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Informatie

Gemeentehuis Eersel
Openingstijden
ma. di. do. vrij. 9.00 - 12.00 uur
wo. 9.00 - 20.00 uur
Lokaal Loket wonen, welzijn en zorg
ma. di. do. vr. 10.00 - 12.00 uur
wo. 16.00 - 20.00 uur
tel. 0497 531 300

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
Gebint 1M
woensdag 15.00 tot 17.00 uur.
Inloopspreekuur Bladel
Kloostertuin 2
dinsdag 11.00 - 12.00 uur.

Maatschappelijk Werk
Hint 11 Eersel, tel. 0497 518 888
Spreekuur van 9.00 - 10.00 uur.
Voor crisissituaties na werktijd:
tel. 040 253 0350

ZuidZorg Winkel
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. 8.30 - 17.00 uur

Bezoektijden ziekenhuizen
Catharinaziekenhuis
16.00 - 20.00 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

Joris Thuis
Thuiszorgorganisatie voor
Vessem, Wintelre, Knegsel en
Steensel.

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

Den Hofpad 1, 5512 AC Vessem.
24 uur bereikbaarheidsnummer
tel. 0499 577457 Kies 2
Dokterspost
Veldhoven Run 4600
Veldhoven MMC
0900-1232024

Stichting José Cordewinders
Welzijnsfonds Knegsel
www.josecordewinders.nl
bestuur@josecordewinders.nl
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Informatie
Basisschool Meester Gijbels
Steenselseweg 8,
5511 AG Knegsel
Tel. 040 205 1537
E-mail: meestergijbels@veldvest.nl
www.meestergijbels.nl

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

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

Buurtbus lijn 294
ma. t/m vr. Richting Veldhoven
8.50 - 10.50 - 12.50 - 14.50 en
16.50 uur. (elke 2 uur)
Richting Hoogeloon 9.25 - 11.25 13.25 - 15.25 en 17.25 uur.
www.connexxion.nl

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

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

Rabobank De Kempen
ma. t/m vr. 8.00 - 21.00 uur en
za 9.00 - 17.30 uur
tel. 0497 544 544

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

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
op dinsdag 15.00 - 16.30 uur en
vrijdag van 10.00 - 11.30 uur.
In de Leenhoef.
Regiopolitie De Kempen
tel. 0900 8844,
www.politieeersel.nl

(PMD= Plastic, Metaal, Drankkartons)
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Zaterdag

19 sep 20.30

Pubquiz Leenhoef

Zondag

20 sep 10.00 u Garage Sale

Maandag

21 sep 10.00 u Fietsen: vertrek vanaf de Leenhoef
19.00 u Biljarten

Dinsdag

22 sep 09.00 u Koersbal
13.30 u KBO / Steunpunt

Woensdag 23 sep 13.30 u KBO / Steunpunt: Gilde terrein:
jeu de Boules
13.30
Donderdag 24 sep 13.00

Biljarten 3e
Biljarten 1e en 2e

19.30 u Repetitie Jeugdtoneel
Vrijdag

25 sep 20.00 u Repetitie Heide Echo

Het Veldhovens weekblad en de Kempenaer zijn af te halen
tijdens openingstijden in de Leenhoef.
Volgende verschijningsdatum 27 september
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 zondag 2 oktober

e-mail: redactie@leenbode.nl
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Maandag

28 sep 10.00 u Fietsen: vertrek vanaf de Leenhoef
19.00 u Biljarten

20.30 u Ledenvergadering Blaarkoppen
Dinsdag

29 sep 09.00 u Koersbal
13.30 u KBO / Steunpunt
20.00 u Repetitie Theater t’ Ros

Donderdag

1 okt

14.00 u Kom vertellen! Gemeente Eersel

19.30 u Repetitie Jeugdtoneel
Vrijdag

2 okt

18.15 u Muziekmaatjes en pieporkest
20.00 u Repetitie Heide Echo

Zaterdag

3 okt

18.15 u Repetitie Jeugdorkest

De sporthal is te huur voor allerlei sporten.
Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,
Telefonisch: 040-2051541
Activiteiten in en voor Knegsel kunnen gemeld worden aan:
Video Journaal, e-mailadres: beeldkrant@kempentv.nl
Uitzending Kempenjournaal elke 1e en 3e zondag van de maand om 11.00 uur
Correspondent Eindhovens Dagblad, e-mailadres: gvrenken@telfort.nl
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Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda

Onder voorbehoud van wijzigingen
Oktober
20
23
24
24
25
November
11

KBO/Steunpunt: Samen Eten
KA on route Manne-avond
KA on route Fistavond
Uitwisselingsconcert Heide Echo met Hoogeloon
KA on route Wandeling

22
29

KBO/Steunpunt: Jaarvergadering en Feestmiddag
Intocht Sinterklaas
Winterfair

December
12, 13, 19, 20
13
24

Uitvoering Theater ’t Ros: Jeugd
Postduivententoonstelling in de Leenhoef
KA on route Kerst Op Het Plein

26
31

KA on route Kerst Wandeling
KA on route Nieuwjaarsborrel
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Philomeen van de Rijt
Energetisch therapeut
www.philomeen.nl

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

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

Behandeling volgens afspraak

Korte Kerkstraat 7a

06 -12258063 www.autobedrijfverouden.nl

Steensel

BAKKERIJ DRIESSEN

Diverse specialisaties
Fysiovanhoof.nl

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

040-2043756

Ruime eigen parkeergelegenheid

Moestuin Winkel De Wetering
Alles van en voor de moestuin

06-28887338

Volg ons op Facebook ! De Wetering 1 Knegsel
Mail: info@moestuinwinkeldewetering.nl
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KBO KNEGSEL
Vergadering en Feestmiddag
Mits de corona voorschriften het toelaten houden wij op
11 november onze jaarvergadering en feestmiddag.
Aanvang 11.00 uur. Nadere toelichting volgt nog.
Namens het bestuur en de activiteitencommissie
FIETSEN OP MAANDAGMORGEN VANAF DE MFA.
Met inachtneming van de coronaregels.
Elke week op maandagmorgen om 10.00 uur vertrekt er een
groep fietsers vanaf de MFA om een leuke fietstocht te maken.
Neem brood en drinken mee voor onderweg.
Ook jij kunt hieraan deelnemen, men hoeft geen lid te zijn van
een vereniging.

Tot ziens op maandagmorgen om 10.00 uur.
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Stichting Hart voor Knegsel
Tijdens de onlangs gehouden Pastorale Rondgang, die voor Knegsel
plaatsvond op 2 september en die bijgewoond werd door 21
belangstellenden uit het dorp. Door het Pastorale team werd
informatie gegeven over het ‘Pastorale Beleidsplan’ en men kon
input leveren die meegenomen zal worden in het vaststellen van
dat plan. Duidelijk is dat in de komende jaren de Pastorale zorg in
zowel de dorpen waar de kerk sluit als in de dorpen waar de kerk
open blijft, in het teken zal staan van “Samen Willibrordus zijn”.
Op vragen naar de stand van zaken rond de op handen zijnde
sluiting van de kerk werden de vragenstellers verwezen naar het
Parochiebestuur, die in haar ‘Toekomstvisie’ toelicht hoe tot een
voorgenomen besluit is gekomen. U kunt die vinden op
www.parochieeersel.nl
De Stichting Hart voor Knegsel is in de afgelopen maanden heel
nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Daar zijn we het
Parochiebestuur dankbaar voor. Via de Leenbode willen we u
informeren over de stand van zaken tot we weer een bijeenkomst
voor informatie en dialoog houden in De Leenhoef.
Eerst even “bijpraten”
Door de oprichting van de Stichting Hart voor Knegsel zijn we als
gesprekspartner steeds geïnformeerd en hebben we onze
standpunten blijvend kenbaar kunnen maken.
Samen met het Parochiebestuur en de Dorpsraad Knegsel hebben
we met de Gemeente gesproken. Er is sprake van een driehoek:
Parochie-Gemeente-Dorp Knegsel. Binnen die driehoek vindt het
proces plaats en het Bisdom ( ook Parochiebestuur ) heeft daar tot
nu toe een heel belangrijke rol in. Dat is logisch omdat de kerk valt
binnen het Kerkelijk Recht en daardoor wordt de sluiting, maar ook
het zoeken naar een toekomstige herbestemming, voor een groot
deel bepaald.
Uit de gehouden enquête binnen Knegsel hebben wij een aantal
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pijlers naar voren gehaald:
- Ontmoeting ( hieronder vallen ook religieuze bijeenkomsten )
- Maatschappelijke functies ( zorg en onderwijs, vergaderen en
ondernemen )
- Wonen
- Cultuur
- Behoud van openbaarheid ( tuin, horeca, spelen, toegankelijkheid )
Deze pijlers worden door Bisdom, Parochie en Gemeente ook gezien!
Om ons te laten adviseren is contact gezocht met de Vereniging
Kleine Kernen en met ErfgoedLab Brabant. We hoeven in Knegsel
“niet opnieuw het wiel uit te vinden”, maar we willen als Stichting
zeker de regie houden. Daarbij is het een gegeven dat op dit
moment het Parochiebestuur eigenaar is van kerk-pastoriepastorietuin, maar ook dat zij gebonden is aan wat het Kerkelijk
Recht bepaalt. Na sluiting van de kerk zal ze uit de Eredienst worden
onttrokken en dat heeft gevolgen voor o.a. kerkdiensten, bijzondere
vieringen, uitvaarten en huwelijken, dopen enz. Er mogen immers
dan geen sacramentele vieringen meer plaatsvinden. Het Pastorale
team heeft dit op 2 september uitgelegd.
In de tussentijd hebben veel gesprekken plaatsgevonden, die al veel
hebben opgeleverd. Er zal ongetwijfeld nog veel met elkaar
gesproken worden, ook met de Knegselse inwoners. We zeggen dit
nadrukkelijk, omdat we onder de parochianen streven naar een
breed draagvlak. Persoonlijke meningen, maar ook de meningen van
grotere groepen, zullen in de komende tijd gehoord worden, om
vervolgens vanuit die gedachten tot plannen te komen. We hopen
dan op veel respons, ook vanuit de jongere generaties.

We zetten “d’n tôore binnen als het regent” en met “d’n bôonestaak”
blijven we de wijzers voor een hart voor Knegsel goed zetten!
Inmiddels bestaat de Stichting uit:
Jeroen Peels ( voorzitter )
Ad Keeris ( penningmeester )
Jan Pasmans ( secretaris )
Nan van Biezen
Martin Slikkerveer
Lieke Cools
Zij zijn graag bereid om eventuele vragen/opmerkingen mee te
nemen.
Met vriendelijke groet.
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Podotherapie Rijkers heeft haar deuren geopend!
Sinds 2012 ben ik, Marijke Rijkers, gediplomeerd
podotherapeut. Sindsdien werk ik met veel passie en plezier als
podotherapeut. Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben vond ik
het tijd voor een nieuwe uitdaging en ben ik mijn eigen praktijk
gestart, Podotherapie Rijkers. Een praktijk waar de cliënt centraal
staat.
Wij geven behandeling en advies bij pijnklachten in de tenen, voet,
enkel, knie, heup en rug, die het gevolg zijn van een afwijkende
voetstand of afwijkende voetfunctie. Aan de hand van een
podotherapeutisch onderzoek wordt het complete
bewegingsapparaat beoordeeld. Van daaruit wordt er een
behandelplan opgesteld.
Dit behandelplan kan bestaan uit;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podotherapeutische steunzolen
Fits slippers (Therapeutische slippers/sandalen, volledig op
maat gemaakt)
Podo-manuele therapie
Medical taping
Siliconen orthese
Nagelbeugel
Instrumentele voetbehandeling
Wondbehandeling
Schoenadvies
Voetscreening bij diabetes
Voorlichting en advies

De behandelingen zijn gericht op een snel en vooral langdurig
herstel. Wilt u graag meer informatie of een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op!
T: 06-30433729 - E: info@podotherapierijkers.nl
Of kijk op de website: www.podotherapierijkers.nl
De praktijk is gevestigd aan:
De Wetering 4, 5511 KG Knegsel.
Wij zijn ook in de avond geopend!
12
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Kerk van
H.H. Monulphus & Gondulphus
Knegsel
tel: tel. 0497-512235
www.samenwillibrordus.nl

Kerkdienst
in de week van 19 – 25 september
e
25 Zondag door het jaar

Zondag 20 september 9.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van Lamoen
Intenties:
Annie Westerkamp; Wim Neutkens;
overl. ouders Wilgers-v. Grevenbroek en kinderen
Kees, Frank en Hans; Wim Wouters (1e mnd.ged.);
overleden ouders Beerens-Bles; overl. familie
Jonkers-Ketelaars

Kerkdienst
in de week van 26 sept. – 2 oktober
e
26 Zondag door het jaar

Zondag 27 september 9.30 uur
woord en communieviering
Voorganger: diaken Jansen
Intenties:
Nelleke Heeren; Maria van Boxem-Strijbos;
Aloys Sesink (trouwdag); weldoeners van de kerken;
Jan Senders
Alvast handig om te weten:
Met ingang van 1 december zijn er in Knegsel
minder vieringen per maand.
De vieringen in december zijn dan:
13 december en 25 december (1e Kerstdag)
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Hoogeloon

Protestantse kerk
Hoogeloon - Eersel

Eersel

Kerkdiensten
www.pkn-eersel.nl

Zondag 20 september
Eersel, 10.00 uur

Voorganger: Ds. B. van Haarlem, Eindhoven
Zondag 27 september
Eersel, 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. de Bie, ‘s Gravenpolder
www.pkn-eersel.nl

AAN ALLE OUDEREN VAN KNEGSEL
BEZOEK GILDETERREIN MET JEU DE BOULES.
Op woensdag 23 september gaan we naar het gildeterrein
( het Trefpunt ) aan de Vessemseweg. Daar gaan we jeu de boules
spelen.
Om half twee gaan we op eigen gelegenheid naar het gildeterrein.
Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden.
Als er mensen zijn die wel mee willen maar geen vervoer hebben kunnen
die dit aangeven bij: Riek van de Sande, telefoon 040 2053637 of bij Jan
van Selst, telefoon 040 2052084.
We zullen dan regelen dat ze met een auto kunnen worden
vervoerd.
Activiteitencommissie KBO Knegsel
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OLDSTARS WALKING KORFBAL
Geslaagd begin 10 weken durende instapcursus OldStars
Walking Korfball bij FSC!
Op 4 september hebben 28 fanatiekelingen deelgenomen aan de
allereerste training Walking Korfball bij FSC: dé korfbalvereniging van
Steensel en Knegsel. Op sportpark de Breemakker in Knegsel
verzamelden zij zich rond 9.30 uur om gezellig op te starten onder
het genot van een bakje koffie of thee. Na mooie woorden vanuit FSC
korfbal, gemeente Eersel, het Ouderenfonds en het Korfbalverbond
werkten de mannen en vrouwen zich onder leiding van trainer Loek
Weimar flink in het zweet.
OldStars Walking Korfball is een variant van korfbal speciaal voor
ouderen vanaf ca. 55 jaar. Tijdens de wekelijkse trainingen is
gezelligheid erg belangrijk, net als op een verantwoorde manier
bewegen voor ouderen. De groep begon met een zeer uitgebreide
warming up, waarin bijna alle spieren die het lichaam heeft aan bod
kwamen. Hierna werd ook de bal erbij gehaald. Uiteindelijk werd de
training afgesloten met een fanatiek potje Walking Kofball. Walking
Korfball is een variant van het normale korfbalspel waar bijvoorbeeld
rennen en springen niet toegestaan is, waardoor ook ouderen deze
teamsport veilig kunnen beoefenen. Scheidsrechters zijn niet nodig,
plezier staat centraal. Dat dit door de deelnemers goed opgepakt
werd, bleek wel uit het luide applaus waarmee doelpunten begroet
werden door zowel teamgenoten als tegenstanders.
Tijdens het nakletsen op het terras bij de korfbalkantine sprong het
enthousiasme van de deelnemers eraf en (bijna) iedereen was van
plan om op volgende vrijdagen weer terug te komen! KempenTV
maakte een hele mooie reportage van de opening, deze is ook op
YouTube terug te vinden.
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FSC en het Ouderenfonds organiseren samen een 10 weken lange
instapcursus Walking Korfball in Knegsel. Deze cursus biedt iedereen
de gelegenheid om kosteloos en geheel vrijblijvend kennis te maken
met deze nieuwe variant van de korfbalsport. Wanneer na afloop van
deze 10 weken voldoende interesse is zal FSC de trainingen ook na
deze periode voortzetten. Ook een keertje proberen? Kom gerust een
keertje kijken of meedoen! We beginnen iedere vrijdag om 9.30 met
een gezellig bakje koffie of thee, waarna rond 10.00 uur de training
begint. Ook na de training die ‘ruim een uur duurt’ is er de
gelegenheid om in de kantine of buiten nog even lekker na te
kletsen. Vragen of meer informatie? Stuur een mail naar:
oldstars@fsckorfbal.nl
Sporten voor kinderen vanaf 3 – 7 jaar: De trainingen van
de Kangoeroe Klup bij FSC zijn weer begonnen! Doe jij ook
mee met de Kangoeroe Klup?
De trainingen voor de Kangoeroe Klup zijn weer begonnen! Iedere
zaterdagochtend van 9.30 – 10.15 uur racen de kinderen van de
Kangoeroe Klup rond bij FSC op het korfbalveld. De Kangoeroe
Klup is spelenderwijs kennis maken met sporten en bewegen in het
algemeen. Kinderen leren samenwerken, verbeteren hun
coördinatie en lenigheid en maken bovenal ontzettend veel plezier
met elkaar en met de trainers! Kom gerust een keertje kijken of
proeftrainen. U en uw kind zijn van harte welkom op Sportpark de
Breemakker in Knegsel!
Ook de trainingen van de D – jeugd zijn weer in volle gang. Zij
trainen op maandagavond tussen 18.15 en 19.15 uur. Ook daar
zijn u en uw kind van harte welkom!
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Vakantie Huisartspraktijk Steensel

In verband met vakantie is Huisartspraktijk Steensel
gesloten van maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober
2020.
Voor spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren (van 8.00 tot 17.00
uur) contact opnemen met: Huisartspraktijk Riethoven,
Schoolstraat 2 te Riethoven.
Telefoon: 040-204 16 20
Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen belt u met de
dokterspost. Telefoon: 0900 123 2024
Overig nieuws van Huisartspraktijk Steensel
Griepprik 2020:
De griepprikken vinden dit jaar plaats in
Gemeenschapshuis de Höllekes en niet in onze praktijk.
Denkt u er aan uw uitnodigingsbrief mee te nemen?
Wij doen er alles aan om de grote groep mensen zo goed mogelijk
te begeleiden binnen de actuele Corona maatregelen.
We rekenen op uw medewerking.
Sluiten prikposten Steensel en Knegsel:
Onlangs hebben wij van Diagnostiek voor U (DVU) het bericht
ontvangen dat de prikpost in Steensel en Knegsel
ook na Corona-tijden gesloten zal blijven.
U kunt dus in de toekomst niet meer in Steensel
of Knegsel terecht voor bloedprikken.
Wij vinden dit erg jammer omdat veel van onze patiënten
gebruik maakten van deze prikposten. De prikpost in het Dolium
blijft wel bestaan. We onderzoeken momenteel of er alternatieven
zijn voor onze patiënten in Steensel en Knegsel. We kunnen helaas
niks beloven, maar mochten er ontwikkelingen zijn dan krijgt u dit
uiteraard van ons te horen.
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Uitnodiging: Kom vertellen!
Als medewerker Dorpsparticipatie wil ik graag weten wat er speelt
in Knegsel. Daarvoor heb ik contact met de Dorpsraad, maar ik wil
ook graag met anderen in gesprek.
Daarom hierbij een open uitnodiging om mij te komen vertellen hoe
het leven in Knegsel is en wat voor ideeën je hebt voor Knegsel.
Op de eerste donderdag van de maand ben ik van 14.00 tot 16.00
uur in De Leenhoef en hoor ik graag van jullie!
Met vriendelijke groet,
Arian Wouters

Medewerker Dorpsparticipatie
Gemeente Eersel
Tel. 06-154 33 126
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# Garage Sale Knegsel #
Met goedkeurig van de gemeente mogen we weer een
Garage Sale organiseren. Deze zal plaatsvinden op:

zondag 20 September van 10:00 – 15:00
Iedereen mag mee doen.
En natuurlijk volgen we de regels van het RIVM en houden
rekening met de 1,5-meterregel.
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STEUNPUNT EN KBO ACTIVITEITEN.

Met in achtneming van de voorschriften wat betreft corona
(thuisblijven bij verkoudheid en/of tempratuurverhoging van
jezelf of je gezinsleden, het handhaven van de 1,50 meter, het
gebruik van het ontsmettingsmiddel welke bij de ingang staat),

zijn er op dinsdagmiddag activiteiten in de MFA o.a kaarten en
biljarten.
Wij zijn wij 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.

STEUNPUNT-ACTIVITEIT:
Dinsdag

22 september

koersballen van 9.00 uur-11.00 uur
kaarten, biljarten
huiskamer vrije inloop
bibliotheek open

dinsdag

29 september

koersballen van 9.00 uur-11.00 uur
kaarten, biljarten
huiskamer vrije inloop
bibliotheek open
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Op woensdag 2 september was de Pastorale rondgang in

Knegsel.

Welke pastorale mogelijkheden zijn er waar de kerk dicht gaat en
ook daar waar de kerk open blijft? Hoe kan er in de kerken een
thuis geboden worden aan alle vrijwilligers, parochianen en
koorzangers? Hoe gaan we straks nog vieren? Wat is haalbaar?
Wat staat er nog op de rol voor het kerkgebeuren in Knegsel?
• Vanaf eind november 2020 nog slechts één viering per maand.
• Kerstmis 2020 slechts één viering.
(Het pastoraal team bestaat uit Pastoor van Lamoen, Diaken Jansen
en Diaken van Olmen; soms zullen de pastors van Bergen, de Groof
of Verschure de dienst leiden. Diaken Jansen stop in maart 2021;
de pastoor hoopt dat er nog versterking komt.)
Op een gegeven moment zal de kerk gesloten worden en de kerk
aan de eredienst onttrokken worden; dan zijn er geen sacramentele
vieringen meer. Als de kerk aan de eredienst is onttrokken, is het
pastoraalteam dan bereid om dan een gemeenschapshuis een
uitvaart te verzorgen met een religieus karakter. Het betreft dan
een viering van Woord en Gebed met absoute. Dit geldt ook voor
de andere traditionele jaarlijkse dorps gebonden vieringen. De
organisatie is niet de verantwoordelijkheid van het pastoraalteam.
Het team wil wel meedenken en handvatten aanreiken over de
inhoud van dit soort vieringen en bijeenkomsten.
Het kerkhof blijft in tact; het sluiten van de begraafplaats is niet
aan de orde.
Het is de bedoeling dat er een pastorale contactpersoon en een
contactpersoon voor het kerkbestuur komt; dit kan dezelfde
persoon zijn. (Bernard van de Ven is momenteel de bestuurlijke
contactpersoon.)

De website “Samen Willibrordus” geeft uitleg omtrent
herbestemming te sluiten kerkgebouw: “Veel opmerkingen en
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vragen zijn gesteld met betrekking tot herbestemming van de te
sluiten kerken. Wij zijn met iedereen van mening dat het
kerkgebouw behouden moet blijven. Wij beschouwen het als
een cultureel erfgoed. Een kerkgebouw maakt een essentieel
deel uit van het dorp. Wij willen een zodanige herbestemming
doen realiseren die past binnen het dorp. Daarbij zal de
zienswijze van de inwoners van het dorp uiterst belangrijk zijn.
Wij geven als het ware het kerkgebouw terug aan het dorp met
een passend gebruik. In elk geval zal het bisdom akkoord
moeten gaan met een nieuwe bestemming. Deze bestemming
willen wij samen met het dorp bekijken. Daarnaast zal die
bestemming een juridische vertaling dienen te krijgen in een
door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan.”
Verder zegt de website:
“Onze parochie bestaat uit zes geloofsgemeenschappen en deze
ieder op hun beurt weer uit afzonderlijke gemeenschappen van
geloven. Met het sluiten en onttrekken aan de eredienst van de
drie kerken worden niet de betreffende geloofsgemeenschappen
– de levende stenen - ter plekke opgeheven. Pastoraal gezien
vraagt dit extra zorg. Binnen onze parochie krijgen we in feite te
maken met drie gemeenschappen van gelovigen met een
kerkgebouw ter plaatse en drie geloofsgemeenschappen zonder
kerkgebouw. Van de eerstgenoemden wordt gastvrijheid
verwacht ten opzichte van de tweede genoemde groep, terwijl
bij deze groep mensen creativiteit met betrekking tot geloven en
kerk- kan zijn ontstaan. Voor zover en zolang dat mogelijk is
willen we dat pastoraal ook ondersteunen en mede inspireren.”
Verder zegt de pastoor: “Samen met ‘de Levende stenen’
plannen maken en aan de slag gaan is noodzakelijk.
Mededelingen omtrent de parochie komen in de Hint en niet in
diverse dorpsblaadjes.”
zie ook: https://www.samenwillibrordus.nl

NvB.
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Programma KSC
JUNIOREN
ZATERDAG 19 SEPTEMBER
KSC JO19-1
KSC JO17-1
Oirschot Vooruit JO14
-1
Gestel JO13-1
KSC JO12-1
KSC JO12-2
Reusel Sport JO11-2 KSC JO10-1
Bergeijk MO9-1
RKVVO JO9-5
KSC JO8-1
-

ST Net./Cast. JO19-1
Bergeijk JO17-2

15.00 uur Knegsel
13.00 uur Knegsel

KSC JO14-1
KSC JO13-1
Marvilde JO12-2
RKDSV JO12-2
KSC JO11-1
Waalre JO10-3
KSC JO9-1
KSC JO9-2
Reusel Sport JO8-1

13.00 uur
12.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
10.15 uur
11.00 uur
9.30 uur
8.45 uur
9.45 uur

Knegsel
Knegsel

Knegsel

Knegsel

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
De Raven JO19-1
Rood Wit V JO17-2
KSC JO14-1
KSC JO13-1
RKVVO JO12-4
ZSC JO12-1
KSC JO11-1
UNA JO10-5
KSC JO9-1
KSC JO9-2
RKVVO JO8-4

-

KSC JO19-1
KSC JO17-1
FC Eindhoven JO14-2
Hoogeloon JO13-1
KSC JO12-1
KSC JO12-2
ZSC JO11-1
KSC JO10-1
RKVVO JO9-4
Riethoven JO9-1
KSC JO8-1
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14.30 uur
15.15 uur
14.00 uur
12.30 uur
11.30 uur
11.15 uur
11.30 uur
9.45 uur
10.00 uur
10.00 uur
8.45 uur

Steensel
Steensel

Steensel
Steensel
Steensel

Programma VV Knegselse Boys
SENIOREN
ZONDAG 20 SEPTEMBER
SVSOS 1
Vessem 2
UNA 8
Bergeijk 4
SV Unitas'59 VR1

-

Knegselse Boys 1
Knegselse Boys 2
Knegselse Boys 3
Knegselse Boys 4
Knegselse Boys VR1

14.30 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
9.45 uur

Bladella 2
DEES 2
ZSC 3
DEES 3
Hapert VR1

11.30 uur
13.15 uur
14.00 uur
9.45 uur
10.00 uur

ZONDAG 27 SEPTEMBER
Knegselse Boys 1
Knegselse Boys 2
Knegselse Boys 3
Knegselse Boys 4
Knegselse Boys VR1

-
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UITNODIGING “SAMEN ETEN”
K B O / STEUNPUNT
Opgaveformulier:
Naam:
Adres:

Wil(len) met ……. persoon/personen deelnemen aan de gezamenlijke
maaltijd op dinsdag 20 oktober 2020 in MFA de Leenhoef.
Menu:
Tomatensoep
Gebakken kabeljauw/ slavink met jus
Rode kool/ peultjes
Gekookte aardappelen
Karamel dessert met slagroom
Kopje koffie of thee
Aanmelden tot 13 oktober 2020 bij Corrie van der Heijden
Het verschuldigde bedrag van € 10,00 moet worden voldaan
bij aanvang van de maaltijd om 12.15 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: Corrie van der Heijden, Steenselseweg 10
Tel:040-2052188 of 06-81647344
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!
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Betalen, Sparen,
Hypotheken en Verzekeringen
Mr. De la Courtstraat 6a – 5512 AS Vessem
Tel. 0497-592248 – www.handass.nl

GRATIS WAARDEBEPALING
Ook nieuwsgierig naar de waarde van uw huis?
Wanrooij makelaardij biedt u een gratis waardebepaling aan!

Uw persoonlijke makelaar

www.wanrooijmakelaardij.nl
Wanrooij Makelaardij, Doornboomstraat 38, 5091 CB
Oost-, West- en Middelbeers Tel: 0413-487080
06 2080 4113 kees@wanrooijmakelaardij.nl

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

AUTO-CARE

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

Familie Schippers
Toterfout 13 Oerle
Tel. 040-2053110
www.geitenboerke.nl

autocarejanvanrooy@hccnet.nl
ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ
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0497-544544
Info.dekempen@rabobank.nl

Dinee Cafe
DE KEMPEN
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

www.funtimeverhuur.nl
Partytenten – luxe pagodetenten – alutenten
-vloeren – tafels – krukken –stoelen
-kachels – koeling – (nood)verlichting
Wij bezorgen gratis bij u aan huis!

Boomkwekerij Hein Bierens
telefoon 06-22902201

Voor inlichtingen bel;
040-2053563 of 06-54305565

De Horizon Uitvaartverzorging
Persoonlijk, zorgzaam, accuraat en dichtbij

Dinie Toonders-Verberne
Tel. 040 – 254 95 96 / 06 – 53 25 81 41
Dreef 1 5504LA Veldhoven
www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl

speelgoed, fornituren, huishoud-, kantoor– en kadoartikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT servicepunt, staatsloten, hengelsport,

Wil van Buul
Het Groen 20
Knegsel
- tevens klusbedrijf

Planten- en bomencentrum
Eerselseweg 35 Knegsel
Tel. 0497 513253
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• Medische) fitness
• Schouder-/knieklachten
• COPD, diabetes
• Chronische pijn revalidatie
• Bekken (bodem)-/rugklachten
• Spataders bij zwangerschap

• Etalagebenen
• Werk gerelateerde klachten
• Personal training
• Fysiofitheidsscan
• Medical taping
• Hulpmiddelen

Leeuwerik 14A, te Vessem • Steenselseweg 8a, te Knegsel
T. 0497 - 59 40 22, info@fysiotherapieoerlemans.nl
www.fysiotherapieoerlemans.nl

Afscheid nemen
VANDEVENUITVAARTEN

is het koesteren van herinneringen.

Kleinschalige opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Duiselseweg 2b Knegsel - Tel. 06-10479442
info@kiboekoe.nl
www.kiboekoe.nl
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De tijd van sterven
is de tijd van aandacht voor het leven.

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

