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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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Donderdag

30 dec

08.45 u

Bloedafname (op afspraak.)

Januari
13 – 27

Bloedafname (op afspraak.)

22

Concert Heide Echo Oscar en de Draak

29

Bijeenkomst BVM2

31

Ledenvergadering Blaarkoppen

Februari
26,27,28,29

Carnaval

Volgende verschijningsdatum 7 januari
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur 2 januari

e-mail: redactie@leenbode.nl
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Marly, bedankt!
Het bestuur van de Leenhoef had graag een mooi afscheid
georganiseerd voor onze beheerder Marly Geudens. Helaas kan
dat, om de bekende redenen, niet doorgaan.
Mede namens de medewerkers, vrijwilligers en gasten van
onze MFA bedanken we Marly voor de tomeloze inzet als
beheerder van De Leenhoef. Het staat vast dat we haar erg
gaan missen.
We wensen Marly heel veel succes in haar toekomstige
loopbaan, maar eerst hopen we van harte dat ze gaat genieten
van de reis die ze samen met Piet wil gaan maken door
Europa.

Per 1 januari is Marly Geudens niet meer het aanspreekpunt
van De Leenhoef.
Vanaf deze datum kunt u voor vragen en reserveringen
terecht op telefoonnummer 040-2051541 en, maar nog
liever, via mail op leenhoef@gmail.com.

Ans Tholen neemt de honneurs waar tot er een nieuwe
beheerder is.
Zij zal daarbij ondersteund worden door diverse
bestuursleden, om de lasten zoveel mogelijk te verdelen.
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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Wij willen iedereen namens KBO/Steunpunt
fijne feestdagen toewensen en
vooral een gezond 2022.
Het bestuur
KBO/Steunpunt Knegsel
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De V.V. Knegselse Boys heeft u een paar belangrijke
mededelingen te doen:
Op het moment van schrijven was het nog onduidelijk wat
de extra persconferentie van afgelopen zaterdag in zou gaan
houden. We hielden ons hart vast. We vreesden voor het
ergste en nu hebben we ons eraan te houden. We hadden al
een lange periode dat we zonder trainingen zaten. Ons 1e
elftal heeft zelfs niet mogen voetballen. Hopelijk biedt de
nabije toekomst snel veel goeds!
# Blijf gezond
# Alleen samen krijgen we corona onder controle
# Alleen samen kunnen we blijven voetballen!!
Activiteiten:
In een eerdere Leenbode hebben we meerdere activiteiten
aangekondigd, maar zowel de mixtraining, als de
Snertwandeling, als de Pubquiz gaan allemaal NIET door en
worden waar mogelijk verplaats naar later dit seizoen.
Speeltuin:
Op de oproep van de laatste keer zijn diverse aanmeldingen
gekomen en dus hebben we met dit nieuwe comité ook al bij
elkaar gezeten om alle wilde ideeën op papier te zetten. De
eerste stappen zijn gezet naar een nog mooier en leuker
sportpark.
Nieuwe trainer:
Eind november heeft onze TC naar buiten gebracht dat
hoofdtrainer Danny Blankers ons na 3 seizoenen zal gaan
verlaten. Helaas hebben alle 3 voetbalseizoenen te kampen
gehad met corona en dus hebben we nooit tastbare prijzen
kunnen pakken en aan successen kunnen ruiken. De
Knegselse Boys en Danny kijken heel positief terug op een
mooie tijd en een prettige samenwerking. Diverse
selectiespelers hebben stappen gemaakt en vooral ook de
jeugdspelers hebben zich positief ontwikkeld. Danny is toe
aan een nieuwe uitdaging en het bestuur en de TC van v.v.
Knegselse Boys respecteren deze beslissing.
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Supermarktactie en Rabobank Clubcampagne
We willen iedereen hartelijk bedanken voor het steunen van
onze vereniging. Op een simpele manier kon je ons steunen
en dat is massaal gedaan. Zowel de Albert Heijn, de Plus v/d
Huijgevoort als de Rabobank actie hebben wij voor Knegselse
Boys zeer mooie bedragen mogen ontvangen. Dit was alleen
mogelijk dankzij onze achterban!
Recycling:
Sinds enkele maanden wordt op plastic flessen van onder
andere AA en andere energiedrankjes ook statiegeld geheven.
Om deze flesjes nu goed te scheiden van ons andere afval,
zijn hiervoor op ons sportpark speciale afval containers
geplaatst. Via de firma Statiegeld Nederland hebben wij gratis
containers gekregen om deze plastic flesjes te verzamelen.
Voor het het retourneren van enkel deze statiegeld flesje
worden wij financieel beloond.
Help ons dus een handje en gooi statiegeldflesjes in de juiste
containers!!
Nieuwe ideeën:
Hoewel we als vereniging het heel aardig voor elkaar denken
te hebben, staan we als bestuur en diverse comités natuurlijk
open voor nieuwe ideeën. Wil jij de club nog groter maken?
Help ons dan. Dit kan door deel te nemen in een comité of je
aan te melden voor een los project.

www.knegselseboys.nl
www.ksc-jeugdvoetbal.nl
facebook/knegselseboys
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Kerk van
H.H. Monulphus & Gondulphus
Knegsel
tel: tel. 0497-512235
www.samenwillibrordus.nl

GEEN DIENSTEN OP:
Vrijdag 24 december – Kerstavond
Vrijdag 31 december – Oudejaarsdag
Kerkdiensten op zaterdag 25 december
1e Kerstdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

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

Zaterdag 25 december geen dienst: Steensel

Misintenties van Knegsel op 25 december:
Pastoor Harrie Peters;
overl. ouders Heijmans-Neutkens en familie;
Walter van de Ven (nms. fietsclub Knegsel);
overl. ouders v.d. Heijden-Neutkens;
Toon en Pietje Bartels-v.d. Huijgevoort en fam.;
Sjef Keeris en fam.;
Toontje Neutkens en fam.;
overl. ouders Harrie en Mien Cattenstart-Castelijns;
overl. ouders Jantje en Sjaan Pasmans-v. Raak;
overl. familie Pasmans

Kerkdiensten op zondag 26 december

2e Kerstdag
Zondag 09.30 uur – Eersel – W&C viering
Zondag 09.30 uur – Wintelre – Eucharistieviering
Zondag 10.00 uur – Steensel – Eucharistieviering
Zondag 11.00 uur – Vessem – W&C viering

Zondag 26 december geen dienst: Knegsel, Duizel
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Hoogeloon

Protestantse kerk
Hoogeloon - Eersel
Kerkdiensten
www.pkn-eersel.nl

Zaterdag 25 december, kerstfeest
Eersel, 10.00 uur
Voorganger: dhr. J. van der Wal, Eersel
Vrijdag 31 december
Bergeijk, oudejaarsviering
www.pkn-eersel.nl

Kerkdiensten in het weekend van 1-2 januari

Dag van de vrede – Driekoningen
Za. 1 jan. 09.30 uur – Eersel – Eucharistieviering
Za. 1 jan. 10.00 uur – Steensel – Eucharistieviering

1 januari geen dienst: Knegsel, Duizel, Vessem, Wintelre
Zo. 2 jan.
Zo. 2 jan.
Zo. 2 jan.
Zo. 2 jan.

09.30
09.30
11.00
11.00

uur
uur
uur
uur

– Eersel - Eucharistieviering
– Wintelre – W&C viering
– Vessem – W&C viering
– Duizel – Eucharistieviering

2 januari geen dienst: Knegsel, Steensel

HET IS MOGELIJK DAT ALLE DIENSTEN VERVALLEN
Kijk op: www.samenwillibrordus.nl
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Eersel

NIEUWE ROLSTOELEN VOOR HIDUP BARU

Op het arme Indonesische eiland West-Timor in Atambua
is het rehabilitatiecentrum Hidup-Baru, hetgeen Nieuw
Leven betekent gevestigd. Het staat onder leiding van de

zusters Franciscanessen en biedt plaats en verzorging aan
ongeveer 40 patiënten. Steun aan dit centrum is een van de
belangrijke speerpunten van de stichting Harapan.
Ondanks het feit dat sommige ouders er de voorkeur aan
geven hun gehandicapte kind te verbergen, trachten de

zusters de ouders te overtuigen om hun kind te laten
behandelen. Door middel van therapie of medische
ingrepen wordt geprobeerd het de kinderen mogelijk te
maken een leven buiten het centrum te leiden. Indien dat
niet mogelijk blijkt is permanent verblijf noodzakelijk.
De kinderen die worden opgenomen, velen van hen zijn
dubbel gehandicapt en kunnen alleen nog maar liggen,
moeten praktisch met alles geholpen worden. Het eerste dat
wordt geleerd is om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te
voeren, bijvoorbeeld zitten, kruipen, gebruik maken van het
toilet, tandenpoetsen en baden. Uiteindelijk leren zij om te

staan, te lopen en om zelfstandig te eten aan tafel. Voor
deze kinderen zijn veel rolstoelen nodig.
12

Mede als gevolg van de coronapandemie hebben de zusters
hier onvoldoende geld voor. In het begin van het jaar werd
daarom aan Harapan steun gevraagd voor de aanschaf van 5
nieuwe stoelen, kosten € 1.250,Dankzij een anonieme sponsor was dit mogelijk. Onlangs
werden de stoelen op Hidup Baru geleverd. Weer een zorg
minder voor de zusters, die dit centrum ook in deze
moeilijke tijden op een uitstekende wijze weten te leiden.

13

Dorpsraadvergadering
15 December 2021
Besproken onderwerpen:
•

•

•

•

•

Er is een bijeenkomst gehouden voor alle dorpsraden van de
gemeente Eersel over de Transitie Visie Warmte (TVM), die
elke gemeente voor het eind van het jaar opgesteld moet
hebben. Het einddoel is om in 2050 geheel van het gas af te
zijn. Het eerste concrete doel is om in 2030 het gasverbruik
in de gemeente Eersel met 25% gereduceerd te hebben. Dit
zal door middel van collectieve en individuele initiatieven
gerealiseerd moeten worden. Het TVM zal op 21 december in
de gemeenteraad besproken worden.
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Er is
voorgesteld om voor Knegsel een zogenaamde “town hall”
bijeenkomst te organiseren, waarin alle politieke partijen hun
programma’s kunnen presenteren met de nadruk op de
onderwerpen die specifiek voor Knegsel van belang zijn. De
Dorpsraad gaat dit idee verder uitwerken.
Er zijn recent 2 gezinnen uit Syrië in Knegsel komen wonen.
De werkgroep Zorg & Welzijn gaat kijken hoe ze kunnen
meehelpen om deze gezinnen zo goed mogelijk te integreren
in onze gemeenschap.
De werkgroep ‘Historische optocht’ die gevormd is naar
aanleiding van het gemeentelijk initiatief ‘Krachtige Kernen’ is
ideeën aan het inventariseren. Er is contact gelegd met het
gilde voor mogelijke samenwerking.
Er zijn tassen samengesteld met informatie over allerlei
instanties en bedrijven in Knegsel. Deze tassen zullen op
korte termijn overhandigd gaan worden aan nieuwe inwoners
van Knegsel. Nieuwe inwoners kunnen ook zichzelf
aanmelden voor zo’n tas, daar het voor ons niet eenvoudig is
alle nieuwe inwoners zelf te identificeren.
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Vanuit de Dorpsraad is een nieuw mededelingenbord
geïnitieerd ter vervanging van het huidige bord bij de kerk.
Het nieuwe bord zal op korte termijn geplaatst worden.
• Op 30 november heeft de kick-off plaatsgevonden voor de
vorming van een woonzorgvisie voor de Kempengemeenten.
Vertegenwoordigers van de dorpsraden waren hierbij ook
uitgenodigd. Er is een enquête opgesteld naar het gewenste
woon-zorgaanbod bestaande uit 5 open vragen.
Geïnteresseerden die deze enquête ook willen invullen
kunnen zich via ons e-mailadres aanmelden, dan kunnen wij
de enquête doorsturen.
•

Binnengekomen berichten:
Bericht van de gemeente over de omgevingsvisie 2.0. De
definitieve versie zal op 21 december in de gemeenteraad
worden besproken.
• Bericht van de klankbordgroep Eersel met de agenda voor de
vergadering van het LEO (luchthaven Eindhoven Overleg) op
16 december.
• Brief over de informatieavond op 6 januari om 19 uur over de
camping bij het Dominator Festival in 2022. Iedereen kan zich
aanmelden voor de online Zoom-meeting via email:
omwonenden@artofdance.nl.
•

De Dorpsraad van Knegsel wenst iedereen hele fijne
kerstdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar.
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Beste dorpsgenoten,

De laatste Leenbode van 2021 , een jaar waarin we starten en plots ook
weer eindigen met een lockdown. We hebben ook dit jaar in ons dorp
ervaren hoe waardevol en hartverwarmend het is dat we er voor elkaar
zijn. We willen u allen als Dorpsraad daarvoor enorm bedanken
Vorig jaar is de “Welkomst-tas” gemaakt waarmee we kersverse
Knegselnaren verwelkomen. Naar aanleiding van de “Welkomst-tas”
werd het idee geopperd om een rubriek te starten in de Leenbode ,

“Nieuwe dorpelingen in de Zaligste Zaligheid stellen zich voor”.
We willen daar in deze laatste Leenbode mee starten door u voor te
stellen aan Yahya Toko, Amina en hun 4 kinderen Samira, Laila, Bahjat
en Housein. Enkele jaren geleden hebben ze Syrie verlaten vanwege de
oorlog.
Begin december kwam Yahya aan de Kerbeemd wonen. Als Dorpsraad
zijn we door Vluchtelingenwerk Eersel benaderd om te onderzoeken
wat we samen met andere dorpsgenoten kunnen betekenen voor het
gezin.
We dragen graag een steentje bij om Yahya, Samina en het gezin te
verwelkomen. Het liefst doen we dit samen met jullie. Wil je helpen bij
het leren van de taal, wegwijs maken in de verenigingen in en rond
Knegsel , het leggen van sociale contacten, hulp bij vervoer of
boodschappen……,
laat het ons dan weten. Je kunt contact opnemen met Martin van
Oosterhout (06-43207992) of Lieke Cools (06-53230635).
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Oproep voor speelgoed en knutselmateriaal!
We willen de jongste kinderen verwelkomen met “een Kerstcadeau”.
Samira en Laila zijn 7 en 11 jaar en gaan binnenkort naar de
basisschool. Buiten gaan ze vast met andere kinderen spelen. In huis
hebben ze echter geen speelgoed. Daarom voor Kerst de oproep om
(oud) speelgoed of knutselspulletjes cadeau te doen.
Maak er een leuk pakketje van en schrijf er eventueel een
persoonlijke boodschap bij. Je kunt het afgeven, bij Lieke op
Kerbeemd 12 (‘s avonds en in het weekend), bij Martin op Breeveld 5
(overdag en in het weekend) . Zij zullen het namens jullie aan het
gezin geven.
Alvast heel hartelijk bedankt!
Tenslotte wensen we jullie allen een mooie en warme Kerst en alle
goeds voor 2022.
De Dorpsraad
In elke dag
In elke dag zit goud verstopt
Het zit in doodgewone dingen
Een ontbijtje in de zon
Samen een liedje zingen
Het zit in de wolken die verdwijnen
In een bloem die open gaat
Een onverwachte glimlach
Van een voorbijganger op straat
In elke dag zit goud verstopt
Vaak waar je dat ’t minst verwacht
maar juist in het alledaagse doodgewone
Juist daar vindt goud zijn kracht
17

De V.V.

Knegselse Boys en

Knegsel-Steensel-Combinatie wenst
al haar leden, supporters en sponsors
een sportief en gelukkig 2022.
Helaas wederom een bewogen jaar.
Te weinig sportieve momenten.
Maar na regen komt zonneschijn en dus blijven
we positief en hopen we op nieuwe successen!!

www.knegselseboys.nl
facebook/knegselseboys
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De bezorgers van de Leenbode!

Door weer en wind pogen zij de Leenbode tijdig op uw adres te
brengen.
Hulde aan allen die eens bezorger waren van de Leenbode en
ook aan de huidige ploeg bezorgers die – tegen een kleine
vergoeding – dit nu realiseren.
Hieronder de lijst met bezorgers en welke straten zij voor hun
rekening nemen:
Wesley van de Broek (tel 040-2053615): Breemakkerweg;
Dijkakkerweg; Breemakker; Hoekse Akker; Kerkdijk; Wolfshoek;
De Wetering; Zandoerleseweg; Poelenloop; Nardushoek;
Molenvelden; Urnenweg; d’Ekkersrijte; Sneidershoek; Hoekdries.
Wim Bazelmans (tel 06-46668260): Antwerpsebaan; De
Huufkes; Het Groen; Vessemseweg; Eerselseweg; Duiselseweg;
Schutsboomstraat; Eikenbocht.
Steef Groenen (tel 040-2025728): Pastoor Eijkenweg;
Vossenweg; De Kranenpoel; D’n Alleman; Steenselseweg;
Lindelaan; Kerkbeemd; Den Heuvel; Bleekveld.

Hein Wouters (tel 040-2053428): Veldhovenseweg;
Oeyenbos; Sparrenlaan; Grandislaan; Dennenlaan; Larikslaan;
Sitkalaan; Moormanlaan; Hazeloop; Oude Dijk; Poortakker;
Heurskensbocht; Douglaslaan.
Mocht de bezorger u eens vergeten zijn dan kunt U
contact opnemen met de betreffende jongeman.
Als u eens flyers, die deur aan deur bezorgd moeten worden,
mee wil geven aan de bezorgers dan kan dat tegen een kleine
vergoeding: neem dan contact op met de redactie.
Redactie van de Leenbode.
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Beste Knegselnaren,
2021 is binnenkort alweer voorbij
en een nieuw jaar kondigt zich aan.
Nog steeds in de greep van de pandemie,
waar komen we in 2022 voor te staan?
Wij hopen van ganser harte op gezondheid
en voorspoed, dat is onze wens.
Daarbij trachten we verdere stappen te maken
in de leefbaarheid voor de Knegselse mens.
De torenklok stond even stil, maar dat was van korte duur,
Ze loopt weer goed op tijd.
In die geest ontmoeten we u graag weer in het nieuwe jaar,
komen Knegselse wensen uit en worden we daarmee verblijd.
Nu echter geen blijde boodschap, geen mooi geschenk:
Nederland weer in lockdown helaas, maar het moet.
Laten we in deze donkere dagen oog hebben voor elkaar
en aan eenieder dit meegeven: Houd goede moed!

Met hartelijke groeten,
Hart voor Knegsel.
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