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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. 
 
Medipoint, ZuidZorg Winkel 
Eindhoven 
Doctor Cuyperslaan 38  
Klantenservice tel. 088 10 20 100 
open: ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur 
Zaterdag 9.00 - 12.00 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 
 
Stichting Jose Cordewinders 
Welzijnsfonds 
Www.josecordewinders.nl 
bestuur@josecordewinders.nl 

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 
even weken op donderdag van 
13.45 uur tot 14.45 uur.  
 
AED 
Steenselseweg 8a. (MFA) 
Zandoerleseweg 9. 
Breemakkerweg, ‘t Kurfke. 
Het Groen 14, Eetcafé de Kempen 
(tijdens openingstijden) 
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Basisschool Meester Gijbels 
Steenselseweg 8,  
5511 AG Knegsel  
Tel. 040 205 1537 
E-mail: meestergijbels@veldvest.nl 
www.meestergijbels.nl 
 

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

Kiboekoe, kinderopvang op de 
boerderij. Duiselseweg 2b. 
Elke dag van 7.00 tot 18.00 uur. - 
Dagopvang voor 0 - 4 jaar. 
- BSO voor 4 - 12 jaar 
- Peuterspeelzaal voor 2 - 4 jaar. 
tel. 06 10479442 www.kiboekoe.nl 
 

Rabobank De Kempen Bladel 
ma. t/m do. 9.00 - 17.00 uur en  
vrijdag 9.00 - 20.00 uur  
zaterdag 10.00 - 12.30 uur  
tel. 0497 544 5441 
 

Regio Bank  
Mr. de la Courtstraat 6a, 5512 AS 
Vessem tel. 0497 592 248  
ma. t/m vr. 9.30 - 12.30, 13.30 - 
16.30 uur 
 

Knegselse bibliotheek  
dinsdag 13.30 - 16.30 uur.  
In de Leenhoef. 
 

Regiopolitie De Kempen 
tel. 0900 8844, www.politieeersel.nl

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

Regiovervoer 
(ipv buurtbus) 
Reserveren: telefonisch, via  

0900-0595 (€0,05 per minuut) 
 

Jacobushoeve en Wereldwinkel 
Jan Smuldersstraat 4, Vessem  
di./wo./do./vr. 10.00 - 12.00 uur en 
13.30 - 16.00 uur 
zaterdag 13.00 - 16.00 uur 
Heemzolder  
woensdag 13.30 - 16.00 uur  
 

Afval  (www.deafvalapp.nl) 
Glas: glasbak op het dorpsplein 
 

Grof huisvuil: 
Milieustraat Meerheide Eersel 
ma. wo. en vr. 13.00 - 17.00 uur  
zaterdag   09.00 - 16.00 uur 
tel. 0497 517 084 
 

Klein chemisch afval:  
Milieustraat en milieubox 
 

Oud papier: Elke 3e donderdag 
van de maand, vanaf 7.30 uur. 
 

Kliko’s:  vanaf 7.30 uur. 
Dinsdags oneven weken:  
Elke keer: Groene kliko + PMD  
Om de keer erbij: Grijze kliko 
 

(PMD= Plastic, Metaal, Drankkartons) 

Informatie 

http://www.kboknegsel.nl
tel:09000595
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e-mail:  redactie@leenbode.nl 

Volgende verschijningsdatum 30 april 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00  25 april 

Periode 17 april t/m 2 mei 

 
Wegens de ontwikkeling omtrent het coronavirus is – bij het ter 
perse gaan van de Leenbode - nog niet duidelijk wanneer de 
Leenhoef haar deuren weer mag openen.  

 

 

 

 
Voor meer informatie: neem contact op met de beheerder van de 
Leenhoef via leenhoef@gmail.com. 

 
Hopelijk mogen we iedereen snel weer ontvangen.  

 
Blijf gezond!  

Zaterdag 17 apr    Kledinginzameling SJB 

Donderdag 22 apr 13.45 u Bloedafname 

Dinsdag 27 apr  Koningsdag speurtocht SJB 

Zaterdag 1 mei  Oud ijzer ophalen Heide Echo 
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De sporthal is te huur voor allerlei sporten. 

Bij interesse kunt u contact opnemen met de beheerder,  

Telefonisch: 040-2051541  

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

  

  

Mei   

4 Dodenherdenking 

5 Bevrijdingsdag 

6 – 20 Bloedafname 

Juni   

3 – 17 Bloedafname 

Toekomstige activiteiten in Knegsel – jaaragenda 

Onder voorbehoud van wijzigingen 

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 



 

6 

Plan kabinet:  
 
eind april versoepelingen horeca, winkels en onderwijs. 
 
Op 7 april werd er geschreven:  
Het kabinet werkt aan een breed openingsplan voor Nederland. 
De eerste mogelijke versoepelingen op 21 april zijn het openen 
van de terrassen en winkels.  
Daarnaast wordt de avondklok opgeheven en de huidige bezoek-
regeling verruimd. Dat melden Haagse bronnen aan de politieke 
redactie van RTL Nieuws.  
Er is nu een conceptopeningsplan voorgelegd aan deskundigen 
om in vijf tot zes stappen te versoepelen naar een zomer zonder 
coronamaatregelen. In de zomerperiode is het doel dat geen  
coronamaatregelen gelden of alleen nog de basismaatregelen, 
zoals het afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij 
klachten. Het loslaten van de strenge coronaregels is gisteren   
besproken in de ministeriële commissie coronabestrijding en in 
het veiligheidsberaad. Het conceptplan wordt nu eerst beoordeeld 
door de experts van het OMT, het Outbreak Management Team. 
In het openingsplan wordt als eerste stap beschreven dat terras-
sen en winkels kunnen openen. Ook de avondklok kan worden 
opgeheven. Het aantal bezoekers thuis wordt verruimd, van 1 
naar 2 personen. Andere voorgenomen versoepelingen zijn het 
openen van de buitenschoolse opvang en het voortgezet en   
middelbaar onderwijs. Daarnaast kan het hoger onderwijs weer 
aan de slag op basis van toegangstesten.  
Deze versoepelingen zouden op 21 april kunnen ingaan. "Eindelijk 
een beetje lucht voor de samenleving", verzucht een            
vooraanstaand politicus. 
Volgens bronnen is het nu afhankelijk van het OMT-advies of   
deze versoepelingen ook in deze volgorde gaan worden        
doorgevoerd. In elke volgende stap in het openingsplan worden 
de maatregelen telkens versoepeld.  
Volgens een ingewijde kiest het kabinet ervoor eerst alles buiten 
te openen. "Buiten is er immers veel minder besmettingsgevaar." 
 
 
Wordt vervolgd ……………. 
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Philomeen van de Rijt 

Energetisch therapeut 

www.philomeen.nl 

 
Gediplomeerd 

Pedicure 
 

Resie Peeters 
Vessemseweg 6 

Knegsel 
tel.040 205 2807 

Behandeling volgens afspraak 

  

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

06 -12258063   www.autobedrijfverouden.nl 

 

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

WILLIBRORDUSSTRAAT 2 | 5513 AB | Wintelre | 040 2051285  

Ruime eigen parkeergelegenheid 

Korte Kerkstraat 7a       Steensel 

  Diverse specialisaties     

Fysiovanhoof.nl    040-2043756 

Moestuin Winkel De Wetering 
Alles van en voor de moestuin 

06-28887338 
Volg ons op Facebook !  De Wetering 1 Knegsel  

Mail:   info@moestuinwinkeldewetering.nl 
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Viering van 4 en 5 mei in 
2021. 
 
Dodenherdenking. 
 
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei 
herdenken wij allen – burgers en militairen – die in 
het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter 
wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
 
In verband met de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om 
de Dodenherdenking ook in 2021 aan te passen. Het programma 
ziet er als volgt uit:  
 
-    In de ochtend van 4 mei hangen we de Nederlandse vlag 
halfstok bij de zeven monumenten in de kerkdorpen en leggen 
we daar bloemen neer. In Knegsel zal dit plaatsvinden bij het 
kapelletje. 
-    Alle inwoners zijn uitgenodigd om ook zoveel mogelijk de 
vlag halfstok te hangen. 
-    De burgemeester legt, in aanwezigheid van de voorzitter van 
de “Stichting 4 -5 mei Herdenking gemeente Eersel”, namens de 
gemeente een krans bij het oorlogsmonument in het 
Poeliejoepark in Eersel. 
-    Vanaf 16.00 uur is via www.eersel.nl/4-5mei de toespraak 
van de burgemeester en de voorzitter van de “Stichting 4-5 mei 
Herdenking gemeente Eersel” te zien. De videoboodschap blijft 
ook na 4 mei nog enige tijd beschikbaar via de bovengenoemde 
website en op Kempen TV. 
-    We willen alle inwoners van Knegsel vragen om rond 19.45 
uur een brandend kaarsje voor het raam te zetten. 
-    Vanaf 19.45 uur luiden de kerkklokken van ons dorp ter 
voorbereiding op 2 minuten stilte om 20.00 u. 
  
Bevrijdingsdag.                         
 
Op 5 mei vieren wij de bevrijding van Nederland in 1945 en dat 
we sindsdien in vrijheid leven. Daarnaast is 5 mei ook een dag 
om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te 
realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Het einde van de Tweede 
Wereldoorlog betekende niet dat er een einde kwam aan oorlog 
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in de wereld; er is daarna wereldwijd nog geen dag geweest 
zonder oorlog. Op veel plaatsen in de wereld lijden mensen nog 
dagelijks onder gewapende conflicten en de schending van 
mensenrechten. Ook hier staan we op Bevrijdingsdag bij stil. 
 
-We willen alle inwoners van Knegsel vragen om op deze dag de 
Nederlandse vlag op te hangen om de vrijheid te vieren. 
 
Meer weten of lezen over dit onderwerp? 
 
Dan verwijzen we u naar de website 4 en 5 mei.nl.  
Onder “inspiratie” vindt u onder andere de tentoonstellingen  
 “De tweede wereldoorlog in 100 voorwerpen” en “gijzelaars 
1940-1945”  
Voor kinderen vindt u materiaal onder het kopje “educatie”. 
 
Namens Stichting 4 en 5 mei Herdenking gemeente Eersel,  
Werkgroep 4 en 5 mei Knegsel.  

 

Stil. 
Twee minuten 

Ben ik stil 

Sta ik stil 

Bij hen 

Voor wie de stilte 

Geen keuze was 

Twee minuten 

Ja natuurlijk 

Ben ik stil. 
 

( Brievenbusgeluk) 
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Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

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

In verband met de huidige 
coronamaatregelen 

zijn er tot nader bericht 
GEEN 

vieringen 
 

Bericht op de website 
Aanvragen misintenties (€10,00) 

Inleveren kan bij de pastorie, Steenselseweg 4 
Vermelden: 

Voor welk kerkdorp: 
Intentie voor: 

Datum van aflezen: 
Naam aanvrager/contactpersoon 
Adres, Postcode en woonplaats 

Telefoon, e-mailadres 
 

De door corona vervallen intenties worden 
 later alsnog gelezen 

 
Voor berichten en het laatste nieuws over onze parochie: 

www.samenwillibrordus.nl  en  De Hint 
 

Paasviering vanuit de kerk in Eersel 

Voor hen die deze viering nog eens willen terugkijken: 

www.samenwillibrordus.nl/uitzending-gemist/ 
Klik op pijl van schermpje met kerk 

http://www.samenwillibrordus.nl
http://www.samenwillibrordus.nl/uitzending-gemist/
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Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

Tijdens de laatste vergadering is besloten dat 

vanaf Pasen de kerk weer open zal zijn voor  

bezoekers van de dienst.  

Natuurlijk met inachtneming van de inmiddels goed 

bekende Covidmaatregelen. 

 

Zondag 18 april 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: Ds. M. de Vries, Bergeijk 

Zondag 25 april 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: Ds. J. de Bie, ‘s Gravenpolder 
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Geef ook bedrijfskleding een 2e kans: 
 
Laat van bedrijfskleding (met logo) bijvoorbeeld een wandkleed, 
tasjes of kussentjes maken. Zelf een idee? Laat het weten, dan 
kijken we of het uitvoerbaar is. Zo wordt het gerecycled en houd 
je er duurzame producten met bedrijfsimago aan over! 
 
Van de prikkelarme kleding heb ik nu in maat 104 t/m 164 
pasmodellen liggen, zodat we gemakkelijk de juiste maat kunnen 
vinden en gewenste aanpassingen kunnen maken. 
 
Ben je nog op zoek naar een fijne spijkerbroek? Ik heb er super 
veel binnen gekregen, in elke maat wel wat en een deel (zo goed 
als) nieuw.  
Kom eens passen, wie weet zit er iets voor je tussen.  
Verder heb ik kleding in huis van maat 50 (baby) t/m XXXL, dus 
voor elk wat wils. 
 
Heb je nog een leuke trui, die te klein is geworden? Laat er een 
strook van passende stof tussen zetten en je kunt ‘m weer aan! 
Of wil je wasbare mondkapjes, verband of wattenschijfjes (van 
gerecycled katoen)?  
Bel me gerust; 0657286351 / 040 205 3270. 
 
Inleveren van tweedehands kleding mag nog steeds; ik sorteer 
het allerbeste (zoveel als ik kan bewaren). Effen katoenen shirts 
bewaar ik voor hergebruik en de rest breng ik naar de 
voedselbank in Bladel, waar ze het laten meenemen door de 
klanten. Als het daar blijft hangen gaat het uiteindelijk in hun 
kledingcontainer, waar ze een kiloprijs voor krijgen.  
Het komt dus altijd goed terecht! 
 
Vriendelijke groet. 
 
Winanda van de Sande, Slikdijk 3, Wintelre. 
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Als meedoen voor je kind niet 

(meer) vanzelfsprekend is. 
Stichting Leergeld helpt 

 

 

 

Sporten, scouting of muziekles. Een nieuwe fiets en 

een laptop voor  school. Voor de meeste kinderen 

vanzelfsprekend. Maar voor een groot aantal kin-

deren ook niet. Omdat er thuis geen of niet genoeg 

geld voor is. En dat aantal stijgt gestaag door de 

coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat mensen hun baan 

hebben verloren of hun inkomen tijdens de crisis 

dramatisch hebben zien slinken. Gelukkig helpt 

Stichting Leergeld. 

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is opgericht 
met maar één doel: alle kinderen, ook als er thuis niet 
genoeg geld is, kunnen gewoon meedoen aan binnen- én 
buitenschoolse activiteiten. Want hoe belangrijk is het 
dat je kind zich goed kan ontwikkelen?  
 
Belangrijk! 
Héél belangrijk vindt Leergeld! En daarom betaalt ze, als 
ouders dat zelf niet kunnen, bijvoorbeeld de laptop voor 
middelbare scholieren, het schoolreisje, de zwemles, of 
de contributie van de sportclub, scouting of muziekles.  
 
Aanvraag 
Heeft uw kind ook hulp nodig van Stichting Leergeld? 
Kijk dan op leergeldveldhovendekempen.nl en vul het 
aanvraagformulier in. Een medewerker neemt dan  
contact met u op. Natuurlijk gaat deze zorgvuldig om 
met uw aanvraag en hoeft niemand anders te weten dat 
u hulp vraagt.   
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Meer informatie? 
Ook dan kunt u terecht op leergeldveldhovendekem-
pen.nl of mail uw vraag naar  
info@leergeldveldhovendekempen.nl.  
Bellen kan ook, via telefoonnummer 06-12880601. 
 
LET OP! 
Leergeld helpt bij een minimum-inkomen (tot 120% van 
de bijstandsnorm). 
  
Is uw inkomen hoger maar blijft er, door de coronacrisis, 
te hoge vaste lasten of schulden, te weinig over voor  
binnen- of buitenschoolse activiteiten?  
Ook dan helpt Leergeld.  
Dit geldt ook voor zzp-ers en kleine ondernemers.  



 

16 

Heide Echo Knegsel 

Oud ijzer ophalen 1 mei! 

 
Vooruitlopend op alle coronamaatregelen en voornamelijk versoe-
pelingen, willen we zaterdagochtend 1 mei onze ronde maken 
door het dorp om het oude ijzer op te halen. Net zoals een half 
jaar geleden verzamelen we bij het ophaalpunt aan de           
Vessemseweg bij de familie Peeters. Van daaruit halen we, in 
vaste routes, het ijzer op wat U aan de straat gaat zetten! 

Net zoals de vorige keer neemt de vereniging corona serieus.  
Het gezellig koffiedrinken en vlaai eten in de garage van Rudie is 
er niet bij.  

Wilt u laten weten als u niet in staat bent om het ijzer aan de 
straat te zetten. U kunt mailen naar                                           
bestuur.heideecho@gmail.com of bellen naar 0627007670.          
Wij zorgen ervoor dat we bij u langsgaan. 

Als laatste willen we u er op wijzen, dat u heel het jaar met het 
oud ijzer terecht kunt bij het ophaalpunt aan de Vessemseweg: 
Na het tankstation rechtsaf het paadje in, achter de coniferen 
staat de container. Is het te zwaar of heeft u geen aanhanger, 
laat het ons weten. 

 

Tot slot hopen we u allen weer te ontmoeten in de Leenhoef of 
op straat, bij een repetitie, optreden of voorstelling.  

Deze pandemie duurt lang, maar gaat een keer over.  

Hou vol! 

 

Bestuur Heide Echo 
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Betalen, Sparen, 
Hypotheken en Verzekeringen 

 

Mr. De la Courtstraat 6a – 5512 AS Vessem 
Tel. 0497-592248 – www.handass.nl 

G R A T I S  W A A R D E B E P A L I N G  
Ook nieuwsgierig naar de waarde van uw huis? 

Wanrooij makelaardij  biedt u een gratis waardebepaling aan! 

Uw persoonlijke makelaar 

 

 
 

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

06 2080 4113  kees@wanrooijmakelaardij.nl 

Familie Schippers 
Toterfout 13  Oerle 
Tel. 040-2053110 

www.geitenboerke.nl 

* Alle soorten geitenkaas 

* Excursies op afspraak 

* Kinderfeestjes 

* Geschenk manden 

 AUTO-CARE 

 

 

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

autocarejanvanrooy@hccnet.nl 
 

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ 

 

http://www.wanrooijmakelaardij.nl/
mailto:kees@wanrooijmakelaardij.nl
mailto:autocarejanvanrooy@hccnet.nl
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Puzzelpagina 
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Tel. 0497-544544 

Info.dekempen@rabobank.nl 

Dinee Cafe 

DE KEMPEN 

           Knegsel 

Het Groen 14 

Tel. 040 205 5032   Fax. 040 205 5034  

 

  AD LIEBREGTS 
 

ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
 

De Hoefse Weg 25, 5512 CH VESSEM Tel. 0497 592 322  
Fax 0497 592 342  Autotel. 06 5313 3188 Privé 040 205 2124 
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Rododendrons 
Iedere Zaterdag  

Van 9.00 uur tot 16.00 uur 

of op afspraak  

Boomkwekerij Hein Bierens  

telefoon 06-22902201 

www.funtimeverhuur.nl 
Partytenten – luxe pagodetenten – alutenten 

-vloeren – tafels – krukken –stoelen 
-kachels – koeling – (nood)verlichting 

Wij bezorgen gratis bij u aan huis! 

 

Voor inlichtingen bel: 

040-2053563 of 06-54305565 

De Horizon Uitvaartverzorging 

Persoonlijk, zorgzaam, accuraat en dichtbij 

 

 

 

Dinie Toonders-Verberne 

Tel. 040 – 254 95 96 / 06 – 53 25 81 41 

Dreef 1  5504LA Veldhoven 

www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl 

speelgoed, fornituren, huishoud-, kantoor– en cadeau-
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT servicepunt, 

staatsloten, hengelsport, ijzerwarenen ook voor pasfoto’s  

Planten- en bomencentrum 
Eerselseweg 35 Knegsel 

Tel. 0497 513253 

 

Wil van Buul 

Het Groen 20 

Knegsel 

 - tevens klusbedrijf 



 

22 

• Medische) fitness   • Etalagebenen 

• Schouder-/knieklachten  • Werk gerelateerde klachten 

• COPD, diabetes   • Personal training 

• Chronische pijn revalidatie  • Fysiofitheidsscan 

• Bekken (bodem)-/rugklachten  • Medical taping 

• Spataders bij zwangerschap  • Hulpmiddelen 

 
Leeuwerik 14A, te Vessem • Steenselseweg 8a, te Knegsel 

T. 0497 - 59 40 22, info@fysiotherapieoerlemans.nl 
www.fysiotherapieoerlemans.nl 

Kleinschalige opvang voor kinderen van  0  t/m 12 jaar. 

Duiselseweg 2b Knegsel - Tel. 06-10479442 

info@kiboekoe.nl                                   www.kiboekoe.nl 


