij samen met je vriendjes en vriendinnetjes meetrainen bij 
FSC Korfbal?  

Bij FSC organiseren we de hele maand juni vriendjes en 
vriendinnetjes trainingen op het korfbalveld in Knegsel. Deze 
trainingen zijn speciaal ook voor kinderen die (nog) niet bij FSC 
korfballen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. Kom jij ook? Dan 
maken we er een feestje van!  Deelname aan de trainingen is 
helemaal gratis en vrijblijvend! 

Kijk voor onze actuele trainingstijden op:  

https://fsckorfbal.nl/competitie/trainingen/ 

Hopelijk tot dan! 

We houden ons vanzelfsprekend aan de maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus. Bij slecht weer communiceren 
we het op onze website www.fsckorfbal.nl en social media als 
de trainingen niet doorgaan. Helaas mogen ouders niet blijven 
kijken tijdens de trainingen. We vragen verder om uw kind thuis 
te houden wanneer hij/zij klachten heeft. 

https://fsckorfbal.nl/competitie/trainingen/
http://www.fsckorfbal.nl
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Hoi allemaal,  
 
op zondag 30 mei organiseert de Knegselse Boys een 
voetbalclinic voor al onze KSC jeugdspelers.  
Deze clinic wordt mede mogelijk gemaakt door: Danny 
Blankers en hoofdsponsor Van de Ven Tegels Tegels en 
Tegelwerken. 
 
De organisatie is in handen van hoofdtrainer Danny Blankers. 
De leiders en trainers van de jeugdelftallen zijn van harte 
welkom, maar hebben geen taak tijdens deze clinic. 
 
Programma:  
van 10.00 uur - 11.00 uur : alle jeugdspelers t/m -9 
van 11.30 uur - 12.30 uur:  alle jeugdspelers vanaf -10 
 
Graag willen we vooraf weten hoeveel spelers aanwezig zullen 
zijn. Daarom opgaaf via de trainers van de teams aub. Heb je 
je nog niet opgegeven, doe dit dan snel via je leider of mail 
naar secretaris@knegselseboys.nl  
LET OP: Het is aanstaande zondag al! 
 
We hopen op een grote opkomst,  
TC Knegselse Boys                

mailto:secretaris@knegselseboys.nl
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Beste leden van v.v. Knegselse Boys, 

De huidige maatregelen zorgen er nog voor dat de geplande 
Algemene Leden Vergadering van donderdag 3 juni niet door 
kan gaan. 

We hopen dit in augustus/september 2021 in te kunnen halen. 

Voor meer informatie:   

www.knegselseboys.nl & https://www.facebook.com/
KnegselseBoys  

 
Met sportieve groeten, 

Bestuur v.v. Knegselse Boys 

http://www.knegselseboys.nl
https://www.facebook.com/KnegselseBoys
https://www.facebook.com/KnegselseBoys
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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 


