
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 10-11 november 

 

Hulst 
 vr 9 nov 15.00 uur kruisweg 
 zo 11 nov 11.00 uur  eucharistie 
 zo 11 nov 14.00 uur doopviering 
 zo 11 nov 15.30 uur doopviering 
 wo 14 nov 18.30 uur rozenkrans 
 wo 14 nov 19.00 uur  eucharistie 
 vr 16 nov 19.00 uur stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 11 nov 9.30 uur  w&c  

 

Clinge 
 za 10 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 13 nov 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 15 nov 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 9 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 10 nov 19.00 uur  w&c viering  

 

Hengstdijk 
 vr.9 nov.20.00 uur Hubertusviering 
 ma 12 nov 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 11 nov 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 8 nov 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 11 nov 10.30 uur  eucharistie 
 wo 14 nov 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 13 nov 10.30 uur  eucharistieviering  
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, 

Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, 
Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 
 

 

82e jaargang nr. 2 
 

zondag 11 november 2018 

TINTINNABULUM 

Kapelaan Van Velthoven werd 26 
oktober 2018 in de Emmauskerk in 
Terneuzen gepresenteerd aan de 
mensen van Zeeuws-Vlaanderen. In 
een goed gevulde kerk, waar ook zo’n 
45 mensen uit het Brabantse, m.n. in en 
rond Dorst, bij aanwezig waren, vierden 
we de presentatieviering. Vicaris Paul 
Verbeek, pastoor Wiel Wiertz en 
kapelaan Jochem van Velthoven gingen 
in deze viering voor. 
Tijdens de preek gaf de vicaris ook een 
boodschap mee. Iedere verandering in 
een groep zorgt er voor, dat ieder weer 
zijn plaatsje moet zoeken. Het is tasten 
naar ieders talenten, naar ieders 
bijzonderheden. Alle verhoudingen 
verschuiven. Een nieuw iemand wordt 
bekeken, maar uiteindelijk meegenomen 
in de groep. In dit ontdekken vindt 
iedereen op den duur weer zijn plaats.  
Zoals gebruikelijk is in een presentatie-
viering wordt ook deze keer de 
benoemingsbrief van de nieuwe 
parochievicaris in de viering voorgelezen. 
De officiële benoeming was 15 oktober. 
De eerste twee weken heeft hij de streek 
verkend, kennis gemaakt met veel 
mensen, vieringen gedaan en ook al een 
enkele vergadering meegemaakt. 
Inmiddels heeft hij ook de uitgestrektheid 
van Zeeuws-Vlaanderen leren kennen. 
 

Na het voorlezen van de benoemings-
brief heeft kapelaan Van Velthoven de 
opdracht aanvaard en is de zegenbede 

over de nieuwe kapelaan door de vicaris 
uitgesproken. 
 

 
 

Na de viering ging de kapelaan naar 
Maria en zette een bloemetje bij haar 
beeld. Hij wilde deze traditie 
voortzetten. Ook bij het afscheid in 
Chaam zette hij een bloemetje bij Maria. 
De viering werd opgeluisterd door 
koorleden uit de Emmausparochie. 
Patrick was de acoliet. Een dankwoord 
voor hen is zeker op zijn plaats. 
Terwijl de kapelaan vele handen drukte, 
konden wij wat drinken. Veel mensen 
spraken geanimeerd met elkaar, zodat 
het nadien zeker een gezellige 
bijeenkomst was. 
Wij wensen kapelaan Van Velthoven 
veel succes in zijn nieuwe werkgebied. 
 

Een beetje ongebruikelijk om het 
Tintinnabulum te gebruiken voor een 
dankwoord, maar ik weet dat ik velen 
van u op deze manier kan bereiken, 
want ik wil u allen van harte bedanken. 
Veel is er in mijn leven gebeurd in de 
afgelopen twee jaar toen na het 
overlijden van mijn moeder mijn zus 
ineens heel ernstig ziek werd. 
Velen van u hebben met me meegeleefd in 
de voorbije tijd, steeds weer geïnformeerd 
hoe het ging met mijn zus, met mijn 
vader en met mij. Ik heb me door u 
gedragen gevoeld. Met name ook in de 
afgelopen weken, toen ik mijn pastorale 
werk even stop heb gezet. Ik wilde er 
helemaal zijn voor mijn zus Stefanie. 
Het was de juiste beslissing, want nu 
weet ik dat het de laatste fase van haar 
leven was. Samen met haar heb ik nog 
vele kostbare momenten mogen delen, 
die me voor altijd dierbaar zullen zijn. 

Deze 'time-out' was alleen mogelijk 
omdat mijn collega's, het parochie-
bestuur en de vele vrijwill(st)ers dit 
mogelijk hebben gemaakt. 
Bedankt voor alles wat jullie van mij 
hebben overgenomen, zodat het toch 
door kon gaan. Bedanken wil ik u allen 
ook voor de vele innige gebeden, voor 
de kaarsjes die hebben gebrand voor 
mijn zus en onze familie, voor de vele 
kaarten die ik na het overlijden van 
Stefanie heb mogen ontvangen. 
Ik wil u allen danken dat u de kracht van 
onze geloofsgemeenschap met mij hebt 
gedeeld. Wat zijn we toch sterk, samen 
met elkaar! Ik heb het gevoeld. Met 
verdriet maar ook met grote 
dankbaarheid in mijn hart ga ik verder, 
samen met u. 
 
Met een hartelijke groet, 
Ralf Grossert p.w. 

 

 

 
 

Presentatie Kapelaan Jochem van Velthoven 
 

 

 

LEZINGEN 11 NOVEMBER Beste mensen 
 

In de afgelopen tijd mocht ik het 25 
jarig bisschopsjubileum van mijn neef, 
Mgr. Frans Wiertz, mee vieren. Dat 
was een ‘warm’ jubileum! Uit veler 
monden bleek grote waardering voor 
deze man, die bijna 25 jaar de 
bisschop is geweest van het bisdom 
Roermond en die het toch voor elkaar 
gekregen heeft de grote tegen-
stellingen, die er bestonden na de 
vorige bisschop Mgr. Gijsen, glad te 
strijken. Bovendien heeft hij de ramen 
naar de wereldkerk volledig open 
gezet en vanuit goede contacten met 
bisschoppen van overal op de wereld 
wist hij een groot aantal priesters en 
priesterstudenten naar zijn bisdom te 
halen. Een Kerk zonder priesters is 
een Kerk zonder kans op overleven . . . 
dat was en is zijn devies. Op dit 
moment zijn er 46 priesterstudenten 
op zijn seminarie Rolduc. 
 

 
 

Tijdens zijn dankwoord aan het einde 
van de eucharistieviering zei hij: “We 
krijgen de meest wezenlijke dingen in 
ons leven om niet”. “Hoe jammer is 
het”, zei hij, “Dat zo velen daar geen 
voeling meer mee hebben. Het enige 
wat lijkt te tellen is de maakbaarheid 
van alles, zelfs van het leven. Zo 
houd je jezelf voor de gek”, zei hij. 
“Het leven zelf, de liefde, het geloof, 
je krijgt ze gratis, het is allemaal 
genade. Ze hebben met God te 
maken. Ontroerend als je dit tot je 
door laat dringen. Hoe zou je zonder 
je geloof kunnen leven?” 
Tijdens het tweede feestweekend zei 
de bisschop, die zijn vele gasten 
kennis liet maken met de vespers met 
uitstelling, dat hij dit gedaan had om 
al die velen rondom hem, die nog wel 
gelovig zijn, maar misschien vaak 
toch aan de rand, met de psalmen 
kennis te laten maken. Naar zijn 
mening zijn de psalmen ‘de leerschool 
van het gebed’. Want om omgang 
met God te kunnen hebben, moet je 
met Hem kunnen spreken en om te 
kunnen spreken heb je woorden 
nodig en die woorden worden je 
aangereikt in de psalmen. Dit alles 
ontroerde de bisschop zeer. En velen 
zagen en voelden die ontroering. 
Het waren prachtige feestelijke 
weekenden. Het deed mij erg goed, 
dat zo velen in het bisdom Roermond 
zo ontzettend hartelijk spreken over 
mijn neef, hun voormalige bisschop 
en dat ze deze hartelijkheid in hun 
daden van verbondenheid laten zien. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Lieve mensen 
 
 
 

 

 
 

 
 Voor de 22ste keer organiseren de 
Gezamenlijke Koorkringbesturen in 
Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden 
en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit 
jaar op zaterdag 10 november de studie-
dag Contactdag Zeeland. De dag begint 
om 10.00 uur, maar iedereen is vanaf 9.30 
uur welkom in de heilige Eligiuskerk 
(Sint Eligiusplein 17) te Oostburg. 
Het thema van de studiedag dit jaar is: 
‘Gij wacht op ons . . . . .’ Het is de titel 
van een lied van tekstschrijver Huub 
Oosterhuis en op muziek gezet door 
Wilfried Kemp, inderdaad de presentator 
bij de KRO. Wilfried Kemp is ook actief 
als dirigent. Het lied kan gezongen worden 
bij de opening van de heilige Schrift. 
 

 

Gij wacht op ons 
totdat wij opengaan voor U. 

Wij wachten op uw Woord dat ons 
ontvankelijk maakt. 

Stem ons af op uw stem, 
stem ons af op uw stem, op uw stilte. 

 

De liederen die dit jaar in de liedbundel 
zijn opgenomen zijn vrij nieuwe 
liederen, die gebruikt kunnen worden in 
de liturgie. Zo komen aan bod: 
intredezang voor de advent, 
openingslied voor de kerstnacht, lied bij 
het openen van de Schrift, slotliederen, 
lied bij de wegzending en een hymne 
voor de Kersttijd. Deze keer ook enkele 
liederen van pater Piet van der Aart. 

Gij wacht op ons . . . . 
 

 

32ste zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

1 Koningen 17, 10-16 
Hebreeën 9, 24-28 
Marcus 12, 38-44 

 

 
 

THEMA: GEVEN 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 9 NOVEMBER 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZONDAG 11 NOVEMBER 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastor J. van Velthoven met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
Juliën Baart en Johanna Fassaert en 
overledenen van de familie Baart en de 
familie Fassaert; voor overleden ouders 
Guust en Trees de Roeck-Fermont; Jan 
en Mathilde de Smit en overleden 
familie; jaargetijde Gerard Baecke en 
overleden familie; voor Esther Saman 
en overleden moeder Ria Wojtal; Paula 
de Bruijn, Ries van Kampen en 
overleden familie; jaargetijde voor Albert 
Wante echtgenoot van Christina de 
Guytenaer, wederzijdse ouders, broer 
en zussen 

 

ZONDAG 11 NOVEMBER 14.00 UUR:  
doopviering met als voorganger R. 
Grossert 

 

ZONDAG 11 NOVEMBER 15.30 UUR:  
doopviering met als voorganger R. 
Grossert 

 

WOENSDAG 14 NOVEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 14 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Baert-van 
Gijsel; familie Verdurmen  

 

VRIJDAG 16 NOVEMBER 19.00 UUR: 

stilteviering  
 

mededelingen: 
Opgenomen worden door het doopsel: 
Eligio Lafertin en Frederique Beaart. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 11 NOVEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. het koor 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Gerard Poppe en echtgenote 
Mathilde Baert en overleden kinderen; 
overleden ouders Josef en Maria 
Martens-van Gassen en overleden 
zonen Etiën, René en Patrick 

 

lector: Gonny Rozijn 
 

mededeling:  
Op donderdag 25 oktober is Irene 
Schalkens, weduwe van Julien van 
Hove op 88-jarige leeftijd overleden. De 
uitvaart vond plaats op donderdag 1 
november te Koewacht waarna 
begrafenis aldaar. 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS  

 

DONDERDAG  15  NOVEMBER  10.00  UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Petrus Boënne-van Meegroot 
en overleden kinderen; Maria Verbist 
met gedachtenis van haar ouders;Jozef 
van de Vijvere en echtgenote Alma 
Mahu en wederzijdse ouders 

 

lector: J. de Baar 

 

 

COLLECTE 10-11 NOVEMBER 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
de basiliek. 
 

 

 

CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 10 NOVEMBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: Bernard de Keijzer en 

echtgenote Rachel van den Branden, 

schoonzoon Jos en schoondochter 

Evelien; Margo Schalkens, overleden 

vader en overleden familie 
 

DINSDAG 13 NOVEMBER 9.30 UUR: 

in het kerkzaaltje aan de H. 

Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 

de Bron 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 10 NOVEMBER 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 

voorganger pastor R. Grossert 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 

Everaert-Janssen en familie; Gerarda 

Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 

familie; Judith Cappaert-Spuesens en 

echtgenoot Albertus Cappaert; 

jaargetijde Jo van Leuven; overleden 

echtpaar Rob Verbist en Riet Verbist-

van Putte 
 

mededelingen: 

Gedoopt op zondag 28 oktober: Anna 

en Vera, dochtertjes van Martijn en 

Lianne Eggermont-Leenknecht uit Hulst. 

 
HENGSTDIJK 

H. CATHARINA 
 

VRIJDAG 9 NOVEMBER 20.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pastoor W. Wiertz m.m.v. het Eerste 

Zeeuws Jachthorenkorps  

Sint Hubertus is de patroonheilige van 

de jacht, ook wordt hij aangeroepen ter 

bescherming tegen hondsdolheid; 

tijdens de viering worden 

Hubertusbroodjes gezegend en 

uitgereikt; na de viering kunt u uw 

huisdier laten zegenen en is er in de 

kerk nog een gezellig samenzijn; onder 

het genot van een drankje; iedereen is 
van harte welkom, met of zonder dier. 

 

MAANDAG 12 NOVEMBER 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 

voorganger K. v.d. Wiele 
intenties: Theo van Esbroeck en 

kleinzoon; Rosalia Kerckhaert-Warrens 

en echtgenoot Josephus Kerckhaert; 

Leon van Esbroeck en Mathilda van 

Esbroeck-de Cock; jaargetijde Hypolitus 

van Wesemael 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 11 NOVEMBER 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pastor J. van Velthoven m.m.v. 

parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria ; Josephus 

van de Velpen en Rozalia Morcus; Jules 

de Maat en Romanie de Maat-de Kever 

en zonen Rudy en Guido; Theo 

Scheerders en overleden familie; 

jaargetijde Karel Wentzler en overleden 

familie 
 

lector: Roos Hiel 
com. assistent: J.. van Waterschoot 

 

overleden: 

Lon Mahu echtgenoot van Dien de 

Bakker op de leeftijd van 79 jaar 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 8 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 11 NOVEMBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger  
intenties: tot zekere intentie; voor een 
veilige werkplek in het buitenland; Gaby 
en Harry Bruggeman-Vereecken en 
familie; Marie en Theo Vereecken en 
familie (namens vrijwillgers); jaargetijde 
Marie Burggrave en echtgenoot Henk 
Knibbeler;  Urbain en Jeanne Buysse-
Volleman en familie; Ludwina 
Plasschaert en familie; ouders Picavet-
Buijs en Vervaet-de Coninck en familie; 

 

WOENSDAG 14 NOVEMBER 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
mw. Henrietta Buys-van Wesemael  97 j. 
dhr. Achiel De Meyer 73 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 13 NOVEMBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering  

 

overleden: 
mw. Magdalena van Heese 87 j.  
mw. van Looy-van Remortel 90 j.  
 

 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 
 

Secretariaat parochie: 
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl 
 

Het secretariaat en het pastoraat van de 
parochie is te bereiken op tel. 0114 - 
745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur 
 

Voor het maken een afspraak voor 
de ziekenzalving kunt u contact 
opnemen met pastoor Wiertz op tel. 
06-42506424. 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 
Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
Steenstraat 22,  
4561 AS Hulst 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
pastoor van de parochies H. Maria 

Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth 
 

Pastoraal werker  
Ralf Grossert 
Churchillhof 9, 
4587 EV Kloosterzande 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 
 

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele 
Beneluxstraat 16, 
4551 TM Sas van Gent 
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
 
Dienst geestelijke zorg Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 

Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 

Diaken Kees van Geloof 
Leeuwerikstraat 14,  
4561 KM Hulst 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07  
openingstijden secretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail:       pastoriehulst@zeelandnet.nl 
 

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER 
contact tel. 0114-312187  
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88 
 

HEIKANT  H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
contact tel. 0114-312187 
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 
 

CLINGE H. HENRICUS 
contactpersoon A. de Loos-Brijs 
 tel. 0114-311332 
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43 
 NL37 RABO 0330 4032 14 
 NL09 INGB 0000 1193 62 
 

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH 
postadres     Hulsterloostraat 76 
 4568 AG Nieuw-Namen 
parochiekern  NL30 RABO 0136 6006 38 
 

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART 
postadres  Dorpsstraat 50  
 4569 AK Graauw 
parochiekern NL68 RABO 0322 6001  

BOSCHKAPELLE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
postadres  Kerkstraat 15, 
 4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69 

 

HENGSTDIJK H. CATHARINA 
postadres  Hengstdijkse Kerkstraat 4,  
 4585 AB Hengstdijk 
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55 

 

STOPPELDIJK H. GERULPHUS  

postadres Kerkstraat 15 
 4581 BV Vogelwaarde  
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64 

 

KLOOSTERZANDE / OSSENISSE 

TER DUINEN 
postadres Postbus 2, 
 4587 ZG Kloosterzande 
 tel. 0114- 681382 
parochiebijdrage  p/a Groenendijk 40, 
 4587 CV Kloosterzande 
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23 

 

LAMSWAARDE H. CORNELIUS 
postadres J. de Waalstraat 23,  
 4586 AD Lamswaarde 
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11 

 

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA 

postadres Notendijk 7a 
 4583 SV Terhole 
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

