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Alpha Omega 
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www.modelmakerijfrits.nl  
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Een uitgave van: 
Gemeenschapshuis “de Leenhoef” 
Steenselseweg 8a,  
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Tel.  040 205 1541 
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Marly Geudens 06 2931 2537 
Bij geen gehoor: 
Ans Tholen  06 2150  7060 
 
E-mail:  leenhoef@gmail.com 
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Hoekdries 12 
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Bankrekening Leenbode: 
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Hein Wouters 040 205 3428 
Wouter Wouters 06 5383 3636 
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Van huishoudelijk karakter worden 
kosteloos geplaatst. 
 
Teksten: 
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de zondag vóór het verschijnen 
van de Leenbode per e-mail aan:  
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of aan te passen, ontvangst wordt 
bevestigd. 
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Marly Geudens 
Frank-Jan Baas 
Noud van Buul  
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Secretaris: Nienke Kloppenborg   
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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 
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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  
 

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 19 februari 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur, 14 februari 

Periode 7 februari t/m 20 februari Kortbij: 
 

Wegens de ontwikkelingen omtrent het coronavirus  
is – bij het ter perse gaan van de Leenbode - nog niet  

duidelijk wanneer de Leenhoef haar deuren weer mag openen 
en is er geen “Knegsel Kortbij” beschikbaar. 

Voor meer informatie: neem contact op met de  
beheerder van de Leenhoef via leenhoef@gmail.com. 
Hopelijk mogen we iedereen snel weer ontvangen.  

Blijf gezond!  
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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 en de Kempenaer zijn af te halen  
tijdens openingstijden in de Leenhoef. 

Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda 

Onder voorbehoud van wijzigingen 

Maart   

17 Tweede Kamerverkiezingen 

    

April   

11 vlooienmarkt. 

17 kletsavond. 
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Vrijwillige bijdrage 2021. 

 
 
 
 
 

 
 

Coronatijd gooit vooralsnog roet in het eten.  
Planningen voor “Knegsel Kortbij” en “Knegsel in de Kijker” zijn niet 
of nauwelijks aanwezig. 
 
Toch lukt het – tot nu toe – nog steeds om een Leenbode uit te 
brengen. 
 
Graag willen wij ook in de toekomst de Leenbode elke twee weken 
laten verschijnen en dat kost uiteraard geld.  
Daarbij moet u denken aan de kosten van de kopieermachine, het 
papier en de bezorgers. De redactie en alle overige medewerkers 
doen hun werk onbezoldigd. Alleen van de adverteerders, die wij 
zeer dankbaar zijn, kunnen wij niet bestaan. Daarom hebben we 
aan alle huishoudens jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Degenen die hun bijdrage voor deze jaargang reeds hebben voldaan 
zijn we dankbaar voor hun snelle reactie! 
 
Het bedrag van € 10,00 (meer mag ook) kunt u overmaken op 
rekeningnummer: 
NL65 RABO 0126 1932 66 t.n.v. Stg. Gemeenschapshuis De 
Leenhoef. 
Onder vermelding van: jaarbijdrage 2021 Leenbode en uw naam en 
adres. 
 
TIP: (In het programma van internetbankieren is het mogelijk om 
een dergelijke opdracht te plaatsen, die jaarlijks automatisch wordt 
verwerkt, zodat u er geen omkijken meer naar hebt.) 
Dank u wel voor uw begrip en hopende uw bijdrage te mogen 
ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Alle medewerkers van de Leenbode. 
Bestuur van de Leenhoef.  

 

de Leenbode 
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Philomeen van de Rijt 

Energetisch therapeut 

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 
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Zo maar een dag …………… 
 
Je kan zomaar in de verte kijken; je kunt afdwalen met je gedachten. 
Je kunt ook zomaar wat kleine dingen in je buurt opnemen en laten 
bezinken. 
Ik tref een vrolijk beschilderde steen aan op mijn pilaster; creatief 
ingestelde personen verspreiden op allerlei plekken “happy stones” 
om positiviteit uit te dragen; het brengt een glimlach op mijn gezicht. 

Deze steen was mooi blauw met het opschrift “kei-tof; be nice; You 
rock you.”  
Dan zie ik een eenzame fietser door de straat; niet zo maar een 
fietser. Nee, met de ene hand houdt hij zijn stuur vast en in de 
andere hand heeft hij een knijper om het zwerfafval - dat rondslingert 
op plekken die daar niet voor bestemd zijn – op te pakken en te 
deponeren in een mand met plastic zak vóór op zijn vervoermiddel.  
Het volgende rijdende vehikel is een 45 km autootje; ook wel 
brommobiel genoemd. Deze rijdt zeker 45 km per uur, daar waar 30 
km per uur toegestaan is. 

Voor het derde jaar op rij worden dezelfde dertien conifeertjes 
vervangen in de haag; ze waren weer niet aangegroeid maar 
gemeente en Kempenplus blijven volharden.  

Een auto vanuit de richting Steensel die vaart mindert maar toch het 
bestelbusje uit de Eikenbocht geen voorrang geeft.  
Voertuigen die 60 – 80 km per uur voorbijrazen over diezelfde straat. 
De dorpsraad heeft vier kunststof verkeersmannetjes aangeschaft; 
één daarvan staat bij het zebrapad; mijn overbuurman heeft al eens 
het bijbehorend vlaggetje teruggeplaatst maar nu is het vlaggetje 
helemaal verdwenen …. 

Er komt weer een auto aan die kinderen die op het zebrapad over 
willen steken geen voorrang geeft.  

De pakketbezorger komt bij de overburen; niemand thuis; niet echt 
een probleem want de bezorger zeult met de zware doos naar hun 
buren en die neemt het pakket tijdelijk in ontvangst. 

Paard en ruiter passeren en de begeleider is op de fiets. 

De vogeltjes maken gretig gebruik van het vogelvoer; maar als de 
koolmees arriveert is het roodborstje afhankelijk van het voer dat op 
de grond valt.      (Baas boven baas.) 
Voor de rest is het maar rustig in tijden van lockdown en avondklok.  
Hou je allemaal haaks!  
NvB.  
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Beste Blaarkoppen/Knegselnaren,  
 
 
Wie had dat gedacht, een heel jaar lang alle activiteiten uit- en 
afstellen omdat we te maken hebben met een wereldwijde 
hardnekkige Coronapandemie. 
 
Ook voor ons als Carnavalsvereniging is er veel niet doorgegaan het 
afgelopen jaar. En helaas is het met ons grote en geweldige 
Carnavalsfeest dit jaar niet anders. 
 
Maar omdat we toch een beetje van de carnavalssfeer willen proeven 
zouden wij het erg leuk vinden als zoveel mogelijk huizen versierd 
worden met onder andere de blaarkoppenvlag. 
Dan proeven we toch een beetje de sfeer en weten we waar we 
volgend jaar zeker weer moeten zijn! 
 
Dus als jullie deze vlag in huis hebben, schroom niet om hem 
toch buiten te hangen. Heel graag zelfs!! 
 
Verder is er een initiatief van Uitjesbazen in het leven geroepen om 
online carnaval te vieren. 
Zij hebben een mooi programma met diverse artiesten en bekende 
tonproaters in elkaar gezet om vanuit  de huiskamer toch carnaval te 
vieren. Kijk maar eens op  

 www.degrotecarnavalsshow.nl 
Het goede hiervan is dat de opbrengst van dit evenement gebruikt 
wordt door het bedrijf om voor de zorgmedewerkers uitjes te regelen. 
En zij hebben dat zeker verdiend!! 
Veel Knegselse mensen zijn hier al heel enthousiast over. 
 
Dankjewel namens  
CV de Blaarkoppen 

 Carnavalsvereniging “de Blaarkoppen” - Knegsel 

http://www.degrotecarnavalsshow.nl
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Samen staan we sterk 

‘Dorpen maken het verschil’ Juist nu! 

  

Samen staan we sterk, zelfs op afstand. Dat hebben we wel bewezen 
afgelopen jaar. Corona laat zijn sporen na, maar wat zijn er ook veel 
mooie initiatieven ontstaan. De gemeente heeft bewondering voor 
alle initiatiefnemers, die juist nu opstaan. Er zijn zoveel mooie en 
leuke activiteiten die het onderlinge contact stimuleren, maar die wel 
rekening houden met de afstand die we helaas van elkaar moeten 
houden. Van digitale dorpsquizzen, kaartenactie en fotozoektochten 
tot online nieuwjaarsrecepties of buitenactiviteiten voor de jeugd. De 
kracht van ieder dorp, komt juist nu zo ontzettend mooi tot zijn recht.  

 

Ideeën? Laat het ons horen! 
Deze saamhorigheid en verbinding is precies waar ‘Dorpen maken het 
verschil’ voor staat. De gemeente ondersteunt dit soort initiatieven en 
activiteiten daarom graag. Het is juist nu zo ontzettend belangrijk om 
oog te houden voor elkaar. Arian Wouters, onze dorpscoördinator 
hoort graag welke ideeën of initiatieven er zijn om het leven in het 
dorp nog fijner, beter… oftewel leefbaarder maken. Voor iedereen. 
Initiatieven waar wij als gemeente misschien wel een steentje aan 
kunnen bijdragen. Dat geldt voor initiatieven nu, maar zeker ook voor 
ideeën die er misschien al zijn als corona straks weer achter ons ligt. 
Laat het ons vooral weten. Arian is te bereiken op 
a.wouters@eersel.nl of telefonisch via 0497-531 300. Wij hopen dat 
we voor sommige initiatieven misschien net dat duwtje in de rug 
kunnen zijn, want samen staan we sterk. Daar dragen we ook als 
gemeente graag aan bij. 

mailto:a.wouters@eersel.nl
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IN  VERBAND  MET  DE  HUIDIGE  
 

 CORONAMAATREGELEN  ZIJN  ER 
 

TOT  NADER  BERICHT 
 

 GÉÉN  
 

VIERINGEN  
 
 

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

 
 

† 
 
 

Bij aanlevering van de kerkberichten voor deze Leenbode, 

was het nog niet bekend of en wanneer de vieringen weer hervat zullen worden. 

 

Misintenties van vervallen diensten worden bewaard en later alsnog gelezen                   

 Voor informatie zie:  

 www.samenwillibrordus.nl  en De Hint. 

 
Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

tel: tel. 0497-512235 
www.samenwillibrordus.nl 

http://www.samenwillibrordus.nl
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Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

Momenteel kunnen er geen reguliere kerkdiensten 

plaatsvinden in Eersel.  

Op de website www.pkn-eersel.nl vindt u  

kerkdiensten, verzorgd door de verschillende 

predikanten uit de Kempenregio en ook de  

weblogs van onze predikant, ds. M.G. de Vries, 

voor een bezinningsmoment thuis. 

 

www.pkn-eersel.nl 

Licht …  

Denk je buiten, denk de wind door je haren, de regen,  

Denk de zomer aan je zijde,  

Denk de dagen langer en niet versomberen,  

Denk aan hoe je straks terugkijkt op deze tijd.  

Aan hoe bijzonder dat we met zijn allen binnen en er doorheen zijn 

gekomen,  

Denk je bij iemand warm en 

zacht,  

Denk je de avond en steeds 

langer licht.  

Marieke Lucas Rijneveld  

http://www.pkn-eersel.nl
http://www.pkn-eersel.nl
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Dorpsraadvergadering 20 januari 2021 

 

Vanwege de aanhoudende Corona situatie vergaderen wij voorlopig digitaal 

Besproken onderwerpen: 

• Vertegenwoordigers van gemeente Eersel hebben de plannen 
toegelicht voor de herinrichting van de Knegselsedijk - 
Duiselseweg. Het doel van de aanpassing is om het verkeer vanuit 
de Kempen zo soepel mogelijk naar de A67 te leiden, zodat de 
kern van Knegsel wordt gemeden. Het gaat om aanpassingen op 
de kruisingen met de Hoef en Steenovens. Er is tevens een eerste 
ontwerp gemaakt voor een vrijliggend fietspad langs de 
Knegselsedijk en de Duiselseweg.  

• Via de link www.eersel.nl/knegselsedijk kunt u het ontwerp 
bekijken en een reactie plaatsen bij het ontwerp. De gemeente 
hoort graag de mening van de inwoners van Knegsel en wil in 
gesprek treden om eventueel dingen aan te passen of te 
verbeteren. 

• Naar aanleiding van het overleg met de gemeente over de aanleg 
van een nieuwe parkeerplaats aan de Pastoor Eykenweg wordt er 
een tekening gemaakt van het hele gebied met de geplande 
parkeerplaats, inclusief schapenweide en het beweegplein. Er zal 
een brief aan de omwonenden gestuurd worden met uitleg van het 
plan en deze tekening, waarin gevraagd wordt of niets over het 
hoofd wordt gezien. Hierna zal pas de vergunningsaanvraag 
ingediend worden. Wanneer alles voorspoedig verloopt kunnen 
dan medio juni de werkzaamheden starten. 

• Datum voor het jaarlijks overleg met B&W is vastgesteld op  
1 april. 

• Het project 'Welkom in Knegsel'  voor het  welkom heten van 
nieuwe inwoners in ons dorp maakt goede vorderingen; de linnen 
tassen en de ansichtkaarten zijn binnen gekomen. Tevens is er al 
veel informatie binnen gekomen van bedrijven en organisaties. 
Iedereen die een folder van zijn organisatie of bedrijf  heeft kan 
dit nog melden aan ons.  

• De werkgroep Welzijn & Zorg heeft een eerste overleg 
georganiseerd op 8 maart met de andere dorpsraden in gemeente 
Eersel. 
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• De stichting 'Hart voor Knegsel' heeft gemeld dat het 
voorgestelde plan van aanpak is goedgekeurd. De Vereniging 
Kleine Kernen NB gaat dit uitvoeren. 

• Er zijn 4 kunststof verkeersmannetjes aangeschaft, die als proef 
op strategische locaties zijn geplaatst om het verkeer af te laten 
remmen. We horen graag uw reactie.  

• Ook andere suggesties om de snelheid van auto's af te remmen 
zijn van harte welkom. 

• Defecte lantaarnpalen worden zo snel mogelijk gemaakt, maar 
een lantaarnpaal aan Pastoor Eykenweg heeft een hardnekkig 
probleem. 

• 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 is met de gemeente besproken. De politie neemt 
deze locatie mee in haar patrouilleroutes. 

• Er is een voorstel gedaan voor de aanleg van 2 publieke 
watertappunten in Knegsel: een bij de kapel en een op het 
dorpsplein. Er is hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij de 
Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven. Bij goedkeuring 
zal de Rotary Club Eindhoven-Kempenland de aanleg faciliteren. 

• Er is een melding binnengekomen van slechte internetverbinding 
in het buitengebied van Knegsel. Studerende kinderen blijken als 
gevolg niet in staat thuis lessen te volgen. De Dorpsraad is van 
mening dat anno 2021 een goede internetverbinding als een 
basis nutsvoorziening moet worden gezien. Wij zullen dit verder 
gaan onderzoeken. 

 

Binnengekomen berichten: 

• De Dorpsraad van Duizel wil ook graag een welkomstpakket gaan 
maken gebaseerd op ons idee. Er is uitgelegd wat wij aan het 
doen zijn. 

• Artikel over de nieuwe meetkast voor het meten van fijnstof en 
geluid. Zie uitgebreide artikel in deze uitgave van de Leenbode. 

 
 
Voor  meer informatie zie onze website: http://

www.knegsel.info/ 
Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: 

Dorpsraad@knegsel.info 

http://www.knegsel.info/
http://www.knegsel.info/
mailto:Dorpsraad@knegsel.info
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Bron: het Heemkunde archief (artikel verschenen in een streekblad in 1979) 

 

Toe oma vertel eens 

Bij ons in het dorp was het een vaste gewoonte, dat de schoolkin-
deren op maandag met carnaval “Vastenavond” vierden. Op maan-
dagmorgen om negen uur kwamen we bij elkaar voor de school. Een 
paar jongens droegen de foeperpot. Dat was een bus, waar een var-
kensblaas overheen gespannen was. In het midden zat een gat, waar-
doorheen met een stokje op en neer bewogen werd. Dat maakte een 
erg “foeperig” geluid. Bij het eerste huis van het dorp hielden we stil 
en zongen dan het volgende lied: 

“Vastenavond gasten, t’ is tegen de Heilige Vasten. 

Bid voor u, bid voor u, ieder steekt zijn heiligheid tot u. 

Ieder moet zijn pakje dragen in het laatste uur, 

Wat zal het zijn, bij God of pijn, 

Hebben we het gedaan gelijk ’t moet zijn? 

Vrouwtje zet  de leer* eens tegen de bank? 

Snij een stukje van het verenvet** voor de Vastenavond-gek. 

Snij maar diep, snij maar diep. 

Snij maar in je vingers niet. 

Houd wat, geef wat, dan heb je volgend jaar nog wat!” 

Als het liedje uit was, kregen we een dubbeltje of een stuiver in het 
potje. Dat werd door de voorste twee kinderen gedragen. De meisjes 
van de zesde klas waren de bazen. Die moesten ervoor zorgen dat 
alles zonder ruzie verliep. Als we voor alle vijftig huizen van het dorp 
hadden gezongen, werd het geld geteld en eerlijk verdeeld. Eén keer 
had ik wel heel veel, wel 33 cent! Blij liep ik dan naar huis, met het 
geld stevig in mijn hand geklemd. Want ik zou het voor geen honderd 
gulden willen verliezen! 

Oma mevr. C. Klaasen-Mollen, De Wetering 2, Knegsel 

*Leer = ladder 

**verenvet = varkensvet 
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Vervanging meetkasten Meetnet Eersel 

Leverancier Intemo heeft de meetkasten vervangen, die in het kader 
van Meetnet Eersel doorlopend de luchtkwaliteit en geluidshinder 
meten op negen verschillende plekken in de gemeente Eersel. Er is 
geconstateerd dat door sommige meetkasten opvallende waarden 
geregistreerd werden, die hoogst waarschijnlijk niet correct waren. 
Om er zeker van te kunnen zijn dat de gemeten waarden kloppen, zijn 
er naast de oude kasten nieuwe meetkasten opgehangen met nieuwe 
sensoren en een betere communicatie unit. De Werkgroep Analyse 
van Meetnet Eersel zal nauwlettend gaan volgen wat de resultaten 
zijn, door die van de bestaande sensoren met die van de nieuwe 
sensoren te vergelijken. Ook is besloten om de ‘snuffelfietsen’ nog 
een jaar te gaan gebruiken. Dit zijn kleine mobiele meetkastjes voor 
fijnstof, die op een fiets kunnen worden gemonteerd. De resultaten 
van de bestaande en nieuwe metingen worden besproken met de 
Klankbordgroep van Meetnet Eersel.  
 

Over Meetnet Eersel 
Meetnet Eersel is een project van gemeente Eersel in samenwerking 
met haar inwoners, coöperatie AiREAS, gezondheidsdienst GGD en 
technologieleveranciers Intemo en Civity. Op locaties in de 
verschillende kernen van gemeente Eersel zijn meetkasten gehangen 
om  omgevingsgeluid en de hoeveelheid fijnstof in de lucht te meten.  
 
Deze sensoren moeten inzicht geven in mogelijke belasting op de 
woonomgeving door vliegverkeer van Eindhoven Airport en drukke 
verkeersaders, zoals de doorgaande wegen en de A67. De invloed van 
de intensieve veehouderij wordt meegenomen in een later onderzoek 
in het kader van het Regionaal Meetnet lucht & geluid Zuidoost-
Brabant. De gegevens die door Meetnet Eersel worden verzameld 
over de luchtkwaliteit en geluidbelasting, zijn beschikbaar in een 
online dashboard op www.eersel.nl/meetnet. Hierin zijn de fijnstof
- en geluidsmetingen van de negen meetpunten in gemeente Eersel te 
zien, evenals de gegevens die met de verschillende ‘snuffelfietsen’ 
worden verzameld.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eersel.nl%2Fmeetnet&data=04%7C01%7C%7C8db0144aa42148db470608d89050ce7f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637418024014295180%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2l
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In Knegsel zijn de oude en de  nieuwe 
meetkast geïnstalleerd aan Het Groen, 
tegenover de  
Weefkamer. 

Om de kwaliteit van verkregen 
gegevens te vergroten, worden de 
data binnenkort gekalibreerd met de 
gegevens van Regionaal Meetnet lucht 
& geluid Zuidoost-Brabant. Om een 
completer en nauwkeuriger beeld te 
hebben, worden de gegevens 
gekoppeld aan actuele 
weersomstandigheden en wordt er 
verkend wat de meetgegevens 
aangeven over mogelijke 
gezondheidsaspecten.  

 

‘t Knegsels  Kaneeltje  

( Home-Made) 

                                                                                   

Een lekker “Quukske” op ieder moment van de dag! 

Bestellingen 2 dagen van te voren, of zaterdags tussen 14.00u -
16.00u in eierkast aan de weg, of op adres vanaf 6 februari a.s. 

5 stuks voor €3,50 contant. 

 

Annemieke van Beers,  

Www. serveerservicevooru.nl 
0657647454 
Pastoor Eykenweg 7,  
5511KV, Knegsel 
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Weer een stap gezet. 
 
De eerste maand van 2021 zit er op. 
Een bewogen maand, dat kunnen we 
wel stellen! 
 
Hoewel de dagen weer meer licht kennen, wordt alles nog 
overschaduwd door beperkingen en zelfs een avondklok. Wat zouden 
we de wijzers graag vooruit zetten! 
Ondanks alles hebben we twee weken geleden een tussentijds 
gesprek gevoerd met het Parochiebestuur. Een verhelderend gesprek 
dat ons weer wat verder heeft gebracht.  
In de Leenbode van 11 december konden we u melden dat we, 
dankzij een financiële bijdrage van de Provincie en van het José 
Cordewinders Welzijnsfonds, nu ook concreet verder aan de slag 
kunnen. Daarover willen we u in de komende weken informeren. 
Als u benieuwd bent naar wat in het afgelopen jaar bereikt is dan 
kunt u het Jaarverslag 2020 lezen op de website. Er is een basis 
gelegd. Die basis is nodig voor wat we in 2021 willen bereiken. 
In onze vergadering van 26 januari j.l. hebben we een voorstel voor 
de aanpak van een deskundigenbijeenkomst en draagvlakverbreding 
besproken. Hierbij worden we ondersteund door de Vereniging Voor 
Kleine Kernen. Een belangrijk onderdeel daaruit is het benaderen van 
belanghebbende en betrokken inwoners van Knegsel. Stakeholders 
zijn ook de Gemeente, het Parochiebestuur en het Bisdom, Dorpsraad 
Knegsel en de Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds.  
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. 
Misschien leeft er bij u, of binnen uw vereniging of groepering, al een 
idee. Laat het ons weten, zodat we dat mee kunnen nemen in de 
voorbereidingen.  
 
Onze missie: 
Een maatschappelijke bestemming realiseren voor kerk, pastorie en 
pastorietuin in Knegsel. 
Zorgen voor een goed verdienmodel, met een duurzame exploitatie. 
 
Onze visie: 
Knegsel krijgt een “kloppend hart”, met diverse verbindende 
elementen, in een mooie groene omgeving. Door haar 
maatschappelijke functie, waarbij we oog hebben voor religieuze 
aspecten, blíjft of wórdt het een vertrouwde omgeving voor de 
Knegselnaren. 
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Geef je kleding een 2e kans en verduurzaam 
mee in 2021: 

Het inzamelen gaat door; kinderkleding v.a. maat 104 en dames/
heren kleding mogen onder de carport gezet worden op Slikdijk 3 
Wintelre of Eikenbocht 15 Knegsel. Deze kleding verkoop ik graag aan 
degenen die er interesse voor hebben. Dit gaat volgens het DANA-
principe. Dat wil zeggen dat je mag geven wat je het waard vindt (en 
kunt missen). 

Verder herstel/vermaak ik kleding/textiel. Bijvoorbeeld iets langer/ 
korter maken of smaller/wijder, een gaatje dichtmaken of verbergen, 
elastiek vervangen of sokken stoppen. Misschien heb je zelf een 
wens, probleem of idee, kom er maar mee. 

Ik maak prikkelarme kleding v.a. maat 104 (= van soepele stof met 
zo weinig mogelijk naden/stiksels), wasbare wattenschijfjes (zodat je 
geen wegwerp meer nodig hebt), wasbaar verband/onderleggers naar 
persoonlijke wens, mondkapjes en fidget (=friemel) lapjes. Ook hier; 
ideeën/wensen zijn welkom. 

Dit doe ik allemaal tegen materiaalkosten met daarbij een gift volgens 
het DANA-principe. Dus kan ik iets voor je doen? Bel me: 
0402053270/0657286351. 

Groetjes van Winanda van de Sande. 

Vanuit een coöperatieve gedachte verbeteren we de leefbaarheid en 
kunnen zich binnen Knegsel bestaande en nieuwe activiteiten (verder) 
ontplooien. 
 

We hopen elkaar tijdens een bijeenkomst persoonlijk te kunnen 
ontmoeten. Mocht dat vanwege de Coronamaatregelen nog niet 
mogelijk zijn dan zal deze online plaatsvinden.  
Zo zetten we de wijzers weer een stukje vooruit. In de volgende 
Leenbode meer informatie hierover. 
 
“Samen maken we het mogelijk”. 
 
Hartelijke groeten, 
Stichting Hart voor Knegsel 
www.hartvoorknegsel.nl 
info@hartvoorknegsel.nl  

http://www.hartvoorknegsel.nl
mailto:info@hartvoorknegsel.nl
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Maak kennis met: de Maaltijdservice van Catering 
Content  

Al vele jaren bezorgt Catering Content verse warme en koelverse 
maaltijden bij ouderen. Soms voor het gemak, soms omdat het maken van 
de eigen maaltijd simpelweg niet (meer) mogelijk is. Een service die voor 
velen een uitkomst biedt, zeker in deze Coronatijd.  

Proefpakket  
Wij proberen zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met onze 
maaltijdservice en daarom kunnen wij u als oudere in Knegsel een speciale 
aanbieding doen:  

3 x een 3-gangenmenu voor € 15,00  
(gratis bezorgd)  
Dit is geheel vrijblijvend, zónder abonnement of verdere verplichtingen. 
Gewoon om eens te kijken hoe het bevalt!  

Wanneer u gebruik wilt maken van de actie kunt u dit uiterlijk maandag 
15 februari 2021 telefonisch aan ons doorgeven via telefoonnummer 040
-2040125. Vermeld daarbij dat u gebruik wilt maken van de actie in 
Knegsel. We nemen telefonisch alle praktische zaken met u door zoals 
bezorgadres, menukeuze, betaling etc. De koelverse maaltijden worden 
bezorgd op dinsdag 23 februari tussen 11.00 en 16.00 uur.  

KEUZEMENU  

Maaltijd dinsdag 23 februari 2021  
Menu A. Gekookte aardappelen met sperzieboontjes en een sucadelapje 
met jus  
Menu B. Macaronischotel met gehaktsaus en een gebakken eitje  

Beide menu’s worden geleverd met heldere kip-kerriesoep en 
vruchtenyoghurt.  

Maaltijd woensdag 24 februari 2021  
Menu A. Verse aardappelpuree met spinazie á la crème en een 
rundersaucijsje  
Menu B. Aardappel-tonijnsalade met diverse garnituren (koud)  

Beide menu’s worden geleverd met heldere aspergesoep en amandelvla.  

Maaltijd donderdag 25 februari 2021  
Menu A. Gekookte aardappelen met tuinboontjes in boter en een 
varkenslapje in jus  
Menu B. Mihoen-taugé schotel met broccoli en kip saté met satésaus  

Beide menu’s worden geleverd met erwtensoep en mokkavla.  
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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  

 

  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 
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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 


