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Standaard breedte: 38 mm, 78 mm oplopend met 40 mm
Tarieven: maandag t/m vrijdag € 5,00 per mm/kolom

zaterdag € 5,58 per mm/kolom (Prijzen excl. 21% BTW)

Telefoon: 088-8240135
Fax: 088-8240199

ma. t/m vr.: 09.00-16.00 uur
familieberichten@telegraafmedia.nl

SPEURDERS
zaken & transacties

Juridische mededelingen

Zaken en transacties

Ruim 300 rubrieken waarin u
uw Speurder kunt plaatsen!

Ruim 300 rubrieken waarin u
uw Speurder kunt plaatsen!
Voor het complete overzicht
www.speurdersindekrant.nl

BV, Ltd, (belastingvrije) Euro-BV
Maximaal profijt van EU-belastingtarieven en vrijstellingen.
Binnen 24 uur inschr. bij KvK, ook bij (dreigend) faillissement.

100% anoniem aandeelhouderschap mogelijk.

www.ostrea.rs of 088-7766510
BV met schulden bel ons
wij nemen BV met schulden
over Bel
06-19627694 kijk op
www.tridevi.nl

BV bijna FAILLIET
dreigend faillissement

SANEER UW SCHULDEN
MAAK EEN DOORSTART

www.rechtshof.nl
088 - 0400 988

Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug

dan klommen wij hoog de hemel in
en haalden wij je gelijk weer terug

Verbijsterd en met grote verslagenheid geven wij kennis
dat geheel onverwachts, en zo plotsklaps op de plek die
haar lief was, het strand van Zandvoort, onze zuster
en zeer geliefde tante ons heeft verlaten in het bijzijn
van enkele van haar dierbaren.

Froukje van Driel
Amsterdam, Zandvoort,
22 augustus 1942 17 juli 2014

Amstelveen: Jurriaan van Driel
Edith van Driel-Botineau

Badhoevedorp: Antje Brouwer-van Driel
Piet Brouwer

Badhoevedorp:Piet van Driel
Anneke van Driel-van der Pouw Kraan
Neven en nichten,
Achterneven en achternichten

Correspondentie-adres:
Dunweg Uitvaartzorg, t.a.v. de familie Van Driel
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
woensdagavond 23 juli van 19.00 tot 20.00 uur in de
rouwkamer van Dunweg Uitvaartzorg in De Meer-
wende, Kamerlingh Onneslaan 131 te Badhoevedorp
(ingang rechts van het gebouw).

De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op
vrijdag 25 juli om 10.30 uur in de Sloterkerk, Osdorper-
weg 28 te Amsterdam-Sloten.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraaf-
plaats Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam-Osdorp.

Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
in één van de ontvangkamers van de begraafplaats.

Geen bloemen.

BV ter overname gezocht
Schulden , claims etc geen bezwaar !!!
Uw Bv nemen wij inclusief schulden , claims , personeel, huur-

contracten etc over. !!Tegen normale tarieven !!

binnen 24 uur nieuwe bestuurder en adres.
binnen 48 via notaris overgeschreven.

U kunt weer met een gerust hart verder ondernemen.
Tevens ook het juiste adres voor het oprichten van een nieu-
we vennootschap eventueel met plaatsvervangend directeur.
Onze medewerkers zijn 24/7 bereikbaar, bel of mail gerust uw
situatie voorzien van kvk nummer en een korte omschrijving
en wij nemen contact met u op voor de mogelijkheid .

jmcmt@outlook.com
0616178851

Met vriendelijke groet

Jeroen
JMCMT Consultancy

De partij bij de voorgenomen
juridische splitsing, Tomajebo
B.V. gevestigd te Tilburg, als
adres hebbende Linge 6 te
Tilburg, heeft de stukken als
bedoeld in de artikelen 2:334h
en 2:334aa van het Burgerlijk
Wetboek in het handelsregis-
ter te Eindhoven en op voor-
meld adres neergelegd.

Overgang van rechten en ver-
plichtingen ingevolge Afdeling
3.5.1a van de Wet op het fi-
nancieel toezicht

Mededeling

1. E.O.C. Onderlinge Sche-
penverzekering U.A, statutair
gevestigd te Meppel en thans
kantoorhoudende te 7943 PE
Meppel, Blankenstein 150
(hierna: EOC) (voor statuten-
wijziging genaamd: Vereni-
ging Oranje, Onderlinge Ver-
zekering van Schepen U.A.,
gevestigd te Groningen en
destijds kantoorhoudende te
9726 AC Groningen, Stations-
weg 3 c), de verkrijgende
rechtspersoon, deelt hierdoor
aan belanghebbenden mee
dat met instemming van De
Nederlandsche Bank NV sta-
tutair gevestigd te Amster-
dam, verleend bij besluit van
27 juni 2014, in het kader van
een juridische fusie in de zin
van artikel 309 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek,
tussen EOC en efm onderlin-
ge schepenverzekering U.A.,
een onderlinge waarborg-
maatschappij U.A., statutair
gevestigd te Meppel, kantoor-
houdende te 7943 PE Mep-
pel, Blankenstein 150, inge-
schreven in het handelsregis-
ter onder nummer 01084789
(hierna: EFM), de verdwijnen-
de rechtspersoon, de rechten
en verplichtingen uit of krach-
tens na te noemen overeen-
komsten van schadeverzeke-
ring zijn overgegaan op EOC,
in het kader van diens be-
drijfsuitoefening thans vanuit
een vestiging in Meppel.

2. De in alinea 1 bedoelde
overgang heeft betrekking op
alle overeenkomsten van
schadeverzekering, die beho-
ren of behoord hebben tot het
door EFM uitgeoefende direc-
te schadeverzekeringsbedrijf
en die zijn gesloten vanuit de
vestiging in Meppel.

3. Van deze overgang is over-
eenkomstig artikel 3:120, eer-
ste lid, van de Wet op het fi-
nancieel toezicht, mededeling
gedaan in de Staatscourant
van 17 juli 2014, nummer
20651.

4. De overgang is voor alle
belanghebbenden van kracht
geworden met ingang van de
dag na die van verlijden van
de notariële akte van fusie.
De notariële akte van fusie is
gepasseerd op 30 juni 2014.

5. De betrokken verzekering-
nemers zijn krachtens artikel
3:120, zevende lid, van de
Wet op het financieel toezicht
gedurende drie maanden na
dagtekening van die Staats-
courant bevoegd de overeen-
komst van schadeverzekering
schriftelijk bij EOC op te zeg-
gen met ingang van de dag
na afloop van deze termijn.

6. In geval van zodanige op-
zegging vindt door EOC pro
rata premierestitutie en de
verschuldigde assurantiebe-
lasting plaats op basis van de
brutopremie, overeenkomstig
laatstgenoemde wetsbepa-
ling.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
We hebben je lief, tot weerziens!

Ir. Antoni Nicolaas (Ton)
Simon

weduwnaar van

Ariena Barendina
Simon-Van Woerden

Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar.

Helmond: Elly Simon
Palm Harbor FL: Ed Simon en

Beata A. Simon-Carlson
Zach, Niki, Luke
ElisabethZygmuntBogucki.

20 juli 2014
Horst 23, 5707 GWHelmond

De afscheidsdienst wordt gehouden op
zaterdag 26 juli om 09.30 uur in de Luxzaal
van crematorium Rijtackers, Anthony
Fokkerweg 150 te Eindhoven.
Aansluitend aan het afscheid in de Luxzaal
is er gelegenheid tot persoonlijk condoleren
in de koffiekamer van het crematorium.
Ton is thuis, daar bent u welkom om
afscheid te nemen op woensdag en
donderdag van 9.00 tot 18.00 uur.

De te fuseren rechtspersonen
Mark Visser Holding B.V. ge-
vestigd te Haren, per adres
Borgsingel 40 te Haren en Y.
Visser Holding B.V. gevestigd
te Kropswolde, per adres 't
Harde 14 te Haren, hebben
op 27-5-2014 de stukken als
bedoeld in artikel 2:314 Bur-
gerlijk Wetboek en het verslag
als bedoeld in artikel 2:328 lid
5 Burgerlijk Wetboek in het
handelsregister en op voor-
melde adressen neergelegd.

Met verdriet en verbijstering hebben directie en medewerkers
van Koninklijke Luchtvaart Maatschappij kennisgenomen

van de tragische gebeurtenis met het Malaysia Airlines vliegtuig
in het Oekraïense luchtruim op 17 juli 2014 op weg van

Amsterdam naar Kuala Lumpur.

Het verlies van alle passagiers - onder wie vele landgenoten –
en de bemanning heeft ons diep getroffen.

Onze gedachten bij deze ramp, waarvan de omvang nauwelijks is te
bevatten, gaan uit naar de slachtoffers. Wij leven intens mee in het
verdriet van familie, vrienden en nabestaanden bij het ingrijpend

verlies van hun dierbaren die niet meer terugkeren.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

C.M.P.S. Eurlings, president-directeur

Amstelveen, 22 juli 2014

Reisbrancheorganisatie ANVR is diep geschokt door de ramp die heeft
plaatsgevonden met vlucht MH17.

Namens alle aangesloten reisondernemingen, waarvan vele nauw
betrokken zijn, willen wij ons medeleven betuigen aan alle
nabestaanden.

Onze gedachten gaan uit naar familie en vrienden van de passagiers
en de bemanningsleden.

Bestuur, directie en reisondernemingen van de ANVR

BARRY ARDIN JAN WILLEM KOOIJMANS
APRIL ANTIGONE KOOIJMANS-VAN DOORN

MIRA ELISE
ISA AIMÉE

17 juli 2014

Met groot verdriet berichten wij u dat het prachtige gezin van April & Barry met
hun beide dochters, Mira & Isa is omgekomen op de vlucht van Malaysia
Airlines naar Kuala Lumpur.

Het verlies van dit zo liefdevolle, sprankelende gezin laat een leegte achter die
we niet kunnen bevatten.

De enige troost die we als familie hebben is dat ze samen waren toen hun
vliegtuig werd getroffen.

Familie Kooijmans Familie Van Doorn
Maried en Bob Sabine en Menno
Anouk en Aart Jan van Triest Karen en Diederick
Paula en Gideon

Correspondentieadres:
Burgemeester de Wijslaan 6 Eerbeeksedijk 15
6971 CD Brummen 7371 EB Loenen

Web-site: barryenapril.nl

Verbijsterd en verdrietig zijn wij om het verongelukken op 17 juli jl.
van vlucht MH 17 van Malaysia Airlines. 298 mensen vertrokken vanaf
Schiphol. Op weg naar huis. Voor het werk. Of voor een welverdiende
vakantie. Allen vonden ze de dood door een zinloze daad. Onze
verslagenheid, woede en machteloosheid om zoveel onschuldige
slachtoffers is groot.

Het is stil in vele gezinnen, buurten en verenigingen. In deze
moeilijke tijd voelen wij ons zeer verbonden met familieleden en
naasten van de passagiers en bemanningsleden in het toestel. Wij
leven intens mee met iedereen die geconfronteerd is met een
persoonlijk verlies en wensen hen alle kracht en steun bij het
verwerken van dit pijnlijke verdriet.

Directie en medewerkers van Schiphol Group

Enige kennisgeving

“Before Elvis, there was nothing”

Tot mijn intens verdriet is na een kortstondige ziekte
overleden mijn lieve man, steun en toeverlaat

Johannes Lambertus (Hans) “Chang”
van den Broek

Voormalig
C.T.O. en Presales Manager HP Nederland

Hilversum Blaricum
20 april 1952 19 juli 2014

ช้าง&น้อง
ที่รัก..เธอจะอยู่ในหัวใจฉันตลอดไป

Hilversum : “Nong” Pongjai Unmuang

Correspondentieadres:
Dhr. C. van Pieterson
Waterlinie 30, 3831 SR Leusden

Hans is overgebracht naar Uitvaartcentrum Dekker
& Zn., Van Riebeeckweg 45, 1212 EH Hilversum,
waar op donderdag 24 juli van 19.00 tot 20.00 uur
gelegenheid is om Nong en vrienden te ontmoeten.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag
26 juli om 13.30 uur in Crematorium Den en Rust,
Frans Halslaan 27, 3723 EA Bilthoven.
Hierna is er in de ontvangkamer tevens gelegenheid
tot condoleren.

Hans hield van rode rozen.

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten -
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

Vasalis

Door haar kinderen omringd is tot ons grote verdriet
gestorven onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, grotemama

Gerrie Vogelenzang - van der Kooi
weduwe van Onno Vogelenzang

Twijzel Heemstede
11 februari 1923 18 juli 2014

Pierre Vogelenzang †

Louise en Massimo Villinger - Vogelenzang
Christopher, Jandouwe en Ruth met

Christian en Massimo

Rogier en Nicoline Vogelenzang - van der Pas
Matthijs, Gala, Hannah

Onze moeder is overgebracht naar Afscheidshuis
Brokking & Bokslag, Herenweg 92 te Heemstede,
alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag
24 juli om 14.45 uur in de grote aula van Crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst is 14.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in een van
de ontvangkamers.

Met ongeloof en grote verslagenheid hebben wij
kennis genomen van het verdrietige bericht dat onze
collega

Charles Tamtelahitu

een van de slachtoffers is van de ramp met het
vliegtuig van Malaysia Airlines (vlucht MH17) op
donderdag 17 juli 2014. Onze gedachten gaan uit naar
Charles, zijn zoon en onze collega Jahja, zijn dochter
en kleinkind. Wij wensen de familie veel sterkte bij
het verwerken van dit enorme verlies. In dankbare
herinnering wat hij voor ons bedrijf heeft betekend,
zal Charles altijd in onze gedachten blijven.

Directie en collega’s van KH Engineering

Met ongeloof en grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het neerstorten van vlucht MH 17 boven het grondgebied van
Oekraïne. Onze gedachten zijn bij de familieleden, vrienden en
naasten van de slachtoffers. Wij leven intens met hen mee.

Ankie Broekers-Knol
Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Geert Jan Hamilton
Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Anouchka van Miltenburg
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden
Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


