
Onze (bal) sponsoren van vandaag: 
 
Marnixkookt  
Waarom ik het leuk vind om te “sponsoren”?! 
Omdat ik zie dat mijn dochter haar sport doet met super veel enthousiasme, met haar nog zoveel andere kinderen in haar team en tegenstanders.   
Het is heerlijk om te zien; spanning voor de wedstrijd,  verbeten gezichten tijdens een wedstrijd, het juichen met een doelpunt, maar ook het omgaan met een teleurstelling van een 
verloren wedstrijd. Maar ook vooral ook de saamhorigheid die juist deze sport met zich mee brengt. Het is een sport voor elke groep van de samenleving, waarin kleur, ras, klein, dik en 
dun hand en hand samengaan om elkaar maar beter te maken. 
  
Over Marnixkookt; na 26 jaar in de horeca als kok ( waarvan de laatste 10 jaar als chef-kok in de grote restaurants )  te hebben gewerkt ben ik sinds mei 2018 gestart met 
Marnixkookt. Door de grote personeelstekorten en gebrek aan vakkennis bij de huidige generatie koks “spring” ik in bij restaurants. Daar zet ik de organisatie opnieuw op, maak 
nieuwe menukaarten aangepast aan het concept welke daardoor werkbaarder zijn. Ook doe ik catering bij de mensen thuis en organiseer bijvoorbeeld een barbecue bij u thuis. Vanaf 
volgend jaar staan er workshops in de planning ook op het gebied van vakkennis. U kunt hierbij aan denken aan; Vis, Varken, Wild en Groenten waarin alles stap voor stap word 
uitgelegd en samen worden bereid met hedendaagse kooktechnieken. 
 
Geïnteresseerd:    Pr. Irenelaan 57 1911 HV Uitgeest  06-53576352  Hallo@marnixkookt.nl  www.marnixkookt.nl 
 
 
JDK-Advies 
Ik sponsor graag de jeugd mee, korfbal is een teamsport waarbij achtergrond geen enkele rol speelt en waarbij men werkt voor elkaar, verliezen en winnen hoort 
hierbij en maakt elkaar als team sterker. De saamhorigheid is groot, ze/ we hebben wat voor elkaar over. Dit is voor nu (in de jeugd) maar ook voor later als zij 
groot zijn van belang. In de sport maar ook daarbuiten. 
  
JDK Arbeidsveiligheid en Advies, adviseert bedrijven op het gebied van veilig en gezond werken, waarbij de mens centraal staat in zijn of haar functioneren. 
Door de professionele hands-on aanpak en de actieve rol ontzorgen wij u in elk proces en betrekken wij u op actieve wijze hierin mee. Hierdoor  kunt u direct 
en te allen tijde uw Arbomanagement systeem in eigen handen nemen. 
 
Geïnteresseerd:    Pr. Irenelaan 57 1911 HV Uitgeest  06-52320961  info@JDK-ADVIES.NL  
 
 

DMF Metaalbewerking van hoge kwaliteit 
Draaien, frezen, slijpen, boren, tappen, honen, lappen, revisie van hydraulische/pneumatische componenten, samenstellen tot complete machines en 
assembleren van onderdelen. Kortom, DMF Dietvorst MachineFabriek BV houdt zich bezig met alle verspanende werkzaamheden. Eind maart 2013 is een 
nieuwe machine geïnstalleerd, waarmee nu zelfs componenten kunnen worden gedraaid van Rond. 520 x 3900mm. Maar ook het allerkleinste onderdeel blijft 
alle aandacht houden. 
 
Adres:   Molenstraat 32  Postcode: 1911 DA  e-mail: info@dmfdietvorst.nl  telefoon: +31 (0)251 310 119 
 
 

Korfbal Kids 
Mijn naam is Jelmer Knossen. Ik ben actief vrijwilliger bij de korfbalvereniging Roda Westzaan. Ik geef al jarenlang trainen en organiseer veel jeugdactiviteiten. Ik heb 
KorfbalKids opgericht, omdat ik het belangrijk vind dat elk kind met plezier aan de korfbalsport deelneemt. Met mijn clinics op scholen en verenigingen probeer ik hier aan 
bij te dragen. Het werven van kinderen en het opleiden van trainers zijn twee belangrijke aandachtspunten bij veel korfbalverenigingen. Als de leden binnen zijn is er vaak 
slecht zicht op, of ze het ook leuk vinden in een team. Goede trainers leveren hier een belangrijke bijdrage aan. 
Door trainers op te leiden en clinics te geven op scholen proberen we onze missie te bereiken. Het doel is daarom altijd om een structurele relatie op te bouwen met de 
school of de vereniging. Dan kunnen we namelijk echt wat betekenen. We zijn daarnaast ook altijd bezig met het ontwikkelen van onze clinics om deze perfect te laten 
aansluiten op de huidige behoeften van de maatschappij. 

Geïnteresseerd:  Korfbal Kids Ganzenwerfstraat 46  1501 BK Zaandam  jelmerknossen@korfbalkids.nl  06 10 36 51 80 
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