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U vindt ons op www.lin.nl, maar u kunt ons natuurlijk ook altijd mailen via info@lin.nl,
bellen, schrijven of faxen.

Wij zijn LIN Hotels & Resorts, onderdeel van de LIN Groep. De LIN Groep beheert en exploiteert
hotels.

Naast het conventionele hotelgebruik – u kunt gerust bij ons boeken voor een schitterend een- of
meerdaags verblijf, en vraagt u ook  naar de mogelijkheden van ons beauty - en wellnes-centrum -

ontwikkelde de LIN Groep haar LINOTELPLAN™.

Het LINOTELPLAN™ maakt het voor iedereen mogelijk zich te laten verwennen en zich te koesteren

in de luxe van onze hotels.

Voor bedrijven en instellingen biedt het LINOTELPLAN™ een uitstekende mogelijkheid om hun

relaties, personeel, klanten en potentiële klanten in de watten te (laten) leggen.

Voor de mogelijkheden voor zowel particulier als ondernemer verwijzen wij naar de volgende pagina.

Alhoewel de LIN Hotels restaurants herbergen met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding drukt

er op de deelnemers in het LINOTELPLAN™ (of de door hun aangewezen gasten)  geen enkele

verplichting met betrekking tot het gebruiken van maaltijden!

LINOTELPLAN™: anders, beter, helder!

VERWACHT HET BESTE; WIJ DOEN BETER!

LIN Hotels & Resorts BV

Hochstrasse 2

Kyllburg, Duitsland

Postbus 210 NL-6200 AE Maastricht

T +31 43 325 96 66

>> TIMMERWERK EN INTERIEURBOUW >> TIMMERWERK EN INTERIEURBOUW >> TIMMERWERK EN INTERIEURBOUW >> TIMMERWERK EN INTERIEURBOUW >>

VAZO TIMMERWERK EN INTERIEURBOUW
Zoerbeemden 14e | 6245 LR Eijsden | Peter Simon - M +31 (0)6 53 964 020 | E peter.simon@vazo-maastricht.nl

Roy Simon - M +31 (0)6 18 147 107 - E roy.simon@vazo-maastricht.nl | www.vazo-maastricht.nl
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VOORWOORD

Alstublieft,

Speciaal voor u de eerste uitgave van Glissy, Gids voor Lokaal Internet Shoppen, editie Eijsden - Mar-

graten. 

Een overzicht van alle websites van bedrijven, instellingen en overheden direct uit uw eigen omgeving. 

Handig gerangschikt per rubriek. Zo vindt u in een oogopslag alle informatie die u nodig heeft. Niet 

meer worstelen door vuistdikke naslagwerken of uren zoeken op internet.

Bewaar Glissy goed, bijvoorbeeld bij uw computer zodat u alle informatie direct bij de hand heeft. 

Iedere twee jaar ontvangt u een nieuw exemplaar.

Wij wensen u veel gebruiksgemak!

Glissy, uw routeplanner voor het internet.

Glissy wordt mede mogelijk gemaakt door de adverteerders.

Het Glissy Team

COLOFON
Glissy® is een uitgave van:
Glissy Editors bv
Sint Hubertuslaan 17
Postbus 280
6200 AG Maastricht
T: 043-3212544
F: 043-3259864
E: info@glissy.nl
I: www.glissy.nl

Editie: Eijsden - Margraten
Jaargang: 2009-2010
Oplage: 9.000
Verspreiding: huis aan huis door TNT

Aan deze uitgave werkten mee:
Redactie: Jeanette Bleijenberg, Bo Smits, Coco Smits 
Vormgeving: Emile Schols, Ivan Willems
Druk: Drukkerij Begas, Lanaken (B)

Adverteren?
Voor informatie over adverteren of vermelding in de 
volgende uitgave kunt u contact opnemen met de 
afdeling advertentieacquisitie: 043-3212544, 
sales@glissy.nl of www.glissy.nl

Glissy ® is geregistreerd door Glissy Editors bv

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de 

uitgever worden gecopieerd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of 

overgenomen in enige vorm of wijze. Deze uitgave is met de grootst 

mogelijke zorg samengesteld. Glissy Editors bv kan geen enkele 

aansprakelijkheid dragen voor eventuele fouten of schade van welke 

aard dan ook. Opmerkingen of wijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven. 

Alle rechten voorbehouden.
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AANNEMERS

www.gubbelsbouw.nl

www.henssenbouwmanagement.nl

www.jungblutbouw.nl

www.kdassen.nl

www.vakwerkbouw.nl

ACCOUNTANTS (REGISTER-) 
EN - KANTOREN

ACUPUNCTUUR
www.chinamedicine.nl

ADMINISTRATIE EN 
BOEKHOUDKANTOREN

www.aapittie.nl

www.addika.nl

www.admindeta.nl

www.deloij.nl

www.financial-control-service.nl

www.narinx.nl

Kubus Eijsden 043-4091420
www.kubus.nl
www.segersmullebergh.nl

www.vakadministraties.nl

www.vanirsen.nl

ADVIESBUREAUS

www.arthurjansenadvies.nl

www.dorati.nl

www.drivingdutchman.nl

www.ipsol.com

www.mauricenicolaes.nl

www.prospecto.nl

www.sagoonderzoek.nl

www.somsport.nl

www.wsimarketing.com

ADVIESBUREAUS AUTOMATISERING

www.lumatronix.nl

www.rogervanhoven.nl

www.tifkai.nl

ADVIESBUREAUS 
BEDRIJFSORGANISATIE

www.ancientways.nl

www.apemanagement.nl

www.apostrof.nl

www.blueturn.nl

www.cmenp.nl/zuid-limburg

www.coordinate.nl

www.delahaye201.nl

www.different-perspective.nl

www.fin-cure.nl

www.idealogic.nl

www.managementwerk.nl

www.marketingmoments.com

www.nihiladmiraria.com

www.quvo.nl

www.resicuypersconsulting.com

www.resmutandis.nl

www.toplimit.nl

www.trasah.org

www.vanderfeltz.nl

www.vgcs.nl

ADVIESBUREAUS 
BEDRIJFSVEILIGHEID

www.cura-trainingen.nl

ADVIESBUREAUS BOUWKUNDE

www.biob-epa.nl

www.cad-collectief.nl

www.gdbouw.nl

www.huynenbouwadvies.com

www.markusbouwadvies.nl

www.noodman-advies.com

www.spronkenbouwbegeleiding.nl

www.wtengineering.nl

ADVIESBUREAUS MARKETING

www.kentaur.nl

www.analecta.eu

ADVIESBUREAUS 
WERKTUIGBOUWKUNDE

www.clairbois.nl

ADVOCATEN

www.scheidingspraktijk.com
Zie advertentie op volgende pagina

AFSLANKINSTITUTEN

www.infraligne.nl

www.voeding-bewegingsadvies.info

industrieweg 8
tel. 043 - 409 4747  
website www.lardenoijebv.nl

6245 hw eijsden  
fax 043 - 409 4600
k.v.k. limburg 14629533

KERKHOF & PARTNER

ADMINISTRATIEKANTOOR
BELASTINGZAKEN
BEDRIJFSADVIES

WITHUIS 28     6245 KB     EIJSDEN

TEL. 043 – 4091390

CADIER & KEER - GELEEN - HEERLEN

Diep geworteld in Limburg
sinds 1955

www.kallenraeven.nl

Basisopleiding BHV  
Herhaling BHV
Gebruik AED
Ploegleider
Coördinator/HBHV
Beheerder Brandmeldinstallatie
VCA
Kleine blustoestellen
Ontruimingsplannen
Ontruimingsoefeningen
Adembescherming BHV
Gevaarlijke stoffen en de BHV
BHV petrochemische industrie

D.H.W. Damen

De Reep 4

6245 MC EIJSDEN

+31(0)43-3 26 55 20

+31(0)6-42 23 53 12

www.DEDA-BHV.nl

info@DEDA-BHV.nl

ROOD: PMS485 GROEN: PMS375 PAPIER: 300gr. MAT
DRUKMETHODE: OFFSET

  

D.H.W. Damen

De Reep 4

6245 MC EIJSDEN

+31(0)43-3 26 55 20

+31(0)6-42 23 53 12

www.DEDA-BHV.nl

info@DEDA-BHV.nl

ROOD: PMS485 GROEN: PMS375 PAPIER: 300gr. MAT
DRUKMETHODE: OFFSET
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ARTSEN-SPECIALISTEN 
PLASTISCHE CHIRURGIE

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: Klinieken

www.cosmo-plast.com

AUDIOVISUELE STUDIO’S 
EN PRODUCTIES

www.avnf.nl

www.funtechnics.nl

www.o-recordings.nl

AUTOBEDRIJVEN

www.altorf.com

www.autobedrijfpoolmans.nl

Autobedrijf Weerts 043-4094140
www.autobedrijfweerts.nl
www.autobedrijfwolfs.nl

www.auto-engelbert.nl

www.automeertens.nl

www.auto-nelissen.nl

V.O.F. Auto Service Keer 043-4072727
www.autoservicekeer.nl
www.cortenraadautos.nl

www.jandodemont.nl

www.robertdehoen.nl

www.schillingsautos.nl

AUTOKEURINGEN

www.rouschop-auto.nl

AUTO-OCCASIONS

www.autohandel-renelutgens.nl

www.premium-automobielen.nl

AUTOPOETSBEDRIJVEN

www.carmakeover.nl

AUTORIJSCHOLEN

www.autorijschool-herzberg.nl

www.autorijschoolmathwalstock.nl

www.frissen.info

Henk Brauers autorijschool 043-4092960
www.henkbrauers.nl
www.marctychon.nl

www.rijschool-mestreech.nl

www.v-mr.nl

AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJVEN

www.autoschade-de-fremme.nl

www.autoschademaximo.nl

www.chipsaway.nl

AUTOVERHUUR

Carrent4you  043-4091170
www.carrent4you.nl

BALLETSCHOLEN

www.balletgroepcadierenkeer.nl

BALLONVAARTEN EN -RECLAME

www.funballoons.nl

BANDEN

www.benzinesupermarkt.nl

www.profiletyrecenter.nl

www.rass.nl

BANKEN

Rabobank Maastricht e.o. 043-3281888
www.rabobankmaastricht.nl

Rabobank Centraal Zuid-Limburg 045-5619000

www.rabobank.nl/centraalzuidlimburg

www.sns.nl

BANKETBAKKERIJEN

www.hetwapenvaneijsden.nl

www.peterlemmens.nl

BED & BREAKFAST

www.bb-hetgasthuis.nl

www.catharinahoeve.com

www.demelkfabriek.com

www.herberg-tebannet.nl

www.lagourmandise.nl

www.mesch.nl

www.sintantoniusbank.nl

BEDRIJFSHUISVESTING

Goessens & Goessens makelaardij 
043-4094440 www.goessens-makelaardij.nl

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

www.huubstheins.nl

"OUDER BEN JE VOOR HET LEVEN...... REGEL HET GOED!!"
Wie  n u  v e r s t a n d i g  k e u z e s  maa k t  h e e f t  d aa r  s t r a k s  p r o f i j t  v a n .

Bel voor een gratis adviesgesprek
06 24 6767 89

Of mail info@scheidingspraktijk.com
www.scheidingspraktijk.com

De ScheidingsPraktijk helpt u verder !

ALTERNATIEVE BEHANDELWIJZEN EN 
THERAPIEËN

www.anti-stresscoach.nl

www.ayurnadi.eu

www.brendarutten.nl

www.cascadecoaching.nl

www.natuurgeneeskundemarly.nl

APOTHEKEN

www.apotheekmargraten.nl

www.eijsden.mediq-apotheek.nl

ARTIESTEN / GEZELSCHAPPEN

www.always-online.tv

www.emmanuelpleijers.com

www.ilnovecento.com

www.wienersoiree.nl

ARTSEN - SPECIALISTEN 
CHIRURGIE

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: Klinieken

ARTSEN-SPECIALISTEN 
GYNAECOLOGIE

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: Klinieken

ARTSEN-SPECIALISTEN KNO

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: Klinieken

ARTSEN-SPECIALISTEN
ORTHOPEDIE

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: Klinieken

ARTSEN-SPECIALISTEN
PIJNBESTRIJDING

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: Klinieken

Gespecialiseerd in: 
•	 Healing	Therapieen
•	 Spiritualiteit
•	 Voeding
•	 Levensvragen
•	 Nieuwe	Tijds	Kinderen
•	 Bewustwording
•	 Coaching	

T:  	043-8501313
M: 	06-52350718
E:  info@medi-duif.nl
I:    www.medi-duif.nl	
	

‘De Duif’ Praktijk voor 
 Integrale Geneeskunde
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www.jsadviesentraining.nl

www.kennethsmit.com

www.leeuwenborgh.nl
Zie advertentie rubriek: Scholen - (hoger-) beroepsonderwijs

www.livingbudo.nl

www.parabole.nl

BEELDEND KUNSTENAARS

Hermesarts  043-4583050
www.hermesarts.nl
www.inlsewielage.nl

Keramiek Galerie en Atelier “Groot Welsden” - Natascha 
Rieter 043-4582753 www.keramiek-grootwelsden.nl
www.marlihommel.com

BEGRAAFPLAATSEN

www.abmc.gov

BELASTINGADVISEURS

www.kallenraeven.nl
Zie advertentie rubriek: accountants

BENZINESTATIONS

www.gulf.nl

www.sambaoil.com

www.sambaoil.nl

www.tankstation-schrijnemaekers.nl

BESTRATINGEN

www.frijnsbestratingen.nl

Naus Verhuur  06-42015293
www.nausverhuur.nl
Profiplan BV  043–4504731
www.profiplan.nl

BETONBORINGEN

www.bertduijsens.nl

BIBLIOTHEKEN EN LEESZALEN

Bibliotheek Eijsden  043-4093320
www.heuvellandbibliotheken.nl/eijsden

Bibliotheek Gronsveld  043-4082787
www.heuvellandbibliotheken.nl/gronsveld

Bibliotheek Margraten  043-4589151
www.heuvellandbibliotheken.nl/margraten

BIJOUTERIËN

www.muchogusto.nl

www.superparel.nl

www.utbiezjoeke.nl

BLOEMEN EN PLANTEN

www.anemoontje.nl

www.arteflora.nl

www.florilene.com

BORDUURWERKEN

AM-StitchArt  06-41357091
www.am-stitchart.nl

BOUWMATERIALEN

www.brentjens.nl

www.janopreij.nl

www.triobouwspecialiteitenbv.nl

BRANDWEER

www.brandweer-eijsden.nl

BUITENKEUKENS

www.tuininterieur.be
Zie advertentie rubriek: tuinmeubelen

BUNGALOWVERHUUR

www.landgoedhetboske.com

www.panoorama.nl

www.ulvend.nl
Zie advertentie rubriek: vakantieverblijven

CAFéS

www.aubergehetkoffer.nl

www.baskuul.eu

www.cafebreusj.nl

www.cafederaetskelder.nl
Zie advertentie rubriek: zalenverhuur

www.cafedrpley.nl

www.cafepiepke.nl

www.degreunemert.nl

www.desjmied.nl

www.dnauwentoewn.nl

www.grandcafeportofino.nl

www.hotellebonheur.nl
Zie advertentie rubriek: hotels

www.kaffeedekyzer.nl

www.scheuldereukske.nl

www.vakantiewoning-schilberg.nl

CAFETARIA’S

www.camping-grensheuvel.nl
Zie advertentie rubriek: campings

www.stemke.nl

CAMPINGS

www.beckersmargraten.nl

www.campingwetsels.nl

www.campingwolfsberg.com

www.mooibemelen.nl

www.oosterdriessen.nl

CENTRALE VERWARMING - 
FABRIEKEN EN GROOTHANDEL

www.coxgeelen.com

CENTRALE VERWARMING -
INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Eco-Ge-Tech Services  043-4072662
www.ecogetechnics.nl

www.installatiebedrijfgilissen.nl
Zie advertentie rubriek: loodgieters

www.jlenergietechniek.nl

CHEMISCHE INDUSTRIE

www.ineossilicas.com

www.umicore.com

COACHING

www.enneagram-coaching.nl

www.jp5.nl

www.pyraminding.com

www.theageurtsconsult.nl

COMPUTERS

www.h-essers.nl

www.regenboog-electronica.eu

www.maxdigit.nl

www.nlsystems.nl

CONFERENTIEOORDEN

www.koetshuiskasteelrijckholt.nl

De Positieve Intentie
- niets mooier dan mensen -

T. 06 – 2155.2581
www.depositieveintentie.nl 

Carpe Diem
Praktijk voor counselling en coaching 
voor kinderen en volwassenen.
Tevens worden er sociale vaardigheids-
trainingen, creatieve workshops en de 
workshop Kids Relax gegeven.
Voor meer informatie:
Tanja Dreessen 043-3110347 of 
06-46795746 en zie www.handjehulp.nl

Stationsplein 13
6245 AE  Eijsden
tel: 043-4090049

Bloembinderij
De Tuinkamer
Voor al uw bloemwerk en boeketten
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CONSTRUCTIEWERKEN

www.dolsconstructie.nl

www.hamersts.eu

COSMETISCHE CHIRURGIE

www.interclinics.nl

CREMATORIA

www.walpot.net
Zie advertentie rubriek: uitvaartverzorging

CURSUSSEN

www.bloemenenkralenworkshops.com

www.dekapoen.nl

www.dorieke.nl

www.hermesarts.nl

www.leeuwenborgh.nl
Zie advertentie rubriek: Scholen - (hoger-) beroepsonderwijs

www.kapperscollege.nl
Zie advertentie rubriek: Scholen - (hoger-) beroepsonderwijs

www.limburgcollege.nl

DAKBEDEKKINGEN

Johan Sparla  043-4094697
www.johan-sparla.nl
www.duijkersdakwerken.nl

DAMESKLEDING

www.cerez.nl

www.chateaugronsveld.nl

DANSSCHOLEN

www.modernedans.nl

DIAMANTGEREEDSCHAPPEN

www.schintech.nl

DIERENARTSEN EN
DIERENKLINIEKEN

www.dierenkliniek-margraten.nl

DIERENBENODIGDHEDEN EN 
-VERKOOP

www.amicopiu.nl

Kat- en Kadowinkel “De gelaarsde kat” 
043-3212119  www.kattenkado.nl

DIERENFYSIOTHERAPEUTEN

Breuers-Bakkers  043-4581797
www.fysiomargraten.nl

DIERENSPECIAALZAKEN

www.papegaaienspecialist.com

Tropical Fish Shop Neon  043-3634449
www.tropicalfishshopneon.nl

DIËTISTEN

www.groenekruisdomicura.nl

DISTRIBUTEUR

www.lifestylbreust.nl
Zie advertentie rubriek: huidverzorgingsartikelen

DRANKEN - FABRIEKEN EN GROOTH-
ANDEL

www.bessems-drankenhandel.nl
Zie advertentie rubriek: partyservioce

DROGISTERIJEN

www.da.nl

DRUKKERIJEN

www.drukkerijcomar.nl

www.drukkerijspons.nl

DUIKSCHOLEN

www.diveadios.nl

ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING

www.echtscheidingsjurist.nl

EETCAFéS

www.chriske.nl
Zie advertentie op volgende pagina

www.eetcafe-lameuse.nl

www.eetcafesante.nl

www.eetcafetinus.nl

www.indesmidse.nl

www.optindsje.nl
www.dekwizzenjer.nl

ELECTROTECHNISCHE 
INSTALLATIEBUREAUS

Electro Duyckers bv  043-3652210
www.duyckers.nl
www.lekner.com

www.electroklus.nl

Elektro Eijsden John Plusquin
043-4092942  www.elektro-eijsden.nl
www.ibmvaessen.nl
www.safe-elektrotechniek.nl

ENERGIEBESPARING

I-Natural Energy  06-50507829
www.i-naturalenergy.com

EVENEMENTENVERZORGING

www.roosterrockpromotion.com

www.buggy-center-limburg.nl

www.innovents.nl

www.jannekeschmeitz.nl

www.mapmasters.nl

www.org-passepartout.nl

www.robpalmen.com

www.sample-this.org

www.zigmax-entertainment.com

Mgr. Willigersstraat 2 - Gronsveld
tel. 043-4081400

Metaalbewerking - constructie en 
smederij van A tot Z

Constructiebedrijf C.Vaessen B.V.

Drukkerij Begas Nv
Molenweideplein 2
3620 Lanaken - Belgie

T 0032 89 71 43 71
E drukkerij@begas.be

www.scheidingspraktijk.com
Zie advertentie rubriek: advocaten

Lenaers Installatiebedrijf B.V. 
In de Molt 37 - 6269 EL Margraten (NL)
T: +31(0)43 4584602
E: info@lenaersinstallatie.nl

www.lenaersinstallatie.nl
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CHRISKES BOURGONDISCHE AVONDEN !!!!!!!
Chriske nodigt u uit om aan te schuiven voor een gezellige Bourgondische avond. 

U kunt dagelijks reserveren. In een huiselijke sfeer of op ons overdekte 
verwarmde terras genieten van spijs en drank. Eten en drinken 2.5 uur lang vanaf 
€ 35,50 p/p. Bent u liefhebber van malse kluiven en niet vies om met uw handen 

te eten in combinatie van lekker drinken uit kelken en bekers dan kunt u 
aanschuiven tussen 19.00 en 19.30 uur. 

Dagelijks kunt u ook reserveren voor onze A la Carte Streekgerechten. 

PASTOOR  BROUWERSSTRAAT  7. MARGRATEN - CENTRUM. 

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR. 043 4581475.
WWW.CHRISKE.NL

FEESTARTIKELEN

www.jongendeliege.nl

FIETSEN EN BROMFIETSEN

www.defietsenwinkel.com

www.janjacobs.com

FIETSEN EN BROMFIETSEN 
VERHUUR

Gadet Tweewielers  043-4085382
www.gadet.nl

FITNESSCENTRA

www.bodyworkx.nl

FOTOGRAFIE

www.fotowiermans.nl

www.roosenboomfotografie.nl

www.byontik.com

FOTOJOURNALISTEN FREELANCE

www.johnklijnen.com

FOTOREPORTAGES

Foto Eijsden  043-409390
www.fotoeijsden.nl

FOTOSTUDIO’S

www.fotoeijsden.nl
Sacha Ruland Fotografie  043-4094357
www.sacharulandfotografie.nl

FOTOZAKEN

www.fotoeijsden.nl

FYSIOTHERAPEUTEN

www.fysiomargraten.nl

GALERIES

Keramiek Galerie en Atelier “Groot Welsden” - Natascha 
Rieter 043-4582753 www.keramiek-grootwelsden.nl

Vivito  043-3255322
www.vivito-galerie.nl

GARAGEDEUREN

Dupont Garagepoorten  +32 89 711497
www.dupontpoorten.be

GARAGES

www.autobedrijfbrouwers.nl

www.auto-engelbert.nl
www.eussencarservices.nl

www.garagemathieu.nl

www.topgarage.nl

www.willysgarage.nl

Verhuur en verkoop van geboorte-,
feest- en jubileumborden.

Laat uw eigen ontwerp maken...

Email: m8foru@home.nl
Website: www.m8foru.nl

KvK: 14101074

M8forU
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GELUIDSINSTALLATIES - VERHUUR

www.aimmusic.nl

www.demoproductions.nl

www.djpanick.nl

www.goldsound.nl

www.rpsound-service.com

www.ruudjanssenmusicservices.nl

www.tlpproductions.nl

GEMEENTEN

www.eijsden.nl

www.margraten.nl

GESCHENKARTIKELEN

www.doopenbruidssuikers.nl

Kat- en Kadowinkel “De gelaarsde kat” 
043-3212119  www.kattenkado.nl

www.lifestylbreust.nl
Zie advertentie rubriek: huidverzorgingsartikelen

GEWASBESCHERMING

www.pierre-thomassen.com

GEZONDHEIDSCENTRA

www.imcdeduif.nl

Vrouwengezondheidscentra  043-3252319
www.vrouwengezondheidscentrum.nu

GEZONDHEIDSDIENSTEN

www.ehboeijsden.nl

GEZONDHEIDSZORG
(GEESTELIJKE -)

www.hetrobertshuis.nl

www.talentonline.nl

www.virenze.com

GOLFBANEN

Golfbaan Het Rijk van Margraten B.V.
043-3569999  www.golfenophetrijk.nl

GORDIJNEN

www.beksinterieur.nl
Zie advertentie rubriek: woninginrichting

www.gorissensfeervolwonen.nl
Zie advertentie rubriek: woninginrichting

GRAFISCH VORMGEVERS

www.beeldkrachtzuid.nl
Zie advertentie rubriek: reclame(advies)bureaus

www.benth.nl

www.danast.com
www.donkerwit.com

www.tonbrenders.com

GRAFMONUMENTEN

www.schutznatuursteen.nl

GROENTEN EN FRUIT

www.fgeurten-agf.nl

www.hetvitamientje.nl

GROEPSACCOMODATIES

www.depeul.nl

www.hoevehoogcruts.nl

www.hontemerhof.nl

GRONDWERKEN

www.deereke.nl

www.nausverhuur.nl

HAARDEN EN KACHELS

HEFTRUCKS

Jennissen Heftruckservice
043-4085081  www.ejennissen.nl

HERENKLEDING

www.solo-interfashion.com

HOEFSMEDERIJEN

Frans Reijnen Hoefsmederij
06-27349540  www.smedereijnen.nl

HONDEN- EN KATTENTRIMSALONS

www.trimsalon-fiona.nl

www.trimsalonirene.nl

HONDENSCHOLEN

www.lrb-reddingshonden.nl

HORECA INRICHTINGEN EN 
-UITRUSTINGEN

www.tuininterieur.be
Zie advertentie rubriek: tuinmeubelen

HORLOGES EN KLOKKEN
FABRIEKEN EN GROOTHANDEL

www.wphorlogebanden.nl

HOTELRESERVERINGEN

HOTELS

www.bergrust.nl

Fletcher Hotel-Restaurant Bon Repos
043-4571338  www.hotelbonrepos.nl
www.hotelgrootswelsden.nl

www.hotel-ladifference.nl

www.hotelvanoppen.nl

www.wippelsdaal.nl

HOUT, BOARD EN TRIPLEx

www.vanthoor.nl

HOVENIERSBEDRIJVEN

www.florack.nl

www.guywolfs.nl
Zie onze advertentie op volgende pagina

www.hoveniersbedrijfrompen.nl

www.orenberg.nl

www.rudywolfs.nl

HUIDVERZORGINGSARTIKELEN

HUISARTSEN

www.huisartsenpraktijkeijsden.praktijkinfo.nl

www.huisartsgronsveld.nl

Hotel Le Bonheur	
Wilhelminastraat	73
6245	AV	Eijsden
Tel.	043-4091298

hotellebonheur@home.nl
www.	hotellebonheur.nl

www.lin.nl
Zie advertentie op achterpagina’s

Aloë Lifestyle Breust heeft natuurproducten. 
Voor o.a. lichaamsverzorging, voedings-
supplementen, gezichtsverzorging en een  
make-up lijn met natuurlijke tinten. 
Producten  om weerstand op te bouwen en om je 
gezond te voelen en ook te blijven. 
Deze producten zijn voor mens en dier geschikt.
Voor meer informatie: www.lifestylebreust.nl
of tel / fax: 043-4091356 
Contactpersoon: Y. Dobbelstein-Kamps 

www.lin.nl
Zie advertentie op achterpagina’s

Conference 2
6245 RB Eijsden

studio@renerutten.nl
+31 (0)6 22 64 14 29
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INGENIEURSBUREAU
www.castermans.nl

www.mosatech.nl

INTERIEURBOUW

www.ogier-interieurbouw.nl

www.coninxkeukens.nl
www.eoninterieurwerken.nl

Guido Hessels Meubel- en Interieurwerken 
06-21486550  www.hesselsinterior.nl

Huntjens Interieurbouw  043-4584717
www.huntjensinterieurbouw.nl
www.ronckers.nl

INTERIEURONTWERPERS

www.danast.com
www.paulbovens.nl

www.theoclairbois.nl

INTERNETDIENSTEN

Syzygy Interactive Media  043-7113810
www.syzygymedia.nl

JOURNALISTEN FREELANCE

KAMPEER- EN 
OUTDOORARTIKELEN

www.a2campeercentrum.nl

www.vakantiewereld.com

KANTOOR- EN
BEDRIJFSMEUBELEN

www.kantoormeubels.nu

KANTOOR EN 
SECRETARIAATSSERVICE

www.officesupportmarva.nl

www.time-saver.nl

www.deskservices.nl

KANTOORMACHINES

www.onlinecopiers.nl

KAPPERS

www.bie-oes-twieje.nl

www.dekapsalonwaterval.nl

www.extravaganzaz.com

www.groenekruisservice.nl
www.marich.nl

www.tagliopazzo.nl

KERAMIEK - FABRIEKEN EN 
GROOTHANDEL

Keramiek Galerie en Atelier “Groot Welsden” - Natascha 
Rieter 043-4582753 www.keramiek-grootwelsden.nl

KEUKENS

www.coninxkeukens.nl

www.dekeukenstudio.nl
Zie onze advertentie op deze pagina

www.hetkeukenhuis.nl

www.huntjensinterieurbouw.nl

KINDERACTIVITEITEN

www.droomband.nl

www.pienjatta.nl

www.smeetstegels.com

KINDERKLEDING
www.trickykids.nl

KINDEROPVANG EN
-DAGVERBLIJVEN

www.beereboot.nl

www.gastouderbureau-keno.nl

www.gruemelke.nl
Zie onze advertentie op volgende pagina

www.kinderdagverblijfbimbam.nl

www.oppendopke.nl 

www.peuterspeelzaalnoorbeek.nl

KLEURCONSULENTEN

www.modice.nl

KLINIEKEN

www.diagnostischcentrum.com

www.reinaert-kliniek.nl
Zie onze advertentie op volgende pagina

KLOKKEN - RESTAURATIE

www.beyersklokken.nl

KAPSALON MARIELLE

Bellefleur 36 - 6245 PK Eijsden
Tel: 043-4093866

Hèt adres voor de nieuwste coupe 
dames- en herenkapsalon

Terra Cottaplein 2� T 0�� - ��� �� 02
�21� BJ Maastricht F 0�� - ��� �� 02
Voor vragen e-mail: info@dekeukenstudio.nl

www.dekeukenstudio.nl

Uw advertentie hier?
Kijk op www.glissy.nl voor meer
informatie. Of bel 043-3212544

www.vazo-maastricht.nl
Zie advertentie op pagina 2
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KLUSSENBEDRIJVEN

www.geocities.com/huureenvent

www.groenekruisservice.nl

KOERIERS EN 
POSTBESTELDIENSTEN

www.prairiehond.nl

C - Koerier  06-50746991
www.c-koerier.nl

KOOKSTUDIO’S

www.kokkerellesjeur.nl

www.kookwinkel-online.nl
Zie advertentie rubriek: kookwinkels

KOOKWINKELS

KRAAMZORG

www.groenekruisdomicura.nl

KUNSTHANDEL

www.appr-art.com

KUNSTSTOFFEN -
FABRIEKEN EN GROOTHANDEL

www.hazeflon.nl

KWEKERIJEN -
BLOEMEN, PLANTEN EN BOMEN

www.digiplant.nl

LAND- EN TUINBOUW -
MECHANISATIE

www.berhuynen.nl

LICHTKOEPELS EN LICHTSTRATEN

LIMOUSINESERVICE

www.erikthiemannbruidsautos.nl

LOGOPEDISTEN

www.stemkunst.nl

LOODGIETERS

www.installatiebedrijfgilissen.nl
Zie onze advertentie op deze pagina

www.installatietechniekzuid.nl

LOOPBAANBEGELEIDING

www.loopbaanadvies.net

www.rblc.nl

LUCHTBEHANDELINGSAPPARATEN
www.natufog.com

LUCHTVRACHTExPEDITEURS

www.jet-fresh.com

MAALTIJDBEZORGING

www.groenekruisservice.nl

MACHINEFABRIEKEN

www.darley.nl

www.sbe.nl

MACHINEONDERHOUD EN
-REPARATIE

www.vds-assemblage.nl

Adres Breusterstraat 32 - 6245 EK Eijsden 

Telefoon (043) 4091055

Email  Info@gruemelke.nl

Web www.gruemelke.nl

Specialismen:
- keel-, neus en oorheelkunde
- orthopedische chirurgie
- algemene chirurgie
- plastische chirurgie
- kaakchirurgie
- gynaecologie
- pijnbestrijding

De Reinaert Kliniek is een Zelfstandige
Kliniek met vestigingen in

Maastricht, Amstenrade en Sittard.

Reinaert Kliniek
Brouwersweg 100 C 02
6216 EG  Maastricht
t 043-3479944
e info@reinaert-kliniek.nl
www.reinaert-kliniek.nl

www.kookwinkel-onl ine.nl

Gilissen & Gilissen Installatietechniek

•	 Service	&	Onderhoud
•	 Verwarming
•	 Loodgieter
•	 Ventilatie
•	 Sanitair

www.GilissenGilissen.nl	
043	407	22	20	Cadier	&	Keer

AL 30 JAAR

IN UW REGIO!
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MAKELAARS & ADVISEURS 
ONROERENDE GOEDEREN 

BUITENLAND

Goessens & Goessens Makelaardij  
043-4094440  www.goessens-makelaardij.nl

MAKELAARS EN ADVISEURS 
ONROERENDE GOEDEREN

home.planet.nl/~jans9772

www.deckers-oz.nl

www.goessens-makelaardij.nl

www.grausmakelaardij.nl

www.heusschen.com

www.jrmcommercieelvastgoed.nl

Mergelland Vastgoed  043-3650178
www.mergellandvastgoed.nl

Peter Reintjens Vastgoed 06-22988693
www.peterreintjensvastgoed.nl

www.vandenhaakmakelaardij.nl

www.wijzerwonen.nl

MANEGES

www.chevallei.nl

www.managepasveld.nl

www.manegecadierenkeer.nl

MASSEURS EN HEILGYMNASTEN

www.panta-rei-limburg.com

MEDIATION

www.zandbergenmediation.nl

MEDISCHE DIAGNOSTIEK
EN KEURINGEN

www.diagnostischcentrum.com

MEDITATIETECHNIEKEN

www.mindfulness-trainingen.nl

METAALBEWERKING

www.debetsmechanical.nl

METAALGROOTHANDEL

www.brouwerszink.nl

MEUBELEN

www.gorissensfeervolwonen.nl
Zie advertentie rubriek: woninginrichting

www.vanlijfinterieurs.com

MEUBELEN - FABRIEKEN EN
GROOTHANDEL

www.gorissen-furniture.nl

MEUBELLAKKERIJEN EN
-SPUITERIJEN

www.spuiterij-merkelbach.nl

MEUBELMAKERIJEN

Guido Hessels Meubel- en Interieurwerken 
06-21486550  www.hesselsinterior.nl

MEUBELSTOFFERING

www.stoffeerdersbedrijf.nl

MOTORKLEDING

www.rosamotoren.nl

MOTORREVISIE EN -INBOUW

www.bleijlevens.nl

MOTORRIJSCHOLEN

Auto- en motorrijschool Math Walstock
06-23548883 www.autorijschoolmathwalstock.nl

www.luiemotorfiets.nl

MOTORS EN SCOOTERS

www.funsportbikes.nl

www.motoshopmar.nl

www.mp-scooterservice.nl

www.rc-scooters.nl

www.rosamotoren.nl

www.rover-bikes.com

MUSEA

www.afrikamuseum.nl

MUZIEKINSTRUMENTEN -
REPARATIE EN ONDERHOUD

www.hubvanlaar.nl

NAGELSTUDIO’S

www.nagelstudiopetra.nl

NATUURVOEDING EN
REFORMARTIKELEN

www.xtra-shop.com

OMROEPEN - RADIO EN TV

www.omroepeijsden.nl

www.rtvmergelland.nl

ONDERHOUDSWERKEN
ONDERWIJS EN OPLEIDINGEN

www.sovso-stjozef.nl

ONROERENDE GOEDEREN

Goessens & Goessens Makelaardij  
043-4094440  www.goessens-makelaardij.nl

OPEN HAARDEN

www.dekeukenstudio.nl
Zie advertentie rubriek: keukens

OPSLAG INBOEDELS

www.dvanderbeek.nl
Zie advertentie rubriek:verhuizingen

OPTICIENS

www.paulblock.nl

OPTIEK - FABRIEKEN EN
GROOTHANDEL

www.eye-tube.com

ORGANISATIEBUREAUS

www.tramase.nl

www.uwevenement.nl

ORTHOPEDAGOGEN

www.iequest.nl

PANNENKOEKEN EN POFFERTJES

www.dekoekenpan.nl
Zie onze adv. onder rubriek: restaurants

PARKETVLOEREN

www.mergelland-parket.nl

ZUID FM | ETHER: 105.8FM | KABEL: 90.4FM 

WWW.VANDERIJDT-PARKET-DESIGN.NL

Dorpstraat 81
6227 BL Maastricht
T +31 (0) 43 361 38 62
F +31 (0) 43 361 98 92

www.boon-vastgoed.nl
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PARKETVLOEREN -
ONDERHOUD EN REPARATIE

www.vanderijdt-parket-design.nl
Zie advertentie rubriek: parketvloeren

PARTYSERVICE

De Haan Drankengroothandel & Partyservice 
043-4094444  www.dehaanvof.com
www.lissette.info

PEDICURES
www.groenekruisservice.nl
www.pedicurehedwig.nl

PENSIONS

www.detraverse.nl

www.libeek.nl

www.natuurhotel.nl

PODOLOGEN

POLITIE

www.politie.nl

POLITIEKE PARTIJEN

www.partijgrooteijsden.nl

POLYESTER

www.ropol.nl
Zie advertentie rubriek: lichtkoepels en -straten

POMPEN

www.cro-tech.com

POSTKANTOREN

www.postkantoor.nl

POSTORDERBEDRIJVEN

www.marchedefrance.nl

PROJECTONTWIKKELING

www.kasteel-oost.nl

RADIO EN TELEVISIETOESTELLEN

www.vanleeuwengronsveld.nl

RECLAME

www.rebema.nl

RECLAME(ADVIES)BUREAUS

www.adept.nu

www.debiecommunicatie.nl

www.freshly-made.nl

www.pdot.nl

www.syzygymedia.nl

www.vormaat.nl

RECREATIE

www.dagstrand.nl

REISBUREAUS

www.afrikayatours.com

www.goa-travel.nl

www.toerkoop.nl/globus

www.wbr-reizen.nl

RELATIEBEMIDDELING

www.centrumvoorlichaamengeest.eu

RENTMEESTERSKANTOREN

www.rentmeesterskantoorhuntjens.nl

RESTAURANTS

www.demaastol.nl

Restaurant De Pastory  043-4071823
www.depastory.nl

Restaurant Du Nord  043-4573640
www.dunordnoorbeek.nl

www.du-transvaal.nl

www.grenedeer.nl

www.herbergsintbrigida.nl

www.labarceloneta.nl

www.maastrichtculinair.com

www.opdehej.nl

www.withoes.nl

RESTAURANTS -
AFHALEN EN BEZORGEN

www.grieksrestaurantmartinos.nl
Zie advertentie rubriek: restaurants

Sandersweg 10
6219 NW Maastricht.
T: +31 (0)43 - 326 08 56
F: +31 (0)43 - 326 08 49

E-mail: info@bessemsdrankenpartyservice.nl
www.bessems-drankenhandel.nl

Volderstraat 70 - Meerssen - T 043 711 30 35

www.beeldkrachtzuid.nl

Zomer en winter geopend, van woensdag t/m 
zondag!

Hét adres voor pannenkoeken
en streekgerechten!
Dorpstraat 33, Sint Geertruid - 043-4084081
www.dekoekenpan.nl

Brusselseweg 243 - Maastricht
tel. 043-343 43 77

Open: dagelijks van 16.00 tOt 24.00u 
www.grieksrestaurantMartinOs.nl

Diepstraat	1
6245	BJ	Eijsden
+31	(0)43	409	35	54

www.restaurantvanille.nl

Een gastronomisch
feest voor genieters
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RESTAURANTS -
OOSTERSE KEUKEN

www.wokparadijs-margraten.nl

REVALIDATIE-HULPMIDDELEN

Medireva Revalidatie Techniek
043-6049222  www.medireva.nl

ROESTVRIJSTAAL

www.steeldesign.nl

SANITAIRE ARTIKELEN

www.baderie-lemmerlijn.nl

www.sanitech-nederland.nl

SCHILDERS

Peter Wijns Schilderwerken en 
Totaalonderhoud 043-4094797  
www.peterwijns-schilderwerken.nl
www.wessels-schilders.nl

SCHOENEN

www.raphaelschoenmode.com

SCHOLEN - (HOGER)
BEROEPSONDERWIJS

www.leeuwenborgh.nl
Zie onze adv. op deze pagina

SCHOLEN - BASIS ONDERWIJS

www.bsdekeerkring.nl

www.jong-leren.nl
Zie onze adv. op deze pagina

www.obsdekoelebosch.nl

www.obsmesch.nl

www.sko-mergelland.nl

www.tangramschool.nl

SCHOOL- EN STUDIEBEGELEIDING

www.toongordebeke.nl

SCHOONHEIDSINSTITUTEN

www.heikeanna.nl

www.huidtotaal.nl

www.labeautenouvelle.nl

Novella Huidverzorging  043-3470277
www.novellahuidverzorging.nl
www.schoonheidssalonface-it.nl

www.schoonheidssalonkim-vpweb.nl

www.starmagic.nl

SCHOONHEIDSINSTITUTEN -
APPARATUUR EN BENODIGDHEDEN

SLAGERIJEN

www.deculinaireverswinkel.nl

www.partyservice-pinckaers.nl

www.slagerijjanpinckaers.nl

www.vleeshandelkusters.nl

SLOOPWERKEN

www.leisvossen.com

SOCIAAL EN
MAATSCHAPPELIJK WERK

www.advocatenkantoormargraten.nl

www.dekracht.tk

www.moligry.com

Stichting  jong Leren 
Stichting voor openbaar en algemeen bijzonder
basisonderwijs in Maastricht en Heuvelland.

  
043-3101076  www. jong-leren.nl

 

Pedicure en Schoonheidssalon benodigdheden
Behandelstoelen, Vapazone’s, Loupelampen, diverse gebruiksmaterialen enz...

Kijk voor ons volledige assortiment op: www.mistyva.nl
Mistyva
Zoerbeemden 14F Tel: 043 - 409 40 36
6245 LR Eijsden E-mail: info@mistyva.nl

WWW.KAPPERSCOLLEGE.NL

Schoonheidssalon Maud
Gronsveld

Bel vrijblijvend voor een afspraak: 06-41813439

Leeuwenborgh Opleidingen 

Sibemaweg 20 
6224 DC Maastricht 
088-0015000 
info@leeuwenborgh.nl  www.leeuwenborgh.nl
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www.stichtingklokkenhuis.nl

www.trajekt.nl

SOFTWAREHOUSES
www.arnospauwen.nl

SPORT- EN 
ONTSPANNINGSVENIGINGEN

www.aikido-maastricht.nl
www.badmintonclub.nl
www.dutch-mountains-endurance.nl
www.fcmergroate.nl
www.handbalverenigingmargraten.nl
www.helvanhetmergelland.nl
www.jbc-au-boulot.nl
www.ltv-heugem.nl
www.maasrunners.nl
www.schutterijsintbrigida.nl
www.tcbakkerbosch.nl
www.tcmargraten.nl
www.tvdegelimmet.nl
www.tveijsden.nl
www.valkenburgswielerclub.nl
www.vvvl.nl
www.wandelgidszuidlimburg.com
www.wielervriendeneijsden.nl
www.wveijsden.nl
www.zceijsden.nl

SPORT EN SPELARTIKELEN
www.thofas.nl

SPORTHALLEN EN -TERREINEN
www.fitflow.nl

SPORTKLEDING
www.keepitup.nl

SPORTLERAREN
www.slena-tennis.nl

SUPERMARKTEN
www.aldi.com

www.jumbosupermarkten.nl

www.lidl.nl

www.plussupermarkt.nl

www.sparcolen.nl

TALENONDERWIJS
www.ipli.nl

TANDARTSEN-SPECIALISTEN:
KAAKCHIRURGIE

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: klinieken

TAxATIES

www.heleneopreij.nl

TAxI’S

www.taxibastings.nl

TEKSTSCHRIJVERS(TERS)

www.personalprint.org

www.tekstbureau-margriet.nl

www.writeon-tekstproducties.nl

TELEMARKETING

www.enzts.nl

TENNIS

www.tvkalleberg.nl

THUISZORG

www.groenekruisdomicura.nl

www.mosaezorggroep.nl
Zie onze advertentie op deze pagina.

TIMMERFABRIEKEN

www.vandenhove.nl

TIMMERWERKEN

www.andrekoch.nl

www.hendrikstimmerwerk.nl

www.kte-bv.nl

www.schreurs-interieur.nl

www.timmerbedrijffranssen.nl

www.timmerbedrijfjanssen.nl

www.timmerrob.com

TRAITEURS

www.amusegronsveld.nl

TRANSPORT
www.curfs.com

www.dvanderbeek.nl
Zie onze adv. onder rubriek: verhuizingen

www.fitservice.nl

www.rekkologistiek.nl

www.stevenstransport.nl

www.velochi.nl

TRAPPEN (VASTE)

www.willemstrappenenvloeren.nl

TROUWSERVICE

www.erikthiemannbruidsautos.nl

TUINAANLEG EN -ONDERHOUD

www.banckro.nl

www.debergbloem.nl

www.guywolfs.nl
Zie advertentie rubriek: hoveniersbedrijven

www.josvanlaar.nl

www.profiplan.nl

TUINARTIKELEN

www.huijnentuindecoraties.nl

TUINCENTRA

www.boomkwekerij-frijns.nl

www.boomkwekerijfrijnts.nl

www.tuincentrumgronsveld.nl

TUINMEUBELEN

verschil in waarde

www.scholtentaxaties.nl

Mosae Thuiszorg levert hulp bij het huishouden, 
persoonlijke verzorging en verpleging. We spelen 
in op uw vragen en leveren zorg op maat. Iedere 
dag is namelijk anders. En geen mens is gelijk. 
Dat realiseren wij ons als geen ander. 

Vragen? Meer informatie? Of op zoek naar een leuke 
baan? Bel onze Cliënten Informatie, t (043) 354 91 80 
of kijk op www.mosaezorggroep.nl. 

MOORS TUININTERIEUR
Iers Kruisstraat 73 B-3770   Lafelt / Riemst  Tel: 0032(0)486-961373

www.tuininterieur.be

tuinmeubelen
buitenkeukens
spanzeilen
terrasverwarmers

www.vazo-maastricht.nl
Zie advertentie op pagina 2
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UITGAAN

UITVAARTVERZORGING

www.mathpijlsuitvaartzorg.nl

UITZENDBUREAUS

Randstad Uitzendbureau  043-3291700
www.randstad.nl
www.swartjesworks.eu

VAKANTIEVERBLIJVEN

home.hetnet.nl/~fphkoolen

www.bungalowpark-noorbeek.nl

www.dewitteolifantnoorbeek.nl

www.meschermolen.nl

www.natuurschoon.com

www.schuttershuuske.nl

www.sintgeertruid.com

www.terlingerhoeve.nl

www.zavelberg.nl

VEEFOKKERIJEN

www.mergellandschaap.nl

VEILINGEN EN VENDUHUIZEN

www.veilingzl.nl

VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

www.amicitiabanholt.nl

www.beauceron.nl

www.bicweb.nl/geengat

www.blokhut-gronsveld.nl

www.boemelkapel.nl

www.camion.nl

www.concordiamargraten.nl

www.cvdezweitlanceers.nl

www.daftruck.nl

www.dehevers.nl

www.dejuistez.nl

www.derieste.nl

www.druugsjliepers.nl

www.fanfare-stblasius.nl

www.fanfarestgertrudis.nl

www.gerendalkapel.nl

www.gospelkoorasempa.nl

www.grueles.nl

www.harmonieberggalm.nl

www.harmoniediligentia.nl

www.harmoniegronsveld.nl

www.hetfoundation.nl

www.hetkeerpunt.nl

www.hiereziettingkeer.nl

www.jeugdhoesriekelt.nl

www.jongerenkoorjoko.nl

www.jonkheidbanholt.nl

www.jonkheidbemelen.nl

www.jonkheidkeer2000.tk

www.jonkheidmheer.nl

www.jonkheidscheulder.nl

www.jonkheidterlinden.nl

www.klenderaire.nl

www.koheijsden.nl

www.kvweijsden.nl

www.kwakvusj.nl

www.lichtstoet.nl

www.limburgslandmarkt.nl

www.mergellandmannenkoor.nl

www.midsummer.nl

www.mtgtoneel.nl

www.naachraove.nl

www.nerf-hrm.nl

www.nrkmaasenheuvelland.nl

www.opgenheugde.nl

www.pandores.nl

www.pisartfestival.nl

www.rallysportzuidlimburg.nl

www.saintbrigidsfolk.nl

www.saintececile.nl

www.schutterijmheer.nl

www.schutterijstjoseph.nl

www.schutterijstsebastianusmargraten.nl

www.scoutingeijsden.nl.nu

www.stichtingdracula.nl

Dansen voor eind-20ers tot en met eind-50ers 
in de Auw Kèrk Bunde

Soul, Disco, Rock, Ambiance & huidige Dancemusic
info: www.30plusparty4all.nl of 06-28486668
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www.stichtingmuziekbeleven.nl

www.vincentiusvereniging.nl 

www.volvo240-260register.nl

www.vtncadierenkeer.nl

VERHUIZINGEN

www.dvanderbeek.nl
Zie onze advertentie op deze pagina

www.krauthverhuizingen.nl

www.pinxt.nl

VERHUUR

www.delaathof.nl

Goessens & Goessens makelaardij
043-4094440 www.goessens-makelaardij.nl
www.villa-wouw.com

VERLOSKUNDIGEN

VERPLEEGARTIKELEN

Medireva Medische Hulpmiddelen 
0800-0201201  www.medireva.nl

VERPLEEGHUIZEN

VERZEKERINGEN - 
VERZEKERINGSKANTOREN

www.godfroyassurances.nl

Nelissen Verzekeringen  043-4071594
www.nelissenverzekeringen.nl
www.nuco.nl

www.sarneel-assurantien.nl

www.vanvoorden-assurantien.nl

www.wolfsassurantien.nl

VLOERVERWARMING

www.speedheat.nl

VOEGWERKEN

www.gebrwintjens.nl

VOETBALVERENIGINGEN

www.fcbemelen.nl

www.geertruidseboys.nl

www.gerendal.nl

www.mheerderboys.nl

www.oranjeboys.nl

www.rkvvm.nl

www.scggronsveld.nl

www.svme-online.nl

www.vvbanholtia.nl

www.vveijsden.nl

www.vveijsden.nl

www.vvkeer.nl

WEBDESIGN BUREAUS

www.beeldkrachtzuid.nl
Zie advertentie rubriek: Reclame(advies)bureaus

www.bogeywebdesign.nl

www.createk.nl

www.designwebsite.nl

www.dutchvisuals.nl

www.empriva.net

www.exion-multimedia.com

www.i-works.nl

www.macrovendo.nl

www.myhops.com

www.renerutten.nl
Zie advertentie rubriek: grafisch ontwerpers

www.rldesigns.nl

www.timozi.nl

www.web4you2.nl

www.webgraphixstudio.nl

WEGENBOUW - MATERIALEN

www.riotech.nl

WEGMARKERING

www.wdassen.nl

WIJNGAARDEN EN WIJNBOUW

www.domainebackerbosch.nl

WIJNKOPERIJEN EN
-GROOTHANDEL

www.juliennevinsfins.nl

www.vinmunnen.nl

www.wijnen.nl

WOLARTIKELEN EN BREIWOL

‘t Zwarte Schaap  043-4584516
www.wolwinkelhetzwarteschaap.nl

WONINGBOUWVERENIGINGEN EN 
- STICHTINGEN

www.woonpunt.nl

WONINGINRICHTING

www.dekeukenstudio.nl
Zie onze adv. onder rubriek: keukens

www.gorissensfeervolwonen.nl
Zie onze adv. op deze pagina

Stoffeerdersbedrijf Jo de Ruiter 
043-4571850 www.stoffeerdersbedrijf.nl

www.woninginrichtingwolters.nl

wonen in je eigen stijl
met brede collecties raamdecoratie, vloerbedekking, vinyl, karpetten

en buitenzonwering. voor kwaliteit, advies, tips en trends.
De Mandel 2 Winkelcentrum Heer Maastricht

Tel 043 356 09 09 Fax 043 356 09 14 www.beksinterieur.nl

Prins
H

endrikstraat40,
6245

EE  EijsdenGenieten van een onbezorgde zwangerschapGenieten van een onbezorgde zwangerschap

Tijdens de zwangerschap bereiden
wij ons samen voor op wat komen
gaat. De geboorte van uw kind is zo
bijzonder dat daarbij een grondige
voorzorg en wederzijds vertrouwen
van wezenlijk belang is.

naom
isatijnverloskundige.nl

Tel. 043-409 30 87Verloskundige Naomi Satijn spreekuur op afspraak

www.gorissensfeervolwonen.nl
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WONINGSTOFFEERDERS

www.willemsprojectstofferingen.nl

www.woninginrichtingwolters.nl

WORKSHOPS

www.fanny-rose.nl

www.horizontas.nl

www.smeetstegels.com
www.worldartworks.eu

ZALENVERHUUR

www.brookhof.nl

www.depastory.nl

Restaurant De Grenedeer  043-4081596
www.grenedeer.nl

ZAND EN GRIND

www.wessem.com
Zie advertentie op deze pagina

ZIEKENHUIZEN

www.diagnostischcentrum.com

ZONNEBANKEN EN
SOLARIUM -INSTALLATIES

www.brozon.nl

ZONWERINGEN

www.gorissensfeervolwonen.nl
Zie advertentie rubriek: woninginrichting

ZORGCENTRA

ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING
www.naomisatijnverloskundige.nl
Zie advertentie rubriek: verloskundigen

ZWEMBADEN EN ZWEMSCHOLEN
www.zwemschoolaquarijntje.nl

VOOR AL UW ZAND EN
(SIER)-GRIND!

BORGHARENWEG 160 MAASTRICHT | 043 • 363 19 99 | WWW.WESSEM.COM

Brouwersweg 100C 02
6216 EG Maastricht
tel: 043-347 99 44

e info@reinaert-kliniek.nl
www.reinaert-kliniek.nl

(zie ook advertentie onder rubriek klinieken)

Marathon 6 Eijsden
tel. 043 - 409 1807

Zwemlessen,
recreatie zwemmen,
judo, aqua-joggen,

streetdance,
zonnestudio

Probeer het nu metProbeer het nu met
een gratis proefles!

30 graden zwemplez ier

Zaalverhuur tot 125 
personen - ruime 
 parkeergelegenheid 
zeer geschikt voor 
 (bedrijfs-)feesten, 
bruiloften, vergade-
ringen, seminars, en 
koffietafels

Vraag vrijblijvend 
informatie via:

hamjaarts@kpnplanet.nl
www.cafederaetskelder.nl

043-4091424

Voor al u rolluiken, binnen en zonwering screens, parasols ook 
voor horeca , terrasoverkappingen, reparaties zonder voorrij-

kosten, 5 jaar garantie en al meer dan 22 jaar ervaring 

T 043 4090247 - F 043 4090874 - M 0655792852 - E info@zonweringcentrum.nl

Atelier La Balance
Marlies Overhof - Eindstraat 37
6265 AD Sint Geertruid - 043-4083340

Workshops:
• Het vormgeven van je zielenportret 

met pat, kristallen en olieverf
• Volle maan meditaties 
 (Spirituele workshops)



U vindt ons op www.lin.nl, maar u kunt ons natuurlijk ook altijd mailen via info@lin.nl,
bellen, schrijven of faxen.

Wij zijn LIN Hotels & Resorts, onderdeel van de LIN Groep. De LIN Groep beheert en exploiteert
hotels.

Naast het conventionele hotelgebruik – u kunt gerust bij ons boeken voor een schitterend een- of
meerdaags verblijf, en vraagt u ook  naar de mogelijkheden van ons beauty - en wellnes-centrum -

ontwikkelde de LIN Groep haar LINOTELPLAN™.

Het LINOTELPLAN™ maakt het voor iedereen mogelijk zich te laten verwennen en zich te koesteren

in de luxe van onze hotels.

Voor bedrijven en instellingen biedt het LINOTELPLAN™ een uitstekende mogelijkheid om hun

relaties, personeel, klanten en potentiële klanten in de watten te (laten) leggen.

Voor de mogelijkheden voor zowel particulier als ondernemer verwijzen wij naar de volgende pagina.

Alhoewel de LIN Hotels restaurants herbergen met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding drukt

er op de deelnemers in het LINOTELPLAN™ (of de door hun aangewezen gasten)  geen enkele

verplichting met betrekking tot het gebruiken van maaltijden!

LINOTELPLAN™: anders, beter, helder!

VERWACHT HET BESTE; WIJ DOEN BETER!

LIN Hotels & Resorts BV

Hochstrasse 2

Kyllburg, Duitsland

Postbus 210 NL-6200 AE Maastricht

T +31 43 325 96 66

>> TIMMERWERK EN INTERIEURBOUW >> TIMMERWERK EN INTERIEURBOUW >> TIMMERWERK EN INTERIEURBOUW >> TIMMERWERK EN INTERIEURBOUW >>

VAZO TIMMERWERK EN INTERIEURBOUW
Zoerbeemden 14e | 6245 LR Eijsden | Peter Simon - M +31 (0)6 53 964 020 | E peter.simon@vazo-maastricht.nl

Roy Simon - M +31 (0)6 18 147 107 - E roy.simon@vazo-maastricht.nl | www.vazo-maastricht.nl
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