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Gemeenschappelijk actief

Hét adres in de regio voor alle merken brommobielen
NIEUW & GEBRUIKT
Nicolaasweg 42 en 66-68 • 3581 VJ UTRECHT • Telefoon 030-2516164

Er komt een moment dat u moet loslaten
wat u lief is en als het moment daar is mogen wij u
begeleiden met het verzorgen van de uitvaart.
Door te luisteren, mee te denken en de juiste
opties voor te leggen komen wij tot een
passende uitvaart die uw dierbare verdient.
Sta stil, bij een mooie herinnering.

Dag en nacht bereikbaar:
0346 - 210 700

► Mantelzorgdag
► Belang van puzzelen

Boerderij Fortzicht

Echt maatwerk

Alles in huis voor geslaagde familie- en vergaderbijeenkomsten in een landelijke sfeer!

Feestje
voor

al
le za
eervol

e

estj
een fe

Sf

Jubileum
Reünie

Goed

rgde

verzo

s

hapje

Vergadering
Training
Wim & Corrie Westeneng
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Benieuwd naar de mogelijkheden?
Kijk nu op onze site
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of bel ons voor een vrijblijvende afspraak
en zie wat wij ook voor ú kunnen betekenen!

I:www.boerderijfortzicht.nl ● E:westeneng@boerderijfortzicht.nl
T:030-2710913 ● Voordorpsedijk 35 ● 3737 BL Groenekan

Dorpsweg 85, 3738 CB, Maartensdijk
www.zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl

Gezellige boerderijwinkel
- Limousin rundvlees
- Verse groenten
- Streekproducten

Daar zit Vink Witgoed achter!
Apparatuur kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. Vakkundig inmeten, deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. In een nieuwe- of in een bestaande keuken.
Tot volle tevredenheid. Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad
of bij die flitsende webshop… Dat vind je wel bij Vink Witgoed!

Hessenweg 139, De Bilt

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3 ■ 3615 AE Westbroek ■ Tel. 0346-281459 ■ vinkwitgoed.nl

