Twee-wekelijkse uitgave van ‘de Leenhoef’
voor de Knegselse gemeenschap
Nummer 23, 26 november 2021

Bekijk de website voor de vele
mogelijkheden met een
limousine.
www.limousineservicebrabant.nl

Trimsalon
Alpha Omega
06 18175852
Trimsalon-alpha-omega@outlook.com
De Kranenpoel 27
5511MC Knegsel

VAN DEN BROEK
Kromstraat 27a Veldhoven
tel. 040 254 1965

TEVENS INTERIEURBOUW
Frits Konings 06-18635719
het Groen 24 Knegsel
Modelmakerij.frits@gmail.com
www.modelmakerijfrits.nl

2

de

Leenbode

26 november 2021
Jaargang 40 - nummer 23

Een uitgave van:
Gemeenschapshuis “de Leenhoef”
Steenselseweg 8a,
5511 AG Knegsel
Tel. 040 205 1541
Beheerder:
Marly Geudens 06 2931 2537
Bij geen gehoor:
Ans Tholen
06 2150 7060

Advertenties:
Van huishoudelijk karakter worden
kosteloos geplaatst.

E-mail: leenhoef@gmail.com
Website: www.deleenhoef.nl

De redactie behoudt zich het
recht voor om kopij te weigeren
of aan te passen, ontvangst wordt
bevestigd.

Teksten:
Inleveren tot uiterlijk 18.00 uur op
de zondag vóór het verschijnen
van de Leenbode per e-mail aan:

redactie@leenbode.nl

Secretariaat:
Hoekdries 12
5511 KS Knegsel

Drukwerk:
Marly Geudens
Frank-Jan Baas
Noud van Buul

Bankrekening Leenbode:
NL65RABO0126193266
De redactie:
Noud van Buul 040 205
Annemieke
van Dooren 040 205
Tiny de Greef
06 2210
Thomas Bles
06 2322
Frank-Jan Baas 06 5135
Nolda Straatman 06 1064
Bezorging:
Wim Bazelmans
Wesley vd Broek
Hein Wouters
Kim Wouters

06 4666
040 205
040 205
06 5383

Bestuur “de Leenhoef”:
Voorzitter: Henk Veenvliet
Vice-voorzitter: Ad Keeris
Secretaris: Nienke Kloppenborg
Penningmeester: Hans Becx

2315
1284
6661
0511
3867
6940

Leden:
Noud van Buul
Christian Janssen
Rudie Peeters
Corrie van der Heijden
Robby Verhagen

8260
3615
3428
3636
1

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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Zondag
Maandag

Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

28 nov
29 nov

30 nov

01 dec
02 dec

03 dec

09.30 u

KA on route: KA “on de wandel.”

10.00 u

Repetitie Jeugdtoneel

13.00 u

Wandelen vanaf de Leenhoef

13.30 u

Steunpunt: Sinterklaas Surprisespel

18.30 u

Repetitie Dansmarietjes

09.00 u

Koersballen (bibliotheek open)

13.30 u
20.00 u

Kaarten, biljarten, handwerken of
even bijpraten (bibliotheek open)
Repetitie toneel

13.30 u

Biljarten Leenhoef 3

19.30 u

Generale repetitie toneel

08.45 u

Bloedafname (op afspraak)

13.30 u

Biljarten Leenhoef 2

18.30 u

Repetitie dansmarietjes

19.30 u

Repetitie Jeugdtoneel

10.00 u

Old Stars Korfbal FSC

18.15 u

Muziekmaatjes en Piepers

20.00 u

Repetitie Heide Echo

20.00 u

Toneeluitvoering Theater t Ros

Zaterdag

04 dec

09.30 u

Kangoeroetraining

Maandag

06 dec

13.00 u

Wandelen vanaf de Leenhoef

13.30 u

Foto’s kijken Steunpunt

18.30 u

Repetitie dansmarietjes
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Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

07 dec

08 dec
09 dec

10 dec

11 dec

12 dec

09.00 u

Koersballen (Bibliotheek open)

13.30 u
20.00 u

Kaarten, biljarten, handwerken of
even bijpraten (bibliotheek open)
Repetitie toneel

10.00 u

Vergadering KBO kring Gem. Eersel

19.00 u

Gildeavond

13.30 u

Biljarten Leenhoef 1

18.30 u

Repetitie dansmarietjes

19.30 u

Repetitie Jeugdtoneel

10.00 u

Training Old Stars Korfbal FSC

20.00 u

Repetitie Heide Echo

20.00 u

Toneeluitvoering Theater ‘t Ros

09.30 u

Kangoeroetraining

12.30 u

Vrijwilligersmiddag Steunpunt

20.00 u

Toneeluitvoering Theater ‘t Ros

20.00 u

Toneeluitvoering Theater ‘t Ros

Volgende verschijningsdatum 10 december
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur 5 december

e-mail: redactie@leenbode.nl
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
December
13
14
16 — 30
17 – 18 — 19

Kienen
Samen eten
Bloedafname (op afspraak)
Uitvoeringen Theater ’t Ros

19
23
24
24

Kantine Knegselse Boys: 14.30 u Feijenoord - Ajax
Mix toernooi bij Knegselse Boys
De Starters en Cactussen: Kerstmarkt op het plein
KA on route: KA viert Kerst

Januari
2022
8

Prinsverkiezing CV de Blaarkoppen in de Leenhoef

9

Knegselse Boys: Snertwandeling / Nieuwjaarsreceptie

15
21
22
31

Veteranen Knegselse Boys: schieten bij het Gilde
Knegselse Boys: Pub – Quiz
Concert Heide Echo ‘Oscar en de Draak’
Ledenvergadering Blaarkoppen

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 29 november hebben we een Sinterklaas surprisespel en op
6 december worden weer foto`s bekeken in de Leenhoef

Op maandag 13 december is het weer kienen.
Alle activiteiten beginnen om 13.30 uur
Elke dinsdag kunt u ’s morgens 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 open van 13.30-16.30 uur.

De huiskamer heeft een vrije inloop van 13.30-16.30 uur.
Elke dinsdagmiddag is er weer hobbyen in de Leenhoef o.a. kaarten
maken, handwerken of gewoon een praatje maken. De bibliotheek is
ook open.
Dit alles met in achtneming van de coronaregels.
Tot ziens.
Het bestuur

WANDELEN OP MAANDAGMIDDAG IN KNEGSEL
Met inachtneming van de coronaregels.

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.
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UITNODIGING SAMEN ETEN/ STEUNPUNT
Kerstdiner op dinsdag 14 december 2021.

Licht gebonden champignonsoep met minibroodje
***
Visspies in 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.
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Vakantie Huisartspraktijk Steensel

In verband met vakantie is Huisartspraktijk Steensel gesloten van maandag 3 januari t/m vrijdag 7 januari 2022.
Voor spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren (van 8.00 tot 17.00 uur)
contact opnemen met:
Huisartspraktijk Riethoven,
Schoolstraat 2 te Riethoven.
Telefoon: 040-204 16 20
Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen belt u met de dokterspost. Telefoon: 040-2660505
Afwezigheid drs. M. Widdershoven
Vanwege privéomstandigheden is mw. Widdershoven eerder met zwangerschap verlof gegaan dan gepland. Hierdoor zijn er in november enkele
waarnemende huisartsen in de praktijk geweest. Dit heeft mogelijk onrust
met zich meegebracht voor u als patiënt. Het team wil u bedanken voor de
flexibiliteit, het geduld en de bemoedigende woorden. Mw. Widdershoven
zal afwezig zijn tot en met augustus 2022.
Vanaf december neemt drs. A. Geudens het spreekuur van
M. Widdershoven over. Zij is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Drs. A. Geudens is aanwezig tot en met 4 maart 2022. Hierna zal zij ook
met zwangerschapsverlof gaan.
Vanaf 7 maart 2022 zal drs. J. van den Heuvel het spreekuur op zich nemen tot en met augustus 2022.
Wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Team Huisartspraktijk Steensel
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Beste (oud-)Veteranen,
Het Veteranenteam van de v.v. Knegselse Boys gaat al
sinds jaar en dag schieten bij het Gilde bij aanvang van
een nieuw jaar. Iedere januari opnieuw verzamelen leden
van dit team en diverse Gildeleden op het Trefpunt om
daar om de Koning van de Veteranen te schieten.
Deze traditie is nu al zo vaak geweest, dat de eerst
volgende editie alweer de 25e keer is. Maar omdat men
vroeger niet alles zo goed wist bij te houden en foto’s in
mindere mate werden gemaakt, weten wij als Knegselse
Boys 4 niet meer exact wie, wanneer gewonnen heeft?
Gelukkig telt ons mooie dorpje nog diverse oud-leden van
dit Veteranen team en wellicht kunnen zij ons helpen.
Ben of ken jij nog winnaars vanaf 1997 t/m heden dan
horen we het graag.
Geef het maar door aan Jan Willekes en/of Joseph
Bogaars.
Of plaats een berichtje op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/kbveteranen
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Wanneer: zaterdag 15 januari 2022
Waar:
Gildeterrein ’t Trefpunt van Gilde St. Monulphus &
Gondulphus
Hoe laat: vanaf 13.30 uur
Voor wie:

alle betrokkenen van Knegselse Boys (4)
Veteranen van nu en vroeger

Opgave/Afmelden bij Joseph Bogaars en/of Jan Willekes

Wat een teleurstelling wederom!
De uitslag van de persconferentie van 12 november gaf ons
helaas geen andere keus dan het niet door laten gaan van onze
prinsverkiezing.
Het bestuur heeft daarom besloten dat we, mocht het tegen die
tijd weer allemaal mogelijk zijn, onze prinsverkiezing gaan
houden op zaterdag 8 januari 2022.
De reeds gekochte kaarten blijven automatisch geldig voor 8
januari. We hopen op goed nieuws de komende tijd en zien
jullie allemaal graag op zaterdag 8 januari 2022.
Laten we duimen dat het door kan gaan!!
Bestuur CV de Blaarkoppen
Carnavalsvereniging de Blaarkoppen
Secretariaat; Mirjam van de Ven
Den Heuvel 15
5511 AK Knegsel
Tel.; 040-2052242
E-mail secretariaat; leo.mirjam@xs4all.nl.
E-mail vereniging ; deblaarkoppen@gmail.com
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Kerk van
H.H. Monulphus & Gondulphus
Knegsel
tel: tel. 0497-512235
www.samenwillibrordus.nl

Kerkdiensten in de weekend van 27-28 november
1e Zondag van de Advent
Zaterdag 19.00 uur – Wintelre – W&C viering
Zondag
Zondag
Zondag

09.30 uur – Eersel – Eucharistieviering
09.30 uur – Knegsel – W&C viering
11.00 uur – Vessem – Eucharistieviering

Dit weekend geen dienst: Duizel, Steensel

Intenties van Knegsel zondag 28 november
t.e.v. Sint Cecilia;
Walter van de Ven (nms. fietsclub Knegsel);
Aloys Sesink (verjaardag)

Kerkdiensten in de weekend van 4-5 december
2e Zondag van de Advent
Zaterdag 19.00 uur – Duizel – Eucharistieviering
Zaterdag 19.00 uur – Wintelre – W&C viering
Zondag 09.30 uur – Eersel – Eucharistieviering
Zondag 11.00 uur – Vessem – W&C viering

Dit weekend geen dienst: Knegsel, Steensel

Hierna eerstvolgende dienst in Knegsel:
Zondag 12 december 9.30 uur – Eucharistieviering

Wilt u een misintenties die destijds wegens corona
vervallen is, alsnog gelezen hebben, laat het mij dan weten.
Bernard van de Ven – 040-2051997
knegsel@parochieeersel.nl
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Hoogeloon

Protestantse kerk
Hoogeloon - Eersel

Eersel

Kerkdiensten
www.pkn-eersel.nl

Zondag 28 november

Eersel, 10.00 uur
Voorganger: ds. J. de Bie, ‘s Gravenpolder
Zondag 5 december
Eersel, 10.00 uur
Voorganger: dhr. R. Wijkhuizen, Helmond
www.pkn-eersel.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 en datum het betreft.
* Het aanvangsuur van de activiteit.
* Bij e-mail onderwerp de inhoud kort omschrijven
Maak van ons geen spoorzoekers!
Redactie van de Leenbode.
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Dorpsraadvergadering
17 November 2021
Besproken onderwerpen:
• Een afvaardiging van de stichting ‘Hart voor Knegsel’ heeft tijdens

de dorpsraadvergadering de status toegelicht van de plannen voor
de herbestemming van de kerk, de pastorie en de pastorietuin. Het
afgelopen jaar zijn er enquêtes gehouden en in mei een viertal
expert meetings. De stichting heeft nu een visiedocument opgesteld.
Het doel is om het geheel als 1 project te ontwikkelen, dus niet als 3
losse projecten. In de pastorietuin zullen woningen gerealiseerd
gaan worden met mogelijk een zorgfunctie. Er zijn nog veel open
punten en er is aangegeven dat nog een lang proces zal volgen
voordat de definitieve invulling bepaald is.

• Vanuit het gemeentelijk initiatief ‘Krachtige Kernen’ zijn twee

voorstellen die door leden van de dorpsraad opgevolgd gaan
worden:

• Meer groen aan 't Groen: Het voorstel is om aan de klassieke

lantaarnpalen bloembakken te hangen.

Een kleine werkgroep zal dit verder uitwerken.
• Historische optocht: Het voorstel is om een historische

optocht te organiseren zoals ook in jaren '80 is gedaan.

Er is een werkgroep gevormd door een aantal enthousiaste
dorpsgenoten en zij hebben al een eerste bijeenkomst
gehouden.
• Op 8 november is het jaarlijkse overleg geweest tussen het college

van Burgemeester & Wethouders en de dorpsraad. Vorig jaar is deze
bijeenkomst niet doorgegaan vanwege COVID. Het overleg is in
goede sfeer verlopen en het college probeert zoveel mogelijk aan de
vragen en wensen uit ons dorp te voldoen. De besproken
onderwerpen zijn o.a.: verkeer, woningbouw, verbeterinitiatieven en
onze samenwerking.
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• Op verzoek van de dorpsraad is er een waarschuwingsbord

geplaatst voor overstekende fietsers aan de Steenselseweg bij
binnenkomst van het dorp.

• De gemeente heeft een aantal snelheidsmeters geplaatst. Deze

zullen regelmatig verplaatst worden om het gewenningseffect
tegen te gaan. Recent is zo’n snelheidsmeter verplaatst van de
Eikenbocht naar Het Groen.

• De klok van de kerk was defect, maar is gelukkig ondertussen weer

hersteld.

Binnengekomen berichten:
• Bericht van gemeente Eersel: eerste fase van het onderzoek naar

een energieopwekkende en geluidswerende voorziening langs de
A67 is afgerond. In fase 2 zullen verschillende scenario's worden
uitgewerkt, die vervolgens aan het college gepresenteerd zullen
worden.

• Adviesbureau Accent: zij hebben in opdracht van de gemeente

Eersel een conceptvoorstel opgesteld voor de ontwikkeling van de
Transitievisie Warmte (TWV). Zij willen dit aan alle dorpsraden
toelichten. In december zal hierover een bespreking worden
georganiseerd.

• Bericht van landgoed Duynenwater: op 20 november wordt de

preproloog van de Parijs-Dakar race gehouden bij het E3-strand.

• Bericht over het beweegplein: de levering van de fitnesstoestellen

is vertraagd, mogelijk tot januari. De opening die gepland was op
20 november is uitgesteld vanwege de verslechterde COVID
situatie.

• Uitnodiging voor de kick-off van de woonzorgvisie Kempen

gemeenten op 30 november.
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Steunpunt activiteiten op maandag
Doorgaan van deze activiteiten is afhankelijk van de op dat moment geldende
maatregelen.
Activiteiten van het steunpunt zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden! Bij
binnenkomst wordt de QR code gevraagd.
Aanvang telkens om 13.30 uur.
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 per e-mail: doorenvan@hetnet.nl

6 december: fotovertoning.
13 december: kienen
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Vacature 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
21
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Geef je kleding een 2e kans:
Het is even geleden, dat ik een berichtje plaatste. Dat komt doordat ik sinds
1 september gestart ben met een nieuwe baan en daarom minder tijd heb
voor de kleding.
Vanaf nu stop ik met inzamelen en bewaar ik alleen een mooie verzameling
dameskleding. Dus dames, zoek je iets leuks voor een lage prijs en wil je
bijdragen aan het hergebruiken van kleding? Bel of app me dan om een
afspraak te maken; 0657286351.
Heb je nog kleding klaar staan om in te leveren? Bij de Jacobushoeve in
Vessem zijn ze heel blij met kleding voor volwassenen. En de kledingbank
aan de Gestelsestraat in Eindhoven wil alles om degene die het niet kunnen
betalen te voorzien van kledij.
Het (ver)maken van kleding/textiel blijf ik doen, als er geen haast bij is…….
Ik wil iedereen bedanken voor de kleding die gebracht is en de opdrachten
die ik heb gekregen. Hopelijk tot ziens voor het aanschaffen of vermaken
van een mooi kledingstuk.
Vriendelijke groet van Winanda van de Sande.

NAMENS STICHTING DE KEMPEN SPECIALS: ALLE DONATEURS VAN
DE PLUS SPONSORPUNTEN BEDANKT!!!!
De landelijke sponsoractie van Plus Supermarkten, waaronder ook Eersel, om te
sparen voor sponsoring van clubs, verenigingen en stichtingen, is voor ons, Stichting De Kempen Specials, een ongekend succes gebleken!
Als vrij kleine en onbekende organisatie (wij organiseren activiteiten voor kinderen en jongeren met autisme) hebben veel mensen ons gesteund! Daarom willen
we iedereen die ons gesteund heeft met sponsorpunten op deze manier
HARTELIJK DANKEN!
Onze doelgroep heeft vaak moeite om mee te doen met reguliere bijeenkomsten
en daarom zorgen wij dat zij bij ons mee kunnen doen aan de activiteiten, die wij
organiseren. We zijn afhankelijk van sponsoring en/of subsidies, zodat wij deze
activiteiten tegen een lage kostprijs aan kunnen bieden aan deze kwetsbare doelgroep.
Normaals onze hartelijke dank namens het hele team van Stichting De Kempen
Specials.
Corrie Driessen,
Stichting De Kempen Specials Eersel
06-20114195
Stichting De Kempen Specials | Postadres: Koppenhoek 45
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| 5521 GX Eersel

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 om 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 zich
ergens in de tweede helft van de vorige eeuw te laten afspelen.
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 in 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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Start nieuwe jaar met nieuwe cursus
De eerste helft van het cursusjaar zit er op. In 2022 starten er weer
verschillende bijeenkomsten, waar u zich voor kunt inschrijven. Er zijn
cursussen bridge en nieuw is een cursus Mahjong. Voor beide wordt
er een gratis introducties gegeven om te kijken of het iets voor u is.
(Bridge op 10 januari en Mahjong op 13 januari). Wilt u meer weten
over de muziekgeschiedenis start er een cursus op 11 januari. Verder
beginnen er een aantal creatieve cursussen, de cursus Spaanse
wijnen proeven, hoe je wijn en spijs het beste kunt combineren, en
een vorm van vegetarisch koken. Er is fotografie voor gevorderden en
haken voor beginners. Nieuw is de cursus om een familiewapen te
maken. Genoeg aanbod, ook gezellig om met een paar vrienden,
vriendinnen, buurtgenoten deel te nemen.
Voor het gehele aanbod, alle informatie en inschrijven kijk op onze
website
www.volksuniversiteitdekempen.nl,
schrijf je daar in op onze nieuwsbrief of volg ons op facebook.
We hopen je te zien in het cursusjaar 2022. En wensen iedereen
alvast fijne feestdagen.
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Het D team van korfbalvereniging FSC is ongeslagen kampioen geworden .
De jongens en meisjes behaalden dit kampioenschap door als een team te
korfballen en veel te scoren.
Proficiat met dit mooie resultaat .
Heb je ook interesse om mee te komen korfballen stuur dan voor meer
informatie een e-mail naar :
info@fsckorfbal.nl
Of kom kijken naar een training of wedstrijd .
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KERSTMARKT

Ook dit jaar organiseren de vriendengroepen de Starters en de
Cactussen weer een kerstmarkt op het dorpsplein.
Een gezellige samenkomst met eten, drinken en deze keer met het
gezellige Pub-up cafe

KA on Route!
Het Gilde van Knegsel verzorgt, zoals ieder jaar weer de prachtige
Kerststal op het durpsplein en zal hierbij ook aanwezig zijn.
Het Rad van Fortuin zal weer draaien voor mooie prijzen en voor
eten en drinken kunt u bij onze kraampjes terecht.

De verkiezing van vrijwilliger van het jaar zal ook weer plaats vinden.
Mensen die hiervoor in aanmerking komen kunt u opgeven bij de
organisatie van de kerstmarkt.
De kerstmarkt is op vrijdag 24 december van 18.00 – 22.00 uur.
Opgeven vrijwilliger van het jaar:
vrijwilligervanknegsel@gmail.com
di146871@telfortglasvezel.nl
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JUNIOREN
ZATERDAG 27 NOVEMBER
- RKSV Heeze JO19-2
KSC JO19-1
SV Valkenswaard JO15-3 - KSC JO15-1
- KSC JO14-1
ZSC JO14-1
St Netersel/Casteren
KSC JO13-1
JO13-1
KSC JO12-1
SV Budel JO12-2
KSC JO11-1
Reusel Sport JO11-3
- KSC JO10-1
DOSL JO10-2
- KSC JO10-2
Hapert JO10-2
- KSC JO9-1
Rood Wit V JO9-3
- Beerse Boys JO8-3
KSC JO8-1

14:30 uur
13:15 uur
14:30 uur

Steensel

13:00 uur
11:30 uur
10:00 uur
11:00 uur
9:30 uur
9:00 uur
10:00 uur

Steensel
Steensel
Steensel

Steensel

ZATERDAG 4 DECEMBER
Best Vooruit JO19-2
KSC JO15-1
KSC JO14-1
St SDO'39/HMVV/Hulsel
JO13-1
UNA JO12-2
Rood Wit V JO11-2
KSC JO10-1
KSC JO10-2
KSC JO9-1
SJO DEES/Vessem JO8-1

- KSC JO19-1
- Beerse Boys JO15-1

15:00 uur
14:00 uur

Knegsel

- JO14-1

12:30 uur

Knegsel

-

13:00 uur
9:45 uur
10:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
10:00 uur
9:30 uur

Reusel Sport/CoTrans

KSC JO13-1
KSC JO12-1
KSC JO11-1
EFC JO10-3
Marvilde JO10-4
Bergeijk MO9-2
KSC JO8-1
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Knegsel
Knegsel
Knegsel

Programma VV Knegselse Boys

SENIOREN
ZONDAG 28 NOVEMBER
Knegselse Boys 1
Knegselse Boys 2
Knegselse Boys 3
Knegselse Boys 4
Knegselse Boys VR1

-

Netersel 1
Terlo 2
Terlo 5
Steensel 4
UNA VR1

14:30 uur
11:30 uur
13:15 uur
9:45 uur
10:00 uur

Knegselse Boys 1
Knegselse Boys 2
Knegselse Boys 3
Knegselse Boys 4
Knegselse Boys VR1

14:00 uur
12:00 uur
12:00 uur
10:00 uur
10:00 uur

ZONDAG 5 DECEMBER
SVSOS 1
Vessem 2
Bladella 9
De Weebosch 4
Oisterwijk VR1

-
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Kleurplaat
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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!

32

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
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