de Leenbode

Twee-wekelijkse uitgave van ‘de Leenhoef’
voor de Knegselse gemeenschap
Nummer 19, 2 oktober 2020

VAN DEN BROEK
Kromstraat 27a Veldhoven
tel. 040 254 1965

Bloemenkwekerij

Couwenberg
Dagelijks verse snijbloemen
Ook verzorgen wij grafstukken

TEVENS INTERIEURBOUW
Frits Konings 06-18635719
het Groen 24 Knegsel
Modelmakerij.frits@gmail.com
www.modelmakerijfrits.nl

www.couwenbergbloemen.nl
2

Info
de Leenbode

2 oktober 2020
Jaargang 39 - nummer 19

Advertenties:
Van huishoudelijk karakter worden
kosteloos geplaatst.

Een uitgave van:
Gemeenschapshuis “de Leenhoef”
Steenselseweg 8a,
5511 AG Knegsel
Tel. 040 205 1541
Beheerder:
Marly Geudens
Bij geen gehoor:
Ans Tholen

Teksten:
Inleveren tot uiterlijk 18.00 uur op
de zondag vóór het verschijnen
van de Leenbode per e-mail aan:

06 2931 2537
06 2150 7060

redactie@leenbode.nl

E-mail: leenhoef@gmail.com
Website: www.deleenhoef.nl

De redactie behoudt zich het
recht voor om kopij te weigeren
of aan te passen, ontvangst wordt
bevestigd.

Secretariaat:
Hoekdries 12
5511 KS Knegsel

Drukwerk:
Marly Geudens
Frank-Jan Baas
Noud van Buul

Bankrekening Leenbode:
NL65RABO0126193266
De redactie:
Noud van Buul
Annemieke
van Dooren
Tiny de Greef
Thomas Bles
Frank-Jan Baas
Nolda Straatman
Bezorging:
Wim Bazelmans
Wesley v.d Broek
Hein Wouters
Wouter Wouters

040 205 2315

040 205
040 205
06 2322
06 5135
06 1064

Bestuur “de Leenhoef”:
Voorzitter: Henk Veenvliet
Vice-voorzitter: Ad Keeris
Secretaris: Nienke Kloppenborg
Penningmeester: Hans Becx

1284
2419
0511
3867
6940

Leden:
Noud van Buul
Christian Janssen
Rudie Peeters
Corrie van der Heijden
Robby Verhagen

06 4666 8260
040 205 3615
040 205 3428
06 5383 3636
3

Informatie
ZuidZorg
Dag en nacht bereikbaar, 7 dagen
per week tel. 040 230 8408

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.

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.

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

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

Contactpersonen
Bezoekgroep
Maria Wouters
040 205 1665
Maria van den Bliek 040 205 2339
Bloedprikken
Op afspraak
tel. 040 214 1202

Joris Thuis
Thuiszorgorganisatie voor Vessem,
Wintelre, Knegsel en Steensel.
Den Hofpad 1, 5512 AC Vessem.
24 uur bereikbaarheidsnummer
tel. 0499 577457 Kies 2

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

Dokterspost
MMC Veldhoven
Run 4600
tel. 0900 123 2024

Stichting Jose Cordewinders
Welzijnsfonds
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-en vervoerdienst bellen:
ma. t/m vr. 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

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

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

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

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

(PMD= Plastic, Metaal, Drankkartons)
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Zaterdag

3 okt

18.15 u Repetitie Jeugdorkest

Maandag

5 okt

10.00 u Fietsen: vertrek vanaf de Leenhoef
19.00 u Biljarten

20.00 u Bestuursvergadering Theater ’t Ros
20.00 u Vergadering Dorpsraad met gemeente
Dinsdag

6 okt

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

Woensdag 7 okt

13.30 u Biljarten 3e

Donderdag 8 okt

13.30 u Biljarten 1e en 2e
18.15 u Repetitie Dansmarietjes
19.30 u Repetitie Jeugdtoneel

Vrijdag

9 okt

20.00 u Repetitie Heide Echo

De sporthal is te huur voor allerlei sporten.
Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,
Telefonisch: 040-2051541
Volgende verschijningsdatum 16 oktober
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 uur zondag 11 oktober

e-mail: redactie@leenbode.nl
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Maandag

12 okt 10.00 u Fietsen: vertrek vanaf de Leenhoef
19.00 u Biljarten

Dinsdag

13 okt 09.00 u Koersbal

13.30 u KBO / Steunpunt
20.00 u Repetitie Theater ‘t Ros
Donderdag 15 okt 18.15 u Repetitie Dansmarietjes
19.30 u Repetitie Jeugdtoneel
Vrijdag

16 okt 18.15 u Muziekmaatjes en Pieporkest
20.00 u Repetitie Heide Echo

De gemeentebedrijvengids kan door ieder vanaf nu afgehaald
worden in de Leenhoef.
Veldhovens weekblad en Kempenaer af te halen
in de Leenhoef tijdens openingsuren.

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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Philomeen van de Rijt
Energetisch therapeut
www.philomeen.nl

Holistic Pulsing, de natuurlijke weg
naar gezonde blijheid ☺

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

Het Groen 10A, 5511 AE Knegsel, 040 -2987550
06 -12258063 www.autobedrijfverouden.nl

Behandeling volgens afspraak

Korte Kerkstraat 7a

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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Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda

Oktober
20

KBO/Steunpunt: Samen Eten

23

KA on route Manne-avond

24

KA on route Fistavond

24

Uitwisselingsconcert HE met Hoogeloon

25

KA on route Wandeling

November
11

KBO/Steunpunt: Jaarvergadering en Feestmiddag

22

Intocht Sinterklaas

29

Winterfair

December
12, 13, 19, 20

Uitvoering Theater ’t Ros: Jeugd

13

Postduivententoonstelling in de Leenhoef

24

KA on route Kerst Op Het Plein

26

KA on route Kerst Wandeling

31

KA on route Nieuwjaarsborrel
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KBO Knegsel

Vergadering en Feestmiddag
Mits de coronavoorschriften het toelaten houden wij op
11 november onze jaarvergadering en feestmiddag.
Aanvang 11.00 uur.
Nadere toelichting volgt nog.
Namens : Het bestuur en activiteitencommissie

Wij organiseren al 40 jaar lang cursussen, workshops, lezingen en
excursies in de Kempen. Samen leren met plezier en persoonlijke
ontwikkeling staan centraal bij de vakkundige docenten en
enthousiaste vrijwilligers. We zijn blij dat we weer 'open' kunnen.
Met onze leslocaties, docenten en vrijwilligers zijn de coronamaatregelen doorgenomen en geïmplementeerd.
We vragen ook uw medewerking en begrip. Zo hopen wij iedereen in het nieuwe cursusjaar gezond en enthousiast te kunnen
verwelkomen.
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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
Karameldessert 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 ons maandelijkse activiteit.
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Gilde Sint Monulphus &
Gondulphus, Knegsel (anno 1775)
Het gilde Monulphus en Gondulphus heeft een nieuwe gildekoning.
Het binnenkomende verkeer van Knegsel zal het niet zijn ontgaan, op de
welkomsborden wordt de nieuwe gildekoning gefeliciteerd!
Op kermisdinsdag vond het koningschieten op het gildeterrein plaats.
Dat is anders dan gebruikelijk, maar wat is er in deze coronatijd nog
hetzelfde?
Normaalgesproken vindt het koningschieten iedere drie jaar plaats op 16
juli tijdens de teerdag. De teerdag verliep dit jaar ook anders. Alleen de
gebruikelijke gildemis met aansluitend een vendelgroet aan pastoor
Lamoen op het gazon voor de pastorie heeft plaats kunnen vinden. De
overige activiteiten werden uitgesteld tot een nader te bepalen datum.
Nadat de coronamaatregelen wat versoepeld werden zag de overheid
van het gilde de mogelijkheid om een deel van de uitgestelde activiteiten op kermisdinsdag te laten plaatsvinden. Met inachtneming van de
noodzakelijke covid-19 maatregelen hebben we een feestelijk programma samengesteld. Om 9.30 uur verzamelden de gildeleden zich bij
eetcafé de Kempen. Vervolgens zijn we in optocht naar de Schutsboomstraat gegaan waar de hoofdman Henk Rijkers een aantal mededelingen
had. Hier konden de gildeleden zich aanmelden voor het
Koningschieten. Dat waren Ruud Verstijnen (de huidige koning), Henk
Jansen, Toon van der Heijden en Stephan Lemm.
Vervolgens zijn we de vaandrig Wim Teunissen, de hoofdman Henk
Rijkers en de koning Ruud Verstijnen thuis op gaan halen wat gepaard
gaat met een vendelgroet. Aansluitend zijn we gezamenlijk in optocht
doorgegaan naar ’t Trefpunt (gildeverblijf) aan de Vessemseweg waar
een lunch gebruikt werd.

Rond de klok van half twee ontvingen we een aantal genodigden, waaronder afgevaardigden van het kring bestuur, de burgemeester, de
12

pastoor, buurtgenoten, buurgilden en winnaars van competitie
Dörpskoning.
Maar ook geïnteresseerde dorpsgenoten waren aanwezig.
De middag werd gestart met huldiging van de twee jubilarissen;
•
Jack Wouters 25 jaar lidmaatschap
•
Wienand Beerens 60 jaar lidmaatschap.
Met mooie woorden worden beide jubilarissen toegesproken door de
burgemeester Wim Wouters, de hoofdman en het kringbestuur.
Er wordt zilver opgespeld en prachtige bloemen aangeboden.
Na loting voor de volgorde van de kandidaat gildekoningen is het dan
zover dat de wedstrijd kan starten. Traditie getrouw lost de
burgemeester Wim Wouters drie schoten op de koningsvogel, gevolgd
door drie schoten door pastoor van Lamoen en vervolgens drie schoten
door de gildekoning. Daarna schieten alle kandidaten om beurt één
keer. Daarna start formeel de wedstrijd en kan de vogel van de schutsboom geschoten worden, zodat het ook een winnend schot is.
Het is een spannende wedstrijd en bij ieder schot zag je dat alle
deelnemers er vol voor gingen. Bij ieder schot komen stukken, groot of
klein, van de vogel naar beneden. Uiteindelijk was het Henk Jansen die
het 50 ste schot loste en de laatste delen van de vogel naar beneden liet
vallen. Daarmee is Henk tot 16 juli 2023 de gildekoning van
St. Monulphus en Gondulphus.
Na een handenwassing werd Henk Jansen door de hoofdman als Gildekoning geïnstalleerd met het ophangen van het koningszilver en
betreden van het gildevaandel. Met een toost op gildekoning Henk
genoten we van een glas lekkere erewijn.
Ondanks de noodzakelijke afstand hadden we een gezellige middag met
elkaar. Eind van de middag vertrokken we weer in optocht naar de
kermis waar we de nieuwe gildekoning mochten presenteren.
Jos Verstijnen,
Deken Schrijver
Gilde Monulphus en Gondulphus
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Winterfair 2de editie
Op zondag 29 November van 11.00-15.00 uur organiseren wij de
Winterfair in de Leenhoef te Knegsel.
Heb je een leuke hobby dan heb je de kans om deze aan het publiek te tonen.
Je kunt bij ons een tafel huren met inachtneming van de
coronaregels.
Voor verdere informatie neem contact op met:
leocorrievanderheijden@gmail.com
Marjan en Corrie

Kanten kleedjes.
Wij zijn op zoek naar kanten kleedjes om mooie dingen te maken.
Heb jij nog kleedjes liggen en doe je er niks mee??
Wij komen ze graag ophalen. Laat het ons weten.
040-2052188 -- 0402519774
Groetjes,
Marjan en Corrie
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Huisartsenpraktijk Vessem
Dr v Bommel
Dr van de Wouw
Griepvaccinaties 2020

Datum
Tijd
Dinsdag 13 oktober 15.00-18.00
Donderdag 15 oktober 15.00-17.00
Vrijdag 16 oktober
15.00-18.00

Locatie
Huisartsenpraktijk Vessem
De Rosdoek, Wintelre
Huisartsenpraktijk Vessem

De uitnodigingen voor de vaccinatie kunt u uiterlijk 5 oktober
verwachten.
Wilt u bij verhindering contact opnemen?
U kunt dan een afspraak maken voor een ander tijdstip.
Tel: 0497-591486
e-mail: assistente@huisartsenpraktijkvessem.nl

Herfst/winter stop voor riksja ritten
We hebben een paar mooie weken kunnen fietsen.
Helaas wordt de temperatuur nu snel lager en is het niet meer
prettig om voor in de riksja te zitten.
Daarom zijn er van 1 oktober 2020 tot
1 april 2021 geen ritten te boeken.
We hopen u weer te zien in het voorjaar!
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Kerk van
H.H. Monulphus & Gondulphus
Knegsel
tel: tel. 0497-512235
www.samenwillibrordus.nl

Kerkdienst in de week van 3 – 9 oktober
27e Zondag door het jaar

Zondag 4 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastor Verschure
Intenties:
Piet Wouters; overl. ouders Wilgers-v. Grevenbroek en
kinderen Kees, Frank en Hans; overleden ouders Beerens-Bles;
Toon Willems (jrgt.)

Kerkdienst in de week van 10 – 16 oktober
28e Zondag door het jaar

Zondag 11 oktober 9.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van Lamoen
Intenties:
overl. fam. v.d. Waerden; Mien Wouters;
Gerrit v.d. Weijst (nms. Vliegensvlug Knegsel)

Alvast handig om te weten:
Met ingang van 1 december zijn er in Knegsel
minder vieringen per maand.
De vieringen in december zijn:
13 december en 25 december (1e Kerstdag)
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Hoogeloon

Protestantse kerk
Hoogeloon - Eersel

Eersel

Kerkdiensten
www.pkn-eersel.nl

Zondag 4 oktober
Eersel, 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. de Vries, Bergeijk
Zondag 11 oktober
Bergeijk, 10.00 uur (ivm postelrally)
Opgeven wanneer u naar de dienst gaat.
kerkdienstenbergeijk@gmail.com
Voorganger: Ds. M. de Vries, Bergeijk
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.
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Programma KSC
JUNIOREN
ZATERDAG 3 OKTOBER
KSC JO19-1

- Dommelen JO19-2

15.00 u in Knegsel

KSC JO17-1

13.00 u in Knegsel

EFC JO14-2

- Reusel Sport/CoTrans
JO17-2
- KSC JO14-1

Waalre JO13-1

- KSC JO13-1

10.30 u

KSC JO12-1

- Dommelen JO12-1

10.00 u in Knegsel

KSC JO12-2

- Riethoven JO12-1

11.30 u in Knegsel

Waalre JO11-1

- KSC JO11-1

10.00 u

KSC JO10-1

- RKVVO JO10-4G

11.00 u in Knegsel

13.00 u

FC Eindhoven AV JO9-4 - KSC JO9-1

08.45 u

De Valk JO9-3

10.30 u

- KSC JO9-2

KSC JO8-1

- Reusel Sport/CoTrans
JO8-2
ZATERDAG 10 OKTOBER

09.45 u in Knegsel

EFC JO19-2

- KSC JO19-1

14.30 u

EFC JO17-3

- KSC JO17-1

14.30 u

KSC JO14-1

- Brabantia JO14-2

14.00 u in Steensel

KSC JO13-1

- Dommelen JO13-2

12.30 u in Steensel

DBS JO12-5

- KSC JO12-1

09.00 u

SDO'39 JO12-1

- KSC JO12-2

11.00 u

KSC JO11-1

- Terlo JO11-1

11.30 u in Steensel

DBS JO10-7

- KSC JO10-1

10.30 u

KSC JO9-1

- ST Vessem/DEES JO9-3 10.00 u in Steensel

KSC JO9-2

- Dommelen JO9-2

10.00 u in Steensel

Hoogeloon JO8-1

- KSC JO8-1

10.00 u
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SENIOREN
ZONDAG 4 OKTOBER
De Bocht'80 1

- Knegselse Boys 1

14.30 u

Reusel Sport/CoTrans 10 - Knegselse Boys 3

10.00 u

Riethoven 3

- Knegselse Boys 4

10.00 u

UNA VR1

- Knegselse Boys VR1 09.45 u

ZONDAG 11 OKTOBER
Knegselse Boys 1

- DEES 1

14.30 u

Knegselse Boys 2

- Terlo 2

11.30 u

Knegselse Boys 3

- De Weebosch 3

13.15 u

Knegselse Boys 4

- Reusel Sport/CoTrans 7 09.45 u

Knegselse Boys VR1

- ST RKSV Heeze/DOSL
VR1

10.00 u

Humor in de Leenbode:
Er komt een man in de kroeg en maakt een flikflak en een salto
terwijl hij binnenkomt en komt vervolgens op de barkruk terecht.
Een andere man vraagt: "Hoe doe je dat?"
Waarop de man antwoordt: "Ik werk bij het circus."
Dan komt er nog een andere man die hetzelfde doet.
Bij navragen blijkt deze ook bij het circus te werken. Even later
komt er weer een man binnen en die maakt een schroef en komt
ook op de kruk terecht.
Dan vragen de al aanwezige mensen: "Hoe doe je dat?"
Zegt de man: "Ik struikelde over de deurmat!"
19

STEUNPUNT EN KBO ACTIVITEITEN.
Met inachtneming 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.
"Samen eten" is elke 3e dinsdag van de maand om 12.15 uur.
STEUNPUNT-ACTIVITEIT:
dinsdag

6 oktober

dinsdag

13 oktober

koersballen van 9.00 uur-11.00 uur
kaarten, biljarten
huiskamer vrije inloop
bibliotheek open
koersballen van 9.00 uur-11.00 uur
kaarten, biljarten
huiskamer vrije inloop
bibliotheek open
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Geef je kleding een 2e kans!
Het is al zover! Dankzij alle mensen die bij mij kleding bezorgden,
kan ik op zaterdag 17 oktober een carportsale houden.
Tussen 10.00u en 14.00u ligt alles uitgestald en ben je van harte
welkom om te shoppen.
Wil je eerder komen of rustig shoppen, maak dan een afspraak.

De verkoop gaat volgens het DANA-principe; je geeft wat je het
waard vindt of kunt missen. Graag gepast contant betalen.
Misschien houd je van duurzaam kleren kopen of heb je een
andere maat dan even geleden, of wilt een item dat nieuw
behoorlijk prijzig is? Kom langs; wie weet zit er iets voor je bij,
er zijn zoveel mooie spullen binnengekomen die nog gemakkelijk
een ronde mee kunnen!
Vooral veel dameskleding in alle stijlen en maten, maar ook wat
heren- en kinderkleding. Volop kleine damesmaten, dus ook voor
de tieners voldoende aanbod! (spijker-)broeken, shirts, truien,
vesten, jasjes, jurken, rokken. Voor ieder wat wils!
Graag tot 17 oktober,
Slikdijk 3, Wintelre.
Winanda van de Sande
06 57286351.
PS: inleveren van kleding mag
nog steeds.

Geef dit door aan iedereen met
een kleine beurs.
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Nieuws vanuit d’n tôore…
Het is al weer enige tijd geleden dat
we bij een rondleiding door de kerk,
de pastorie en de tuin, ook de toren
beklommen. Als misdienaars gingen
we vroeger heel vaak de trap op naar
boven.
We kwamen dan eerst op “het koor” en gingen dan een nog
steilere trap op naar de verdieping waar het uurwerk stond.
Daar moesten we handmatig de gewichten, waarop het uurwerk
liep, opdraaien. Die hingen na een week zowat beneden in een
kast in het portaal. We vonden het altijd spannend….
rond de tijd dat we boven waren kon de klok 8 uur slaan! Als je
dat écht goed wilde horen ging je het gammele laddertje op en
dan via een luik naar de bovenste verdieping van de toren, waar
de torenklok hangt.
De meeste Knegselnaren weten waarmee wij geplaagd werden
door de Steenselnaren. Niet?
De Steenselse klok galmt met een diepe en zware klank:
’Ei-ken-hout-brandt-goed’…
De Knegselse klok antwoordt met een bescheiden en helder
stemmetje: ‘ Brem ôk- brem ôk’.
Dat de toren niet echt hoog is en de wijzers daarom met een
bonenstaak gelijk gezet kunnen worden, nemen we op de koop
toe. Wij kunnen de toren zelfs binnen zetten als het regent!!
Eenmaal boven in de toren met onze rondleiding, ontdekken we
de oude kruiswegstatie die er onder plastic bewaard wordt.
U herinnert zich deze mooie houten lijsten met daarin de kruisweg
misschien nog wel. Enkele bakken met restanten van orgelpijpen
zijn afkomstig van het kerkorgel dat nu nog boven op het koor
staat.
Terug over de écht wel steile trap komen we weer op het koor.
Het kerkorgel dat jammer genoeg nooit is afgebouwd, zwijgt al
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decennia…..
Een paar heiligenbeelden, bankjes en stoelen zijn er opgeslagen
en er staan geluidsboxen van het huidige orgel dat nu beneden op
het priesterkoor staat. Als we het gordijn open schuiven zien we
het interieur van de kerk en dan valt het houten gewelf op.
De zon schijnt door de ramen van het priesterkoor en dat zorgt
voor een bijzondere lichtinval.
Weer beneden bekijken we de kapel van de H. Antonius Abt en de
doopkapel met doopvont.
De in klei vormgegeven kruiswegstatie past bij het sobere
interieur, evenals de zij-altaren met de bronzen platen uit de
vroegere Communiebanken. Het hoogaltaar heeft plaats gemaakt
voor een modernere altaartafel sinds de priester niet meer ‘met
de rug naar het kerkvolk staat’. Passend in het geheel zijn de
pilaren op het priesterkoor, eenvoudige gresbuizen.
( Een gresbuis is een (riool)buis, gemaakt van vette klei en chamotte met een gladde, harde afwerking ).
De heiligenbeelden op het priesterkoor en boven de kerkbanken
staan er waakzaam bij. Het is jaren geleden dat er vanaf de
preekstoel gepreekt werd…..
Onze rondleiding haalt herinneringen naar boven, maar tegelijkertijd ook de reden dat we hier nu rondkijken. Als de kerk gesloten
wordt en er naar een nieuwe bestemming en inrichting wordt gekeken is de reactie: ‘ Laten we bij het opnieuw inrichten van de
kerk oog hebben voor haar unieke karakter ‘.
In de volgende Leenbode: “Een kijkje in de pastorie”.
Namens Stichting Hart voor Knegsel,
Jan Pasmans
www.hartvoorknegsel.nl
info@hartvoorknegsel.nl
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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 20804113 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

25

Donderdag 8 oktober Alzheimer Café De Kempen
Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang: 19.30 uur zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee.

In gesprek over corona.
Wat heeft het coronavirus in ons land teweeggebracht en wat
heeft het met u gedaan? En wat biedt ons de toekomst?
Vanavond gaan we met elkaar in gesprek, geven we elkaar tips en
delen we ervaringen.

Vanwege het coronavirus werkt het Alzheimer Café
voorlopig met aanmelden.
Dit kan via het volgende e-mailadres:
alzheimercafedekempen@gmail.com
of door te bellen naar 06-57082073
U bent van harte welkom.
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Met Rabo Clubsupport steunt de Rabobank clubs en verenigingen
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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Puzzelpagina
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Dorpsraadvergadering 16 september 2020

Besproken onderwerpen:
•

•

•

•

•
•
•
•

Eefje Heesterbeek van Welzijn de Kempen vertelde als speciale
gast over deze vrijwilligersorganisatie. Hun kantoor is gevestigd in
het gemeentehuis van Eersel, maar hun werkgebied is de gehele
Kempen. Zie: https://welzijndekempen.nl
Op 5 oktober is het jaarlijkse overleg tussen burgemeester & wethouders van gemeente Eersel met onze dorpsraad. De volgende
onderwerpen staan op de agenda: Hart voor Knegsel, Verkeersstroom door ons dorp, snelheidshandhaving, geluidshinder A67,
project 'Efkes meerijden', nieuwbouw, vliegveld, samenwerking
'Dorpen maken het verschil' en recreatie.
De stichting 'Hart voor Knegsel' is druk bezig met overleg en het
voorbereiden van plannen voor de toekomstige bestemming van
de kerk, de pastorie en de pastorietuin.
Er is in principe overeenstemming over een locatie voor nieuwbouw van circa 30 woningen.
We zijn in afwachting van de formele aankondiging.
Er is een voorstel gedaan voor een publieke laadpaal voor
elektrische auto' s op een centrale plaats in ons dorp.
Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid van liftroutes tussen
dorpen in de Kempen: project 'efkes meerijden'.
Op 25 september is een bijeenkomst van het comité over
wildcrossen.
Er is voorgesteld een onderzoek te doen naar het wegenonderhoud in de buitengebieden van Knegsel.

Binnengekomen berichten:
•
Brief van de stichting Hart voor Knegsel
Voor meer informatie zie onze website: www.knegsel.info
•
Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons:
Dorpsraad@knegsel.info
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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

Trimsalon
Alpha Omega

06 1817 5852

trimsalon-alpha-omega@outlook.com
De Kranepoel 27
5511 MC Knegsel
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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, ijzerwaren
en ook voor pasfoto’s

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

