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VAN DEN BROEK 

Kromstraat 27a Veldhoven 

tel. 040 254 1965 

Trimsalon 

Alpha Omega 

 

06 18175852 

Trimsalon-alpha-omega@outlook.com 
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TEVENS INTERIEURBOUW  
Frits Konings  06-18635719  

het Groen 24 Knegsel  
Modelmakerij.frits@gmail.com  

www.modelmakerijfrits.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. 
 
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 
 
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

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 
Op afspraak 
tel. 040 214 1202 

 
AED 
Steenselseweg 8a. (MFA) 
Zandoerleseweg 9. 
Breemakkerweg, ‘t Kurfke. 
Het Groen 14, Eetcafé de Kempen 
(tijdens openingstijden) 
 
Stichting Jose Cordewinders 
Welzijnsfonds 
Www.josecordewinders.nl 
bestuur@josecordewinders.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 5 maart 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 28 februari 

 

De sporthal is te huur voor allerlei sporten. 

Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,  

Telefonisch: 040-2051541  

Periode 20 februari t/m 6 maart 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 is er geen “Knegsel Kortbij” beschikbaar. 

Voor meer informatie: neem contact op met de beheerder van de Leen-

hoef via leenhoef@gmail.com. 

Hopelijk mogen we iedereen snel weer ontvangen.  

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 

Maart   

17 Tweede Kamerverkiezingen 

    

April   

11 vlooienmarkt. 

17 kletsavond. 

12 t/m 17  Goede doelenweek 
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Nieuw storingsnummer drukriolering buitengebied. 
 
Als u in het buitengebied van de gemeente Eersel woont bent u ge-
wend om bij problemen en storingen met de drukriolering te bellen 
met de firma Markthorst uit Eersel. 
 
Vanaf 22 februari neemt de firma Remondis uit Eindhoven deze taken 
voor de gemeente Eersel over van de firma Markhorst. 
 
Tijdens kantoortijden kunt u zoals gebruikelijk een storing aan de 
drukriolering doorgeven aan de gemeente Eersel. 
Buiten kantoortijden kunt u de storingsdienst van de firma Remondis 
bereiken op telefoonnummer: 040-2516874. 
  
De firma Remondis maakt na 22 februari een eerste ronde langs alle 
drukrioolgemalen.  
Deze worden voorzien van een sticker met logo en storingsnummer. 
  
Drukrioolgemalen zijn te herkennen aan groen/grijs gekleurde kasten 
met een rode lamp. 
Als deze lamp brandt is er een storing en kunt u bellen met de ge-
meente Eersel of de firma Remondis. 

Gemaal dubbel Gemaal enkel 
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Zaterdag 6 maart tussen 10.00 en 14.00 uur komen 
de leden van het gilde op een coronaveilige manier 

bij u langs met Kwaliteitspotgrond  

Prijs € 4,50 per zak á 40 liter 

Het is fijn als u met gepast geld kunt betalen. 

Mocht u deze dag niet thuis zijn, maar wilt u wel graag potgrond 
geleverd krijgen, geef uw bestelling dan door via  

secretariaat@knegselsgilde.nl  

Thuis gebracht, dat is gemakkelijk!  

Zelf geen gesjouw met zware zakken! 

Gilde Knegsel 

Potgrondactie 

mailto:secretariaat@knegselsgilde.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 

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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Stichting Hart voor Knegsel 

Secretariaat:  

Eikenbocht 56 

5511 LH  Knegsel 

De Knegselnaren aan het woord 
 
Beste inwoners, 
 
In de afgelopen maanden heeft Stichting Hart voor Knegsel de basis gelegd 
om tot een plan voor herbestemming van de kerk, pastorie en pastorietuin 
te komen. 
Op dit moment bereiden we een bijeenkomst voor, belangrijk voor alle 
inwoners. 
 

Stichting Hart voor Knegsel beoogt immers iets voor, door en tenslotte 

van alle Knegselnaren.  

 
De bijeenkomst ( expertmeeting ) is bedoeld om kennis en deskundigheid 
binnen te halen op het gebied van 1) mogelijke maatschappelijke functies, 
2) bouwkundige en planologische (on)mogelijkheden, 3) mogelijke 
( exploitabele ) zorgvoorzieningen, 4) eigenaarschap / samenwerking.  
 
Tot nu toe heeft veel overleg plaatsgevonden en hebben we u steeds 
geïnformeerd via de Leenbode. Om tot een daadwerkelijk plan te kunnen 
komen, dat kan rekenen op voldoende draagvlak binnen Knegsel, willen we 
toch u vooral het woord geven. 
 
Omdat een publieke bijeenkomst op dit moment niet kan, gaan we “efkes 
ààchterum um te buurte”. Bestuursleden van HvK zullen met diverse 
verenigingen, groeperingen, ondernemers ( voor zover die bij ons bekend 
zijn ) en individuele belanghebbenden of geïnteresseerden contact 
opnemen. 
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 Onze belangrijkste vragen zijn: 
- Welke lokale kennis en ervaring op bovengenoemde punten is aanwezig? 
- Welke behoefte(n) op genoemde punten hebben we binnen Knegsel? 

Uit ons onderzoek is al naar voren gekomen dat alles een 
maatschappelijke functie moet krijgen. Het biedt mogelijkheden voor 
ontmoeting, onderwijs, cultuur, zorg en wonen. MFA de Leenhoef en 
faciliteiten op gebied van Horeca worden in dit alles meegenomen. 

 
Hoe staan de inwoners tegenover deze herbestemming?  
 

Het “efkes ààchterum” kunt u letterlijk zien, maar we zullen in de meeste 
gevallen eerst een bericht sturen of telefonisch contact opnemen. 
 

Door de enquête van vorig jaar en overleg met het Parochiebestuur, de 
Gemeente, de Dorpsraad, het José Cordewinders Welzijnsfonds en de 
Vereniging Kleine Kernen zijn kaders gesteld, die we samen met u willen 
invullen. De informatie die we de komende weken ophalen bespreken we 
met een aantal experts. Tijdens de bijeenkomst, die we hopelijk in maart 
kunnen realiseren, zijn deze aanwezig. Er is dan ruimte voor dialoog, het 
stellen van vragen en het uitwisselen van wensen en ideeën. 
 

Afhankelijk van de toegestane groepsgrootte zullen we u via de Leenbode 
informeren hoe de bijeenkomst zal plaatsvinden. Daarbij zijn de Dorpsraad, 
het José Cordewinders Welzijnsfonds, het Parochiebestuur, de Gemeente en 
de Vereniging Kleine Kernen betrokken. 
Mede door uw bijdrage kan na deze bijeenkomst een conceptplan worden 
opgesteld. 
 

Hebben we u gemist? Dan bieden we daarvoor onze excuses aan.  
Bent u toch geïnteresseerd en wilt u iets delen, neem dan contact op: 
info@hartvoorknegsel.nl 
Graag tot ziens. 
Bestuur Hart voor Knegsel: Jeroen Peels ( vz ) 
     Ad Keeris ( penningm.) 
     Lieke Cools 
     Nan van Biezen 
     Jeroen Mertens 
     Martin Slikkerveer 
     Jan Pasmans ( secr. ) 
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Beste inwoners van Knegsel, 

Het is nog niet zo lang geleden dat we bij u aan de deur 

zijn geweest voor de landelijke goede doelen. Vorig jaar is 

de collecte verplaatst naar september door het 

coronavirus. Dit jaar collecteren we weer in onze “eigen” 

week, namelijk in week 15, dat is 12 t/m 17 april 2021 

Ook nu houden we de regels in acht ter bescherming van 

u en van de collectanten.  

In de week voorafgaand aan de collecteweek ontvangt u 

de enveloppe in de bus, die opgehaald wordt in de 

collecteweek.  

Voor vragen kunt u Henny bellen; 0402052193 / 

0620731346 of mailen; secretaris@gdweersel.nl 

Namens de stuurgroep en het organisatiecomité Knegsel, 

Henny van Dooren  

mailto:secretaris@gdweersel.nl
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Onze torenklok 

 

In de Leenbode nummer 22 van 13 november 2020 heb je een 

mooi artikel van Jan Pasmans kunnen lezen over onze 

torenklok. Misschien zegt u: ‘Die Leenbode heb ik allang niet 

meer’.  

Geen nood. Op de website www.deleenhoef.nl/leenbode.html  

zijn de oude Leenbodes digitaal te lezen. 

Dat veel mensen blijkbaar het luiden opmerken was te merken 

op vrijdag 5 februari toen om 12 uur ’s middags het gebeier 

over Knegsel klonk. Er is mij verscheidene keren gevraagd 

waarom er toen geluid werd.  

Het antwoord was dat men van het geluid van de kerkklokken 

van onze parochie een opname wilde maken zodat ze konden 

worden bewaard voor ons nageslacht. 

Een nobele reden dus. 

 

Op vrijdag 12 februari werd er geluid om een heel andere reden, 

namelijk het overlijden van pastor Ton Verschure. 

 

In deze Leenbode tref je een ‘In memoriam’ aan. 

 

Iedereen en vooral zijn familie veel sterkte gewenst. 

 

Bernard van de Ven 

contactpersoon kerkdorp Knegsel 

http://www.de
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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 
 

TOT  NADER  BERICHT 
 

 GÉÉN  

VIERINGEN  

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

† 
Op 11 februari is op 82 jarige leeftijd  

in zijn appartement in Vessem overleden 
 

Emeritus pastor Ton Verschure 
 

Zie ‘In memoriam’ in deze Leenbode. 
Overgenomen van de website 

www.samenwillibrordus.nl 
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Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

 Voorlopig blijven onze kerken gesloten. De 

diensten zullen online gestreamd worden, 

afwisselend vanuit Eersel en Bergeijk .  Op de 

website www.pkn-eersel.nl vindt u de link van 

de kerkdiensten, verzorgd door de 

verschillende predikanten uit de Kempenregio 

en ook de weblogs van onze predikant, ds. M.G. 

de Vries, voor een bezinningsmoment thuis. 

www.pkn-eersel.nl 

Carnavalszondag 13.13 uur een eenzame strijder in Klein Antwerpen… 

http://www.pkn-eersel.nl
http://www.pkn-eersel.nl
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    Overgenomen van de website: www.samenwillibrordus.nl 

              In memoriam emeritus pastor Ton Verschure 

 

Op 11 februari 2021, op de feestdag van Maria van 

Lourdes, zijn geliefde Lourdes, bereikte ons het droeve 

nieuws van het onverwachte overlijden in Vessem van 

onze emeritus pastor Ton Verschure. 

 

Het is nog geen twee jaar geleden dat we allemaal samen 

waren om zijn 55 jarig priesterfeest te vieren en om zijn 

afscheid in de parochie te gedenken. Een geweldig mooie dag met heel veel 

belangstelling. Hij keek er met veel genoegen op terug. 

 

Het emeritaat viel pastor Verschure, zeker in het begin, niet gemakkelijk. Er 

volgde een verhuizing en een andere levensinvulling. Ook op zijn nieuwe 

woonplek bleef hij midden tussen zijn mensen staan en was bij velen graag en 

goed gezien. Hij wandelde en fietste graag en ging graag bij mensen op 

bezoek. 

 

Gedurende zijn werkzame leven als pastor paste hij in het beeld van een echte 

dorpspastoor. Een goede herder die omziet naar zijn schapen. Hij hield ze 

graag allemaal onder zijn vleugels. De moderne tijd met alle veranderingen in 

kerk en samenleving, secularisatie en afnemende kerkelijkheid deden hem pijn. 

Hij kon er zich niet goed in schikken als mensen een uitvaart regelden buiten 

de kerk om of als hij hoorde van de parochiefusie waar hij eigenlijk niet graag 

in meeging. Pastor Verschure was een kind van zijn tijd. Een tijd waarvan hij 

volop genoten heeft. 

 

In zijn functioneren stond hij stevig in zijn geloof, met een grote liefde voor de 

Kerk, dicht bij de mensen. Hij was zorgzaam, kon ook heel eigengereid zijn, 

maar beschikte tevens over een grote dosis humor en was altijd wel zichzelf. 

Zijn agrarische achtergrond heeft hij nooit verloochend, maar altijd gekoesterd. 

 

Pastor Verschure is geboren in Aarle-Rixtel op 30 november 1938. Tot priester 

van ons bisdom werd hij gewijd op 23 mei 1964  

http://www.samenwillibrordus.nl
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Hij begon zijn priesterleven als kapelaan in Veghel en later in Eindhoven, 

totdat hij in 1976 pastoor werd in zijn geliefde Boekel. 

 

Hij heeft menigmaal gezegd, dat dit de gelukkigste tijd van zijn leven is 

geweest. Vanaf 1982 was hij ook deken van Gemert. In 1991 kwam pastor 

Verschure naar Eersel waar hij bleef tot 2003, vanaf 1997 werd hij ook 

pastoor van Vessem en vanaf 2003 tevens van Wintelre en Knegsel. In de 

uitoefening van zijn pastoraat sprak hij dikwijls over “de drie dorpen”. 

Vanaf 2014 werd hij medepastor van de nieuwe fusieparochie, maar zijn 

aandacht bleef vooral uitgaan naar “de drie dorpen”. In 2019 hebben we zijn 

afscheid gevierd en is de cirkel rond van zijn pastorale leven. 

 

Wij zijn pastor Verschure veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor 

onze parochie heeft gedaan en betekend. Het waren niet altijd gemakkelijke 

tijden, maar pastor Verschure was wel trouw en een harde werker. 

Uiteindelijk wilde hij wel dat de ontwikkelingen in de parochie verder 

zouden kunnen gaan en gaf zich eraan over. 

 

De tijd dat hij van zijn emeritaat heeft kunnen genieten is kort geweest. 

Rusten paste niet zo bij hem. Maar zijn gezondheid werd brozer en steeds 

vaker moest hij pas op de plaats maken. 

 

Sneller dan verwacht is hij nu van ons heengegaan. Op donderdag 18 

februari 2021 hebben we in besloten kring afscheid genomen tijdens een 

uitvaartviering in de kerk van Winterle, waarna hij begraven is bij zijn 

familie op het kerkhof te Aarle-Rixtel. 

 

Wij zullen hem niet vergeten. In vele herinneringen leeft hij verder. Zijn 

gedachtenis houden we in ere. 

 

Moge hij rusten in vrede. 

 

Parochiebestuur en pastoraal team van de St. Willibrordusparochie Eersel. 

Pastoor C. van Lamoen. 
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In coronatijd is tennis één van de weinige sporten 
die nog kan doorgaan. Weliswaar mag er 
momenteel alleen enkelspel gespeeld worden, 
maar er kan in elk geval worden getennist. 
 
In maart begint er weer een nieuwe serie 
trainingen op de vrijdagavond. Zowel voor 
beginners als voor gevorderden is er de 
mogelijkheid om volledig coronaproof te trainen. 
Iedereen die lid is (of wordt) van Tennisvereniging 
Knegsel kan hieraan deelnemen. 
 
Heb je interesse in tennistraining en/of een 
lidmaatschap van Tennisvereniging Knegsel neem 
dan contact op per mail via  
secretariaat.tvknegsel@gmail.com. 
Inschrijven voor de training kan nog tot  
uiterlijk 27 februari 2021. 
 
Extra informatie over de vereniging en het 
lidmaatschap is ook te vinden op de website 
 
www.tvknegsel.nl 
 

mailto:secretariaat.tvknegsel@gmail.com
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Aanbieding: Luxe Rundvlees- pakketten  

 Woensdag 24 februari 2021 vers te leveren 

Keuze uit pakketgewicht: 20 of 10 kilogram 

Pakketprijs € 14,25 per kg. (incl. 9% btw.) 

Optie: Diepvries-Ready á € 0,50 per kg. 

Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en worden verstrekt in 

een lekvrij slagerskratje. Aangeboden worden vrouwelijke runderen van het 

Belgisch Witblauwe Rundvee-vleesras. Het eerste kwaliteit en verse rundvlees is 

per onderdeel verpakt (optie Diepvries-Ready), gevacuümmeerd, duidelijk 

1. Biefstuk, kogelbiefstuk 6. Soepvlees / schenkel / mergpijpjes 

2. Entrecote 7. Rundergehakt voor o.a. overheerlijke gehaktballen 

3. Stoof-, Bak-, Rib, Braad-   of ingrediënt van een heerlijke (Italiaanse) pasta 

4. Rosbiefstukken 8. Het meest luxe onderdeel van het rund, de Runderhaas, is 

5. Hachee   afzonderlijk te reserveren á € 43,95 per kg. (incl. 9% btw.) 

Gun u én uw gezin duurzaam kwaliteitsvlees uit de eigen regio, grootgebracht binnen 

een natuurlijke en stressvrije omgeving, … en proef de smaak van weleer ! 

Nieuw:  

Verhuur koelaanhangwagen ten behoeve van uw  

privéfeest, zakelijke aangelegenheid of evenement ! 

Brabantse worstenbroodjes 

Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste koemest van goede kwaliteit voor 

het bemesten van uw moestuin óf bloemenperk !!! 
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Herenboer in 
coronatijd? 

Ben je net herenboer(in) 
geworden, krijgen we dat 
vervelende virus in ons 
land waardoor alles 
anders wordt. Karin 
spreekt uit ervaring, zij woont met haar man en twee kinderen in Heeze en 
is sinds afgelopen voorjaar lid van Herenboeren de Groote Heide in 
Cranendonck (Heeze/Leende). In de Kempen zijn we met een groep 
kartrekkers aan de slag gegaan om een Herenboerderij van de grond te 
krijgen, daarom we willen ook wel weten van anderen die al deelnemen, 
wat voor verschil dat maakt in het dagelijks leven. Wat betekent het als je 
deelneemt aan een Herenboerderij bijvoorbeeld zoals die in Cranendonck? 
Waarom kies je hiervoor en ga je anders koken en eten als je met de 
seizoenen mee-eet?  

Karin wil graag gezond leven en lette altijd al wel op wat ze at, maar door 
de coronapandemie  is ze zich nog meer bewust geworden van wat ze op 
tafel zet en wat dat doet met haar gezondheid en die van haar kinderen. 
Haar kroost wil ze voorzien van gezond eten met groenten van de volle 
grond, die zonder bestrijdingsmiddelen zijn geteeld, in plaats van eten uit 
pakjes en potjes. Zo ontwikkelen de kids toch betere eetgewoontes en 
leren ze wat gezond eten is en waar dat vandaan komt. De Herenboerderij 
helpt daarbij, dat is voor haar een van de redenen om deel te nemen. 

In maart vorig jaar is de Herenboerderij in Cranendonck gestart, dus de 
opening moet dan al kleinschalig worden georganiseerd vanwege het 
besmettingsgevaar. De eerste tijd is het aanbod van de boerderij nog 
beperkt. Er is nog geen eigen vee en er groeit nog niet zo veel dat iedereen 
er volop van kan eten. Dus enkele maanden krijgen de leden vooral eieren 
en uien van de boerderij en vlees van een boer in de buurt. Maar daarna 
komt er sla en zijn er steeds meer groente in het wekelijkse pakket. Elke 
week op zaterdag halen Karin of haar man met de kinderen de groenten, 
eieren en fruit op bij de boerderij en daar eet het hele gezin de hele week 
goed van. Voor de afwisseling haalt Karin soms wat champignons of een 
paprika bij de super of op de markt.  
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De deelnemers kunnen aangeven wat ze graag het komende jaar zouden 
willen hebben, gezamenlijk wordt dan besloten wat er gezaaid en geplant 
gaat worden door de boer. 

Een andere reden om deel te nemen is ook de motivatie om bij te dragen 
aan een betere leefomgeving. Zomaar een avocado eten die duizenden 
kilometers heeft afgelegd voordat die op jouw bord ligt past daar niet bij. 
Als herenboer eet je (voornamelijk) wat het seizoen je geeft. In het 
winterseizoen zoals nu, zijn dat bijvoorbeeld kolen, bieten, spruiten, 
wortels, uien, aardappelen, prei en knolselderij. In de zomer komen er 
weer veel andere producten van het land en is er nog meer diversiteit. 
Direct van het land eten, zonder transport van hot naar haar en allerlei 
tussenhandel, waardoor uiteindelijk de boer geen eerlijke prijs krijgt voor 
zijn product, dat is ook waar de Herenboerderij voor staat.  

Dat vraagt wel een andere manier van koken en meer creativiteit in het 
maken van verschillende gerechten. Je krijgt de rode kool niet gesneden in 
een zakje, zoals bij de AH, maar een hele kool of soms twee kolen, waar je 
zeker een paar keer van kunt eten. En je wilt natuurlijk niet meerdere 
dagen hetzelfde gerecht eten, dus leer je te variëren en soms ook te 
conserveren. Recepten worden onderling veel uitgewisseld. Normaal 
gesproken zouden er ook workshops zijn. Om zuurkool te leren te maken 
bijvoorbeeld, maar dat zit er nu niet in helaas. Hopelijk lukt het wel om 
straks in augustus of september op zaterdag weer samen met de kinderen 
naar de boerderij te fietsen en mee te helpen appels te oogsten of kruiden 
te plukken. Dan zijn er ook activiteiten voor de kinderen, zodat zij ook zien 
waar hun dagelijkse kostje vandaan komt. Het is ontzettend leuk om zo 
allerlei mensen uit je eigen dorp te ontmoeten, ook voor de kinderen. Dat 
dat nu even niet kan, is heel jammer maar halen we straks wel weer in. 

De keuze voor deelname aan een Herenboerderij is een keuze voor gezond 
eten, direct van het land en op een natuur-inclusieve manier 
geproduceerd.  En een keuze om met je huishouden deel uit te maken van  
een community van dorpsgenoten of mensen uit de directe omgeving. Ook 
in onze regio is een coöperatie opgericht: Herenboeren de Kempen. Wij 
zijn nog op zoek naar een locatie in de regio waar de boerderij kan komen. 
We zijn al een aardig eind op weg met de ledenwerving maar het is nog 
mogelijk om je aan te sluiten! Wil je meer weten? Kijk eens op 
www.herenboeren.nl of geef je op voor de volgende (online) 
informatiebijeenkomst op 25 februari om 20 uur via 
herenboerendekempen@gmail.com. 

http://www.herenboeren.nl
mailto:herenboerendekempen@gmail.com
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Carnavals training en vrienden- en vriendinnentraining bij  

FSC Korfbal, ook voor niet-leden!  

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

Bij FSC organiseren we een vriendjes en vriendinnetjes training en 
carnavalstraining, ook speciaal voor kinderen die (nog) niet bij FSC 
korfballen. Kom jij ook? Dan maken we er een feestje van! 

De carnavalstraining staat gepland op:  

• Zaterdagochtend 20 februari 11.00 – 12.00 uur*  

Korfbalveld in Knegsel -Kangoeroe Klup en  

pupillen ( 3 tm/ 12 jaar) 

Dus doe oe skonste pekske oan, zet oe fistneus op 

en kom met ons een feestje vieren! 

 

De vrienden- en vriendinnen training staat gepland op: 

• Zaterdagochtend 27 februari 11.00 – 12.00 uur* Korfbalveld 
in Knegsel. Kinderen van 3 tot en met 12 jaar 

Tot dan! 

*We houden ons vanzelfsprekend aan de maatregelen rondom het 
coronavirus, daarom vinden de trainingen ook op het veld plaats. Bij slecht 
weer communiceren we op onze website www.fsckorfbal.nl en  

social-media als de training niet doorgaat. Helaas is publiek tijdens de 
trainingen niet toegestaan. We vragen verder om uw kind thuis te houden 
wanneer hij/zij klachten heeft. 

http://www.fsckorfbal.nl
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 TERUGBLIK : zaterdag 16 januari online Bingo 

bij FSC 

 

Begin januari houden we jaarlijks bij Korfbalvereniging FSC de 

nieuwjaarsborrel. 

Dit jaar kon deze activiteit helaas geen doorgang vinden. 

Het alternatief dat we onze leden hebben aangeboden was een online 

Bingo met een proost op en de beste wensen op een beter 2021. 

De online Bingo werd goed ontvangen en er werd ook massaal aan 

deelgenomen. 

De prijzen voor de Bingo waren beschikbaar gesteld door:  

• Regio Bank Vessem ,  

• Sporthuis Olympia Veldhoven en  

• Couwenberg bloemen Knegsel. 

Sponsors bedankt en leden bedankt voor de gezellige avond. 

Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar snel weer op het korfbalveld. 

 

Bestuur FSC 
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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 


