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Informatie
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.
Gemeente balie, 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

ZuidZorg Winkel Eindhoven
Klantenservice tel. 088 10 20 100
Medipoint, ZuidZorg winkel
Doctor Cuyperslaan 38
open: ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 12.00 uur
Servicepunt, Kastelenplein 173,
open: ma. t/m vr. 7.30 - 17.30 uur

Contactpersonen
Bezoekgroep
Maria Wouters
040 205 1665
Maria van den Bliek 040 205 2339
Bloedprikken
Op afspraak
tel. 040 214 1202

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

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

Dokterspost
MMC Veldhoven
Run 4600
tel. 0900 123 2024

Stichting Jose Cordewinders
Welzijnsfonds
Www.josecordewinders.nl
bestuur@josecordewinders.nl
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Informatie
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

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

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

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

(PMD= Plastic, Metaal, Drankkartons)
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De nieuwe “Kortbij” zou lopen t/m vrijdag 27 november!
Naar aanleiding van de persconferentie van het Kabinet op 3
november zullen De Leenhoef en De Ladder gesloten zijn
tot en met 18 november; dan zal de volgende persconferentie
plaatsvinden en zal het dagelijks bestuur van de Leenhoef
bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Dus: wegens de huidige corona maatregelen is er geen
Knegsel Kortbij beschikbaar in deze Leenbode en voor meer
informatie neem contact op met de beheerder van de Leenhoef
via leenhoef@gmail.com

De sporthal is te huur voor allerlei sporten.
Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,
Telefonisch: 040-2051541

Volgende verschijningsdatum 27 november
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur zondag 23 november

e-mail: redactie@leenbode.nl
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Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda

December
12, 13, 19, 20

Uitvoering Theater ’t Ros: Jeugd

De gemeentebedrijvengids kan door ieder vanaf nu afgehaald
worden in de Leenhoef.
Veldhovens weekblad en Kempenaer af te halen
in de Leenhoef tijdens openingsuren.

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
www.philomeen.nl

Holistic Pulsing, de natuurlijke weg
naar gezonde blijheid ☺

Gediplomeerd
Pedicure
Resie Peeters
Vessemseweg 6
Knegsel
tel. 040 205 2807

Het Groen 10A, 5511 AE Knegsel, 040 -2987550
06 -12258063 www.autobedrijfverouden.nl

Behandeling volgens afspraak

Korte Kerkstraat 7a

Steensel

BAKKERIJ DRIESSEN

Diverse specialisaties
Fysiovanhoof.nl

KROMSTRAAT 40 | 5504 BD | VELDHOVEN | 040 2532544
WILLIBRORDUSSTRAAT 2 | 5513 AB | Wintelre | 040 205 12 85

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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De kerktoren in de Leenhoef.
We “zetten de toren binnen”.
Met een poster in De Leenhoef
vragen we ieders aandacht.
De kerk en de toren spelen binnen het dorp een verbindende rol.
Verbinden is ook het sleutelwoord binnen de Stichting Hart voor
Knegsel.
Tot nu toe zijn voor ons deuren geopend door gesprekken die we
hebben gevoerd met betrokken partijen.
Die hebben voor vertrouwen gezorgd.
De vertragingen door alle Coronamaatregelen moeten we, net als
iedereen, aanvaarden.
Voorzover de voorschriften die gelden het toelaten willen we in
gesprek met het dorp.
Een juiste herbestemming is immers iets dat het hele dorp aangaat!
In de toekomst moet het hart van Knegsel een verbindende rol
(blijven) spelen in de vorm van ontmoeten, leren, spelen, wonen,
zorgen en vieren. Dat zijn de belangrijkste pijlers.
Eerst iets over de toren.
De toren heeft aan de voorzijde rondbogige deuren met een
bakstenen sieromlijsting.
Aan weerskanten zitten spleetvensters met daaronder een sierrand van baksteen. In het midden is een rondraam met stervormige natuursteen. De galmgaten geven een extra karakter aan de
toren en zorgen er voor dat het klokgelui goed hoorbaar is.
Op het zeszijdige spitse dak staat een verguld kruis met haan.
Het verhaal gaat dat, toen de torenspits afgebouwd moest worden, het hout op was. Men heeft toen het hout van de schaftkeet
gebruikt….. Twee kapellen sluiten de toren voor een deel in.
Naast deze bouwkundige feiten weten we dat de toren deel
uitmaakt van het kerkgebouw en dat ze het enige bouwwerk in
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Knegsel is met een dergelijke hoogte. Vanuit de toren heeft men
een mooi uitzicht over het dorp en de omliggende velden en bossen.
De toren is een Christelijk symbool. Ze wijst naar de hemel en ook
het kruis en de haan hebben een Christelijke betekenis.
Het kruis herinnert aan het sterven van Jezus.
En de haan? Petrus verloochende Jezus, tot de haan drie maal
kraaide. Ze herinnert de mensen er aan trouw te blijven aan het
geloof. Bovendien kondigt ze een nieuw begin aan en door naar
de haan te kijken kan men bovendien de windrichting aflezen.
De toren herbergt ook de klok. De klok die nu in de toren hangt is
niet de eerste. De oude torenklok uit 1776 is in de oorlog door de
bezetters mee naar Duitsland genomen en omgegoten t.b.v. de
wapenindustrie.
Op deze klok stond de tekst:
ALEXIUS PETIT ME FECIT , SOMEREN 1776 , SIT NOMEN
DOMINI BENEDICTUM.
Maar ook de bijzondere inscriptie:
CONCORDIA RESPARVE CRESCUNT. ( In de vertaling bij de foto
staat nog dat het RESPARVAE moet zijn ).
Gelukkig kwam er een nieuwe klok, waarop de schenkers vermeld
staan en het jaar waarin ze gegoten werd.
Aan de kerkhofzijde staat:
D.D.CORN.S V. THIEL X CATH. V.D. WAERDEN
MARTH.S – ARN.S – JO.ES – CATH
A.D. 1958
PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT
Aan de pastoriezijde staat:
S. MONULPHUS ET GONDULPHUS
( Met dank aan Bernard van de Ven voor deze informatie over
beide klokken )
De klok roept gelovigen op om naar de kerk te gaan en ze deelt
ons mee als er iets feestelijks of droevigs aan de hand is.
Ze brengt mensen samen. Bovendien wisten de boeren destijds
op het land dan “of het al middaguur was”. Dan hield men even
stilte voor gebed… en voor een stevige boterham!
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De toren is een zeker statussymbool en tevens blikvanger in het
dorpshart. Zelfs in de avonduren en ook ’s nachts, sinds het
uurwerk verlicht is en ze in de schijnwerpers staat.
Verbinden…..
Een nieuw begin…..
De windrichting aflezen….. welke nieuwe bestemming kiezen we?
Stichting Hart voor Knegsel heeft ideeën gevormd naar aanleiding
van de gehouden enquête, en die hebben kans van slagen mits ze
breed gedragen worden.
Op dit moment zijn we in overleg met ErfgoedLab Brabant over de
te volgen stappen.
De eerste stap is het benaderen van verenigingen, groeperingen,
individuen en overige belanghebbenden. Hoe we dat doen?
In de Leenbode van 27 november hopen we u daarover te kunnen
informeren onder de titel:
“Concordia Resparvae Crescunt”. “Door eendracht worden kleine
dingen groot”.
Jan Pasmans, namens Stichting Hart voor Knegsel
www.hartvoorknegsel.nl
info@hartvoorknegsel.nl

STEUNPUNT EN KBO ACTIVITEITEN.
In verband met het coronavirus hebben wij zoals jullie begrijpen alle
activiteiten stopgezet.
We zullen jullie weer tijdig informeren wanneer wij weer zullen
opstarten.
We wensen iedereen in deze moeilijke tijd heel veel sterkte.
KBO/Steunpunt Knegsel
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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
GÉÉN WEEKENDVIERINGEN,
WOORD- EN GEBEDSDIENSTEN
TOT
MEDIO DECEMBER 2020*
*Tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die zouden
kunnen leiden tot een zekere mate van afschaling.

HET BESTUUR EN PASTORAAL TEAM
R.K. parochie Sint Willibrordus
Verdere bijzonderheden, zie:
Persbericht in deze Leenbode
en
www.samenwillibrordus.nl
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Hoogeloon

Protestantse kerk
Hoogeloon - Eersel

Eersel

Kerkdiensten
www.pkn-eersel.nl

Zondag 15 november
Eersel, 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. de Vries, Bergeijk
Zondag 22 november
Eersel, 10.00 uur
Voorganger:Ds. J. de Bie ‘s Gravenpolder
www.pkn-eersel.nl

Geef je kleding een 2e kans!
Beste allemaal,
Helaas zitten we weer in een periode waarin we zoveel mogelijk thuis
moeten blijven. Vandaar misschien, dat de opkomst zo klein was bij de
2e hands kledingverkoop.
In het voorjaar 2021 ga ik een nieuwe poging doen, dus er mag nog
steeds kleding gebracht worden.
Verder heb ik intussen bergen mondkapjes gemaakt en aardig wat
kleding mogen aanpassen/repareren. Dit vind ik fijn om te doen en ik
merk dat het wordt gewaardeerd.
In het kader van duurzaamheid zou ik graag met anderen in contact
komen, om hierover ideeën uit te wisselen. Samen is het gemakkelijker
en vooral leuker om te kijken wat haalbaar is.
Heb je hier wel oren naar, stuur me dan een mailtje;
winandavandesande@hotmail.com.
Vriendelijke groet van Winanda van de Sande,
Slikdijk 3, Wintelre, 06 572 863 51.
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PERSBERICHT

Update 03 november 2020
Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown en
continuering maatregelen voor onze kerken.
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet nieuwe, tijdelijke, maatregelen afgekondigd om onze vrijheden in ons dagelijks leven in te perken.
De huidige maatregelen van de gedeeltelijke lockdown blijven van
kracht en vanaf woensdag 04 november om 22.00 uur zijn daar nog t/m
18 november extra maatregelen bijgekomen.
Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna
mogelijk is.
Wat houdt dat in voor onze kerken?
•

•

•

Onze kerken blijven gesloten tot medio december, tenzij er zich
nieuwe ontwikkelingen voordoen die zouden kunnen leiden tot
een zekere mate van afschaling.
Uitvaarten kunnen bijgewoond worden door maximaal 30
personen waarbij vooraf registratie via de uitvaartondernemer
noodzakelijk is. Tevens het dringende advies om mondkapjes te
dragen vooruitlopend op de wettelijke verplichting.
De kerken in Eersel en Steensel blijven toegankelijk voor het
aansteken van een kaarsje.

Wij zullen ons ná de persconferentie van het kabinet medio december
opnieuw beraden over de openstelling van de kerken na deze periode.
Het Bestuur en Pastoraal Team R.K. Parochie Sint Willibrordus
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Documentaire
“Centen van Knegsel” op TV

In de afgelopen weken werd in de regionale
bladen al aandacht besteed aan deze
documentaire die gemaakt werd door
Marieke Widlak.

Het onderwerp van de documentaire is de vraag die Marieke zichzelf
stelt: “wat zou ik willen betekenen binnen ontwikkelingshulp? “
Die vraag werd actueel toen haar opa aan haar vroeg om zijn plaats in te
nemen binnen de stichting “Steun India Knegsel”.
En om de relatie die haar grootouders zijn gestart met de ondersteuning
van Christopher Bara, op die manier door te zetten.
De documentaire is daarmee een heel persoonlijk document geworden,
prachtig in beeld gebracht met sfeervolle plaatjes in Knegsel, afgewisseld met beelden uit India.
De meeste Knegselnaren kennen de stichting Steun India van de vele
acties in de afgelopen jaren.
Zo hielden we sponsorlopen, boekenbeurzen, fancy fairs en veilingen.
Het meest vers in het geheugen ligt waarschijnlijk het driejaarlijkse
Bara Buffet ( genoemd naar Christopher Bara). De centen die daarmee
werden opgehaald hebben nu de titel van de documentaire opgeleverd.
Van harte aanbevolen!
Stichting Steun India Knegsel
Secr. Het Groen 31
5511AD Knegsel
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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 20804113 kees@wanrooijmakelaardij.nl

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

AUTO-CARE

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

19

Dorpsraadvergadering 21 oktober 2020
Vanwege de aanhoudende Coronasituatie
vergaderen wij voorlopig digitaal
Besproken onderwerpen:
•
Er is overleg geweest op 6 oktober tussen de stichting 'Hart voor
Knegsel' en de Dorpsraad. Daar we allebei het belang dienen van
goede leefbaarheid in ons dorp is afgesproken dat we elkaar goed
op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de wensen vanuit
de gemeenschap.
•
Er is een nieuw initiatief gestart voor het welkom heten van
nieuwe inwoners in ons dorp. Er wordt gedacht aan een welkomsbezoek en een tas met informatie over alle verenigingen,
organisaties en bedrijven.
•
De Adviesraad Sociaal Domein van gemeente Eersel wil graag een
keer langskomen tijdens onze vergadering, zodra dat weer
mogelijk is.
•
Er is een voorstel gedaan om een publiek watertappunt in ons
dorp te installeren. Dit zal door ons nader onderzocht worden.
•
De gemeente heeft de mogelijkheid gecreëerd om vanuit 'Dorpen
maken het verschil' bankjes te plaatsen langs wandelroutes in ons
dorp. Wij zullen een aantal geschikte locaties gaan zoeken.
Binnengekomen berichten:
•
Er is een lijst van een betrokken inwoner ontvangen met een aantal vragen en opmerkingen, die vanuit de gemeente reeds zijn
beantwoord.
•
Er is een verzoek binnengekomen voor het opnieuw opstarten van
een werkgroep die kwetsbare inwoners signaleert in ons dorp.
•
'Welzijn de Kempen' is op zoek naar een vrijwilliger die regelmatig
een kopje koffie wil drinken met een oudere vergeetachtige man.
•
Er is een vraag binnengekomen of het fietspad langs de
Eerselseweg helemaal doorgetrokken kan worden naar Duizel;
onderzoek loopt.
Voor meer informatie zie onze website: http://www.knegsel.info/
Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: Dorpsraad@knegsel.info
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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

Trimsalon
Alpha Omega

06 1817 5852

trimsalon-alpha-omega@outlook.com
De Kranepoel 27
5511 MC Knegsel
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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 kadoartikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT servicepunt, staatsloten, hengelsport, ijzerwaren
en 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

Afscheid nemen
VANDEVENUITVAARTEN

is het koesteren van herinneringen.

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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De tijd van sterven
is de tijd van aandacht voor het leven.

Zandoerle 1, 5507 RJ Veldhoven
Tel. mobiel 06 213 402 64
stef@vandevenuitvaarten.nl
www.vandevenuitvaarten.nl

