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VAN DEN BROEK 

Kromstraat 27a Veldhoven 

tel. 040 254 1965 

Bloemenkwekerij 

Couwenberg  
Dagelijks verse snijbloemen 

Ook verzorgen wij grafstukken 

www.couwenbergbloemen.nl 

 

Trimsalon 

Alpha Omega 

 

06 18175852 

Trimsalon-alpha-omega@outlook.com 

De Kranenpoel 27 

5511MC Knegsel 
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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 
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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 
 

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) 

http://www.kboknegsel.nl
tel:09000595
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De Leenhoef is wegens de nieuwe coronamaatregelen 
tot en met 27 oktober gesloten, met uitzondering van 
de activiteiten onder de 18 jaar. 
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e-mail:  redactie@leenbode.nl 

Volgende verschijningsdatum 30 oktober  
Kopij voor 2 weken inleveren 

uiterlijk vóór 18.00 u zondag 25 oktober 

Het Veldhovens weekblad en de Kempenaer zijn af te halen 
tijdens openingstijden in de Leenhoef. 

Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda 

(Onder voorbehoud van wijzigingen) 

November   

11 KBO/Steunpunt: Jaarvergadering en Feestmiddag 

17 KBO/Steunpunt: Samen Eten  

22 Intocht Sinterklaas 

29 Winterfair 

December   

12, 13, 19, 20 Uitvoering Theater ’t Ros: Jeugd 

13 Postduivententoonstelling in de Leenhoef  

 

De sporthal is te huur voor allerlei sporten. 

Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,  

Telefonisch: 040-2051541  
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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 

Allerzielenviering 2020. 
 

 

Op zondag 1 november om 9.30 uur vindt in de kerk de viering van 

Allerzielen plaats. Tijdens deze Eucharistieviering gedenken we degenen 

die na 1-11-2019 zijn overleden. 

In Knegsel waren dat in het afgelopen jaar 8 dorpsgenoten. Het is dit 

jaar anders dan we gewend zijn. Vanwege de Coronamaatregelen mogen 

er op dit moment in onze kerk 30 zitplaatsen bezet worden. Wij hopen 

dat families hier rekening mee houden. 

Om zo goed mogelijk de regels na te leven zal één van de 

werkgroepleden de kaarsen aansteken. Familie mag na afloop een kaars 

meenemen. 

Er is geen koor aanwezig, maar Treske luistert de dienst op met 

orgelspel. 

In de kerkberichten elders in deze Leenbode, staan de namen van hen 

die we in deze viering in het bijzonder gedenken. 

Als de uitvaart in de kerk heeft plaatsgevonden wordt een 

herinneringskruisje opgehangen. Dit kan na de Allerzielenviering worden 

meegenomen of het wordt rond een jaar na de uitvaart bij de familie 

afgegeven. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Heeft u een vraag, belt u dan gerust met:  

Jan Pasmans, 0612495347. 
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Philomeen van de Rijt 

Energetisch therapeut 

www.philomeen.nl 

 

 

 

 

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

WILLIBRORDUSSTRAAT 2 | 5513 AB | Wintelre | 040 205 12 85  

Ruime eigen parkeergelegenheid 

 

 
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 

 

 

 

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  
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 Beste dorpsgenoten, 

Ook dit jaar doet Vocaal Ensemble Florence mee aan Rabo 

ClubSupport. Dankzij deze campagne komen verenigingen in 

aanmerking voor een financiële bijdrage van de Rabobank. Voor ons 

is dat Rabobank De Kempen. Vocaal Ensemble Florence kan dit 

steuntje in de rug goed gebruiken, zeker in deze tijd! 

Draagt u het verenigingsleven in Knegsel een warm hart toe en houdt 

u van mooie (koor)muziek? Breng dan voor 25 oktober 2020 uw stem 

uit op Vocaal Ensemble Florence.  

De hoogte van de financiële bijdrage is afhankelijk van het aantal 

stemmen. Om te kunnen stemmen moet u lid zijn van de Rabobank 

en heeft u van uw bank een code ontvangen. Indien u online 

bankiert, ontvangt u geen code en kunt u online of via de Rabobank 

app uw stem uitbrengen via Mijn Lidmaatschap. Ga naar 

Rabobank.nl/clubsupport voor meer informatie.  

Elke stem is geld waard! Mogen wij op uw stem rekenen? 

Alvast hartelijk bedankt en hopelijk tot snel. 
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Bericht van ons parochiebestuur 
 
Voorgelezen door pastoor van Lamoen na de Eucharistieviering 
van zondag 11 oktober 
 
Beste mensen, 

 

Zoals u zult hebben gemerkt is er deze week volop overleg  

geweest bij de overheid en met de kerken over een verdere  

aanscherping van de maatregelen rondom het coronavirus.  

Door de opleving van het virus en de slechte cijfers van dit  

moment zijn verdere maatregelen nodig. 

Na rijp beraad heeft het bestuur van onze parochie ervoor  

gekozen om het afgelopen weekend  (10-11 oktober) de  

vieringen door te laten gaan zoals gepland.  

Het was te kort dag om dit nog te wijzigen. 

Wel met het verzoek om alle regels zo goed mogelijk in acht  

te nemen en als het kan een mondkapje te dragen tijdens  

de viering. 

Wij verwachten echter deze week nieuwe en aanvullende  

instructies. Houd er rekening mee dat dat kan betekenen 

dat we verder terug zullen moeten qua aantal kerkgangers 

en dat we misschien zelfs vieringen moeten laten vervallen 

zoals in het voorjaar ook is gebeurd.  

Daarover zullen we u tijdig informeren. Houd ook onze  

website in de gaten. www.samenwillibrordus.nl 

We begrijpen dat dit veel onzekerheid met zich meebrengt,  

maar hopen toch op uw begrip en medewerking. 

Het is in het belang van de veiligheid van ons allemaal. 

 

Hartelijk dank. 

http://www.samenwillibrordus.nl
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Hydrotherapie bij Dierenkliniek Dennenoord 

1 September zijn we op onze nieuwe locatie aan de Putterstraat 10b in 

Vessem begonnen met hydrotherapie voor honden! 

Hydrotherapie, ook wel aquatraining genoemd,  wordt voornamelijk 

gebruikt voor behandeling van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, 

maar zeker ook voor afslanken en fitnessdoeleinden. Hydrotherapie vindt 

plaats in warm water. Niet alleen is dit aangenaam voor de hond, het 

warme water stimuleert tevens de bloedsomloop, vergroot de 

gewrichtsbeweging en verlicht pijn in spieren en gewrichten.  

De opwaartse druk van het water zorgt ervoor dat gewrichten veel minder 

worden belast dan bij lopen op land. Door gebruik te maken van de 

weerstand die het water biedt kunnen spieren en conditie op een 

verantwoorde en effectieve manier getraind worden. Hydrotherapie is 

geschikt voor honden van alle rassen en leeftijden. Het is onder andere 

vooral geschikt: 
 

 Voor honden met 

rugproblemen 

 Voor honden die moeite 

hebben met lopen (blessures of 

artrose/ouderdomsklachten).  

 Voor honden na een 

orthopedische operatie.  

 Voor het prikkelen van de 

zenuwen en het stimuleren van 

bewegen bij honden met 

neurologische problemen (bv. 

Hernia, spondylose, 

verlamming etc.) 

 Voor honden met HD en ED 

 Voor honden met overgewicht 

 Ter preventie van blessures 

 Voor water gewenning 
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We starten altijd met een intake 

zodat we op een goede manier een 

behandelplan kunnen opstellen en 

zodat de hond vast kan wennen 

aan het zwembad. Tevens dient u 

een verklaring van de dierenarts te 

hebben dat uw hond veilig kan 

gaan zwemmen (denk aan 

eventuele hart/long problemen, 

operatiewonden, huid/

vachtproblemen) 

Zodra het behandelplan is gemaakt 

kunnen we van start! De  

 

hydrotherapie sessies vinden plaats in Vessem, op de dierenkliniek daar 

dus er is altijd medisch toezicht. 

Ook voor puppies zijn er mogelijkheden! Veel honden vinden het leuk om 

te zwemmen en zeker voor pups is het een mooie manier van bewegen 

waarbij de gewrichten niet zwaar belast worden. Tijdens onze puppy-

cursussen bieden we ook een zwemles aan, en de echte waterratten 

kunnen zelf inschrijven voor puppy-zwemlessen en het halen van een 

heus zwemdiploma!  

De hydrotherapie sessies zijn individuele sessies, maar de 

puppiezwemlessen zijn in een groepje. 

Mocht u interesse hebben dan kunt u bellen naar locatie Vessem 

Tel; 0497-745007 

Of mailen naar vessem@dierenkliniekdennenoord.nl 
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Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

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

Kerkdienst  in de week van  17 – 23 oktober 
29e Zondag door het jaar  

  
Zondag 18 oktober 9.30 uur 
Woord en communieviering 
Voorganger: diaken Jansen 
 

Intenties: 
Jan Wintermans en Tonny Wintermans-Heeren;  
Tiny, Adriaan en Frans Klaasen;  
Maria Becx-Swaans (jrgt.);  
Wim Wouters (mnd.ged.); 
pastoor Harrie Peters 
 
Kerkdienst  in de week van 24– 30 oktober  
30e Zondag door het jaar  
 

Zondag 25 oktober 9.30 uur 
Woord en communieviering  
Voorganger: diaken Jansen 
 

Intentie: 
Maria van Boxem-Strijbos 
 
 
 

 
Lees elders in deze Leenbode: 

 Bericht avondwakegroep Allerheiligen/Allerzielen 

 Bericht van ons parochiebestuur 
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Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

Zondag 18 oktober 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: Ds. K. Seijdel, Waalre 

 

Zondag 23 oktober 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: Ds. R. Wijkhuizen, Helmond 
 
 
www.pkn-eersel.nl 
 

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. 

http://www.pkn-eersel.nl
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KBO EN  STEUNPUNT ACTIVITEITEN. 

Met in achtneming van de voorschriften wat betreft corona 

(thuisblijven bij verkoudheid en/of temperatuurverhoging van jezelf 

of je gezinsleden, het handhaven van de 1,5 meter, het gebruik van 

ontsmettingsmiddel welke bij de ingang staat), zijn er op dinsdag 

middag 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 ook weer hobbyen in de Leenhoef o.a. kaarten 

maken, handwerken of gewoon een praatje maken.  

De bibliotheek is ook open. 

 

"Samen eten" is elke 3e dinsdag van de maand om 12.15 uur. 

  

STEUNPUNT-ACTIVITEIT: 

 

Dinsdag 20 oktober  koersballen van 9.00 uur-11.00 uur 

     kaarten, biljarten 

     huiskamer vrije inloop 

     bibliotheek open 

Dinsdag 27 oktober  koersballen van 9.00 uur-11.00 uur 

     kaarten, biljarten 

     huiskamer vrije inloop 

     bibliotheek open 
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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 17 november 2020 in MFA de Leenhoef. 

Menu: 

  Groentesoep met balletjes 

  Gebakken victoriabaars / runderhachee 

  Stoofprei / witte boontjes 

  Aardappelpuree 

  Custardpudding  

  Kopje koffie of thee 
 

Aanmelden tot 10 november 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. 

 

Inleveren / opgeven 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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Heide Echo Knegsel 

Zaterdag 24 oktober 

vanaf 9.00 uur 
 

Wordt het oud ijzer weer deur 

aan deur opgehaald door  

leden van Heide Echo 
 

Alvast hartelijk dank voor uw  

medewerking 

 

Voor informatie: 

via e-mail: bestuur.heideecho@gmail.nl  

mailto:bestuur@heideecho.nl
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Met Rabo Clubsupport steunt de Rabobank clubs en vereni-
gingen uit de regio. 
En korfbalvereniging FSC doet dit jaar ook 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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Uit onze agenda. 
Rond 1860 werden in Knegsel de eerste pogingen ondernomen om weer een 
eigen pastoor te krijgen. In het kader van het toenmalige beleid van het Bisdom 
om nieuwe parochies te stichten, werd hieraan meegewerkt. Toch heeft men 
nog lang moeten wachten vóór in 1900 priester Antonius Eijcken zich 
aandiende om hier pastoor te worden. Wachten duurt altijd lang….  
Maar wordt uiteindelijk wel beloond! 
Honderdtwintig jaar later valt het besluit dat de kerk gesloten wordt. We zijn 
vanaf het moment dat dit aangekondigd werd, in november 2019, in gesprek 
met het Parochiebestuur, dat van het Bisdom de opdracht heeft gekregen om 
te onderzoeken hoe  een goede herbestemming en een goed hergebruik tot 
stand kan komen. Daarover is al veel overlegd. We wachten nu op verder 
nieuws. Momenteel wordt het ensemble getaxeerd. 

Ondertussen hebben we contact gelegd met ErfgoedLab Brabant en is een 
subsidie aangevraagd die het mogelijk maakt om onderzoek te doen. Daar 
hopen we zeer binnenkort uitsluitsel over te krijgen. Zodra die subsidie binnen 
is en we meer weten van het Parochiebestuur gaan we verder met de wensen 
en ideeën die de enquête heeft opgeleverd. Hierop moet worden doorgevraagd 
en we zullen daarvoor zoveel mogelijk mensen benaderen. We doen hierbij 
alvast een oproep aan heel Knegsel om dan geluiden te laten horen.  

We zijn in gesprek geweest met het José Cordewinders Welzijnsfonds en in de 
afgelopen vergadering hebben we “bijgepraat” met de Dorpsraad van Knegsel. 
Kortom: we wachten, maar we zitten niet stil!  

Een kijkje in de pastorie… 
Tijdens een rondleiding door koster Bernard van de Ven krijgen we niet alleen 
de kerk te zien, maar ook de (leegstaande) pastorie. Vóór we daarheen lopen 
staan we in de sacristie, de ruimte waar de pastoor vóór de H. Mis het 
misgewaad aantrekt. Een grote ladekast en een kluis vallen het meest op. Dat 
de wijzers niet meer gelijk gezet worden met een bonenstaak bewijst het 
moderne elektrische uurwerk. Vroeger stond hier de brevierstoel van de 
pastoor, die volgens mij ook gebruikt werd op Goede Vrijdag bij de kruisweg. 
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Vanuit de sacristie komen we in een doorgang. Hier hingen in een kast de 
kazuifels voor de pastoor en de zwarte togen met witte superplies voor de 
misdienaars. Gewone eenvoudige voor de doordeweekse Mis en fraaiere met 
een geborduurde rand voor de zondagsdiensten.  

De kast is verdwenen en nu is er een keukentje en een toilet. 
Via de doorgang, die pas later tussen de pastorie en de kerk werd gebouwd, 
komen we in de spreekkamer van de pastorie. De pastorie was het huis van de 
pastoor en bezoek werd eerst ontvangen in de spreekkamer. Het schouwtje 
geeft iets huiselijks aan deze kamer, waar ook de vergaderingen van o.a. het 
kerkbestuur, de parochiële werkgroepen en het kerkkoor gehouden konden 
worden. Via de entree lopen we door de chique glazen deuren naar de hal. 

Hoge plafonds en hoge deuren in fraai bewerkte kozijnen en een grote brede 
trap zorgen voor een statig allure. Pastoor Eijcken, die de pastorie liet bouwen, 
kwam uit een “goed bemiddelde familie”. Het kleinste kerkdorp kreeg misschien 
wel de mooiste pastorie! Leegstand maakt het nu wat somber, maar brengt je in 
gedachten ook terug….. 
De grote werkkamer met hoge plafonds en hoge ramen, de originele houten 
vloer en een vaste serre was tevens de huiskamer. Hier werden de 
pastoorskransen, nieuwjaarsrecepties, diners en verjaardagen voor familie 
gehouden. De pastoor kon hier met trots ook het Hoogwaardigheidsbezoek 
ontvangen als dat Knegsel aandeed. 
 
Hierbij moeten we niet vergeten het ontvangen van de Overheid van het Gilde 
na de Gildemis op 16 juli, de feestdag van de patronen Monulphus en 
Gondulphus, hoewel dat buiten vóór de pastorie plaatsvond omdat daar ook de 
vendelgroet werd gebracht. 
Een grote keuken met bijkeuken, het domein van de “pastoorsmeid”, en een 
grote kelder beslaan een gedeelte van de pastorie. De kelder was de 
bewaarplaats voor de wijnen en de opbrengsten uit de moestuin, de rogge- eier- 
en boteromgang of ‘n goei stukske karbonade, als inwoners een varken hadden 
geslacht. Zo werd de pastoor mee onderhouden.  
Over de grote trap gaan we naar boven. Hier is een ruime overloop met een 
aantal kamers en een buitendeur naar een klein dakterras, waar je zicht hebt op 
de tuin.  
Bijzonder is het later aangebouwde parochiehuis, dat lange tijd ook als 
schoollokaal dienst deed. Toen dat niet meer nodig was werd het de garage van 
de pastorie.  
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  DANK JULLIE WEL! 

De voorlopige opbrengst van de collecte van de GoedeDoelenWeek is 
bekend. Het duurde iets langer dan u gewend bent omdat ook het  
tellen en natellen natuurlijk in Coronastijl moest gebeuren . In Knegsel 
hebben we het hele mooie bedrag van € 7689,00 opgehaald. 
In de hele gemeente Eersel komen we op ongeveer € 80.257,00 voor de 
19 goede doelen samen. 
 
In 2021 zijn we er weer in de week van 12 t/m 17 april. 
Dank aan alle donateurs en speciaal dank aan de collectanten! 

Namens het bestuur en organisatiecomité Knegsel 
 

Henny van Dooren  

Er is zoveel meer over te vertellen of te lezen in het boek Als het regent 
zetten we “d’n tôore” binnen, uitgegeven door de Heemkundevereniging. 
Veranderingen in Knegsel! 
Weer terug naar beneden over de grote trap voelt het wat vreemd…. De 
pastorie, een plek waar je welkom was, maar waar je toch niet zomaar 
doorheen liep, zeker niet naar boven! Nu kon het en mocht het. Hopelijk 
kan en mag het straks ook! 
Immers, in 1945 voerde pastoor van Cuijck het gebruikelijke “diner ten Pas-
torije” weer in! 
Volgende keer nemen we u mee door de pastorietuin. 
 
Namens Stichting Hart voor Knegsel, 
Jan Pasmans 
 
www.hartvoorknegsel.nl 
info@hartvoorknegsel.nl 

http://www.hartvoorknegsel.nl
mailto:info@hartvoorknegsel.nl
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ZATERDAG  17 OKTOBER  

          

KSC JO17-1 - Bergeijk JO17-2 13.00 u Wedstrijd in Knegsel 

 
    

ZATERDAG  24 OKTOBER  
          

KSC JO19-1 - Bladella JO19-3 15.00 u Wedstrijd in Knegsel 

KSC JO17-1 - 
SV Valkenswaard 
JO17-3 13.00 u Wedstrijd in Knegsel 

Avesteyn JO14-1 - KSC JO14-1 11.30 u   

Hapert JO13-2 - KSC JO13-1 12.15 u   

RKVVO JO12-4 - KSC JO12-1 11.30 u   

Programma KSC 
Junioren 

VV Knegselse Boys   Senioren 

Ollandia 1 - Knegselse Boys 1 14.30 u 

Knegselse Boys 2 - Wilhelmina Boys 5 11.30 u 

Knegselse Boys 3 - ZSC 3 13.15 u 

Knegselse Boys VR1 - Hapert VR1 10.00 u 
        

ZONDAG 25 OKT   

        

Knegselse Boys 1 - EDN'56 14.30 u 

Knegselse Boys 2 - De Weebosch 2 11.30 u 

Knegselse Boys 3 - EFC 10 13.15 u 

Knegselse Boys 4 - EFC 11 09.45 u 

Knegselse Boys VR1 - Dommelen VR1 10.00 u 

ZONDAG 18 OKTOBER 
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 AUTO-CARE 

 

 

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

autocarejanvanrooy@hccnet.nl 
 
ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ 

 

 

* Alle soorten geitenkaas 

* Excursies op afspraak 

* Kinderfeestjes 

* Geschenk manden 

Familie Schippers 
Toterfout 13  Oerle 
Tel. 040-2053110 

www.geitenboerke.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 

Betalen, Sparen, 

Hypotheken en Verzekeringen 
 

Mr. De la Courtstraat 6a – 5512 AS Vessem 

Tel. 0497-592248 – www.handass.nl 

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

 

0497-544544 

Info.dekempen@rabobank.nl 
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Planten- en bomencentrum 

Eerselseweg 35 Knegsel 

Tel. 0497 513253 

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 

 

Wil van Buul 

Het Groen 20 

Knegsel 

 - tevens klusbedrijf 

Rododendrons 
Iedere Zaterdag  

Van 9.00 uur tot 

16.00 uur 

of op afspraak  

Boomkwekerij Hein Bierens  

telefoon 06-22902201 

speelgoed, fornituren, huishoud-, kantoor– en kado-
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service-

punt, staatsloten, hengelsport,  
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Kleinschalige opvang voor kinderen van  0  t/m 12 jaar. 

Duiselseweg 2b Knegsel - Tel. 06-10479442 

• 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 

Afscheid nemen 

is het koesteren van herinneringen. 

 

De tijd van sterven 

Zandoerle 1, 5507 RJ Veldhoven 

Tel.  mobiel  06 213 402 64 

 V
A
N

D
E
V
E
N

U
IT

V
A
A
R

T
E
N

 


