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Hoekje van de 
voorzitter
Beste sportvrienden, 

Mijn zesde seizoen als voorzit-
ter zit er ook alweer bijna op. 
De competitie is voorbij, tijd dus 
om de balans van dit seizoen op 
te maken. Net zoals ieder jaar 
starten we in TTC Zandvoorde 
met een gezonde ambitie. We ki-
jken uit naar de prestaties van de 
jeugd, en voor het gemak voegen 
we daar meteen ook de “oudere 
jeugd” aan toe. Hoe hebben we 
het er intussen vanaf gebracht? 
Laten we eens overlopen…

Op zaterdag 30 april heeft Julie 
Van Hauwaert in Louvain La 
Neuve de Top-12 gewonnen bij 
de Pre miniemen, waarin de beste 
12 pre miniemen van België tegen 
elkaar speelden, een Heel Dikke 
Proficiat hiervoor, Julie!  Ook 
Laurent Van Meenen deed het 
niet slecht, dit jaar: hij werd zo 
maar eventjes Belgisch kampioen 
bij de Veteranen 40+. Wie een 
overzichtje wil van de behaalde 
medailles moet anders maar eens 
gaan kijken op p. 7, verder in dit 
boekje, want jullie allen hebben 
dat clubje uit Zandvoorde NOG 
MAAR EENS op de kaart gezet in 
België.

Over gezonde ambitie gespro-
ken… Voor de start van het sei-
zoen hoopte het bestuur op pro-

motie van de E- en J- ploegen, 
met behoud van de A-ploeg in 1ste 
Nationale. Het werd een bijzonder 
spannende competitie die tot op 
het einde voor tandengeknars en 
kromme tenen zorgde, maar uit-
eindelijk slaagde de A-ploeg er 
dan, na forfait van Perwez, toch 
nog om in 1ste Nationale te bli-
jven. Enigszins verwacht mogen 
we ook de E-ploeg toevoegen aan 
ons lijstje van stijgers:. De C-ploeg 
blijft na strijden tot op de laatste 
speeldag in 1ste provinciale; de 
D-ploeg deed het niet altijd even 
schitterend dit jaar, en zal volgend 
jaar een reeks lager moeten gaan 
spelen, dit vooral door de vele 
kwetsuren en afwezigen bij de C-
spelers.

In ieder geval een dikke proficiat 
aan alle spelers voor jullie weke-
lijkse inzet!

Op 07/05/12 waren er testwed-
strijden; bij de kampioenen is dit 
dus voor de E-ploeg, en om de 
bij komende stijgers te bepalen 
in vier de provinciale mag ook de 
J-ploeg gaan tonen wat ze waard 
zijn.  Tevens moest onze B-ploeg 
ook testen om over te gaan naar 
2de Nationale, dit op 07 mei en op 
21 mei. Er was forfait van Sala-
mander op 07 mei, maar door ver-

trek van Ruben Vandenbulcke 
(en ook een beetje het finan-
ciele aspect) heeft het bestuur 
besloten om met de B niet mee 
te doen aan de eindrondes. 
Landelijke is meer bedoeld voor 
doorstro ming van eigen spelers 
aangevuld met 1 of 2 ervaren 
spelers van buitenaf.

Ik heb ook nog een aantal data 
die jullie in jullie agenda mo-
gen note ren (of anders op jullie 
voorhoofd tatoeëren):

1. 21 mei: Clubkampioenschap 
jeugd

2. 21 mei: Clubkampioenschap 
enkel 19.00h

3. 27 mei: pensioenfeest Willy, 
Jacques & Georges

4. 28 mei: Beker Vandecasteele
5. 11 juni: BBQ

Ik vertel geen geheimen als ik 
zeg dat in het tafeltennis de 
meimaand synoniem is voor 
transfermaand. Het is dan ook 
met gepaste trots dat ik kan 
aankondigen dat de volgende 
speler TTC Zandvoorde terug 
komt vervoegen: nl Wilfried 
Inghelbrecht. Welkom terug 
van nooit echt weggeweest, 
Wilfried!
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Beste Sportvrienden...
Ruben Vandenbulcke en Andre 
Decraecker verlaten de club, we 
wensen hen veel succes in hun 
nieuwe club.

Ook voor het volgende seizoen 
handhaven we onze regel die we 
sinds dit seizoen in voege hebben: 
wie zijn/haar wedstrijd staakt om 
welke reden dan ook, of wie zich 
inschrijft voor een kampioen-
schap, etc.. en om de een of an-
der reden niet deelneemt, zal 
een doktersbriefje moeten kun-
nen voorleggen, want anders zul-
len we net zoals dit jaar de boete 
moeten doorrekenen.  

Nog meer minder plezant nieuws 

(lees gerust eens opnieuw als je 
het de eerste keer niet goed be-
greep): enkele maanden hebben 
we voor de 2de maal ongewenst 
bezoek gehad ’s nachts.  Vandalen 
hebben een brandblusser leegges-
poten, wat natuurlijk voor de no-
dige troep zorgde. Graag wil ik de 
vele spelers(-vrouwen) en ouders 
bedanken voor hun massale steun 
bij het helpen met de opkuis.

Barman Dirk (zie ook p. 11, trouw-
ens) zoekt ook nog vrijwilligers om 
te helpen met de bar op vrijdag, 
zaterdagmiddag en zondagmor-
gen. Wie zich geroepen voelt: 
graag een seintje aan Dirk of me-
zelf.

TTC Zandvoorde is een echte 
familieclub, en dat is natuurlijk 
alleen maar mogelijk dankzij de 
vele medewerkers, vrijwilligers, 
trainers, spelers, sponsors, bar-
mannen en bestuursleden: 
zonder jullie zouden al onze 
verwezenlijkingen zeker niet 
mogelijk geweest zijn. Van harte 
bedankt, iedereen!

En nog effe voor alle zekerheid: 
vergeet zeker onze jaarlijkse bar-
becue à volonté (op 11 juni) niet!

Met sportieve groet,
Koen



Beste ouder

Het project ‘Multimove voor kinderen’ is een initiatief van de Vlaamse overheid en loopt in samenwerking met een 
aantal actoren binnen het Vlaamse sportlandschap. Het project wil de ontwikkeling van de basismotoriek van kinderen 
stimuleren. Het project heeft twee onderzoekslijnen met als doelstelling enerzijds een gevarieerd bewegingsaanbod 
voor jonge kinderen te ontwikkelen met het oog op een brede motorische vorming en anderzijds om ouders en be-
geleiders te informeren over het belang van een brede motorische ontwikkeling van het jonge kind. 

Ook in Zandvoorde loopt het project ‘Multimove voor kinderen’ al. Vorig seizoen was het eerste jaar en dit jaar zouden 
we daar graag mee verder gaan. Het project gaat door in het lokaal van TTC Zandvoorde (Boterbloemstraat 29) en dit 
op zaterdagochtend van 10h tot 11h. 

Concreet betekent dit dat kinderen van 3 t.e.m. 8 jaar een les/training krijgen waarbij de focus wordt gelegd op zoveel 
mogelijk diverse aspecten van het bewegen (klimmen, klauteren, springen, sluipen, roteren,…).

Aangezien het Multimove project wetenschappelijk ondersteund wordt, zal er tweemaal per jaar een testbatterij wor-
den gepland om de ontwikkeling van de basismotoriek te kunnen opvolgen. Dit kadert in de eerste onderzoekslijn van 
het project.

Wens je hieraan deel te nemen of wens je meer informatie gelieve dan contact op te nemen met Jürgen Christiaens 
(jurgen.christiaens84@hotmail.com of 0472/ 47 19 22). 

Inschrijven kan tot en met vrijdag 13 september. 

Startdag van dit project is zaterdag 14 september. 

Kostprijs: € 20 (inbegrepen zijn 30 lessen multimove en de verzekering)

Met sportieve groeten, 

Jürgen Christiaens  (Trainer/jeugdcoördinator TTC Zandvoorde)
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La Maison du Terroir
Vijfwegstraat 6
8460 Ettelgem

www.verfijnde-gastentafel.be
info@verfijnde-gastentafel.be

Frederiek Vandenbussche
BE 0471 412 872

B.V.B.A. la maison du Terroir

Vergeet ook hier niet te vermelden dat je lid bent van TTC Zandvoorde!
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Overzicht medailles

We hebben het weer niet slecht gedaan, dit jaar... Jeugdwerking en doorgedreven training blijkt wel degelijk 
zijn vruchten af te werpen! 

Proficiat aan iedereen met deze schitterende resultaten!

Julie Van Hauwaert
Top-12 tornooi: goud bij de preminiemen

Belgisch Kampioenschap:

- zilver bij preminiemen enkel en dubbel, D-spelers dub-
bel & D-spelers gemengd dubbel

- brons bij preminiemen gemengd dubbel

Caithlyn Pauwels
Belgisch Kampioenschap:

- zilver bij D-spelers dubbel

- brons bij miniemen dubbel

Dieter Labaere
Belgisch Kampioenschap: zilver bij D-spelers gemengd dubbel

Laurent Vanmeenen
Belgische Kampioenschappen: goud bij Veteranen 40+
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Clubkampioenschap 
dubbel 2015-2016

Op 30 april 2016 vond bij TTC Zandvoorde het jaar-
lijkse clubkampioenschap dubbel plaats. Enkele 
onschuldige handen lootten interessante koppels, 
waardoor er geen uitgesproken favoriet was. Na 
de poulefase ontdeden de tandems Laurent Van-
meenen – Edward Inghelbrecht, Jacques Ingelbrecht 
– Kaat Barbaix, Thomas Verheyde – Robin Deckmyn 
en Dylan Counye – Stien Storme zich in de kwartfina-
les van hun tegenstanders en stootten door naar de 
halve eindstrijd. Daarin toonden Laurent – Edward 
zich te sterk voor Thomas – Robin en Dylan – Stien 
klopten Jacques – Kaat in de belle.

In de finale trokken uiteindelijk Laurent Vanmeenen 
– Edward Inghelbrecht aan het langste eind en kroon-
den zich tot clubkampioen dubbel 2016. Dylan Cou-
nye – Stien Storme behaalden een knappe tweede 
plaats en Thomas Verheyde – Robin Deckmyn kaap-
ten in een vijfsetter het brons weg voor de neus van 
Jacques Ingelbrecht – Kaat Barbaix.

Proficiat aan de podiumwinnaars! Dank aan Peter 
Van Braeckevelt om de avond op onnavolgbare wijze 
in goede banen te leiden.
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059707140
Fax 059511352

Zandvoordeschorredijkstraat 83
8400 OOSTENDE

E-mail: info@vervoerdepoorter.be
www.vervoerdepoorter.be

DEPOORTER
VERVOER bvba
OOSTENDE

• Verhuur afvalcontainers 1-40m3

• Leveren zand, teelaarde, 
stabilisé, compost,... 

• Grondwerken & verhuur kranen & 
minikranen met breekhamer

• Alle vervoer (laden & lossen mogelijk met 
autolaadkraan met of zonder grijper)

• Ook zaterdagvoormiddag

Vanaf 1 maart 2011

bij Depoorter

Info & prijzen

rolcontainers@vervoerdepoorter.be

DB34/643603K0
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Competitie nawoordje
“We maken er samen een mooi seizoen van” zei ie-
mand me begin september. En het is mooi geweest 
. Elke week bijna 20 ploegen in actie, in allerlei sa-
menstellingen. Van heel jong tot heel oud in dezelfde 
ploeg, met respect voor elkaar. Het voelt goed aan in 
deze tijd.

De sportieve resultaten mogen gezien zijn. Onze 
A-ploeg kon zich in extremis redden na een heel 
zwaar seizoen. Met een gelukje, maar half september 
is iedereen dit vergeten en staan we terug aan de 
start in 1ste NAT. Proficiat aan Laurent, Sam, Matthias, 
Tim en de reserven Guillaume en Fred.

De B-ploeg had het dan wel wat gemakkelijker. Na 
een mooi seizoen werd een mooie 2de plaats be-
haald, na het ongenaakbare Stekene.

1ste provinciale was dit seizoen de probleemreeks 
voor onze club. Er werd gestart met als doel om 
zowel de C- als de D-ploeg te redden. Dit bracht vele 
ploegwissels met zich mee, maar het was niet vol-
doende om de D-ploeg te redden. Zij treden dus vol-
gend seizoen aan in 2de provinciale. De D-ploeg is de 
enige van onze ploegen die zakt.

Veel beter ging het er aan toe in 3de provinciale: de 
E-ploeg speelt kampioen en herovert zo de verloren 
plaats in 2de. Proficiat aan iedereen die deel heeft uit-
gemaakt van deze ploeg (en dat waren er heel veel). 
De 4 andere Zandvoordse ploegen in 3de (F, G, H en 
I) konden zich redden. Voor de H en de I-ploeg was 

dit enkel mogelijk dankzij een aantal jeugdspelers 
die heel snel evolueren.

Hetzelfde goede nieuws uit 4de prov. : promotie voor 
de J-ploeg na het winnen van testwedstrijden. Hier 
ook konden de andere ploegen zich moeiteloos red-
den (K, L en M-ploeg).

In 5de konden de N- en de O-ploeg zich in de midden-
moot handhaven. Hier kregen onze jongeren de kans 
om voor het eerst van de competitie te proeven

Ook in 6de waren we met 2 ploegen actief (P en Q). In 
deze reeks mogen enkel NG-spelers opgesteld wor-
den. En ook hier werden mooie resultaten geboekt. 
De P-ploeg werd kampioen. Meer zelfs, in de ein-
dronde werd ook gewonnen van Wielsbeke (winnaar 
in de reeks Zuid) en zo werd dus ook de algemene 
titel behaald. 

Daarnaast hadden we ook nog een vertegenwoor-
diging bij de dames- en bij veteranenreeks. Ook hier 
werd telkens een plaats in de middenmoot behaald.

Tenslotte wil ik nog iedereen bedanken tot het welsla-
gen van dit seizoen: alle spelers, ouders, coaches, 
medewerkers van de kantine, bestuur .....

Tot begin september voor de start van het nieuwe 
seizoen,

Luc
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TTC Zandvoorde in HLN

“Via een ex-collega ben ik zo’n vijf jaar geleden als barman 
bij de tafeltennisclub van Zandvoorde terechtgekomen. 
Oorspronkelijk hielp ik er de donderdag, maar 
ondertussen zijn de dinsdag en zaterdag mijn vaste 
dagen en ben ik verantwoordelijk voor de planning en 
de bestellingen”, vertelt Dirk Bracke.

“Ik kende aanvankelijk niets van tafeltennis, maar nu kan 
ik meepraten over o.a. de wedstrijden en klassementen. 
De bardiensten doe ik heel graag, zeker als er veel 
ambiance is; ik zie het als een hobby. Ik ben ook altijd 
paraat, behalve als een thuismatch van Club Brugge op 
een zaterdagavond valt. Zeker dit seizoen wil ik het niet 
missen als Club kampioen speelt”, voorspelt Dirk.
“Naast de bar help ik ook bij de activiteiten van TTC Zan-
dvoorde, zoals de souper, de barbecue en de quiz, die ik zelf samenstel. Ik ben al enkele jaren op pensioen en andere 
hobby’s zijn fietsen en joggen. Zo’n twee à drie keer per week probeer ik vijf à tien kilometer te joggen. Als mijn ge-
zondheid het toelaat, ga ik met plezier nog enkele jaren op dit elan verder.”

Dirk Bracke, chef Bar

Dirk Bracke in actie bij TTC Zandvoorde.
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Lidgeld 2016-2017

Niet vergeten... Niet 
spelen= doktersbriefje!

Vergeet bij Bistro 
Van Gogh zeker niet 
te vermelden dat je 

lid bent van 
TTC Zandvoorde!
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Bedankt ook aan...
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T.T.C. Zandvoorde nodigt u uit op de BBQ 
     wanneer? Zaterdag 11 juni 2016 om 18.30 u. 

        waar? Clublokaal Boterbloemstraat 29  Zandvoorde 8400 

Vanaf 18.30 u. aperitief glaasje Cava (fruitsap voor de kinderen) 
Vanaf 19.30u. Barbecue met o.a. biefstuk, ribbetjes, 

 kotelet, spek, witte worst, pasta, brood, aardappelen. + 10 soorten groenten. 
Dessert : ijs 

Deelname BBQ  € 20 volwassenen 
                  € 12 kinderen tot 12 jaar  

A Volonté 

Inschrijving tot 06 juni 2016 via inschrijven@ttczandvoorde.be of via 0472/513797 

M.M.V. 

muziek inkom gratis  

Kate & Bonzo                          Marc Elias  
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De sportdienst
De Sportdienst staat in voor de uitvoering van het stedelijk sportbeleid.
Dit houdt ondermeer in:
Het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur:

sportcentrum De Koninklijke Stallingen, Koninginnelaan 76, tel. 059/50.05.29
Basketbalzaal met parketvloer (32x20m), omnisportzaal (50x36m)
sportcentrum De Spuikom, Dr. Ed. Moreauxlaan 1, tel. 059/32.64.16
Omnisportzaal (44,80x25,20m)
de Veiling - Sporthal, Pycke de ten Aerdelaan 47, tel. 059/27.34.82
Omnisportzaal (31x16m)
sportpark ‘De Schorre’, Stuiverstraat, tel. 0497/59.55.83
Telt momenteel 1 baseball-, 1 american football-, 15 voetbalvelden, 2 hondenclubs en 1 schuttersstand. Het 
Sportpark wordt in de nabije toekomst verder uitgebouwd tot een plaats waar wielrenners, joggers, mountain-
bikers en de individuele recreanten aan hun trekken kunnen komen.
openluchtcentrum ‘Duin en Zee’, Fortstraat 128, tel. 059/32.01.06
Openluchtaccommodatie met 1 voetbalveld.
Jozef Verhellestadion, Torhoutsesteenweg 584, tel. 059/50.79.88
Accommodaties voor atletiek, voetbal en tennis. Voor wie houdt van watersporten behoren zeilen en windsurfen 
op zee
en in de Spuikom (80 ha zeewater in de achterhaven) tot de mogelijkheden. U kunt ook heerlijk joggen op 
bewegwijzerd joggingparcours: Maria-Hendrikapark (2 en 5 km), De Schorre (1,6 km), Ter Duinen (1,5 km), De 
Keignaert (2 km), Vuurtoren (1,9 km) of mountainbiken op een bewegwijzerde moutainbikeroute (25 km, start 
in de Koninginnelaan aan
sportcentrum De Koninklijke Stallingen).

• Het berekenen de subsidiëring waarop sportverenigingen aanspraak kunnen maken.
• Het behandelen van de aanvragen voor bekers en medailles.
• Het verstrekken van allerlei informatie over sport(en):

sportwetgeving, -verzekering, -raad, -verenigingen, -activiteiten, -structuren, -vormingsactiviteiten, en -cursussen.
• Het organiseren –veelal in samenwerking met de Sportraad- van verschillende sportpromotionele activiteiten : 

sportkampen, schoolsport, kennismakingssessies met diverse sporten, sportgrabbels, het Oostends Loopcriterium, 
Sport Overdag, sporten in de lokale sportclub, sportief verlengde schooldag, Sporto …

• Het secretariaat van de Sportraad.

 Info :

 Sportdienst Oostende      Hoofd van Dienst:
        Marc Van de Poel
 tel. 059/50.05.29      Sportfunctionarissen:
 fax. 059/51.57.91      Rik Boncquet
 E-mail: sportdienst@oostende.be   Davy Thielens
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Sportkans - Stad 
Oostende
Uit onderzoek is gebleken dat sport één van de belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding is in onze huidige samen-
leving. Sport draagt zowel bij tot de algemene volksgezondheid als tot de integratie van mensen in hun leefgemeen-
schap en heeft een positieve invloed op een aantal noodzakelijke levensvaardigheden.
Sport(beoefening) biedt mogelijkheden tot succesbeleving, identiteitsvorming, persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis, 
factoren die op hun beurt kunnen leiden tot een positief zelfbeeld, zelfaanvaarding en zelfvertrouwen;
Via sport leert men onder druk presteren, problemen en conflicten oplossen, uitdagingen aangaan, in een groep 
en binnen een systeem functioneren, omgaan met falen, enz.;
Via sport ontwikkelt men zelfdiscipline, wilskracht, verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om doelen voorop 
te stellen;

Via sport leert men omgaan met afspraken, waarden, sancties, regels en gezag;
Via deelname aan sport of bewegingsactiviteiten worden sociale contacten en leerprocessen gestimuleerd.
Sport wordt dus meer en meer beschouwd als een welzijnsbevorderend product. Ook het ‘Strategisch plan 
voor sportend Vlaanderen’ wijst op het belang van sport als onderdeel van het cultuur- en welzijnsbeleid.
Daarom lanceert de Sportdienst in het kader van het Stedenfonds het project SPORTKANS. De algemene 
doelstelling van het project SPORTKANS is het verhogen van de participatie van minder behoede kinderen 
en jongeren aan het sportaanbod van de lokale sportclubs.

Daarom doet ook TTC Zandvoorde mee aan dit project van Stad Oostende.

Doelgroep:
Minder begoede kinderen en jongeren t.e.m. 19 jaar, woonachtig in Oostende of die in een gezinsvervangend tehuis 
in Oostende zijn geplaatst met motivatie en interesse voor het sporten.

Ook voor gehandicapte spelers staat onze club – die daarvoor 
ook geschikt is – open, er is voor hen ook vrije training zoals 
bij de recreanten op vrijdagavond en zondagvoormiddag. 
In competitieverband zijn de regels niet anders dan voor 
andere spelers, ook hier is het lidgeld gelijk.
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Koen Verheyde
Voorzitter
Bredevoorde 6
8460 Oudenburg
059/267405 - 0472/513797
voorzitter@ttczandvoorde.be

George Smeets
Ondervoorzitter
Gr. De Smet de Nayerlaan
8400 Oostende
0477/224933
vicevoorzitter@ttczandvoorde.be

Dimitry Dereu
Secretaris
Groenhovestraat 28B
8020 Oostkamp
050/820948 - 0478/246924
secretaris@ttczandvoorde.be

Luc Vanstechelman
Adm. secretaris vwz
Abdijstraat 41
8470 Gistel
059/250888
luc.vanstechelman@skynet.be

Jurgen Christiaens
Jeugdcoördinator
Kappitelstraat 56
8400 Oostende
059/266212 - 0472/471922
jeugd@ttczandvoorde.be

Luc Van Basselaere
Interclub, criteriums & tornooien
Kasteeldreef 15
8460 Oudenburg
059/265379 - 0477/256944
luc.vbasselaere@telenet.be

Patrick Janssens
Materiaalverantwoordelijke
Hyacintlaan 3
8470 Gistel
059/275349 - 0496/787674
materiaal@ttczandvoorde.be

Gunther Pauwels
Hoofdtrainer + jeugdverantw.
Noord-Edestraat 140
8450 Bredene
059/330786 - 0485/188464
hoofdtrainer@ttczandvoorde.be

Michael Vandenhende
Penningmeester
Weinebruggelaan 51
8200 Brugge
0497/457120
penningmeester@ttczandvoorde.be

Dirk Bracke
Barverantwoordelijke
Jagerspad 25
8434 Westende
058/23 23 68
dirk.nini@skynet.be

Attila Kovacs
Interclub Veteranen
Engelstraat 57B
8480 Ichtegem
051/583167

Valérien Gobert
Sponsoring + subsidies
Longchamplaan 16
8400 Oostende
0494/68 02 66
valeriengobert@hotmail.com

Bart Bonamie
Site, pers + clubboekje
Rijselstraat 16/0101
8200 Brugge
050/708017 - 0470/973358
pers@ttczandvoorde.be

Pieterjan Legein
Klusjes
Keignaertlaan 35
8400 Oostende
0496/722030
legein1@hotmail.com

Trainers
Gunther Pauwels, Jurgen Christiaens, Kaat Barbaix, Evi Janssen, Sam De Block

Hulptrainers
Dieter Labaere, Ruben Verbeke, Shayne Pauwels

Medewerkers
Marc Vyvey, Sabine Dancet, Wilfried Christiaens, Patricia Machtelinckx, Karen Moelandt,  Sofie Terryn,  Tonny Deceunink, 
Clive Vanleerberghe, Filip Caplier & Lindsay, Dirk Van Eeghem, Jean Louis Machtelinckx, Dirk Bracke, Ines Vandewalle, 
Dany Dekeyser, Tania Dekesel, Brenda Desnerck, Jonas Verheyde, Pol De Smet, Daniel Lisabeth en Ronny Calemyn.

Dominique Kerkhove
ICT medewerker
Vanderstichelenstraat 133
8400 Oostende
059/807712 - 0494/650373
dominique.kerkhove@pandora.be

TTC Zandvoorde
Lokaal: Boterbloemstraat 29
 8400 Oostende
Tel.: 059/267268
Reknr: BE23 001-1356754-91 (ttc Zandvoorde)
BTW: BE0443.571.793
Site: http://www.ttczandvoorde.be
Email: info@ttczandvoorde.be

Het bestuur



Uit sympathie

Jean Vandecasteele

Derde Schepen Stad Oostende

TTC Zandvoorde
Boterbloemstraat 29, 8400 Oostende
Tel.: 059/267268
Site: http://www.ttczandvoorde.be  Email: info@ttczandvoorde.be


