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Voor ons allen … 
 

Dit jaar geen wintersport 
of samen bergbeklimmen 
maar thuis de kaarsjes aan 
en alle lichtjes dimmen, 

 

met zelfgemaakte chocolademelk 
een speculaasje van de bakker, 
slapen in m'n eigen warme bed 

en op mijn eigen tijd weer wakker. 
 

Dit jaar niet overwinteren 
in Spanje of een ander warm land 

maar gewoon een gezellige wandeling 
samen met jou hand in hand. 

 

Dit jaar geen duur kerstdiner 
maar dankbaar zijn voor het leven 

en komend jaar …. 
een glimlach ‘op afstand’ om te geven. 

 
Moeke (aangepast aan corona door Tiny) 



 

  

Info 

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 
 
E-mail:  leenhoef@gmail.com 
Website:  www.deleenhoef.nl 
 
Secretariaat: 
Hoekdries 12 
5511 KS  Knegsel 
 

Bankrekening Leenbode: 
NL65RABO0126193266  
 

De redactie: 

Noud van Buul 040 205 2315 
Annemieke  
    van Dooren 040 205 1284 
Tiny de Greef  040 205 2419 
Thomas Bles  06 2322 0511 
Frank-Jan Baas 06 5135 3867 
Nolda Straatman 06 1064 6940 
  
Bezorging:  
Wim Bazelmans 06 4666 8260 
Wesley vd Broek     040 205 3615 
Hein Wouters 040 205 3428 
Wouter Wouters 06 5383 3636 

Advertenties: 
Van huishoudelijk karakter worden 
kosteloos geplaatst. 
 
Teksten: 
Inleveren tot uiterlijk 18.00 uur op 
de zondag vóór het verschijnen 
van de Leenbode per e-mail aan:  

 

redactie@leenbode.nl 
 

De redactie behoudt zich het 
recht voor om kopij te weigeren 
of aan te passen, ontvangst wordt 
bevestigd. 
 
Drukwerk: 
Marly Geudens 
Frank-Jan Baas 
Noud van Buul  
 
Bestuur “de Leenhoef”: 
Voorzitter: Henk Veenvliet 
Vice-voorzitter: Ad Keeris 
Secretaris: Nienke Kloppenborg   
Penningmeester: Hans Becx 
 
Leden:  
Noud van Buul 
Christian Janssen 
Rudie Peeters 
Corrie van der Heijden 
Robby Verhagen 
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Informatie 

ZuidZorg  
Dag en nacht bereikbaar, 7 dagen 
per week tel. 040 230 8408 
 
Inloopspreekuur Vessem 
Servatiusstraat 6a 
vrijdag 11.00 tot 12.00 uur. 
Inloopspreekuur Eersel 
Praktijk van Dr. Zwagers 
Vuursteen 2 
Dinsdag: 15.00-16.30 uur  
Inloopspreekuur Bladel 
‘De Goei Plak’  
Kloostertuin 2 
dinsdag 11.00 - 12.00 uur. 
 
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 
 
Joris Thuis 
Thuiszorgorganisatie voor Vessem, 
Wintelre, Knegsel en Steensel. 
Den Hofpad 1, 5512 AC Vessem.  
24 uur bereikbaarheidsnummer 
tel. 0499 577457 Kies 2 
 
Dokterspost  
MMC Veldhoven  
Run 4600 
tel. 0900 123 2024

Gemeentehuis Eersel 
Openingstijden  
ma. di. wo. do.  8.30 - 17.00 uur 
vr. 8.30 - 12.30 uur. 
Gemeente balie, op afspraak  
tel. 0497 531 300 
ma. t/m vr. 8.30 - 12.30 uur. 
 
Bezoektijden ziekenhuizen 
Catharinaziekenhuis  
ma. t/m zo. 18.00 - 20.00 uur 
za. en zo. tevens 
om 14.00 - 16.00 uur 
Máxima Medisch Centrum Veldhoven 
11.00 - 20.00 uur 
Máxima Medisch Centrum Eindhoven 
11.00 - 20.00 uur 
 
Contactpersonen 
Bezoekgroep 
Maria Wouters     040 205 1665  
Maria van den Bliek 040 205 2339  
 
Bloedprikken 
Op afspraak 
tel. 040 214 1202 
 
AED 
Steenselseweg 8a. (MFA) 
Zandoerleseweg 9. 
Breemakkerweg, ‘t Kurfke. 
Het Groen 14, Eetcafé de Kempen 
(tijdens openingstijden) 
 
Stichting Jose Cordewinders 
Welzijnsfonds 
Www.josecordewinders.nl 
bestuur@josecordewinders.nl 



 

3 

Basisschool Meester Gijbels 
Steenselseweg 8,  
5511 AG Knegsel  
Tel. 040 205 1537 
E-mail: meestergijbels@veldvest.nl 
www.meestergijbels.nl 
 

Nummereen, kinderopvang 
Bso en peuterprogramma 
Gevestigd in bs Mr. Gijbels  
0497 – 51 78 14 
info@nummereen.com 
www.nummereen.com 
 

Kiboekoe, kinderopvang op de 
boerderij. Duiselseweg 2b. 
Elke dag van 7.00 tot 18.00 uur. - 
Dagopvang voor 0 - 4 jaar. 
- BSO voor 4 - 12 jaar 
- Peuterspeelzaal voor 2 - 4 jaar. 
tel. 06 10479442 www.kiboekoe.nl 
 

Rabobank De Kempen Bladel 
ma. t/m do. 9.00 - 17.00 uur en  
vrijdag 9.00 - 20.00 uur  
zaterdag 10.00 - 12.30 uur  
tel. 0497 544 5441 
 

Regio Bank  
Mr. de la Courtstraat 6a, 5512 AS 
Vessem tel. 0497 592 248  
ma. t/m vr. 9.30 - 12.30, 13.30 - 
16.30 uur 
 

Knegselse bibliotheek  
dinsdag 13.30 - 16.30 uur.  
In de Leenhoef. 
 

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

KBO Knegsel 
Website www.kboknegsel.nl 
Klus-en vervoerdienst bellen:  
ma. t/m vr. van 8.30 - 9.30 uur 
tel. 040-2052188 
Mob. 06-12784113  
 

Regiovervoer 
(ipv buurtbus) 
Reserveren: telefonisch, via  
0900-0595 (€0,05 per minuut) 
 

Jacobushoeve en Wereldwinkel 
Jan Smuldersstraat 4, Vessem  
di./wo./do./vr. 10.00 - 12.00 uur en 
13.30 - 16.00 uur 
zaterdag 13.00 - 16.00 uur 
Heemzolder  
woensdag 13.30 - 16.00 uur  
 

Afval  (www.deafvalapp.nl) 
Glas: glasbak op het dorpsplein 
 

Grof huisvuil: 
Milieustraat Meerheide Eersel 
ma. wo. en vr. 13.00 - 17.00 uur  
zaterdag   09.00 - 16.00 uur 
tel. 0497 517 084 
 

Klein chemisch afval:  
Milieustraat en milieubox 
 

Oud papier: Elke 3e donderdag 
van de maand, vanaf 7.30 uur. 
 

Kliko’s:  vanaf 7.30 uur. 
Dinsdags even weken:  
Elke keer: Groene kliko + PMD  
Om de keer erbij: Grijze kliko 
 

(PMD= Plastic, Metaal, Drankkartons) 

Informatie 

http://www.kboknegsel.nl
tel:09000595
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e-mail:  redactie@leenbode.nl 

Volgende verschijningsdatum  8 januari 2021 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 3 januari 2021 

Periode 25 dec t/m 8 jan geen Kortbij. 

Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda 

Onder voorbehoud van wijzigingen 

Januari   

21 Concert gastmuzikanten 
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Onze adverteerders wensen              u prettige feestdagen toe. 

 

 

 

 

Pc 

desk.nl 

Rabobank 

Regiobank 

Swinkels Glas 

‘t Geitenboerke 

Liebregts Elektro 

Hoeve Biestheuvel 

www.modelmakerijfrits.nl, 

Van de Ven Tegels, Bakkerij 

 K. Driessen, Pedicure Resie  

Peeters, Van de Ven Sanidrome,  

Intersport van de Broek, Dinee Cafe  

De Kempen, Cafetaria De Weefkamer,  

AutoCare Jan van Rooy, Ans Ketelaars 

Fotografie, Geraerts Woninginrichting,   

Dierenkliniek Dennenoord, JP’s ICT, 

Podotherapie Rijkers, Kiboekoe, Boomkwekerij  

Hein Bierens, Bloemkwekerij Couwenberg,  

Uitvaartverzorging De Horizon, Fun Time Party Tenten  

Verhuur, de Leenhoef, Super Service Jan Henst & Zoon, Fysio  

Oerlemans, van de Ven Uitvaarten, Fietsnet Bert v Eeten, 

Autobedrijf Verouden, Van Hoof Fisio- en  

Manueletherapie, Planten- en bomencentrum Neutkens,   

Trimsalon Algha Omega, Makelaar v. Wanrooij, Vershof  

Veldhoven, Pilatus,  Philomeen van de Rijt, adviesbureau  

Lodders, Becx Lieuw & van der Meijs Belastingadv. & accountants,  

Forêt-Buitenruimte, Moestuinwinkel De Wetering, Wagenbouw Hapert 

Rijschool Roy, B. Widlak haardhout, Podotherapie Baselmans. 
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Naar 2021 
2020… het jaar begon net als zoveel andere 
met “Gelukkig Nieuwjaar” en “De beste wensen”. 
Maar helaas zou menig geluk en voorspoed veranderen 
in grote zorgen om elkaars gezondheid, want voor veel mensen 
kwam Covid-19 als een onverwacht bezoek en sloeg het toe, 
als een meedogenloos virus. Het kreeg velen te pakken helaas 
en we zijn die alles overspoelende golf nog niet de baas. 
Aan het einde van het jaar is iedereen het wel moe. 
De kerstboom en het stalletje worden naar beneden gehaald 
want met Kerst willen we zo graag naar huiselijke warmte toe. 
Bij menigeen is daarmee al iets van die sfeer neergedaald. 
In het stalletje van toen kwam weinig bezoek, het was er stil, 
en zoveel jaren later ervaren wij het nu ook, misschien zelfs 
méér. 
Onze Kerstgave is een ópgave deze keer. 
Het leven was armer in het afgelopen jaar, ook voor jou? 
Toch was er hopelijk iets dierbaars, al was het maar heel klein 
misschien. 
Deze Kerstboodschap is eenvoudig, verpakt in tijdelijke kou: 
Hou vol en probeer Nieuwjaar met vertrouwen tegemoet te 
zien.  
Als geschenken brengen we gezondheid mee, hoop en goede 
wil. We bieden ze aan, op afstand maar met een goed en warm 
hart, en daarmee geven we voor 2021 hopelijk aan ieder een 
goede start. 
 
Bijzondere Kerstdagen 
Gelukkig Nieuwjaar 
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Sneeuwliedje 
 

De sneeuw daalt dwarrelend en zacht 
door de avond neer in de oude straat 
en ’t  is of tijd als een dwaze klacht 

verstilt, en mij in mijm’ring laat 
 

’t Is of een wonder komen kan 
gewoon, als in een mijmering 

als ’t naderen van een oude man 
met en lachend kind door de schemering… 

 
of om de hoek van de avondstraat 

waar de muurlantaarn door ’t sneeuwen licht, 
jij komen zal of  te wachten staat 

een kalme lach op je gezicht. 
 

Door de avond, die sneeuw, die dromenval… 
o, ik dwaal nu door een dromenrijk- 

wellicht dat je niet komen zal, 
maar juist dat is zo wonderlijk. 

 
Ik weet wel dat je niet wachten zal 

waar de muurlantaarn in ’t sneeuwen brandt, 
en toch, in der vlokken zachte val 

zal ik je zoeken even, want 
 

’t lijkt zo of een wonder komen kan 
gewoon, als in een mijmering, 

gewoon, als een oude lome man 
met een lachend kind door de schemering. 

 
A. Roland  Holst 
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IN VERBAND MET DE HUIDIGE  
CORONAMAATREGELEN ZIJN ER 

 GÉÉN VIERINGEN  
TOT 19 JANUARI 

(dus ook niet met Kerstmis) 
 

  HET BESTUUR EN PASTORAAL TEAM 
  R.K. parochie Sint Willibrordus 

                                          
 
 
                                                    
 
    
   In deze Leenbode staan twee artikelen van het bestuur en van 
   het pastorale team van onze parochie.  
 
 
  Vanaf december is er in Knegsel maar één viering per maand. 
  ALS de vieringen weer hervat worden zal hier de eerstvolgende 
  zijn op:  zaterdag 13 februari  om 17.30 uur. 
   
 
 
 
    Voor bijzonderheden: 
    Kijk op de website www.samenwillibrordus.nl  en in De Hint. 

 
Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

tel: tel. 0497-512235 

http://www.samenwillibrordus.nl


 

11 

Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

Hoogeloon Eersel 

De kerk is nu gesloten en dat blijft zo 

tot medio januari. 

Gedurende deze tijd vindt u op de site 

de diensten, die middels YouTube te  

volgen zijn.            

Meestentijds de dienst uit Bergeijk. 

 

www.pkn-eersel.nl 

Attentie van KBO/Steunpunt. 
 
De leden werden in deze bizarre tijd blij verrast door het  
bestuur. 
Zij kregen een mooie bos rozen en doosje bonbons geschonken. 
  
Waarvoor dank! 
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Kerstmis 2020 in Coronatijd 

 

De persconferentie van het kabinet op dinsdag 8 december 
schetste een sober beeld voor Kerstmis. De cijfers met betrek-
king tot Covid-19 zijn momenteel nog dermate ongunstig, dat de 
overheid geen versoepeling van maatregelen heeft aangekon-
digd. Met de ongunstige cijfers in gedachten blijft voor de R.K. 
Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd. 
 
Dat betekent  handhaving van het protocol ‘Kerkelijk leven op 
anderhalve meter’. En verder geldt voorlopig niet meer dan der-
tig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren en een  
dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen.  
Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.  
Zang door kinderen en samenzang door gelovigen is niet  
toegestaan. 
 
De afgelopen weken heeft het Pastorale team en het parochie- 
bestuur vele uren besteed aan overleg over hoe we dit jaar op 
een verantwoorde wijze Kerstmis zouden kunnen gaan vieren in 
onze kerken in deze coronatijd. 
 
De kerken zijn nu al een lange tijd gesloten en dat doet ons pijn! 
Maar we kunnen niet anders. De coronacijfers laten zien dat we 
nog niet zijn, daar waar we willen zijn. Moeten wij als parochie 
het risico wel nemen om de kerken weer te openen voor  
vieringen.  
 
Kerstmis is een feest van samen vieren, verbondenheid, maar 
ook het feest van het kindje in de kribbe. Kunnen we dit nu  
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samen vieren in onze kerken? Om deze beslissing goed en wel-
overwogen te nemen heeft het Pastorale en bestuurlijke team de 
contactpersonen van Rondom de Toren, de kosters en degene 
waarvan we afhankelijk zijn voor de organisatie rondom  
Kerstmis, uitgenodigd. 
Er kwamen argumenten om wél te vieren, maar ook om niet te 
vieren. Hoe gaan we het bijvoorbeeld doen met de veiligheid in 
de kerken? Hoe gaan we bijvoorbeeld registreren? Wie kunnen 
alsnog op korte termijn helpen met organiseren? Veel van onze 
vrijwilligers vallen in de risicogroep.  
 
We hebben goed geluisterd naar de argumenten en kwamen tot 
de conclusie dat het van het grootste belang is dat we  
verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. 
 
Na goed beraad en alles in overweging nemende is het 
pastoraal team in overleg met het parochiebestuur tot 
het besluit gekomen om NIET samen 
Kerstmis te gaan vieren.  
 
Dit doet ons, maar zeer zeker het Pastorale team, veel pijn!  
We hopen op begrip en willen benadrukken dat het voor iedereen 
een moeilijke beslissing is geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het parochiebestuur en pastorale team R.K. 
Parochie Sint Willibrordus 
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Kerstuitzending Kempen TV vanuit de Kerk in Eersel 
 
Kerstmis 2020 zal er, vanwege het coronavirus, anders uitzien 
dan de voorgaande jaren.  
 
In de kerk in Eersel zijn door Kempen-TV opnames gemaakt 
voor de kerstviering op tv. Deze wordt uitgezonden op 1ste  
Kerstdag om 11.00 uur en op 2de Kerstdag herhaling  
vanaf 10.00 uur. Ook zal de kerk mooi worden versierd, is er 
muziek en is er de mogelijkheid om naar de kerststal te komen 
kijken en een kaarsje te branden. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

In de kerk in Steensel (in de kapel bij de entree) is er overdag 
een kerststal te bewonderen, klinkt er mooie muziek en kunt u 
een kaarsje branden. 
 

Buiten bij de kerk in Duizel zal een kerststal te bewonderen zijn 
en is er mooie muziek te horen. 
 

In het kapelletje in Wintelre staat een kerststal, speelt er 
mooie muziek en is er overdag de gelegenheid om een kaarsje te 
branden. 
 

In Knegsel staat een levende Kerststal op het ‘Durpsplein’ en in 
het kapelletje kan men een kaarsje aansteken.  
 

In Vessem zijn we aan het onderzoeken of de mogelijkheid  
bestaat om in het kapelletje overdag een kaarsje te branden. 
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BEDANKT                            

 

Zaterdag 12 december hebben we deur aan deur in Knegsel 
kerststukjes verkocht.              
Seniorenleden en jeugdleden kwamen langs de deuren om voor 
een kleine vergoeding jullie huizen op te vrolijken. 
 
We willen jullie vanuit korfbalvereniging FSC hier heel hartelijk 
voor bedanken. 
 
 
Tot volgend jaar. 
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de bladeren 

zij waren knop en groeiden groen 

zij werden vol en vermiljoen 

zij kleurden geel en goud en geel 

zij werden dor en vielen af 

zij vielen op hun eigen graf 

de bladeren 

 

de dagen 

zij waren jong en soms ook licht 

poëtisch soms als een gedicht 

zij waren kort en soms ook lang 

zij waren vrolijk ook wel bang 

zij waren donker soms en driest 

zij waren zwaar en soms heel triest 

de dagen 

 

maar d’oude boom heeft sappen klaar 

voor ‘t nieuwe jaar 

en knop en groen en geel en goud 

keert terug al is de boom ook oud 

en moge vele dagen 

de lentekleuren dragen 

om hart en geest te schragen 

in ‘t leven aller dagen 

dat zij uw zegen allerwegen in ‘t nieuwe jaar 

P.A. Smits 
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Dorpsraadvergadering  
16 December 2020 
 

Vanwege de aanhoudende Corona 
situatie vergaderen wij voorlopig digitaal 
 
Besproken onderwerpen: 
* Er is apart overleg geweest met de gemeente over de commu-

nicatie tussen de gemeente Eersel, de Dorpsraad en de      
inwoners van Knegsel over de aanleg van een nieuwe parkeer-
plaats aan de Pastoor Eykenweg. De gemeente heeft aange-
geven dat het proces niet helemaal goed is verlopen en werkt 
aan een manier om het huidige plan aan alle betrokkenen uit 
te gaan leggen. De gemeente moet zelf nog een aanleg-
vergunning aanvragen in het kader van de WABO (Wet Alge-
mene Bepalingen Omgevingsrecht). De aanlegvergunning is 
een minder zware procedure die binnen het geldende                        
bestemmingsplan past. 

* Het project 'Welkom in Knegsel' voor het welkom heten van 
nieuwe inwoners in ons dorp heeft een ontwerp van een  tas 
gereed. Deze tas moet  informatie gaan bevatten over alle 
verenigingen, organisaties en bedrijven. Iedereen die een    
folder van zijn organisatie of bedrijf heeft kan dit melden aan 
ons.  

* De oproep voor foto's van Knegsel heeft flink wat reacties     
opgeleverd. Hieruit zal een set worden gekozen voor het    
maken van  ansichtkaarten van Knegsel. 

* De gemeente heeft beleid opgesteld voor het tegengaan van 
wildcrossen. Er zullen poortjes en obstakels geplaatst gaan 
worden op strategische locaties. 

* De werkgroep Welzijn & Zorg heeft initiatief genomen om  
overleg op te starten met de andere dorpsraden in gemeente    
Eersel. 

* Het jaarlijks overleg met Burgemeester & Wethouders was    
uitgesteld en gaat nu in maart 2021 gepland worden. 

* De stichting 'Hart voor Knegsel' heeft een eerste subsidie    
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ontvangen vanuit de provincie en een bijdrage van de Stich-
ting Jose Cordewinders. Het opstarten van concrete            
activiteiten is vertraagd ten gevolge van corona. 

* We hebben een eerste conceptplan mogen inzien voor het 
doortrekken van het fietspad naar Duizel. Dit maakt deel uit 
van een groter plan. 

* Er zullen een aantal kunststof verkeersmannetjes aangeschaft 
worden die als proef op strategische locaties worden geplaatst 
om het verkeer af te laten remmen. 

* De ontmoetingsplek in het Oeyenbos lijkt zich verplaatst te 
hebben naar de kruispunt Moormanlaan en Steenselseweg ten 
gevolge van de nieuwe snelwegaansluiting. Dit veroorzaakt 
overlast en zal met de gemeente besproken gaan worden. 

* Vanuit de verkeersvisie voor de Kempen zijn er ideeën voor een 
verkeers-hub waarbij een grote parkeergarage gebouwd zou 
moeten gaan worden in Eersel aan de A67. De gevolgen voor 
Knegsel zijn nog onduidelijk. 

 
 
Binnengekomen berichten: 
* Twee nieuwe personen hebben zich aangemeld als  
    potentieel lid van de Dorpsraad. 
* Van 6 personen zijn foto's van Knegsel ontvangen. 
* 4-tal nieuwsbrieven van het Regionaal Meetnet Zuid-Oost     

Brabant 
 
 
Voor  meer informatie zie onze website:  
 
http://www.knegsel.info/ 
 
Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons:  

Dorpsraad@knegsel.info 

http://www.knegsel.info/
mailto:Dorpsraad@knegsel.info
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Een  “welkomst-tas” voor nieuwe Knegselnaren 
In de vorige Leenbode deden we een oproep aan alle 
Knegselnaren voor foto’s  “ Knegsel, de Zaligste Zaligheid, in 4 
seizoenen” voor onze “welkomst-tas” voor nieuwe 
dorpsbewoners. Heel hartelijk dank voor de foto’s  die we 
hebben ontvangen. Lees je het nu pas en heb je mooie foto’s 
van Knegsel in een van de de 4 seizoenen, stuur ze alsnog  
gerust naar: dorpsraad@knegsel.info 
 
Nu wat meer over onze “welkomst-tas”.  Als Dorpsraad hebben 
we het idee opgevat om nieuwe dorpsgenoten te verwelkomen 
met een “welkomst-tas” en ,als onze kersverse dorpsgenoten het 
leuk vinden, een kort bezoek. In dat bezoek willen we naast 
kennismaken, ingaan op vragen die er zijn en onze tas 
aanbieden. Bij nieuwe bewoners van Knegsel  die we hebben 
gepolst krijgen we erg enthousiaste reacties!! Wie weet ontstaat 
hieruit een nieuwe rubriek  in de Leenbode ,  
“nieuwe dorpelingen in de Zaligste Zaligheid stellen zich voor”. 
Verenigingen, zelfstandige ondernemers…… , eenieder die 
zichzelf kenbaar wil maken d.m.v. een flyer of folder stellen we 
in de gelegenheid om deze aan te bieden via onze “Welkomst-
tas”, een stoffen tas met o.a. het logo van de Dorpsraad erop, 
ontworpen door ons Dorpsraadlid Laura 
 
We doen in deze Leenbode een tweeledige Oproep 
 

Aan alle verenigingen, zelfstandige ondernemers, 
organisaties… in Knegsel: 

Wil je, je kenbaar maken aan onze nieuwe dorpsgenoten middels 
een flyer of folder, sticker of variatie hierop in de “welkomst-tas”, 
lever het voor 10 januari in bij werkgroeplid Zorg en Welzijn,  
Martin van Oosterhout,  Bleekveld 5 
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Aan alle nieuwe Knegselnaren (of die zich zo voelen, 
schroom vooral niet!) 

Vind je het leuk als we je een bezoek brengen, LAAT HET ONS 
WETEN. 
Stuur een mailtje naar dorpsraad@knegsel.info of neem 
telefonisch contact op met een van de leden van de werkgroep 
Zorg en Welzijn,  
Martin van Oosterhout  tel. 06-43207992   of  
Lieke Cools tel. 06-53230635  
 
Tenslotte 
We laten deze weken een intensief jaar achter ons. Een jaar van 
veel onzekerheid, angst en gemis van nabijheid, waarin we keer 
op keer werden uitgenodigd om te blijven vertrouwen. Hoe 
belangrijk verbinding in deze tijd is, er voor elkaar zijn, hebben 
we dagelijks ervaren. Het zit hem in kleine dingen die een groot 
verschil maken, zoals boodschappen voor elkaar doen, een 
facebookgroep met de buurt of het steunen van onze lokale 
ondernemers. 
 
De Dorpsraad wil alle Knegselnaren bedanken voor de 
zorg voor elkaar en de betrokkenheid bij onze 
activiteiten afgelopen jaar en wenst u allen Fijne 
feestdagen en een gezond 2021. 
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hoe mooi zou het zijn 
 

als er alleen kleine dingen waren 
alleen de kleine waarden en waarheden konden 

groeien 
en het voor de hand zou liggen 

dat de grootste kostbaarheid het eenvoudige is 
 

pas als de eenvoud en het kleine invloed krijgen 
zal iedereen begrijpen 

dat lichtschijnsel vooral in de nacht wordt gezien 
en dat geweld kan veranderen in kracht 

om het grote te verdelen 
en al het lelijke te bewerken tot gruizels 

 
zoiets moet klein beginnen 

als een kindje in een kerststal bijvoorbeeld 
in een nacht met haast geen licht 

alleen een stallantaarn  
en een ster 

 
het moet klein beginnen 

 
echt waar  

ge zult zien 
dat het daarna mooier is 

 
 
 

Willem Iven  


