
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 30-31 oktober 

 

Hulst 
 vr 29 mrt 12.00 uur - 0.00 uur 
  24 uur voor de Heer 
 za 30 mrt 0.00 uur - 12.00 uur 
  24 uur voor de Heer 
 zo 31 mrt 11.00 uur  eucharistie 
 wo 3 apr 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 3 apr 19.00 uur  eucharistie 
 vr 5 apr 18.00 uur persoonlijke biecht 
 vr 5 apr 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 31 mrt 9.30 uur  w&c viering 

 

Clinge 
 za 30 mrt 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 2 apr 9.30 uur  eucharistie 
  aansluitend aanbidding 

 

Tragel 
 wo 3 apr 10.30 uur w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 30 mrt 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 31 mrt 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 28 mrt 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 31 mrt 10.30 uur  w&c viering 
 wo 3 apr 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 4 apr 14.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 2 apr 10.30 uur  weekviering 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, 

Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en 
Vogelwaarde 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. 21 
 

zondag 31 maart 2019 

TINTINNABULUM 

Graag vertel ik u over de activiteiten 
voor het pastoraat van jonge gezinnen, 
tieners en jongeren die in de komende 
tijd voor ons bisdom plaats vinden. 
Even terug kijkend waren er al bijeen-
komsten op 26 januari (in verbinding 
met de jongeren in Panama vanwege 
de Wereldjongerendagen), op 9 februari 
(voor jongeren, om met elkaar te 
spreken over de kansen en uitdagingen 
in deze tijd. Bijna 100 jongeren waren 
hierbij aanwezig. Velen van buitenlandse 
afkomst) en op 10 februari (toen in 
Breda Life-Teen startte. Ook in Zeeuws-
Vlaanderen willen we op termijn een 
Life-Teen groep starten). 
Natuurlijk zijn er ook al activiteiten voor 
tieners in onze eigen parochies, zoals op 
22 februari het tienerfestival in Koewacht.  
Op 17 maart is er in de Paulusabdij te 
Oosterhout een dag voor het hele gezin.  
Op 6 juli is het de bedoeling een 
gezinsdag te organiseren in de 
Strandkerk van Cadzand. Zo proberen 
we ook activiteiten bedoeld voor het 
hele bisdom naar Zeeuws-Vlaanderen 
te halen. 
Op 24 maart wordt er een dag 
georganiseerd in Roosendaal voor 
bruidsparen en jonggehuwden. 
Tot slot: de biddende moeders. Ik weet 
dat ook mijn eigen moeder bidt voor 
mijn broer en zijn gezin en ook voor mij. 
Biddende moeders willen hun kinderen 

 
 

ook echt symbolisch aan God 
toevertrouwen. In Terneuzen is 
inmiddels een groep van start gegaan. 
 

“Er is niets voor jongeren, voor jonge 
gezinnen, voor kinderen en voor 
tieners”, dat hoor je zo vaak zeggen. Ik 
probeer te melden dat er wel heel wat 
is. En ik zet het voor u, voor jullie, op 
een rijtje. 
 

 14 april: Palmzondag. Jongeren en 
tieners komen samen in Breda. 

 11 mei: Theater in de kerk, een 
theaterproductie realiseren, in een 
dag. 

 10 juni: tweede pinksterdag: Laaiend 
Vuur. 

 29 juni: Geloofsfeest voor kinderen 
van 8 tot 12. 

 6 juli: Gezinsdag Cadzand 

 5-10 augustus: Life-Teen zomerkamp  
in Helvoirt 

 20-22 september: misdienaars en 
acolietenweekend  

 12-19 oktober: bisdombedevaart 
Italië (met aandacht voor jongeren) 

 

Willen jullie iets, doen jullie iets, als 
jongeren, met jongeren: laat het mij 
weten. Ik kom graag. Ik denk graag 
mee. Ik doe graag mee. 
 

Een hartelijke groet, 
kapelaan Jochem van Velthoven 
(kapelaanvanvelthoven@gmail.com) 

Al jarenlang een traditie om één keertje 
per jaar alle dopelingen en hun 
gezinnen terug uit te nodigen in de kerk. 
Nog even stilstaan bij de doop, de 
doopkaars kan opnieuw worden 
aangestoken en vooral we vragen Gods 
zegen voor de dopelingen, hun broers 
 

 

en zussen, hun papa’s en mama’s en 
de hele familie. Maak je samen de 
regenboog? Kom maar onder de 
kleuren van de regenboog staan! 

 

Kom maar kindje, kom erbij. 
Wat een mooie lach heb jij 

van je moeder meegekregen, 
kom, je krijgt een grote zegen 

 

op je wangen, op je hoofd, 
omdat God in jou gelooft. 
Van je voeten tot je kruin, 

blond, of zwart of donkerbruin: 
 

Zegenen is niet moeilijk uit te leggen: 
het lijkt op goeie dingen 

doen en zeggen. 
Dus als ik zeg: wat een lieverd ben jij, 

dan krijg jij een beetje de zegen van mij. 
En als jij dan zegt:  

maar jij bent zo trouw, 
dan krijg ik die zegen  
weer terug van jou! 

 

 

 

 

 

 
 

Pastoraat van jonge gezinnen, tieners en jongeren 
 

Evenals de voorgaande negen en twintig 
jaar nodigt bisschop Liesen ook dit jaar 
ons uit om de Chrismamis op 17 april te 
Teteringen om 19.00 uur bij te wonen. 

Het is een diocesane viering, waarbij de 
bisschop een grote deelname van de 
parochies verwacht. 
 

In de Goede Week zal de Chrismamis 
 

 

 

LEZINGEN 31 OKTOBER 
 

 24 Uur voor de Heer 
H. Willibrordusbasiliek te Hulst 

 

 
 

vrijdag 29 maart 2019: 
 

 12:00 uur uitstelling van het 
Allerheiligst Sacrament met 
aansluitend het middaggebed 

 13:30 uur rozenkransgebed: droevige 
geheimen 

 15:00 uur kruisweg 

 17:00 uur avondgebed (vespers) 

 18:00 uur angelusgebed 

 19:00 uur jeugdkoor de Wal-Noten 
met aansluitend het Ritmisch Koor 
Emmanuel 

 21:00 uur stilteviering 

 22:00 uur aanbiddingsliederen en -
gebeden 

 23:00 uur dagsluiting (completen) 
 gelegenheid om het sacrament van 

boete en verzoening te ontvangen 
tot 0.00 uur 

 

zaterdag 30 maart 2019: 
 

 0:00 uur eucharistieviering  

 met aansluitend 
aanbiddingsliederen  

 1:30 uur rozenkransgebed: blijde 
geheimen  

 3:00 uur rozenkrans van de 
Goddelijke Barmhartigheid  

 5:00 uur lezingendienst (metten)  

 6:00 uur angelusgebed  

 7:00 uur rozenkransgebed: geheimen 
van het licht  

 8:00 uur ochtendgebed (lauden)  

 9:00 uur rozenkransgebed: glorievolle 
geheimen  

 10:45 uur Sabine de Groote, 
dwarsfluit  

 11:45 uur zegen met het Allerheiligst 
Sacrament  

 12:00 uur afsluiting 24 uur voor de 
Heer 

. 

Tussen de zang- en gebedstijden 
door is er aanbidding. 

Doopschelpviering? Ja, doopschelpviering! 
 
 

 

 
 

 
 

worden gevierd in het vicariaat Breda op 
woensdag 17 april a.s. om 19.00 uur in 
de kerk van de H. Willibrordus te 
Teteringen. 
In de zogenoemde Chrismamis worden  
de heilige oliën voor de doopleerlingen 
en de ziekenzalving gezegend en het 
heilig Chrisma gewijd. De bisschop is de 
celebrant van de Chrismamis. Voordat de 
nieuwe praktijk in 1990 werd ingevoerd, 
vond de Chrismamis plaats op de 
morgen van Witte Donderdag. Om de 
deelname door vertegenwoordigers 
vanuit het bisdom beter mogelijk te maken  
 
 
 

is het tijdstip verplaatst naar de woensdag-
avond in de Goede Week. De relatie met  
de viering van Pasen blijft zo behouden.  
Na afloop van de viering (± 20.15 uur) 
bestaat er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten in ‘De ‘Dorpsherberg’, 
Willem Alexanderplein 4, Teteringen, 
076-5713202. ‘De Dorpsherberg’ ligt 
aan het plein naast de kerk. 
Ook vanuit Hulst wonen wij de 
chrismaviering bij. Evenals vorig jaar 
vertrekt er om 16.30 uur vanaf het 
Stationsplein in Hulst een bus. We rijden 
via Terneuzen, waar de bus rond 17.00   
 
 

 

4de zondag van de 
veertigdagentijd 
zondag Laetare 

JAAR - C 
 

Jozua 5, 9a.10-12 
2 Korintiërs 5, 17-21 
Lucas 15, 1-3.11-32 

 

 
 

THEMA: ONTMOETEN 

Chrismamis 
 

uur zal stoppen bij het busstation voor 
de mensen uit Terneuzen. U kunt zich 
hiervoor opgeven. Dit jaar vragen wij een 
kleine bijdrage van € 10. U kunt uw € 10 
overmaken naar NL45RABO0103735119   
t.n.v. parochie heilige Maria Sterre der 
Zee onder vermelding van 
“chrismaviering’. U kunt ook een briefje 
met geld in de brievenbus van de 
pastorie stoppen, eveneens onder 
vermelding van ‘chrismaviering’. 
Bij voldoende deelname kan het 
busvervoer definitief worden vastgelegd. 
Opgave vóór 10 april 2019.  
 

mailto:kapelaanvanvelthoven@gmail.com


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 29 MAART 12.00 - 0.00 UUR: 

24 uur voor de Heer 
 

ZATERDAG 30 MAART 0.00 - 12.00 UUR: 

24 uur voor de Heer 
 

ZONDAG 31 MAART 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pater T. Verbraeken m.m.v. Cantorij der 

Basiliek 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 

George de Maat echtgenoot van Ria 

Kips, wederzijdse ouders, familie en 

vrienden; Maurice Bertram echtgenoot 

van Maria de Smet; Louisa Maria Neve-

van Driessche en Johan Neve; Yvon 

Elegeert-Reijns echtgenote van George 

Elegeert; Elsa Christina August Freijser 

weduwe van Joseph Johan Marie 

Cammaert; Greetje Eeman-de Theije en 

overleden familie; Jrena en overleden 
familie 

 

WOENSDAG 3 APRIL 18.30 UUR: 

rozenkransgebed 
 

WOENSDAG 3 APRIL 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 

familie Verdurmen; overleden ouders 

Stallaert-Elias en overleden kinderen 
 

VRIJDAG 5 APRIL 18.00 UUR: 

mogelijkheid tot persoonlijke biecht met 

pastoor W. Wiertz 
 

VRIJDAG 5 APRIL 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en 

echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 

Brand-Wauters en overleden familie; 

Wim Bruggeman en echtgenote Roza 

Verstraaten en wederzijdse ouders en 

familie; pater Jan Snijders 
 

CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 30 MAART 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pater T. Verbraeken m.m.v. het 

parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: Lea van Raemdonck en 

echtgenoot Theophiel Acke en 

overleden familie; Dorthy Piessens 

echtgenote van Isidoor Merckx 
 

DINSDAG 2 APRIL 9.30 UUR: 

In het kerkzaaltje aan de H. 

Henricuskerk tijdens de bijeenkomst van 

gebedsgroep De Bron eucharistieviering 

met aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste met als voorganger 

pastoor W. Wiertz Iedereen is van harte 

welkom. 
 

overleden:  

Dorthy Piessens echtgenote van Isidoor 

Merckx, overleden in Clinge op zondag 

10 maart in de leeftijd van 80 jaar. De 

uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
vrijdag 15 maart in de kerk van Clinge 

gevolgd door de begrafenis op het 

kerkhof aldaar. 
 

WOENSDAG 3 APRIL 10.30 UUR: 

Tragel, woord- en communieviering met 

als voorganger K. Van de Wiele 

 

 

COLLECTE 30-31 MAART 
 

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. 

 

 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 31 MAART 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. het koor 
intenties: jaargetijde voor Alois de Bock 
en echtgenote Emerentia de Caluwé, 
overleden dochters en schoonzoons 

 

lector: Gonny Rozijn 
 

agenda: 
Op Palmzondag 14 april a.s. vindt de 
processie te Koewacht plaats. Tijdens 
deze processie wordt de relikwiesteen 
van de H.H. Philippus en Jacobus 
overgebracht van de kerk van Belgisch 
Koewacht naar onze kerk. Dat relikwie 
zal hier in het altaar worden ingezet. 
Als symbool van de historische familie-
banden zal het deksel van het Belgische 
doopvont eveneens in de processie 
worden meegedragen. De doopvont, die 
dateert uit 1767, staat hier reeds in de 

kerk. 
De overdracht van het relikwie en het 
doopvont zal gebeuren in een processie 
vanaf de Belgische kerk. Harmonie 
EMM en de gezamenlijke Belgische en 
Nederlandse zangkoren zullen de 
processie begeleiden. Er zal eerst een 
korte inleiding plaatsvinden met 
palmuitreiking in de Belgische kerk. 
Vervolgens vertrekt de processiestoet 
vanuit de Belgische kerk en worden de 
kerkelijke attributen tijdens deze viering 
aan onze parochie overgedragen. 
U bent allen van harte welkom om aan 
de processie en de viering deel te 
nemen. Deze plechtigheid vervangt de 
gebruikelijke dienst van 9.30 uur. 
Samenkomst om 9.45 uur in de 
Belgische kerk op 14 april. 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 30 MAART 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: An van Kleinwee; echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde Benny Cappendijk 
en overleden familie; jaargetijde Joos 
Coolsen met gedachtenis van overleden 
echtgenote Juliëtte Coolsen-van 
Bunderen en overleden familie; 
jaargetijde overleden ouders Constant 
Haijette en Maria Haijette-Kox met 
gedachtenis van overleden zoon 
George; Lucien Ducheine en overleden 
familie 

 

opbrengst collecte: 
De caritascollecte voor het Mgr. Leo 
Dobbelaarfonds van zaterdag 16 maart 
heeft € 169 opgebracht. Hartelijk dank 
hiervoor! 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 31 MAART 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger Ralf Grossert m.m.v. 
parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Lisa de 
Waal, broer, zussen en ouders; Ed 
Steijns en overleden familie; Frans en 
Irene Valckx en overleden familie 
Valckx-Verbist; Johanna Suikerbuijk-de 
Groot 

 

lector: Ankie Dey 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  

ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 
DONDERDAG 28 MAART 10.30 UUR:  

woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 

Agnes en overleden familie 
 

overleden:  

dhr, Fons Steijaert  83 j.  

mw. Annie de Bakker-Gelderland 88 j.  

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 

ZONDAG 31 MAART 10.30 UUR:  

woord- en communieviering verzorgd 

door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-

Vereecken en familie; Jan Gering; Miel 

Mahu; Willy Vermeulen echtgenoot van 

Paula Vermeulen-de Keijzer; Wies 

Nicolaas en zoon Ronald; Willy van 

Vliembergen echtgenoot van Tilly van 

Goethem; jaargetijde Theo van Troost 
echtgenoot van Stella Blommaert 

 

WOENSDAG 3 APRIL 11.00 UUR: 

weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 

 

overleden:  

dhr. John Steenbergen 79 j.  

mw. Rie Hemelaar-de Bruijn 91 j.  
mw. Suzie van Dongen-Krijnen 96 j.  

mw. Josepha de Rijk-Mannaert 85 j.  

 
DONDERDAG 4 APRIL 14.00 UUR: 

viering in de serre van de Korenmarkt / 

Bellingstraat voor bewoners en 

omwonenden 

 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 

DINSDAG 2 APRIL 10.30 UUR: 

weekviering 
 

 
 

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

 

Secretariaat parochie: 

e-mail: parochiebestuur@hmsdz.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 

tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 

 

Pastoraal werkster 
M. Dieleman-Fopma 
tel. 0115-694958;  e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl 

 

Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-493891 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 

 

Pastoraal werker R. Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 

 

I D’Hert, priester 
tel. 0032-92 187167 
e-mail: ignace.dhert@telenet.be 

 

Kapelaan J. van Velthoven 
tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@gmail.com 

 

Pastoraal werker N. van Waterschoot 
tel. 0115-616006 e-mail: 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 

 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 

gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
tel.: 0114-381317 

 

Diaken Kees van Geloof 
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 

 

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  

 

VOGELWAARDE 
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 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 

 

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

 

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

 

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 Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53 

 tel. 0114-381317 
 

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:parochiebestuur@hmsdz.nl
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/252-f-van-geyt?Itemid=101
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

