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Voorwoord 

 

De herfstvakantie in de gemeente Tholen is onlosmakelijk verbonden met de voetbalschool 

van NOAD‟67. Wie had dit bij de eerste editie in 2005 durven dromen . De vele kinderen die 

nu aan het evenement deelnemen worden direct na de zomervakantie al een beetje 

zenuwachtig, want dan begint de inschrijving. De vele telefoontjes van ouders die we vooraf 

aan de inschrijving hebben gehad is hier tekenend voor. Een zesde editie? Wie zullen we dit 

jaar de gasttrainingen laten verzorgen is de hoofdvraag die we ons aan het begin van het 

traject stellen. Het lijkt erop dat ook voetballend Nederland en dan met name de profclubs de 

voetbalschool ontdekt hebben. Het was Bert Konterman (FC Zwolle)  die in februari 2010 al 

aangaf graag naar Sint Philipsland te komen. André Hoekstra (Feyenoord/Excelsior) werd 

gestrikt tijdens de wedstrijd tussen NOAD‟67 en Feyenoord A1 in juli. En Richard Roelofsen 

van de Graafschap werd met tussenkomst van een sponsor zo enthousiast dat hij graag kwam 

en inmiddels heeft aangegeven in een van komende edities graag weer te willen komen. 

De vraag die je je dan stelt is hoe komt dat nu, dat de vele gasttrainers die voetbalschool 

gekend heeft graag naar Sint Philipsland willen afreizen? Als voetbalschool vragen we dat 

regelmatig aan de gasttrainers en dan is steevast het antwoord: de combinatie van 

gemoedelijkheid, goede organisatie, maar met name het enthousiasme van de deelnemers. 

Met name door het enthousiasme van de deelnemers is er een voetbalschool. Drie dagen leven 

als een voetbalprof, waarbij het plezier in het spelletje bovenaan staat. Dat plezier in het 

spelletje voetbal is van groot belang om je te ontwikkelen zowel sportief als sociaal 

maatschappelijk  En voor dat sociaal maatschappelijk is er naast het onderdeel sport-jeugd en 

techniek, ook de maatschappelijke stage voor middelbaar scholieren en  de goede doel actie 

aan de voetbalschool verbonden. 

De maatschappelijke stage voor middelbaar scholieren is om de jeugd dichter bij het 

vrijwilligerswerk te brengen. De voetbalschool is puur vrijwilligerswerk en wat is er dan 

mooier dan je stage te doen bij je geliefde hobby voetbal. Vele scholieren hebben afgelopen 

editie hun stage bij de voetbalschool volbracht, door drie dagen de jonge deelnemers te 

begeleiden, het evenement mee op te bouwen en na afloop het sportpark weer schoon achter 

te laten.   

Met ingang van de vijfde editie is er een goede doel actie aan de voetbalschool verbonden. Dit 

om te laten zien dat de deelnemers aan de voetbalschool aandacht hebben voor 

mensen/kinderen die dit niet kunnen. Was aan de editie 2009 Right to Play verbonden, voor 

2010 werd er gekozen voor het Runningteam Tholen dat jaarlijks tijdens de Pinksteren met 

nog vele teams de loop tussen Parijs en Rotterdam volbrengt in de zgn RoPa-run. Zij proberen 

geld in te zamelen om mensen met kanker te helpen zowel op geestelijk als lichamelijk vlak. 

De 106 deelnemers aan de voetbalschool hebben via een flessenactie een bedrag van € 300,- 

ingezameld en gedoneerd aan het Runningteam Tholen. Een mooi resultaat waaruit de 

betrokkenheid op sociaal maatschappelijk gebied blijkt.   

 

Namens de stichting Voetbalschool en vv NOAD‟67 willen we alle vrijwilligers, deelnemers, 

sponsoren en gasttrainers bedanken. Jullie maakten het mogelijk dat de zesde editie voor ons 

zoveel energie gaf om in de herfstvakantie 2011 er weer een prachtige zevende van te maken. 

 

Nogmaals bedankt. 

 

Wim Snoep, Martijn Reijngoudt, Leo Polderman, Aad Melser, Erik Arkestein, John 

Verbraeken, Theo Gorissen. 

     

   



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



De eerste dag: de voetbalschool is los! 

Onder prima weersomstandigheden is de 6e voetbalschool van NOAD 67 van start gegaan. In 

alle vroegte waren de eerste vrijwilligers al om 07.00 uur aanwezig om alles uit te zetten voor 

de 108 deelnemers die even na 09.00 uur gingen starten in 10 groepen. Het werd een 1e dag 

waarin de F/E/D spelers veel trainingsarbeid hebben verricht, moe maar voldaan keerden ze in 

de namiddag huiswaarts. 

 

Koude start 

De ochtend begon fris en dan is het zaak de spieren goed op te warmen. De gezamenlijke 

warming up is een traditie in de start van de dag. Alle 108 deelnemers liepen warm samen met 

de trainersgroep waarvan een aantal meededen vanuit het oogpunt van een maatschappelijke 

stage. Hoe geef je leiding aan een groep en hoe hou je ze scherp, een prachtige uitdaging voor 

de diverse stagiaires die hiervoor een beoordelingsrapport ontvangen. 

 

De 1
ste

 oefeningen. 

Aan de slag met de bal, daar draait het allemaal om. Passen, afwerken, estafette en 

partijvormen. En werd veel werk verzet door de jonge lieden ondersteund door de trainers die 

er alles aan deden vooral ook het plezier erin te houden. 

 

De middagsessie 

Richard Roelofsen, 115 goals in het betaalde voetbal in 458 wedstrijden. Daar kun je wat van 

leren. De enthousiaste manier van trainen van Richard werkte aanstekelijk en de 

voetbalscholieren gingen er helemaal voor. De jeugdtrainer van de Graafschap had er 

zichtbaar plezier in. De rest van de groepen bleef onder leiding van de 

voetbalschooltrainers inspannend doorgaan met de voetbalvormen die uitgewerkt waren door 

de NOAD trainers. 
 

Moe! 

Heel erg moe waren ze na een zware 1e dag. Alle deelnemers van de 6e voetbalschool. Vroeg 

naar bed, en morgenochtend een stevig ontbijt met veel bruine boterhammen en pindakaas 

moeten de deelnemers weer klaarmaken voor de 2e voetbalschooldag met Andre Hoekstra en 

de Arsenal Soccer School. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 2 van de voetbalschool met André Hoekstra en Arsenal Soccer Schools 

 

De tweede dag van de voetbalschool is voor de vele 

jeugdige deelnemers flink doorbijten. Enerzijds 

werken de inspanningen van dag 1 flink door in de 

kuiten en zijn de eerste blaren al te bekennen, maar 

daarnaast stonden er alweer twee gasttrainingen 

voor de deur en wil je als toekomstige prof toch wel 

laten zien hoe goed je bent. 

 

Rond de klok van 09.00 arriveerde André Hoekstra op 

het sportpark in Sint Philipsland. Ondanks dat hij  als 

trainer van Jong Feyenoord/Excelsior de dag van te 

voren een zege op Jong NEC had geboekt,  kwamen de 

plaagstootjes toch uit het kamp van de jeugdige PSV 

supporters. De ruime zege van PSV op Feyenoord werd 

regelmatig ter sprake gebracht en op de vraag van een 

van de deelnemers aan André of hij ook wel eens met 

10-0 had verloren, was Koko heel resoluut: “Dat nooit!”. 

De jonge deelnemers genoten met volle teugen van de 

clinic van deze held van het legioen uit jaren tachtig en 

André genoot net zoveel mee. De vele schijnbewegingen 

die een spits moet maken om te scoren gingen er in alsof ze voor dat belangrijke moment 

stonden in die alles beslissende wedstrijd. Nadat alle 106 deelnemers langs de diverse 

trainingsonderdelen waren getrokken, was het rond de klok van half één tijd voor de pizza‟s 

die gebakken waren door  Amore Mio uit Steenbergen. De pizza‟s gingen vol enthousiasme in 

de hongerige monden. Aan de tafel waar gasttrainer André Hoekstra zat werd flink 

gediscussieerd over de wedstrijd PSV-Feyenoord en hoe de club uit Rotterdam Zuid weer uit 

het sportieve dal moest kruipen. Met alle adviezen op zak ging Hoekstra weer terug naar 

Rotterdam en dienden zich de volgende gasttrainers zich alweer aan. 

Cuttis Martels en zijn  assistenten Pim v Halst en 

Kevin de Kok van Arsenal Soccer Schools 

Holland. De clinic TriX en KiX, waar bij 

speltechnische voetbalvormen de rode draad 

vormden, werden vol overgave door de 106 

deelnemers opgepikt. Het eindspel Back of the Net, 

waarbij je letterlijk je beste voetje moet voor 

zetten, bracht vele deelnemers en ouders de 

teleurstelling dat zij niet tot de winnaars van hun 

leeftijdscategorie behoorden, maar uiteindelijk 

overwon de Olympische gedachte dat meedoen 

belangrijker is dan het winnen. Na afloop van Back 

of the Net  kregen een drietal deelnemers een 

welverdiende winnaarsbeker en werden nog drie 

mooie Arsenal Soccer  t-shirts uitgereikt als 

aanmoedigingsprijs. Om half vijf gingen alle 

voetbalschooldeelnemers, met daarbij 

gastdeelnemer Gino Bouma uit Eindhoven, weer 

huiswaarts om zich voor te bereiden op de laatste 

dag van de voetbalschool. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 3 van voetbalschool: Op weg naar het welverdiende certificaat! 

 

De derde en tevens laatste dag van de voetbalschool begon bewolkt en ondanks de 

weersverwachtingen hoopte iedereen dat het tot het eind droog zou blijven. 

Het was ook de dag van het reikhalzend uitkijken naar dat wel verdiende certificaat, dat 

uiting gaf van drie dagen leven als een professional. Maar voordat het zover was hadden 

de deelnemers nog een aantal pittige trainingsblokken voor de boeg. 

 

De voetbalschool staat niet alleen voor sporten, maar ook voor oog hebben voor de medemens 

en een toekomst. 

Die medemens werd dit jaar opgepakt in de vorm van lege statiegeld flessen inzamelen voor 

het Runningteam Tholen, dat jaarlijks meedoet aan de RoPa-run om geld in te zamelen voor 

de kankerbestrijding. Iedere deelnemer was gevraagd om 10 lege flessen mee te nemen, maar 

meer mocht natuurlijk ook. En dat laatste had Wout den Engelsman zich goed in zijn oren 

geknoopt. Met 59 flessen was hij de absolute recordhouder van deze dag. 

Binnen de voetbalschool is het project Sport-jeugd en techniek in het leven geroepen, om de 

deelnemers mee te geven dat ze oog moeten hebben voor hun maatschappelijke carrière na de 

sport. Hier komt het "schoolse" van de voetbalschool naar boven. Dit project is een initiatief 

van vv NOAD'67 en aannemersbedrijf van Gelder BV en werd financieel ondersteund door 

bureau top. 

Het project beoogt een eerste stap te zetten in het op jeugdige leeftijd stimuleren van een 

maatschappelijke carrière binnen de technische sector. Volgens de initiatiefnemers van het 

project is de relatie met de sport vanuit beide invalshoeken heel duidelijk. Namelijk ten eerste 

is het werken in de techniek (top)sport. Er worden nu en in de toekomst hoge eisen gesteld 

aan mensen die een carrière kiezen in de techniek. Vele geavanceerde systemen en hoge 

prestaties vragen veel van technici. En omgekeerd kan een carrière in de sport snel afgelopen 

zijn en om te voorkomen  dat de sporter  in een zwart gat terechtkomt,  kan een gedegen 

opleiding in de techniek  een prima kans zijn op maatschappelijk succes. 

Dit unieke project werd voor de zesde  editie uitgebreid naar middelbare school jongeren die 

de voetbalschool van NOAD‟67 gebruikten voor hun verplichte maatschappelijke stage en als 

zodanig als trainer/begeleider van de deelnemers gingen optreden. Via sport en spel een 

professional in de maatschappij worden.   

Voor de zesde editie was het Stichting  Samenwerkingsverband Praktijkopleiding 

Bouwnijverheid  uit Bergen op Zoom uitgenodigd, die samen met de 106 deelnemers het vak 

van timmerman op een speelse en uitdagende manier in de praktijk brachten. De vele mooie 

houten huizen die getimmerd werden door de deelnemers heeft laten zien dat de regio Tholen 

niet bang hoeft te zijn dat er geen vaklui meer zullen zijn in de toekomst. 

De ochtendsessie verliep zo voorspoedig dat de trainers en deelnemers verbaasd opkeken dat 

de speaker opriep om te gaan lunchen. De 120 frikadellen en 150 kroketten en de even zoveel 

broodjes werden genuttigd alsof ze dagen niets meer gegeten hadden. Maar als je drie dagen 

buiten  aan het sporten bent dan moet je natuurlijk goed eten. Na de lunchpauze werd vol 

spanning uitgekeken naar de gasttraining van Bert Konterman, die als oud Feijenoorder en 

Glasgow Rangers speler de kneepjes van het voetbalvak ging overbrengen op de 

voetballertjes die al twee en halve dag hard aan het trainen waren. Hoe maak ik nu een goede 

schouderduw of hoe spring ik met de borst vooruit. Dat leerden de jongste F-jes, waarbij het 

met borst vooruit springen wel even vreemd was als de tegenstander een meisje is. Het 

dribbelen en vrijlopen werd aan E en D-jeugd overgebracht en dan is te zien dat een trainer 

met voetbaltechnische kwaliteiten dat op een uitstekende wijze kan voordoen. 

 

 



 

 

 

 

 



Het slot van de voetbalschool naderde en de eerste spatjes regen daalden neer over het 

sportpark. De vele kinderoogjes zagen iets vreemd het sportpark opkomen: Een grote 

blauw/witte vogel die op Pino leek. Eenmaal dichterbij bleek dat niet Pino te zijn maar de 

mascotte van de RoPa-run organisatie die speciaal uit Rotterdam naar Sint Philipsland was 

gekomen om de deelnemers te bedanken voor de geweldige actie die zij gedaan hadden voor 

het Runningteam Tholen.  Onder het toeziend oog van de man die de hockeydames van 

Nederland  naar een tweede plek had geleid in Argentinië, Herman Kruis, kreeg het 

Runningteam een cheque ter waarde van € 300,- uitgereikt, als dagopbrengst van de 

verzamelde lege flessen. Het grote moment was daar, waar iedereen naar uitgekeken had, na 

drie dagen hard trainen: de uitreiking van het welverdiende certificaat. Hiervoor was Herman 

Kruis, naast hockey bondscoach ook directeur van het Johan Cruyff college, speciaal naar Sint 

Philipsland gekomen. Alle 106 deelnemers ontvingen uit zijn handen het welverdiende 

certificaat en het cadeau in de vorm van een thermo-shirt met logo van de voetbalschool. 

Moe maar voldaan gingen alle deelnemers weer huiswaarts om te genieten van de rust die met 

twee dagen herfstvakantie nog in het verschiet lag. 

 

De stichting voetbalschool die de voetbalschool organiseert, had op het eind nog een 

verrassing: De tijdens deze voetbalschool gebruikte 40 Derbystar ballen en een 

balsnelheidsmeter werden geschonken aan NOAD‟67 en daarnaast zal de stichting voetbal via 

een reclamebord de komende jaren NOAD‟67 ondersteunen.   

 

Zoals een bekend reclamefilmpje zegt: „het waren drie fantastische dagen”, zo heeft de 

organisatie dat ook beleefd. Maar die drie fantastische dagen waren niet mogelijk geweest 

zonder de deelnemers, gasttrainers, sponsoren en de vele vrijwilligers. Dank en nog eens dank 

is meer dan op z‟n plaats.   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

 

 

Allereerst willen we de voetbalschool bedanken voor de bijdrage van € 300,-die wij 

mochten ontvangen voor de Roparun. 
 

Velen van u hebben misschien al eens gehoord van de Roparun, maar voor een ieder die niet weet wat 

de Roparun is, zal ik dit kort toelichten. 

 

De Roparun is de langste estafetteloop van Europa. In het pinksterweekend zullen lopers van 275 

teams de afstand van Parijs naar Rotterdam lopen onder begeleiding van fietsers. Ieder team bestaat uit 

ongeveer 25 personen. Hiervan zijn er 8 lopers en 4 fietsers. Uiteraard kunnen de lopers/fietsers niet 

zonder goede begeleiding van o.a. chauffeurs, kaartlezers, fysiotherapeuten en de dames van de 

catering.  

 

De opbrengst van de Roparun wordt besteed om het leven van kankerpatiënten, daar waar mogelijk, 

aangenamer te maken. Het motto is dan ook: “Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar 

geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven!” 

 

Wij van Runningteam Tholen gaan in 2011 voor de 4
e
 keer mee.  Ons team bestaat uit een vaste harde 

kern, met ieder jaar wel een paar nieuwe gezichten. Je merkt dat de Roparun iedereen aangrijpt die er 

aan meedoet. Drie dagen lang trek je met elkaar op en deelt lief en leed. Je merkt dan al snel dat 

iedereen in het team gehecht raakt aan elkaar.  

 

Het begint ieder jaar weer, direct nadat de Roparun is gelopen, met de voorbereiding voor het nieuwe 

jaar. Alle activiteiten en sponsoracties lopen namelijk altijd door.   

 

Wij waren blij verrast dat de voetbalschool ons wilde ondersteunen met de statiegeldactie. Wij zijn 

met diverse teamleden op woensdag naar het voetbalveld gekomen om te horen wat deze actie had 

opgeleverd. Uiteraard kon daar ook de mascotte Dodo niet ontbreken. Ondanks dat het regende ging 

Dodo toch een rondje over het veld. Dit vonden de kinderen heel leuk. Toen iedereen in de kantine 

was, kregen we de cheque van € 300,- overhandigd en heeft Dodo geholpen met het uitreiken van de 

prijzen voor de 3 deelnemers met de meeste lege flessen.  

 

Nogmaals iedereen hartelijk dank voor de opbrengst. 

 

Een sportieve groet, 

 

 

Runningteam Tholen 

 

 
 

 

 



 



  



 

  



Onze sponsoren/begunstigers: 

 

Raab Kärcher Bouwstoffen Roosendaal 

Assurantie- en administratiekantoor Noord Zeeland Sint Philipsland 

De Rijke & Partners adviesgroep Oud-Vossemeer 

Geluk Schilders Sint Philipsland 

Heineken Zoeterwoude 

AA drinks = United Soft Drinks bv Utrecht 

Spar  J. de Berg 
Sint Philipsland 

van Vossen Horeca Anna-Jacobapolder 

Canon Center Breda Oosterhout 

Dawn Foods    Steenbergen 

Bert Kramer interieur Sint Philipsland 

Fysiotherapie A. van Dijke Sint Philipsland 

Dr. G. de Cock, huisarts & apotheek Sint Philipsland 

De Groentebroer / HAANEX bv Sint Philipsland 

Tandartspraktijk M. Bomas Sint Philipsland 

Auto Kar BV Steenbergen 

Aannemingsbedrijf Kleinbouw Techniek Sint Philipsland 

Fuithandel Wisse Anna-Jacobapolder 

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, Woningstichting Sint-Maartensdijk 

Bouwbedrijf Verkaart B.V. Steenbergen 

Hopmans&Geense, Makelaardij 
 

Tholen 

Juwelier Angelique Tholen 

Sporthuis de Bont Middelharnis 

Zeeuwsche Wynhuys Sint Philipsland 

Bouwbedrijf Goldewijk Steenbergen 

Tabaksshop Steenbergen (Primera de Gilles) Steenbergen 

Autoschade van GILS Steenbergen 

Rabobank Oosterschelde Goes 



Sierbestrating Den Engelsman Sint-Annaland 

Autoteam Steenbergen  Steenbergen 

Holonite Tholen 

Restaurant de Wallevis Steenbergen 

Hotel oosterschelde  Anna-Jacobapolder 

Woonboulevard Poortvliet Poortvliet 

Formio Bouwmarkt Doe-Het-Zelf Steenbergen 

DataByte Business Solutions Steenbergen 

Buijsse Mode 
Middelharnis 

Keukencentrum Tieleman Middelharnis 

HEMI winkelinrichtingen Halsteren 

Renault Jo Maat 
 

Sint-Annaland 

Van Vliet Installaties Bergen op Zoom 

Toerdeloo kinderdagverblijf Steenbergen 

Kumasol A. van Dooren Etten-Leur 

Pleune Young-style    Sint-Annaland 

Pack2Pack Halsteren b.v. Halsteren 

Bergh Bouw  Bergen op Zoom 

MARSAKI Goes 

VDB afbouw & advies Etten-Leur 

Autobedrijf Krebbekx B.V. Steenbergen 

Van Trier Landbouw Mechanisatie De Heen 

DELTA  NV  Middelburg 

MR Kunststoffen Halsteren 

Loonbedrijf J. Elenbaas Poortvliet  

Mest Distributie J. van Leijsen Poortvliet  

Cafe-Slijterij "de Hoop" Sint-Annaland 

Sportshop Heshof      Steenbergen 

Van Os Medical Steenbergen 

Garage Wolse Sint Philipsland 

Fitnesscentrum Halsteren Halsteren 

Restaurant Amore Mio  Steenbergen 

Gemeente Tholen Tholen 

Opticien Hans Anders Steenbergen 

Bowlinghut "De Praeter" Nieuw-Vossemeer 



van 't Hof Aluminium Tholen 

Partner Logistics Bergen op Zoom B.V. Bergen op Zoom 

Bureau TOP Hazerswoude-Dorp 

De Jager - Tolhoek Bouwmaterialen Goes 

Aaannemingsbrdijf A. Goedegebuure Sint-Annaland 

Schildersbedrijf Noom Scherpenisse 

Restaurant Calla's Den Haag 

Bouwbedrijf de Rooy Sprundel 

Buys & Partners gerechtsdeurwaarders 
Tholen 

Rinus Roon Profile Tyrecenter Zierikzee 

Dutch Profiles Center bv Sint-Maartensdijk 

Remmerswaal Accountant Sint-Maartensdijk 

Fixet Muller Franke Sint-Maartensdijk/Halsteren 

Autobedrijf C. Bal Tholen 

Bon Giorno  -  cool underwear Sint-Maartensdijk 

Jansen Tholen B.V Tholen 

Peter Terlouw Tweewielers Tholen 

klaasen mondzorg totaal Tholen 

Maas-Jacobs Kunsstofproducten B.V Zundert 

Expert Bergen op Zoom 

Restaurant 't Spuihuis Bergen op Zoom 

Praxis  Bergen op Zoom 

Boels  verhuur Bergen op Zoom 

Installab Bergen op Zoom 

A.T.I. electrotechniek Roosendaal 

Bouwbedrijf M. van Prooyen Stavenisse 

Van Doorn Dakspecialist B.V Rilland 

GEA Goedhart B.V. Sint-Maartensdijk 

Flexexpress uitzendburo Tholen 

Restaurant " in de oude stempel" Steenbergen 

Technisch buro Visser bv Poortvliet 

HAANS Advocaten Bergen op Zoom 

Huisarts van Dun Sint Philipsland 

Dacomex Sint-Maartensdijk 

fruithandel R. Manneke Oud-Vossemeer/Sint-Annaland 



Spar van Ommen  Sint-Maartensdijk 

Slagerij op den Brouw Sint-Maartensdijk 

P. Jansen installatie Bergen op Zoom 

Ringsport Sint-Annaland 

Ad Nagtzaam reclame Bergen op Zoom 

VLADO Schilderwerken Oud-Vossemeer 

Brasserie PUUR Steenbergen 

Hotel "Kom" Sint-Maartensdijk 

Practico Tegelwerken 
Roosendaal 

Vloerenleggersbedrijf Blok & Butler Vlissingen 

Devotra Bv Tholen 

Cafetaria de Snack Steenbergen 

Zeevis groothandel & Rokerij de Eendracht Tholen 

Tweewielerservice van der Zande Oud-Vossemeer 

Pieperline Sint- Annaland 

Grand-pub/Terras/Restaurant Captain Cook's Roosendaal 

Timek Bouwmanagement Tholen 

ABS Hoppenbrouwers Bergen op Zoom 

Zeeuwse Reinigings Dienst Terneuzen 

Aannemingsmaatschappij VAN GELDER BV Regio West Nieuw Vennep 

Jefko Techniek Bergen op Zoom 

Zus & Zo woondecoraties en Cadeaus Sint Philipsland 

SPB BV Praktijkopleiding Bouw en Hout Bergen op Zoom 

Schipper/OAZ Tholen 

Aannemingsbedrijf P. Deurloo Tholen 

Han v. Vossen diervoeders Sint-Annaland 

Sturm mercedes Bergen op Zoom 

 


