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Informatie
ZuidZorg
Dag en nacht bereikbaar, 7 dagen
per week tel. 040 230 8408

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.

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.

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

ZuidZorg Winkel Eindhoven
Klantenservice tel. 088 10 20 100
Medipoint, ZuidZorg winkel
Doctor Cuyperslaan 38
open: ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 12.00 uur
Servicepunt, Kastelenplein 173,
open: ma. t/m vr. 7.30 - 17.30 uur

Contactpersonen
Bezoekgroep
Maria Wouters
040 205 1665
Maria van den Bliek 040 205 2339
Bloedprikken
Op afspraak
tel. 040 214 1202

Joris Thuis
Thuiszorgorganisatie voor Vessem,
Wintelre, Knegsel en Steensel.
Den Hofpad 1, 5512 AC Vessem.
24 uur bereikbaarheidsnummer
tel. 0499 577457 Kies 2

AED
Steenselseweg 8a. (MFA)
Zandoerleseweg 9.
Breemakkerweg, ‘t Kurfke.
Het Groen 14, Eetcafé de Kempen
(tijdens openingstijden)

Dokterspost
MMC Veldhoven
Run 4600
tel. 0900 123 2024

Stichting Jose Cordewinders
Welzijnsfonds
Www.josecordewinders.nl
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Informatie
Basisschool Meester Gijbels
Steenselseweg 8,
5511 AG Knegsel
Tel. 040 205 1537
E-mail: meestergijbels@veldvest.nl
www.meestergijbels.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

Nummereen, kinderopvang
Bso en peuterprogramma
Gevestigd in bs Mr. Gijbels
0497 – 51 78 14
info@nummereen.com
www.nummereen.com

Regiovervoer
(ipv buurtbus)
Reserveren: telefonisch, via
0900-0595 (€ 0,05 per minuut)

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

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

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

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 even weken:
Elke keer: Groene kliko + PMD
Om de keer erbij: Grijze kliko

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

(PMD= Plastic, Metaal, Drankkartons)
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Vrijdag

11 dec 18.15
20.00
Zaterdag
12 dec 18.15
Donderdag 17 dec 18.15

Muziekmaatjes en pieporkest
Repetitie Heide Echo
Repetitie Jeugdorkest
Dansmarietjes

Vrijdag
18 dec 20.00
Zaterdag
19 dec 9.30
Donderdag 24 dec 18.15

Repetitie Heide Echo
Kangoeroetraining
Dansmarietjes

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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Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda

Januari
21

(Onder voorbehoud van wijzigingen)

Concert gastmuzikanten

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.
Volgende verschijningsdatum 24 december
Kopij voor 2 weken inleveren
uiterlijk vóór 18.00 u zondag 20 december

e-mail: redactie@leenbode.nl
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“En rij toch niet stilletjes ons huisje voorbij…..”
Geen intocht van Sinterklaas dit jaar in ons dorp, maar zowel
school als Fanfare bedenken daar wel wat op.
Sint in de Leenhoef, waar de klassen hem om de beurt
bezochten en op 5 december trok HEKwerk door de wijken
om met Sintmuziek iedereen er aan te herinneren dat toch
echt de schoen gezet kon worden! Een heel leuke en vooral
spontane actie die enorm gewaardeerd werd. Muzikanten
van HEKwerk, bedankt!
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Philomeen van de Rijt
Energetisch therapeut
www.philomeen.nl

Gediplomeerd
Pedicure
Resie Peeters
Vessemseweg 6
Knegsel
tel.040 205 2807

Het Groen 10A, 5511 AE Knegsel, 040 -2987550

Behandeling volgens afspraak

Korte Kerkstraat 7a

06 -12258063 www.autobedrijfverouden.nl

Steensel

BAKKERIJ DRIESSEN

Diverse specialisaties
Fysiovanhoof.nl

KROMSTRAAT 40 | 5504 BD | VELDHOVEN | 040 2532544
WILLIBRORDUSSTRAAT 2 | 5513 AB | Wintelre | 040 205 12 85

040-2043756

Ruime eigen parkeergelegenheid
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Laatste ontwikkelingen
De website heeft een eerste update gekregen.
Toegevoegd zijn Publicaties ( stukjes uit de Leenbode ) en
Informatie ( beleidsplan ).
Middels Publicaties houden we u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
( dat doen we ook via de vertrouwde Leenbode ).
Goed nieuws!
Van de provincie hebben we de beschikking ontvangen voor een
derde deel van de gevraagde subsidie. Ondertussen heeft binnen
de Provincie Noord-Brabant een koerswijziging plaatsgevonden,
waardoor subsidies aan cultureel erfgoed niet meer
vanzelfsprekend zijn. Voor ons was dat de reden om in deze fase
ook al aan te kloppen bij Stichting José Cordewinders
Welzijnsfonds. Deze Stichting heeft inmiddels een bijdrage
geleverd aan de financiering van het haalbaarheidsonderzoek.
Een stap in de richting van een plan van aanpak, waarin we
allereerst draagvlak gaan verkennen.

8

Vertraging en nu weer in de “versnelling”?
Zoals alles en iedereen op dit moment last ervaart van de nog steeds
rondwarende pandemie, verliep ook het proces Hart voor Knegsel de
laatste maanden langzamer dan we wilden.
In die tijd hebben we ons vooral gericht op netwerken en
“voorwerk” doen om straks het proces weer vlot te kunnen trekken.
We geloven erin dat we in het begin van 2021 uit onze “lockdown”
kunnen.
ErfgoedLab Brabant, het “loket” waar wij konden aankloppen voor
de provinciale subsidie, houdt per 1-1-2021 op te bestaan. Een en
ander heeft directe gevolgen voor de dienst waarvan we gebruik
zouden gaan maken. Op 1 december was dit het agendapunt op
onze vergadering.
Met een prachtige poster van de kerk met pastorie willen we de
aandacht van de inwoners van Knegsel trekken. Vanaf nu heeft die
een plek in de foyer van de Leenhoef. In de volgende Leenbode meer
over deze “omroeper”.
Vriendelijke groet,
Jan Pasmans

Stichting Hart voor Knegsel
www.hartvoorknegsel.nl
info@hartvoorknegsel.nl
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Kerk van
H.H. Monulphus & Gondulphus
Knegsel
tel: tel. 0497-512235
www.samenwillibrordus.nl

IN VERBAND MET DE HUIDIGE
CORONAMAATREGELEN ZIJN ER
GÉÉN
WEEKENDVIERINGEN,
WOORD- EN GEBEDSDIENSTEN
TOT
MEDIO DECEMBER

HET BESTUUR EN PASTORAAL TEAM
R.K. parochie Sint Willibrordus

†
Woensdag 9 december wordt er beslist of er met Kerstmis
wel of geen vieringen zullen zijn.
Het bestuur wil één lijn trekken nl.:
Er is met Kerstmis in ALLE kerken een dienst of NERGENS.
Omdat de berichten voor deze Leenbode zondag 6 december
binnen moesten zijn, kan ik hier niet de uitkomst laten weten.
Kijk op de website www.samenwillibrordus.nl en in De Hint.
Ook zal ik het op het bord naast de kerkdeur vermelden.

>> Zondag 13 en 20 december is er GEEN dienst in Knegsel <<
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Hoogeloon

Protestantse kerk
Hoogeloon - Eersel

Eersel

Kerkdiensten
www.pkn-eersel.nl

Zondag 13 december
Eersel, 10.00 uur, 3e advent, H.A.
Voorganger: Ds. A. van Andel, Valkenswaard
Zondag 20 december
Eersel, 10.00 uur, 4e advent
Voorganger: Ds. P. Verschoor, Helmond
Donderdag 24 december, kerstavond
Eersel, 22.00 uur
Voorganger: ds. M. de Vries, Bergeijk
Vrijdag 25 december, kerstfeest
Eersel, 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. van der Wal, Eersel
www.pkn-eersel.nl

Dankbetuiging
Wij willen alle mensen hartelijk bedanken die in Knegsel langs de afscheidsroute van onze broer, zwager en oom Walter van de Ven hebben
gestaan en hun medeleven hebben getoond op deze of andere wijze.
Uw warmte en betrokkenheid hebben ons goed gedaan.
Familie van de Ven
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LED Verlichting op jeugdtrainingsveld mede mogelijk
gemaakt door het José Cordewinders Welzijnsfonds

Onze voetbalvereniging Knegselse Boys kampt al een tijdje
met een tekort aan geschikte trainingsvelden.
Het huidige en enige trainingsveld is een stuk kleiner dan de
trainingsvelden van de voetbalverenigingen in de omringende
dorpen.
Het gevolg hiervan is dat dit veld te intensief gebruikt wordt,
zodat de kwaliteit na enkele maanden voetballen ernstig
achteruit gaat.
Een oplossing is om onze jeugdspelertjes te laten uitwijken
naar de trainingsfaciliteiten van VV Steensel, de
voetbalvereniging waar Knegselse Boys intensief mee
samenwerkt.
Om onze jeugd toch in Knegsel te kunnen laten trainen, is
Knegselse Boys op zoek gegaan naar extra trainingscapaciteit.
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De uitkomst was een ongebruikte grasstrook op het
sportpark van onze korfbalvereniging FSC. Dit stuk was
uitermate geschikt om te trainen, alleen dit gedeelte was
onverlicht.
Om het te kunnen gebruiken, is verlichting essentieel. Om
deze investering mogelijk te maken, heeft het José
Cordewinders Welzijnsfonds een bijdrage geleverd, zodat
het voor de voetbalvereniging mogelijk was om deze
verlichting te realiseren.
Door deze duurzame LED Verlichting kunnen onze
jeugdspelers in Knegsel blijven trainen.
Ook andere groepen en verenigingen kunnen, in overleg met
Knegselse Boys gebruikmaken van het verlichte sportveld.
Dankzij de vrijwilligers van de voetbalvereniging, de prettige
samenwerking met FSC, maar vooral dankzij de prachtige
bijdrage van het José Cordewinders Welzijnsfonds heeft
Knegsel deze LED verlichting kunnen realiseren.
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Beste inwoners van Knegsel,
De feestdagen komen er weer aan, en dat betekent traditiegetrouw
de kerststukjes verkoop voor FSC Korfbal.
Dit jaar uiteraard zoals met bijna alles aangepast vanwege Corona.
We zullen overdag aan de deur komen in plaats van in de avond.
En wel op zaterdag

12 december.

Onze leden zullen na het aanbellen de stukjes bij de deur plaatsen
en anderhalve meter van de deur af wachten zodat u rustig kunt
kijken.

Graag zoveel als mogelijk gepast betalen (€5,- per stukje), dit doen
we ook op anderhalve meter afstand.
Mocht u nu vanwege Corona liever niets kopen of niet open doen
hebben wij daar uiteraard alle begrip voor.
Tot 12 december,
FSC Korfbal
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Heide Echo Knegsel

Sinterklaas in Corona tijd – muzikale bijdrage via Blaaskapel Hekwerk
O kom er eens kijken, klonk er door de straten,
Daar kwam Blaaskapel Hekwerk aan, hadden de mensen al gauw in de gaten.
Normaal komt de sint aan met een feestelijke intocht,
maar het werd al snel duidelijk dat zoiets dit jaar niet mocht.
Gelukkig kwam er die middag heel spontaan,
een idee om met wat muzikanten op pad te gaan.
Er werden wat feestelijke sinterklaasliedjes voorgedragen,
om wat vrolijkheid te brengen in deze donkere dagen.
Het Knegselse volk werd hiermee verrast
en reageerde dan ook enorm enthousiast.
Vanuit menig voordeur werd er genoten
van de langskomende vrolijke noten.
Het bleek een zeer gelaagd muzikaal rondje
en nu maar genieten van het heerlijke avondje.
Een fijne pakjesavond namens onze kapel
en hopelijk tot snel!
Liefs van Sint en Piet!
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Brief uit de verte.
En deze keer komt het bericht van de andere kant van de wereld. Vanuit
Perth, West-Australië, waar ik samen met mijn gezin alweer ruim 1,5 jaar
woon. De aanhef gebruik ik vaker als ik brieven schrijf naar ‘De Wetering’ en
ook de ontvangen berichten (gewoon via e-mail) worden voorzien van
hetzelfde onderwerp. Ik vind het wel wat hebben, maar laatst stond er

‘Corona’ in de aanhef en merkte ik door de regels heen dat ze (en jullie
allemaal waarschijnlijk) er wel klaar mee zijn. Ook al zitten wij ver weg, via
social media krijgen we het allemaal wel mee wat er Nederland en Knegsel
aan de hand is. De techniek laat ons anno 2020 niet meer in de steek. Zo
wordt er ook regelmatig gebeld met de neefjes en nichtjes van onze
kinderen Stella en Floris en natuurlijk met opa en oma. Ze zouden ons graag
zien terugkomen, maar voor nu blijven we nog even hier. Ik heb ze in ieder
geval beloofd dat we sowieso terug komen naar Nederland.
We hebben het hier goed naar ons zin. Vooral het klimaat is bijzonder
aangenaam: elke dag schijnt de zon en in de zomer (die nu gaat beginnen)
lopen de temperaturen op tot boven de 30 graden. Vroeg in de middag
komt er een zeebries (Fremantle Doctor genaamd) opzetten en dat is wel
erg prettig. Elke dag mooi weer doet een mens goed en maakt het leven
makkelijk.
Corona-technisch mogen we niet klagen. Begin april zijn de grenzen dicht

gegaan en die zijn nog steeds dicht. Sinds enkele weken zijn ze heel
voorzichtig de binnenlandse staatsgrenzen weer aan het openen, maar de
landsgrenzen blijven tot nader order gesloten.
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Omdat wij geen permanent residents zijn, mogen we terug naar Nederland,
maar dan is ons Australië avontuur dan ook meteen voorbij. Zonder geldige
reden kom je dan niet gemakkelijk meer terug. Australiers zelf mogen ook
alleen het land uit met een geldige reden. Als ze dan terugkomen is het
twee weken verplichte hotelquarantaine, waarin je dus echt je kamer niet af
mag en soms de ramen zelfs niet eens open kunnen. Hoe luxe het hotel ook
mag zijn, het is geen pretje en sinds kort ook volledig op eigen kosten.
Australie (en dan vooral West-Australië) heeft dus een behoorlijk strenge
aanpak maar daar krijgen we momenteel wel een Corona-vrij leven voor
terug. Geen mondkapjes of andere vergaande maatregelen. We hebben
vandaag zelfs de Goedheiligman in levende lijve mogen verwelkomen op de
Nederlandse school in Perth. Hij hoefde niet thuis te werken.
Het gaat ook goed met Mammoet hier in West-Australië. Wereldwijd heeft
het bedrijf last van Corona en de lage olie- en gasprijs, maar hier floreert de

mijnbouw en daarin zijn we hier voornamelijk actief. We werken met onze
kranen en transport veel in de ijzerertsmijnen van de ‘Pilbara’. Dit is zware
industrie waarin veel onderhoud aan fabrieken en onderdelen nodig is.
Onze kranen assisteren tijdens deze onderhoudsstops en we transporteren
complete modules over kilometerslange ‘dirtroads’.

Australië is wat we er van hadden verwacht, al missen we onze familie en
vrienden natuurlijk wel. In het bijzonder tijdens de feestdagen. We willen
jullie via deze weg dan ook hele fijne feestdagen toewensen. Blijf gezond
(houdt afstand) en hopelijk kunnen we Corona in 2021 achter ons laten.

Willem Klaasen
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Betalen, Sparen,
Hypotheken en Verzekeringen
Mr. De la Courtstraat 6a – 5512 AS Vessem
Tel. 0497-592248 – www.handass.nl

GRATIS WAARDEBEPALING
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

* Alle soorten geitenkaas
* Excursies op afspraak
* Kinderfeestjes
* Geschenk manden

AUTO-CARE

Jan van Rooij
Hoofdstraat 5
5528 AJ Hoogeloon
Telefoon 0497 382 319

Familie Schippers
Toterfout 13 Oerle
Tel. 040-2053110
www.geitenboerke.nl

autocarejanvanrooy@hccnet.nl
ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ
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0497-544544

Info.dekempen@rabobank.nl

Dinee Cafe
DE KEMPEN
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

www.funtimeverhuur.nl
Partytenten – luxe pagodetenten – alutenten
-vloeren – tafels – krukken –stoelen
-kachels – koeling – (nood)verlichting
Wij bezorgen gratis bij u aan huis!

Boomkwekerij Hein Bierens
telefoon 06-22902201

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 kadoartikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT servicepunt, staatsloten, hengelsport,

Wil van Buul
Het Groen 20
Knegsel
- tevens klusbedrijf

Planten- en bomencentrum
Eerselseweg 35 Knegsel
Tel. 0497 513253
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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

VANDEVENUITVAARTEN

Afscheid nemen

Kleinschalige opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Duiselseweg 2b Knegsel - Tel. 06-10479442
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is het koesteren van herinneringen.

De tijd van sterven
Zandoerle 1, 5507 RJ Veldhoven
Tel. mobiel 06 213 402 64

