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Locatie: 
Recreatiepark Bovensluis
Oostdijk 22  Willemstad

Koppel Dartevenement
Bovensluis Open
11 augustus 2019

Activiteiten
Darts Forever





Geachte heer,mevrouw

Begin dit jaar hebben wij telefonisch contact gehad om te vragen aan u of wij weer de 
nieuwe presentatiegids van Dartsforever voor KiKa mochten opsturen naar u. Met trots 
stuur ik u hierbij de toegezegde informatie. In dit boekje vindt u een compleet overzicht 
van de sponsorpakketten 2019 en een kleine terugblik van 2018. 
Dit jaar bestaat Dartsforever 10 Jaar !!!!

Darts Forever - Darten voor KiKa heeft één voornaam doel: Stichting KiKa (Kinderen 
Kankervrij) jaarlijks te steunen met een mooie donatie. Met de fondsen die KiKa verwerft 
worden vernieuwende onderzoeken op het gebied van kinderkanker ontwikkeld, gericht 
op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere 
leeftijd. 

Met ons team van Dartsforever en een groot aantal vrijwilligers spelen en bezoeken wij 
vele toernooien en staan we met onze KiKa stand van Darts Forever op verschillende 
activiteiten in heel Nederland en werpen wij ons ook op het landelijke dartspodium 
in de kijker. Verder zijn wij oa met stichting Dartsforever en Koppel Bovensluis Open 
organisatorisch zeer actief. Dankzij de faciliteiten die onze sponsors ons bieden 
kunnen wij de gewenste ondersteuning aan KiKa bieden. Stichting KiKa waardeert 
onze inspanningen, getuige de opmerking in hun dankbrief: “Dartsforever voor KiKa 
bestaat 10 jaar. Dat is natuurlijk een felicitatie waard. Maar dat niet alleen, want 
met gepaste trots kunnen we zeggen dat John de Nijs met Dartsforever een zeer 
trouwe supporter is van KiKa. Al een decennium lang combineert Dartsforever het 
plezier van de sport met het ophalen van geld voor de belangrijke onderzoeken 
naar kinderkanker.

Nogmaals ontzettend bedankt voor de tijd en moeite die in deze actie word 
gestoken!

Om ons dartsproject voor KiKa elk jaar tot een succes te maken hebben wij blijvend 
sponsors nodig. Sponsors, die ons dartsteam met vrijwilligers steunen, zodat wij ons 
ook kunnen profileren en meten met onze tegenstanders op de toernooien. Met een 
uitstraling, een KiKa-project waardig. 

Helpt u ons en Stichting KiKa? Een grote variatie aan sponsoring is mogelijk. 
Met veel genoegen willen wij u ons project Darts Forever - Darten voor KiKa toelichten. 

Met vriendelijke groet,

John de Nijs     Dartsforever – Darten voor KiKa 



Even voorstellen 

John de Nijs 

Ik zal mezelf even voorstellen.

Mijn naam is John de Nijs, geboren in het jaar 1970 te Dinteloord getrouwd met Annemarie Korteweg, Vader van twee 
dochters Bonita en Nadia. Samenwonend sinds 1992 te Dinteloord. Samen met mijn vrouw hebben we de stichting 
Darts Forever opgericht.

Waarom Darts Forever zou u denken?

Zelf organiseerde ik al vanaf mijn 22 jaar toernooitjes en evenementen vooral op dartgebied, en zijn momenteel 
zeer actief met het dartevenement Koppel Bovensluis Open, georganiseerd in het Restaurant van Fort Bovensluis in 
Willemstad (NB),Na enige jaren het ´West Brabant Open´ met succes te hebben georganiseerd wilden we er een goed 
doel aan koppelen namelijk KIKA  en doen dat nu met oa het dartsevenement koppel Bovensluis Open.

Wat ons op dat moment het meest aangreep waren kinderen die aan de verschrikkelijke ziekte kanker lijden. Gelukkig 
hebben we zelf twee gezonde kinderen, maar het lijkt ons echt afschuwelijk het om van dichtbij mee te maken. Toen 
is het idee ontstaan om de dartsport te koppelen aan KIKA (kinderen kankervrij) en hebben we een stichting opgericht 
Darts Forever. Samen met nog enkele darters en vrijwilligers vormen we het team Darts Forever. Samen met dit team 
en vele sponsoren proberen we zoveel mogelijk geld binnen te halen voor KIKA. 

Ook topdartspeelster Aileen de Graaf draagt haar steentje bij,zij is onze ambassadrice en daar zijn we trots op. Op 
verschillende grote toernooien loopt ze vaak met onze collectebus en merchandise rond.

Ook ambassadeur Jacques Nieuwlaat bekend van RTL7 Darts draagt zijn steentje bij voor onze stichting, Jacques die 
oa vaak op onze evenementen de finales voor zijn rekening neemt als Mastercaller. Dankzij Jacques en Aileen heeft 
onze stichting Dartsforever veel bekendheid gemaakt in Nederland, door middel van dat we op grote tv toernooien 
aanwezig mochten zijn met onze stand Darts Forever voor KiKa. Bijvoorbeeld met onze KIKA stand op toernooien zoals 
de Dutch Open, Finder Dartsmasters voorheen de Zuiderduin Masters. We hopen op deze wijze zoveel mogelijk geld 
binnen te halen voor KIKA

Verder wensen wij u veel plezier met het bekijken van onze Sponsorgids.

Vergeet ook niet onze nieuwe website www.dartsforever.nl te bekijken. Mocht u nog leuke ideetjes hebben of ons willen 
ondersteunen met onze website dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke Dart groet,
John de Nijs 
Voorzitter Stichting Dartsforever.

Ambassadeur Jacques Nieuwlaat Aileen de Graaf



 

KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) 
Postbus 325, 1180 AH Amstelveen. www.kika.nl info@kika.nl |  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dartsforever voor KiKa bestaat 10 jaar. Dat is natuurlijk een felicitatie waard. Maar dat niet 
alleen, want met gepaste trots kunnen we zeggen dat John de Nijs met Dartsforever een 
zeer trouwe supporter is van KiKa. 
Al een decennium lang combineert Dartsforever het plezier van de sport met het ophalen van 
geld voor de belangrijke onderzoeken naar kinderkanker. Sinds de opening van het Prinses 
Máxima Centrum in Utrecht stijgt de onderzoeksbehoefte om zo snel mogelijk naar de 
optimale genezingskans te komen. Dat vraagt uiteraard ook meer geld. Dartsforever blijft 
zich hier nadrukkelijk voor inzetten en toont hiermee een grote maatschappelijke 
betrokkenheid. Namens KiKa ontzettend bedankt hiervoor. 
We zijn er nog niet, maar de recente ontwikkelingen stemmen echt tot optimisme: 
Met de opening in mei 2018 van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht heeft Nederland het 
grootste en modernste centrum voor kinderoncologie in Europa. 
 
 
Enkele feiten: 

- In 2018 het 125e KiKa onderzoek succesvol is afgerond;  
- In 2018 14 nieuwe onderzoeksprojecten door KiKa zijn goedgekeurd voor 

financiering; 
- Op dit moment lopen er 60 KiKa onderzoeken; 
- Onderzoek naar kinderkanker vindt nu grotendeels plaats in het Prinses Máxima 

Centrum; 

Met 60 lopende onderzoeken worden er gelukkig continu mooie resultaten geboekt in 
onderzoek naar kinderkanker 
 
 
Een nieuw medicijn voor leukemie bij baby’s mag getest worden bij patiënten 
3D modellen van niertumoren helpen chirurgen preciezer te opereren 
De ontwikkelingen staan niet stil. En ook Dartsforever gaat door voor KiKa. Daar zijn we zeer 
blij mee en wensen jullie heel veel succes en plezier in de komende jaren. 
 
Namens KiKa en de kinderen nogmaals ontzettend bedankt voor alle steun aan KiKa. 

Rien Schimmel
Directeur KiKa



KiKa is heel erg blij met de steun van Darts Forever. Wij willen iedereen die hier een 
bijdrage aan levert heel erg bedanken. 

Kanker is in Nederland nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen. 
Op dit moment geneest ruim 75% van de kinderen met kanker. Ons doel is om dit 
percentage te verhogen. KiKa wil het onderzoek naar kinderkanker verbeteren, zodat 
de overlevingskans stijgt naar 95% en de bijwerkingen als gevolg van behandelingen 
verminderen. 

KiKa heeft sinds de oprichting in 2012 110,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Mede dankzij jullie donaties is dit 
mogelijk gemaakt. 

Om dit te realiseren is er nog veel kostbaar onderzoek nodig. Jullie donatie helpt 
KiKa bij het financieren van deze onderzoeken en daarmee met het verwezenlijken 
van ons doel. 
 
In 2016 is gestart met de bouw van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Vanaf 
2018 zullen daar de belangrijke onderzoeken naar kinderkanker plaatsvinden. 
In dit centrum zullen de beste artsen, onderzoekers en andere specialisten gaan 
samenwerken om ervoor te zorgen dat kinderen met kanker de beste behandeling 
krijgen. Een afdeling van het Prinses Máxima Centrum is al gestart binnen de muren 
van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Hieronder een korte samenvatting van hoe de donaties tot en met 2016 zijn besteed.

• 64 miljoen aan onderzoeksprojecten 
Dit zijn 156 goedgekeurde onderzoeksprojecten. Onderzoeksprojecten worden door 
onderzoekers ingediend bij KiKa. Na goedkeuring door de Wetenschappelijke Raad 
worden deze onderzoeken gefinancierd. Een onderzoek duurt over het algemeen 4 
jaar en kost gemiddeld tussen de 400.000 en 500.000 euro.

Nogmaals heel erg bedankt voor alle steun aan KiKa.

Met vriendelijke groet,

Claire van ‘t Veen



Uw advertentie of logo in dit 
blad en op de website in 2020.

• Mogelijkheid voor hele pagina (A4 staand)

• Mogelijkheid voor halve pagina (A5 liggend)

• Mogelijkheid voor kwart pagina (A6 staand)

Verder alles bespreekbaar in overleg naar uw wensen om in 
de nieuwe editie van 2020 te komen staan met uw bedrijf.



HOOFDSPONSOR PAKKET  € 2.000 

 o recht van uiting Hoofdsponsor van Darts Forever - Darten voor KiKa
 o bedrijfslogo op speelshirt en overig Darts Forever tenue tijdens alle te spelen toernooien en activiteiten Darts 

Forever 
 o bedrijfslogo op briefpapier en nieuwsbrief
 o bij toernooi organisatie of andere activiteiten door Darts Forever

 - Plaatsen / hangen van 4 reclameborden of spandoeken in darts toernooiruimte en/of foyer 
 - Reclamebord of spandoek bij entree van toernooigebouw 
 - Bedrijfslogo op alle beschikbare wedstrijdbanen
 - Bedrijfslogo op flyers en posters
 - Gereserveerde ruimte ten behoeve van bedrijfspresentatie
 - Bedrijfslogo op loten tbv KiKa ( 2000/3000 loten ) meer in overleg 
 - Facebookpagina met link naar uw facebookpagina
 - KiKa stand mogelijk op uw bedrijfsfeest/activiteit in overleg met u

 o bedrijfslogo prominent op Darts Forever website met een link naar uw eigen commerciële website ( website zal 
naar uw wensen worden ingevuld )

 o een Darts Forever demonstratieavond op uw bedrijfslocatie voor uw personeel of uw relaties in overleg.
 o uitnodiging voor Darts Forever promotieavond met cheque overhandiging aan Stichting KiKa
 o recht van branche exclusiviteit

PLATINA SPONSORPAKKET  € 1.000

 o recht van uiting Official Sponsor van Darts Forever - Darten voor KiKa
 o bedrijfslogo op speelshirt tijdens alle te spelen toernooien en activiteiten
 o bedrijfslogo op briefpapier
 o bij toernooi organisatie of andere activiteiten door Darts Forever

 - Plaatsen / hangen van 2 reclameborden of spandoeken in darts toernooiruimte en foyer
 - Bedrijfslogo op 16 van de beschikbare wedstrijdbanen
 - Bedrijfslogo op flyers en posters
 - Mogelijkheid tot bedrijfspresentatie
 - Bedrijfslogo op loten tbv KiKa ( 2000/3000 loten ) meer in overleg
 - KiKa stand mogelijk op uw bedrijfsfeest/activiteit in overleg met u

 o bedrijfslogo prominent op Darts Forever website met een link naar uw eigen commerciële website.
 o uitnodiging voor Darts Forever promotieavond met cheque overhandiging aan Stichting KiKa

In een gesprek met u kunnen wij de mogelijkheden toelichten van een algemene publiekspresentatie van uw bedrijf 
tijdens publieksevenementen, waaraan wij deelnemen en/of tijdens andere regionale darts wedstrijden (in overleg 
met de betreffende organisatie).

GOUDEN SPONSORPAKKET  € 500

 o recht van uiting Official Sponsor van Darts Forever - Darten voor KiKa
 o bedrijfslogo op mouw van het speelshirt tijdens alle toernooien/activiteiten
 o bij toernooi organisatie of andere activiteiten door Darts Forever

 - plaatsen / hangen van 1 reclamebord of spandoek in darts toernooiruimte of foyer  
 - bedrijfslogo op 8 van de beschikbare wedstrijdbanen
 - bedrijfslogo op posters
 - KiKa stand mogelijk op uw bedrijfsfeest/activiteit in overleg met u

 o bedrijfslogo op Darts Forever website met een link naar uw eigen commerciële website
 o uitnodiging voor Darts Forever promotieavond met cheque overhandiging aan Stichting KiKa
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ZILVEREN SPONSORPAKKET  € 250

 o bij toernooi organisatie of andere activiteiten door Darts Forever
 - plaatsen / hangen van 1 reclamebord of spandoek in darts toernooiruimte of foyer  
 - bedrijfslogo op 6 van de beschikbare wedstrijdbanen
 - bedrijfslogo op posters
 - KiKa stand mogelijk op uw bedrijfsfeest/activiteit in overleg met u

 o bedrijfslogo op sponsorpagina van Darts Forever website met een link naar uw eigen commerciële website
 o uitnodiging voor Darts Forever promotieavond met cheque overhandiging aan Stichting KiKa

BRONZEN SPONSORPAKKET  € 125

 o recht van uiting Official Sponsor van Darts Forever - Darten voor KiKa
 o bij toernooi organisatie of andere activiteiten door Darts Forever

 - plaatsen / hangen van 1 reclamebord of spandoek in darts toernooiruimte of foyer
 - bedrijfslogo op 4 van de beschikbare wedstrijdbanen of andere activiteiten van Darts Forever
 - KiKa stand mogelijk op uw bedrijfsfeest/activiteit in overleg met u

 o bedrijfslogo op sponsorpagina van Darts Forever website met een link naar uw eigen commerciële website
 o uitnodiging voor Darts Forever promotieavond met cheque overhandiging aan Stichting KiKa

VRIENDENCLUB DARTS FOREVER  € 50

 o bedrijfslogo of particuliere naamsvermelding op aparte website pagina Vriendenclub Darts Forever
 o recht van uiting Official Sponsor Vriendenclub Darts Forever - Darten voor Kika
 o bedrijfslogo op 2 van de beschikbare wedstrijdbanen of uiting bedrijfslogo tijdens andere activiteiten Darts 

Forever
 o uitnodiging voor Darts Forever promotieavond met cheque overhandiging aan stichting KiKa
 o KiKa stand mogelijk op uw bedrijfsfeest/activiteit in overleg met u

DONATEUR KIKA DARTS FOREVER  € 25

 o  naamsvermelding op de website
 o  naamsvermelding tijdens dartevenement of andere activiteit van Darts Forever op PowerPoint presentatie
 o  uitnodiging voor Darts Forever promotieavond met cheque overhandiging KiKa
 o KiKa stand mogelijk op uw bedrijfsfeest/activiteit in overleg met u

Wilt u meer weten over de sponsorpakketten? 
Of heeft u wensen ten aanzien van maatwerksponsoring? 

Neemt u dan a.u.b. contact op met:

John de Nijs
Piet Heijnstraat 23

4671 AK  Dinteloord
T. 06 - 546 45 581 | E. johndenijs@home.nl

IBAN : NL50 RABO 0156 1430 62 | KvK : 20165107



Mag ik ons even voorstellen!

Wij zijn Cafetaria Eethuis Family Fijnaart en zijn sinds 2007 gevestigd in Fijnaart. Inmiddels zijn wij 
uit ons jasje gegroeid en zijn enorm uitgebreid op een 
nieuwe locatie. U kunt bij ons afhalen, bestellen via de 
bestelapp maar u kunt ook gezellig bij ons komen eten 
in ons Eethuis met 60 zitplaatsen.

Ons assortiment bestaat uit verse friet, verse salades, 
complete menu’s, vers schepijs, softijs en milkshakes. 
Ook kunt u tegenwoordig bij ons highsnacken, een 
gezellige beleving met diversen snacks en iets te 
drinken daarbij. Wel graag reserveren i.v.m. verse 
produkten. Voor catering kunt u ook bij ons terecht. 
Voor ieder wat wils dus!!

Ook zijn wij een erkend leerbedrijf en dus een 
‘jong’bedrijf. Stagiaires kunnen bij ons terecht en 
leerlingen die een opleiding in de horeca volgen. De 
opleiding kan ook via ons. Het motto is werken met 
plezier, gastvrij zijn en altijd met een glimlach klaar 
staan voor onze gasten.

Wij steunen Darts Forever en Kika omdat wij iedereen, 
ziek of die te maken hebben met deze ziekte, een 
glimlach willen bezorgen.

Met een smakelijke groet van Henk, Annette en Yvet  
van Lenten

Sponsor aan het woord:
Cafetaria Eethuis Family Fijnaart 



Wol van Moos, de naam zegt het al, is een speciaalzaak 
met alle soorten wol, katoen, acryl en mixen hiervan. 
Ook hebben we meer bijzondere garens, zoals 
bamboe, lyocell (gemaakt van de houtsnippers van 
eucalyptusbomen) en zeewier. En wat dacht u van 
schapenwol, van schapen uit onze eigen gemeente? 
Het aanbod is overweldigend!
U wordt altijd vriendelijk te woord gestaan, en wij 
zullen altijd ons best doen U zo goed mogelijk 
van dienst te zijn.
Houd U ook de website in de gaten, of schrijf 
U in voor de nieuwsbrief, om op de hoogte te 
blijven van de workshops welke in de winkel 
worden gegeven.
Ook bent U van harte welkom in ons brei-café 
op dinsdag avond.

Waarom wij Kika steunen?
Helaas weten we wat het is om je kind te verliezen 
aan kanker. Gelukkig niet zelf, maar wel in de 
familie. Dat verdriet gun je echt niemand!
Daarom mag onderzoek naar kanker nooit 
stoppen! En daar dragen wij graag een steentje 
aan bij.

Monique Koomans

Openingstijden:
Dinsdag en donderdag 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag    09.00 – 16.00 uur
Voorstraat 20 
4793 EV  FIJNAART
www.wolvanmoos.nl
info@wolvanmoos.nl
06 – 21 89 28 48

Sponsor aan het woord:
Wol van Moos



Finder is in 1954 opgericht en toonaangevend als het gaat om de ontwikkeling,  productie en verkoop 
van relais, tijd-, meet-, en bewakingsrelais en installatiecomponenten voor de industrie en utiliteit. 
Met het hoofdkantoor in Noord-Italië, 25 verkoopkantoren in Europa, de Verenigde Staten en Azië 
en 80 vertegenwoordigingen wereldwijd bewijst Finder haar  internationale klantgerichtheid. Meer 
dan 120 werknemers in de verkoop, logistiek en overige disciplines zorgen voor een  vakkundig 
en persoonlijk advies aan de klanten in Nederland en de overige aangesloten verkoopkantoren in 
Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en Hongarije.

Finder draagt de dartsport een warm hart toe en sponsort de darters en dartsters Martin Adams, 
Wesley Harms, Aileen de Graaf en Sharon Prins. Het Zuiderduin Masters darttoernooi, het 
bekendste wereldtop darts toernooi in Nederland, gaat vanaf 2015 verder onder de naam Finder 
Darts Masters. Dat Aileen de Graaf zich inzet 
als ambassadrice van DartsForever vinden 
wij een mooi initiatief voor een heel goed 
doel.

www.findernet.com 

Sponsor aan het woord:
Finder Relais Nederland B.V.

MarkVliet Netwerk Notarissen is ontstaan uit een fusie Cornelissens Jongenelen Netwerk Notarissen 
in Fijnaart en Van Dorresteijn Netwerk Notarissen in Oudenbosch. Vanuit beide vestigingen staan 
wij voor u klaar om belangrijke momenten in uw leven goed te regelen. Wij staan u graag bij met 
gedegen advies en wij wijzen u graag op juridische valkuilen die u wellicht zelf nooit had ontdekt. 
Wij zetten ons op alle rechtsgebieden voor u in. Dat doen wij vanuit de secties personen- en 
familierecht, registergoed en ondernemingsrecht. Door deze manier van werken hebben wij op 
de diverse vakgebieden diepgaande specialistische kennis opgebouwd en houden wij die op het 
vereiste hoge peil. Wij zijn er dan ook graag voor u en uw bedrijf. Ons kantoor is toonaangevend in 
West-Brabant. Kwaliteit, service en laagdrempeligheid staan hoog in het vaandel. Ons kantoor is 
aangesloten bij Netwerk Notarissen. Netwerknotarissen houden elkaar scherp en helder, we delen 
kennis en adviseren elkaar, zodat we de cliënten beter van dienst kunnen zijn. Wij spreken gewone 
mensentaal en weten precies wat er speelt in de wereld. Wij durven te zeggen dat we net iets meer 
notaris zijn. 
Wij dragen KiKa een warm hart toe, want het raakt je als 
je een kind ziet strijden tegen deze verschrikkelijke ziekte 
en daarom steunen wij Dartsforever.

Met vriendelijke groet,

Wendy van Gils 
Office manager

Sponsor aan het woord:
MarkVliet Netwerk Notarissen



Even voor stellen wij zijn Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf 
Maurice al sinds 2000 zijn wij actief in de schoonmaakbranche, u 
kunt bij ons terecht voor glasbewassing, gevelreiniging, vloeren 
onderhoud en het dagelijks schoonhouden van uw pand. Wij 
werken vooral voor bedrijven, scholen, kinderdagverblijven en 
bouwbedrijven. 

Onze specialisme is het onderhouden van vloeren, dit doen 
we ook voor particulieren. Onder onderhoud verstaan wij bv 
het schuren en lakken of oliën van houten vloeren, u kunt 
ook bij ons terecht voor natuursteen, linoleum, pvc en tapijt 
of vloerkleden reinigen. Wij maken altijd eerst een afspraak 
met u en aan de hand van deze afspraak krijgt u altijd een 
vrijblijvende offerte zodat u niet voor verassingen komt te staan. 
Voor informatie kunt u ons bellen op de nummers 06 - 150 150 85  
of 0168 - 234 454 of mailen naar 
info@schoonmaakbedrijfmaurice.nl.

Al jaren dragen wij Darts For Ever een warm hart toe, wij vinden het 
een goed initiatief van een combinatie sporters en ondernemers 
die zich inzetten voor het goede doel KiKa kinderkankervrij. En dat 
wij hier aan een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van 
deze ziekte.

Met vriendelijke groet,
Maurice Bakker

Glazenwasserij & schoonmaakbedrijf Maurice
Steenpad 21 l 4797 SG  Willemstad 

Sponsor aan het woord:
Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf Maurice

2 juni Koppel dartvoetbal
Fendertse Hoeve in Fijnaart

Speciale gast:
Co Stompé

TVS Service



Jacques Nieuwlaat 

De tijd vliegt; het is een vaak gebruikte uitdrukking, maar oh 
zo waar. Tien jaar Darts Forever, het is voorbijgevlogen. Al tien 
jaar lang is het John die om de paar maanden appt: mag ik je 
even storen vanmiddag? Dan gaat het om het koppeltoernooi 
in Bovensluis, of om het regelen van een handtekening, shirtje 
of andere memorabilia.

Altijd maar weer achter iedereen aan om te vragen of ze je 
willen helpen met het doel waar jouw hart helemaal inzit, het 
lijkt me geen gemakkelijke opdracht, maar John doen het al 
jaren met overtuiging en passie. En zeg nou eens eerlijk: wie 
kan hem dan weigeren? Nooit wordt het hem te veel, nooit 
klaagt hij. Ik ‘werk’ al tien jaar met heel veel plezier met John en 
hoop dat de aankomende tien jaar nog steeds te mogen doen.
John, van harte gefeliciteerd met je jubileum en op naar de 
volgende tien!

Met vriendelijke groet,

Jacques Nieuwlaat
www.mastercaller.nl
info@mastercaller.nl
twitter: @jjnieuwlaat

Aileen de Graaf 
Op het moment dat John mij vroeg of ik 
ambassadrice wilde worden van Darts 
Forever hoefde ik daar natuurlijk niet over 
na te denken. Ik hoop dat Darts Forever 
via mij nog meer aandacht krijgt binnen 
de dartswereld en dat Darts Forever en 
KiKa er met het ingezamelde geld voor 
kunnen zorgen dat deze vreselijke ziekte 
in de toekomst nog beter behandeld kan 
worden.
Ik draag KiKa een warm hart toe.

Groetjes,
Aileen de Graaf

Ambassadeurs DartsForever



Culturele en sociale activiteiten Stichting Darts Forever
Naast de sportieve activiteiten, het promoten van de dartsport in West Brabant en de gemeente Steenbergen 
en Moerdijk in het bijzonder, stelt de Stichting zich ook tot doel de jeugd bij de dartsport te betrekken. 

Daartoe bieden wij de basisscholen en kinderopvangcentra in de gemeente Moerdijk en Steenbergen 
de gelegenheid om kennis te maken met de dartsport. Daarbij zit niet alleen een spelelement maar ook 
leerelementen. 

Darten bevorderd namelijk het hoofdrekenen doordat men moet optellen (de som van de drie gescoorde 
punten per dart), aftrekken (Bij de spelvormen 301 en 501 moet men de gescoorde punten in mindering 
brengen) en inschatten (om uiteindelijk te kunnen finishen moet men berekenen wat men nog moet gooien).

De begeleiding wordt verzorgd door vrijwilligers van onze stichting samen met onderwijskrachten en leid(st)
ers. 

Onze stichting streeft er naar eens in het jaar een dartclinic te organiseren waarbij een bekende nationale 
of internationale darter demonstraties geeft. Daarbij worden ook voornoemde instellingen uitgenodigd en 
betrokken. 

Gezien de positieve reacties hopen wij, mits de financiën dit toelaten, ook voor de toekomst dit programma 
te kunnen voortzetten en mogelijk uitbreiden met dartclinics voor bedrijven en andere instellingen.
Met vriendelijke groet

Stichting  Darts Forever 

John de Nijs



1e Prijs: Moviepark Germany 2 daagse arrangement incl. hotelovernachting + 2 dagen Entree voor  
  2 personen (Reisbureau Dintel Travel)
2e Prijs: Ballonvaart 2 personen (Ad Ballonvaarten BV)
3e Prijs: Vliegles en zelf vliegen (Breda International Airport)
4e Prijs: Overnachting Hotel Zuiderduin Egmond aan Zee incl. ontbijt en diner voor 2 personen  
  (Hotel Zuiderduin)
5e Prijs: 3-gangen menu De Fendertse Hoeven voor 2 pers. (De Fendertse Hoeve)
6e Prijs: Luxe boodschappenpakket (Albert Heijn in de Klundert)
7e Prijs: 2 personen High service High tea of bier of wijn (restaurant Dintelmond) 
8e Prijs: Tuin accessoires deschanstuinschermen.nl Halsteren (De Schans)

En nog vele andere mooie prijzen!

De loterij komt geheel ten goede aan KiKa.
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Apk actie € 19,95 
Onderhoud alle merken auto’s 
Vakgarage pechhulp € 39,95 

Erkend schadereparateur 
Ruitschade 

Airco Service 
Banden opslag 

Zomer / Winter / All season banden leverbaar 
Hyundai mobiliteitsservice gratis i.c.m. onderhoud 
Gratis auto wassen of stofzuigen i.c.m. onderhoud 

Verkoop – inkoop alle merken auto’s 
Zomer / Winter / vakantie check. 

Vakgarage / Hyundai Bartelen Fijnaart

Langeweg 51 
4793 AS Fijnaart 
0168-468400 
www.bartelen.nl

Tijdens het toernooi op 11 augustus is er 
ook een loterij met vele leuke prijzen.



Alles binnen handbereik en voor ieder wat 
wils!
Op de rand van Zeeland, Noord-Brabant en 
Zuid-Holland ligt recreatiepark Bovensluis. 
Het park ligt erg strategisch ten opzichte van 
grote steden (Breda, Rotterdam, Antwerpen), 
stranden en natuurgebieden. Alles binnen 
handbereik en voor ieder wat wils! 
Als je bij Willemstad de snelweg afdraait bekruipt 
het vakantiegevoel je meteen. Je verblijft net 
buiten de oude, pittoreske vestingstad, midden 
in de polder, aan de rand van het Hollands Diep. 
Het gehele jaar door is het hier heerlijk toeven 
en in de zomermaanden is er volop vertier. Met een eigen restaurant, snackbar, animatieteam, 
buitenzwembad en visvijver, hoeft u ons park in principe niet te verlaten, maar wij willen u ook zeker 
aanraden om de prachtige omgeving te verkennen (te voet, per fiets of met de boot).  
Recreatiepark Bovensluis verhuurt campingplaatsen, trekkershutten, stacaravans en chalets. Vanaf 
1 nacht tot het gehele jaar rond. Neem alvast eens een voorproefje op uw vakantie via onze website: 
www.bovensluis.nl 

10 jaar Dartsforever voor KiKa
Als recreatiepark bezorgen wij mensen graag een plezierige tijd. Helaas is het niet voor iedereen 
mogelijk om een zorgeloze vakantie te beleven. Wanneer een dierbare lijdt aan een ernstige ziekte 
en een zware, onzekere tijd tegemoet gaat, is het moeilijk om te ontspannen. Daarom dragen wij 
Kika een warm hart toe. Recreatiepark Bovensluis stelt haar restaurant/feestzaal dan ook graag 
beschikbaar voor het koppeldarttoernooi op 11 augustus 2019. 
 
Via deze weg willen wij Dartsforever van harte feliciteren met hun 10 jarig jubileum.
Keep up the good work!

Met vriendelijke groet,
Marjolein de Baat
Camping Bovensluis

Sponsor aan het woord:
Recreatiepark Bovensluis



Loterijsponsoren Koppel
Dartevenement Bovensluis Open 2018/2019

Verder iedereen bedankt die de loterij 
mogelijk hebben gemaakt!

Ad Ballon Ballonvaarten BV
Albertheijn in de Klundert 

Beemster Premium Beemsterkaas
Bevelander complete woninginrichting Heijningen

Bull’s Embassy Benelux Naaldwijk 
Cafetaria - Eethuis Family Fijnaart

Camping Bovensluis
Dartswarehouse.nl

De Fendertse Hoeve 
De haren van de Keijzer 

De Schans Tuinschermen Halsteren
Fort Bovensluis 

Health center de schildkamp Asperen
Heineman delicatesse B.V. Bergen op Zoom

Hotel Zuiderduin Egmond aan Zee
Reisbureau Dintel Travel  Dinteloord

Restaurant Dintelmond
Saarloos Tweewielers Willemstad 

Suiker Unie
Vliegveld Airport Breda Aviation

Zoete Kersen Zuylenhoeve Heijningen





Koppel Dartevenement Bovensluis Open 2018



Koppel Dartevenement Bovensluis Open 2018



Koppel Dartevenement Bovensluis Open 2018



Playbackshow Kinderen 2018



Playbackshow Volwassenen 2018



Activiteiten KiKa Darts Forever 2019

9 AUGUSTUS 2019: Koppel dartvoetbal toernooi

10 AUGUSTUS 2019: 
Playbackshow

11 AUGUSTUS 2019:
 Dartevenement

10 JAAR

D
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drukken • printen • plotten • afwerken

Inschrijven:
John de Nijs

M. 06-54645581
E. info@dartsforever.nl

Of via www.dartsforever.nl

10 JAAR
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Presenteert:

 Koppel dartevenement
Bovensluis Open

11 augustus 2019
Aanvang: 13.00 uur
Locatie: Camping Bovensluis
   Oostdijk 22
   4797 SC Willemstad
   www.bovensluis.nl
Entree:  Gratis
Locatie open vanaf:  11.00 uur

Iedereen is welkomPrijzen & categorieën - Winnaars*
1e   € 600,-
2e   € 300,-
3e   € 150,-
4e   € 150,-
5e t/m 8e € 50,-

Verliezersronde - Winnaars*
1e   € 200,-
2e   € 100,-
3e   € 50,-
4e   € 50,-
5e t/m 8e € 20,-

Hoogste Finish € 30,-

501
Poule-systeem met 
winnaars- en verliezersronde.
16 speelbanen.

Inschrijfgeld: € 15,- per koppel
Maximaal koppels: 64

* Bij minder dan 32 koppels 
aanpassing prijzengeld.

Bij voldoende dames koppels spelen 
zij een eigen Poule met prijzengeld.

Verloting
t.b.v. KiKa

Winnaars 2018
Mike van Duivenbode 

& Elvin Geerlof

Mastercaller 

Jacques Nieuwlaat

Special guest:
Darryl Fitton

The Dazzler



Gespecialiseerde fysiotherapie van Zuilichem is al 40 jaar een begrip in Oud Gastel en omstreken. In 
de loop van de jaren is de praktijk uitgebreid naar de plaatsen Roosendaal, Kruisland, Stampersgat, 
Willemstad, Standdaarbuiten, Breda en Schiedam. 
De hulpvraag van de patiënt/cliënt, u dus, stellen we centraal binnen ons beleid. We kennen geen 
wachtlijst en zijn gemakkelijk toegankelijk. Sinds 2006 kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U 
heeft dus geen verwijsbriefje nodig van de specialist of huisarts, hetgeen een adequate hulpverlening 
mogelijk maakt.

Samen staan we sterker dan alleen. Vandaar dat binnen ons team alle specialisaties binnen de 
fysiotherapie vertegenwoordigd worden. Om hoogwaardige en deskundige zorg te kunnen 
realiseren heeft het merendeel van de collega’s een universitaire achtergrond.
Fysiotherapie, Manueel therapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Kinderfysiotherapie, 
Geriatrische fysiotherapie, Acupunctuur, Ergotherapie, Dry needling, Huidtherapie, Podotherapie, 
Handtherapie, Arbeidsfysiotherapie/arbeidsreintegratie, echografie, Osteopathie, Oncologische 
fysiotherapie, Lymfoedeem, Cesar therapie, Cranio-sacraal therapie, Shockwave therapie, 
Shockwave therapie, COPD, Claudicatio intermittens, Kinetic control, Lichttherapie, Diëtiek, 
Kindercoaching en Electro acupunctuur.
Bij uw gezondheidsprobleem wordt de juiste deskundige uit ons team gezocht om u te helpen. 
Indien gewenst, is er ook samenwerking tussen diverse specialisaties mogelijk. Daarnaast bestaat 
er een intensief samenwerkingsverband met andere zorgverleners zoals huisartsen, orthopeden, 
neurologen, cardiologen, gynaecologen, longartsen, oncologen, reumatologen, revalidatieartsen, 
etc.
Dit alles om u de optimale zorg binnen korte tijd te bieden.

Als zorgverleners zetten wij ons elke dag maximaal in om iedereen met een probleem aan het 
bewegingsapparaat te helpen. Wij steunen KIKA omdat iedereen zich ervan bewust moet zijn dat goede 
gezondheid niet vanzelfsprekend 
is. Onderzoek is essentieel voor de 
juiste behandelmethode. Zeker voor 
kinderen die nog een heel leven voor 
zich hebben.

Met hartelijke groet,
Carry van Zuilichem

Sponsor aan het woord:
Gespecialeerde fysiotherapie van Zuilichem



Buurtbusvereniging Heijningen heeft een soort van 
samenwerking met Darts Forever. Dartclub Darts 
Forever adverteert  met een advertentie op Buurtbus  
Heijningen die door vrijwilligers wordt bestuurd en de 
busverbinding op werkdagen Fijnaart-Dinteloord v.v. 
. verzorgt. Op zaterdag komt daar de busverbinding 
naar Klundert bij. Buurtbus Heijningen ondersteunt 
het darttoernooi  dat jaarlijks door Darts Forever wordt 
georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor 
een goed doel. Buurtbus Heijningen rijdt onder de vlag 
van Arriva en is onderdeel van het openbaar vervoer in 
Noord-Brabant.
Hieronder de reglementen die voor het openbaar gelden en dus ook voor de buurtbussen:

1. Enkele rit
Vanaf 2019: € 4,24 : Is te koop bij de buschauffeur.
Enkele reis zonder overstaprecht.
Kan op elk moment van de dag verkocht / gebruikt worden.

2. Dalurendagkaart
Vanaf 2019: € 6,63: Is te koop bij de buschauffeur na 9.00 uur.
In het weekend en in de maanden juli en Augustus en op zon-en feestdagen mag de hele dag verkocht / 
gebruikt worden.
Is overdraagbaar en is alleen geldig op de datum waarop hij is afgestempeld.

3. Anonieme OV- chipkaart
€ 7,50 is bij supermarkten te koop en is 5 jaar geldig
Kan de hele dag gebruikt worden en hierop is geen korting mogelijk.
Is alleen handmatig op te laden bij een oplaadpunt.
Kan door iedereen gebruikt worden en is dus overdraagbaar.
Is niet verzekerd tegen verlies of diefstal.

4. Persoonsgebonden OV - chipkaart
€ 7,50 is via internet of met een aanvraagformulier aan te schaffen en is 5 jaar geldig en verzekerd tegen verlies 
of diefstal.
Persoonsgebonden OV-chipkaarten zijn niet overdraagbaar aan andere personen.
Kan de hele dag gebruikt worden en hierop zijn leeftijdskortingen mogelijk buiten de studentenkorting.
Dit is standaard 34% bij een leeftijd van 4 t/m 11 + 65 jaar of ouder en geldt ook buiten de daluren voor alle 
bussen, trams en metro’s in Nederland.
Bij een leeftijd tussen 18 en 65 jaar kan een abonnement gekocht worden voor een korting van 40 %.
Bij een leeftijd hoger dan 65 jaar kan een abonnement gekocht worden voor een korting van 60 %.
Deze abonnementen zijn dalurenkortingen en zijn een jaar geldig en kosten € 12,74/jaar en zijn allen geldig in 
Noord-Brabant.

5. Gratis reizen
Een betalende reiziger mag maximaal twee kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar gratis meenemen.
Kinderen tot 4 jaar mogen met een betalende reiziger altijd gratis meereizen. Dit kan per vervoerder verschillen.

6. Tarieven
Instaptarief € 0,96
Kilometer prijs € 0,166
Bij een overstap naar een andere bus binnen 35 minuten wordt geen instaptarief gerekend.
Automatisch opwaarderen minimaal € 10,00 voor reizen met de bus en € 20,00 voor reizen met de trein.
Handmatig kunnen alle bedragen met hele euro’s opgewaardeerd worden bij een oplaadpunt.

Sponsor aan het woord:
Buurtbusvereniging Heijningen



Toen John de Nijs ons een aantal jaren geleden benaderde om het 
dartsevent    “Darts Forever – Darten voor KiKa” te sponsoren, waren 
wij direct onder de indruk van de professionele manier waarop een en 
ander verzorgd werd. Een prachtige full color brochure en duidelijke 
informatie over het goede doel en de sponsoring. Wij zullen dit 
evenement dan ook dit jaar weer met plezier sponsoren.

WG Makelaars is met kantoren in Fijnaart en Zevenbergen 
(Woonschuijt) een van  de grotere makelaarskantoren in de regio. 
U kunt bij ons terecht voor de verkoop of verhuur van 
woningen en bedrijfs-onroerend goed, (gevalideerde) 
taxaties, hypotheekinformatie en wij zijn ook beschikbaar 
als uw aankoopmakelaar. 

Wij wensen Darts Forever ook dit jaar weer veel succes 
met de organisatie en de uitvoering van dit mooie 
evenement en hopen dat er weer een fantastisch bedrag 
wordt opgehaald voor KIKA!

Sponsor aan het woord:
WG Makelaars B.V. - Fijnaart

Lavista Relatiegeschenken… Dé leverancier voor alle 
bedenkbare relatiegeschenken!

Door de jarenlange ervaring in de promotionele branche 
weten onze verkopers altijd precies het juiste artikel aan 
te bieden tegen de juiste prijs. Of het nu gaat om bedrukte 
balpennen, notitieboekjes, paraplu’s of textiel…we leveren 
het allemaal tegen de scherpste prijzen.

Wij leveren voornamelijk in Nederland en België, de meeste 
opdrachten worden online via de website 
lavista.nl geplaatst of via de mail ingestuurd. Op ons kantoor-/ showroom adres in Tiel loopt ook regelmatig 
een klant naar binnen voor meer informatie of advies.

Naast Lavista Relatiegeschenken hebben we ook een aparte tak voor alle bedenkbare sleutelhangers, op 
onze website sleutelhangers.nl is het complete assortiment te vinden. We kunnen ook sleutelhangers laten 
maken in uw eigen logo of vorm, in PVC, metaal of stof…alles is mogelijk!

Sinds een paar jaar dragen wij Kika, Dartsforever, een warm hart toe door o.a. producten te leveren voor de 
merchandise en hopen dit nog jaren te kunnen doen!

Sponsor aan het woord:
Lavista Relatiegeschenken



Ons bedrijf is ontstaan uit passie voor motoren en 
techniek, opgericht in 1993 en begonnen aan de 
Molenstraat in Fijnaart. In 2004 zijn we verhuisd naar 
de huidige locatie aan de Patrijsstraat 2a in Fijnaart. 
we beschikken onder andere over een showroom waar 
ongeveer 60 Quality Occasions staan te glimmen. 
Ook voor nieuwe motoren kunt u bij ons terecht. Daar 
achter een volledig ingerichte werkplaats waar het 
onderhoud en reparaties uitgevoerd worden. Tevens 
hebben we een verdieping waar we (winter) stalling 
doen.

ONDERHOUD
Onderhoud en reparaties, misschien niet de leukste kant van het motorrijden, behoren absoluut tot 
de belangrijkste aspecten om veilig en verantwoord met je motor op weg te gaan.
Onderhoud is behoud. Dit houdt in dat regelmatig onderhoud aan je motor een investering is voor 
de toekomst. Je houdt je motor immers in topconditie, om zo te garanderen dat je op alle fronten 
veel plezier van je motor hebt en houdt!

MODERNE ELEKTRONICA
Ook voor problemen met de moderne elektronica kunt u bij ons terecht, wij werken met diagnose 
apparatuur van Texa Electronics waardoor we storingen en parameters kunnen uitlezen, ook nieuwe 
code sleutels kunnen we inlezen.
Met deze apparatuur kunnen we communiceren met de elektronica van onder andere:
Aprilia – Bmw – Ducati – Harley Davidson – Honda – Kawasaki – Suzuki – en Yamaha.

BANDEN SPECIALIST
Banden zijn uiteraard erg belangrijk wij monteren alle bekende merken en zijn Dunlop Pro Dealer  
kijk voor meer info en advies op www.dunlop.eu voor meer informatie.
Op alle merken Radiaal banden krijgt u korting, bel voor de prijs!!

KIKA
Iedereen heeft inmiddels op een bepaalde manier in 
zijn of haar omgeving te maken met de verschrikkelijke 
ziekte kanker.
Wij helaas ook van erg dichtbij.
Daarom dragen ook wij  bij aan het geweldige initiatief 
van John de Nijs en Annemarie de Nijs Korteweg van 
Dartsforever om geld in te zamelen voor KIKA.

Guus & Ingrid

Sponsor aan het woord:
Streetbikes In & Verkoop Motoren



Transkoo Wegtransport BV is een internationaal transportbedrijf, 
opgericht in 1990 en met name gespecialiseerd in het vervoer 
van pvc-drainagesystemen, die worden gebruikt in de landbouw, 
weg- en waterbouw en nieuwbouw.

Medio 2017 zijn we uitgebreid met een nieuwe tak binnen ons bedrijf 
gericht op transport in de bouwwereld. Transkoo bouwtransport 
verzorgt het transport van bouwmaterialen voornamelijk voor 
Brand Energie geleverd door trucks met of zonder laadkraan.

Ons bedrijf bestaat inmiddels uit 11 vrachtwagencombinaties, 
waarmee we samen met ingehuurde collega’s onze klanten 
bedienen. Nee zeggen is voor ons geen optie, oplossingen zoeken vanzelfsprekend! Transkoo 
Wegtransport staat voor verzorgde aflevering op de juiste plaats en de juiste tijd.

Wij dragen Kika een warm hart toe, omdat we vinden dat het zeer wenselijk en noodzakelijk is dat 
zowel het bedrijfsleven als particulieren, indien mogelijk, een bijdrage leveren voor onderzoek en 
steun mogelijk te maken om deze verschrikkelijke ziekte te bestrijden.

Over de vraag van John de Nijs of wij ook sponsor wilden worden van 
Kika Dartsforever hebben wij daarom niet lang na hoeven te denken. 

Wij wensen John en alle dartsliefhebbers ook dit jaar weer veel 
succes met dit dartsevent en hopen dat de steeds groter groeiende 
kans op genezing van kanker een stimulans is voor iedereen om Kika 
te steunen. 

Met vriendelijke groet, 
Bram Koomans

Sponsor aan het woord:
Transkoo Wegtransport B.V. & Transkoo Bouwtransport B.V.

Verbeek Boomkwekerijen is een familiebedrijf wat zich al langer dan 50 jaar specialiseert in het 
kweken van appel- en perenbomen.

Wij steunen graag organisaties waarbij hun fantastische inzet vooraan staat en dragen KiKa 
Dartsforever een warm hart toe.

Met vriendelijke groet,

Didi Verbeek
Verbeek Boomkwekerijen B.V.

Kruislandsedijk 13
4651 RH Steenbergen
Tel.: 0031 (0)167 566 924
Fax: 0031 (0)167 561 042
http://www.verbeek.nu

Sponsor aan het woord:
Verbeek Boomkwekerijen



Saarloos Tweewielers/Auto’s steunt Kika.
Saarloos Tweewielers/Auto’s is een fietsenwinkel 
met net dat beetje meer.

Een APK voor uw E-bike, inclusief de Up grades bij 
ons het hele jaar door slechts 59,50 euro.

Vertrouwd en dichtbij. Mocht u dat willen dan 
hebben wij voor u ook nog een vervangende e-bike 
voor u klaar staan zodat u niet zonder zit. Zo.... dat 
noem ik pas service :)

We verkopen niet alleen fietsen, maar ook enorm veel accessoires. We hebben een Schwalbe 
bandenrek en een Simson rek met allerlei benodigdheden voor de fiets. Ook zijn we sinds kort in 
het bezit van een mooi rek met kinderzitjes voor op de fiets van het merk Bobike en Qibbel.

Buiten deze artikelen om hebben we ook veel cadeau artikelen, leuk voor verjaardag, geboorte enz.

Wij dragen Kika een heel warm hart toe omdat Kika zoveel meer mogelijk maakt voor kinderen 
met kanker. Er kunnen veel onderzoeken worden gedaan met de opbrengst van het geld wat Kika 
inzamelt. Alle beetjes helpen, dus wij helpen ook graag mee.

Saarloos Tweewielers/Auto’s
Voorstraat 24
4797 BG  Willemstad
Barbara en Kees

Sponsor aan het woord:
Saarloos Tweewielers/Auto’s

Rij mee!
Voorstraat 30
Telefoon 0168 - 47 23 73Saarloosauto’s

Verkoop
Reparatie
Onderhoud



Hotel Zuiderduin is ideaal gelegen in het duingebied, 
op slechts 100 meter van het strand en het gezellige 
centrum van Egmond aan Zee. Het hotel beschikt 
over hotelkamers, studios, appartementen en suites 
en biedt tevens vele faciliteiten zoals restaurant, 
pub, zwembad, sauna en bowlingbanen.

Op de squash- en tennisbanen en in de fitnessruimte 
kunt u zich van uw sportieve kant laten zien. 
Bij inspanning hoort tevens ontspanning. En 
ontspanningsmogelijkheden zijn er volop. In het hotel is een uitgebreid wellness center gevestigd. 
Hier vindt u een zwembad met whirlpool, diverse saunacabines, een Turks bad, Japanse baden, 
een infrarood cabine en natuurlijk een relaxruimte. In de beautysalon bent u van harte welkom voor 
diverse (schoonheids)behandelingen en massages. Daag elkaar uit bij de Lucky Strike Bowling, 
met 8 bowlingbanen, spectaculaire lichtshows en een verlichte dansvloer…zie ook één van de vele 
reacties van gasten die Hotel Zuiderduin hebben bezocht

Fantastisch. Echt even eruit, voor elk wat wils, helemaal super! 

Ruime en schone kamer met mooie badkamer, zalig ontbijt met ruime keuze, heel dicht bij strand, 
eettentjes en winkeltjes om de hoek, zwembad, pub, bowling, bistro, flipperkasten, airhockey, 
squash, meer dan genoeg te doen en alles in een fijne ambiance en vriendelijke sfeer. Ook uitstraling 
restaurant en receptie vernieuwd, heel mooi geworden. Ik kom zeker weer terug!  

Nieuw in het hotel is fietsverhuur BikeMike: dagelijks geopend en een ruim   assortiment aan 
huurfietsen en aanvullende accessoires. voor meer informatie kunt u kijken op www.zuiderduin.nl. 

Finder Dartsmasters
De Finder Darts Masters, voorheen Zuiderduin Masters, is een dartstoernooi dat sinds 2001 wordt 
gehouden in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee. Er was al een voorloper van dit toernooi bekend 
onder de naam European Grand Masters (1995 en 1996)[1] en de Dutch Grand Masters (2000).
[2] Het toernooi wordt in december gespeeld en geldt als opwarmtoernooi voor BDO World Darts 
Championship. Sinds 2008 geldt dit toernooi als één van de vier “majors” van de BDO, samen met 
de Lakeside, World Masters en de BDO World Trophy. Voorheen was het enkel een invitatietoernooi 
waar geen rankingpunten te verdienen waren. Toen in 2008 de BDO-majors International Darts 
League en de World Darts Trophy stopten te bestaan werd besloten om van de Zuiderduin Masters 
een major te maken. 

De Finder dartsmasters is nu het sterkst bezette toernooi in Nederland. De eerste editie vond plaats 
in 2000. In 2009 gooide Darryl Fitton de eerste 9-darter op het toernooi. Hij deed dat tegen Ross 
Montgomery uit Schotland

KiKa
KiKa Dartforever staat als maatschappelijk partner al een aantal jaren op de Zuiderduin en Finder 
Dartmasters met de stand ten bate van KiKa.
Darts Forever en hun acties voor Kika steunen wij graag! 
Kika staat voor Kinderen Kankervrij en daar dragen wij samen met Darts Forever graag ons steentje 
aan bij!

Sponsor aan het woord:
Hotel Zuiderduin



Luchtvaart, het blijft iets magisch.
Marcia en Herman Hendriks runnen al meer dan 10 jaar de 
vliegschool op Breda International Airport, of voor de meesten nog 
gewoon vliegveld Seppe. Marcia vertelt: ‘Ik groeide hier praktisch 
op. Mijn familie runde de horeca, mijn vader sprong parachute en 
als tiener werkte ik achter de balie van de vliegschool. Nu zijn we 
eigenaar van Breda Aviation’
Bij Breda Aviation kun je terecht voor vliegopleidingen tot 
sportvlieger maar ook voor verkeersvlieger in de commerciële 
luchtvaart. Daarnaast verzorgen zij rondvluchten en proeflessen voor iedereen die ‘gewoon’ eens 
een vluchtje wil maken.
Breda Aviation werkt ook samen met diverse goede doelen. ‘Wij verzorgen vluchten voor zieke 
kinderen die de wens hebben om een keer te vliegen. Dit doen wij veelal samen met ‘Stichting 
Make a Wish’ en ‘Stichting Opkikker’. Daarnaast 
selecteren wij per jaar een aantal goede doelen waar 
wij een vlucht voor sponsoren. Dit jaar is dat ‘Darts 
forever’ met KIKA omdat zij 10 jaar bestaan’, aldus 
Marcia.
Dus wil je een keer vliegen of ben je op zoek naar een 
origineel cadeau, neem dan contact op met Breda 
Aviation.

Breda Aviation
Bredasebaan 3
4744 RZ Bosschenhoofd
info@breda-aviation.nl
0165 - 31 81 67
www.breda-aviation.nl

Sponsor aan het woord:
Breda Aviation

Uw advertentie of logo in dit blad 
en op de website in 2020.

• Mogelijkheid voor hele pagina (A4 staand)
• Mogelijkheid voor halve pagina (A5 liggend)
• Mogelijkheid voor kwart pagina (A6 staand)

Verder alles bespreekbaar in overleg naar uw wensen om in 
de nieuwe editie van 2020 te komen staan met uw bedrijf.



Bij WILD STORE zijn we gek op mode. Vrijwel dagelijks brengen we nieuwe styles van de tofste 
merken naar onze winkels in Dinteloord en Hoeven. Dames, heren en kinderen kunnen daarom bij 
WILD STORE terecht voor de allerlaatste trends op het gebied van mode, schoenen en accessoires.

In maart dit jaar heeft WILD STORE haar compleet vernieuwde webshop gelanceerd. Online 
shoppen wordt hierdoor nog makkelijker en sneller. Ook wordt ons online  assortiment de komende 
tijd fors uitgebreid. 

Ons bedrijf is sinds 2007 actief, daarvoor was WILD STORE onderdeel van het familiebedrijf De 
Wildt - Fashion. Door bijna 100 jaar ervaring in de branche beschikken we over veel kennis en 
ervaring om de juiste collecties in huis te halen. Zo hebben we bijvoorbeeld al enkele seizoenen ons 
eigen succesvolle merk ‘Wild Ones’ in de winkels hangen.

WILD STORE staat midden in de samenleving en vindt het erg belangrijk lokale verenigingen, clubs 
en prachtige initiatieven als KIKA Dartsforever te ondersteunen. De organisatie zorgt niet alleen 
voor een mooi dartevenement, wat zorgt voor betrokkenheid en vertier voor mensen uit de regio, 
maar steunt ook een fantastisch doel.

Zelf hebben wij 4 gezonde kinderen, we moeten er 
dan ook niet aan denken dat een vreselijke ziekte als 
kanker een kind kan treffen. En zo denkt natuurlijke 
elke ouder erover. Daarom vinden wij het streven 
van KIKA, kinderen kankervrij, een super initiatief. 
Wij zijn er trots op dat we John de Nijs -en alle 
dartliefhebbers- als sponsor kunnen steunen. Veel 
plezier!

Arjan & Emmy de Wildt
WILD STORE

Sponsor aan het woord:
WILD STORE – Fashion, Shoes & Accessoires

Darten in de kroeg, altijd gezellig. Als dit aangename gecombineerd kan worden met een goed doel 
dan is dat nog mooier. Toen john Jaren geleden 
vroeg, wil je misschien Dartsforever sponsoren? 
Hoefde ik en later ook de buurman niet lang na 
te denken, Kinderen met kanker moet zo snel 
mogelijk verleden tijd zijn! “ Laten we samen een 
sponsor pakket doen” goed idee, en zo is het 
gekomen..
Wij zien dat Dartsforever, met John voorop elk jaar 
ontzettend hun best doen om elk jaar het over te 
maken bedrag aan Kika te verbeteren. Hier helpen 
wij graag aan mee!
GiPi & Van der Plaat accountants en adviseurs wensen Dartsforever veel darts succes en een nog 
mooiere opbrengst voor Kika toe!

Sponsor aan het woord:
GiPi & Van der Plaat accountants en adviseurs



WNDW is een jong bedrijf dat hoogwaardige kwaliteit 
kozijnen, deuren en bijpassende rolluiken levert.  Naast 
kozijnen van PVC en aluminium bieden wij ook aluminium 
gevels, wintertuinen en branddeuren. Kiest u voor de 
strakke moderne lijn van aluminium of de betrouwbaarheid 
en het esthetisch uitzicht van PVC?
Onze kozijnen vormen een combinatie van schoonheid en 
functionaliteit met geavanceerde oplossingen, innovatieve 
technologie en een hoge energie-efficiëntie in één raam.
Kwaliteit en service hebben bij WNDW de hoogste prioriteit.

WNDW
Campagneweg 28
4761 RM Zevenbergen
Tel: +31(0)168 32 37 27
E-mail: info@wndw.nl 

www.wndw.nl

Sponsor aan het woord:
WNDW

Nieuw bij KiKa Darts Forever:
Baby pakketjes!



ESPRESSO  
AUREO

Bonen
100% Arabica

Slowroasted en krachtig 
van smaak.
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Kwaliteitskoffie in de horeca. 
Dat is onze passie, daar staan wij voor. 
De branderij van Mocca d’Or heeft een lange traditie 

in het ambachtelijk branden en aan de man brengen 

van kwaliteitskoffie. In 1930 begonnen als Algra koffie

in Zwolle, heeft het zich ontwikkeld tot een toonaan-

gevende top 10 speler in de Nederlandse koffiemarkt.  

 

Mocca d’Or brandt de mooiste koffiesoorten voor de 

horeca volgens de Slowroast methode. Zo komen 

de smaak en het aroma het best tot hun recht. Voor de 

optimale koffiebeleving heeft Mocca d’Or verschillende 

uitgekiende koffieconcepten. Mocca d’Or investeert in 

haar ambitie om het totale koffieproduct binnen de horeca 

naar een hoger level te tillen en ultieme koffiebeleving te 

bieden! Met de beste machines van Nuova Simonelli en 

Victoria Arduino, prachtig servies, uitstekende service en 

een compleet ‘around the cup’ assortiment kunt u koffie 

presenteren waar u trots op bent.

Koffieconcepten waar we trots op zijn
Naast het prachtige Mocca d’Or koffieconcept, zet 

Mocca d’Or in op MVO concepten! Zo is in 2011 het 

Earth Coffee Concept zeer succesvol in de markt gezet in 

samenwerking met Earth Concepts, van het welbekende 

Earth Water. En sinds begin mei 2016 is Mocca d’Or 

trotse eigenaar van Santas Koffie, een prachtig MVO 

koffieconcept voor horeca en bedrijven dat bestaat uit 

biologisch en Fairtrade gecertificeerde koffie, verpakt in 

trendy duurzame blikken en houten kratten. 

DE   koffie 
sPECIALIST  
VOOR   HORECA  

moccador.com

Exclusief dealer van:



AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

GARAGEDEWESTHOEK.NL

Tel . :  0168-463883  F i jnaar t

ST
REET BIKES

Patrijsstraat 2a
4793 HV  Fijnaart
Tel.: 0168 - 46 38 83
info@streetbikes.nl

www.streetbikes.nl

± 60 kwaliteits occasions op voorraad

Nieuw te leveren motoren (alle merken)

Onderhoud en reparaties

Onderdelen en accessoires

Banden (alle merken)

Gecertificeerd alarm inbouw

Complete schade-afhandeling

Uitgesteld betalen / financiering mogelijk

l

l

l

l

l

l

l

l 12.45 tot 13.15 lunchpauze

gesloten
op afspraak
8.30 - 18.00
8.30 - 18.00
8.30 - 18.00
9.00 - 16.00
gesloten

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Aangesloten bij Bovag

Geslaagd voor je rijbewijs?
Gefeliciteerd!

Geslaagd voor je rijbewijs?
Gefeliciteerd!
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Een aandeel in elkaar

Rabobank Clubkas Campagne
Leden van Rabobank West-Brabant Noord mogen tijdens 
de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op hun 
favoriete clubs. Breng jouw stem uit van 6 t/m 18 april 
2016 en kijk wat de clubs met jouw steun gaan realiseren.

Beslis mee en kom in actie via  
www.rabobank.nl/wbn

 #RCC_WBN

Breng jouw 
stem uit

en steun het 
verenigings-
leven.

Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank West-Brabant Noord organiseert al jaren de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en 
stichtingen. De afgelopen jaren kon jouw club zich in december hiervoor aanmelden. In 2019 krijgt de Clubkas 
Campagne een nieuw jasje. Hiermee verandert ook de periode waarin de campagne gehouden wordt.

Versterken van de regio
De Rabobank draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Zij versterken de lokale samenleving en zijn 
van belang voor de leefbaarheid in onze regio. Ieder jaar reserveren we een deel van onze winst - het zogenaamde 
coöperatief dividend – speciaal voor het lokale verenigingsleven.

Wat verandert er?
In 2019 valt de nieuwe campagne waarmee we verenigingen en stichtingen ondersteunen, 
samen met de Week van de Coöperatie in oktober. Op deze manier vindt de campagne bij alle 
Rabobanken tegelijk plaats.



10 JAAR

D
arts Foreve

r1010

WESTBRABANT OPEN
2006 : Jan van der Rassel 

2007 : Simon Whitlock 
2007 : Rilana Erades

2008 : Mareno Michels
2008 : Rilana Erades
2009 : Gary Robson

2009 : Rilana Erades

OPEN WILLEMSTAD
2010 : Benito van de Pas

2011 : Gino Vos 
2012 : Michael van Gerwen 

2013 : Gary Robson
2013 : Aileen de Graaf

2014 : Dirk van Dijvenbode
2014 : Sharon Roosen

KOPPEL BOVENSLUIS OPEN
2014 : Mikel van Maastricht – Ferry Beijleveld 
2015 : Jeffrey de Graaf – Dirk van Duijvenbode

2016 : Jermaine Wattimena – Dennie olde Kalter 
2017 : Brain Raman – Dimitri van den Bergh
2018 : Mike van Duivenbode – Elvin Geerlof

2019 : ………….

Lijst winnaars :
Dartsforever Heren/Dames



Autobedrijf Bogers Halsteren
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Administratiekantoor 
ASB 31 BV
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2 juni Koppel dartvoetbal
Fendertse Hoeve in Fijnaart

Speciale gast:
Co Stompé

TVS Service
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Heineman 
Delicatessen 

Bergen op Zoom

ontwerpen waar je blij van wordt
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ACB Autolakken

Breure Grondwerken - Rijplaten - Zandhandel 

Broere Engineering Rozenburg

De Jongh Pipe Systems B.V.

Dieren speciaalzaak Lady

eL&P Zevenbergen

Esmaly Werken

Gespecialiseerde Fysiotherapie van Zuilichem BV

Heineman delicatesse B.V. Bergen op Zoom

Maurice Glazenwasserij / Schoonmaakbedrijf

Mocca D’or Breda 

Moerdijk Koeriers 

Moerland Afbouw en Renovatie  Fijnaart

Muilwijk Finishing VOF 

PBL Logistics

PDH Timmerwerken

Primera De Gilles Steenbergen

Rabobank

Recreatiepark Bovensluis

Reisbureau Dinteltravel 

Restaurant ‘T Veerhuys Leerdam 

Saarloos auto’s Willemstad

Saarloos tweewielers Willemstad 

Verbeek Boomkwekerijen

WG Makelaars - Uw makelaar voor Fijnaart en omstreken

Wild Store  Dinteloord en Hoeven B
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Campagneweg 14E 4761 RM Zevenbergen
0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl

www.orbit4allmoerdijk.nl

Klinkt als een onmogelijke klus? Niet voor all-round grafisch bedrijf Orbit4all Moerdijk. Gewoon een 
kwestie van inzicht en de juiste tools voorhanden hebben. Daarmee zijn onze mogelijkheden grenzeloos 
en zetten we alles op alles. Letterlijk, want ‘kan niet, bestaat niet’.

Zet alles op alles

Nieuw bij Orbit4all Moerdijk:
Textielbedrukking

Vraag naar onze mogelijkheden
Print- en drukwerk

Wij zijn een totaal 
leverancier als het om 
printen en drukken 

gaat. In kleur of zwart-
wit, gepersonaliseerd 

of printing on demand? 
Alles kan!

Plotten

Blikvangers op 
beurzen, aanbiedingen 

in winkels, 
aankondigingen 
op billboards of 

mededelingen van 
organisaties?

Scannen

Oude facturen, 
technische tekeningen 
of andere documenten 

digitaliseren? Wij 
scannen analoge 

bestanden met hoge 
resolutie naar pdf. 

Zowel in kleur als in 
zwart-wit.

Textielbedrukking

Bedrijfskleding- of 
sportkleding, bedrukt 

of geborduurd - 
plus ieder ander 

textielmedium waarop 
de boodschap of het 

logo opvalt? Wij doen 
het!



Bij Mels Parket vindt u een ruim aanbod 
aan houten vloeren, laminaat, PVC en 
raamdecoratie dat aan iedere woonstijl of 
woonwens kan voldoen. Met meer dan 25 
jaar ervaring voorzien wij u in gericht en eerlijk 
advies, waarbij service op één staat.
Kom gerust eens langs in onze onlangs vernieuwde showroom, waar een breed scala aan 
kwaliteitsproducten op u wacht en een vrijblijvende offerte altijd mogelijk is. Ook werken wij hard 
aan een opfrisbeurt voor de website. 
Wij zijn al jaren trots sponsor van Darts Forever, waarbij dit mooie goede doel van groot belang 
is. Niemand zou aan kanker moeten lijden en zodra het een kind betreft raakt het gezinnen extra 
hard. Wij gunnen ieder kind een gezond leven en daarom dragen wij graag bij aan een kankervrije 
toekomst voor deze kinderen.
We wensen alle deelnemers een fijn toernooi en de toeschouwers spektakel. Let the darts begin!

Met vriendelijke groet,
Nico Mels
www.melsparket.nl
0167 56 10 64

Sponsor aan het woord:
Mels Parket

Mocca d’Or ontwikkelt zich verder tot een landelijk 
bekend koffiemerk met een A-merk positionering richting 
horeca en koffie- thee speciaalzaken.

We onderscheiden ons met een kwalitatief bijzonder 
goed ambachtelijk product en koffieconcepten waarbij 
koffiebeleving en uitstraling centraal staan en een kwalitatief uitstekend service apparaat in relatie 
tot distributie en onderhoud van apparatuur. Wij bieden een direct full service concept in Out of 
Home en specialistische retail.

Het full service concept waarborgt directe binding met u als klant, geeft ‘voeding’ aan de beleving 
van koffie en biedt innovaties op het gebied van koffie, beleving en uitstraling.

Mocca d’Or is ook al heel lang partner van VHC Kreko Moerdijk en maken samen een sterk concept 
naar hun relaties  en klanten toe.

De reden dat wij jarenlang Dartsforever steunen is dat deze stichting een zeer goed doel steunen 
namelijk KiKa. Want er is niks erger dan je kind te zien knokken tegen deze verschrikkelijke ziekte, 
hoe jong ze ook zijn. Voor onderzoek is heel veel geld nodig, steun daarom Dartsforever. En dan 
zorgen we er samen voor dat de kinderen kankervrij zijn.

Met vriendelijke groet,
Het Mocca d’Or team

Sponsor aan het woord:
Mocca d’Or
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123 darts

Agrozon Zonnepanelen  Ben den Boer            

Bevelander complete woning inrichting

Bull’s

Camping Markdal Standdaarbuiten

Dartswarehouse

De Waal Vleesch & Waer

Den Hollander Bouwadvies & Ontwerp  Klundert

Dorpshuis de Biskamp  Hellouw

Ecotax Beveiligingstechniek

Goudsmid R.H. Parlevliet Dinteloord

Grafi Offshore BV Willemstad Frank de Jong

Haren van de Keijzer Dinteloord 

Jolanda van Dijke - Meubelstoffeerderij en Kussenatelier

Markvliet Netwerk Notarissen 

Mels parket

Moeleker Groot keuken Apparatuur

Multistuc J.Willemsen

Reisbureau Dinteltravel

Schiema B.V.

Strootman Group BV

Suiker Unie

Technisch Bureau Duspra 

Van der Giesen -Glazenwasserij/schoonmaakbedrijf



Al meer dan 50 jaar staat autobedrijf Bogers voor kwaliteit en 
service op het gebied van mobiliteit. De oprichter van het bedrijf, 
dhr. Kees Bogers is begonnen met een taxibedrijf in Dinteloord, 
hieruit is het huidige autobedrijf ontstaan.

In de jaren 50 nam de vraag naar onderhoud en reparatie van 
auto´s sterk toe en besloten werd om zich volledig op het 
repareren en onderhouden van auto´s te richten.
In 1956 is aan de Steenbergseweg in Dinteloord het autobedrijf 
nieuw gebouwd en is autobedrijf Bogers begonnen als subdealer 
van Ford. In het jaar 1969 werd autobedrijf Bogers officieel 
Simca-dealer en in 1970 kwam Peter Bogers in het bedrijf 
werken. Het bedrijf ontwikkelde zich gestaag en de verkoop van 
auto´s nam steeds verder toe. Met de aankoop van een pand naast de werkplaats in 1975 werd het bedrijf 
uitgebreid met een showroom van maar liefst 700 m2.

In 1978 verruilde autobedrijf Bogers het merk Simca voor Datsun, dat in 1987 van naam veranderde 
naar de nu wereldwijd bekende naam Nissan. Het Japanse merk ontwikkelde zich in deze jaren tot een 
gerenommeerd automerk en ook autobedrijf Bogers ontwikkelde zich met de groei van Nissan. Daarom 
onderging de showroom in 1991 een complete verbouwing. In 2007 is Lucien Bogers als derde generatie 
Bogers in het bedrijf gestapt. In datzelfde jaar breidde autobedrijf Bogers het Nissan-dealerschap uit naar 
de gemeente Bergen op Zoom en de gemeente Tholen.

Vanwege deze gebiedsuitbreiding heeft autobedrijf Bogers 
ervoor gekozen om het bedrijf uit te breiden met een compleet 
nieuwe vestiging in Halsteren, het grote voordeel is de gunstige 
centrale ligging. Halverwege 2010 werd het nieuwe pand in 
gebruik genomen. Vanuit deze prachtige locatie is autobedrijf 
Bogers weer helemaal klaar voor de toekomst!

Autobedrijf Bogers is als Nissan-dealer en Kia Erkend 
Reparateur in Halsteren een bekende naam in West-Brabant. 
Bij autobedrijf Bogers kunt u terecht voor zowel de aanschaf 
van als het onderhoud aan uw Kia of Nissan.

In onze showroom kunnen de nieuwste modellen bewonderd worden, ook hebben wij met zo’n 75 occasions 
altijd een ruim aanbod van gebruikte auto’s.
Met een complete lijn Nissan Bedrijfswagens en aantrekkelijke Business-editions hebben wij ook de zakelijke 
markt veel te bieden. Van compacte bestelauto tot robuuste terreinwagen, met ons ruime assortiment 
hebben wij voor al uw mobiliteitskwesties de juiste oplossing.

In onze all-round werkplaats kunt u met u auto of bedrijfswagen terecht voor diverse werkzaamheden, 
niet alleen aan uw Nissan- of Kia, ook andere automerken zijn bij ons aan het juiste adres voor deskundig 
onderhoud. Denk o.a. aan (ruit)schadereparaties, banden en uitlijning, airco-onderhoud en reparatie en 24-
uurs hulpverlening in binnen- en buitenland.

Wij sponsoren Darts Forever vanwege hun fantastische inzet 
voor de stichting KIKA. Tijdens evenementen stellen wij met 
trots een bedrijfsauto of personenauto beschikbaar voor Darts 
Forever.
Met de inspanningen van o.a. Darts Forever kan de stichting 
KIKA meer dan goed werk verrichten.
Vandaar wensen wij jullie ook weer in 2019 heel veel succes!

Team autobedrijf Bogers

Sponsor aan het woord:
Autobedrijf Bogers



Garage De Westhoek is een all round garage in Fijnaart. Bij ons is de klant nog echt koning en 
service en klanttevredenheid vinden wij het allerbelangrijkst. 

Wij hebben het bedrijf in 2012 overgenomen. Ronald werkt mee in de garage en doet de verkoop 
en Marjan doet de administratie. U kunt bij ons terecht voor betrouwbare occasions en alle merken 
nieuwe auto’s en voor allerhande werkzaamheden aan uw auto, waaronder APK, onderhoud en 
reparaties aan alle merken auto’s en brommobielen, schadeafhandeling, aircoservice enz. Met 
onze monteurs hebben wij een gezellig bedrijf waar de koffie altijd klaar staat. 

Behalve ondernemers zijn wij ook trotse ouders van twee kinderen, Fenne van 10 jaar en Gijs van 8 
jaar oud. Je moet er toch niet aan denken dat je kind ziek wordt. Kika Dartsforever steunen is voor 
ons daarom vanzelfsprekend, want elk onderzoek is weer meer kans op genezing en het is een 
prachtig evenement. Wij hopen dan ook dat steeds meer bedrijven mee zullen doen. 

Wij wensen alle vrijwilligers, deelnemers en 
bezoekers van Dartsforever een geweldig 
jaar en natuurlijk een mooie opbrengst 
voor Kika!

Groeten en graag tot ziens!

Ronald en Marjan Marijnissen

Sponsor aan het woord:
Garage De Westhoek

Bosgenoegen
Ermelo



Hallo allemaal,ik zal mij even aan jullie voorstellen:
Mijn naam is Pim de Mol ben in 1953 geboren in Amsterdam en op mijn 11e jaar verhuist naar 
Putten op de Veluwe waar ik nog steeds woon.
Ik ben getrouwd met Jannie en heb een zoon en een dochter Hans en Kim.
Hobby’s zijn het luisteren naar muziek en het draaien van muziek op feestjes,gewoon puur voor 
mijn plezier.
Ik heb een eigen bedrijfje ‘De Veluwse Biertapservice’ een eenmanszaak en verzorg de reinigingen 
van bier wijn en limonadeleidingen in horecabedrijven.
De regio waar ik werkzaam ben is de Noord Veluwe en de Eemstreek.
Doordat ik in mijn vrije tijd ging darten ben ik in aanraking gekomen met John en Annemarie de Nijs 
die heel actief waren voor Kika,waar ik met heel veel bewondering naar keek.
Na vele contacten op de dart avonden die voor Kika werden georganiseerd,vond ik dat ik niet 
langer langs de zijlijn kon blijven staan en heb mij bij John aangemeld als sponsor.
Ik hoop met mijn bijdrage een graantje te kunnen 
bijdragen,want 1 ding is toch wel duidelijk,kinderen horen 
geen kanker te krijgen.
Door onderzoek moet het uiteindelijk lukken om deze 
verschrikkelijke ziekte de wereld uit te helpen.
Ik roep een ieder op om ook al is het maar een kleine 
bijdrage dit zeer goede doel te blijven steunen.

Pim de Mol

Sponsor aan het woord:
De Veluwse Biertapservice

Het adres voor uw zomer- of wintervakantie, uw 
groepsreis, zakelijke reis, sport-reis of last-minute!
Wij kunnen u voorzien van een goed advies en een 
perfect verzorgde reis! 
Tevens zijn wij aangesloten bij de bekende fondsen 
ANVR en SGR.
 
Darts Forever en hun acties voor Kika steunen wij graag! 
Kika staat voor Kinderen Kankervrij en daar dragen wij 
samen met Darts Forever graag ons steentje aan bij!

Met vriendelijke groetjes 

Marielle en Caroline    Reisbureau Dintel Travel

Raadhuisplein 1
4671 DA  Dinteloord

Tel : 0167-528028
Email : info@dinteltravel.nl

Sponsor aan het woord:
Reisbureau Dintel Travel



ACB staat voor Autolakken Centrum Brabant b.v. en wij zijn als 
groothandel inmiddels al bijna 30 jaar aktief met het bedienen 
van de autoschade herstelbedrijven en wij leveren dan ook alle 
benodigdheden, gereedschappen en producten die gebruikt 
en verbruikt worden in de autoschade herstelbranche en de 
jachtbouw.

Ook aan andere bedrijven leveren wij al tientallen jaren industrieele coatings en alle benodigdheden 
voor de verwerking hiervan. ACB is bij vele bedrijven dan ook een begrip in de regio Brabant en 
Zeeland en staat bekend om de goede service, ondersteuning en snelle levering. Onze medewerkers 
zijn deskundig en hebben eerst ervaring opgedaan in de praktijk en volgen ook regelmatig een 
training of cursus bij onze toeleveranciers en fabrikanten. Hierdoor kunt U bij ons dan ook altijd 
terecht voor een gedegen advies.

Wij leveren diverse merken en al deze produkten zijn van hoogwaardige kwaliteit en hebben tevens 
een uitstekende prijs kwaliteit verhouding.

Vanzelfsprekend maken wij alle lakken en coatings ook op de juiste kleur met de juiste glansgraad 
en leveren wij die in de verpakkingen van lakstift en spuitbus tot grootverpakking. Voor de particulier 
hebben wij een aparte afdeling balieverkoop.

Sponsor aan het woord:
Autolakken Centrum Brabant b.v.

Autolak Centrum Brabant b.v. is al een aantal jaren Sponsor van Dartsforever. Darts Forever en hun 
acties voor Kika steunen wij graag! Kika staat voor Kinderen Kankervrij en daar dragen wij samen 
met Darts Forever graag ons steentje aan bij.

Met vriendelijke groet,
Danny van Beers

Autolak Centrum Brabant b.v.  
Van Konijnenburgweg 79
4612 PL Bergen op Zoom
Tel:  (0164) 25 86 58
Fax: (0164) 25 05 67

Openingstijden:
Ma-Vr:  8:30 - 17:00 uur
Za: 9:30 - 13:00 uur



Van der Giesen Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf staat al ruim 10 jaar voor kwaliteit in de 
schoonmaakbranche. Ik richt mij op schoonmaak, glasbewassing en vloeronderhoud in verscheidene 
sectoren. Door korte communicatielijnen streef ik er naar om samen met de klant het gewenste 
resultaat neer te zetten. 

De diensten die ik aanbied met betrekking tot 
schoonmaak kan je onderverdelen in dagelijks, 
periodiek en bouwoplevering.
Dagelijkse schoonmaak
Voor de dagelijkse schoonmaak is het belangrijk 
vertrouwde en ervaren medewerkers te verkrijgen. 
Door kwaliteit te leveren en een representatieve 
uitstraling zorg ik voor een positieve uitstraling van 
uw bedrijfspand. 
Periodieke schoonmaak
Naast de dagelijkse schoonmaak vereisen bepaalde componenten periodiek extra aandacht. Deze 
periodieke werkzaamheden worden vastgesteld in het schoonmaakplan en worden eens in de zo 
veel tijd uitgevoerd. Hierdoor is de klant verzekerd van een omgeving die aan de hygiëne-eisen 
voldoet.
Bouwoplevering
Hebben er bouwwerkzaamheden plaatsgevonden dan is er extra schoonmaak vereist. Door de 
werkzaamheden zijn vele oppervlakten vervuild geraakt en dienen deze schoongemaakt te worden. 
Hierdoor kunt u een frisse start maken in uw (ver)nieuw(d)e omgeving zonder herinnerd te worden 
aan de bouw door stof en andere vervuiling dat aanwezig is. 
De overige diensten die ik aanbiedzijn glas en gevel reiniging en vloeronderhoud.
Glas en gevel reiniging
De uitstraling van uw bedrijf en/of woonhuis begint met een goed onderhouden gevel en stralend 
glas. 
Vloeronderhoud
Voor het behoud van uw vloer is het van belang deze periodiek te laten onderhouden. Hierdoor gaat 
uw vloer langer mee en zorgt u voor een goede uitstraling. De werkmethodiek en frequentie hiervan 
is afhankelijk van het type vloer. 

Al jaren ben ik sponsor van Darts Forever omdat deze stichting een zeer goed doel steunt namelijk 
KiKa. Er is mijns inziens niets ergers dan een kind te zien knokken tegen deze verschrikkelijke 
ziekte. Vooral sinds ik zelf vader mocht worden grijpt dit me extra aan. Om deze verschrikkelijke 
ziekte te verslaan is er nog veel kostbaar onderzoek nodig.

Met vriendelijke groet,
Erik van der Giesen
Van der Giesen Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

Sponsor aan het woord:
Van der Giesen Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

GRONDWERKEN      RIJPLATEN       ZANDHANDEL



Ik ben Peter van Dueren den Hollander.
Ik ben eigenaar van PDH Timmerwerken gevestigd in 
Fijnaart.
Ik ben destijds donateur van KIKA geworden, omdat wij 
deze ziekte van dichtbij hebben meegemaakt.
De Wanhoop en Hoop van deze mensen hebben diepe 
indruk op mij gemaakt.
Wanhoop en de angst bij deze kinderen en hun ouders.
Hoop op genezing met de behandelingen en het 
medicatiebeleid van dat moment. 
Onderzoek naar de juiste behandeling en medicatie bij 
elk ziektebeeld van de kanker is ontzettend belangrijk.
Daarom ben ik donateur van KIKA geworden.
Zodat KIKA de onderzoeken naar de juiste behandelingen en medicatie kunnen voortzetten.

Sponsor aan het woord:
PDH Timmerwerken

Je hoort het zo vaak om je heen, mensen die ziek zijn. We mogen blij zijn dat we gezond zijn. 
Vaak realiseren wij dat niet in onze drukke bestaan, we hebben allerlei wensen; leuke vakantie, 
goed salaris, mooie auto, luxe spulletjes, meer vrije tijd….. maar gezondheid is toch wel het 
allerbelangrijkst. Zeker kinderen, die eigenlijk nog een onbezorgd leven moeten hebben. Daarom 
dragen wij KIKA een warm hart toe!

Wie is de Fendertse Hoeve?

De Fendertse Hoeve in Fijnaart is een multifunctioneel horeca bedrijf, waar u terecht kunt voor een 
heerlijk etentje, feesten en partijen, catering, maaltijdenservice of de cafetaria. De mogelijkheden 
zijn onbeperkt. 

In ons eetcafé kunt u een drankje doen aan de bar met een heerlijk hapje. Of in de zomer heerlijk 
op het zonovergoten terras. Gezellig borrelen met vrienden, familie of collega’s. Ons eetcafé 
staat bekend om haar goede prijs-kwaliteitverhouding. Voor een ieder staat er wel wat wils op de 
uitgebreide menukaart. In het eetcafé kunt een frietje met een snack eten tot een heerlijk 3-gangen 
menu. Tevens biedt het café met aangrenzende zaal, ‘de Thuiskamer’ genaamd, plaats voor een 
partijtje darten of biljarten. 

Bent u met een groep? Dan hebben we hier speciale menu’s, buffetten, BBQ arrangementen (ook 
binnen mogelijk) voor.

Contactgegevens:
De Fendertse Hoeve 
Jordi van Kouteren en Bas de Beer 
Kadedijk 3 
4793 GA Fijnaart

Mail: contact@fendertsehoeve.nl
Telefoon: 0168 - 46 24 91 of 06 205 179 37

Sponsor aan het woord:
De Fendertse Hoeve
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Irene

Dart Evenement

4e Open Willemstad

22 april 2012

drukken • printen • plotten
Irene

Dart Evenement

5e Open Willemstad

21 april 2013

drukken • printen • plotten

Dart Evenement

6e Open Willemstad

13 april 2014

drukken • printen • plotten
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Locatie:      Verwarmde feesttent
Havenhoofd Willemstad

Activiteiten DartsForever
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Locatie: Recreatiepark Bovensluis
Oostdijk 22  Willemstad

Koppel Dartevenement

Bovensluis Open

30 augustus 2015
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Locatie: 
Recreatiepark Bovensluis
Oostdijk 22  Willemstad

Koppel Dartevenement
Bovensluis Open

14 augustus 2016

Activiteiten
Darts Forever 8 JAAR
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Locatie: 
Recreatiepark Bovensluis
Oostdijk 22  Willemstad

Koppel Dartevenement
Bovensluis Open
13 augustus 2017

Activiteiten
Darts Forever

9 JAAR
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Locatie: 
Recreatiepark Bovensluis
Oostdijk 22  Willemstad

Koppel Dartevenement
Bovensluis Open
12 augustus 2018

Activiteiten
Darts Forever

10 JAAR
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Locatie: 
Recreatiepark Bovensluis
Oostdijk 22  Willemstad

Koppel Dartevenement
Bovensluis Open
11 augustus 2019

Activiteiten
Darts Forever 10 JAAR
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PREMIUM
© Saskia Berdenis van Berlekom 

Tara (11) spaart miljoenen 
doppen voor Kika
Ruim 2,6 miljoen bier- en frisdrankdopjes zijn er 
alleen al in het afgelopen jaar door de handen van 
de 11-jarige Nijkerkse Tara Goorhuis gegaan. In 
de schuur van opa en oma van Steeg staan tien 
big bags vol met miljoenen doppen te wachten op 
transport naar een oud ijzerboer. Allemaal met één 
doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor KiKa. 

Wie de schuur aan de Diermenseweg in Putten 
binnenkomt, loopt bijna tegen een muur van blikken 

Zuivere Slaolie aan. Arwine Goorhuis, moeder van Tara: ,,Mooi hè, hebben we gekregen van de Chinese restaurants waar we 
doppen ophalen. We zamelen nu zelfs lege blikjes in, want die bestaan ook uit ijzer.” En zo staan er nog meer zakken vol met 
ander oud ijzer dat de familie gratis op de kop heeft weten te tikken via marktplaats of bekenden. Tara: ,,We zoeken internet 
af naar mensen die gratis oud ijzer aanbieden. Maar we krijgen vooral veel dopjes.” 

Wekelijks gaat Tara er op uit om doppen in te zamelen. Elke vrijdagmiddag is ze standaard in het centrum van Nijkerk om 
van kroeg naar kroeg te lopen. ,,Een paar maanden geleden zijn we ook naar het centrum van Amersfoort gegaan en sinds 
die dag doen we elke maand een rondje Amersfoort, waarbij we ook langs grote bedrijven en een paar sportverenigingen 
gaan. Dan moet ik mijn zusje en ouders meenemen om te helpen met het sjouwen van de doppen. We hebben zelfs een klein 
karretje gekocht om alle dopjes in te leggen tijdens de kroegentocht.” 

We hebben zelfs een klein karretje gekocht om alle dopjes in te leggen

Bijzondere dopjes
De opbrengst van de doppen van de week wordt trouw op vrijdagavond door Tara en haar familie uitgesorteerd in de keuken 
van haar grootouders. Tara: ,,We kijken ook altijd of er speciale dopjes tussen zitten. Die verkopen we dan op marktplaats aan 
verzamelaars. Zo was er een Belg die wel 25 euro voor een zak bijzondere dopjes betaalde. Dat kunnen we mooi overmaken 
aan KiKa.”

Vorig jaar bracht Tara voor het eerst haar eerste lading doppen weg. Dit bracht een bedrag op van 450 euro. In september 
gaat ze de voorraad die ze nu heeft opgebouwd wegbrengen. ,,In maart van dit jaar had ik al meer doppen ingezameld dan 
in de maand maart 2017. Dat was best een bijzonder moment.” 

Kofferbak vol
De groei in haar doppenverzameling komt doordat er steeds meer horecaondernemers haar actie oppikken. Tara: ,,We 
vragen als we op vakantie zijn altijd of restauranteigenaren voor ons doppen willen sparen, maar soms komen mensen via de 
Facebookpagina bij mijn actie terecht.” Zo had het Biermuseum uit Echteld een kofferbak vol dopjes die Tara en haar familie 
zo op konden komen halen. 

Arwine Goorhuis: ,,In alle provincies zitten wel verzamelaars, van Zeeland tot Noord-Holland. Wat mij het meest ontroerde 
was het moment dat een darter uit Dinteloord contact opnam. Ze zouden een groot darttoernooi bij ons in de buurt hebben 
en wilden dat Tara daar naartoe kwam. Tara werd niet alleen door hen gehuldigd, maar alle darters hadden een tas vol doppen 
meegenomen en sinds die dag blijven ze sparen.” De meeste grote partijen uit de rest van het land haalt de familie van Tara 
zelf op in het land, maar er worden ook dopjes gebracht naar de hoofdkantoren van ABZ Diervoeding in Nijkerk en Eindhoven

Ophalen
Arwine: ,,We krijgen steeds meer berichten van mensen dat ze dopjes hebben en als mijn echtgenoot met de vrachtwagen 
in hun buurt rijdt is het geen probleem om ze even op te halen.” Gezien de groei van Tara’s actie wordt het logistiek gezien 
steeds lastiger om alle doppen op te halen. Arwine: ,,We hopen dat er een oplossing komt, want we zien hoeveel bereidheid 
er is om de doppen in te zamelen. Voor veel eigenaren van horecagelegenheden is het toch afval, terwijl ze er zoveel goed 
mee kunnen doen.”

Tara heeft besloten om tenminste door te sparen totdat ze volgend jaar naar de middelbare school gaat. ,,Ik weet niet hoeveel 
tijd ik daarna nog heb om ermee bezig te zijn, maar ik hoop dat er een ander kind is dat mij zou willen helpen of de actie over 
wil nemen.”
Tara blijft op zoek naar horecabedrijven, bedrijfskantines en sportverenigingen die hun dopjes aan haar willen doneren. Ze 
heeft een eigen facebookpagina met de naam Tara’s Doppenactie.

Tara’s facebookpagina:

https://www.facebook.com/Taras-doppenactie-KIKA-1700579343604766/



Pietheijnstraat 23
4671 AK  Dinteloord

Mob : John de Nijs 06 - 54 64 55 81
IBAN : NL50 RABO 0156 1430 62

BIC : RABONL2U
KvK : 20165107

E-mail : johndenijs@home.nl

www.dartsforever.nl

10 JAAR

D
a
rts Fore

ve
r1010

Winnaars 
Bovensluis Open 2018

Mike van Duivenbode 
& 

Elvin Geerlof

Ontwerp en druk:


