
ONDERNEMER IN BEELD

Intake Centrum Nederland 

voert oogheelkundige onder-

zoeken uit ten behoeve van een 

ooglaserbehandeling of lensim-

plantaten. Aan de hand van de 

uitkomsten wordt een onafhan-

kelijk en vrijblijvend advies ge-

geven waarin bepaald wordt of 

uw ogen geschikt zijn voor een 

ooglaserbehandeling. Het In-

take Centrum heeft afspraken 

met verschillende gerenom-

meerde klinieken voor de uit-

voering van een daadwerkelijke 

behandeling.

Dichtbij

‘Ons doel is om een onaf-

hankelijke medische basis 

te leggen zodat er een ver-

antwoord besluit kan wor-

den genomen om vervol-

gens tot een behandeling 

over te gaan’. 

Dat geeft Ramon Meijer van 

Intake Centrum Nederland 

aan, dat gevestigd is aan de 

Einsteindreef  in Utrecht. 

Klanten gaan uiteindelijk 

alleen nog maar voor de 

behandeling zelf naar de 

kliniek, alle overige onder-

zoeken en controles vinden 

gewoon plaats bij Intake 

Centrum in Utrecht. 

De onderzoeken worden 

gedaan door specialisten 

met meer dan 10 jaar erva-

ring in de ooglaserwereld, 

waaronder natuurlijk een 

optometrist. 

Leesbril weg?

Een behandeling streeft er-

naar dat je hetzelfde zicht 

hebt als met een bril of 

lenzen. Soms zelfs beter. 

Ooglaserbehandelingen 

zijn mogelijk bij een sterk-

te van +6 tot -12. Bij ho-

gere sterkten zijn er wel-

licht andere opties zoals 

een lensvervanging of een 

voorzetlensje in het oog. 

Voor mensen met een lees-

bril zijn er tegenwoordig 

ook mogelijkheden in de 

vorm van het implanteren 

van multifocale lenzen. 

In december 2014 en Janu-

ari 2015 is het vooronder-

zoek, dat ruim anderhalf 

uur in beslag neemt, ge-

heel gratis. 

Neem vrijblijvend contact 

op om te kijken wat Intake 

Centrum Nederland voor 

je kan betekenen.

ONAFHANKELIJK ADVIES 
OVER OOGLASEREN

Intake Centrum Nederland

Einsteindreef 105, 3562 GB, Utrecht

Tel: 06-17413030.

www.intakecentrum.nl

info@intakecentrum.nl
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Onze winkel is een begrip in 

Maarssen en omgeving, bij jong 

en oud! 

De speciaalzaak biedt meer 
dan alleen groenten en fruit. 
Heerlijke verse (biologische) 
producten, een uitgebreid 
assortiment aan maaltijden, 
salades en zelfs cadeauver-
pakkingen. De Groot maakt 
het verschil door het brede 
assortiment, de kwaliteit en 
door de gezellige sfeer. Ons 
personeel heeft een uitge-
breide productkennis, voor 
voedseladvies op maat kunt 
u bij ons terecht.

In 1958 begon De Groot als 
kwekerij, vanaf het land 
werd direct geleverd aan 
de klant. Vanaf 1978 be-
gon de verkoop vanuit de 
schuur. Na een grondige 
verbouwing ontstond er een 
gemoderniseerde winkel. 
‘Mensen die vroeger al hun 
groenten en fruit bij de kwe-
kerij haalden, komen nu 
nog steeds naar de winkel 
aan het begin van de Tuin-
bouwweg in Maarssen’. 
Ook zijn er steeds meer 
nieuwe klanten die ons 
een bezoekje brengen. Vaak 
komt dat voort via mond op 
mond reclame. De beste re-
clame die er is.

Zoals gezegd zijn we meer 

dan een groentezaak. We 
komen onze klanten ook 
tegemoet bij speciale gele-
genheden!

- Rijkelijk opgemaakte 
 saladeschotels, amuses 
 en verdere traiteur zijn 
 onze specialiteit.
- Fruitmanden leveren wij 
 door heel het land.
- Wij leveren werkfruit aan 
 bedrijven.

Op 12 en 13 december hou-
den wij een uitgebreide 
proeverij waarin wij onze 
kerstspecialiteiten laten 
proeven. Dit mag u niet 
missen!

De Groot groenten - en 
fruitspeciaalzaak, vers voor u

De Groot Groenten- en

Fruitspeciaalzaak

Tuinbouwweg
3602 AT Maarssen

www.degroot.versvooru.nl

Telefoon: 0346-561020
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Vier jaar geleden besloot 
Gerdine van Loon te gaan doen 
wat ze echt graag wil. Vanuit 
haar passie voor wijn ontstond 
wijnhandel Mivino. “Ik heb met 
een stel vriendinnen een kook-
club en begon het steeds leuker 
te vinden bij elk gerecht de juis-
te wijn te vinden. Met die inte-
resse wilde ik iets doen.”

MiVino is een groothandel 
voor wijnen, delicatessen 
en geschenken, maar ook 
particulieren kunnen in 
Maarssen en in de web-
shop terecht. Ook als rela-
tiegeschenk is een goede 
wijn volgens Gerdine zeer 
geschikt: “Het is een waar-
devol geschenk om te geven 
en te krijgen.”

Gerdine rondde in 2012 de 
Vinologenopleiding af en 
volgde daarna de opleiding 
tot Gastronoom-Sommelier 
bij de Academie voor Gas-
tronomie van Peter Klosse. 
“Ik vind het leuk om de 
smaken van eten en wijn 
te analyseren en tot een 
perfecte smaakcombina-
tie te komen. Alle wijnen 
in mijn assortiment zijn 
met zorg gekozen. Het zijn 
kwaliteitswijnen met een 
uitgebreide beschrijving en 
een bijbehorend wijn-spijs 
advies.”

De wijnen die Gerdine ver-
koopt, laten een grote vari-

eteit zien in druivensoort, 
land van herkomst, smaak 
en prijs. “Het is een uitda-
ging om klanten persoonlijk 
te adviseren en samen te 
zoeken naar een passende 
wijn. Voor liefhebbers die 
meer willen ontdekken, 

geef ik ook overzichtswijn-
proeverijen.”

De perfecte wijn-spijs combinatie

www.mivino.nl
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Johan Hofl and levert al 32 
jaar kwaliteitsmachines voor 
terreinonderhoud. Naast het 
dealerschap van verschillende 
topmerken ligt onze grootste 
kracht in de serviceverlening 
en ons vakmanschap. 

Het nieuws van dit moment 
is de uitbreiding van ons 
accuprogramma met een 
doorslijpmachine, de Stihl 
TSA230. Door het gebruik 
van deze stille en krachtige 
machine zonder uitlaatgas-
sen is het voortaan moge-
lijk om ook binnen slijp- of 
zaagwerk te verrichten. De 
Lithium-Ion accu’s en la-
ders zijn in verschillende 
capaciteiten verkrijgbaar. 
Ons assortiment heeft voor 
elk wat wils, van particu-
liere kleine tuinen tot be-
drijfsterreinen. Grote mer-
ken als Stihl, Viking, John 
Deere, Stiga, Green Tech-
nology en Silky zijn goed 
vertegenwoordigd in onze 
showroom. Wij werken op 
de ouderwetse manier met 
de modernste technologie. 
Daarbij bieden wij volledige 
service. Alle machines die 
bij ons gekocht zijn, kunnen 
worden onderhouden en 
gerepareerd in onze eigen 
werkplaats. Bij aflevering 
van de gebruiksklare ma-
chines krijgt u bij Hofland 
Tuin en Parkmachines tekst 

en uitleg. En bij uw eerste 
bezoek aan onze showroom 
luisteren we juist heel goed 
naar wat u verwacht van 
uw nieuwe machine. Want 
onze machines zijn alle-
maal goed, maar welke past 
bij u? Dit persoonlijk advies 
en de geboden kwaliteit 
staan garant voor een lang-

durig en plezierig gebruik. 

HOFLAND TUIN EN PARKMACHINES 
VOOR KWALITEIT

Hofl and Tuin - en Parkmachines
Maarsseveensevaart 90A

3601 CG Maarssen

Tel: 0346-571329

info@johanhofl and.nl
Op woensdag gesloten.


