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Slot Zuylen
Ervaar het dagelijks leven op een kasteel!
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Waarom Hondentrimsalon
Tessa Koopman?

Omdat uw hond net zoals 
u het beste verdiend.

Bent u net verhuisd? Of is uw
hond aan een kapper toe?
Zoek niet verder ik ben de 

Trimster voor uw hond.

trimsalonhtk@gmail.com

Weekers Personal Training
Personal Training, leefstijl- en voedingsadvies.

Personal training voor iedereen!
Wordt sterker, fi tter en strakker!
Lekker en verantwoord trainen mèt resultaat!
Altijd onder volledige begeleiding van een personal trainer.

www.weekerspersonaltraining.nl      mail@weekerspersonaltraining.nl      +31 (0)6-31042182

Afgestemd op uw wensen: binnen- of buitentrainingen, individueel en ook voor groepen en bedrijven.

Specialist op het gebied van binnen- en
buitenlandse kazen, noten olijven en bonbons. 
Zuivelland Breukelen V.O.F
Kerkbrink 15E
3621 AN Breukelen
Tel: 0346-263739
Mail: zuivellandbreukelen@gmail.com

Bel	voor	een	gratis	rondleiding,	
figuuranalyse	en	uitleg	over	onze	

programma’s.	

Curves	Maarssen,	Bisonspoor	1214,		

tel.nr	0346-580271	
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Bruiloft, Event &
Beurs pakketten
------ ------

Particulier & Zakelijk

Nederland
------ ------

Oostenrijk

Beurs pakketten

MARRY AND MORE
www.marryandmore.nl

06 28 78 33 66
mirjam@marryandmore.nl

Atelier Hans Wollenberg v.o.f.
Zadelstraat 13
3511 LR Utrecht
Tel.: 030 2310491
info@hanswollenberg.nl
www.hanswollenberg.nl
edelsmeedwerk - beelden - schilderijen
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Wereldwinkel Maarssen denkt 
met je mee en heeft 

(h)eerlijke cadeautips voor elk moment.

www.wereldwinkelmaarssen.nl

Uw gespecialiseerde aannemer in parketwerken

Raadhuisstraat 17, 3603 AV Maarssen - tel. 0346-590900
www.maerssensvloerenhuys.nl

 Elise Vermoolen
edelsmid/ontwerper

www.elisevermoolen.nl

Waarom Hondentrimsalon
Tessa Koopman?

Omdat uw hond net zoals 
u het beste verdiend.

Bent u net verhuisd? Of is uw
hond aan een kapper toe?
Zoek niet verder ik ben de 

Trimster voor uw hond.

trimsalonhtk@gmail.com

Vechtoever 49
3555 SX Utrecht

www.yoga-aan-de-vecht.nl
06-13440157

Ben je op zoek naar yogales in Zuilen? En wil je les in kleinere groepen én de mogelijkheid om te schuiven met je lessen als je
agenda daarom vraagt? Dan stel ik me graag aan je voor. Onder de naam Yoga aan de Vecht geef ik alweer zo’n 10 jaar yogales 

Ik geef les in old school hatha yoga. Adem, beweging, bewustzijn, daar gaat het om. Op mijn website vind je hier meer
over. Ben je nieuwsgierig geworden? Dan nodig ik je graag uit voor een gratis proefl es.



Adel & Accessoires
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Bij Jumbo heb je keuze uit een enorm assortiment: A-merken, 
het Jumbo Huismerk en budgetmerken. Toch kan het gebeuren 
dat een product niet voorradig is of dat we het niet in ons 
assortiment hebben. Laat het ons weten! Wij hebben misschien 
een goed alternatief voor je. En anders halen wij het gewenste 
product binnen twee weken in huis.   

Al je boodschappen 
op één plek

 Jumbo, Utrecht, Franciscusdreef 88

Omdat ieder  
kind de beste  
kinderopvang 

verdient

030 299 51 00www.kdvjansenenjansen.nl

Diensten van WBU Beveiliging:
 

Alarmopvolging – mobiele surveillance – controlerondes – openen en sluiten van panden 
Receptiediensten – vakantieservice – personeelsbegeleiding -  portiers diensten – evenementen 

Ad Hoc opdrachten – opening en sluitbegeleiding
 

WBU Beveiliging
Vechtensteinlaan 12 G - 355 XS Utrecht

Tel: 030 244 48 12
E-mail: info@wbubeveiliging.nl - Web: www.wbubeveiliging.nl

WBU Beveiliging al sinds 2004 een veilig begrip in de regio Utrecht

Kom genieten op Kinderboerderij 
De Vechtse Hoeve

van de prachtige omgeving, de vele dieren 
en onze leuke speeltuin. 

U kunt heerlijk genieten op ons zonneterras 
terwijl uw kinderen zich vermaken. 

www.kinderboerderijdevechtsehoeve.nl

Voor al uw notariële zaken bent u van harte welkom bij Koch en Compaijen notarissen, 
wij bieden u mensenwerk op maat.

Amsterdamsestraatweg 472  - 3553 EM Utrecht 
Tel 030-2440745 

info@kochencompaijen.nl  - www.kochencompaijen.nl
Ons kantoor is iedere woensdagavond tot 21.00 uur geopend.

YourVibe werkt vanuit de visie dat we zelfsturend 
kunnen zijn en verantwoordelijkheid kunnen (leren) 
nemen voor ons eigen geluk. Wil jij op een dieper 
niveau los komen van ingesleten patronen , je den-
ken en hierdoor voluit leven? Leuk je te ontmoeten!

Kom zaterdag 26 mei meedoen met 
onze introducti eworkshop en ervaar 
jouw eigen Vibe!! Geef je nog snel op. 
Dit kan via tel;0618051732 (Marjolijn) of stuur 
een mail via onze Website www.yourvibe.nl

Ontdek je Vrijheid
Luister naar je Intuïtie
Vergroot je Bewustzijn
En ervaar meer Energie!

De Jurist
De Procesbegeleider

De Mediator
De Trainer/ Coach

 
06-10951651

www.marijkenotermans.nl



Agenda
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kookcursus | culinaire borrel | wijn/spijs proeverij 

kinderworkshops | kookworkshops | private dining 

aanschuiftafels | walking dinner

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website:
www.vdschaftculinair.nl

Nassaustraat 18 • 3601 BG Maarssen • Telefoonnummer:0346-563650

De Snu� eldump
Voor al uw, Outdoor -en legerkleding, 

Schietsport en Gereedschappen.
Amsterdamsestraatweg 953, 3555 HR, te Utrecht

www.snuff eldump.nl / info@snuff eldump.nl
Tel.: 030-2445377.

Ga je mee sloepvaren?
De watersportwinkel en sloepverhuur in Maarssen
Reserveer online op www.boei26.nl  
Straatweg 60 in Maarssen,  Tel. 0346 55 44 00

 Langegracht 44, Maarssen 
 

Langegracht 44, Maarssen 
Op afspraak geopend 
www.pygmalion-art.com 

 

Poldervaart, Van Rossum du Chattel 

D isyTrimsalon

Zebraspoor 578

3605 HH  Maarssen

Tel. 0346 835 442

info@trimsalon-daisy.nl

www.trimsalon-daisy.nl

DE DANSSTUDIO IN UTRECHT EN OMSTREKEN!

BALLROOM I LATIN | MODERN
JAZZ I THEATERDANS DANSCAFÉS 
VRIJE DANSAVONDEN | WORKSHOPS 

WEDSTRIJDTRAININGEN

WWW.DANSSTUDIOFRED.NL
AMSTERDAMSESTRAATWEG 701A, 3555 HE UTRECHT

INFO@DANSSTUDIOFRED.NL

Steenhouwerij VASTRICK
een familietraditie sinds 1424

Uw specialist voor:
- grafstenen en urnenstenen -

Neem vrijblijvend contact met ons op
via tel. 030-2627177 of info@vastrick.nl

neem een kijkje of onze vernieuwde
website: www.vastrick.nl

voorruitbespreken en huisbezoek is ook mogelijk

- restauratie grafwerk -
- aanbrengen van vervolgteksten -

Coaching en 
begeleiding 
voor contact 
+31630719902HE
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muziek en sport

Helen Rams Bruidsstyling
www.helenramsbruidsstyling.com
06-24265800
Dorpsstraat 16A • 3611 AE Oud Zuilen

Bruidsstyling in style

     Kunst en Creativiteit 
geven positieve energie.

      Maak zelf een schilderij
      Workshops en cursussen 

     www.hetschildersbedrijf.nl 
     Tel: 06 10150106

Gitaarschool
Maarssen

Docent Farley Weber heeft 
meer dan 40 jaar ervaring, 

een echte professional.
Start nu met een gratis proefl es!

Zebraspoor 753
06 52889629

contact@gitaarschoolmaarssen.com
www.gitaarschoolmaarssen.com

“Maatwerk voor beginner én gevorderde”

w

e

t

Uw situatie staat altijd centraal 
en krijgt alle aandacht.
Met ruime ervaring en de nodige 
creativiteit zoeken we naar de 
best passende oplossing.

Neem vrijblijvend contact op om 
uw situatie voor te leggen.

   • (internationaal) familierecht
   • erfrecht
   • vastgoed
   • incasso’s

Gespecialiseerd in:

Eetcafé 
Symfonie

 
dineren, feestjes en partyen. 

Harmonieplein 45
3603 BP Maarssen

06-11344855
mascha.delice@casema.nl
www.eetcafesymfonie.nl

Jivie’s Delivery - Surinaams-Roti
Al onze gerechten zijn Halal (met uitzondering van 

de Fashong)
Hermanus Elconniusstraat 99 - 3553 VC  UTRECHT

06-263 63 563



Lekker lunchen in ons Museumcafé!

Word vrijwilliger bij Slot Zuylen!

Deze actie is alleen geldig op vertoon van deze bon en is niet in te wisselen voor 
geld. Deze bon is geldig voor maximaal 2 personen.  U kunt deze bon alleen inleveren 

bij het Museumcafé van Slot Zuylen. 
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Onbeperkt genieten27,50

Oud-zuilen
ONBEPERKT GENIETEN

bistro

Reserveer direct via www.bistrobelle.nl

Gelegen naast Slot Zuylen

Wij bestaan dit 

jaar 26 jaar!

WWW.VERHOEF-HOVENIERS.NL
OOSTWAARD 8A I 3611 AX OUD-ZUILEN I T 030 - 274 58 21

Café restaurant de Otter is geschikt voor lunch, bor-
rel en diner. Voor elke moment hebben wij passende 
gerechten. Heerlijke gerechten met vlees of vis, maar 

ook volledig vegetarische gerechten hebben wij op de 
menukaart staan.

3 gangen menu voor €21,50
· Lunch · Borrel · Diner

Direct reserveren?
Bel naar: 035 – 58 233 29 of reserveer online op 

www.restaurantdeotter.nl

Ook bij trouwfeesten/ rondvaarten kunt u 
bij ons terecht.

Beleef het in Zwembad Safari

Kijk voor ons volledige aanbod op: www.zwembadsafari.nl Sportfondsen Stichtse Vecht B.V.

Rondvaarten - Evenementen - Feesten en Partijen
Trouwerij - Vergaderen & Lunchen op het water 

Vaartochten op maat

Informeer naar onze aanbiedigen! 
Onze mederwerkers staan u graag te 
woord.
Rederij Stichtse Vecht 
Diependaalsedijk 1b 
3601GH Maarssen 

Bel: 0346 72 58 00




