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VAN DEN BROEK 

Kromstraat 27a Veldhoven 

tel. 040 254 1965 

Trimsalon 

Alpha Omega 

 

06 18175852 

Trimsalon-alpha-omega@outlook.com 

De Kranenpoel 27 

5511MC Knegsel 

TEVENS INTERIEURBOUW  
Frits Konings  06-18635719  

het Groen 24 Knegsel  
Modelmakerij.frits@gmail.com  

www.modelmakerijfrits.nl  

Bekijk de website voor de vele 

mogelijkheden met een  

limousine. 

 

www.limousineservicebrabant.nl 

mailto:Modelmakerij.frits@gmail.com
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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. 
 

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 
 

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. 040 2660505 
 

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

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

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. 
 

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 
even weken op donderdag van 
13.45 uur tot 14.45 uur.  
 

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

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 
 

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  
 
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 
 

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 
(PMD= Plastic, Metaal, Drankkartons) 
Mobiel scheidingsstation: 
4e Woensdag van de maand 
13.30 tot 16.30 uur.   

Informatie 

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

Volgende verschijningsdatum 15 oktober 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur 10 oktober 

Zondag  3 okt 14.00 u Vredesbode feestmiddag 

  10.00 u Fietstocht vanaf de Leenhoef 

  18.30 u Repetitie Dansmarietjes 

  19.00 u Biljarten 

  20.00 u Bestuursvergadering Theater  
‘t Ros 

  20.30 u Ledenvergadering Blaarkoppen 

Dinsdag  5 okt 09.00 u Koersballen (bibliotheek open) 

  13.30 u Kaarten, biljarten of handwerken 
of even bijpraten (bibliotheek 
open) 

  20.00 u Ledenvergadering Theater ‘t Ros 

Woensdag  6 okt 13.30 u Biljarten Leenhoef 3 

  19.30 u Repetitie toneel 

Donderdag  7 okt 13.45 u Bloedafname 

  18.30 u Repetitie dansmarietjes 

  19.30 u Repetitie Jeugdtoneel 

Vrijdag  8 okt 18.15 u Muziekmaatjes en Piepers 

  19.30 u Forum Duivenvereniging Vredes-
bode 

  20.00 u Repetitie Heide Echo (sporthal) 
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De sporthal is te huur voor allerlei sporten. 

Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,  

Telefonisch: 040-2051541  

Het Veldhovens weekblad is af te halen  
tijdens openingstijden in de Leenhoef. 

Zaterdag 9 okt 10.30 u Bijeenkomst Beraad Vlieghinder moet 
minder 

  09.00 u Repetitie Toneel 

Maandag 11 okt 10.00 u Fietstocht vanaf de Leenhoef 

  18.30 u Repetitie dansmarietjes 

  19.00 u Biljarten 

  19.30 u Vergadering Hart van Knegsel 

Dinsdag 12 okt 09.00 u Koersballen (Bibliotheek open) 

  13.30 u Kaarten, biljarten of handwerken of 
even bijpraten (bibliotheek open) 

Woensdag 13 okt 19.00 u Gildeavond 

  19.30 u Repetitie toneel 

Donderdag 14 okt 18.30 u Repetitie dansmarietjes 

  13.30 u Biljarten Leenhoef 1 en 2 

  19.30 u Repetitie Jeugdtoneel 

Vrijdag 15 okt 20.00 u Repetitie Heide Echo 

Zondag 17 okt  KB: Super Sunday bij v.v. Dosko 
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Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda 

Onder voorbehoud van wijzigingen 

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 

Oktober   

19 Samen Eten 

21 Bloedafname 

23 Concert Heide Echo 

24 Pre concours Heide Echo 

24 Super Sunday op TV bij Knegselse Boys  

27 Gildeavond 

30 KA on route: Oktoberfest 

31 KA on route: KA “on de wandel.” 

November   

4 – 18 Bloedafname 

7 Winterfair 

10 Feestmiddag KBO 

13 Prinsenbal 

16 Samen Eten 

21 Intocht Sinterklaas 

27 KA on route: KnegselsFistje 

28 KA on route: KA “on de wandel.” 

December   

2 – 16 - 30 Bloedafname 

3 – 10 – 11 – 12 – 17 – 
18 - 19 

Uitvoeringen Theater ’t Ros 

21 Samen Eten 

24 KA on route: KA viert Kerst 
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Philomeen van de Rijt 
Energetisch Therapeut 

06-54 24 20 33 
www.philomeen.nl 

 
Gediplomeerd 

Pedicure 
 

Resie Peeters 
Vessemseweg 6 

Knegsel 
tel.040 205 2807 

Behandeling volgens afspraak 

  

Het Groen 10A, 5511 AE Knegsel, 040 -2987550  

06 -12258063   www.autobedrijfverouden.nl 

 

BAKKERIJ DRIESSEN 
KROMSTRAAT 40 | 5504 BD | VELDHOVEN | 040 2532544 

WILLIBRORDUSSTRAAT 2 | 5513 AB | Wintelre | 040 2051285  

Ruime eigen parkeergelegenheid 

Korte Kerkstraat 7a       Steensel 

  Diverse specialisaties     

Fysiovanhoof.nl    040-2043756 

Moestuin Winkel De Wetering 
Alles van en voor de moestuin 

06-28887338 
Volg ons op Facebook !  De Wetering 1 Knegsel  

Mail:   info@moestuinwinkeldewetering.nl 

Holistic Pulsing:   

de kracht van zacht, 
puur natuur! 
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WINTERFAIR KNEGSEL   

Op zondag 7 November van  
11.00-16.00 uur . 

Gemeenschapshuis de Leenhoef. 

Toegang gratis. 

Met inachtneming van de 
coronaregels. 

Grote diversiteit van hobby's ook 
Knegselse deelnemers 

STEUNPUNT EN KBO ACTIVITEITEN.  

Elke dinsdag kunt u ’ s morgens om vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur 
koersballen waarbij ook nieuwe leden welkom zijn. 

Op dinsdagmiddag zijn er activiteiten in de MFA o.a.  

kaarten en biljarten. Wij zijn open van 13.30-16.30 uur. 

De huiskamer heeft een vrije inloop van 13.30-16.30 uur. 

Elke dinsdagmiddag weer hobbyen in de Leenhoef o.a kaarten 
maken, handwerken of gewoon een praatje maken.  

En de bibliotheek is ook open. 

Dit alles met inachtneming van de coronaregels. 

Tot ziens op dinsdag. 

Het bestuur 
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UITNODIGING “SAMEN ETEN” 
 
Opgaveformulier: 
 
Naam: 
Adres: 
 
Wil(len) met ……. Persoon/personen deelnemen aan de 
gezamenlijke 
maaltijd  op  19 Oktober  om 12.00 uur  in MFA de  Leenhoef. 
 
Aanmelden tot  12 oktober  bij  Annie Jansen, Eikenbocht 9 
 
Menu: 
Italiaanse Juliennesoep 
Gebakken wijting of gehaktbal met jus. 
Bloemkool met sausje/Spinazie à la creme 
Gekookte aardappelen 
Chocoladedessert met slagroom 
 
Kopje koffie of thee 
 
Het verschuldigde bedrag van € 10,00 kan worden voldaan 
bij aanvang van de maaltijd om 12.00 uur. 
 
Afzeggen zonder kosten kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand  
aan de dag van de maaltijd. 
Bij later afzeggen dient toch te worden betaald. 
 
In te leveren bij: Annie Jansen Eikenbocht 9 
tel: 06-11150059  
 
Samen eten is een activiteit van het Steunpunt en is 
bedoeld voor alle senioren uit Knegsel. Men hoeft geen lid 
te zijn van een vereniging. 
 
Senioren uit Knegsel schuif aan bij onze maandelijkse 
activiteit. 
 
Gevonden op 19 september: 

Sleutelbos achter het speelveld bij de Kempen 

Af te halen bij: Wim Bazelmans, den Heuvel 6 
tel:0646668260 
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KOM KIJKEN EN DOE MEE 
SPORT EN SPEL MIDDEN IN HET  

DORPSCENTRUM 
Binnenkort gaan we met de jeugdleden van korfbalvereniging 
FSC trainingen houden midden in het dorp Knegsel en Steensel. 
Het D-team met hun trainers zullen aanwezig zijn en jullie laten 
zien hoe leuk en inspirerend de korfbalsport is.  
Ook de kinderen van de Kangoeroe Klup laten zien met sport en 
spel hoe leuk ze het vinden. 
Zowel het D-team als de Kangoeroe Klup is voor jongens en 
meisjes  
 
Wanneer : D-team  
  Steensel / maandag 4 oktober / 18.15 tot 19.15 uur  
  D-team    
  Knegsel / maandag 11 oktober / 18.15 tot 19.15 uur 
 
  Kangoeroe Klup   
  Steensel / zaterdag 9 oktober / 10.00 tot 11.00 uur 
  Kangoeroe Klup   
  Knegsel  / zaterdag 16 oktober / 10.00 tot 11.00 uur 
 
Leeftijd: Kangoeroe Klup  3 jaar t/m 7 jaar 
  D-Team   8 jaar t/m 13 jaar 
 
Locatie : Steensel / grasveld tegenover de huisarts 
  Knegsel / grasveld midden in het dorp langs het  
    dorpsplein 
 
 
Kom vrijblijvend kijken en meedoen en neem je vriendje en 
vriendinnetje mee. Voor de ouders is er koffie of thee en voor 
de kinderen ranja met wat lekkers. 
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Met Rabo Clubsupport steunt de Rabobank clubs en 
verenigingen uit de regio ook korfbalvereniging FSC doet dit 
jaar weer mee. 
 
Jouw stem is geld waard. Zorg daarom dat je lid bent van de 
Rabobank, zodat je kunt stemmen op FSC Korfbal vanaf 5 
oktober. 
 
Zo maken we kans op een mooi bedrag dat onze vereniging 
beter en sterker maakt. 
 
Voor meer informatie kijk op: Rabobank.nl/clubsupport 

 

 
 

STEM OP ONS 
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Kerkdiensten in de weekend van 2-3 oktober 
27e Zondag door het jaar 
Zaterdag 17.30 uur – Vessem – W&C viering 
Zaterdag 19.00 uur – Wintelre – Eucharistieviering 
Zaterdag 19.00 uur – Duizel – Eucharistieviering 
Zondag    09.30 uur – Eersel – Eucharistieviering 
Dit weekend geen dienst: Knegsel, Steensel 
 
Kerkdiensten in de weekend van 9-10 oktober 
28e Zondag door het jaar 
Zaterdag 19.00 uur – Wintelre – Eucharistieviering 
Zondag    09.30 uur – Eersel – Eucharistieviering 
Zondag    09.30 uur – Knegsel – W&C viering 
Zondag    11.00 uur – Vessem – W&C viering 
Dit weekend geen dienst: Duizel, Steensel 
 
Intenties van Knegsel 10 oktober 
overl. familie v.d. Waerden; 
ouders Wilgers-v. Grevenbroek en kinderen Kees, Frank en 
Hans; 
Nelleke Heeren; 
overl. ouders Piet en Marie Beerens-Bles; 
Adriaan Keeris (nms. KBO, Knegsel); 
ouders Op de Beke-Schots; 
Walter van de Ven (nms. KBO, Knegsel) 
Wim Wouters en overl. familie 
 
Volgende dienst in Knegsel: 
Zondag 24 oktober 9.30 uur – W&C viering 
 
De zondagsdienst in Eersel is ook te volgen op KempenTV 

 
Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

tel: tel. 0497-512235 
www.samenwillibrordus.nl 
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Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

Zondag 3 oktober 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: ds. Van Dam, Eindhoven 

 

Zondag 10 oktober 

Bergeijk, 10.00 uur 

Voorganger: ds. M. de Vries, Bergeijk 

 

www.pkn-eersel.nl 

Herfst/winter stop voor riksjaritten 

We hebben een paar mooie weken kunnen fietsen. Helaas 
wordt de temperatuur nu snel lager en is het niet meer prettig 
om voor in de riksja te zitten. Daarom zijn er van 1 oktober 
2021 tot 1 april 2022 geen ritten te boeken.  

We hopen u weer te zien in  
het voorjaar! 
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Aan alle kinderen uit Knegsel die buiten Knegsel 
in groep 8 zitten 

 

Net als alle jaren voor corona zal er dit jaar weer een verkiezing 
komen van de Jeugdprins en Jeugdprinses, de Adjudant en Nar 
voor het nieuwe Carnavalsjaar. Dit zal gaan gebeuren op vrijdag 
12 november op school. De bekendmaking zal 13 november  
op het podium tijdens het Prinsenbal plaats vinden. Iedereen die 
in groep 8 zit mag hieraan deelnemen. Alle kinderen die buiten 
Knegsel op school en in groep 8 zitten mogen natuurlijk ook 
deelnemen aan de Raad van Elf of mee loten voor Nar.  

Wanneer je in de Raad van elf wil of Nar wil worden moet je het 
bijgevoegde strookje invullen en voor 15 oktober inleveren 
bij Mirjam van de Ven, Den Heuvel 15. 

Het is heel belangrijk dat wanneer je mee wilt doen, je ook 
zeker tijdens de Carnavalsdagen van 26 februari t/m 1 maart 
2022, eventueel tijdens het schoolcarnaval op 25 februari en bij 
het Prinsenbal op zaterdag 13 november 2021 (bij voorkeur ook 
je ouders) aanwezig bent. Bovendien is het ook gebruikelijk 
dat de ouders meehelpen met de carnavalswagen voor 
de Jeugdprins en zijn gevolg. 

Daarom willen wij graag dat je dit je ouders ook laat lezen en 
een handtekening laat zetten op het strookje als ze het ermee 
eens zijn dat je deelneemt aan het komende Carnavalsseizoen.  

Mochten je ouders of jij nog iets willen weten dan kunnen ze 
altijd informeren bij Mirjam van de Ven tel. 040-2052242. 

AVG 

Elk jaar maken we ook een foto van de Jeugdprins, -Prinses, 
Adjudant en Nar en ook van de Jeugdraad. Deze komen 
natuurlijk ook in de Carnavalskrant en op onze website met foto 
én naam. Ook zullen er tijdens Carnaval foto’s gemaakt worden. 
Mocht iemand daar bezwaar tegen hebben dan horen wij dat 
graag.  

Carnavalsvereniging de “blaarkoppen” - 

Knegsel 
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Bij ondertekening van dit formulier gaan wij er vanuit 
dat het akkoord is. 

 

Als dit allemaal gebeurd is kunnen we een mooie jeugdraad met 
Prins en Prinses gaan samenstellen om een geweldige Carnaval 
te vieren. 

 

Carnavalsvereniging de Blaarkoppen 

Commissie jeugdraad  (Mirjam van de Ven + Paula Wouters) 

 

 ------------------------------------------------------------------------- 
 

Voornaam: ………………...  Achternaam: …………………………... 

 

Telefoon nummer: ……………………………………………………. 

 

E-mailadres: ……………………………………………………. 

 

Wil je in de Raad van elf:       ja / nee  

 

Wil je Nar worden:        ja / nee  

 

Handtekening ouders:   
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  Programma KSC 
 

 

     

JUNIOREN  
     

ZATERDAG  2 OKTOBER  
          

Marvilde JO19-2 - KSC JO19-1 15:00   

KSC JO15-1 - SJO DEES/Vessem 
JO15-2 

14:00  Knegsel 

KSC JO14-1 - UNA JO14-3 12:30  Knegsel 

Bergeijk JO13-2 - KSC JO13-1 12:00   

SV Budel JO12-2 - KSC JO12-1 11:00   

ZSC JO11-1 - KSC JO11-1 13:00   

KSC JO10-1 - Hapert JO10-2 11:00  Knegsel 

KSC JO10-2 - SJO DEES/Vessem 
JO10-2 

11:00  Knegsel 

ST Netersel/Casteren JO9-2 - KSC JO9-1 09:30   

KSC JO8-1 - De Raven JO8-1 10:00  Knegsel 

          

ZATERDAG 9 OKTOBER  
          

KSC JO19-1 - EFC JO19-2 14:30  Steensel 

Bergeijk JO15-3 - KSC JO15-1 13:15   

Dommelen JO14-2 - KSC JO14-1 11:30   

KSC JO13-1 - Hapert JO13-2 13:00  Steensel 

KSC JO12-1 - Marvilde JO12-2 11:30  Steensel 

KSC JO11-1 - Terlo JO11-1 10:00  Steensel 

Hoogeloon JO10-1 - KSC JO10-1 10:00   

Rood Wit V JO10-1 - KSC JO10-2 10:00   

KSC JO9-1 - Bergeijk MO9-2 10:00  Steensel 

Bergeijk JO8-2 - KSC JO8-1 09:30   
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Goedendag,  

 

Bij deze willen wij heel Knegsel bedanken voor de steun rondom het 
verliezen van mijn lieve man en geweldige vader van mijn kinderen, 
Lucas Geheniau. De steun van alle kanten is dan ook een lichtpuntje 
geweest in ons verdriet!  

23 Juni is Lucas geheel onverwachts overleden in zijn slaap. Ze 
hebben hem nog proberen te reanimeren, maar dit heeft niet 
mogen baten. Hij laat niet alleen een hele grote verzameling achter, 
maar ook een groot gemis bij ons allen. Bij vele mensen had hij een 
bijzondere plek in hun hart en het is een man die nooit vergeten zal 
en mag worden!  

Nogmaals willen wij jullie enorm bedanken voor alle medeleven! 

 

Gegroet, 

Lucy Geheniau (en de kinderen)  

 

 
Programma VV Knegselse Boys 
    

SENIOREN 
    

ZONDAG 3 OKTOBER  
        
De Raven 2 - Knegselse Boys 2 12:00  

Vessem 3 - Knegselse Boys 3 10:00  

De Raven 3 - Knegselse Boys 4 12:00  

Beerse Boys VR2 - Knegselse Boys VR1 10:00  

ZONDAG 10 OKTOBER  
        
Knegselse Boys 1 - LSV 1 14:30  

Knegselse Boys 2 - HMVV 2 11:30  

Knegselse Boys 3 - Casteren 3 13:15  

Knegselse Boys 4 - Bladella 11 9:45  

Knegselse Boys VR1 - Hilvaria VR1 10:00  
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De V.V. Knegselse Boys  heeft U een paar 
dingen te heugelijke mededelingen te melden:  

 

Allereerst zijn we ontzettend blij dat de competitie dan toch echt zal 
beginnen en we een “normaal” en sportief seizoen zullen gaan 
draaien. De voorbereiding zit erop. Diverse oefenwedstrijden, 
bekerwedstrijden en zelfs al wat kleinschalige feestjes zijn achter de 
rug. 

Openingstijden kantine: 

Tijdens trainingsavonden en op wedstrijddagen (bij thuiswedstrijden) 
zijn we altijd geopend. Wanneer er zaterdag en zondag enkel 
uitwedstrijden zijn dan wordt per dag gekeken of de kantine in 
Knegsel wel open zal gaan.  

Wanneer we open zijn zullen we iedereen ook kunnen vermaken met 
live voetbalwedstrijden en F1. Lang leve ESPN en Ziggo Sports Totaal. 

Algemene Ledenvergadering: 

Op donderdag 19 augustus was onze Algemene Ledenvergadering. 
Gezien de goede opkomst en positieve reacties zijn we als bestuur op 
de goede weg. Gezien de duidelijke communicatie en de nodige inzet 
van vrijwilligers is de vereniging ook goed op weg. Uiteraard staan er 
momenteel nog wel wat vacatures open.  Zie daarvoor onze website 
onder VACATURES 

Opening Kantine: 

Op vrijdag 3 september hebben we onze kantine op een goede manier 
officieel kunnen openen.  Met vele bouwers, vrijwilligers en 
bouwsponsoren in onze midden hebben we iedereen flink kunnen 
verwennen. Iedereen bedankt voor de inzet en jullie komst. 

Naast de opening van de kantine hadden we ook nog wat bekend te 
maken. In ons midden waren 2 25-jarige jubilarissen.  Thijs Willems 
en Toon van der Heijden.  Thijs is nog steeds actief lid en volop bezig 
met onze horecacommissie om iedereen van goed eten en drinken te 
voorzien in de kantine. Toon is rustend lid, maar daarvoor is hij 
jarenlang jeugdleider geweest van hun Jarno. Toon is nog wel steeds 
heel actief als supporter. 

Heren gefeliciteerd met deze mijlpaal. 

Leden van Verdienste: 

Het clubfeest was ook het uitgelezen moment om een speciale groep 
mensen te huldigingen. De afgelopen periodes zijn er verbouwingen 
geweest aan bestuurskamers, kleedkamer 5 en de kantine. De leden 
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van de bouwcommissie zijn hier (bij wijze van spreken) dag en nacht 
mee bezig geweest naast al hun overige taken bij de vereniging. Niets 
was ze te veel en ze hebben daarom een echt oranje/zwart KB-hart. 

Het heeft het bestuur behaagd om deze 6 kanjers te benoemen tot 
Lid van Verdienste van de vereniging v.v. Knegselse Boys. Hoewel de 
6 leden nog steeds volop bezig zijn in diverse commissies. Of nog in 
het bestuur zitten en sommigen maar amper de 30 gepasseerd zijn, 
moeten huldigingen te allen tijde plaats mogen vinden. Leden eren 
wanneer het hen toekomt en niet wanneer ze  afgeschreven zijn. 

We hebben het natuurlijk over:  Ad Willems (Wit), Hans Willems, John 
van Bree, Rob Teunissen, Paul Verstijnen en John Teunissen. 

Helaas is deze Leenbode te kort om al hun bijdrages te benoemen, 
maar mocht je echt geen idee hebben wat ze allemaal gedaan 
hebben kom het dan maar eens vragen bij een van onze leden. Zij 
weten wel waarom. 

Van harte gefeliciteerd heren met deze speciale verrassing, deze 
eretitel voor het leven en nog vele mooie jaren erbij voor onze 
vereniging!! 

Activiteiten: 

Op dit moment is nog te onduidelijk welke activiteiten we allemaal 
kunnen en willen gaan organiseren voor de leden, supporters en 
dorpsgenoten. Maar we gaan er alles doen om weer Super Sundays, 
Radjes, Nieuwsjaarswandeling en Pubquizen te mogen organiseren.  
Uiteraard volgen alle data z.s.m. 

Supermarkt acties: 

Met acties lijken we wel overspoeld te raken. Maar als we kunnen 
instappen dan doen we dat uiteraard. Vandaar dat er nu 2 gelijkende 
acties elkaar overlappen. Via de Plus kun je spaarpunten verzamelen 
en verzilveren op onze naam, maar ook bij de Albert Heijn kun je 
digitaal punten gaan sparen met opbrengsten voor de Knegselse 
Boys. 

En dan start binnenkort uiteraard ook weer de Rabobank Clubactie 
die ook behoorlijk lucratief voor ons is. 

Als leden en vrienden kunnen jullie ons dus op een simpele manier 
ons financieel helpen. Alvast dank daarvoor! 

Nieuwe ideeën: 

Hoewel we als vereniging het heel aardig voor elkaar denken te 
hebben staan we als bestuur en diverse commissies natuurlijk open 
voor nieuwe uitdagingen. Wil jij de club nog groter maken? Help ons 
dan door deel te nemen in een commissie of je aan te melden voor 
een los project. 
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Dorpsraadvergadering 15 
September 2021 
 

Besproken onderwerpen: 

• Op 8 november komen de burgemeester en wethouders op 
bezoek bij onze Dorpsraad. Vorig jaar is deze jaarlijkse 
bijeenkomst niet doorgegaan vanwege Corona. Wij vinden 
het daarom fijn dat het dit jaar wel weer door kan gaan. We 
zullen een breed aantal onderwerpen met hen bespreken, 
waaronder verkeer, woningbouw en initiatieven om het 
wonen in Knegsel nog prettiger te maken. 

• Vanuit de gemeente is een nieuw initiatief gecreëerd onder 
de naam Krachtige Kernen. Iedereen uit ons dorp kan 
ideeën indienen om de leefbaarheid verder te verbeteren. 
Op zondag 17 oktober om 10:30u mag iedereen zijn idee 
presenteren aan een jury. Er zullen 3 ideeën worden 
uitgekozen waaraan een geldbedrag beschikbaar gesteld zal 
worden. Voor meer informatie en het indienen van ideeën 
zie: www.eersel.nl/krachtige-kernen 

• Leden van de Dorpsraad hebben een voorlichtingsavond 
bezocht over het energietransitieplan van gemeente Eersel. 
Gemeenten moeten een wijkgericht plan maken om alle 
huizen van het gas af te krijgen in 2050. Wij hebben 
duidelijk aangegeven dat de Dorpsraad hierover geen 
stelling zal innemen daar dit primair een politiek onderwerp 
is. 

• Er is weer contact geweest vanuit de Dorpsraad met de 
gemeente Eersel over plannen voor de nieuwbouw van 
huizen. Op dit moment is alleen de locatie van het 
tankstation in ontwikkeling. Daarnaast zijn er gesprekken 
met de Stichting Hart voor Knegsel over bouwplannen in de 
pastorietuin. 

 
Vervolg op de volgende pagina 
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• In ons vorige verslag hebben we melding gemaakt van de 
plaatsing van 2 nieuwe boomstambankjes. Een van de 
locaties werd aangeduid als de Paardenwei. We hebben 
meerdere meldingen gekregen met de vraag waar dat is. Dit 
was onze interne aanduiding, maar was niet het werkelijk 
adres, dat is: Brede Reen, een zandpad en zijstraat van de 
Hoekdries. 

• Op 10 en 12 augustus zijn de 2 watertappunten geplaatst 
aan het Groen en bij de kapel. Een formele ingebruikstelling 
wordt nog georganiseerd. 

• De aanleg van het fietspad langs de Duiselseweg is helaas 
vertraagd vanwege een ingediend bezwaarschrift. 

 
Binnengekomen berichten: 

• Een brief van een bezorgde inwoner over de aanleg van een 
grote parkeerplaats bij recreatiegebied Duynenwater ten 
behoeve van medewerkers van ASML. De zorg betreft het 
extra verkeer dat die zal gaan veroorzaken en daarmee de 
veiligheid van schoolkinderen die daar langs fietsen. Deze 
brief is ook naar de gemeente gestuurd. De gemeente heeft 
ondertussen laten weten dat het slechts om een tijdelijke 
oplossing gaat.  

• Verzoek van Stichting Beweegplein om via onze Social Media 
ruchtbaarheid te geven aan hun lege flessenactie waarmee 
zij het laatste benodigde geld hopen op te halen. De oproep 
staat ondertussen op onze Facebook pagina.  

• Aankondiging van een Knegsel-bijeenkomst op zaterdag 9 
oktober om 11uur in de Leenhoef georganiseerd door BVM2 
over de stand van zaken rond Eindhoven Airport. 
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Betalen, Sparen, 
Hypotheken en Verzekeringen 

 

Mr. De la Courtstraat 6a – 5512 AS Vessem 
Tel. 0497-592248 – www.handass.nl 

G R A T I S  W A A R D E B E P A L I N G  
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 

Familie Schippers 
Toterfout 13  Oerle 
Tel. 040-2053110 

www.geitenboerke.nl 

* Alle soorten geitenkaas 

* Excursies op afspraak 

* Kinderfeestjes 

* Geschenk manden 

 AUTO-CARE 

 

 

Jan van Rooij 
Hoofdstraat 5 
5528 AJ Hoogeloon 
Telefoon 0497 382 319 

autocarejanvanrooy@hccnet.nl 
 

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ 

 

http://www.wanrooijmakelaardij.nl/
mailto:kees@wanrooijmakelaardij.nl
mailto:autocarejanvanrooy@hccnet.nl
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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  

Welkom voor een         
Tarot-legging en ook 
voor dé Tarot-cursus!  

Philomeen van de Rijt 
Tarot deskundige 

06-54 24 20 33 
www.philomeen.nl 
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Rododendrons 
Iedere Zaterdag  

Van 9.00 uur tot 16.00 uur 

of op afspraak  

Boomkwekerij Hein Bierens  

telefoon 06-22902201 

www.funtimeverhuur.nl 
Partytenten – luxe pagodetenten – alutenten 

-vloeren – tafels – krukken –stoelen 
-kachels – koeling – (nood)verlichting 

Wij bezorgen gratis bij u aan huis! 

 

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 cadeau-
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT servicepunt, 

staatsloten, hengelsport, ijzerwarenen ook voor pasfoto’s  

Planten- en bomencentrum 

Eerselseweg 35 Knegsel 

Tel. 0497 513253 

 

Wil van Buul 

Het Groen 20 

Knegsel 

 - tevens klusbedrijf 
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• Medische) fitness   • Etalagebenen 

• Schouder-/knieklachten  • Werk gerelateerde klachten 

• COPD, diabetes   • Personal training 

• Chronische pijn revalidatie  • Fysiofitheidsscan 

• Bekken (bodem)-/rugklachten  • Medical taping 

• Spataders bij zwangerschap  • 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 


