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BERICHT VAN HET BESTUUR 
 

In deze nieuwbrief willen wij alle leden, sponsoren en andere belangstellenden van de tennisvereniging graag 

informeren over de ontwikkelingen binnen de club en over het programma voor de rest van dit seizoen.  

 

Op 30 november j.l. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) geweest. Er waren 19 geïnteresseerden 

aanwezig tijdens deze vergadering, waarbij het bestuur verslag heeft gedaan van de activiteiten van de verschillende 

commissies en verantwoording heeft afgelegd over genomen beslissingen en over de financiële situatie. Kort 

samenvattend is tijdens de ALV besproken dat het boekjaar 2016-2017 is afgesloten met een positief financieel 

resultaat van €1.620, tegenover een begroot negatief saldo van €500. In 2017 is gedetailleerd onderzoek gedaan 

naar de aanschaf van zonnepanelen en LED-verlichting, echter uiteindelijk met de teleurstellende conclusie dat de 

terugverdientijd te lang is (meer dan 10 jaar). Daarom zullen we op dit moment niet tot aanschaf overgaan, maar we 

blijven de prijsontwikkeling van duurzame energiebronnen nauwgezet volgen. Jan-Rien is tijdens de ALV bedankt 

voor zijn inzet als voorzitter van de onderhoudscommissie en Elroy is bedankt voor zijn inzet in de kantine-

commissie. Beiden hebben hun functies inmiddels overgedragen aan (respectievelijk) Robèrt en Jorg. Robèrt is van 

harte welkom geheten als nieuw lid van het bestuur. Tot slot is tijdens de ALV de samenwerking met Dauwendaele 

besproken op gebied van jeugdbeleid en is geconcludeerd dat het ATT toernooi 2017 bijzonder geslaagd was, dankzij 

de inzet van de vrijwilligers van de ATT-commissie alsmede vele vrijwilligers voor kantinediensten en schoonmaak. 

 

In maart zijn de wekelijkse toss-avonden op de dinsdagavond weer gestart! Iedereen is welkom op deze toss-

avonden. We starten om 19:00 tot ongeveer 21:30 uur. Later starten kan natuurlijk ook. Bovendien zijn in maart de 

tennislessen gestart op woensdag- en donderdagavond. Eind van deze maand gaat de voorjaarscompetitie beginnen. 

Onze ATT-commissie is weer al druk bezig met de voorbereidingen van het jaarlijkse Open Toernooi in juli, waarover 

in deze nieuwsbrief meer informatie. 

 

De tennisvereniging heeft op dit moment 90 actief spelende leden. We vinden dit ledenaantal te laag voor de 

capaciteit van 4 tennisbanen en voor alle voorzieningen die de vereniging te bieden heeft. Belangrijkste 

aandachtspunt van het bestuur in 2018 zal daarom gericht zijn op ledenwerving en op ledenbehoud. We hopen in de 

toekomst meer leden te kunnen verwelkomen, zowel onder de jeugd als onder volwassenen. Ideeën en suggesties 

voor het werven van nieuwe leden zijn van harte welkom! Heb je een buurman/buurvrouw, familielid, vriend of 

vriendin die eens wil komen tennissen, aarzel dan niet deze mee te nemen naar de tennisbaan. De regels voor het 

meenemen van een introducé zijn versoepeld en worden in deze nieuwsbrief nog eens herhaald. Bovendien hebben 

we in deze nieuwsbrief enkele acties beschreven die zijn ontwikkeld voor de werving van nieuwe leden. In het 

voorjaar zullen we hiermee regelmatig adverteren in “Het Erremuenaertje”, het tweewekelijks blad dat huis-aan-huis 

door heel Arnemuiden wordt verspreid. Ook gaan we actief bedrijven en sponsors benaderen voor de huur van 

tennisbanen voor bedrijfsuitjes en relatiedagen.  

 

Reacties op deze nieuwsbrief alsmede kopij voor de volgende editie wordt bijzonder op prijs gesteld!  

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in mei 2018.  

 

 

Namens het bestuur, 

René Hoondert. 
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ACTIVITEITENKALENDER SENIOREN 

 

Voor het openingstoernooi op zondag 25 maart (13.30 – 17.30 uur) kan worden 

ingeschreven via het inschrijfformulier in de kantine van ons clubhuis of via email naar hbakker@zeelandnet.nl. 
Na afloop (rond 17.30 uur) gaan we Chinees eten in de kantine. Alleen tennissen of alleen chinees eten kan ook.  
Partners en kinderen zijn ook van harte welkom om mee te eten. 
De kosten per persoon voor het eten bedragen Euro 7,50; voor kinderen t/m 12 jaar Euro 5,- 

 

http://www.ltcdeschenge.nl/
mailto:hbakker@zeelandnet.nl
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ACTIVITEITENKALENDER JUNIOREN 
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COMPETITIE PROGRAMMA 
 

Over enkele weken gaat de voorjaarscompetitie weer van start! 

 

In het seizoen 2018 zal LTC de Schenge met 6 competitie teams deelnemen aan de voorjaarscompetitie.  

Op de volgende pagina is de indeling opgenomen, het speelschema en de tegenstanders van ieder van de 6 teams. 

 

We zijn erg blij te kunnen melden dat Jonkman Opleidingen bereid is gevonden dit jaar shirt-sponsor te worden van 

ons 1e Damesteam!  

 

 
 

 

OPEN ARNE TOERNOOI 2018 
 

Van 09 t/m 15 juli 2018 zal het Open Arne Toernooi weer plaatsvinden. Aan dit toernooi kunnen leden van alle 

Nederlandse tennisverenigingen deelnemen (inclusief dus alle leden van LTC de Schenge), op voorwaarde dat men in 

het bezit is van een KNLTB pasje. 

 

Jonkman Opleidingen zal dit jaar de Toernooi Sponsor zijn, waarvoor we deze organisatie zeer erkentelijk zijn! De 

naamgeving van het toernooi wordt daarom: Jonkman Opleidingen Arne Tennis Toernooi. 
 

De gehele week zullen de wedstrijden van het toernooi worden gespeeld. Op zaterdagavond 14 juli 2018 verzorgen 

we Live Muziek met gratis gebakken vis. 

 

Inschrijven voor het Jonkman Opleidingen Arne Tennis Toernooi kan vanaf begin april via www.toernooi.nl. We 

hopen dat veel leden van onze vereniging dit jaar weer zullen meedoen en dat onze leden dit Open Toernooi ook 

actief helpen promoten bij tennissers van andere verenigingen. Speel je dus mee aan de voorjaars- of 

mixedcompetitie, informeer dan je tegenstanders over de data van ons Open Toernooi en de manier van inschrijven 

hiervoor! 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
http://www.toernooi.nl/
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Voorjaarscompetitie indeling, tegenstanders en speeldata 2018: 

 

1e DAMES TEAM – VRIJDAG 
Anita Minaar,Anneke Sinke,Annet Jacobse,Christa 

Meerman,Mirjam van Kempen,Ruth Kas 

 

 

2e DAMES TEAM – VRIJDAG 
Jessy Crucq,Kirsten Bijleveld,Tirsa de Nooijer, 

Chantal Oosterling,Noëlle Schroevers, Lee-
Anne Bennen 

 

 

35+ HEREN TEAM – ZATERDAG 
Kees Janse,Ko Siereveld,Toon Hoebeke,Edwin 
Leonhart,Marcel Astroh,Barry Schroevers,Joop 

Slabbekoorn 
 

 

 

1e HEREN TEAM – ZATERDAG 
Erik Bakker,Han Temminck,Carlo Smolders,Iemke 

Kuijper,Arjan Korstanje 
 
 

 

2e HEREN TEAM – ZATERDAG 
Jan-Rien Meerman,Jeroen Kas,Jorg 

Trampe,Kees Meerman,Thijmen van den 
Berg,Max Vleugel,René Hoondert 

 

 

3e HEREN TEAM – ZATERDAG 
Dave Caljouw,Elroy Crucq,Ivo de Rijke,Joop 
Becks,Melvin Bakker,Thijs Vleugel,Herman 

Riemens,Patrick Siereveld 
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BERICHT VAN DE ONDERHOUDSCOMMISSIE 
 

 
 

Nederland werd donderdag 18 januari ontregeld door een uitzonderlijk zware storm met windstoten van meer dan 

120 kilometer per uur. Het KNMI verhoogde 's ochtends het waarschuwingsniveau van code oranje naar rood. Zo'n 

zware storm komt maar eens in de paar jaar voor. Ook de tennisvereniging werd hierdoor zwaar getroffen, zoals te 

zien op bovenstaande foto. Inmiddels is met behulp van Hekbouw BV (onze leverancier van het hekwerk) en vele 

behulpzame vrijwilligers de schade weer hersteld en kan er op baan 4 weer veilig worden getennist. Bovendien zal 

binnenkort het windscherm tussen de voetbalvelden en het tennispark worden vervangen en zal laurierkers worden 

aangeplant. Het zal enkele jaren duren voordat deze beschutting volgroeid is, maar we zijn vol vertrouwen dat deze 

laurierkers in de toekomst een betere beschutting tegen stormschade zal bieden dan de huidige begroeiing.  

 

Veel vrijwilligers van onze vereniging zijn weer betrokken geweest bij de werkzaamheden aan de banen en het 

groenonderhoud, waarvoor het bestuur iedereen zeer erkentelijk is! Zonder de hulp van vrijwilligers bij dit soort 

onderhoudsactiviteiten heeft de vereniging geen bestaansrecht. Alle leden zijn van harte welkom hun steentje bij te 

dragen aan het onderhoud. 

 

http://www.ltcdeschenge.nl/
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TENNIS CLINICS BASISSCHOOL 
 

In samenwerking met de gemeente Middelburg en korfbal vereniging KV TOP Arnemuiden zullen onze trainer Dennis 

Helleman en de Jeugdcommissie op 21 en 28 maart 2018 enkele tennis “clinics” verzorgen voor de 

basisschoolkinderen van Arnemuiden en Nieuw- en St. Joosland. Alle leerlingen van de Oleanderhof, het Vierschip en 

de Lonneboot zijn welkom hieraan deel te nemen. Het programma valt onder het gemeentelijk sportprogramma 

“Middelburg in Beweging”. We hopen vele kinderen hiermee een plezier te doen en na afloop een aantal nieuwe 

jeugdleden te kunnen inschrijven.  

 

We verwachten een opkomst van meer dan 100 kinderen. Alle leden van LTC de Schenge zijn van harte welkom te 

komen kijken of bij de activiteiten te komen assisteren in sporthal “de Blikken” tussen 14:00 en 16:00 uur. De hal zal 

worden verdeeld in 3 secties, waarbij de korfbalvereniging met een aantal vrijwilligers 2 groepen kinderen zal 

vermaken. De tennisvereniging onderneemt tegelijkertijd tennis-activiteiten met de 3e groep kinderen. Na een half 

uur wordt telkens gewisseld van activiteit, zodat iedereen een keer aan de beurt komt om te tennissen. Hieronder 

de flyer van de Gemeente Middelburg, die vooraf aan alle kinderen van de 3 basisscholen zal worden uitgedeeld. 
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TENNISLESSEN 
 

Sinds vorig seizoen heeft de vereniging een nieuwe 
enthousiaste tennistrainer: Dennis Helleman.  
 
Op onze website www.ltcdeschenge.nl staat onder de rubriek 
“Tennislessen” een korte introductie van Dennis.  
 
De vereniging stimuleert alle leden (en dan met name de 
beginnende tennissers en jeugdleden) om tennislessen van 
Dennis te nemen.  
 
Voor informatie hierover kunt u contact met Dennis opnemen 
via mail (info@tennisdennis.nl) of per telefoon (06-12122201). 

 
 

 

Indeling van de tennislessen vanaf begin maart 2018: 

Woensdagavond - Competitie team training  (4 lessen) 
20:00-21:00 – 2e herenteam voorjaarscompetitie  
        Jorg, Patrick, Kees, Max, René 

  

Donderdagavond – Reguliere training (10 lessen) 
18.30-19.30 uur 
    Pieter Marc en Daan 
19.30-20.00 uur 
    Hans en Hans 
20.00-21.00 uur 
    Jan-Rien 
21.00-22.00 uur 
    Thirsa    Noelle     Maryan 
22.00-22.30 uur (om de week) 
    Marieke 

 

 

SCHOONMAKER/SCHOONMAAKSTER GEZOCHT! 
Verschillende competitie-teams hebben aangegeven de schoonmaak na de 
competitie-zaterdagen graag te willen afkopen. Hiertoe zoeken we iemand 

die voor een aantal weken dit jaar op maandag of dinsdag 2 uur wil 
schoonmaken, betaald door die betreffende competitie-teams. Heb je 

interesse of ken je iemand die interesse heeft, dan verzoeken we je contact 
op te nemen met: Rene.Hoondert@zeelandnet.nl / 06-30952377 

  

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
http://www.ltcdeschenge.nl/
mailto:info@tennisdennis.nl
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LEDENBESTAND  
Op 15 maart 2018 heeft tennisvereniging LTC de Schenge in Arnemuiden 90 actief spelende leden.  

De volgende nieuwe leden zijn vanaf januari 2018 ingeschreven: 

 Tirsa de Nooijer  

 Chantal  Oosterling  

 Sterre Van Lenten  

 Joris In't Hout  

 Noëlle Schroevers 

 Lee-Anne Bennen  

Eind maart zal de contributie voor 2018 weer 

worden geïncasseerd  

Begin april kunnen de KNLTB ledenpasjes 

worden afgehaald in het 

clubgebouw. 

 

 

LEDENWERVING 
 
In de komende maanden gaan we op verschillende 
manieren proberen nieuwe leden aan te werven.  
 
In het plaatje links is het 1e concept van de flyer 
opgenomen, waarmee LTC de Schenge van plan is in 
april 2018 te gaan adverteren in huis-aan-huis blad 
“Het Erremuenaertje” en een lokaal blad in Nieuw- en 
St.Joosland. 
 
We zijn op moment van schrijven van deze 
nieuwsbrief nog in gesprek met mogelijke 
geldverstrekkers om deze aanbieding financieel zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken (vandaar dat in de 
folder hiernaast nog geen bedragen zijn opgenomen). 
 
Voor vragen of inlichtingen hierover kunt u contact 
opnemen met onze ledenadministratie: 0118-606227. 
 

 

VACATURE “STARTERS-COACH” 
Het bestuur van de tennisvereniging is op zoek naar iemand die het leuk vind 

om nieuwe leden van de vereniging te begeleiden en wegwijs te maken, 
zoals regelmatig vragen of de tennis goed bevalt, helpt met vinden van 

tennismaatjes en assisteert in deelname aan activiteiten van de vereniging. 
 

Heb je interesse, dan verzoeken we je contact op te nemen met: 
Rene.Hoondert@zeelandnet.nl / 06-30952377 

 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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TENNISSEN MET EEN INTRODUCE 
 

De tennisvereniging is bijzonder geïnteresseerd in het werven van nieuwe leden. Daarom willen we alle leden 

aanmoedigen een familielid, kennis, buurman of collega een keertje mee te nemen naar de tennisbaan. We hopen 

dan natuurlijk dat deze persoon het tennissen ook leuk zal vinden en vervolgens lid wordt van onze vereniging.  

 

Hieronder een overzicht van de regels voor het meenemen van een introducé: 

 Indien een kennis van je (ouder dan 18 jaar) eens wil proberen of de tennis goed bevalt, dan kan deze 

persoon bij de ledenadministratie een gratis introducé pas afhalen en daarmee een week lang vrij tennissen.  

 Iemand jonger dan 18 jaar die het tennissen eens wil proberen, kan twee maal gratis en vrijblijvend aan de 

Jeugd Instuif deelnemen. Data van de Jeugd Instuif zijn beschikbaar op de jeugdpagina van onze website.  

 Ieder lid van de tennisvereniging mag twee maal per jaar gratis een introducé meenemen. Dit moet echter 

vooraf worden aangemeld bij de ledenadministratie (email naar Rene.Hoondert@zeelandnet.nl ), met 

daarbij de naam en woonplaats van de introducé en de datum waarop je met deze persoon gaat tennissen.  

 Is een introducé niet van tevoren aangemeld of heb je al twee keer iemand meegenomen, dan zijn de kosten 

van het meenemen van een introducé 5 euro. Niet-leden die een baan willen huren betalen 15 euro per uur. 

 

Voor een introducé gelden verder de normale regels van de tennisvereniging, zoals bijvoorbeeld het dragen van 

tennisschoenen. We verzoeken alle leden vriendelijk toe te zien op handhaven van deze spelregels. Een introducé is 

dus van harte welkom op de tennisbaan, maar we willen voorkomen dat niet-leden ongepast gebruik maken van de 

voorzieningen van de tennisvereniging. Aarzel dus niet mensen er op aan te spreken, wanneer je onbekenden ziet 

tennissen zonder pasjes te hebben afgehangen op ons afhangbord. 

BAANHUUR VOOR BEDRIJVEN EN SPONSORS 
 

Bedrijven, instellingen of sponsoren kunnen voor een relatiedag of een personeelsuitje alle tennisbanen, inclusief 

het gebruik van het clubgebouw en de BBQ huren voor 60 euro per uur (met een minimum gebruik van 3 uur). Deze 

tarieven zijn exclusief consumpties, welke tegen de reguliere prijslijst van LTC de Schenge te koop zijn. Pakket 1, 2 & 

3 sponsoren krijgen 30% korting op de tarieven van baanhuur. 

Ken jij een bedrijf of instelling die interesse heeft in een actief dagje uit? Overweeg dan om deze dag te organiseren 

bij onze vereniging en neem contact op met één van de bestuursleden. We bespreken graag de mogelijkheden! 

 

http://www.ltcdeschenge.nl/
mailto:Rene.Hoondert@zeelandnet.nl
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
 

Ook dit jaar doet LTC de Schenge weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! 

 

 
 

 

Via deze campagne steunt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland verschillende verenigingen en stichtingen. Tijdens 

de Clubkas Campagne 2018 verdeelt Rabobank Walcheren/Noord-Beveland maar liefst €165.000,- onder de 

verenigingen en stichtingen die klant en lid zijn. Niet de bank zelf, maar de leden verdelen dit donatiebudget. 

 

Stemmen 
 

Van 04 t/m 16 april 2018 mogen leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland vijf stemmen uitbrengen op hun 

favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt 

bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 165.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.  LTC De 

Schenge ontvangt het aantal op onze vereniging uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. 

 

Oproep aan alle leden 
 

Het is voor onze vereniging belangrijk om deze actie onder uw aandacht te brengen, teneinde zoveel mogelijk 

stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor het financieren van verschillende activiteiten 

dit jaar. Vorig jaar hebben leden en andere belangstellenden van LTC De Schenge een bedrag van € 293,18 voor de 

club verdiend met de Rabobank Clubkas Campagne. Het enige wat ze hiervoor moesten doen was 2 stemmen 

uitbrengen….. Dit is dus een wel heel gemakkelijke en lucratieve manier om geld te verdienen voor de vereniging!  

 

Wij vragen daarom vriendelijk de medewerking van alle leden hierin. Bent u geen lid van de Rabobank, bedenk dan 

dat familie, buren en kennissen die wel lid zijn en van plan zijn op de voetbal- of korfbalvereniging in Arnemuiden te 

gaan stemmen allemaal nog 3 stemmen over hebben om te besteden aan een andere vereniging….. Het zou toch 

geweldig zijn als we hen kunnen overtuigen 2 van die 3 resterende stemmen te gebruiken voor de tennisvereniging! 

 

 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
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SPONSOR PAKKETTEN 
 

De tennisvereniging is zeer erkentelijk voor de bijdragen van de verschillende sponsoren die onze vereniging 

ondersteunen! Onze sponsoren zijn met name bedrijven uit de regio, die wij op verschillende manieren willen 

helpen zichzelf te profileren en hun diensten kenbaar te maken aan onze leden en geinteresseerden.  

 

Bedrijven en instellingen kunnen LTC de Schenge ondersteunen volgens 6 verschillende sponsor pakketten. Meer 

informatie hierover is beschikbaar op onze website onder het tabblad “Sponsors”. 

 

 http://www.ltcdeschenge.nl/index.php/sponsors 

 

Voor de duidelijkheid zijn hieronder de 6 verschillende pakketten nog eens kort weergegeven: 

 

 
 

Ken jij een bedrijf of organisatie die onze tennisvereniging mogelijk wil sponsoren, dan stellen we het bijzonder op 

prijs als je contact opneemt met één van de bestuursleden. 

  

http://www.ltcdeschenge.nl/
http://www.ltcdeschenge.nl/index.php/sponsors
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OVERZICHT VAN SPONSOREN 
 

Hieronder is een overzicht weergegeven van de huidige sponsoren. Mogelijk had u de logo’s of reclameborden van 

sommige sponsoren wel eens gezien, maar wist u nog niet wat hun bedrijfsactiviteiten waren? Hieronder de uitleg. 

 

Hoofdsponsoren: 

 

Van Helleman richt zich op renovatie, nieuwbouw, verbouw, onderhoud en 
restauratie in Zeeland en doet dat met stijl. Het gaat hierin niet alleen om het 
bouwen zelf. De klant adviseren in alle bouwfacetten is voor Van Helleman net zo 
normaal als het leveren van een kwalitatief hoogstaand eindresultaat. Dit alles in 
overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever. 

 

’t Zanddorp levert en geeft advies over houtkachels en gassfeerhaarden. 
Bovendien heeft ’t Zanddorp een team van schoorsteenvegers, verzorgd renovatie 
en nieuwbouw van schoorstenen en is gespecialiseerd in glasbewassing & 
hogedrukreiniging. 

 

INTERSPORT is dé sportspeciaalzaak voor iedereen die zich graag fit voelt en 
plezier aan sport beleeft. Met meer dan 75 sportwinkels in Nederland, onderdeel 
van een wereldwijd netwerk met meer dan 5.300 winkels in 40 landen, is er altijd 
wel een INTERSPORT bij jou in de buurt. In het centrum van Middelburg is Erik 
Intersport te vinden op de Nieuwe Burg 22-28.    

 

Louwerse Sierpleister is een stukadoorsbedrijf, te vinden op de Nieuwe 
Vlissingseweg 141 in Vlissingen. 

 

Bouwkundig Expertise / Adviesbureau en Makelaarskantoor De Nooijer heeft 
jarenlange ervaring in het bemiddelen bij aan- en verkoop van woningen. Voor een 
gedegen verkoop- of aankoopadvies of al uw bouwkundige vragen m.b.t. uw 
woning bent u hier aan het juiste adres.  

 

Jonkman opleidingen in Terneuzen is hét adres in zuidwest Nederland voor uw 
veiligheids opleidingen op het gebied van Logistiek, hijsen, brand veiligheid, eerste 
hulp, techniek, generieke veiligheid en ga zo maar verder. Jonkman Opleidingen  
bestaat sinds 1998 als een semi professioneel opleidingscentrum en is in 2006 als 
professionele organisatie voor logistieke en veiligheidsopleidingen gaan zorgen. 

 

Leerdam-Corstanje staat garant voor een deskundig, onafhankelijk advies in 
begrijpelijke taal op gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioen.  Wij zijn 
uw privé adres voor financiële zaken. Financiële dienstverlening is mensenwerk. 
Onze adviseurs nemen daarom graag de tijd voor u. Zij maken werk van een goed 
advies. 

 

Het merk Lamb Weston® staat voor aardappelproducten van hoge kwaliteit. Onze 
producten worden verkocht in meer dan honderd landen over de hele wereld. 
Lamb Weston (VS) en Lamb Weston / Meijer (NL) werken hierbij nauw samen. 

 

Restaurant Oranjeplaat is gelegen op een schitterende locatie aan het Veerse 
Meer met uitzicht op de jachthaven van Arnemuiden. De menukaart biedt voor 
ieder wat wils. Wenst u een snelle tosti dan is dit net zo goed mogelijk als het 
nuttigen van een uitgebreid diner met een heerlijk wijntje erbij. 

 

PMC In Balans verzorgt Fysiotherapie & Revalidatie. Wij hebben een modern 
uitgeruste praktijk waar de persoonlijke benadering van de cliënt centraal staat en 
die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan behandelmogelijkheden, 
meer dan 25 jaar deskundigheid en ervaring op het gebied van aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat. U vindt onze praktijken verspreid over Walcheren. 
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Overige sponsoren: 

 

Administratiekantoor Compurad is al meer dan 25 jaar gevestigd in Middelburg. Cliënten 
zijn voornamelijk MKB ondernemingen. De sectoren horeca, detailhandel, transport, bouw 
en afbouw en ICT zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Ook particulieren met een aangifte 
inkomensbelasting vormen een belangrijk aandeel van ons cliëntenbestand. 

 

Van Beek Tweewielercentrum Zeeland is al ruim 20 jaar actief in de tweewieler brance en 
heeft zodoende een grote ervaring met vele merken fietsen, brommers en scooters. 
Tweewielercentrum is uiteraard Bovag gecertificeerd. Het bedrijf heeft zich in de 
afgelopen jaren gespecialiseerd in de verkoop en reparatie’s van alle soorten fietsen, 
elektrische fietsen, bromfietsen en scooters. 

 

Van Heest Techniek is de erkende specialist op het gebied van installatie, reparatie, en 
onderhoud van verwarming en tapwaterinstallaties. Ons bedrijf is gevestigd in `s-
Heerenhoek en het werkgebied omvat de Bevelanden en Walcheren. Met ruim 20 jaar 
ervaring in de verwarmingstechniek heeft u aan ons een vakkundig en betrouwbaar 
partner. Wij hebben alle benodigde kennis, diagnose, meet en uitleesapparatuur in huis 
om storingen snel te kunnen lokaliseren en te verhelpen. Wij installeren, repareren en 
onderhouden alle A merken CV toestellen. 

 

U kunt bij woning en meubelstoffering Jan de Nooijer terecht voor alles op het gebied van 
woninginrichting, maar ook voor het her-stofferen van uw meubelen, bootkussens of 
caravankussens bent u bij ons aan het goede adres! Kwaliteit, deskundigheid en 
klantvriendelijkheid staan bij ons centraal. 

 

Installatiebedrijf Walhout is gevestigd in de Arnestraat 16 te Arnemuiden en verzorgd 
werkzaamheden op het gebied van dakwerk, riolering, sanitair en verwarming.  

 

Juwelier Minderhoud is een echt Zeeuws familiebedrijf met een vestiging in Westkapelle 
en in Arnemuiden. Onze twee zaken hebben een grote diversiteit aan sieraden, horloges 
en klokken. Een moderne, eigentijdse collectie en een keuze uit oude of antieke sieraden 
gaan hand in hand. Ook een  klassieke Zeeuwse sieraden, kralen of andere onderdelen in 
een modern jasje behoort tot onze voorraad. 

 

Bij Woontrend Zeeland aan de Duinstraat nummer 18A in Koudekerke vindt u 4000m2 
interieur en inspiratie. U vindt bij ons o.a. designverlichting, mooie eetkamertafels, 
comfortable en prachtige banken en fauteuils, onderscheidende woonaccessoires, hoog 
kwalitatieve bedden voor een optimaal slaapcomfort en gordijnen en vloeren. 

   

 
 

Sinds 1 december 2007 is Garage Meerman uw vertrekpunt bij de zoektocht naar uw 
droom-occasion. Ook voor het onderhoud aan uw bestaande auto bent u bij Garage 
Meerman aan het juiste adres. Onze vakkundig ingerichte werkplaats voldoet aan de 
laatste ergonomische- en milieutechnische vereisten.  

 

Rijkse accountants & adviseurs is gevestigd op 6 locaties in Zeeland. Het diensten aanbod  
omvat accountancy, begeleiding bij de start, overname of bedrijfsbeëindiging, fiscale 
aangiften en belastingadvies, bedrijfseconomisch advies, estate planning en financiële 
planning, personeelsadvies, online boekhouden en salarisadministratie. Onze teams met 
accountants en adviseurs staan al sinds 1955 voor u klaar. 

 

DON Risicobeheer is gericht op particulieren en het midden- en kleinbedrijf, waaronder 
ook een groot aantal agrarische bedrijven. Voor beide doelgroepen bieden wij een 
uitgebreid aanbod van financiële diensten en producten aan. We bieden bewust geen 
‘digitale polismap’ aan. We merken dat onze klanten het persoonlijke contact waarderen. 
Bij ons kantoor in Middelburg stap je makkelijk binnen.  
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