
Voorjaar op Ameland!
Er even heerlijk tussenuit? 
Het begint al met de over-
tocht met de boot. De wind 
die door uw haren waait en 
de geur van de zee. U laat de 
dagelijkse hectiek even he-
lemaal los.

WestCord Hotel Noordsee****
Hotel Noordsee op Ameland 
is een comfortabel ingericht 
viersterren Waddeneiland 
hotel. De 80 hotelkamers zijn 
van alle gemakken voorzien 
en bieden een eigen balkon 
of terras. U kunt gebruik 
maken van het verwarmde 
zwembad, de sauna en de 
gehele dag kunt u heerlijk 
genieten in Vincenzo Grand 
Café. Het gezellige dorp 
Nes en het Noordzeestrand 
liggen op loopafstand van 
Hotel Noordsee. Vanaf het 
hotel beginnen diverse fi ets- 
en wandelroutes. 
Tijdens uw verblijf maakt u 
een onvergetelijk uitstapje 
naar het Robbeneiland. Van-
af de boot kunt u de zeehon-
den op zeer korte afstand 
zien liggen.

Inclusief
•  2x overnachting in een 

Comfort kamer
•  2x uitgebreid ontbijtbuffet
•  Optioneel: 1x driegangen-

diner (dag van aankomst)
•  1x gebruik sauna
•  Rondvaart naar het

Robbeneiland* 
•  Eilander Voordeelbonnen-

boekje
•  Plattegrond en wandel-

routes van het eiland

Prijzen
Lezersprijs v.a. €89,50 p.p.
Incl. diner v.a. €115,00 p.p.
Prijs is op basis van 2 perso-
nen per kamer. Toeslag op 
vrijdag, zaterdag & tijdens 
schoolvakanties €10,- per 
persoon. Verblijf is mogelijk 
t/m 30 juni 2015. 

*Overige voorwaarden vindt 
u op de website. 

Boeken en meer informatie
www.westcordhotels.nl/
huisblad-ameland of tele-
fonisch: 0519-546600 o.v.v. 
Huis aan Huis Ameland. 

DRIE DAGEN VOORDELIG AMELAND

20 x
BOEK

Ga snel naar 
www.deweekkrant.nl/actie

Win Een 
schat aan 
liefde, het 
ultieme 

Valentijns-
cadeau van 
Marthe van 
der Noordaa

Klik&Win

Wij zoeken een:

Hypotheek- / assurantieadviseur m/v
32-40 uur

Bedrijfsprofiel:
Kooyman Hypotheken en Verzekeringen biedt de hoogste kwaliteit in dienstverlening. Zowel
voor nieuwe als bestaande hypotheken. Tevens verzorgen wij een compleet pakket aan 
verzekeringen aan particuliere en zakelijke relaties. 

De functie:
• het geven van compleet advies op het gebied van hypotheken, financieringen en      

verzekeringen aan nieuwe klantrelaties en onze bestaande portefeuille.

Jouw profiel:
• je voldoet aan de deskundigheidseisen gesteld door het WFT
• ervaring bij een intermediair is een pré
• je bent klant- en resultaatgericht
• je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
• je bent enthousiast, representatief en een echte teamplayer
• je bent bekend met Outlook, Excel, Word. Ervaring met NWP is een pré
• je hebt geen negen-tot-vijf-mentaliteit en bent bereid om ’s avonds en op zaterdag te 

werken
Als je niet aan de functie-eisen voldoet heeft het geen zin te reageren.

Wij bieden:
• een afwisselende baan met een grote mate aan vrijheid
• een prettige werksfeer binnen een klein team
• goede arbeidsvoorwaarden
• prima toekomstvooruitzichten
• werken op ZZP-basis is bespreekbaar

Interesse?
Ben jij geïnteresseerd in deze uitdagende functie?

Stuur je motivatie en CV naar Kooyman Hypotheken en Verzekeringen, t.a.v. mevrouw    
C.A. Sulkers, Postbus 58, 3350 AB Papendrecht of mail naar karin.sulkers@kooyman.com. 
Voor meer informatie over deze functie kun je haar bereiken via telefoonnummer 
078-61 56 722.

Kooyman Hypotheken & Verzekeringen
Brederodehuis 20

3353 HD Papendrecht
078 - 6156722

www.kooyman.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Oproep voor elftal foto’s

vv papendrecht - De bijna 
100-jarige geschiedenis van 
VV Papendrecht is rijk aan 
hoogtepunten en omvat 
honderden teams die ge-
speeld hebben in het rood 

en zwart. 
Om een tijdslijn te maken 
van deze teams, plaatsen 
wij een oproep om elftalfo-
to’s uit het verleden beschik-
baar te stellen. Het verzoek 

is om deze digitaal aan te 
leveren bij de redactie van 
de website, eventueel met de 
bijhorende namen. Mail uw 
teamfoto naar websitevoet-
bal@vvpapendrecht.nl

Pupillen team E7 van 2007. Heeft u nog een teamfoto uit het verleden? Mail die dan, eventueel 
voorzien van de namen van de spelers, naar websitevoetbal@vvpapendrecht.nl

Pupil van de week Björn: 
linkspoot met goed schot
vv papendrecht - Bij elke 
thuiswedstrijd van zaterdag 
1 wordt een pupil uitgeno-
digd om de wedstrijd bij te 
wonen. Op de middenstip, 
vlak voor het begin van de 
wedstrijd, gaat de Pupil van 
de Week op de foto met de 
scheidsrechter en de beide 
aanvoerders. 
Tijdens de wedstrijd zit hij 
of zij in de dug-out naast de 
wisselspelers. In de rust en 
na de wedstrijd is de pupil 
van de week te gast in de be-
stuurskamer. Als afsluiting 
krijgt hij ‘de Pupil van de 
week bal’ overhandigd met 
daarop alle handtekeningen 
van de 1e elftalspelers.
Deze week is de eer om pu-
pil van de week te zijn, toe-
bedeeld aan Björn Zagwijn. 
De speler van F1 is een zelf-
verzekerde en enthousiaste 
jongen. 
In het team van de trainers 
Mark van der Leede en Mai-

chel Blom is hij de links-
back. In de bekerwedstrijd 
tegen ASWH laat hij zien 
dat hij een moderne back is 
die graag opkomt om zich te 
bemoeien met het aanvals-
spel. 
Björn, die voor het tweede 
jaar in F1 speelt, is linkspoot 
met een goed schot. Hij ver-
telt dat hij vooral met zijn 
binnenkant aardig kan trap-
pen, een wreeftrap vindt hij 
nog lastig. 
Het leukste aan voetbal 
vindt hij veel scoren. Op 
dit moment is Ronaldo zijn 
favoriete speler en Real Ma-
drid is zijn favoriete club. 
Hij denkt dat dit jaar in de 
Eredivisie PSV kampioen 
wordt, al hoopt hij dat stie-
kem zijn favoriete Neder-
landse club Feyenoord het 
wordt. Wij wensen Björn 
veel plezier en succes bij 
de wedstrijd Papendrecht 
– Piershil.

Björn Zagwijn, die voor het tweede jaar in F1 speelt, kan vooral 
met zijn binnenkant trappen. Een wreeftrap vindt hij nog lastig. 

Genomineerden sportgala
vv papendrecht - Op woens-
dag 18 februari vindt het 
jaarlijkse Sportgala Papen-
drecht plaats in theater De 
Willem. De afgelopen jaren 
zijn meermaals ploegen en 
vrijwilligers van VV Pa-
pendrecht in de prijzen ge-
vallen. Ook deze keer zijn 
de nodige VVP’ers genomi-
neerd:  categorie Sportploeg 

2014 VV Papendrecht 1, ca-
tegorie Sporttalentploeg VV 
Papendrecht Meisjes D1 en 
vrijwilligers Eimerd van de 
Griend en Dick Verschoor. 
Naast het uitreiken van 
de prijzen is er weer volop 
entertainment, met onder 
meer een spetterend optre-
den van de Papendrechtse 
Dansstudio Bounce.

Vrouwenafdeling groeit
vv papendrecht - De meis-
jes-/vrouwenafdeling van 
VV Papendrecht is een be-
langrijk onderdeel van de 
club. De afdeling is nog 
steeds groeiende en dit sei-
zoen zijn er meer ploegen 
dan ooit tevoren, zowel ze-
ven- als elftallen. 
Als je niet zo goed uit de 
voeten kunt op een heel 

veld, kun je je bij een 7-tal 
aansluiten dat op een half 
veld speelt en met kleinere 
doelen.  Uiteraard is er altijd 
ruimte voor nieuwe, aan-
stormende talenten. Aan-
melden kan via de website 
of kom gewoon eens langs 
op het Slobbengors, bijvoor-
beeld om enkele keren vrij-
blijvend mee te trainen.

Programma 
vv papendrecht - Papen-
drecht hoopt na de vele af-
gelastingen, de eerste wed-
strijd na de winterstop op 
het Slobbengors te spelen 
tegen Piershil. De ploeg uit 
het gelijknamige dorp staat 
op de negende plaats met 
16 punten. Papendrecht, 
dat met succes verschillen-
de oefenwedstrijden heeft 
gespeeld, zal moeten laten 
zien dat het de terechte kop-
loper is door de punten op 
het Slobbengors te houden. 
De aftrap wordt om 14:30 
verricht door de pupil van 
de week Bjorn Zagwijn. 
Het tweede elftal heeft geen 
competitie verplichtingen.
Deze elftallen spelen zater-
dag thuis: 8:30 Papendrecht 
E4 – De Alblas E4, 9:45 GJS 
E1 - Papendrecht E1, 10:00 
De Alblas C2 – Papendrecht 
C3, 10:30 Papendrecht D1 
– RKDEO D1 (oefen), 10:30 
Hardinxveld A1 – Papen-
drecht A1 (oefen), 12:30  Pa-
pendrecht B4 – Oranje Wit 
B7 en 14:30 Papendrecht 1 – 
Piershil 1. Meer info: www.
vvpapendrecht.nl


