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Frank-Jan Baas 
Noud van Buul  
 
Bestuur “de Leenhoef”: 
Voorzitter: Henk Veenvliet 
Vice-voorzitter: Ad Keeris 
Secretaris: Nienke Kloppenborg   
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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 maart 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur, 14 maart 

Periode 7 maart t/m 20 maart Kortbij:  

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

de Leenhoef haar deuren weer mag openen en bestaat 
“Knegsel Kortbij” alleen uit: 

 
17 maart Tweede Kamerverkiezingen.   

 
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!  

Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda 

Onder voorbehoud van wijzigingen 

    

April   

11 vlooienmarkt. 

17 kletsavond. 

12 t/m 17 Goede Doelenweek 
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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 

Vrijwillige bijdrage 2021. 
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Beste inwoners van Knegsel, 

 

Ik, Thomas, ben samen met 4 studiegenoten van de opleiding 
Integrale Veiligheid aan Avans Hogeschool een praktijkopdracht aan 
het uitvoeren. Daarbij kijken wij naar de burgerparticipatie in Knegsel 
en wat dit voor invloed heeft op de sociale veiligheid. Dit houdt in dat 
we willen kijken naar hoe men samenwerkt en betrokken is om de 
leefbaarheid te verbeteren (denk hierbij aan opschoonacties, 
buurtverenigingen & inloopavonden van de gemeente). Ook kijken we 
naar wat dit doet met het veiligheidsgevoel van de inwoners van 
Knegsel.  

 
Voor dit onderzoek zijn wij opzoek naar inwoners van Knegsel, die 
hun ervaringen in het dorp in een kort interview van ongeveer 25 
minuten willen delen. Het interview is bij voorkeur digitaal, als u het 
interview liever tijdens een kopje koffie wilt, dan kom ik graag (op 
gepaste afstand) bij u langs!  

Voor deelname heeft u geen specifieke kennis nodig over 
wijkveiligheid & burgerparticipatie. De gegevens worden alleen 
gebruikt voor het onderzoek (anoniem) en zullen daarna vernietigd 
worden 

Als u ons zou willen helpen kan u ons via onderstaand e-mailadres of 
telefoonnummer bereiken. 
Mail: tg.bles@student.avans.nl  
Telefoon: 06-23220511 (Thomas Bles) 

 

Met vriendelijke groet, 

Thomas Bles, Tim Versteegen, Dennis van Raaij, Cis Paridaans en 
Stan van den Broek. 
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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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Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

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

 
 
 

 
 

 

IN  VERBAND  MET  DE  HUIDIGE  
 

 
 CORONAMAATREGELEN  ZIJN  ER 

 
 

TOT  NADER  BERICHT 

 
 

 GÉÉN  

 
 

VIERINGEN  
 
 

  HET BESTUUR EN PASTORAALTEAM 
  R.K. parochie Sint Willibrordus 

 

Opgegeven misintenties van de verschillende kerkdorpen  
worden bij hervatting van de vieringen  

alsnog in alle diensten van onze parochie gelezen. 
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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 

Beste Knegselaren,  
 
Wij zijn een gezin met 2 kinderen en we zijn opzoek naar een 
hulp in huis, die bij ons komt poetsen. We zouden het fijn  
vinden, als u 8 uur per week zou kunnen komen poetsen. Dit 
zou 2 keer in de week bijvoorbeeld 4 uur per keer kunnen zijn. 
Graag een van de dagen op vrijdag, de andere dag mag  
flexibel worden ingedeeld. 
 
Bij interesse graag een telefoontje (na 18.00 uur) naar  
06-47132416 

http://www.pkn-eersel.nl
http://www.pkn-eersel.nl
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Bloedafname vanaf 11 maart weer mogelijk in De Leenhoef 
 
Vanaf 11 maart vindt er weer bloedafname plaats in MFA De 
Leenhoef. Vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis, werden veel 
locaties voor bloedafname uit veiligheid voor patiënten en 
medewerkers gesloten. Later werd bekend dat de meeste locaties 
definitief dicht bleven voor bloedafname, zo ook De Leenhoef. In 
samenspraak met de gemeente Eersel, huisartsen, lokale afdelingen 
van de Katholieke Ouderenbond en de dorpsraden is nu bloedafname 
toch weer dichterbij mogelijk. In eerste instantie gaat het om een 
pilot die tot 1 juli duurt.  
 
Voldoende bezetting 
Bij De Bloedafname kunnen patiënten terecht met een 
aanvraagformulier of oproep om bloed te laten prikken van het 
Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U, Máxima Medisch Centrum 
en de Trombosedienst. De Bloedafname houdt de komende maanden 
bij of er voldoende patiënten naar de spreekuren komen. Is dat het 
geval? Dan blijft De Leenhoef open als locatie voor bloedafname. Bij 
te weinig bezetting kan anders worden besloten. Hierover heeft De 
Bloedafname nauw contact met de gemeente en de huisartsen.  
 
Locaties en openingstijden 
Naast De Leenhoef is ook op andere locaties in de regio vanaf de 
week van 1 maart weer bloedafname mogelijk. Hieronder staan de 
locaties en openingstijden: 

• Gemeenschapshuis De Rosdoek – Wintelre: dinsdag van 13.45 
uur tot 14.45 uur.  

• D’n Inloop – Duizel: woensdag van 13.45 uur tot 14.45 uur. 

• Gemeenschapshuis De Höllekes – Steensel: in de oneven weken 
op donderdag van 13.45 uur tot 14.45 uur 

• MFA De Leenhoef – Knegsel: in de even weken op donderdag 
van 13.45 uur tot 14.45 uur 

Nuchter bloedprikken 
Een patiënt die nuchter bloed moet laten prikken mag vanaf 23.00 
uur de avond van tevoren niet meer eten en alleen maar water 
drinken. Deze patiënten zullen niet tot de middag willen wachten op 
de bloedafname en kunnen daarom eerder op de dag al terecht op de 
locaties in Eersel, Hapert, Bladel of Veldhoven. Kijk voor de actuele 
openingstijden en het maken van een afspraak voor bloedafname op 
www.debloedafname.nl.  
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Zaterdag 6 maart tussen 10.00 en 14.00 uur komen de leden 
van het gilde op een coronaveilige manier bij u langs met  

Kwaliteitspotgrond  

Prijs € 4,50 per zak á 40 liter 

Het is fijn als u met gepast geld kunt betalen. 

Mocht u deze dag niet thuis zijn, maar wilt u wel graag 
potgrond geleverd krijgen, geef uw bestelling dan door via  

secretariaat@knegselsgilde.nl  

Betalen kan dan via de bank  NL 45 RABO 0126 1021 55  

ten name van Gilde St. Monulphus en Gondulphus  

Thuis gebracht, dat is gemakkelijk!  

Zelf geen gesjouw met zware zakken! 

Gilde Knegsel 

Potgrondactie 

mailto:secretariaat@knegselsgilde.nl
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Vanwege de aanhoudende Coronasituatie 
vergaderen wij voorlopig digitaal 

Besproken onderwerpen: 

• De gemeente heeft een brief met een tekening aan de 
omwonenden gestuurd met uitleg van het plan voor de nieuwe 
parkeerplaats aan de Pastoor Eykenweg. Het plan bevat naast 
de parkeerplaats ook het beweegplein en een nieuwe 
speelweide. Met een aantal omwonenden zijn tevens 
gesprekken gepland. Hierna zal pas de vergunningaanvraag 
ingediend worden. Wanneer alles voorspoedig verloopt, kunnen 
dan medio juni de werkzaamheden starten. 

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

• Het project 'Welkom in Knegsel'  heeft sets van ansichtkaarten 
laten maken en het voorstel is om ook alle huidige huishoudens 
een set aan te bieden. Nieuwe inwoners kunnen zich aanmelden 
bij de Dorpsraad. 

• De stichting 'Hart voor Knegsel' heeft een tussenfase 
gedefinieerd waarin inwoners vanuit verschillende 
achtergronden geïnterviewd gaan worden. Er zijn 4 
verschillende clusters geformeerd die mensen gaan interviewen: 

  • Onderwijs – Educatie – Cultuur 
  • Jeugd – Jongeren – Ouderen 
  • Sportverenigingen – Buurtverenigingen 
  • Horeca – Dorpsactiviteiten – Ondernemingen 
• Vervolgens wordt een expertvergadering gepland met alle 

belanghebbenden.  
• De subsidieaanvraag voor de aanleg van 2 publieke 

watertappunten in Knegsel is door de Stichting Leefbaarheid 
Luchthaven Eindhoven (SLLE) goedgekeurd. Deze 2 
watertappunten zullen geplaatst worden bij de kapel en op het 
dorpsplein. De Rotary Club Eindhoven-Kempenland zal de 
aanleg faciliteren. De verwachting is dat dit in het voorjaar zal 
gebeuren. 

• De gemeente Eersel heeft een voorstel gemaakt met 
verschillende maatregelen om op strategische plaatsen 
wildcrossen in de bossen te ontmoedigen. De kosten voor deze 
maatregelen worden betaald vanuit de houtkapopbrengst. 

• De Dorpsraad heeft een familie bezocht in het buitengebied, die 
een hele slechte internetverbinding heeft. Zij hebben 
studerende kinderen, die als gevolg hiervan niet in staat thuis 
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lessen te volgen. Zij moeten hiervoor noodgedwongen naar 
familie. De Dorpsraad is van mening dat anno 2021 een goede 
internetverbinding als een basis nutsvoorziening moet worden 
gezien. Wij hebben contact gehad met de gemeente over de 
aanleg van glasvezel in het buitengebied. De situatie is kort 
samengevat als volgt:  

 
 In de kern van Knegsel (gebied 1) heeft iedereen kosteloos een 
 glasvezelaansluiting gekregen of kan deze alsnog aanvragen.  
 
 Het buitengebied in verdeeld in 2 gebieden: 2 en 3.  
 In gebied 2 heeft de beheerder van het glasvezelnetwerk KPN-
 NetwerkNL (voorheen Reggefiber) glasvezel aangelegd tot aan 
 alle grenzen van de percelen. Bewoners moeten 2800 Euro 
 betalen via de gemeente om aangesloten te worden. 
 
 In gebied 3 is uiteindelijk geen glasvezel aangelegd door KPN-
 NetwerkNL. De gemeente heeft vervolgens afspraken gemaakt 
 met Brofiber, die in september 2017 met aanleg is begonnen in 
 gebied 3. De exacte details over de aanleg ontbreken nog. 
 Verder onderzoek zal worden uitgevoerd. 
 
Binnengekomen berichten: 
• BVM2 heeft een zienswijze ingediend op de 

Luchtruimherziening. 
• Oproep van Stichting ‘Hart voor Knegsel’ om mee te denken 

over mogelijke herbestemming voor de kerk, pastorie en tuin in 
Knegsel. 

• Bericht van Stichting ‘Hart voor Knegsel’, waarin ze aankondigen 
dat ze de Knegselse bevolking gaan benaderen voor interviews. 

• Brief met tekening van gemeente over de nieuwe parkeerplaats.  

• Voorstel van Werkgroep Analyse Eersel voor een regionaal 
meetpunt ILM2.0 aan de Zandoerleseweg ter hoogte van de 
gemeentegrens.  

• Bericht over Preventieakkoord de Kempen. 
 
 
Voor meer informatie zie onze website: 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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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 



 

18 

• 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 


