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PROEF EN BELEEF BIJ DOK RESTAURANT
EEN MOOIE EN SMAAKVOLLE LUNCH OF DINER
MET BIJZONDERE WIJNEN & ERVAAR DE VERRASSENDE
DOK WIJNBAR NAAST HET RESTAURANT.

MAASBOULEVARD 134 | ZWIJNDRECHT | T: 078 - 6120780 | WWW.DOKRESTAURANT.NL

0172287.pdf 1

1-7-2016 9:01:11

seizoen 2016 - 2017

VRIJWILLIGER ZIJN WIJ ALLEMAAL
Je komt ze overal tegen: de Groote Lindt-vrijwilligers. Voor en achter de schermen,
met grote en kleine taken en met veel of juist een klein aantal uren. Het bestuur is
blij met elk handje wat wil helpen om onze vereniging de vereniging te laten zijn
die het al jaren is. Ook Groote Lindt merkt dat het niet logisch meer is om een
bijdrage, in wat voor vorm dan ook, te leveren aan een vereniging. Hierdoor
komen er (te)veel taken op (te) weinig Lindtse schouders. Dit seizoen zal vooral in
het teken staan om meer Lindtenaren actief te betrekken bij het reilen en zeilen
van de vereniging en zo de last over meerdere schouders te verdelen. De plannen
zijn gemaakt en worden gedurende het nieuwe seizoen verder uitgewerkt.
Met de promotie van het derde elftal
hadden we een hoogtepunt en met de
degradatie van het eerste elftal een
dieptepunt vorig seizoen. Uiteraard zijn wij
gebrand op een terugkeer in de 2e klasse

waar hoofdtrainer Henk Dirven en zijn
selectie vol voor zullen gaan. Echter, Groote
Lindt is meer dan alleen de selectie. Onze D1
(onder 13) werd kampioen en promoveerde
rechtstreeks naar de 1e klasse. Het gevolg

van het ingezette jeugdbeleid een aantal
jaar geleden. Ook de andere jeugdteams
behaalden prima resultaten met (meestal)
verzorgd voetbal in een herkenbare
speelstijl. Het komend seizoen staat er weer
een B1 (onder 17) op het veld en mogen
wij ook een Meisjes C-team (onder 15)
begroeten.
Bestuurlijk en financieel is onze vereniging
stabiel. Hoofdsponsor ING heeft aangekondigd de nog met één seizoen lopende
overeenkomst met nog drie seizoenen te
verlengen tot de zomer van 2020. De details
worden in de komende maanden verder
uitgewerkt. Dit geeft weer de mogelijkheid
om de vereniging (nog) verder te laten
groeien en bloeien. Het bestuur heeft de
uitgangspunten van het verenigingsbeleid
samengevat in een “meetlat”. Verderop in
deze gids de presentatie hiervan.
Kortom: alle (rand) voorwaarden voor
een nieuw en succesvol seizoen zijn
voorhanden. Alleen die “handen” kunnen
wij nog goed gebruiken. Meldt u aan als
vrijwilliger van onze vereniging en wordt
ook een TROTSE Lindtenaar.

Scan om de
promotie film
te zien. 
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ONZE MEETLAT
VV Groote Lindt is een vereniging die
wordt gevormd door vele leden en
vrijwilligers en enkele betaalde
professionals. De vereniging wordt
geleid door het hoofdbestuur: een
groep, door de leden gekozen,
vrijwilligers die naar eer en geweten
hun taken uitvoeren en alles doen wat
in het belang van de vereniging is.
Ieder bestuurslid beseft dat haar
bestuurstaken weliswaar vrijwillig zijn,
maar niet vrijblijvend.
Het doel van het hoofdbestuur is om er voor
te zorgen, dat ook de volgende generatie kan
en mag genieten van onze mooie vereniging.
Iedere beslissing die het hoofdbestuur neemt
wordt altijd tegen onze meetlat gelegd. Onze
meetlat is niets meer en niets minder dan
een set spelregels en een aantal uitgangspunten. Aan de hand van de meetlat wordt
geborgd dat de vereniging niet alleen kan
worden doorgegeven aan onze, maar ook
aan uw kinderen.
De meetlat geeft handen en voeten aan onze
missie (waar staan we voor als vereniging) en

aan onze visie (waar willen we als vereniging
naar toe). De belangen van een vereniging
die koester je en daar werk je met zijn allen
aan. Dat vinden wij belangrijk. Een vereniging
heeft een belangrijke plek in de maatschappij
en om die plek te behouden zijn we allemaal
- ook u - verantwoordelijk.
Onze meetlat:
• Leden en vrijwilligers genieten in een
aantrekkelijke en veilige omgeving van
voetbal.
• Iedereen moet op zijn eigen niveau zijn
of haar plekje in de vereniging kunnen
vinden.
• De vereniging voert een gezond en
verantwoord financieel beleid.
• Minimaal 600 leden is een pré en een
totaal van 500 actieve leden een must.
• Maatschappelijk betrokken kenmerkt de
vereniging: meer dan voetbal is het credo.
• Onderhoud goede contacten met
overheidsinstellingen en andere (voetbal)
verenigingen.
• Het eerste elftal speelt op een zo hoog
mogelijk competitieniveau met zoveel
mogelijk “eigen jongens”.

• De overige senioren- en jeugdteams
spelen op “doorstroomniveau”.
• Om daar te komen en te blijven wordt er
overal gewerkt met gediplomeerde
trainers.
• Het eerste jeugdteam per
leeftijdscategorie speelt minimaal op
eerste klasse niveau.
• Dit niveau wordt geborgd en behaald
door externe professionals: coördinatoren.
• Iedere leeftijdscategorie heeft minimaal
drie elftallen of zes zeventallen.
• Na inspanning komt ontspanning:
De Derde Helft vinden wij belangrijk.
• Voor de jeugd wordt er naast voetbal
een diversiteit aan activiteiten
georganiseerd.
• Jeugdspelers en (senioren) begeleiders
gaan representatief gekleed.
• Normen en waarden zijn de normaalste
zaak van de wereld binnen onze
vereniging.

Hebt u vragen over onze meetlat?
Stel ze gerust, ga met ons in discussie en
maak het bespreekbaar.

HOOFDBESTUUR V.V. GROOTE LINDT

Erik Bezemer

Johan Boer

Dave Klootwijk

Alex de Winter

Jan Jonas

Marcel Mourik

Arno Cok

Hans Miedema
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Kies de uitvaardondernemer die bij je past

Als ik er

morgen

niet meer ben
Het behoort doorgaans niet tot de meest favoriete
dingen om over na te denken, maar toch is het goed
om eens bij je uitvaart stil te staan. Ook als je jong
bent. Want hoe gezond en fit je je ook voelt, jij of je
omgeving kan er ineens mee geconfronteerd worden. En dan is het fijn om te weten wat jouw wensen
zijn, zodat jouw naasten afscheid van je kunnen
nemen tijdens een uitvaart die bij jou past.
'Zolang het binnen de norm van de wet past, is eigenlijk alles mogelijk', weet Brenda van Duren. 'Mensen hebben vaak
geen idee wat er allemaal te kiezen valt. Wist je trouwens
dat dat ook geldt voor wie je als uitvaartondernemer kiest?
Veel mensen weten dat helemaal niet. Ze bellen bij een
overlijden het telefoonnummer wat in hun verzekeringspapieren staat en dat is het. Want of je nu verzekerd bent
bij X of bij Y, je bent altijd vrij om zelf je uitvaartverzorger
te kiezen. Vooral op zo'n moment is het fijn dat dat iemand
is die bij je past, waar je je prettig bij voelt, en dat kan heel
iemand anders zijn dan de uitvaartondernemer die bij de
verzekeraar is aangesloten.'

Harmsma Uitvaartverzorging
Burgemeester de Bruïnelaan 27, 3331 AC Zwijndrecht
078-6124200 • info@harmsmauitvaartverzorging.nl
www.harmsmauitvaartverzorging.nl

Voorbespreking
'Mensen die weten dat ze op korte termijn zullen sterven,
denken doorgaans wel goed na over wat ze willen.
Maar bij een onverwacht overlijden worden er soms keuzes
gemaakt die achteraf bezien anders hadden gekund. En dat
is zo jammer, want je kunt maar één keer afscheid nemen
en dat moet een afscheid zijn dat bij je past. Daarom kan ik
iedereen aanraden om eens een afspraak te maken voor een
voorbespreking. Ook wanneer je nog jong en gezond bent.
Het is gratis en vrijblijvend, maar je kunt eens bespreken
wat voor ideeën je hebt en hoe deze gerealiseerd
kunnen worden.'

Maatwerk
Een uitvaart is altijd maatwerk, geen begrafenis of crematie
is gelijk. 'Wij proberen altijd een beetje tussen de regels
door te lezen wat de mensen nu echt willen. Vooral wanneer
het een plotseling overlijden betreft en nog nergens over
na is gedacht. Want ook dan valt er nog van alles te kiezen.
Het is niet belangrijk wat gebruikelijk is, het gaat erom wat
past bij de nabestaanden en de overledene, daar gaat het
om', zegt Brenda vol passie. 'Er is gewoon zoveel mogelijk
en dat geldt ook voor andere zaken zoals bijvoorbeeld
asbestemmingen. Er is veel meer dan die marmeren urn op
de schouw; tegenwoordig heb je prachtige kunstwerken en
sieraden waarin de as kan worden verwerkt. Vraag gewoon
eens naar de mogelijkheden.'

Er is vaak
meer mogelijk
dan je denkt

ForYou Magazine

⁰
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ZWIJNDRECHTSE VOETBALDAGEN
Onder, voor Nederlandse begrippen,
inmiddels unieke zomerse omstandigheden, werd op woensdag 17 en
donderdag 18 augustus de tweede
editie van de Zwijndrechtse Voetbaldagen gehouden. Zestig jongens en
meisjes in de leeftijd van 7 tot 13 jaar
werkten twee dagen lang aan hun
voetbalskills op het complex van
Voetbalvereniging Groote Lindt.
Leden van vele verenigingen uit de
omgeving waren vertegenwoordigd:
Pelikaan, VVGZ, Sliedrecht, Oranje-Wit,
Slikkerveer, Smitshoek en Groote Lindt.
Maar ook niet voetballende jeugd nam
deel. In samenwerking met de RVS Soccer
Skills werd in 4 dagdelen een gevarieerd
programma aangeboden. Vanzelfsprekend
werd er gestart met techniektraining

gevolgd door een 4:4-toernooi met
individuele winnaar in de middag terwijl
de keepers separaat onder handen
werden genomen. Maar na de lunch werd
eerst de spieren opgewarmd met een
gezamenlijk warming-up.
Op dag 2 werd de kennis getest tijdens
een voetbalquiz en speelde de andere
helft een potje voetbaltennis. Donderdagmiddag werden diverse partijvormen
afgewerkt en de finale van de shoot-out
competitie gehouden die als rode draad
door deze dagen liep. Tussen de bedrijven
door werd de inwendige mens goed
verzorgd waarbij gezonde voeding hoog
in het vaandel stond.
Bruin brood, veel fruit en magere producten hield de deelnemers op krachten

waarbij, met het warme weer, tussendoor
veel water werd gedronken uit de
aangeboden bidon van het JOGG
(Jongeren Op Gezond Gewicht). Aan het
eind van de dagen mochten de voetballers hun tenue en bal van Quick mee naar
huis nemen en werden hun activiteiten
beloond met een getekend certificaat
door de begeleiding.
Blije gezicht en grote glimlachen op
de gezichten van de kinderen, relaxte
ouders en een enthousiaste begeleiding
vragen na wederom succesvolle dagen
om een derde editie welke gehouden
wordt op woensdag 16 en donderdag
17 augustus 2017. Volg het nieuws rond
de Zwijndrechtse Voetbaldagen op
Twitter, via Facebook of op de website
van Groote Lindt.

vv Groote Lindt - Zwijndrecht
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SCOREN
DOEt u met

vorminzicht!
vv Groote Lindt en Vorminzicht scoren al jaren met elkaar!
Vorminzicht is dan ook een tevreden leverancier! Natuurlijk leveren
wij niet alleen signing. Wilt u uw bedrijf promoten met een
mooie brochure, advertentie, beursstand of website, wij helpen
u daar graag bij.
Meer weten? Neem contact met ons op,
info@vorminzicht.nl of bel 06 - 222 06 307.

www.vorminzicht.nl

Sleutel en Sloten Service
Zwijndrecht

8-6-2016
0170375.pdf
9:47:41 1

Wat doen wij:
•
Sleutels & Sloten
•
Hangsloten & Cilinders
•
Transponder-sleutels
•
Kluizen
•
Graveerwerkzaamheden

16-6-2016 14:03:35

Burg. de Bruinelaan 131A
3331 AD Zwijndrecht
tel. 078-6124342
email: Sleutelservice@chello.nl
Website. www.sleutel-service.nl
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VV GROOTE LINDT STEUNT STICHTING OPKIKKER

Steun ook Stichting Opkikker en
draag bij aan de organisatie van
Opkikkerdagen voor gezinnen met
een langdurig ziek kind
Stichting Opkikker is als één van de
“hoofdsponsoren” te zien op de achterzijde
van alle tenues van alle vertegenwoordigende elftallen van VV Groote Lindt. VV
Groote Lindt wil Stichting Opkikker hiermee
niet alleen financieel ondersteunen, maar
ook promoten in het Drechtstedelijk gebied.
Daarnaast organiseren we ieder jaar een
actie om geld op te halen, zoals de Opkikker
lichtjeslopen in 2016.

gezinnen op te kikkeren en om dat te
kunnen doen zijn ze afhankelijk van
particuliere en zakelijke initiatieven.
Wil je Stichting Opkikker ook een steuntje in
de rug geven? Op www.opkikker.nl staan
verschillende acties waar je aan kunt

deelnemen. Van het organiseren van een
Koffie Morning tot aan het opzetten van een
collecte in jouw omgeving. Of doneer
eenmalig/structureel een geldbedrag.
Dit kun je overmaken naar
NL44RABO0157182622 t.n.v. Stichting Opkikker.

Stichting Opkikker organiseert Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek
kind. Een dag ontspanning zodat ze het ziek
zijn, de ziekenhuisbezoeken en de nare
behandelingen even kunnen vergeten. Deze
Opkikkerdagen dragen bij aan de mentale
gesteldheid van het kind én de rest van het
gezin. Inmiddels organiseert Stichting
Opkikker 2.000 Opkikkerdagen per jaar. Ook
in 2017 hopen ze weer zoveel mogelijk

vv Groote Lindt - Zwijndrecht
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AMES AUTOBEDRIJF
WENST JULLIE EEN
SPORTIEF SEIZOEN

AUTOCASA

www.ames.nl

Tel. 078 - 64 84 201

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht, Oud-Beijerland, Ridderkerk, ‘s-Gravendeel (servicevestiging) en Zwijndrecht (servicevestiging en occasions)

Fijn voetbalweekend!
Ze zijn gek op het spelletje. En daarom staan ze er elk weekend. Weer of geen weer. Spelers. Vrijwilligers.
Supporters. Samen maken zij het amateurvoetbal in Nederland. Als hoofdsponsor van het Nederlandse
voetbal ondersteunen we, naast het Nederlands elftal, ook het amateurvoetbal. Dat doen we o.a. met
lokale sponsoring, het Welpenvoetbal en onze ﬁnanciële kennis. Als hoofdsponsor van de KNVB blijven
we daar met veel plezier onze bijdrage aan leveren.

Hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal

ZWIJNDRECHT
ZWIJNDRECHT
ZWIJNDRECHT

105

www.Buijse.nl

Alles voor uw auto!
Wij zijn verhuisd naar het oude pand
van discotheek de Blue Lagoon.

Houtkoperstraat 30
3334 KD Zwijndrecht
078-6291055

Molenvliet 95 | 3335 LH Zwijndrecht
Tel. +31 (0)78 6129287 | info@autocomfortzwijndrecht.nl

www.autocomfortzwijndrecht.nl

27-6-2016
0172256.pdf
16:51:58 1

0171762.pdf 1
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CREZÉE
LOUWERSPLEIN 3
3343 RC HENDRIK IDO AMBACHT
TELEFOON 078 - 681 75 84
E-mail: crezee@mediq-apotheek.nl
Website: crezee.mediq-apotheek.nl

Tel. : 078 619 17 24

H.A. Lorentzstraat 6
3331 EE Zwijndrecht
www.vangentautoverhuur.nl
info@vangentautoverhuur.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 13.00 uur

0170759.pdf 1

20-6-2016
0170631.pdf
12:00:57 1

isoleren
6-6-2016
zonnepanelen

EnergieMinder

energiebesparing • duurzame energie

www.aannemerdenhoed.nl

Rotterdamseweg 110
3332 AL ZWIJNDRECHT
Tel: 06-25 21 54 33

Verbouw

Nieuwbouw

Renovatie

Postbus 88
3330 AB Zwijndrecht
+31 (0)78 6 207 206
www.energieminder.nl
info@energieminder.nl

energieadvies
projecten

16:05:39

seizoen 2016 - 2017

GROOTE LINDT 1 EN DE BEGELEIDING
STELLEN ZICH VOOR

Raymond Klootwijk

Sander van Strien

Keeper

Keeper

Danny Bos

Danny Muller

Roland Rijckevorst
Keeper

Erwin Bol

Verdediger

Vedediger

Nardo Kraaijeveld

Nicky de Zeeuw

Pim Opraus

Verdediger

Verdediger

Kjell Smid

Marcel van Berkel

Verdediger

Bas Jansen
Middenvelder

Middenvelder

Verdediger

Middenvelder

Björn van Ingen
Verdediger

Jeroen Janssens
Verdediger

Wouter Jansen
Verdediger

Nick Gemser
Middenvelder
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BESTEL UIT JE WINST!

WWW.DOMINOS.NL
Beste pizzaliefhebber,

Uw Rijbewijs Snel Veilig en Voordelig

Via www.dominos.nl kun je nu nóg sneller en gemakkelijker een bestelling plaatsen.
De site is voorzien van alle gewenste informatie om het bestelproces zo soepel mogelijk te
laten verlopen.
Even de voordelen op een rij:

Ben je op zoek naar een leuke en goede
rijschool met schappelijke prijzen?
Dan ben je bij DAB Rij-instructie aan het juiste adres.
Wil je weten wie wij zijn, hoe wij les geven
en wat wij voor jou kunnen betekenen?

Vraag dan de gratis proefles aan!

Je bestelling komt
direct in het systeem.
Dit voorkomt fouten.

Je profiteert via
dominos.nl altijd
van de laatste acties
en aanbiedingen.

Met de live pizza
tracker kun je de
bestelling van begin
tot eind volgen.

Om je van harte welkom te heten bij Dominos.nl kun je nu profiteren
van onderstaande aanbieding.

10 lessen + examen €499,20 lessen + examen €799,30 lessen + examen €999,-

Met smakelijke groeten en graag tot ziens,
Team Domino’s Pizza

www.dab-rijinstructie.nl | 06-41750561

15% KORTING OP JE ONLINE BESTELLING!
BIJ BEZORGEN EN AFHALEN Geldig t/m: 30
JUNI 2015
31-12-2016
CODE: 50050
11860 Deze code is alleen te gebruiken via www.dominos.nl

Like ons op facebook!
DAB_FlyerA5.indd 1

Je betaalt bij ons
GEEN ideal kosten.
(dit is €1,- bij
thuisbezorgd.nl)

15%

KORTING

18-7-2016 11:20:58

SERVICE BURO VERSCHOOR

0171746.pdf 1

22-9-2016
0170839.pdf
12:19:56 1

8-6-2016 13:48:07

Reparatie en verkoop van witgoedapparaten
Service Buro Verschoor is het adres voor reparatie
en verkoop van witgoedapparaten zoals koelkasten,
afwasautomaten, wasautomaten en drogers.
Daarnaast hebben wij een breed assortiment kleine
huishoudelijke apparaten én kunt u terecht voor een zeer
uitgebreid assortiment onderdelen en accessoires. Onze
specialiteit is het vervangen van inbouwapparaten.
SERVICE BURO VERSCHOOR
Veersedijk 105
3341 LL, Hendrik-Ido-Ambacht
Tel: 078 - 6814674

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
Maandag t/m vrijdag: 13.30 - 17.30 uur
Vrijdagavond: 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 12.30 uur

Al sinds 1973
een begrip!

WWW.VERSCHOORWITGOED.NL

0170888.pdf 1

9-6-2016
0170828.pdf
14:14:36 1

Familie- en Jeugdrecht
Echtscheiding, Alimentatie, Omgang,
Uithuisplaatsing, Ondertoezichtstelling
Arbeids- en Ontslagrecht
Strafrecht
Stationsplein
4
T 078 612 29 68
E info@apistola.nl
Familieen Jeugdrecht
3331 LL Zwijndrecht
F 078 612
64 3 1 I www.apistola.nl
Echtscheiding,
Alimentatie,
Omgang,

Uithuisplaatsing, Ondertoezichtstelling
Arbeids- en Ontslagrecht
Strafrecht
Stationsplein 4

Loodgietersbedrijf Jansen Freriksen
Uilenkade 18
3336 LP Zwijndrecht
078 - 6122217

T 078 612 29 68

E info@apistola.nl

9-6-2016 9:24:43

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden.
Advies, nieuwbouw, renovatie,
storingen, onderhoud
en kastenbouw
078-7370414 info@ohm-it.nl www.ohm-it.nl
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Noel Clemencia
Middenvelder

Tom Koetsenruijter
Aanvaller

Jordy Leeuwenstein

Michael Slingerland

Aanvaller

Aanvaller

Rick Schuurmans

Steven Kramer

Aanvaller

Sonny Schouten
Middenvelder

Wesley de Snoo

Aanvaller

Middenvelder

Fijn voetbalweekend!
Henk Kooiman
GoofZe zijn
Brand
Henk Dirven
gek op het spelletje. En daarom staan ze er elk weekend. Weer of geen weer. Spelers. Vrijwilligers.

Jan Klootwijk

Keeperstrainer
Leider
Hoofdtrainer
Supporters. Samen maken zij het amateurvoetbal in Nederland. Als hoofdsponsor van het Nederlandse

Assistent-scheidsrechter

voetbal ondersteunen we, naast het Nederlands elftal, ook het amateurvoetbal. Dat doen we o.a. met
lokale sponsoring, het Welpenvoetbal en onze ﬁnanciële kennis. Als hoofdsponsor van de KNVB blijven
we daar met veel plezier onze bijdrage aan leveren.

Hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal
ING2138_Ad_Amateurverenigingen_210x297.indd 1

Miranda Klootwijk

Verzorger & Hersteltrainer

09-06-16 15:05

Serge van den Hurk
Trainer
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Achterste rij van links naar rechts: Miranda Klootwijk, Henk Kooiman, Jeroen Jansse
Staand van links naar Rechts: Nardo Kraaijeveld, Kjell Smid, Erwin Bol, Wesley de Snoo, Björn van Inge
Zittend van links naar rechts: Pim Opraus, Roland Rijckevors
Gehurkt van links naar rechts: Noel Clemencia

ens, Wouter Jansen, Marcel van Berkel, Bas Jansen, Michael Slingerland en Jan Klootwijk
en, Danny Muller, Rick Schuurmans, Danny Bos, Serge van den Hurk, Jordy Leeuwenstein en Henk Dirven
st, Raymond Klootwijk, Sander van Strien en Tom Koetsenruijter
a, Steven Kramer, Nick Gemser en Nicky de Zeeuw
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Omnia-Maritime Projects & Chartering B.V.
Laan der Verenigde Naties 105

Altijd geholpen door
iemand die u kent

3316 AK Dordrecht

tel: +31 78 631 44 55

fax: +31 78 631 43 43

projects@omnia-maritime.nl

OMNIA
MARITIME

www.omnia-maritime.nl

Ook voor hulp bij overstappen

Working together
on a mission!

Kom nu
langs

Working together
on a mission!
We improve the quality and
sustainability of our environment
in the areas of technology,
innovation and the safety of our
customers first and foremost.

Berkhout Verzekeringen

Kromme Nering 24, 2995 BH HEERJANSDAM
Vogelplein 1, 3312 GP DORDRECHT
T (078) 677 2030 HEERJANSDAM
T (078) 639 9414 DORDRECHT
I www.berkhout-verzekeringen.nl

0170634.pdf 1

Laan der Verenigde Naties 105
3316 AK Dordrecht, The Netherlands
tel: +31 78 631 44 55 | fax: +31 78 631 43 43
projects@omnia-maritime.nl | www.omnia-maritime.nl
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TRAINING & OPLEIDINGEN

s & Chartering B.V.

info@stotraining.nl | www. stotraining.nl
Tel. 078-6126445

Hoge kw
aliteit
met een
vaste
instruct
eur

Be
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eig in uw
tem en
Trauma
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begeleid
!
ing

NEW!

Aangep
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- BHV - Basis
- BHV - Herhaling
- Kleine blusmiddelen
- VCA
- RI&E
- Ontruimingsoefeningen
- Ontruimingsplannen
- Detachering

Goede Rijles ...tot in de puntjes?
Kies dan voor UNA Rijvaardig!
Die brengt je zelfverzekerd op de weg!

N

U 10
SEN (5
0 MIN
)
VOOR

RIJLES

Autorijles
in schake
l of
automaat

€ 299

!*

Neem snel
contact met ons op!
www.unarijvaardig.nl
info@unarijvaardig.nl
tel: 0786840870

*Bij inlevering van deze bon!
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ONZE TEAMS

Groote Lindt 1

Groote Lindt 2

Groote Lindt 3

Groote Lindt Vrouwen

Groote Lindt Veteranen

Groote Lindt ZBC JO19-1

Groote Lindt JO17-1

Groote Lindt JO15-1
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van Leeuwen

G L A S B E W E R K I N G

b .v.
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isolatieglas
glas
zandstralen van
voorzetramen
van glas
slijpen en boren
urglas
alle soorten figu
spiegels

van Leeuwen glasbewerking b.v.
Anthonie van Leeuwenhoekstraat 28
3331 ET Zwijndrecht
Tel.
: 078-6 20 0123
Fax : 078-6 12 18 65
E-mail: info@vanleeuwenglasbewerking.nl
site

: www.vanleeuwenglasbewerking.nl
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Anders denken in klimaatoplossingen.

Sinds 1992 kunt u bij Heeboss terecht voor de
totaaloplossingen in klimaatbeheersing en luchtbehandeling.
Natuurlijk bent u allang bekend met alle aspecten
van onze totaaloplossing (inventariseren, adviseren/
ontwerpen, installeren, onderhouden/optimaliseren
en verhuren).
Maar weet u ook dat we alle specialisaties op het
gebied van klimaatbeheersing en luchttechniek
in huis hebben? Denk hierbij aan airconditioning,
warmtepompen, ventilatie, luchtbehandeling en
warmteterugwinning.
Hebben wij uw interesse gewekt? Vraag nu naar
een gratis inventarisatie! En wij zullen met een kort
bezoek bij u, een complete inventarisatie maken om
te kijken hoe we voor u de beste oplossing kunnen
verzorgen.

Wilt u meer informatie?
Kijkt u dan eens op
www.heeboss.nl
of bel 078 - 699 00 10.

INVENTARISEREN I ADVISEREN I INSTALLEREN I ONDERHOUDEN/OPTIMALISEREN I VERHUREN
0171056.pdf 1
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ONZE TEAMS

Groote Lindt JO15-2

Groote Lindt JO15-3

Groote Lindt MO15-1

Groote Lindt JO13-1

Groote Lindt JO13-2

Groote Lindt JO11-1

Groote Lindt JO11-2

Groote Lindt JO11-3
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dv-eko-v2.pdf
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uw notaris

eKo notaris

www.ekonotaris.nl
PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE,
PRAKTIJK
VOOR THERAPIE,
FYSIOTHERAPIE,
MANUELE
MANUELE THERAPIE,
KINDERFYSIOTHERAPIE,
DRY NEEDLING,
KINDERFYSIOTHERAPIE, DRY NEEDLING,
SPORTBLESSURES
ENFYSIOFITNESS.
FYSIOFITNESS.
SPORTBLESSURES EN
0171151.pdf 1
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en en
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woonkamerverbouwing?
vanderharsthaarden.nl
vanderharstbouw.nl

U kunt nu ook s’avonds terecht
voor afspraken

woonkamerverbouwing?

Buizerdstraat 2a | 3334 SB Zwijndrecht
Tel:
078-6127099
Fax: 078-6122599
U kunt
nu ook |s’avonds
terecht
E-mail: fysio@ghcnederhoven.nl
voor afspraken

vanderharstbouw.nl

www.fysiobergertwiltentielman.nl
Buizerdstraat
2a | 3334 SB Zwijndrecht
Tel: 078-6127099 | Fax: 078-6122599
E-mail: fysio@ghcnederhoven.nl
0135190.pdf 1 1
20-10-2014
12:40:05
0171009.pdf
24-6-2016
0170934.pdf
15:54:32 1

vanderharsthaarden.nl
13-6-2016 16:33:55

www.fysiobergertwiltentielman.nl
1
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Tel 0629279531 www.hijnencomputerservice.com

0172116.pdf 1
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ONZE TEAMS

Groote Lindt JO11-4

Groote Lindt JO11-5

Groote Lindt JO11-6

Groote Lindt JO9-1

Groote Lindt JO9-2

Groote Lindt JO9-3

Groote Lindt JO9-4

Groote Lindt JO7
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Flooring Systems
Industriële
vloeren
Decoratieve
vloeren
Design
vloeren
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RENOVATIE
VELD 2
In mei 2015 kwam de gemeente met het
voorstel om veld 2 te gaan renoveren.
Gezien de conditie van het veld werd dit
voorstel positief door het bestuur
beoordeeld.
Begin juli 2015 is de gemeente begonnen
met de volledige renovatie van veld 2. Dit
betekende onder meer de vervanging van
het drainagesysteem, de grasmat, omheining en de dug-outs.
Tijdens de renovatieperiode hadden we als
vereniging een veld minder in gebruik en
dat gaf hier een daar weleens wat problemen maar als vereniging hebben we dit met
z’n allen prima opgelost.
In augustus 2016 hebben we het nieuwe
veld in gebruik genomen en als vereniging
mogen we best trots zijn op het feit dat
onze accommodatie aan het Groot Karreveld
weer een stuk opgeknapt is. Er ligt een
mooie grasmat voorzien van alle benodigde
attributen (omheining, verlichting, dug-outs)
om wedstrijden op te spelen.
Een nieuw veld betekent ook dat de
grasmat nog niet direct de

beoogde eindkwaliteit heeft. Gras moet
voornamelijk de diepte in groeien zodat de
afwatering beter werkt. Het huidige gras is
nog jong en daarom staat er hier en daar na
een forse regenbui water op het veld. De
gemeente heeft van september 2016 tot
maart 2017 nog het nodige werk te doen
aan het veld, zodat er uiteindelijk een
fantastische mat ligt die geschikt is voor
voetbal op UEFA niveau.
UEFA niveau? Zo hoog voetbalt Groote Lindt
toch (nog) niet? Klopt, maar volgend jaar
organiseert de KNVB het EK voor vrouwen.
Groote Lindt is een van de 26 aangewezen
trainingslocaties die door de KNVB en UEFA

zijn geselecteerd. Uiteindelijk zullen er 16
locaties gekozen worden waar landen hun
trainingen afwerken. De kans is dus reëel dat
volgend jaar in de maand juli op veld 2 een
landenteam haar trainingen afwerkt. De
UEFA kent strenge criteria met betrekking tot
de accommodatie en velden en dus
profiteren wij als vereniging zeker van onze
status als beoogde trainingslocatie.
Als vereniging willen wij de gemeente
bedanken voor de prettige samenwerking
tijdens de renovatie van veld 2 in de
afgelopen maanden. We hebben een mooie
grasmat gekregen waar menig vereniging
jaloers op zou zijn.

vv Groote Lindt - Zwijndrecht
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Verbouwen en
renoveren

Schadeherstel

Brandpreventie

Nieuwbouw woningen,
bestaande woningen,
wooncomplexen, winkels,
bedrijfspanden e.d.

Herstel van inbraakschade,
stormschade, gevolgschade,
aanrijdingsschade e.d.

Adviseren en expertise
van brandveilige
gebouwen.

Duurzaam
verbouwen

Service en
Onderhoud

JAPANSE TEPPAN YAKI GRILL RESTAURANT
- ALL YOU CAN EAT -

Adviseren en aanbrengen
van energiebesparende
maatregelen.

Regulier onderhoud
en reparatie
m.b.v. eigen servicedesk.

0170436.pdf 1

Regio Rotterdam,
Amsterdam en Utrecht

Tel. 078 - 6200 866
www.kbrbouw.nl

3-6-2016 13:35:21

JAPANSE TEPPAN YAKI GRILL RESTAURANT
- ALL YOU CAN EAT -
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Wie is de SPIL in uw gebouw ?

SUSHI ZHU BIEDT VOOR
U HET VOLGENDE:
300
S- U
S Hzitplaatsen
I Z H U BIEDT VOOR
U- Kinderspeelparadijs
HET VOLGENDE:
aanwezig
- Ruime parkeerplaats voor de deur
- Rolstoel toegankelijkheid
- Terras aanwezig
MENU
Doordeweeks € 23,50 p.p. • Weekend € 25,50 p.p.
•KinderenTijdens
(van 4det/mKerstdagen
11 jaar) €gelden
10,80
p.p. 65+ € 2,00 korting
andere tarieven!

- 300 zitplaatsen
- Kinderspeelparadijs aanwezig
- Ruime parkeerplaats voor de deur
- Rolstoel toegankelijkheid
- Terras aanwezig
MENU
Doordeweeks € 23,50 p.p. • Weekend € 25,50 p.p.
•Kinderen (van 4 t/m 11 jaar) € 10,80 p.p. 65+ € 2,00 korting

Tijdens de Kerstdagen gelden andere tarieven!

Pieter Zeemanstraat 47 3331 ER Zwijndrecht
Tel: 078 - 6128777 • info@sushizhu.nl

WPieter
W Zeemanstraat
W . S U S47H3331
I ZERHZwijndrecht
U.NL
Tel: 078 - 6128777 • info@sushizhu.nl
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Specialist
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administratie
Specialist
in technisch
beheer en
vastgoed
administratie
vastgoed
administratie
vastgoed
administratie
vastgoed administratie
DEGER BV | T. 06 - 103 102 47 | dgernette@deger.nl | www.deger.nl
DEGER
DEGERBV
BV|||T.
06---103
103102
10247
47|||dgernette@deger.nl
dgernette@deger.nl|||www.deger.nl
www.deger.nl
DEGER
BV
T.T.06
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47
dgernette@deger.nl
www.deger.nl
DEGER BV | T. 06 - 103 102 47 | dgernette@deger.nl | www.deger.nl
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Oliebollenwedstrijd

Steens en Partners Zaalvoetbaltoernooi
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Aanleg geluidsinstallatie
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Iedere aanvoerder dezelfde band
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Fihuma Bodemafsluiting

LAST VAN VOCHT IN UW KRUIPRUIM

• Kruipruimte-isolatie met schelpen
of isolatiechips
• Bestrijden van stank, vocht, koude,
Beide producten maken uw kruipruimte droog, het leefklimaat in uw woning wordt comfortabeler en u
ongedierte en schimmels met zand
bespaart sterk op uw energiekosten.
• Oplossen van verzakkingen met
Kruipruimte
isolatie
bodemafsluiting heeft
zand
enofbims
een gunstige uitwerking op het energielabel van
Fihuma Bodemafsluiting is gespecialiseerd in het
• Toepassen van drainage en
uw woning!
bestrijden van vocht, stank en koude in kruipruimtes en
het aanbrengen van isolatie.
grondwerkzaamheden
• Ophogen
tuinen
Wij maken
voor u geheelvan
vrijblijvend
eenen terrassen
Wij brengen een zogenaamde kruipruimte-isolatie of
of voeren geheel
bodemafsluiting aan in de kruipruimte, bestaande uit een gratis offerte
• Aanbrengen
van daksubstraat
vrijblijvend een gratis inspectie uit.
laag schelpen, zand, isolatiechips of korrels (bims). Door
• Opvullen van compartimenten met
het gebruik van deze isolerende producten wordt de
Ga
voor
meer
informatie
naar
onze
website:
www.fi
huma.nl
kruipruimte droger, het leefklimaar comfortabeler en kan
bijvoorbeeld zand of grind

Isoleer uw kruipruimte of kelder met zand en/of schelpe

er wordenbespaard op energiekosten.

Ook het aanleggen van drainage in en rond de
kruipruimte kan Fihuma Bodemafsluiting
voor u verzorgen.

Fihuma Bodemafsluiting
Stadionweg 27
3077 AN Rotterdam

www.fihuma.nl
T 010-2921003
F 010-2921004
Fihuma Bodemafsluiting
E info@fihuma.nl
Stadionweg 27
3077 AN Rotterdam

telefoon:
telefax:
email:

010 292 1003
010 292 1004
info@fihuma.nl

0170444.pdf 1

6-6-2016 15:59:31

0170445.pdf 1

6-6-2016 16:00:36

J&J Bezemer Schildersbedrijf
is gespecialiseerd in Schilder- & Spuitwerk
Op zoek naar een schilder of een goed schildersbedrijf voor uw
buiten of binnen schilderwerk of onderhoud?
Twijfel dan niet langer en contact ons. Wij helpen u graag verder.
Hans Bezemer 06-538 411 60 - Jaap Bezemer 06-480 833 82

Weverijstraat 10 • 3295 VR ’s-Gravendeel • Telefoon: 078 - 673 40 18
E-mail: jjbezemer@hotmail.com • www.jenjbezemerschildersbedrijf.nl

morgen kunt u haar gerust
weer een vraag stellen

0170378.pdf 1

4-7-2016 15:48:16

Bel de gratis KWF Kanker
Infolijn 0800 - 022 66 22
iedereen verdient een morgen

Woensdag 2 december 2015
Evenementenhal Gorinchem
Van 10.00 uur - 21.00 uur
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kaarten en meer info via: www.nationalevoetbalvakbeurs.nl
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CONTACTGEGEVENS & COLOFON
Hoofdbestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische zaken
Jeugd
Algemene zaken
Sponsoring & PR
Materiaal & Kleding
Lagere senioren
Algemeen bestuurslid

Vacature		voorzitter@grootelindt.nl
Erik Bezemer		 vicevoorzitter@grootelindt.nl
Vacature		secretariaat@grootelindt.nl
Johan Boer		 penningmeester@grootelindt.nl
Dave Klootwijk		 technischezaken@grootelindt.nl
Arno Cok		 jeugd@grootelindt.nl
Jan Jonas		 algemenezaken@grootelindt.nl
Marcel Mourik		 sponsorcommissie@grootelindt.nl
Alex de Winter		 materiaal@grootelindt.nl
Alex de Winter		 lageresenioren@grootelindt.nl
Hans Miedema		 algemeenbestuur@grootelindt.nl

Secretariaat
Ledenadministratie

Kirsten Winkelman		 contributie@grootelindt.nl

Wedstrijdsecretariaat
Selectie
Lagere senioren
Jeugd (competitie)
Jeugd (oefenwedstrijden)
Toernooien

Dave Klootwijk		
Rens Korteweg		
Eddy van Yren		
Eddy van Yren		
Eddy van Yren		

technischezaken@grootelindt.nl
secretariaatlageresenioren@grootelindt.nl
wedstrijdsecretariaatjeugd@grootelindt.nl
oefenwedstrijden@grootelindt.nl
toernooien@grootelindt.nl

THE MAKING OFF!
In nauw overleg met onze hoofdsponsor
ING is besloten om de teamfoto’s van alle
Groote Lindt teams te houden in het ING
kantoor op winkelcentrum Walburg. Op
zaterdag 27 augustus was het van ’s-ochtends 9u00 tot ’s-middags 14u00 een komen
en gaan van spelers, keepers en begeleiders.
Het was een prachtige dag. Niet alleen
vanwege het feit, dat Groote Lindt continue
zichtbaar was op het winkelcentrum maar
ook vanwege het zonnige weer. Wat op
sommige foto’s ook valt te zien.
Direct na het nemen van de foto ontvingen
de aanvoerders een uniek Groote Lindt
aanvoerdersband. De aanvoerdersband
werd aan iedere aanvoerder aangeboden
door Schildersbedrijf J&J Bezemer. ING bood
daarnaast ook aan iedereen die op de foto
was geweest een flesje water en een
armband aan.
Vanaf deze plaats een hartelijk dank aan ING
voor alle medewerking. Een groot compliment ook aan alle ING medewerkers, want
tijdens het maken van de foto’s was de

“winkel” gewoon open. Ook een woord van
dank aan Bremmer Makelaars voor het
beschikbaar stellen van het kantoor om
teams de mogelijkheid te geven om zich
voor de foto om te kleden.

Accommodatie adres
Sportpark Bakestein
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht
Telefoon: 078-6100719
E-mail: info@grootelindt.nl
Website: www.grootelindt.nl
Correspondentie adres
Postbus 351
3330 AJ Zwijndrecht
BTW Nummer
002552127B01
IBAN
NL97INGB0000144744
KvK Nummer
40321781
Hoofdsponsor
ING Bank N.V.
Valued Relations
Steens & Partners Accountants &
Adviseurs
Het Sponsorcollectief
Quartzline
Van der Panne
Leegwater Special Truck b.v.
KBR Bouw en Onderhoud
Restaria De Patrijs
Uitgave
ZPRESS Sport
Fotografie
Wilma van Strien
William Rijsdijk
Opmaak
ZPRESS Studio
Jim Teekens
Redactie
Marcel Mourik
Acquisitie
Dave van der Hoek
Cover
Marcel Miog
Drukker
ZPRESS Print
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Uw
Uw partner
partner in
in business
business
Steens & Partners is een team van accountants, belastingadviseurs,
Steens & Partners is een team van accountants, belastingadviseurs,
fusie & overname adviseurs en ﬁnancial consultants, gevestigd in Rotterdam,
fusie & overname adviseurs en ﬁnancial consultants, gevestigd in Rotterdam,
Amsterdam en Eindhoven. Wij zijn een multi-disciplinaire onderneming met
Amsterdam en Eindhoven. Wij zijn een multi-disciplinaire onderneming met
ruim 50 medewerkers die de kennis van een grote organisatie combineert
ruim 50 medewerkers die de kennis van een grote organisatie combineert
met de persoonlijke betrokkenheid van een kleinschalig kantoor.
met de persoonlijke betrokkenheid van een kleinschalig kantoor.
• Accountancy • Fusies & Overnames • Belastingadvies • Salarisverwerking
• Accountancy • Fusies & Overnames • Belastingadvies • Salarisverwerking
• Consultancy • Administratieve dienstverlening
• Consultancy • Administratieve dienstverlening
• Freelance Finance Professionals • IT Audit & Consultancy
• Freelance Finance Professionals • IT Audit & Consultancy

www.steens.nl
www.steens.nl
Vergunning verkregen
hetAFM
verrichten
Vergunning
verkregen voor
van de
voor het
Vergunning
verkregen
van
de
AFM
voor het
van
wettelijke
controleopdrachten
verrichten van wettelijke controleopdrachten.
verrichten van wettelijke controleopdrachten.

Voor
Voor meer
meer informatie
informatie over
over Steens
Steens &
& Partners:
Partners: www.steens.nl
www.steens.nl

