
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Een voetbalschool die een speciale plek kreeg in de voetbalharten van de 

deelnemers en organisatie. 

 

Maandag 26 oktober 2009 om 08.30 uur 

verschenen de 110 deelnemers voor hun 

driedaagse voetbaltraining. Trainen als 

voetbalprofs, maar daarnaast ook nog voorbereid 

worden op je toekomst in de techniek. Iedereen 

wil graag profvoetballer worden, maar dat geluk is 

niet voor iedereen weggelegd. Een carrière in de 

techniek behoort dan tot de mogelijkheden.  Om 

precies 09.00 uur deed de voorzitter  van NOC-

NSF mevrouw Erica Terpstra de op haar zo 

inspirerende wijze de openingshandeling. Onder het toeziend oog van de massaal opgekomen media, 

trokken de deelnemers in defilé langs haar heen. Het enthousiasme dat zij overbracht op de 

deelnemers, trainers, ouders, opa‟s en oma‟s, maakte dat de eerste dag niet meer stuk kon., maar 

toen  kwam dat bericht….  een onbeschrijfelijk bericht wat alle vreugde rond de voetbalschool in een 

keer neersloeg . Het overlijden van ons jeugdlid  Priscilla Walpot.   Verdriet, maar ook gevoelens van 

onmacht  en met name  respect naar de nabestaanden deed ons besluiten om deze jubileumeditie na 

een dag af te gelasten   

Om het verdriet om te zetten in weer een stukje plezier, hadden we in overleg met de techniekcoaches 

en Arsenal Soccer een alternatieve datum vastgesteld om alsnog de vijfde editie op een waardige 

wijze af te sluiten. 

De afronding van de 5e voetbalschool van NOAD 67 

ging plaatsvinden op dinsdag 22 december a.s. in de 

kerstvakantie. Ook voetbalprofs trainen in de winter, 

maar Koning Winter hield huis in Nederland en zo ook 

op het sportpark aan de Zijpestraat. De velden waren 

onbespeelbaar. Het sneeuwvrij maken was een 

ondoenlijke klus en moest uiteindelijk de afronding 

afgelast worden. Een domper voor alle deelnemers die 

zich zo verheugd hadden op de winterse trainingen 

van Arsenal Soccer.  

We voelden het onze plicht aan de deelnemers, vrijwilligers, gasttrainers, techniekcoaches en 

sponsoren om deze editie af te ronden. De dag na Hemelvaart, 14 mei, werd vastgezet als het 

slotakkoord en wat voor slotakkoord werd het. Onder een stralende zon, veel trainingsactiviteit, 

techniekles en  vele vermoeide gezichten, gaven op het einde van de dag een voldane blik.  



 

 

Alle deelnemers ontvingen uit handen van de Gedeputeerde van de Provincie Zeeland: hr. Wiersma 

het welverdiende certificaat met handtekeningen van de gasttrainers en een Vuvuzela.  Het instrument 

dat de vele WK-kijkers als “muziek” in de oren klinkt.  

Het was de afsluiting van een voetbalschool die nooit meer hetzelfde zal zijn en een speciale plek 

kreeg in de voetbalharten van ons allemaal. 

Namens mijn collega voetbalschoolcommissieleden Gerard, John, Leo, Wim, Aad, Martijn en Erik,  

spreek ik een groot respect uit naar al onze deelnemers, gasttrainers, techniekcoaches, vrijwilligers en 

sponsoren. Jullie waren het die ons hielpen om de vijfde editie op een waardige manier af te sluiten. 

Ik zie jullie graag weer terug tijdens de zesde editie van de Voetbalschool NOAD‟67 in de 

herfstvakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Gorissen 

Voorzitter voetbalschoolcommisie NOAD‟67 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

1e dag van de 5e Voetbalschool 2009. 
 
Maandag 26 oktober 2009 had de mooiste dag uit de nog prille historie van de 5e voetbalschool 
moeten worden. Met prachtige weervoorspellingen en de opening door de hoogste 
vertegenwoordigster op sportgebied in Nederland; de voorzitter van het NOC/NSF: Erica Terpstra. Met 
een recordaantal deelnemers van 110 voetballers; voor het eerst ook van de zusterverenigingen van 
het eiland Tholen.  
 
De dag begon met een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van Hielke 
Reitsma; een jongen die in dat weekend als gevolg van een noodlottig ongeval was overleden. Ook 
was toen bekend dat Priscilla Walpot met spoed in het ziekenhuis in Rotterdam was opgenomen. De 
opening van de 5e voetbalschool was in die ochtend van de 26e oktober de mooiste die er was. Alle 
10 de groepen trokken langs het terras van de kantine waar het hoge bezoek stond. Vervolgens een 
openingsspeech zoals alleen Erica dat kan en vol goede moed gingen alle 110 deelnemers aan de 
slag met de trainers op de vele onderdelen die uitgezet waren op de beide velden. 
Als trainer was John de Wolf de hoofdgast op de openingsmorgen van 26 oktober j.l. Gefilmd door 
Omroep Zeeland zette de ex-international zijn beste beentje voor. Ook de oud Feijenoorder had de 
nodige zorgen nadat zijn dochter de dag ervoor ongelukkig ten val was gekomen in het verkeer en 
een ziekenhuisopname nodig was. Alle team waren inmiddels druk met de eerste trainingen bezig en 
juist ook de komst van de gast deelnemers gaf een meerwaarde aan deze editie van de voetbalschool.  
Halverwege die ochtend kwam er een eerste bericht binnen dat het met Priscilla wat beter ging in 
Rotterdam. Veel van haar vriendinnen waren actief tijdens de voetbalschool en ze hielende regelmatig 
telefonisch en sms contract met de familie in het ziekenhuis. Op de voetbalschool liep de klok naar het 
middaguur. De eersten hadden hun sessie erop zitten en schoven aan voor de lunch. Wat er tijdens 
deze middaglunch op deze maandagmiddag gebeurde was onbeschrijfelijk. De tekst die toen is 
gemaakt en gepubliceerd: 
 
“Na het middaguur tijdens de 5e voetbalschool kwam het dramatische bericht door van het overlijden 
van ons NOAD lid: Priscilla Walpot. Een onbeschrijfelijk bericht wat alle vreugde rond de 
voetbalschool in een keer neer heeft geslagen. Priscilla is gisteren ziek geworden en vannacht 
overgebracht naar het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Daar is ze vandaag even voor het 
middaguur overleden. 
Priscilla is in januari 2008 lid geworden van het MB team van NOAD. Ze had veel plezier in het 
sporten en was een zeer gewaardeerd teamlid bij het damesteam van onze vereniging. Dit seizoen 
stapte ze met het MB jeugdteam over naar het seniorenvoetbal en afgelopen zaterdag speelde ze nog 
met haar team tegen ZSC DA1 uit Scharendijke.  
Vele dames uit het team van Priscilla waren vandaag actief op de voetbalschool als trainer. Het 
nieuws sloeg de bodem weg onder de voeten van de NOAD meiden olv Kees Neele en Pieter de 
Wachter en trainer Jaap v Oudenaarde. Dit weekend nog midden in het leven met alles wat jeugd 
aanspreekt en de maandag erop het bericht van het overlijden. Kees, Pieter en Jaap stonden klaar om 
het zeer aangeslagen team terzijde te staan. 
Een jong leven in de bloei van het bestaan afgeknakt. We wensen de familie Walpot alle kracht toe 
om dit onvoorstelbare verlies te dragen. Priscilla; we kunnen het nu nog niet begrijpen, je was een van 
ons”.  
 
Ontredderd en ontzet bleef iedereen achter. Vele kinderen kwamen van elders en konden niet zomaar 
stel op sprong naar huis. De meiden werden zo goed als het kon opgevangen in het kleedlokaal. De 
trainers waarvoor alle lof probeerden met onderlinge partijtjes de jeugd zoveel mogelijk bezig te 
houden. Naast het grote verdriet was er de onzekerheid. Waarom en waaraan is Priscilla overleden? 
Aan het eind van de meest moeilijke middag uit de NOAD historie viel het definitieve besluit. De 5e 
voetbalschool van NOAD 67 werd definitief afgelast. Op een zonnige en mooie dinsdagmorgen haalde 
een aangeslagen voetbalschoolcommissie alle opbouw en spandoeken weg in een week die de 
omlijsting had moeten worden van een prachtige editie van de Voetbalschool. Het werd een week van 
diepe rouw en meeleven. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Afronding 5e Voetbalschool op dinsdag  22 december 2009 

 

De afronding van de 5e voetbalschool van NOAD 67 zou gaan plaatsvinden op dinsdag 22 december, 

in de kerstvakantie. Ook voetbalprofs trainen in de winter. Het motto van de voetbalschool is: "leven 

als een echte voetbalprof". Met de 108 deelnemers, trainers en vrijwilligers gingen we deze uitdaging 

daarom niet uit de weg gaan. Het zou een drukke dag worden die bol zou staan van de activiteiten. En 

de drie geplande hoofdonderdelen op deze dag waren: 

Arsenal Soccer School. 

Train the Arsenal way! Een van de belangrijkste onderdelen van de 5e voetbalschoolcommissie gaat 

op deze dag plaatsvinden. De voetbalschoolcommissie heeft alle 13 trainers van de A.S.S. weer vast 

weten te leggen op deze dag. Ook het bijpassende cadeau wordt op deze dag voorafgaand aan de 

trainingssessies uitgereikt. De 10 voetbalschoolgroepen die samengesteld waren blijven op deze dag 

intact en draaien in circuitvorm langs de diverse Arsenal trainingsvormen. Arsenal school: dear mister 

Curtis Martels. In een woord TOP hoe jullie dit nog flexibel voor ons in konden passen.  

 

Project: Sport Jeugd Techniek.   

Ook dit onderdeel komt terug. De kans is groot dat je geen profvoetballer wordt. En dan. Dan kun je zo 

terecht in de bedrijfssector: Metaal. Als je er interesse en aanleg voor hebt. Zij presenteren zich via 

bureau TOP aan jullie met een snelle sessie van een half uur, waarin ze gaan proberen de interesse 

op te wekken van de voetbalscholers die actief aan de slag gaan om een onderdeel van metaal in 

elkaar te zetten. Doe mee als je lef hebt ! 

 

Right to Play. 

Door middel van sport en spel kinderen in de derde wereld een stap vooruit 

helpen. Een doel wat naadloos aansluit bij de voetbalschoolgedachte van NOAD 

67. RtP presenteert zich op deze dag. Roseline den Braber, speler van ons 

damesteam is ambassadrice van deze organisatie. Een bijzondere actie staat 

gepland en met de flessenactie hopen we het bedrag nog eens flink op te hogen; 

van kinderen, voor kinderen.    

 

. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

In verband met de weersomstandigheden kon de geplande dag op 22 december niet doorgaan. 
Onderstaand de mededeling zoals deze op onze site vermeld stond. 

 

 
 

 

“De afronding van de 5e editie van de Voetbalschool van NOAD’67 , zoals die morgen 22 december, 

zou worden gehouden is afgelast. Koning Winter houdt huis in Nederland en zo ook op het sportpark 

aan de Zijpestraat in Sint Philipsland. De velden, waarop de trainingen van de Arsenal Soccer School 

zouden plaatsvinden, zijn onbespeelbaar. Het sneeuwvrij maken was een ondoenlijke klus. 

Maar er is ook goed nieuws te melden: Met Arsenal Soccer School is besloten om in het voorjaar van 

2010, de trainingen alsnog te laten plaatsvinden. Een datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. 

Je krijgt hier natuurlijk een uitnodiging voor. Om jullie niet te zeer teleur te stellen, worden jullie 

morgen om 13.30 uur verwacht in de kantine, om je voetbalschoolcadeau in ontvangst te nemen.  

 

Daarnaast heeft deze vijfde editie van de Voetbalschool NOAD’67 een goed doel meegekregen. 

NOAD’67 vraagt de aandacht voor Right to Play, een organisatie die in ontwikkelingslanden, door 

middel van Sport en Spel, de kinderen een betere toekomst wil geven. Een fantastisch initiatief dat we 

graag ondersteunen. Dat ondersteunen gaat morgen in beperkte vorm door: Sparen voor Right to 

Play.  

 

Neem morgen ook je 10 lege plastic statiegeldflessen mee . Wij zullen die dan inwisselen bij de 

supermarkten in de regio. Op deze manier dragen we met z'n allen bij aan een betere toekomst voor 

kinderen in ontwikkelingslanden. De jongens en meisjes die niet kunnen vanwege vakantie en club 

activiteiten krijgen het cadeau in de kerstvakantie aangereikt.  

 

Als jullie nog vragen hebben, mail ze dan even door. Tot morgen om 13.30 uur in de kantine van 

Voetbalvereniging NOAD'67.” 



 

 

 Zonnige afsluiting 5e NOAD 67 voetbalschool op 14 mei 2010. 

 

Nadat er door vele vrijwilligers, zelfs in de nacht van donderdag op vrijdag hard was gewerkt lag het 

NOAD complex er weer "spic en span" bij. En op de vroege vrijdagmorgen brak ook nog eens een 

vriendelijk zonnetje door en dat leverde een eerste mei dag op waar na alle kou van deze maand 

iedereen naar uitkeek. Het was de opmaat naar een fraaie afsluiting van de 5e voetbalschool van 

NOAD 67.  

Binnenkomst. 

Vanaf 09.00 uur werd het drukker en drukker op het NOAD complex. De eerste deelnemers in het 

Arsenal Soccer tenue arriveerden, vervolgens vielen de Techniek coaches van bureau TOP binnen, 

om het techniek lokaal in te richten. Het trainers team van Arsenal Soccer School gaf acte de 

presence en ook de EHBO meldde haar aanwezigheid. Met het inrichten van alle 9 spelonderdelen en 

het techniek onderdeel was het een drukte van belang.  

 

De start. 

Het was met 10 groepen die in een circuitmodel langs alle onderdelen trokken even zoeken waar 

iedereen moest zijn, maar om 10.15 uur stond iedereen op de juiste plaats. Allemaal in het mooie 

tenue van the Arsenal Soccer School. Een lange trainingsdag lag in het verschiet. De mei zon gaf de 

temperatuur een aangename waarde en iedereen had er zin in. Bij een aantal onderdelen kwam 

omroep Zeeland langs en ook omroep Tholen maakte er een onderwerp van. De 5e voetbalschool 

was los.  

 

Trainersclinic: "train the trainer" van 

Jack vd Berg. 

Barendrecht trainer Jack vd Berg ging 

met de trainers van NOAD aangevuld 

met een aantal andere trainers aan de 

slag in de clinic: "Coach the Arsenal 

Way". Na een theorie sessie, volgde 

de praktijk op het trainingsveld; de 

lunch, weer praktijk en de afsluiting 

met een theorie gedeelte. De 

deelnemende trainers kregen na afloop 

een certificaat uitgereikt. NOAD trainer: 

Pieter de Wachter; "ik heb een aantal 

interessante inzichten meegenomen 

die ik volgend seizoen in de praktijk ga brengen".  De deelnemende trainers: Iwan Geense, Pieter de 

Wachter, Arnold vd Werff, Daan Verweij, Gerard Spijker, Jurjen Verhage, Peter Jan Fontijne, Jouko 

Gorissen, Tessa Gorissen, Jaap vd Nieuwendijk en Yoeri Snoep.  

 

Logistiek maatwerk: de Lunch. 

Zo'n 150 mensen van een lunch voorzien, Dat vereist de nodige voorbereiding. De 

Voetbalschool patat bakkers: Leo Polderman, Kees Neele en Jan Walpot in de bediening 

geholpen door NOAD vrijwilligers gingen vol aan de bak. Groep 

voor groep kon zijn "patatje met snack" eten en de nodige energie 

tanken en dat allemaal in een heerlijk mei zonnetje. Als een stel 

jonge Zeeleeuwen lagen de Soccertrainers op het hoofdveld in de 

zon bij te komen van de intensieve ochtendhandelingen. 

Foto: FotoFase 
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Technieklokaal.  

Na de lunch begon het tweede deel van de Voetbalschool. In het Techniek 

lokaal werd er druk gewerkt aan: brillen, buttons, dolfijnen en paperclips. 

Alle onderdelen aangestuurd door de Techniek coaches. Techniek is leuk 

en misschien ga ik er later wel in verder"; vertelde een trotse F1 speler: 

Floris Vos die zijn werkstukken toonde. Nick Goense wist toch ook wel 

zeker dat techniek later goed van pas komt op de boerderij. Alleen al als je 

de tractoren van tegenwoordig ziet met al die techniek erop. Wisten jullie 

dat er tegenwoordig met satelliet/gps techniek tarwe wordt gezaaid?  
 

 

EHBO. 

Bij sport en spel krijg je te maken met blessures. Eerst viel Joey 

Verbraeken uit met een kneuzing, Basten v Os was ongelukkig op zijn 

rug gevallen en had veel pijn. Een jongeman had een bal vol op de neus 

gekregen en ging met een ice pack terug in de training om die later weer 

over te geven aan een teamgenootje die een bobbel kreeg op zijn enkel. 

Wat is het dan toch goed dat de EHBO er is. 

Middagtrainingen. 

Sommige teams waren zo lekker bezig dat ze het jammer vonden dat het sein van wisselen klonk. 

Team 5: Robin v Persie met de E jes van Th. Boys, de 3 Doorntjes en de gasten: Roger, Nelson en 

Boris van vv Overmaas waren zo druk met de cros pass en inspeel oefening bezig dat ze het 

wisselsignaal niet eens hoorden. Het was prachtig om dit groepje zo gedreven tekeer zien gaan in 

interactie met de trainer. Team 5 die compleet de eindstreep haalde, dat in tegestelling tot de 2 

juniorengroepen waar de nodige afvallers waren. 

Eindspel: back off the net. 

Alle groepen verzamelden zich op het eerste veld om het eindspel "back off the net" te spelen. Voor 

de afvallers zat de Voetbalschool er definitief op. Dat inmiddels allemaal onder het toeziend oog van 

de Gedeputeerde van de Staten vd Provincie Zeeland: Dhr. Wiersma, die de certificaten ging uitreiken 

en de Wethouder van Sport: Dhr. Oudesluis. Steeds verder ging de bal van het doel en daardoor werd 

de opdracht om in een vloeiende lijn de bal tegen het doelnet te trappen moeilijker en moeilijker. Er 

bleef 1 speler over en dat was ........ Jeremy de Witte van WHS! Hij bleef als laatste over en pofte van 

grote afstand een aantal ballen tegen het net. Het applaus van het vele publiek langs de kant viel 

Jeremy ten deel.  

 

De certificaten en een Vuvuzela. 

De deelnemers hadden de trainingsdag volbracht. De 

gezichten waren vermoeid en blij. Wat was het 

een "lekkere" dag geweest. Alle deelnemers ontvingen 

uit handen van de Gedeputeerde van de Provincie 

Zeeland: Dhr. Wiersma het certificaat en ............... een 

Vuvuzela. Het was te verwachten dat het getoeter 

naarmate er meer certificaten uitgereikt waren steeds 

intenser werd. Maar de Gedeputeerde liet zich niet 

kennen en kwam er met stemverheffing bovenuit. Het 

was de afsluiting van een mooie voetbalschooldag.  

ALLE DEELNEMERS; SPONSOREN EN VRIJWILLIGERS BEDANKT !!! 

Foto: FotoFase 
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SPONSORLIJST VOETBALSCHOOL 2009 
 

HOOFDSPONSOREN: 
De Rijke & Partners    Oud-Vossemeer 

Van Vossen Kiremko, horeca apparatuur Oud-Vossemeer 
 

Overige sponsoren: 
Dawn Foods    Steenbergen 

Fysiotherapie Adri van Dijke Sint Philipsland 

Dr G. de Cock, huisarts & apotheek Sint Philipsland 

Tandartspraktijk M. Bomas Sint Philipsland 

Auto Kar  Steenbergen 

Aannemingsbedrijf Kleinbouw Techniek Sint Philipsland 
Fuithandel Wisse Sint Philipsland 

Restaurant 't Veerhuis Sint Philipsland 

Delta Techniek, Totaal installateur Sint Philipsland 

Até Horesca Raamdonksveer 

Clysan, brandertechniek Sint Philipsland 

De Kok Bouwgroep, Aannemingsbedrijf Bergen op Zoom 

Castria Wonen Halsteren/Sint-Maartensdijk 

Formido, Bouwmarkt Doe-Het-Zelf Steenbergen 

Bouwbedrijf Verkaart B.V. Steenbergen 

Hopmans&Geense, Makelaardij 
 

Tholen 

Juwelier Angelique Tholen 

Sporthuis de Bont Middelharnis 

Nouville Ontwikkelaars bv  Heerlen 

SABIC Bergen op Zoom 

van Dijke Zeeland, machinebouw Sint Philipsland  

Rijschool C. Mol Sint Philipsland 

„t Zeeuwsche Wynhuys Sint Philipsland 

MADRI installatie service b.v. Steenbergen 

Bouwbedrijf Goldewijk Steenbergen 

Tabaksshop steenbergen (Primera de Gilles) Steenbergen 

Autoschade van GILS Steenbergen 

Rabobank Oosterschelde Goes 

Sierbestrating Den Engelsman Sint-Annaland 

Autoteam Steenbergen (Opel-dealer) Steenbergen 

Holonite Tholen 

Restaurant de Wallevis Steenbergen 



 

 

Pontmeijer Steenbergen Steenbergen 

Woonboulevard Poortvliet Poortvliet 

Buijsse Mode Middelharnis 

Keukencentrum Tieleman Middelharnis 

Intratuin Halsteren 

Ford C. Iriks Steenbergen 

Slagerij Slager St-Annaland 

Insulcon Steenbergen 

Pack2Pack Halsteren b.v. Halsteren 

Formido Bouwmarkt Sint-Annaland 

Bergh Bouw  Bergen op Zoom 

MARSAKI Goes 
VDB afbouw & advies Sprundel 

Autobedrijf Doggen B.V. Steenbergen 

Van Trier Landbouw Mechanisatie De Heen 

DELTA  NV  Middelburg 

Loonbedrijf J. Elenbaas Poortvliet  

den Engelsman Loon- en verhuurbedrijf v.o.f Poortvliet 

Mest Distributie J. van Leijsen Poortvliet 

Fa Fase Poortvliet 

Cafe-Slijterij "de Hoop" Sint-Annaland 

Sportshop Heshof     Steenbergen 

Van Os Medical Steenbergen 

Garage Wolse Sint Philipsland 

Anthonie Verwijs, Schelp+schaaldieren    Sint Philipsland 

Fitnesscentrum Halsteren Halsteren 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio 
West Nieuw-Vennep  

Karwei Bergen op Zoom Bergen op Zoom 

Amore Mio  Steenbergen 

Constant in Beweging/de Feestcentrale Arnhem Arnhem 

Gemeente Tholen Tholen 

Jongeneel Houthandel Bergen op Zoom 

Opticien Hans Anders Steenbergen 

Bowlinghut "De Praeter" Nieuw-Vossemeer 

Partner Logistics Bergen op Zoom 

Bureau TOP Hazerswoude-Dorp 

Menken drinks Bodegraven 

Jager Tolhoek Goes 



 

 

Aannemingsbrdijf A. Goedegebuure Sint-Annaland 

Schildersbedrijf Noom Scherpenisse/Kapelle 

Schildersbedrijf Hage Sint-Maartensdijk 

M. Boeren Cementdekvloeren Ettenleur 

N. van Loon Voegwerken Sint-Willebrord 

Restaurant Calla's Den Haag 

Buys & Partners gerechtsdeurwaarders Tholen 

Moerland Schilderwerken Oud-Vossemeer 

Maas-Jacobs Kunsstofproducten B.V Zundert 

Restaurant 't Spuihuis Bergen op Zoom 
Praxis  Bergen op Zoom 

Bouwbedrijf de Rooy Sprundel 

BCC Bergen op Zoom 

Boels  verhuur Bergen op Zoom 

Gamma Bergen op Zoom 

Lancee Architecten Heerlen 

A.T.I. electrotechniek Roosendaal 

RTB Roosendaals Timmerbedrijf Roosendaal 

C 1000 Jurgen Stroot Tholen 

Bakkerij Hirdes Krabbendijke 

Albert Heijn Achterberg Steenbergen 

Bouwbedrijf M. van Prooyen Stavenisse 

Van Doorn Dakspecialist B.V Rilland 

QB Tec Woerden 

Devotra Bv Tholen 

Cafetaria de Snack Steenbergen 

Brasserie de Zeester Scherpenisse 

Montage Vraagbaak Dordrecht 

BJC tools Tholen 

Bar Petit Restaurant ‟t Oliegeultje Burgh-Haamstede 

Zeevis groothandel & Rokerij de Eendracht Tholen 

Holding C A van der Peijl BV Goes 

C 1000 Gunter Sint-Annaland 

JH Koeltechniek Breda 

Tweewielerservice van der Zande Oud-Vossemeer 

Pieperline Sint Annaland 

Broodjeszaak  "Marktzicht" Steenbergen 

Kwantum Bergen op Zoom 



 

 

Installab Bergen op Zoom 

HEMI winkelinrichtingen Halsteren 

DataByte Business Solutions Steenbergen 

Van Vliet installaties Bergen op Zoom 

Grand-pub & Restaurant Captain Cook‟s Roosendaal 

Darvi transport Bergen op Zoom 

Boerenbond Steenbergen 

Toerdeloo Kinderopvang Steenbergen 

Nesto tegelwerken Halsteren 

A. Hak Beheer Tricht 

Peter Terlouw Tweewielers Tholen 
Jansen Tholen B.V. Tholen 

Bon Giorno Tholen 

Remmerswaal Accountants Sint-Maartensdijk 

Rinus Rhoon Profile Tyrecenter Zierikzee/Sint-Maartensdijk 

Klaasen Mondzorg Totaal Tholen 

Renault Maat Sint-Annaland 

Van Beek Constructie B.V. Sint-Annaland 

Kumasol A. van Dooren Etten-Leur 

MPL Laboratoriuminstallatie Sint Philipsland 

Pleune Young Style Sint-Annaland 

Elenbaas Carrosserie Poortvliet 

Flexexpress uitzendburo Tholen 

Autobedrijf C. Bal Tholen 

Dutch Profile Center B.V. Sint-Maartensdijk 

Hotel Oosterschelde Sint Philipsland 

Straalbedrijf Geuze Sint-Maartensdijk 

Restaurant „t Spuihuis Bergen op Zoom 

Expert Bergen op Zoom 

Zus & Zo Sint Philipsland 

Lindhoudt badkamer & sanitair Halsteren 

Spar de Berg Sint Philipsland 

Peugeot Bastiaans Bergen op Zoom 

Gemeente Tholen Tholen 

GEA Goedhart Holding B.V. Sint-Maartensdijk 

Canon Business Center Breda Oosterhout 

Effective vof, Machinebouw Sint Philipsland 

 


