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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.

Bloedprikken in “de Leenhoef”
vrijdag 10.15 - 10.45 uur

Den Hofpad 1, 5512 AC Vessem.
24 uur bereikbaarheidsnummer
tel. 0499 577457 Kies 2

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

Dokterspost
Veldhoven Run 4600
Veldhoven MMC
0900-1232024

Stichting José Cordewinders
Welzijnsfonds Knegsel
www.josecordewinders.nl
bestuur@josecordewinders.nl
2

Informatie
KBO Knegsel
Website www.kboknegsel.nl
Klussendienst bellen: maandag
t/m vrijdag van 8.30 - 9.30 uur
tel. 040-2052188

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

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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Maandag

24 aug 10.00 u Fietsen: vertrek vanaf de Leenhoef
19.00 u Biljarten

dinsdag

25 aug 09.00 u Koersbal
13.30 u KBO / Steunpunt

Maandag

19.30 u Vergadering Welzijnsfonds José
Cordewinders
31 aug
Start de GoedeDoelenWeek
10.00 u Fietsen: vertrek vanaf de Leenhoef

Dinsdag

19.00 u Biljarten
1 sep 09.00 u Koersbal
13.30 u KBO/Steunpunt

Woensdag

2 sep 20.00 u Pastorale rondgang kerk Knegsel

Donderdag
Zaterdag

3 sep 20.30 u Knegselse Boys: Alg Ledenvergadering
5 sep
Knegselse Boys: clubfeest

Dinsdag1 t/m Zaterdag 5 sep de GoedeDoelenWeek

Het Veldhovens weekblad en de Kempenaer zijn af te halen
tijdens openingstijden in de Leenhoef.
Volgende verschijningsdatum 4 september
Kopij voor 2 weken inleveren
uiterlijk vóór 18.00 u zondag 30 augustus

e-mail: redactie@leenbode.nl
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Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda
(Onder voorbehoud van wijzigingen)

September
12, 13, 14, 15
15

KA on route Knegsel Kermis
KBO / Steunpunt: Samen eten

20
23
Oktober
3
10
23
24
24

Garage Sale Knegsel
KBO/Steinpunt Gilde terrein: jeu de Boules

25
25
November
7
11
22
29

KA on route Wandeling
Pre concours Heide Echo

December
12, 13, 19, 20
24
26
31

Feestavond theater ‘t Ros
Feestavond SJB
KA on route Manne-avond
KA on route Fistavond
Uitwisselingsconcert HE met Hoogeloon

Prinsenbal
KBO/Steunpunt: Feestmiddag
Intocht Sinterklaas
Winterfair
Uitvoering Theater ’t Ros: Jeugd
KA on route Kerst Op Het Plein
KA on route Kerst Wandeling
KA on route Nieuwjaarsborrel
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GoedeDoelenWeek 2020

Beste inwoners van Knegsel
De GoedeDoelenWeek werd door het Coronavirus verplaats naar de
week van 31 augustus tot en met 5 september.
Al het drukwerk was al klaar voor een collecte in maart en de leerlingen
van de Groote Aard hadden de enveloppen al gevuld. Het bestuur heeft
besloten dat we de datum op de inhoud van de enveloppen laten staan
en duidelijke stickers op de enveloppen plakken met de nieuwe datum.
Wij vertrouwen op uw begrip om zo de kosten van extra drukwerk te
besparen .
In de week van 24 augustus zal de enveloppe bij u worden bezorgd.
Daarin vindt u een brief met uitleg en het invulformulier, waarop u
kunt aangeven aan welk goed doel u wilt doneren en welk bedrag.
U doet het formulier met machtiging of contant geld weer terug in de
enveloppe en in de week van 31 augustus wordt deze bij u opgehaald
door een collectant.
Het ophalen wordt gedaan met de inachtneming van de 1 ½ meter
afstand tot elkaar. Dat betekent dat de collectant aanbelt, de bus op de
grond zet en een stapje achteruit doet, u kunt de enveloppe in de bus
doen en dan zet u een stapje achteruit en kan de bus weer worden
opgepakt door de collectant.
Als u niet thuis bent of de enveloppe liever zelf bezorgt dan kan dat op
Pastoor Eykenweg 3.
Dank u voor het begrip en we gaan samen voor een goede opbrengst
voor de goede doelen.
Vriendelijke groeten, Organisatiecomité Knegsel:
José Willems, Kitty Nabben, Mechelien Laureijs, Maria Wouters, Annemieke van Dooren en Henny van Dooren
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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
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Algemene Leden Vergadering 2020

Op donderdag 3 september (20.30 uur) staat de Algemene
Ledenvergadering gepland. Ondanks de maatregelen die
momenteel nog gelden vanuit de overheid hopen we deze
datum gewoon te kunnen laten staan.
Indien wij als bestuur niet aan alle veiligheidsmaatregelen
kunnen voldoen, dan horen en lezen jullie dat en zal er naar een
alternatief gezocht worden.
De agenda van deze Algemene Leden Vergadering zal
iedereen ontvangen via de mail t.z.t.

Clubfeest 2020

Op zaterdag 5 september staat het jaarlijkse clubfeest gepland.
Ondanks de maatregelen die momenteel nog gelden vanuit de
overheid hopen we deze datum gewoon te kunnen laten staan.
Indien wij als bestuur niet aan alle veiligheidsmaatregelen
kunnen voldoen dan horen en lezen jullie dat en zal er naar een
alternatief worden gezocht.
Het programma en de opgavemogelijkheden zullen t.z.t. kenbaar gemaakt worden als we 200% zeker weten dat we het door
kunnen laten gaan.
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PASTORALE RONDGANG IN DE KERKDORPEN.

Beste parochianen en vrijwilligers van de kerkdorpen van
onze Sint Willibrordusparochie.
Zoals u zich nog zult herinneren was het pastoraalteam
van onze parochie van plan om in de maand maart 2020
alle kerkdorpen van onze parochie te bezoeken om met
elkaar van gedachten te wisselen over de pastorale zaken
in de nabije toekomst. Door de “coronamaatregelen” kon
dat toen niet doorgaan.
Ondertussen heeft de tijd niet stilgestaan. De ontwikkelingen waar we nu voor staan met betrekking tot de
Toekomstvisie en de voorgenomen sluiting van een drietal
kerken maken het extra belangrijk dat we de pastorale
rondgang nu gaan organiseren.
De avonden worden gehouden in de kerk zelf.
Voor Knegsel op
woensdag 2 september om 20.00 uur.
Wij hopen dat u erbij bent. Iedereen is van harte welkom.
Vragen of opmerkingen mag u ons ook vooraf toezenden
via het mailadres:

svdheuvel@parochieeersel.nl of
pastoorvanlamoen@parochieeersel.nl.

Namens het pastoraalteam.
Pastoor C. van Lamoen.
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Kerk van
H.H. Monulphus & Gondulphus
Knegsel
tel: tel. 0497-512235
www.samenwillibrordus.nl

Kerkdienst
in de week van 22 – 28 augustus
e
21 Zondag door het jaar

Zondag 23 augustus 9.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van Lamoen
Intenties:
Adriaan, Frans en Tiny Klaasen; Annie Westerkamp;
overl. familie v.d. Waerden; Nelleke Heeren

Kerkdienst
in de week van 29 aug. – 4 sept.
e
22 Zondag door het jaar

> MIVA COLLECTE <
Zondag 30 augustus 9.30 uur
woord en communieviering
Voorganger: diaken van Olmen
Intenties:

Lambert v.d. Weijst en overl. familie; pastoor Harrie Peters;
Hendrik en Ciska Klaasen-Mollen

Misintenties aanvragen (€ 10,--)
Envelop met naam, datum en bedrag
in de brievenbus van de pastorie
en alles komt goed.
Misintenties worden in alle 6 kerken gelezen.

Wilt u dat uw misintenties ook in de Hint staan,
dan deze minstens twee weken van te voren inleveren.
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Hoogeloon

Protestantse kerk
Hoogeloon - Eersel

Eersel

Kerkdiensten
www.pkn-eersel.nl

Zondag 23 augustus
Eersel, 10.00 uur

Voorganger: Ds. J. van der Wal, Eersel
Zondag 30 augustus
Eersel, 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. de Vries, Bergeijk
www.pkn-eersel.nl

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

De sporthal is te huur voor allerlei sporten.
Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,
Telefonisch: 040-2051541
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KBO EN STEUNPUNT ACTIVITEITEN.
Met in achtneming van de voorschriften wat betreft corona, zoals
thuisblijven bij verkoudheid of/of temperatuurverhoging, van je zelf
of van gezinsleden dan thuis blijven.
Handhaven van de 1,50 meter en het gebruik van het ontsmettingsmiddel dat bij de ingang staat.
Op dinsdagmiddag zijn er 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. En de bibliotheek is ook open.
"Samen eten" is elke 3e dinsdag van de maand om 12.15 uur.
STEUNPUNT-ACTIVITEIT:
Dinsdag 25 augustus

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

Dinsdag 1 september

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 15 september 2020 in MFA de Leenhoef.
Menu:
Heldere kippensoep
Gebakken wijting/ braadworst met jus
Sperzieboontjes/ gemengde groenten
Gekookte aardappelen
Advocaatvla
Kopje koffie of thee
Aanmelden tot 8 september 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.
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Dorpsraden gemeente Eersel bezorgd over
wild-crossen in bossen en natuurgebieden
De gezamenlijke dorpsraden van de gemeente Eersel doen een oproep
aan alle ‘wild-crossers’ om hun verantwoordelijkheid te nemen en eraan
mee te werken om de overlast en schade ten gevolge van hun hobby te
beperken.
Jaarlijks wordt er door een groot aantal mensen -ook vrijwilligers– veel
geld en energie gestoken in onze natuur. Om zo de groene parel binnen
de gemeente Eersel te beschermen en te behouden.
Klachten van inwoners over overlast van het “off the road” crossen in
onze (voor gemotoriseerd verkeer afgesloten) bossen en natuurgebieden heeft geleid tot het initiatief van de dorpsraad van Steensel om dit
breder onder de aandacht te brengen.
Ook in de andere dorpen van de gemeente Eersel wordt een sterk
toenemende overlast ervaren. Het crossen brengt schade aan flora en
fauna toe, geeft (geluids)overlast en regelmatig ontstaan er gevaarlijke
situaties.
Daarom is er door de gezamenlijke dorpsraden (Duizel, Knegsel,
Steensel, Vessem en Wintelre) op 26 juni jl. met de gemeente
gesproken over hoe dit probleem aan te pakken. Een werkgroep is
geformeerd, waarin leden van elke dorpsraad (met name van de natuureducatiegroepen) deelnemen, uitgebreid met een vertegenwoordiging
vanuit het Waterschap en de SSIB (=regionale handhaving).
Deze werkgroep gaat inventariseren waar er illegaal wordt gecrosst en
op welke wijze dit doelmatig kan worden tegengegaan. De dorpsraden
hebben daarnaast de gemeente verzocht om beleid op te stellen tegen
het illegaal crossen en dit mee te nemen in het toekomstig bos- en
natuurbeleid.
Maar in de aanloop daar naartoe spreken we via deze publicatie de
wildcrossers aan op hun gedrag en hun verantwoordelijkheid onder de
slogan “ook een wild-crosser is verantwoordelijk voor onze groene
parel”.
Namens de Dorpsraden
Duizel,
Knegsel,
Steensel,
Vessem en
Wintelre
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Heide Echo Knegsel

Wil jij graag muziek maken samen met je vriendjes?
Kom eens kijken bij de muziekmaatjes!
De Maatjes zijn de jongste leden van Heide Echo die spelenderwijs alle
facetten van muziek horen, zien, voelen en vooral uitproberen.
Muzikale ontwikkeling vinden wij belangrijk. Immers is gebleken:
muziek maken, maakt kinderen slimmer. Bij ons mogen kinderen dus
ook al meedoen bij de Maatjes vanaf 3 jaar. Zo kunnen de kinderen
vroegtijdig ontdekken hoe plezierig het is om samen met hun vriendjes
spelenderwijs muziek te maken. Misschien vinden ze het zelfs wel zo
leuk dat ze later een muziekinstrument willen bespelen!
Bij Heide Echo vinden wij het verenigingsgevoel heel belangrijk.
Dorpsgenoten (maar ook van daarbuiten!) van jong en oud spelen mee
in de verschillende orkesten. De Maatjes zijn onze jongste leden. Zij
komen in verschillende leeftijdsgroepen om de week op vrijdagavond
van 18.00-18.45 uur (de allerjongste leden) of van 19.00-19.45 uur bij
elkaar in MFA De Leenhoef in Knegsel. De kosten voor de Maatjes zijn
45,- euro per jaar. Wij starten weer op 4 september.

Is jouw zoon of dochter 3 jaar of ouder? En vindt hij/zij het leuk om met
muziek bezig te zijn? Of wil je ze spelenderwijs laten kennismaken met
ritme, muziek en samenspel? Kom dan gerust eens vrijblijvend kijken en
meedoen!
Wil je graag een keer komen kijken of meedoen, neem dan vooraf contact op met Eefje Dubbelman via bestuur.heideecho@gmail.com of
0642406588.
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welzijndekempen
www.welzijndekempen.nl

Vrijwilliger met groene vingers gezocht
Voor een 87-jarige weduwnaar, wonend in Knegsel, is Wel!zijn de
Kempen op zoek naar een vrijwilliger.
Meneer zoekt een vrijwilliger die op donderdag in de middag bij
hem langskomt.
Graag zou meneer een vrouwelijke vrijwilliger hebben met groene
vingers om samen in de tuin of kas te werken en samen een kopje
koffie te drinken.
Heeft u interesse of wilt u meer weten over deze meneer? Neem gerust contact op met Eefje Heesterbeek van Wél!zijn de Kempen
Gezelschapsmaatje gezocht

Voor een 85-jarige kunstenares, wonend in Knegsel, is Wél!zijn de
Kempen op zoek naar een vrijwilliger om mevrouw af en toe te bezoeken.
Mevrouw maakt kunst met de computer, maar wordt gehinderd door
verschillende fysieke klachten. Mevrouw heeft soms ondersteuning
nodig bij kleine dagelijkse bezigheden, maar is heel helder van geest.
Mevrouw heeft een voorkeur voor bezoek op maandag, dinsdag of
woensdag.
Heeft u interesse of wilt u meer weten over deze mevrouw? Neem
gerust contact op met Eefje Heesterbeek van Wél!zijn de Kempen
tel 0497-721612 of maatjes@welzijndekempen.nl.
Met vriendelijke groeten,
Eefje Heesterbeek
Sociaal cultureel werker
Rechtstreeks bereikbaar op 0497-721612

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
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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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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

