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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 oneven 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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Donderdag 21 jan ??.?? u Concert gastmuzikanten

Weggelopen
Poeske 17 jaar. Sinds 19 december van huis weggelopen.
Kwam nooit buiten.
Grijs bruin gestreept.
Wie heeft haar gezien ?
Weggelopen vanaf Bleekveld Knegsel
Dorote tel. nr. 0642762080

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
(Onder voorbehoud van wijzigingen)

Maart
17

Tweede Kamerverkiezingen

We wensen je een mooi 2021!
Waarin Corona gewoon weer een biertje is.
Donald alleen maar een eend, een dissel alleen maar iets voor
een caravan, de Jonge gewoon weer kaas.
Positief weer positief, isolatie alleen maar iets wat je tussen je
spouwmuur stopt. Wattenstaafjes alleen nog in je oren,
mondkapjes alleen nog voor bij het zagen.
Kortom , gewoon weer 365 normale dagen!

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 22 januari
Kopij voor 2 weken inleveren
uiterlijk vóór 18.00 u zondag 17 januari

e-mail: redactie@leenbode.nl
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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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Kerkklokken luiden in plaats van vuurwerk:
“Teken van verbondenheid.”
De bedoeling was geen knallend vuurwerk tijdens de
jaarwisseling, maar het geluid van kerkklokken om middernacht.
Hoe zou je de kerkklokken kunnen ervaren?
Als teken van verbondenheid; ter bemoediging; een moment
van bezinning.
Maar ook als teken van: we gaan verder; een nieuw jaar; laten
we hopen dat we hieruit komen; laten we vooruit kijken;
mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal
isolement heen.
Kerkklokken worden dus ook gezien als teken van hoop; een
mooi begin van het nieuwe jaar.
De kerkklokken zijn ook een oproep tot gebed en andere
vormen van steun: voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag
aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van
medemensen.
Ook in Knegsel kweet de koster zich van zijn taak.
Bedankt Bernard!
NvB.
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Kruiswoordpuzzel
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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 VIERINGEN,
TOT
19 JANUARI
HET BESTUUR EN PASTORAAL TEAM
R.K. parochie Sint Willibrordus

In deze Leenbode treft u een artikel aan over de actie Kerkbalans
ALS de vieringen na 19 januari weer hervat worden
zijn deze in Knegsel in het eerste halfjaar van 2021:

Zaterdag 13 februari – 17.30 uur – Euch. viering
Zondag 14 maart – 9.30 uur – Euch. viering
Zondag 4 april - 1e Paasdag – 9.30 uur – W&C viering
Zondag 11 april – 9.30 uur – Euch. viering
Zondag 9 mei – 9.30 uur – Euch. viering
Maandag 24 mei – 2e Pinksterdag – 9.30 uur – Euch. viering

Misintenties van de verschillende kerkdorpen worden tijdens
alle vieringen in onze parochie gelezen.
Voor informatie: www.samenwillibrordus.nl en in De Hint.
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Hoogeloon

Protestantse kerk
Hoogeloon - Eersel

Eersel

Kerkdiensten
www.pkn-eersel.nl

De kerk is nu gesloten en dat blijft zo
tot medio januari. Gedurende deze tijd
vindt u op de site de diensten, die
middels Youtube te volgen zijn.
Meestentijds de dienst uit Bergeijk.
www.pkn-eersel.nl

Boeken- en platenbeurs Oude Kerkje te Middelbeers.
Na 20 aaneengesloten jaren moeten we tot onze spijt de boekenen platenbeurs die op 16 en 17 januari 2021 zou plaatsvinden
annuleren vanwege het Coronavirus. Omdat deze beurs altijd
veel publiek uit de wijde omgeving mag verwelkomen, willen we
dit een ieder op deze manier laten weten.
Maar des te meer keuze is er als we op 15 en 16 januari 2022
weer een boeken- en platenbeurs gaan organiseren.
Wij kijken er naar uit.
Bestuur Oude Kerkje Middelbeers
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Wat is Kerkbalans?
Met de Actie Kerkbalans doen de kerken jaarlijks een beroep op
de plaatselijke geloofskernen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks
vraagt ook onze parochie de parochianen in januari een bijdrage
te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie.
Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en
missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er
de Actie Kerkbalans.
De actieperiode van Kerkbalans 2021 is van 16 tot en met
30 januari. Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen
we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen
van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en
gevierd. Mensen komen samen om hun geloof
in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een
bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog
niet kennen maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich
hebben en dat willen delen met God en met elkaar.
Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen doen waar ze
al eeuwenlang voor staat. Dit is het verhaal achter de slogan:

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Maak uw bijdrage over naar NL63 RABO 0112 8016 76
ten name van R.K. Parochie Sint Willibrordus te Eersel
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Wij danken allen die ons al vele jaren steunen.
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Stichting Harapan ; donatie voor studiefonds
Stichting Harapan betaalt voor 16 kinderen en jongeren
geheel of gedeeltelijk de studiekosten aan het primair-,
beroeps- of universitair onderwijs. Hiervoor is een speciaal
studiefonds opgezet. Vorig jaar stuurde de directrice van
het weeshuis Panti Pius IX uit Pemantang Siantar op
Sumatra het verzoek bij te willen dragen in de studiekosten
van vier studenten voortgezet- en universitair onderwijs.
Deze jongeren hebben geen ouders of hun ouders zijn te
arm om ze te onderhouden, laat staan studiekosten te
betalen. Het totale bedrag van de aanvraag voor vier jaar
studie bedroeg € 6.300,-- . Dankzij acties zoals de
houtverkoop in Wintelre eind december 2019,
speculaaspoppenactie buurtvereniging OVS in Best,
statiegeldactie bij COOP Wintelre en diverse incidentele
donaties was in november het grootste gedeelte van het
gevraagde bedrag beschikbaar. Onlangs ontving Harapan
nog een donatie van € 1.323,50 van Stichting Keer op Keer
Heiloo/Keerpunt Foundation. (Kringloopwinkel), waardoor
het volledige gevraagde bedrag nu bij elkaar is en de
directrice Zuster Vinsensia zich hierover geen zorgen meer
14
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In 2020 heeft het José Cordewinders Welzijnsfonds de volgende mooie
projecten mogen ondersteunen:
- Stichting Leergeld
Ook Knegsel heeft gezinnen die nu in onzekerheid leven vanwege het
wegvallen van baan en inkomen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen mee
kunnen blijven doen met hun vriendjes, dat ze erbij blijven horen. Dat ze de
extra laptop de school nu vraagt kunnen aanschaffen, sportkleding kunnen
kopen en contributie kunnen blijven betalen aan sport- of muziekclub. Dat
de fiets die ze nodig hebben aangeschaft kan worden. De Stichting Leergeld
biedt hierin ondersteuning en werkt vertrouwelijk. Kunt u hun hulp goed
gebruiken? Contact via leergeldveldhovendekempen.nl. Of bel met
telefoonnummer 06-12880601.
- Beamer/projectie installatie
Er is een bijdrage geschonken aan Stichting de Leenhoef voor een beamer/
projectie installatie voor de theaterzaal van ’t Ros. De wens voor een goede
installatie is om begrotingsredenen blijven liggen sinds de bouw van de
Leenhoef. Nu steeds meer verenigingen en groepen gebruik van deze
faciliteit willen maken, biedt de aanschaf hiervan ook mogelijkheden om de
zaal voor meer functies in te zetten.
- Bewegingsplein met pannaveld/basketbalveld
Vanuit een burgerinitiatief is het idee opgepakt om voor Knegsel een
bewegingsplein op het evenemententerrein aan de Heuvel en Pastoor
Eykenweg te realiseren, waar jong en oud samen in beweging kunnen
komen. Er komt een pannaveld/basketbalveld met daarbij een aantal
fitnesstoestellen speciaal voor buiten. Het doel is om de gezondheid en
sociale omgang voor de kinderen, jeugd en ouderen te bevorderen op een
veilige plek met genoeg sociale controle.
Voor de realisatie van het bewegingsplein heeft het José Cordewinders
Welzijnsfonds de toezegging tot een donatie gedaan om het pannaveld/
basketbalveld mogelijk te maken; het proces loopt, er moet nog aan enkele
voorwaarden worden voldaan.
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- LED Verlichting op jeugdtrainingsveld
De voetbalvereniging Knegselse Boys had extra trainingsvelden nodig voor
de jeugd. Een ongebruikte grasstrook op het sportpark van
korfbalvereniging FSC was hier uitermate geschikt voor, alleen dit gedeelte
was onverlicht.
Het José Cordewinders Welzijnsfonds heeft een bijdrage geleverd, zodat het
voor de voetbalvereniging mogelijk was om een duurzame LEDverlichting te
realiseren, mede dankzij de vrijwilligers van de voetbalvereniging en in
samenwerking met FSC. Nu kunnen de jeugdspelers in Knegsel blijven
trainen. Ook andere groepen en verenigingen kunnen, in overleg met
Knegselse Boys gebruikmaken van het verlichte sportveld.
- De stichting Hart voor Knegsel onderzoekt nieuwe mogelijkheden van
bestemming voor het zgn groene hart van Knegsel, bestaande uit de kerk,
de pastorie en pastorietuin die binnenkort vrijkomen. Men wil de
onderzoeksfase met professionele ondersteuning vorm geven. Daartoe is
een subsidie ontvangen van het provinciebestuur en heeft ook het José
Cordewinders Welzijnsfonds een donatie gedaan.
Wij zijn van mening dat de situatie die nu ontstaat unieke kansen biedt voor
Knegsel om voorzieningen te treffen die de gemeenschap ten goede komen,
die verbindend zullen zijn, en waar veel mensen plezier van kunnen hebben.
Een gedegen vooronderzoek naar wensen en haalbare mogelijkheden is een
onmisbaar fundament om op voort te bouwen.
Ook voor 2021 hopen wij dat er frisse ideeën ontstaan die de
gemeenschapszin in Knegsel zullen bevorderen en waarvoor u een beroep
kunt doen op het Welzijnsfonds. Laten we hopen dat we elkaar weer snel
mogen ontmoeten in goede gezondheid.
Het bestuur van het José Cordewinders Welzijnsfonds wenst u allemaal een
voorspoedig 2021 toe!
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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

