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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.
Gemeentebalie, 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

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

Contactpers. Bezoekgroep
Maria Wouters
040 205 1665
Maria van den Bliek 040 205 2339
Bloedprikken
Op afspraak tel. 040 214 1202
even weken op donderdag van
13.45 uur tot 14.45 uur.

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

AED
Eerselseweg 15.
Steenselseweg 8a. (MFA)
Zandoerleseweg 9.
Breemakkerweg, ‘t Kurfke.
Het Groen 14, Eetcafé de Kempen
(tijdens openingstijden)

Dokterspost
MMC Veldhoven
Run 4600
tel. 040 2660505

Stichting Hart voor Knegsel
website: www.hartvoorknegsel.nl
email: info@hartvoorknegsel.nl

Stichting Jose Cordewinders
Welzijnsfonds
www.josecordewinders.nl
bestuur@josecordewinders.nl

Dorpsraad Knegsel
website: www.knegsel.info
email: dorpsraad@knegsel.info
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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

Buurtbus lijn 294
di. t/m vr. Richting Veldhoven om
8.50 - 10.50 - 12.50 - 14.50 en
16.50 uur. (elke 2 uur)
Richting Hoogeloon om 7.55
9.25 - 11.25 - 15.25 en 17.25 uur.
www.connexxion.nl

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./do. 10.00 - 12.00 uur en
13.30 - 16.00 uur
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

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.

(PMD= Plastic, Metaal, Drankkartons)

Regiopolitie De Kempen
tel. 0900 8844, www.politieeersel.nl

Mobiel scheidingsstation:
4e Woensdag van de maand
13.30 tot 16.30 uur.
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

15 nov

16 nov

17 nov

18 nov

19 nov

13.00 u

Wandelen vanaf de Leenhoef

13.30 u

Steunpunt: Yoga

18.30 u

Repetitie Dansmarietjes

19.00 u

Biljarten

20.00 u

Bestuursvergadering Blaarkoppen

09.00 u

Koersballen (bibliotheek open)

12.00 u

Samen Eten

13.30 u
20.30 u

Kaarten, biljarten of handwerken of
even bijpraten (bibliotheek open)
Vergadering jeugdraad Blaarkoppen

13.30 u

Biljarten Leenhoef 3

19.30 u

Repetitie toneel

19.30 u

Vergadering dorpsraad

08.45 u

Bloedafname (op afspraak.)

13.30 u

Biljarten Leenhoef 1 en 2

18.30 u

Repetitie dansmarietjes

19.30 u

Repetitie Jeugdtoneel

19.30 u

Vergadering HVK

18.15 u

Muziekmaatjes en Piepers

20.00 u

Repetitie Heide Echo

Zaterdag

20 nov

10.00 u

Kangoeroetraining

Zondag

21 nov

11.00 u

Opening Beweegplein

11.00 u

Oefenwedstrijd FSC

14.30 u

Intocht Sinterklaas

Volgende verschijningsdatum 26 november
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur 21 november

e-mail: redactie@leenbode.nl
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Maandag

Dinsdag

Woensdag
Donderdag

22 nov

23 nov

24 nov
25 nov

13.00 u

Wandelen vanaf de Leenhoef

13.30 u

Steunpunt: Foto’s

18.30 u

Repetitie dansmarietjes

19.00 u

Biljarten

19.30 u

Jaarvergadering BOW

19.30 u

Bestuursvergadering ‘t Ros

09.00 u

Koersballen (Bibliotheek open)

13.30 u
19.00 u

Kaarten, biljarten of handwerken of
even bijpraten (bibliotheek open)
Gildeavond

19.30 u

Repetitie toneel

13.30 u

Biljarten Leenhoef 1

18.30 u

Repetitie dansmarietjes

19.30 u

Repetitie Jeugdtoneel

Vrijdag

26 nov

20.00 u

Repetitie Heide Echo

Zaterdag

27 nov

18.15 u

Repetitie Jeugdorkest Knegsel Wintelre

19.00 u

KA on route: Knegsels Fistje

09.30 u

KA on route: KA “on de wandel.”

10.00 u

Repetitie Jeugdtoneel

Zondag

28 nov

Het Veldhovens weekblad is af te halen
tijdens openingstijden in de Leenhoef.
De sporthal is te huur voor allerlei sporten.
Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,
Telefonisch: 040-2051541
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Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda

Onder voorbehoud van wijzigingen
November
29

Steunpunt: Sinterklaas Surprisespel

December
6

Steunpunt: Foto’s

2 – 16 - 30

Bloedafname (op afspraak.)

3 – 10 – 11 –
12 – 17 – 18 19
14

Uitvoeringen Theater ’t Ros

19

Feyenoord - Ajax op TV bij Knegselse Boys

23

Mixtoernoooi bij Knegselse Boys

24

KA on route: KA viert Kerst

Samen eten, Kerstdiner

Januari 2022
8
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25e keer schieten bij Gilde door Knegselse
Boys Veteranen
Knegselse Boys: Snertwandeling /
Nieuwjaarsreceptie
Knegselse Boys: Pub – Quiz

22

Concert Heide Echo Oscar en de Draak

31

Ledenvergadering Blaarkoppen

9

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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Philomeen van de Rijt
Energetisch Therapeut
06-54 24 20 33
www.philomeen.nl

Holistic Pulsing:
de kracht van zacht,
puur natuur!

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 2051285

040-2043756

Ruime eigen parkeergelegenheid

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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STEUNPUNT EN KBO ACTIVITEITEN
Maandag 22 november worden weer foto`s bekeken in de
Leenhoef en maandag
29 november hebben we een Sinterklaas suprisespel.
Elke dinsdag kunt u ’ s morgens om vanaf 9.00 uur tot 11.00
uur koersballen waarbij ook nieuwe leden welkom zijn.
Op dinsdagmiddag zijn er activiteiten in de MFA o.a.
kaarten en biljarten. Wij zijn wij open van 13.30-16.30 uur.
De huiskamer heeft een vrije inloop van 13.30-16.30 uur.
Elke dinsdagmiddag weer hobbyen in de Leenhoef o.a kaarten
maken, handwerken of gewoon een praatje maken. En de
bibliotheek is ook open.
Dit alles met in achtneming van de corona regels.
Tot ziens .
Het bestuur
WANDELEN OP MAANDAGMIDDAG IN KNEGSEL
Elke maandagmiddag om 13.00 uur starten we vanaf MFA de
Leenhoef om een mooie wandeling te maken in de omgeving
van Knegsel.
Met een koffiestop onderweg op eigen kosten.
Heb je zin om te wandelen
sluit je dan aan bij onze
wandelgroep.
Tot ziens op
maandagmiddag.
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UITNODIGING SAMEN ETEN/ STEUNPUNT
Kerstdiner op dinsdag 14 december 2021.

Licht gebonden champignonsoep met minibroodje
***
Visspies met witte wijnsaus of
Hazenpeper klassiek
***
Sperzieboonrolletjes met spek omwikkeld,
stoofpeertjes en aardappelpuree
***
Chipolata en speculaasbavarois.
De kosten zijn €10,00 per persoon
Ik/wij nemen deel aan het kerstdiner op 14 december om
12.00 uur in de Leenhoef.
Naam:
Vlees of Vis
Inleveren bij Annie Jansen. Eikenbocht 9 tel.06-11150059
voor 7 december.
9
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Zorgboerderij Stichting De Buitenkansen
Op de Vessemseweg nummer 9 is zorgboerderij Stichting de
Buitenkansen van start gegaan. Hein Klaasen gaat op zijn
boerderij samenwerken met zijn neef Sander Verhulst, om zo
de biologische melkveehouderij uit te breiden met een
zorgactiviteit.
Hein speelde al langer met het idee om zijn boerderij meer
maatschappelijk in te zetten, waardoor de vraag van Sander,
of hij oren had naar een samenwerking, makkelijk met ‘ja’ te
beantwoorden was. Inmiddels zijn de voorbereidingen
afgerond en is stichting De Buitenkansen klaar om de eerste
deelnemers te verwelkomen.
Hein (1980) werkt al ruim 10 jaar op een biologische en
natuur-inclusieve manier op zijn boerderij. Deze manier van
boeren zorgt ervoor dat er veel werkzaamheden op het bedrijf
met de hand gedaan moeten worden. Hierbij moet je denken
aan het onderhoud van natuurlijke elementen en het
verwijderden van ongewenste kruiden en planten die in een
weiland groeien. Dit lichte fysieke werk wat in de gezonde
buitenlucht gedaan moet worden, is het belangrijkste
onderdeel van de arbeidstraining die de stichting aan wil
bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Dit kunnen jongeren zijn die na het speciaal onderwijs nog
vaardigheden missen om beschut of regulier aan het werk te
gaan. Aan de andere kant ben je ook welkom als je na een
langdurige werkloosheid weer in een gezond ritme wil komen.
De boerderij is dan een mooie plek om dat ritme terug te
vinden. Het grote doel is altijd dat deelnemers binnen bepaalde
tijd weer een stap kunnen zetten naar werk, in welke vorm dan
ook. Desgewenst kan de begeleiding op de boerderij worden
aangevuld met ambulante individuele begeleiding.
Sander (1984) heeft meer dan twaalf jaar gewerkt als ambulant
pedagogisch begeleider voor een particuliere organisatie. Door
de jaren waren de hoofdactiviteiten van Sander
gezinsbegeleiding, groepsbegeleiding en trajectbegeleiding van
beschermd wonen-cliënten. Sander constateerde dat het voor
veel cliënten goed zou zijn om, onder begeleiding, in de
buitenlucht zinvol werk te doen. In Hein en diens boerderij vond
hij de perfecte partner om dit ‘werk’ aan te kunnen gaan
bieden. Sander heeft Social Work/SPH gestudeerd en is SKJ- en
Registerplein geregistreerd.
Voor meer informatie, maar ook tips en adviezen: 06 14435455/
sander@stichtingdebuitenkansen.nl /
www.stichtingdebuitenkansen.nl

Aanleveren kopij.
Helaas komt het te vaak voor dat de aangeleverde kopij niet
juist en / of niet volledig is.
Voordat U indient graag goed controleren:
* welke dag het betreft.
* welke datum het betreft.
* het aanvangsuur van de activiteit.
Maak van ons geen spoorzoekers.
Redactie van de Leenbode.
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Dorpsraadvergadering
20 Oktober 2021
Besproken onderwerpen:
•

Zondag 17 oktober is de presentatie geweest van het
gemeentelijk initiatief ‘Krachtige Kernen’ bij het beweegplein.
De winnende kandidaten zijn:
•

Martin v. Oosterhout: meer groen aan 't Groen. Het
voorstel is om aan de klassieke lantaarnpalen (7 stuks)
bloembakken te hangen (1575 Euro). Eventueel kunnen
we ook nog sfeerverlichting in de bloembakken maken.

•

Sjaak van Beers: historische optocht. Het voorstel is om
een historische optocht te organiseren zoals ook in jaren
'80 is gedaan. Daarnaast zou er een permanente
dorpswandeling kunnen worden uitgezet langs historische
en karakteristieke locaties (2900 Euro).

•

Burny Smets: dorps-BBQ. Het voorstel is om weer een
gezamenlijk BBQ te organiseren voor alle mensen uit
Knegsel, zoals dat 20 jaar lang is gedaan als onderdeel van
het Knegsels Fist (2025 Euro).

•

Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Om de
betrokkenheid vanuit ons dorp te vergroten willen we politieke
partijen de gelegenheid geven hun standpunten te
presenteren die specifiek betrekking hebben op Knegsel. We
zullen gaan uitzoeken in welke vorm dit het beste zou kunnen
worden georganiseerd.

•

De gemeente heeft in principe besloten na een onderzoek
door een extern bureau om de parkeerfaciliteiten bij de
sportvelden aan de Breemakkerweg uit te breiden met 20
parkeerplaatsen.

•

Op 9 oktober is er weer een Knegsel bijeenkomst geweest in
de Leenhoef over Eindhoven Airport door BVM2 (Beraad
Vlieghinder Moet Minder).
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Tijdens de Knegsel bijeenkomst is het volgende gepresenteerd:
•

•

Joris Melkert van TU Delft heeft een update gegeven van de
ontwikkelingen in de luchtvaart. Belangrijkste conclusies:
•

Elektrisch vliegen is geen realistisch alternatief

•

Focus is gericht op alternatieve brandstoffen: bio,
synthetisch of waterstof

•

Groei luchtvaart pre-corona was 5% per jaar, vliegtuigen
worden 1% per jaar zuiniger => totale verbruik kerosine
blijft groeien

•

Enige structurele oplossing is groei stoppen

Als invulling van het advies van Pieter van Geel is er een
nieuw overleg orgaan gecreëerd: LEO, Luchthaven Eindhoven
Overleg. Dit overleg bestaat uit 2 kamers:
•

COVM (Comm. Overleg & Voorlichting Milieu) militair

•

OEA (Ontwikkeling Eindhoven Airport) civiel

•

BOW (Belangenbehartiging Omwonenden Welschap)
presenteerde de analyse van geluidscontouren van het
vliegveld. De huidige 35Ke contour is 25% groter dan volgens
de vergunning is toegestaan. Er is afgesproken dat in 2030
het geluidsniveau 30% gereduceerd moet zijn. BVM2 vindt dat
eerst de 25% overschrijding gereduceerd moet worden en
daarna ook de overeengekomen 30%.

•

De directeur van het vliegveld Roel Hellemons presenteerde
het uitgangspunt dat niet groei maar geluidsreductie bij hen
centraal staat. Zij willen een goede buur zijn.

Binnengekomen berichten:
•

Bericht van gemeente Eersel: concept versie van de
omgevingsvisie 2.0. Document zal besproken worden tijdens
de bijeenkomst met B&W op 8 november.

•

Bericht van gemeente Eersel: voorlopig zal er geen nieuwe
prullenbak geplaatst worden bij het beweegplein vanwege de
daaraan verbonden kosten voor het legen en onderhoud.
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Kerk van
H.H. Monulphus & Gondulphus
Knegsel
tel: tel. 0497-512235
www.samenwillibrordus.nl

Kerkdiensten in de weekend van 13-14 november
33e Zondag door het jaar
Zaterdag 19.00 uur – Wintelre – W&C viering
Zondag 09.30 uur – Eersel – Eucharistieviering
Zondag 09.30 uur – Knegsel – W&C viering
Zondag 11.00 uur – Vessem – Eucharistieviering

Dit weekend geen dienst: Duizel, Steensel

Intenties van Knegsel zondag 14 november
Piet Wouters;
Walter van de Ven (1e jrgt);
Wim Wouters (nms. KBO, Knegsel)

Kerkdiensten in de weekend van 20-21 november
Christus Koning van het heelal
Zaterdag 19.00 uur – Duizel – Eucharistieviering
Zaterdag 19.00 uur – Wintelre – Eucharistieviering
Zondag 09.30 uur – Eersel – W&C viering
Zondag 10.00 uur – Steensel – Eucharistieviering
Zondag 11.00 uur – Vessem – W&C viering

Dit weekend geen dienst: Knegsel

Eerstvolgende dienst in Knegsel:
Zondag 28 november 9.30 uur – W&C viering
Torenklok
De torenklok is in de nacht van 4-5 november vastgelopen.
Daarom is ook de verlichting uitgezet.
Hopelijk is of wordt dit zo vlug mogelijk gerepareerd.
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Hoogeloon

Protestantse kerk
Hoogeloon - Eersel

Eersel

Kerkdiensten
www.pkn-eersel.nl

Zondag 14 november
Eersel, 10.00 uur

Voorganger: ds. M. de Vries, Bergeijk
Zondag 21 november
Eersel, 10.00 uur
Voorganger: dhr. M. de Vries, Bergeijk

www.pkn-eersel.nl

MEDEDELING
Het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis De Leenhoef
moet u tot grote spijt laten weten dat Marly Geudens heeft
aangekondigd dat ze haar functie als beheerder gaat opzeggen.
We gaan zo snel mogelijk uitkijken naar een opvolger. De
advertentie hiervoor vindt u verderop in deze editie van de
Leenbode.
We hopen gauw een opvolger te vinden voor Marly, zodat zij
hem of haar zo goed mogelijk kan inwerken.
Namens het bestuur,
Henk Veenvliet
17
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Beheerder
MFA KNEGSEL

Gemeenschapshuis De Leenhoef en Sporthal De Ladder
Wat zijn de werkzaamheden:
•
De beheerder stuurt de assistent-beheerder en vrijwilligers aan.
•
Stelt de jaaragenda vast met betrekking tot het gebruiken van
de ruimtes. Input hiervoor komt van de vaste gebruikers van De
Leenhoef.
•
Coördineert en promoot activiteiten en evenementen in De
Leenhoef, inclusief acquisitie van nieuwe activiteiten.
•
Rapporteert aan het Dagelijks Bestuur van Stichting
Gemeenschapshuis De Leenhoef.
•
Het takenpakket bestaat uit:
•
Horecawerkzaamheden (beheren bar, voorraadbeheer, uitvoeren
van onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden).
•
Financiële administratie (kasbeheer, facturatie en contacten met
bank).
•
Representeert de Leenhoef als contactpersoon met de
Gemeente Eersel, leveranciers, servicemonteurs, verenigingen
etc.
•
Plannen activiteiten t.b.v. diverse ruimtes.
Wij bieden:
•
Een zelfstandige en verantwoordelijke functie met een
gevarieerd takenpakket.
•
Een dienstverband tot 36-40 uur.
•
Salariëring conform CAO Horeca.
Functie-eisen:
•
SVH-verklaring Sociale Hygiëne (of bereidheid om deze te halen)
•
Verklaring omtrent gedrag
•
Flexibel, bereidheid tot onregelmatige werktijden
•
Goede contactuele eigenschappen
•
Leidinggevende en organisatorische capaciteiten
•
Digitale administratieve vaardigheden
•
Goed kunnen samenwerken en mensen enthousiasmeren
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Marly
Geudens, beheerder De Leenhoef (06-29312537). Uw schriftelijke
sollicitatie (CV en motivatie) kunt u sturen naar:
secretariaat.deleenhoef@freedom.nl
19
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Feestelijke opening
Met grote trots nodigen wij u allen uit voor de feestelijke
opening van het pannaveld in Knegsel onder het genot van een
kopje koffie, thee of ranja
Zondag 21 november 2021 van 11.00-13.00 uur
Helaas hebben we afgelopen week bericht gekregen dat de
levering van de fitnesstoestellen waarschijnlijk nog tot januari
zal gaan duren.
Na een voorbereiding van ongeveer 2 jaar willen we toch niet
langer wachten en dan toch alvast het pannaveld feestelijk
openen.
We hopen dat we z.s.m. het gehele project kunnen afronden.
We willen graag de volgende personen, bedrijven en stichtingen
bedanken voor hun medewerking aan de voorbereiding en
uitvoering van het geheel:

• Welzijnsfonds José Cordewinders
• Stichting SLLE
• Arian Wouters – Dorpen maken het verschil
• Gemeente Eersel
• Postcodeloterij Buurtfonds
• Notaris Maarten Rijntjes
• Opbrengst van de flessenactie bewoners Knegsel
• Rabo Club Support
Graag tot ziens op 21 november!
Bestuur Stichting Bewegingsplein Knegsel
Anja Smets, Annemarie van de Ven en Ingrid Teurlings
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Hilarische relatiekomedie bij Theater ‘t Ros
Knegsel, november 2021. Aan het theaterseizoen 20192020 kwam meer dan anderhalf jaar geleden een abrupt
einde. Theater ’t Ros staat te popelen om de draad weer op
te pakken. 3 December a.s. staat de première gepland van
komedie “Liefde Half om Half”. In de weekenden daarna
wordt het stuk nog zes keer gespeeld.
“Liefde Half om Half” is een toneelklassieker, al in 1969 geschreven
door de Brit Alan Ayckbourn. Als je een avondje wilt lachen over de
liefde en de hysterische capriolen rondom vreemdgaan, mag je deze
komedie niet missen. In het stuk draait het allemaal om overspel.
Je bent getuige van twee dinertjes tegelijk, op twee verschillende
plaatsen. Je leert drie totaal verschillende stellen kennen waarvan
twee stellen hetzelfde stel gebruiken als alibi voor het vreemdgaan.
Regisseur Bernard Tholen heeft ervoor gekozen om het stuk ergens
in de tweede helft van de vorige eeuw af te laten spelen.
De regisseur heeft er ondanks de korte voorbereidingsperiode vertrouwen in: “Liefde Half om Half is geestig, vermakelijk, soms een
beetje confronterend en altijd herkenbaar. Kortom een ideale mix
voor een fijne toneelavond.” Pas in de zomer werd definitief duidelijk dat er dit jaar nog toneel gespeeld kon worden. Voorzitter Ad
Keeris: “We wilden ons publiek niet te lang meer laten wachten. Mede op verzoek van Bernard hebben we daarom gekozen voor een
stuk met een relatief kleine cast. De acteurs hebben bovendien stuk
voor stuk vele jaren toneelervaring.” De cast bestaat uit Ans Tholen,
Hans Keeris, Erica Rombouts, Harm Kok, Carin van der Velde en
Thijs Bierens.
“Liefde Half om Half” is op 3, 10, 11, 12, 17, 18 en 19 december 2021 te zien De Leenhoef in Knegsel. Alle voorstellingen vangen aan om 20.00u. Kaarten a € 12 per stuk, kunnen gereserveerd worden via www.theatertros.nl. Vanzelfsprekend zijn de voorstellingen uitsluitend toegankelijk met
QR-code.
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Steunpunt activiteiten op maandag
Activiteiten van het steunpunt zijn toegankelijk voor alle
geïnteresseerden! Bij binnenkomst wordt de QR code gevraagd.
Aanvang telkens om 13.30 uur.
15 november: Yoga (kennismakingsles) aanmelding sluit
op 12 november
22 november: Foto’s (zie aankondiging elders in deze
Leenbode)
29 november: Sinterklaasmiddag
Als Sinterklaas weer in het land is maken wij er op 29 november
een gezellige middag in Sinterklaassfeer van. We spelen het
Sinterklaas-surprise-spel. Om de beurt mag iedereen dobbelen
en volgen er verrassende ruilacties over meerdere rondes! Om
dit spel te spelen vragen we iedereen die komt om minimaal
twee pakjes (meer mag ook!) te maken van dingen in huis,
waar je eigenlijk vanaf wil, die mooi in te pakken en mee te
brengen op 29 november. Verliezen kun je niet, er zijn alleen
winnaars bij het Sinterklaas-surprise-spel want niemand gaat
met lege handen naar huis. We proeven een versnapering
tijdens de koffie. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, wij hopen
op een heleboel deelnemers (en dus heel veel pakjes!).
Deelnemers uit vorige jaren herinneren zich vast hoeveel er
werd gelachen tijdens het spelen van dit cadeautjesfestijn!
Aanmelden voor deze middag kan t/m vrijdag 26 november.
Aanmelden bij Annemieke van Dooren, het Groen 31
Per telefoon: 040 – 2051284
of email doorenvan@hetnet.nl

6 december: fotovertoning

13 december: kienen
23
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Fotolezing over Torens in de Kempen
Op maandag 22 november organiseert KBO/Steunpunt Knegsel
een middaglezing met dia’s over de torens in de Kempen. In
deze tijd van kerksluitingen een actueel gespreksonderwerp.
Samen aan de hand van foto’s nadenken over de betekenis van
de torens voor onze dorpsbeleving, is niet alleen een middag
van herinneringen ophalen. Het kan ook een bijdrage vormen
voor het vinden van nieuwe bestemmingen voor deze
gebouwen.
De spreker neemt je aan de hand van landschapsfoto’s mee op
een denkbeeldige fietstocht door onze streek. En je ziet dan
natuurlijk de torens in het landschap staan. Op de mooiste
plekken knijpen de tochtgenoten - als het ware - in de remmen
en bespreken ze samen de voor hen liggende torens en kerken.
Met gedichten, uitdrukkingen en spreekwoorden uit de streek
wordt het belang onderstreept van kerk en toren bij de
dorpsontwikkeling door de eeuwen heen.
De interactieve wijze van presenteren maakt deze mix van beeld
en taal afwisselend, en toegankelijk voor een breed
georiënteerd publiek. Ook voor de landschapminnende fietser
en wandelaar wordt het een herkenbare middag.
Aanvang 13.30u. Plaats De Leenhoef.
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Henk van Dooren

Een cadeau om door te geven…

VOEDSELBANK
Bent u lid van de Nationale Postcoderij? Dan ontvangt u deze
week een cadeaukaart t.w.v. €12,50 voor vegetarische produkten.
Wilt u deze cadeaukaart doorgeven aan de Voedselbank? Activeer de kaart(!) en lever hem in bij De Leenhoef (afgeven aan
de beheerder of in de brievenbus) in uw dorp.
Ook gedeeltelijk gebruikte kaarten zijn welkom, deze kunt u ook
in de ton van de Voedselbank doen bij AH.
Met de cadeaukaarten kopen we boodschappen voor de Voedselbank. Doet u mee? Dank alvast namens de cliënten en de
vrijwilligers van de Voedselbank.
Uiterste inleverdatum: 15 november
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Programma KSC
JUNIOREN
ZATERDAG 13 NOVEMBER
KSC JO19-1

Oirschot Vooruit JO15-3 -

RKSV Heeze JO19-2

14:30 uur Steensel

KSC JO15-1

12:30 uur

Terlo JO14-1

-

KSC JO14-1

14:00 uur

KSC JO13-1

12:00 uur

KSC JO12-1

11:30 uur

Bergeijk JO11-2

10:00 uur Steensel

Best Vooruit JO10-5

11:00 uur Knegsel

KSC JO10-2

10:30 uur

KSC JO9-1

-

RKVVO JO9-4

10:00 uur Steensel

KSC JO8-1

-

Hoogeloon JO8-1

10:00 uur Knegsel

Riethoven JO13-1
RKVVO JO12-5
KSC JO11-1
KSC JO10-1
Bergeijk JO10-2

ZATERDAG 20 NOVEMBER
Terlo JO19-1

KSC JO19-1

14:30 uur

De Raven JO15-1

14:00 uur Knegsel

Marvilde JO14-2

12:30 uur Knegsel

KSC JO13-1

-

Hapert JO13-2

13:00 uur Knegsel

Beerse Boys JO12-1

-

KSC JO12-1

10:30 uur

Dommelen JO11-2

-

KSC JO11-1

10:00 uur

ZSC JO10-1

11:00 uur Knegsel

De Valk JO10-3

11:00 uur Knegsel

KSC JO9-1

10:30 uur

KSC JO8-1

10:00 uur

KSC JO15-1
KSC JO14-1

KSC JO10-1
KSC JO10-2
Hapert JO9-4
RKVVO JO8-7
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Programma VV Knegselse Boys
SENIOREN
ZONDAG 14 NOVEMBER
Vessem 3

-

Knegselse Boys 3

10:00 uur

Reusel Sport 8

-

Knegselse Boys 4

10:00 uur

Knegselse Boys VR1 -

Best Vooruit VR1

10:00 uur

ZONDAG 21 NOVEMBER
EDN 56 1

-

Knegselse Boys 1

14:30 uur

Netersel 2

-

Knegselse Boys 2

12:00 uur

Steensel 3

-

Knegselse Boys 3

11:00 uur

Hapert VR1

-

Knegselse Boys VR1

10:00 uur
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Stichting Harapan: SPECULAASACTIE in Knegsel
zorg voor (gehandicapte) kinderen op Flores

De stichting Nativitas op het arme Indonesische eiland Flores is
verantwoordelijk voor 5 kindertehuizen en een internaat voor
meisjes. In de tehuizen wordt gestreefd naar een
gestructureerde oplossing voor kinderen met een probleem
(vondeling, ziek, gehandicapt of uit eenouder gezinnen). Het
klassieke kindertehuis was vanaf de oprichting in 1975 niet het
uitgangspunt. De baby, het probleemkind, de gehandicapte
wordt opgenomen, samen met een volwassen familielid/
pleegmoeder. Gedurende hun verblijf in het tehuis worden
beiden op hun nieuwe levenssituatie voorbereid. Na bepaalde
tijd, afhankelijk van de gezondheid van het kind, de kunde van
de (pleeg)moeder en de situatie in het gezin thuis, gaan beiden
terug naar hun eigen woonomgeving. De tehuizen zijn meer en
meer zorgcentra geworden. Door de coronacrisis heeft
Nativitas het heel moeilijk, er zijn veel extra kosten, donaties
lopen terug en er zijn minder inkomsten vanuit de omgeving.
Het tehuis Assumptio in Wolefeo liep als gevolg van een grote
modderstroom in april veel schade op, daar moeten hoognodig
een aantal voorzieningen getroffen worden om dit in de
toekomst te voorkomen.
De steun aan de centra is een van de belangrijkste speerpunten
van de stichting Harapan. Mede door de jaarlijkse
speculaasactie heeft Harapan al veel kunnen bijdragen.
Ook u kunt steunen door een of meer pakken speculaasbrok
te kopen. Een pak met 3 stuks kost slechts € 2,--. In Knegsel
kan dat bij Joke Wouters, Eikenbocht 8, tel. 06 - 30812024.
(worden in Knegsel evt. thuis bezorgd)
Voor bedrijven, organisaties en instellingen zijn er speciale
acties, leuke presentjes met Sinterklaas of Kerst voor het
personeel of vrijwilligers!! (informatie hierover via
stharapan@hotmail.com )
U kunt ook een gift storten op NL29 Rabo 0177 06 22 66 met
vermelding : kinderen Flores. Stichting Harapan is een
ANBI, giften komen in aanmerking voor belastingaftrek.
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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

AUTO-CARE

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

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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Tel. 0497-544544
Info.dekempen@rabobank.nl

Dinee Cafe
DE KEMPEN
Knegsel
Het Groen 14
Tel. 040 205 5032 Fax. 040 205 5034

Philomeen van de Rijt
Tarot deskundige
06-54 24 20 33
www.philomeen.nl

Welkom voor een
Tarot-legging en ook
voor dé Tarot-cursus!
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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 cadeauartikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT servicepunt,
staatsloten, hengelsport, ijzerwarenen ook voor pasfoto’s

Wil van Buul
Het Groen 20
Knegsel
- tevens klusbedrijf

Planten- en bomencentrum
Eerselseweg 35 Knegsel
Tel. 0497 513253
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• Medische) fitness
• Schouder-/knieklachten
• COPD, diabetes
• Chronische pijn revalidatie
• Bekken (bodem)-/rugklachten
• Spataders bij zwangerschap

• Etalagebenen
• Werk gerelateerde klachten
• Personal training
• Fysiofitheidsscan
• Medical taping
• 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

34

