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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 
bestuur@josecordewinders.nl 
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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 even 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 11 december 
Kopij inleveren uiterlijk vóór 18.00 zondag 6 december 

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

Vrijdag 27 nov 18.15 u Muziekmaatjes en pieporkest 

    20.00 u Repetitie Heide Echo 

Zaterdag 28 nov 09.30 u Pietentraining FSC 

Donderdag  3 dec 18.15 u Dansmarietjes 

Vrijdag  4 dec 20.00 u Repetitie Heide Echo 

Zaterdag  5 dec 09.30 u Kangoeroetraining 

Donderdag 10 dec 18.15 u Dansmarietjes 

Vrijdag 11 dec 18.15 u Muziekmaatjes en Pieporkest 

    20.00 Repetitie Heide Echo 
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Neutkens Planten- en 
Bomencentrum 

 

heeft de nieuwe beplanting aan de voorzijde van 
de MFA verzorgd. 

 

We kunnen niet wachten op de lente, wanneer 
alles uitgroeit tot een mooi geheel! 

 

Bedankt namens gemeenschapshuis  
De Leenhoef! 
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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  

Mail:   info@moestuinwinkeldewetering.nl 
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Gevraagd:  “foto’s van Knegsel in de 4 seizoenen” 

 

 “Foto’s van Knegsel in de 4 seizoenen”, vanwaar deze oproep aan 
alle Knegselnaren ?  Het idee ontstond naar aanleiding van ons project 
“Welkom in Knegsel”. Een project waarbij we nieuwe inwoners van 
Knegsel een warm onthaal willen bieden. We doen dit d.m.v. een bezoek 
en een welkomstpakket met informatie.  Daar voegen we  o.a. 
ansichtkaarten aan toe ,  “Knegsel, de Zaligste Zaligheid, in 4 seizoenen” 

Hiervoor  zijn we op zoek naar foto’s van Knegsel in de lente, de zomer, 
de herfst en de winter. Het kunnen landschapsfoto’s zijn maar dat hoeft 
niet. 

Heeft u foto’s van Knegsel die u doen denken aan één van de seizoenen 
stuur ze ons, hoe meer inzendingen hoe leuker. De foto’s die we niet 
gebruiken voor de ansichtkaarten komen vast op een ander moment  
van pas!  

Enkele aandachtspunten: 

• De foto’s moeten een hoge resolutie / hoge kwaliteit  hebben. 

• Wilt u de naam van de fotograaf vermelden in de mail? 

• Wilt u de foto’s voor 10 december 2020 opsturen naar 
dorpsraad@knegsel.info 

 
We hopen op veel inzendingen 
Alvast hartelijk dank 
 
De Dorpsraad 
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Dorpsraadvergadering 18 November 2020 

 

Vanwege de aanhoudende Coronasituatie vergaderen wij voorlopig 
digitaal 

Besproken onderwerpen: 

• Wij hebben 2 geschikte locaties  doorgegeven aan de gemeente 
voor het plaatsen van bankjes langs wandelroutes in ons dorp. 

• Het project 'Welkom in Knegsel'  voor het  welkom heten van 
nieuwe inwoners in ons dorp werkt aan een ontwerp van een  tas 
met informatie over alle verenigingen, organisaties en bedrijven.  
Iedereen die een folder van zijn organisatie of bedrijf  heeft kan dit 
melden aan ons.  

• Tevens is er een idee om ansichtkaarten te laten maken van 
Knegsel. 

• De gemeente heeft aangegeven dat zij ooit al besloten heeft om  
geen publieke watertappunten in ons dorp te financieren. De 
Rotary Club Eindhoven Kempenland heeft echter een initiatief voor 
watertappunten in de Kempen. We gaan dit verder uitzoeken. 

• Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de communicatie tussen de 
gemeente Eersel, de Dorpsraad en de inwoners van Knegsel. Onze 
contactpersoon bij de gemeente zal de volgende vergadering 
aansluiten. 

• De analysegroep van de fijnstof- en geluidsmetingen is weer bij 
elkaar geweest. De meetkast in Knegsel levert nog niet erg 
betrouwbare informatie. Recent is een nieuwe tweede meetkast 
geïnstalleerd. 

 
Binnengekomen berichten: 

• Er is wederom een vraag binnengekomen over een fietspad naar 
Duizel. We zullen de status van de plannen hiervoor nader 
onderzoeken. 

• Er is een bericht binnengekomen over de aanleg van een 
parkeerplaats aan de Pastoor Eykenweg. De aanleg is ondertussen 
tijdelijk gestopt. 

 
Voor  meer informatie zie onze website: http://

www.knegsel.info/ 
Voor vragen, ideeën en voorstellen mail ons: 

Dorpsraad@knegsel.info 

http://www.knegsel.info/
http://www.knegsel.info/
mailto:Dorpsraad@knegsel.info


 

10 

 
 
 
 
 
IN VERBAND MET DE HUIDIGE CORONA-

MAATREGELEN ZIJN ER GÉÉN  
WEEKENDVIERINGEN,  

WOORD- EN GEBEDSDIENSTEN  
TOT 

MEDIO DECEMBER* 
 

*Tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die  
zouden kunnen leiden tot een zekere mate van afschaling. 

 
 

HET BESTUUR EN PASTORAAL TEAM 
R.K. parochie Sint Willibrordus 

                   
Verdere bijzonderheden, zie: 

www.samenwillibrordus.nl  en De Hint 
                                         † 

*Misintenties van vervallen diensten worden verplaatst. 
  Wilt u een vervallen misintentie op een bepaalde datum, 
  laat mij dat dan weten. Bernard van de Ven 040-2051997 
  of per email: knegsel@parochieeersel.nl 
 
*Als de vieringen weer hervat worden, zullen er in  
  Knegsel, Steensel en Duizel minder weekendvieringen zijn. 
 

 
Kerk van 

H.H. Monulphus & Gondulphus 
Knegsel 

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

http://www.samenwillibrordus.nl
mailto:knegsel@parochieeersel.nl
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Protestantse kerk 
Hoogeloon - Eersel 

 
Kerkdiensten 

www.pkn-eersel.nl 

Hoogeloon Eersel 

Zondag 29 november 

Eersel, 10.00 uur, 1e advent 

Voorganger: Ds. M. de Vries, Bergeijk 

 

Zondag 6 december 

Eersel, 10.00 uur 

Voorganger: Ds. M. de Vries, Bergeijk 

 

 

www.pkn-eersel.nl 

 

                          TE KOOP 

 December/kerstzegels. 
Dit jaar geldig van 16 november t/m 6 januari en daarna elk 

jaar weer in de kerstperiode 
€ 0,70 p/st (PostNl € 0,86!) 

Op=Op 
Jos Maas 

B en B aan ’t Groen,  Knegsel 
06-18464384 

http://www.pkn-eersel.nl
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Beste inwoners van Knegsel, 

 
De feestdagen komen er weer aan, en dat betekent 
traditiegetrouw de kerststukjesverkoop voor FSC Korfbal.  

Dit jaar uiteraard zoals met bijna alles aangepast vanwege 
Corona. 
We zullen overdag aan de deur komen in plaats van in de 
avond.  En wel op zaterdag 12 december.  
Onze leden zullen na het aanbellen de stukjes bij de deur 
plaatsen en anderhalve meter van de deur af wachten zodat u 
rustig kunt kijken. 
Graag zoveel als mogelijk gepast betalen (€5,- per stukje), dit 
doen we ook op anderhalve meter afstand. 
Mocht u nu vanwege Corona liever niets kopen of niet open 
doen, dan hebben wij daar uiteraard alle begrip voor. 
 
Tot 12 december, 
FSC Korfbal 
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Aanbieding: Luxe rundvleespakketten en ambachtelijke 
Brabantse worstenbroodjes, 100% gevuld met 100% eigen varkensvlees 

 Dinsdag 08 december 2020 te leveren: 

Rundvlees pakketprijs 20 kg.:  € 12,95 per kg. 
Rundvlees pakketprijs 10 kg.:  € 13,95 per kg. 

Worstenbroodjes:  € 1,40 per stuk (minimale afname 18 stuks) 
(vooraf reserveren, op =op) 

 
Onze rundvleespakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en 
worden verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden worden vrouwelijke 
runderen van het Belgisch Witblauwe Rundvee-vleesras. Het 1e kwaliteit en vers 
rundvlees is per onderdeel verpakt, gevacuümmeerd, duidelijk gecodeerd en bevat 
de volgende onderdelen: 
 

 
 van het rund, de runderhaas, is afzonderlijk te reserveren á € 34,95 per kg. (incl. 9% btw.) 
 
Onze worstenbroodjes á € 1,40 per stuk worden op ambachtelijke wijze en op 
recept bereid, volledig gevuld met 100% varkensvlees uit eigen stal. En dat proef 
je! 
Het onderscheidend vermogen in smaak is te herleiden naar de herkomst van onze 
eigen traditioneel gehouden varkens. De smaak van het varkensvlees, aangevuld 
met een heerlijke kruidenmelange, leidt naar een heerlijk en volledig gevuld 
worstenbroodje. De ultieme smaak uit de Brabantse Kempen, dus volop 
smaakgenot tijdens het ontbijt, lunch óf als heerlijke versnapering tussendoor. 
Gun u én uw gezin duurzaam kwaliteitsvlees uit de eigen regio, grootgebracht 
binnen een natuurlijke en stressvrije omgeving, … en proef de smaak van weleer ! 
 

Voor bestellingen ga snel naar onze vernieuwde Website: www.kempenlust.nl ! 
Vleesboerderij KempenLust |  Eerselseweg 15  | Knegsel  |  06-13758099  

1. Biefstuk, kogelbiefstuk 6. Braad- en baklappen 

2. Entrecote 7. Soepvlees / schenkel 

3. Stooflappen 8. Hachee (onder voorbehoud, afhankelijk van rund) 

4. Sukadelappen 9. Rundergehakt voor o.a. overheerlijke gehaktballen 

5. Riblappen   of ingrediënt van een heerlijke (Italiaanse) pasta 

http://www.kempenlust.nl
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Wil jij iets doen voor ons 
mooie dorp Knegsel? 

 
De Dorpsraad van Knegsel is op zoek naar enthousiaste en 
betrokken inwoners die graag een steentje bijdragen aan de 
goede leefbaarheid in ons dorp. Wij streven naar diversiteit en 
zijn er van overtuigd dat iedereen iets kan bijdragen vanuit zijn 
eigen kennis, ervaring of interesse.  
Er zijn verschillende vormen waarin iemand iets kan doen: 

• Lid van de Dorpsraad 

• Deelnemer aan een van de volgende werkgroepen: 

• Communicatie 

• Sociaal domein 

• Verkeer & openbare ruimte 

• Wonen & bouwen 

• Vliegveld 

• Recreatie & toerisme 
 
Het maakt niet uit wat en hoeveel je wilt doen, alle bijdragen 
zijn welkom.  
Ben je geïnteresseerd? Mail ons naar: Dorpsraad@knegsel.info 
 
Zodra de corona situatie weer verbeterd is kun je natuurlijk ook 
altijd een keer langs komen bij een van onze maandelijkse 
vergaderingen. 
 
Voor  meer informatie zie onze website:  

http://www.knegsel.info/ 

mailto:Dorpsraad@knegsel.info
http://www.knegsel.info/
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Speculaasactie   

Vakantie Huisartspraktijk Steensel 

In verband met vakantie is Huisartspraktijk Steensel geslo-
ten van maandag 21 december t/m vrijdag 25 december 

2020. 
  

Voor spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren (van 8.00 tot 17.00 
uur) contact opnemen met: 

Huisartspraktijk Riethoven, 
Schoolstraat 2 te Riethoven. 

Telefoon: 040-204 16 20 
  

Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen belt u met de 
dokterspost. Telefoon: 0900 123 2024 

  
Wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig nieuw-

jaar! 

voor (gehandicapte) kinderen op Flores 
Joke Wouters, Eikenbocht 8, tel. 2052471. (worden in Knegsel evt. 

thuis bezorgd)                  
   

 slechts €  2,-- per pak!!   
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“Concordia Resparvae Crescunt”.  
“Door eendracht worden kleine dingen groot”.  

Deze inscriptie op de voormalige kerkklok uit 1776 herinnert ons aan 
de inspanningen die geleverd zijn en de wilskracht die mensen getoond 
hebben om iets groots voor elkaar te krijgen, in een dorp van slechts 
enkele honderden inwoners. 
Nu is het een uitnodiging om anno 2020 met elkaar in Knegsel een 
nieuwe uitdaging aan te gaan. Tevens willen we een boodschap 
afgeven, namelijk: ervoor zorgen dat we iets moois behouden en 
tevens iets ontwikkelen dat toekomstbestendig is. Daarvoor is 
eendracht  
( vertaling: samenwerking, samenleving, eensgezindheid ) de 
noodzakelijke basis. Om die eendracht te peilen willen we met zoveel 
mogelijk mensen praten.  
Helaas heeft Corona ons nog steeds in de greep en moeten wij ons ook 
houden aan de diverse regels, die het onmogelijk maken om grotere 
groepen bijeen te brengen.  
We willen en mogen geen onnodige risico’s lopen! 
We gaan wel al bij verenigingen en groeperingen “polsen” zodat we het 
proces op gang houden. Dat vinden we erg belangrijk.  
In De Hint heeft u al gelezen dat met ingang van het nieuwe kerkelijk 
jaar ( de Advent ) de kerk gesloten wordt, en wat dit inhoudt tot het 
moment dat ze aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken ( zie De 
Hint van 20 november ). 
Verder kunt u op de website www.hartvoorknegsel.nl de publicaties die 
wij in de Leenbode plaatsen nog eens lezen. Omdat we een  
ANBI-stichting zijn publiceren we, zoals dat hoort, ook het beleidsplan 
tot juli 2021.  
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor nu, blijf 
oplettend en gezond.  
We hopen dat Sinterklaas niemand stilletjes voorbij rijdt… 
 
Namens Stichting hart voor Knegsel,  
Jan Pasmans  
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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,  



 

22 

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

Duiselseweg 2b Knegsel - Tel. 06-10479442 

info@kiboekoe.nl                                   www.kiboekoe.nl 

• 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 

Afscheid nemen 

is het koesteren van herinneringen. 
 

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 V
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