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HET adres voor :    

- Sportmassage
- Taping
- Blessure preventie
- Medical taping

Isabellaweg 1
4515 SG  IJZENDIJKE

0117 – 30 18 42
@-mail: waesmvan@zeelandnet.nl

lid NGS - Nederlands Genootschap voor Sportmassage

lid nationaal massageteam

Marc van Waes SportmassageMarc van Waes Sportmassage

Ook uw adres voor nek- en rugklachten
t.g.v. werk en/of stress

Heeft u nieuwbouw- of 
verbouwplannen?

Wij helpen u graag met het verzorgen van 
uw tekeningen en berekeningen.

Wij verzorgen de complete benodigde stukken voor uw bouw 
inclusief eventuele vergunningsaanvraag, zoals o.a.:

l Bouwkundig en bouwfysisch advies;
l Constructief advies (sterkteberekeningen);
l Toetsing bouwbesluit 2012;
l Energieprestatie berekeningen;
l Funderingsadvies.

Voor meer informatie: Ing. V.A.O. (Vincent) Calon
VAC Engineering bv | Buys Ballotstraat 8-202 | 4507 DA Schoondijke

T: +31 (0)117 40 18 12 | E: info@vacengineering.nl | I: www.vacengineering.nl
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Vaste afspraak in de zomer; de AV De Wielingen Zomerloopjes!
Op het moment dat het zonnetje al af en toe goed zijn werk 
doet presenteren wij volgens goed gebruik en met gevoel 
voor traditie als Sponsorcommissie van AVdeW wederom het 
programma voor de zomerlopen.
Zoals u reeds al vele jaren gewend bent van ons ligt er weer 
een gevierd programma dat al vele jaren tot deze 
succesformule leidt. Een beproeft concept op de dinsdag avond 
in onze mooie streek wat al jaren voor een dinsdag-avond 
ritueel zorgt bij menig atleet.

We starten wederom in “Petit Paris”, in het mooie IJzendijke, 
voor de Boulevardloop, een typische stratenloop waar de 
beklimming van de Molenberg al meerder malen als 
scherprechter heeft gefungeerd. Deze loop organiseren we 
samen met de IJsclub uit IJzendijke. Vervolgens verplaatsen we 
het circus voor de tweede loop naar Truzement 
(Retranchement). Een prachtige omloop in een natuurlijke 
omgeving over de wallen met links en rechts een dikbil of 
boomkikker als supporter. V
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Zomerlopen 2015 :  Genieten 
tussen dikbil en boomkikker
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o.a. Clayre & Eef  
       Riverdale

Raadhuisplein 2
Oostburg

- webshop
- kado-artikelen

- woonaccessoires
- verlichting
- meubelen
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Winterprogramma AV de Wielingen.
Opgericht op 7 mei 1984.

Samenstelling en opmaak:
Ronald van de Veire

Drukwerk:
Drukkerij Durenkamp Aardenburg

SPOC: (Sponsorcommissie)
Theo Rabout
Wim Huigh
George Schanck
Sandra van Quekelberghe
Frédérique Versluijs

Homepage:
www.avdewielingen.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm 
of enige wijze, hetzij elektronische, mechanische, door 
fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het auteursteam.

    

ColofonColofon

jaren de zomerlopen door tot een klein De derde loop brengt ons naar het dorp 
stukje in de herfst met de vermaarde van de “papvreters” ook wel de Hroe 
tocht tussen de Zeemeeuw en de Haas (Groede) genoemd, deze ronde is wat 
bij de barre tocht “Dwars door de meer recht toe recht aan, maar ieder 
Zwingeul” de ideale afsluiter van het zijn specialiteit waarbij de wind vanaf 
zomerseizoen en de start en verbinding zee in de polder, in combinatie met de 
naar en van het winterseizoen, waar we route getrokken in een grindweg best 
vanaf nu weer al druk mee bezig zijn.lastig kan zijn. Daarna gaan we voor de 
Het is wederom een programma voor vierde zomerloop naar Sinte 
elk wat wils, met afstanden die voor Pier(Nieuwvliet), gemoedelijk en 
iedereen een uitdaging op zich zijn.gezellig starten en finishen in het 
Wederom zijn wij als vereniging erg blij dorpshart van deze toeristische kern, 
dat we ook weer deze maal de een mooie route over een 
Rabobank Zeeuws Vlaanderen als karakteristieke boomdijk in ons Landje 
hoofdsponsor bereid hebben gevonden, apart. De voorlaatste zomerloop brengt 
maar even blij zijn wij met de, in de ons naar Suusande (Zuidzande) dorp 
meeste gevallen trouwe sponsoren die van de Zevendraaiers en al jaren 
onze vereniging een warm hart domicilie van onze voorzitter, voor een 
toedragen. Zonder deze geldelijke steun rondje Akkerput. De finale brengt ons 
en zonder de vele vrijwilligers binnen naar onze trouwe sponsor ons 
onze vereniging zijn deze activiteiten clubgebouw, Standpaviljoen de 
niet te organiseren.Zeemeeuw, op de grens van Cadzand-

Bad en Retranchement, tussen zee en 
Met sportieve groetland. We trekken evenals voorgaande 
Namens de 
SPOC 
AV De Wielingen

Wim 

 (Genieten)² 

Huigh



Therapeuten :
Rink de Houck
Jeannine Jansen

Ledelplein 2
4501 BM 

 OOSTBURG
0117 - 454000

  - fysiotherapie 
    - sporttherapie
      - manuele lymfedrainage
        - bekkenbodemreëducatie
          - osteopathie
             - medische fitness
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Zomerlopen: slechts mogelijk door de inzet van talloze vrijwilligers. 

Dé kurk waarop elk jaar de serie zomerlopen drijft.

Mensen die vooraf organiseren, de rayonhoofden, de mensen van het 

inschrijven en het maken van de uitslagen. De verkeersregelaars, 

aangevers van het koele drankje, speaker Fred en de juryleden bij de finish. 

Al jarenlang is Jan Lucieer een vaste waarde aan de finish. Gewapend met 

potlood, stopwatch en een rechtvaardige blik verzorgt hij voor de atleten 

de echte feiten. Maar dat niet alleen. Ook op ander terreinen is hij actief.

Én lid/stamvader van een echte AVdeW-familie. Vrouw Marian in het 

verleden bestuurlijk actief en loopster van het eerste uur. Dochter Suzan 

gepassioneerd als jeugdtrainster en 4 kleinkinderen vol inzet actief.

Reden voor reporter Theo om daar ´verhaal te halen´.

Aan het woord ...
foto´s: Tekst10

Dus 7 vragen op een rij 



&

rodeleeuw@zeelandnet.nl
    www.rodeleeuw.nl

Dorpsplein 13  Zuidzande
               0117- 452002

de Rode Leeuw

Restaurant 

ü  voor uw woorden : ü  voor uw getallen : ü  voor bijles : 
Ik werk met al uw Rekenen, 

boekjes, folders, e.d.  getallen en reken- economische vakken en 
( mogelijk inclusief opdrachten. wiskunde 
drukwerk ) (Individuele aandacht)

Teksten, feestgidsen, 

voor woord & getal

v.o.f. van de Veire - Huigh      Kvk-nr.:  54280796      

Ronald van de Veire                                     
 

4501 GT  OOSTBURG
Uranus 15

0117 - 720017
06 - 23629480
tekst10@zeelandnet.nl
www.tekst10.nl

Tel:       
GSM:   
E-mail: 
Internet:

aak van uw advertent e?
Opm    iInfo eer aa  nstig tari

rm n r gu ef



De technische kennis
komt van pas

Akkerbouwer
recreatie-ondernemer

1.  Jan, we kennen je vooral van 

aan de finish, maar stel Jan Lucieer 

eens nader voor... Mijn naam is Jan 

Lucieer, geboren op 27-8-1955 te 

Nieuwvliet. 

Ik ben gehuwd met Marian en we hebben 

samen 2 kinderen en 6 kleinkinderen. 

Onze dochter Suzan is tegenwoordig weer 2.  Hoe ben je in het vrijwilligerskorps van 
trainer bij de Wielingen en 4 van onze AV de Wielingen verzeild geraakt ?
kleinkinderen zijn als sporter actief bij Hoewel ik zelf nooit veel sportieve ambitie 
De Wielingen. heb gehad, ben ik op een gegeven 
(Dat zijn 7 leden van AV de Wielingen) moment toch bij De Wielingen betrokken 
Mijn beroep is uiteindelijk akkerbouwer/ geraakt. Mijn kinderen waren lid van De 
recreatie-ondernemer geworden. Wielingen en Marian was als 
Dit alles na een elektro-technische penningmeester en loopster actief. 
opleiding. Dit is in mijn dagelijks leven We gingen regelmatig als supporter mee 
nog steeds een belangrijke factor. met de kinderen naar wedstrijden. 
Deze vergaarde kennis komt bijna Toen gebeurde dus, wat nu heden ten 
dagelijks van pas. Ook bij de Wielingen dage nog steeds gebeurt, nl. wegens 
weten ze me te vinden als er iets aan de chronisch tekort aan vrijwilligers kreeg ik 
geluidsinstallatie of tijdklok gedaan een potlood in de handen gedrukt, met 
moet worden. verzoek op te schrijven wie er finishte. 



verzekeringen

               hypotheken

                              pensioenadvies

                                           financieringen

Voorstraat 16,               4503 BJ Groede
Leeuwenlaan 38,          4532 AG Terneuzen
Fax. 0165-303153          Tel.: 0165-309100

Univé "Het Zuiden" U.A.



5.  Beschrijf je eigen sportieve prestaties en 

ambities eens 

Mijn eigen sportieve ambities reiken niet veel 

verder dan het volgen van de Vlaamse 

voorjaar klassiekers en de Tour de France.

6.  In 2014 moest je het voor het eerst de 

binnenkomsten registreren zonder je trouwe 

gezellin Sonja (van Waes). 

Hoe anders was het ?

Wat Sonja betreft, we waren natuurlijk een 

goed geolied team. We wisten precies wat 

4.  Wat is je mooiste of meest we aan elkaar hadden. Ook de rol die Fred 

bijzondere/bizarre herinnering aan de Rabout hierin speelt mag niet vergeten 

Zomerlopenreeks? worden. We staan met z`n drieën aan de 

finish en helpen elkaar met het tot een goed 

De meest bizarre herinnering die ik heb, was einde brengen van de uitslag. 

dat een zomerloopje in Nieuwvliet is afgelast Het werken met een ander als collega-jurylid 

na een blikseminslag vlak bij de finish. brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee, 

Een boom vlakbij werd geraakt, en mensen 

die een paraplu in de hand hadden op het 

moment van de inslag, hadden last van 

een pijnlijke arm. Achteraf gezien hebben 

we daar allemaal heel veel geluk gehad.

Verder is het een keer voorgekomen dat 

de klassering die ik als jury aankomst 

gedaan heb voor de rechtbank geëindigd 

is. Ter geruststelling, dit was niet bij een 

zomerloopje.

Verder komt het wel eens voor dat atleten 

in het heetst van de strijd soms iets te veel 

zeggen. Nadat ze weer een beetje tot rust 

zijn gekomen, hebben ze spijt en komen ze 

meestal hun excuus aanbieden.

Sorry

Technisch & 
jurerend actief
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Vleeswaren
Zuivel & Conserven

Slagerij en Verswinkel de Lijser
Dorpsstraat 9 - Zuidzande
Tel. 0117-452471 - Fax. 0117-454959
annekeklepper@zeelandnet.nl

Braadvarkens  
Beenhammen
Steengrill
Gourmet en Fondue
Barbecue
Warm-Koudbuffetten 
Koude schotels 
(zowel vlees als vis)
Huisgemaakte gerechten 
Soepen en salades
Diverse snelkaar 
producten

Specialiteiten Al 15 jaar UW ambachtelijke slager

Slagerij & Verswinkel de Lijser
Dorpsstraat 9 - Zuidzande

Tel. 0117-452471 - Fax. 0117-454959

annekeklepper@zeelandnet.nl



de enorme ervaring die Sonja 

had mis ik soms wel eens. Maar 

wat uiteindelijk telt is het feit dat 

we ook zonder Sonja elke keer 

een goede uitslag opgemaakt 

hebben.

7.  Een laatste boodschap aan 

AV de Wielingen en/of 

deelnemers zomerlopen? 

Verder zou ik de atleten willen 

meegeven, loop je eigen 

wedstrijd 

en geniet van ons mooie 

Zeeuws Vlaamse landje.

Zeeuws Vlaamse landje

 loop je eigen wedstrijd 
en geniet van ons mooie 

Wit    Zwart

Koffie    Thee

Zomerlopen    Winterlopen

Registreren van nummer of van tijd

Sinte Pier   Truzement

Zeeuwse babbelaar   Groese Paptoarte

Bonte Avond   Sinte Pierse feesten

Tappist   Wijn

Evenaar    Noordpool

Wit

Koffie

Zomerlopen

Nummers

Groese Paptoarte

Sinte Pier

Das moeilijk...
Trappist

Evenaar, heb bij de 

winterlopen al kou genoeg gehad



Tearoom & Restaurant

De Parlevinker
Sfeervolle inrichting, ook geschikt
voor bruiloften en partijen tot 100 pers.

Markt 4
4525 AD  Retranchement
Tel.: 0117 - 391218

DE STADSHERBERG
Een fijn restaurant, 

een authentiek 
dorpscafé met biljart, 

een gezellige binnentuin met 
groot terras, 

14 super de luxe hotelkamers.
De keuken is doorlopend open 

voor ontbijt, café, 
terras en restaurant. 

Dit alles ook voor 
niet-hotelgasten net zoals 

de whirlpool en 
infrarood sauna.

Dorpsstraat 16-18, 4504 AH Nieuwvliet
T +31117850536 | stadsherberg@zeelandnet.nl | www.stadsherberg.eu

Zomer en winter: Alle dagen open van 8:00 tot 23:00 uur.

MARCKENSTEIJN® 

~Brewery since 2012~

 

 

Markt

 

30 

 

4503 AH
Groede

www.marckensteijn.com
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Jan
Marian
Suzan

Luca
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Aukje





Bonnewel
       BREskens
Mercuriusstraat 35-37 - (0117) 381605

* Huishoudelijke artikelen
* Cadeau-artikelen
* Tuinartikelen en - meubelen
* Vloerbedekking en vinyl
* Glas- en overgordijnen
* Zonwering en vouwgordijnen
* Laminaat

DAMES- & HERENKLEDING

Burchtstraat 14 - 4501 BJ
Oostburg NL - Tel: 0117-452462

ZONDAGS GESLOTEN



Raadhuisplein 3
4501 BG Oostburg

Tel. (0117) 45 36 57

Dorpsstraat 19
4511 EA Breskens

Tel. (0117) 38 53 00

Kleinschalige kinderopvang in 
Nieuwvliet waar kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 4 jaar de vrijheid 
krijgen zichzelf te ontplooien in een 

prettige huiselijke atmosfeer.
 Met grote kindvriendelijk 

aangelegde tuin 
met zandbak en speeltoestellen 

en heel veel dieren als vriendjes.  

Leontien Dieleman

 info@heemhuys-hetzandkasteel.nl 

0117-851955
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schilder-, glas-, behang- en spuitwerk

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

winkel en museum

Badhuisweg 52
4506 BC  Cadzand
Tel: 0117 - 391 426
Fax: 0117 - 396 666

Tackmanschap is meesterschap

Slagerij Tresonie
      

voor topkwaliteit
Dorpsstraat 6 - Schoondijke

0117-401690
www.slagerijtresonie.nl

 
 

De lekkerste barbecuespecialiteiten 
uit eigen keuken (vlees en salades)!

En niet te vergeten
…rundvlees uit eigen mesterij en 
echte ouderwetse boerenkippen!

Tot ziens in Schoondijke,
Peter en Marloes Tresonie en medewerkers

Sluitingsdag op maandag

 

 Tresonie                   Culinair 
Natuurvoedingswinkel

Brouwerijstraat 11
 4501 CM Oostburg

0117 440 200

Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag 09:30 - 17:30
Woensdag 09:30 - 17:30
Donderdag 09:30 - 17:30
Vrijdag 09:30 - 17:30
Zaterdag 09:30 - 17:00
Zondag Gesloten





Kathleen Odijk-Baas

Brouwerijstraat 29  
4501 CM Oostburg 

tel. 0117 - 452905Brouwerijstraat 15
4501 CM Oostburg
www.malysamode.nl



Dinsdag 7 juli BOULEVARDLOOP IJZENDIJKE
     Starttijd: 19:30 uur, jeugd om 19:00 en 19:15 uur
     Afstanden: 3,2 - 6,4 en 9,5 km
     Jeugdafstanden: 750 m (t/m 8 jr) en 1500 m (9 t/m 12 jr)
     Inschrijving: Kantine bolclub bij de molen
     

e
Dinsdag 14 juli 1  RABOBANK ZOMERLOOP

RETRANCHEMENT
     Starttijd: 19:50 uur, jeugd om 19:30 en 19:40 uur
     Afstanden: 3,6 - 7,2 en 10,8 km
     Jeugdafstanden: 750 m (t/m 9 jr) en 1500 m (10 t/m 12 jr)
     Inschrijving: Dorpshuis d’ Ouwe Schole, Retranchement
     Info: Nico Verheul, tel. 0117-452320
                   Simon de Feyter, tel. 0117-401900
    

e
Dinsdag 21 juli 2  RABOBANK ZOMERLOOP 

GROEDE
     Starttijd: 19:50 uur, jeugd om 19:30 en 19:40 uur
     Afstanden: 3,3 - 6,6 en 9,9 km
     Jeugdafstanden: 750 m (t/m 9 jr) en 1500 m (10 t/m 12 jr)
     Inschrijving: Kantine VV Groede, de Traverse Groede
     info: Jules van Mulken tel. 0117-371500
          

eDinsdag 28 juli 3  RABOBANK ZOMERLOOP
NIEUWVLIET

     Starttijd: 19:50 uur, jeugd om 19:30 en 19:40 uur
     Afstanden: 4,6 en 8,4 km
     Jeugdafstanden: 750 m (t/m 9 jr) en 1500 m (10 t/m 12 jr)
     Inschrijving: Dorpshuis, Dorpsstraat Nieuwvliet Dorp
     info:  Christianne Vermorken, 

tel. 0117-371832/06-11447139
  Simon de Clerck, tel. 0117-851955 

 Programma RABO-Zomerlopen



e
Dinsdag 4 aug. 4  RABOBANK ZOMERLOOP

ZUIDZANDE 
     Starttijd: 19:50 uur, jeugd om 19:30 en 19.40 uur
     Afstanden: 3,8 - 6,9 en 10 km
     Jeugdafstanden: 630 m  en 1260 m 
     Inschrijving: Dorpshuis, Zegveldstraat Zuidzande
     info: Jacqueline Maas, tel. 0117-452378
          

(t/m 9 jr) (10 t/m 12 jr)

e
Dinsdag 11 aug.5  RABOBANK ZOMERLOOP

CADZAND-BAD
     Starttijd: 19:50 uur, jeugd om 19:30 en 19.40 uur
     Afstanden: 3,2 - 6,4 en 9,6 km
     Jeugdafstanden: 750 m (t/m 9 jr) en 1500 m (10 t/m 12 jr)
     Inschrijving: Strandpaviljoen "De Zeemeeuw",

Cadzand-Bad
     Info:    Wim Huigh, tel. 06-13870671
                        Eddy Musson, tel. 06-36108417

Organisatie: AV de Wielingen
Internet / e-mail: www.avdewielingen.nl
 

Jeugdafstanden € 1,00, Overige afstanden € 4,00 (leden € 3,50) 
Kom op tijd i.v.m. de drukte bij het inschrijven.  
 

Programma
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Zondag 20 september 2015
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Inschrijvingen 
strandpaviljoen de Zeemeeuw

Gerrit van Hoekestraat 2
4525 NH  Retranchement 

Kleedlocatie: strandpaviljoen de Zeemeeuw (geen douche) 

info : www.avdewielingen.nl

Afstand: 7,5 km - start: 10:30 uur
Jeugdafstand: 1000 m - start: 10:15 uur  

UNIEKE wedstrijd/trail van Nederland naar België 

Van Cadzand-Bad, ‘dwars’ door het water van de Zwingeul, 

naar de duinen van Knokke ÉN TERUG

Vol verwachting heen en doodmoe bij                               

ÉN TERUG

TERUG

K

AC
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Langestraat 40

4501 BS  OOSTBURG

0117 451853

woningbouw                                   
     utiliteitsbouw
           bedrijfsgebouwen

          nieuwbouw
      restauratie
   renovatie      

dorpsstraat 56, 4504 aj nieuwvliet                               telefoon 0117 - 372078

D t a  e  wi t o ra ?e res  v n h t n erpr g mma
K p w w dew e n n.nlijk o  w .av i li ge

D t a  e  wint o r ?e res  v n h t erpr g amma
K j p w dew el n n.nli k o  ww .av i i ge

7 februari 2016
25ste Midwinter 

½ marathon 
 Cadzand-Bad

Winterprogramma 2015/2016



Audio - video - koelen - vriezen
wassen - klein huishoudelijk
compactdiscs + accessoires

Eigen servicedienst

Bakker
Dorpsplein 6-7

4505 AR  Zuidzande
Tel. 0117-452222
Fax 0117-455013

Nieuwvlietseweg 39
Tel: (0117) 371984

4504 AD  Nieuwvliet
Fax: (0117) 372280

info@buize.nl

BOUW- EN TIMMERBEDRIJF

Buize

Brouwerijstraat 9 - 4501 CM Oostburg - tel +31 (0) 117 - 45 48 61 - www.bruidshuisellen.nl

Rosner
Mayerline
Marie Mero
Roberto Sarto
Poools
Erfo
Eugene Klein
Lebek
Max Faber
Dolce Vita
Passport
Sao Paulo
Olsen
Atmos
Gollehaug
Frank Walder

Mt 36 t/m 48



Gelegen in het prachtige 
polderlandschap

van Zeeuws-Vlaanderen 
met uitzicht op

de molen van Cadzand

Fam. Almekinders
Zuidzandseweg 20

NL 4506 HC  Cadzand
Tel. 0117 - 391216

www.campingwielewaal.nl

Naturel
Scheldekade 19 - Breskens

* Gezichtsbehandeling
* Bruidsmake-up 
* Elektrisch ontharen
* Harsen ( gezicht, benen etc.)
* Lichaamsbehandelingen
* Hot Stone massage
* Lichaamsalgenpakking

Schoonheidsinstituut



Grand Cafe Restaurant NieuwvlietGrand Cafe Restaurant Nieuwvliet

E-Mail:    grandcafe@zeelandnet.nl
www.grandcafenieuwvliet.nl

            Mettenijedijk 6 
4504 AR Nieuwvliet  

                          0117-376595 / 06-51175771

                     
                                   

Ons eetcafé is gelegen in het gemoedelijke dorpje Nieuwvliet, 
op ca. 3 km van de Zeeuws-Vlaamse kust.

We zijn een laagdrempelig eetcafé met een uitgebreide kaart met vis en vlees.
Tevens een keuze uit diverse Spaanse gerechten en tapas

en een mooie keuze uit diverse Spaanse wijnen.
Wij verzorgen ook feesten en partijenwarme en koude buffetten.

Eigenaar: 
Roel Verberkmoes

van harte welkom



Tankstation

VAN DEN HEMEL
GROEDE

Verhuurburo Nieuwvliet
Zouterik 12
4504 RX  Nieuwvliet
T: 0117-37 21 80



D E   W I N T E R
 

SPUIPLEIN 1A           B R E S K E N S          0117-381990
 

 WWW.FIETSWERELDDEWINTER.NL 
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EDELSMEDERIJ ZUIDZANDE
F ILON D’OR

Sluissestraat 1, 4505 AW Zuidzande
Tel: 0117+450133 of 06-46043125



Autobedrijf
 

Alex v.d. Velde (Zuidzande) B.V.
 

Mariastraat 3, 4505 AT  Zuidzande

info@alexvdvelde-zuidzande.nl
www.alexvdvelde-zuidzande.nl

T +31(0)117 452 232
F +31(0)117 453 839
P +31(0)117 453 200
M +31(0)6 5325 6848

Zuidzandsestraat 7
oostburg

tel. 0117450402
sluitingsdag: 

Dinsdag
( nov. t/m maart ook Maandag gesloten )

     

www.hetstadshuisoostburg.nl

• REPARATIE EN• BANDEN
ONDERHOUD VAN• LM WIELEN

• UITLATEN ALLE MERKEN    • ACCU’S
• APK II KEURINGEN  PERSONEN- EN  • SCHOKDEMPERS
                   BESTELWAGENS

OOSTBURGSE
BANDENHANDEL

www.oostburgsebandenhandel.nl 
OUDE STAD 78 - OOSTBURG - TEL. 0117 - 45.37.87

Uw specialist op het gebied van:Uw specialist op het gebied van:

* BANDEN *
ALLE BEKENDE MERKEN

VOOR EXTRA LAGE PRIJZEN





Na een wedstrijd is het helaas niet mogelijk om te douchen. 
De dorpshuizen en strandpaviljoens zijn niet op zoveel sporters berekend. 
We hopen dat u daarvoor begrip heeft. We proberen zoveel mogelijk om uw veiligheid te 
waarborgen. Helaas krijgen wij geen toestemming om wegen af te sluiten. 
Het is belangrijk dat u de verkeersregels naleeft en aan uw eigen veiligheid denkt. 

Deelname is geheel op eigen risico!
Controleer voor u weggaat of u niets bent vergeten! 
Na iedere wedstrijd blijven er spullen liggen.  
Ook krijgen we graag uw startnummer terug; ze worden altijd weer hergebruikt.

Goed om te weten .... “AV de Wielingen”
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Graag bij inschrijving 
 uw KNAU-lidmaatschapnummer

.
In het computerprogramma zijn 

deze nummers 
opgeslagen zodat uw naam 

goed wordt overgenomen en 
het daarnaast voor de vrijwilligers 

bij het inschrijven iets 
sneller en gemakkelijker werkt.
Dit gunnen wij ze van harte en 

dus denk eraan je 
KNAU-nummer meenemen.

meenemen
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KAPSALON
INGE

Mosterdweg 1, 4501 PP Oostburg
www.lmbvermeulen.nl
Tel.: +31(0)117-453255

Uw vertrouwde dealer voor Zeeuws-Vlaanderen

Roos 
Garden





Diancy Bodyfashion
Oprit 1 , 4501 BL  Oostburg
0117 452571 , info@diancy.nl

Uitgebreide collecties, persoonlijke service en professioneel advies.
Begin 2012 hebben wij onze winkel volledig nieuw ingericht, stijlvol 
en trendy met een overzichtelijke presentatie. 
Kom eens langs en ontdek 

Carianne Mode, Markt 10
carianne@zeelandnet.nl

Gerry Weber - Edition - Taifun - Betty Barclay - Claudia Sträter - Giovane - Mac
Amania Mo - Pause Café - Caroline Biss - Aventure des Toiles - UNO DUE - UK Concept

Nu ook dealer van:



Gastenkamer

De Fluitsuite

Noorddijk 3
4506 JE Cadzand
tel: 0117-391854 

Elke dag geopend vanaf 9:00 uur

De Sporthal van Cadzand - Meer dan sport!
 

www.desporthal.com

Binnen en buitensporten 
Klim en klautermiddagen voor de kids
Cultuur
Muziek 
Gezellige bar

Pompstation is geopend tot 7 uur ‘s avonds

Vlasstraat 2 
EEDE    

Tel. 0117 - 491730
CARWASH

Uw A.P.K.-keuringsstation

TNT Post Servicepunt

GARAGE
RONNY VAN HAL

en Benzinestation ANNIE

De Fluitsuite
Oude gemeentehuis
Luxe suite & eenvoudige loft

Dorpsplein 1
4505 AR Zuidzande - Nederland

Tel: +31(0)117 - 45 14 97
Mobiel: + 31(0)653 - 801927
info@robertpot.com   
www. fluitsuite.nl






