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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

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 16 april 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 11 april 

Donderdag  8 apr 13.45 u Bloedafname 

        

Maandag 12 apr   Goede Doelen Week 

Dinsdag 13 apr   Goede Doelen Week 

Woensdag 14 apr   Goede Doelen Week 

Donderdag 15 apr   Goede Doelen Week 

Vrijdag 16 apr   Goede Doelen Week 

Zaterdag 17 apr   Goede Doelen Week 

        

Periode 4 april t/m 18 april  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!  
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De sporthal is te huur voor allerlei sporten. 

Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,  

Telefonisch: 040-2051541  

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 

Het Veldhovens weekblad en de Kempenaar zijn af te halen 
tijdens de openingstijden van de Leenhoef 

2021 

April   

22 Bloedafname 

Mei   

6  

20 

Bloedafname 

Bloedafname 

Juni   

3 

17 

Bloedafname 

Bloedafname 
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Kermisfoto’s 
 
Beste dorpsgenoten, 
In de vorige Leenbode plaatste ik middels dit blad een oproep voor 
het inzenden van kermisfoto’s voor het Knegselse dorpsarchief. Die 
oproep heeft inmiddels al een reactie opgeleverd waardoor ik enkele 
foto’s aan het archief kan toevoegen. Daar ben ik al heel blij mee. Een 
reactie in zo ‘n korte tijd is alvast iets….. Hieronder vindt u een 
voorbeeld. Overigens realiseer ik me heel goed dat het snuffelen op 
zolders, in kasten, lades, albums of dozen naar kermisfoto’s flink wat 
tijd en energie kost. Maar wellicht begrijpt u ook dat met die ene 
reactie ‘mijn honger nog niet gestild is’. Vandaar dat ik mijn verzoek 
aan mijn dorpsgenoten durf te herhalen: 
 
Zou u eens tussen uw oude en of recentere foto’s willen zoeken naar 
kiekjes die bij gelegenheid van de kermis bij de attracties genomen 
zijn?  
En zou u bij het vinden van zo’n foto contact op willen nemen met mij 
voor overleg? 
 
Mijn adres is: Het Groen 31. 
Telefoon: 040 205 12 84. 

Met dorpse groeten, Henk van Dooren. 
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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 17 maart 2021 

 

Vanwege de aanhoudende Corona situatie vergaderen wij voorlopig digitaal 

Besproken onderwerpen: 

• Jan Pasmans van stichting 'Hart voor Knegsel' (HvK) heeft de 

Dorpsraad bijgepraat over de laatste ontwikkelingen: 

 HvK heeft een goed en constructief gesprek gehad met 

gemeente Eersel. 

 HvK heeft interviews gehouden met vertegenwoordigers van 

verschillende doelgroepen. 

 Er wordt een expert vergadering gepland met alle 

belanghebbenden. 

 In mei wordt er een grotere informatiebijeenkomst gepland. 

 Er wordt overlegd met de direct omwonenden van de 

pastorietuin. 

• Ad van Gestel van de gemeente Eersel heeft de Dorpsraad 

bijgepraat over de plannen voor nieuwbouw: 

 Gemeente Eersel wil graag cyclisch bouwen, wat inhoudt dat er 

altijd een bouwactiviteit ergens plaats vindt. 

 De provincie eist dat eerst alle mogelijkheden tot inbreiding 
benut worden voordat er buiten de bebouwde kom gebouwd 
mag worden. 

 Gemeente Eersel heeft  25 mogelijke locaties geïdentificeerd 
voor  mogelijke woningbouwlocaties.  

 In Knegsel is het tankstation als bouwlocatie actief. Aanpassing 
van het bestemmingsplan is aangevraagd.  

• De gemeente heeft na het sturen van een brief aan de 

omwonenden met uitleg van het plan voor de nieuwe parkeerplaats 

aan de Pastoor Eykenweg gesprekken gevoerd met een aantal 

groepen omwonenden. Er is een lijst opgesteld met opmerkingen 

en verbeterpunten, waarvan een aantal zijn verwerkt in een 

aanpassing van het plan. De vergunning zal nu aangevraagd gaan 

worden. Wanneer alles voorspoedig verloopt kunnen medio juni de 

werkzaamheden starten. 

• Maandag 8 November  is vastgesteld als een nieuwe datum voor 

het jaarlijkse overleg met B&W van gemeente Eersel.  
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• De locaties van twee publieke watertappunten in Knegsel is formeel 

overeen gekomen: één bij de picknicktafel op het plein aan Het Groen en 

één bij de picknicktafel bij de kapel. 

• De werkgroep Welzijn & Zorg heeft zijn eerste maandelijkse vergadering 

gehouden.  

Het project 'Welkom in Knegsel'  dat onder deze werkgroep valt heeft sets 

van ansichtkaarten in heel Knegsel laten verspreiden met de Leenbode.  

Er is besloten nog even te wachten met het bezoeken van nieuwe 

inwoners vanwege de Coronamaatregelen.  

Nieuwe inwoners kunnen zich wel aanmelden bij de Dorpsraad. 

• De Dorpsraad heeft naar aanleiding van berichten dat mensen in het 

buitengebied heel slechte internetverbindingen hebben gesproken met  

de projectleider vanuit gemeente Eersel voor het glasvezelnetwerk. Het 

volgende is besproken: 

 In buitengebied 2 heeft KPN glasvezel aangelegd tot aan alle grenzen 

van de percelen. Bewoners moeten 2800 Euro betalen via de 

gemeente om aangesloten te worden. 

 In buitengebied 3 is uiteindelijk geen glasvezel aangelegd door KPN. 

Zij zouden dit alleen doen indien meer dan 60% van de bewoners 

direct tot aansluiting zouden overgaan, wat niet gebeurd is.  

 Een ander lokaal bedrijf, Brofiber, is begonnen met het aanbieden van 

glasvezelaansluitingen in de Kempen.  

• Een nieuwe meetkast voor het meten van fijnstof van het regionale 

meetnetwerk is geïnstalleerd in Knegsel op de dorpsgrens aan de 

Zandoerleseweg. 

• De defecte lantaarnpaal aan de Pastoor Eykenweg is uiteindelijk 

gerepareerd. 

• Er is overleg met dorpsraad Steensel geweest over het openstellen van 

de N397 voor landbouwvoertuigen, zodat deze voertuigen minder door de 

dorpskernen zouden hoeven te rijden. We blijven in overleg met de 

dorpsraad van Steensel. 

 

 
 
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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Trots op positieve resultaat inwonerspeiling! 
 

 

Afgelopen oktober/november zijn er brieven rondgestuurd met daarin 

een link naar een digitale vragenlijst: de inwonerspeiling. Hier doet 

onze gemeente iedere twee jaar aan mee zodat we direct van onze 

inwoners te weten komen hoe zij over verschillende dingen denken. 

In totaal hebben 1319 inwoners, waarvan 126 uit Knegsel, de 

vragenlijst ingevuld. Ik wil jullie hiervoor danken want daaruit kunnen 

wij als gemeente Eersel, maar ook de  Dorpsraad, veel informatie 

halen. 

Eric Beex, jullie dorpswethouder, is trots op de behaalde resultaten. 

Nagenoeg alle onderwerpen zijn hoger gewaardeerd dan in 2018, 

maar zelfs ook hoger dan gemeenten van vergelijkbare grootte. Ook 

ikzelf ben enthousiast over de uitkomsten. De inspanningen van 

iedereen om met elkaar samen te werken, naar elkaar te luisteren en 

rekening met elkaar te houden zijn niet onopgemerkt gebleven en dat 

doet me goed!  

Overal in onze gemeente is het percentage van inwoners dat vindt 

dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan 

gestegen. Buurtbewoners staan meer dan voorheen voor elkaar klaar. 

Ook wordt aangegeven dat inwoners en organisaties meer ruimte 

hebben gekregen om ideeën en initiatieven te realiseren. Dit zie je 

dan ook weer terug in de hoeveelheid inwoners die aangegeven 

hebben dat de leefbaarheid in hun buurt vooruit is gegaan. 

Dit soort berichten lees ik, als medewerker Dorpsparticipatie, 

natuurlijk erg graag! Vooral het gedeelte waaruit de waardering blijkt 

dat wij als gemeente initiatieven op het gebied van leefbaarheid 

ondersteunen en dat jullie, onze inwoners, van mening zijn steeds 

meer betrokken te worden bij de aanpak van de leefbaarheid in jullie 

buurt, doet mij goed. Ik durf wel te beweren dat we SAMEN een 

goede weg ingeslagen zijn en wat mij betreft blijven we deze 

vervolgen.  
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Ik schrijf het woord ‘samen’ hierboven bewust met hoofdletters want 

dat is wat mij betreft het sleutelwoord. Wat jullie samen in Knegsel 

kunnen bereiken moet je niet onderschatten! Ik ben ervan overtuigd 

dat iedere kern beschikt over mensen met vaardigheden/ambachten/

kunde/kennis waardoor bijna alles realiseerbaar is. En wanneer het 

dan gaat om initiatieven die ten goede komen aan de sociale 

betrokkenheid en leefbaarheid in Knegsel bestaat ook 

participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil nog om ‘het bootje 

mee van de kant te duwen’. 

Wil je nu meer weten over de inwonerspeiling? Of over de 

mogelijkheden van Dorpen Maken Het Verschil? Op onze website 

www.eersel.nl kun je meer informatie vinden. Je mag natuurlijk ook 

contact met mij opnemen via telefoonnummer (0497) 5531 300 of 

emailadres a.wouters@eersel.nl. Houd daarnaast De Leenbode in de 

gaten. Zodra het weer mogelijk is zal ik maandelijks in De Leenhoef 

aanwezig zijn om met je in gesprek te gaan. Wie weet waar we 

SAMEN toe in staat zijn! 

 

Arian Wouters 

Medewerker Dorpsparticipatie 

http://www.eersel.nl
mailto:a.wouters@eersel.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 tot nader bericht 
GEEN 

vieringen 

Palmtakjes 
Tot en met Pasen kan iedereen  
gewijde palmtakjes afhalen in: 

Eersel, in de kerk, 
Steensel, in het portaal, 

Wintelre, in de kapel naast de kerk 

Het parochiebestuur en het pastoraal team 
wenst iedereen 

Zalig en gezond Pasen 

Paasviering vanuit de kerk in Eersel 
op Kempen TV 

 

1e Paasdag (4 april)  om 11.00 uur 
2e Paasdag (5 april)  om 10.00 uur 
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Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

 KERK WEER OPEN MET PASEN!  

De kerkenraad is blij dat tijdens de laatste 

vergadering is besloten dat vanaf Pasen de 

kerk weer open zal zijn voor bezoekers van de 

dienst. Natuurlijk met inachtneming van de 

inmiddels goed bekende Covid maatregelen. De 

diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 

Stille Zaterdag zullen worden uitgezonden 

(zonder bezoekers) vanuit Bergeijk. Aanvang 

telkens om 19.00 uur. Ds. M. de Vries zal 

samen met ds. J.  van der Wal deze diensten 

gaan verzorgen. 

Zondag 4 april, Pasen 

Eersel  10.00 uur 

Voorganger: Ds. M. de Vries, Bergeijk 

 

Zondag 11 april 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: Ds. J. Beks, Eindhoven 
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Bedje gespreid 

Indien u in de voorbije wintermaanden ten gevolge van de Coronapandemie besmet 
bent geraakt door het wandelvirus i.p.v. het Covid19-virus, dan mag u zich gelukkig 
prijzen. En dat om meer dan alleen gezondheidsredenen.  

Als lezer van dit blad bent u ongetwijfeld een dorpsgenoot van mij. En al wandelend 
zult u gemerkt hebben dat we in een erg luxueus wandeldorp leven, naar de 
Nederlandse maatstaven  van 2021. Vertrekkend van een willekeurige plek nabij de 
dorpskom kan elke kombewoner desgewenst binnen 200 meter in de bossen zijn. Je 
kunt alle kanten op! Geeft u de voorkeur aan wandelen in open ruimtes dan hebben 
de vele velden en akkers  ook van alles te bieden. Die laatste lagen er gedurende de 
wintermaanden overigens levenloos bij, in winterslaap. Om uitrustend van de laatste 
zomer nieuwe krachten op te doen voor een nieuwe oogst.  

Met het bereiken van de lente verandert dat levenloze. De activiteiten op de akkers 
en velden worden in april naar een arbeidzaam hoogtepunt getild. In een snel tempo 
zal u al wandelend kunnen genieten van wat ik noem typische ‘aprilakkers’, met 
gestroomlijnde contouren.  Als vóórproefje voeg ik voor u een foto toe, die ik in één 
van de laatste jaren gemaakt heb aan de westrand van de ‘staatsbossen’. Ik wens u 
veel wandelplezier. 

Oh ja! Mocht u nog plannen hebben om in uw eigen moestuintje bonen te kweken, 
dan geef ik u hierbij nog een oude tip: 

 “Ge moet de bonne niet dieper in de grond zette dan da ze de (toren)klok nog kunne 
hurre.” 

En dat laatste met een knipoog naar al diegenen die zich inzetten voor en nadenken 
over de bestemmingen van pastorie, kerk en toren…Doet u al mee?  
 Henk van Dooren. 
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NIEUWSBRIEF     NO.1        2 APRIL ‘21 

Beste inwoners, 

 

Na vorige publicaties in de Leenbode en op de website gaan we u via een  

Nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  Allereerst willen 

we u iets vragen: Weet u nog waarom destijds het initiatief is genomen om 

de Stichting Hart voor Knegsel in het leven te roepen? 

.... Toen bekend werd dat de kerk gesloten ging worden, en kerk en 

pastorie verkocht zouden gaan worden, waren wij bang dat dit 

beeldbepalend hart van Knegsel er in de toekomst wel eens anders uit 

zou kunnen gaan zien dan we wilden. We waren ook bang dat het een 

bestemming zou kunnen krijgen waar Knegsel niets aan zou hebben. Dat 

zo’n dreiging er ook echt was, daarvan getuigen de verschillende 

verzoeken tot aankoop die het Parochiebestuur heeft ontvangen. Wij 

wilden voorkomen dat de regie over het proces dat zou gaan volgen, 

niet in eigen   Knegselse handen zou komen. 
 

Gelukkig was er ook bij het Parochiebestuur de intentie om het cultureel 

erfgoed (kerk, pastorie en pastorietuin) te behouden voor Knegsel. 

Om ervoor te zorgen dat we een duidelijke gesprekspartner en 

onderhandelaar konden zijn is op 22 april 2020 de stichting opgericht. We 

zijn nu dus als Hart voor Knegsel bijna een jaar actief! 
 

De naam zegt genoeg: Met hart vóór Knegsel richten we ons op het 

realiseren van het toekomstige hart ván Knegsel. We zijn er van overtuigd 

dat dit kan slagen als we daarin met elkaar samenwerken. We komen 

daarom niet met een klaarliggend plan, maar creëren mogelijkheden en 

kansen om als dorpsgemeenschap mede te bepalen hoe het er uit gaat 

zien.  
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We hebben in het afgelopen (Corona-)jaar heel veel voorwerk gedaan. De 

laatste resultaten zijn de vele gesprekken die we in Knegsel hebben 

gevoerd en waaruit een grote betrokkenheid blijkt.  

Ook bespeuren we de terecht aanwezige vragen als: Wordt “onze 

achtertuin” volgebouwd?, Welke inbreng hebben we?, Heeft het financieel 

wel kans van slagen? Welke belangen worden vooral meegenomen? 
 

Vanuit Bisdom en Parochiebestuur is onder andere de voorwaarde gesteld 

dat er maatschappelijke en sociale functies aangegeven worden, waar 

Knegsel nu en in de toekomst behoefte heeft.  

Dus kijken we naar een “veranderend Knegsel”. Algemene belangen en de 

identiteit van het dorp wegen zwaar. Wij zien kansen voor het vergroten 

van de leefbaarheid. Het hart van Knegsel kan een unieke en verbindende 

plek worden voor jong en oud. 
 

Om kennis en informatie op te doen organiseren we binnenkort een 

expertmeeting. We nodigen experts op het gebied van maatschappelijke en 

sociale functies, bouwkundige en planologische mogelijkheden, 

exploitabele woon- of zorgvoorzieningen en vormen van samenwerking uit. 

Samen met diverse geledingen uit Knegsel, gaan we de mogelijkheden (en 

onmogelijkheden) met elkaar bespreken. 
 

De uitkomsten hiervan vormen “de eerste bouwstenen” waarmee we 

verder kunnen werken aan een plan dat kan rekenen op een breed 

draagvlak binnen Knegsel. 
 

We hopen dat u met belangstelling deze Nieuwsbrief hebt gelezen. Tot de 

volgende! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Stichting Hart voor Knegsel 

www.hartvoorknegsel.nl 

info@hartvoorknegsel.nl 

http://www.hartvoorknegsel.nl
mailto:info@hartvoorknegsel.nl
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Het Jeugdfonds Sport & Cultuur  
verwacht toename armoede in de  
Klas door coronacrisis  
 

 

 

Een uitlaatklep voor kinderen in armoede is van groot belang  

Amsterdam, 22 maart 2021 – Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

verwacht dat de coronacrisis leidt tot een toename van het aantal 

kinderen in de klas dat opgroeit in armoede. Het fonds baseert 

die verwachting onder meer op berekeningen van het Sociaal 

Cultureel Planbureau, dat voorspelt dat het aantal mensen in ar-

moede in Nederland na de coronacrisis met 28% toeneemt. Dat 

betekent dat ook steeds meer ouders het lidmaatschap van de 

sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer kunnen 

betalen. En dat terwijl kinderen die thuis te maken hebben met 

financiële stress juist nu zoveel baat hebben bij een uitlaatklep.  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat ook deze kin-

deren mee kunnen blijven doen aan sport en cultuur in Noord-

Brabant. In de vandaag gelanceerde campagne ‘Elk Kind Kan!’ 

wil het fonds leerkrachten, gymdocenten en andere medewerkers 

in het basisonderwijs bewustmaken van de hulp die het fonds 

kan bieden. De campagne maakt duidelijk dat alle kinderen mee 

kunnen doen met sport en cultuur. Geldzorgen hoeven geen 

drempel te zijn voor ouders.  

Het belang van samen voetballen, turnen, dansen of muziek maken 

voor kinderen is het afgelopen jaar tijdens de coronacrisis extra duide-

lijk geworden. Toch schiet dit er door de maatregelen sneller bij in. Uit 

recente cijfers van NOC*NSF blijkt dat 67% van de kinderen minder 

sport en beweegt sinds de invoering van de tweede lockdown.  
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Gelukkig zijn buitensporten zoals voetbal, hockey en atletiek mogelijk 

en sinds deze week mogen kinderen weer naar zwemles. Maar ook 

nu er weer wat meer mag en kan, is sport en cultuur niet voor ieder 

kind een gegeven. Dat mag én hoeft niet zo te zijn, vindt het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur. In haar nieuwe campagne, gericht op 

medewerkers in het basisonderwijs, laat het fonds weten dat zij voor 

kwetsbare kinderen klaarstaat. Ook in Noord-Brabant. Het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt advies, ondersteuning en tools aan 

leerkrachten om armoede bij kinderen in de klas te herkennen en zo 

makkelijk mogelijk een aanvraag te doen voor sport- of 

cultuurdeelname.  

Elk Kind Kan!  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur doet met de campagne ‘Elk Kind 

Kan!’ een beroep op medewerkers in het basisonderwijs: van 

leerkrachten tot intern begeleiders en gymdocenten. Een belangrijke 

groep voor het fonds, want zij kunnen als betrokken professional een 

aanvraag indienen voor een gezin dat het financieel moeilijk heeft. 

Het fonds betaalt dan de contributie of het lesgeld voor sport en 

cultuur, zodat elk kind mee kan doen.  

Jeugdfonds Sport Brabant Ook het Jeugdfonds Sport Brabant doet 

mee met deze actie! Samen met onze lokale ambassadeurs Stijn 

Brokx en Marc Lammers. Scholen kunnen meedoen met de win-actie 

die aan de campagne Elk Kind Kan hangt. De klassen kunnen een 

meet en greet winnen met één van deze ambassadeurs voor hun 

klas. Misschien winnen ze wel een panna-toernooi voor hun klas!  

 

Lees hier hoe je mee kunt doen als school: 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/elk-kind-kan-winactie/ 



 

20 

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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C-130 Hercules transportvliegtuigen oefenen boven 

Nederland, België en Duitsland  

Van maandag 12 april 2021 tot en met vrijdag 23 april 2021 wordt 

vanaf vliegbasis Eindhoven de oefening Orange Bull gehouden. 

Orange Bull is een oefening waaraan wordt deelgenomen door het 

336 squadron van de Koninklijke Luchtmacht, 11 Luchtmobiele 

Brigade, het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. Per 

dag worden vanaf vliegbasis Eindhoven met twee C-130 Hercules 

transportvliegtuigen twee waves gevlogen boven Nederland, België 

en Duitsland. De wavetijden zijn van 14:30 uur tot 17:30 uur en 

van 21:00 uur tot 24:00 uur. Tijdens de oefening wordt ook op 

zaterdag en zondag gevlogen.  

Deze oefening is voor de vliegtuigbemanning een belangrijke 

voorbereiding op de Minusma-missie in Mali eind dit jaar. 

Gedurende de oefening wordt op een lage vlieghoogte gevlogen 

waarbij de vliegers tijdens de avondvluchten gebruik kunnen 

maken van Night Vision Goggles (nachtzichtapparatuur). Tijdens 

Orange Bull wordt onder andere het droppen van parachutisten en 

cargo geoefend.  

Voor de oefening zijn een aantal gebieden gereserveerd 

waarbinnen de vliegtuigen oefenen en laag zullen rondcirkelen. 

Meer informatie over de gebieden en de oefening kunt u vinden  

op: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen.  
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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 


