
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 31 augustus - 1 september 

 

Hulst 
 zo 1 sep 11.00 uur  eucharistie 
 zo 1 sep 14.00 uur doopviering 
 zo 1 sep 15.00 uur  doopviering 
 zo 1 sep 16.00 uur  doopviering 
 wo 4 sep 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 4 sep 19.00 uur  eucharistie 
 vr 6 sep 18.00 uur biecht 
 vr 6 sep 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 1 sep 9.30 uur  eucharistie 
 ma 2 sep 9.30 uur herdenkingsviering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 3 sep 19.00 uur w&c viering 

 

Clinge 
 za 31 aug 13.30 uur huwelijksviering 
 za 31 aug 19.00 uur w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 3 sep 9.30 uur eucharistie 
  aansluitend aanbidding 

 

Vogelwaarde 
 za 31 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 26 aug 9.00 uur herdenkingsviering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 1 sep 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 29 aug 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 1 sep 10.30 uur  eucharistie 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 3 sep 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 
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TINTINNABULUM 

Toen de kerk van Sint Jansteen in de 
verkoop kwam, diende er ook een 
bestemming te komen voor alle 
liturgische goederen en kunst.  
Onze parochiekerncommissie had 
interesse voor de kruisweg, daterend uit 
de tijd dat onze kerk is gebouwd. 
Besloten werd om deze kruisweg, die 
overigens mooi gerestaureerd is door 
Hilaire Wöginger uit Sint Jansteen, een 
nieuw onderkomen te geven in de kerk 
van Clinge. 
Tegelijkertijd lieten we onze gedachten 
gaan over een nieuwe bestemming voor 
onze eigen kruisweg. Een kruisweg die 
in de vijftiger jaren van de vorige eeuw 
aangekocht is bij de paters Kapucijnen 
in Sluiskil. Een kruisweg met 15 staties, 
wat op zich een bijzonderheid is, omdat 
normaal een kruisweg uit 14 staties 
bestaat. Daarvoor is pas na de oorlog 
toestemming gegeven. 
Uiteindelijk werd besloten de kruisweg 
een plaats te geven in onze kerkhoftuin, 
een plek die voor iedereen toegankelijk 
is. Het ontwerp is afgekeken van de 
kruiswegen zoals je ze in de Ardennen 
vaak ziet: op een paal, onder een 
afdakje en korte beschrijving. Een meer 
uitgebreide omschrijving met gebed, is te 
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vinden in het portaal van onze kerk, elke 

dag geopend tussen 10 uur en 16 uur. 
Vrijdag 16 augustus, een avond waarop 
onze vrijwilligers in het zonnetje werden 
gezet, leek ons een mooi moment om 
deze nieuwe plek in te zegenen. In het 
bijzijn van ongeveer 90 vrijwilligers 
verzorgde pastoor Wiertz een mooi 
bezinningsmoment gevolgd door het 
inzegenen van elke statie. 
Onze toch wel bijzondere kruisweg van 
15 staties krijgt hiermee een nieuwe, 
maar zeker niet mindere, plaats binnen 
onze gemeenschap. Naast de 
openstelling van onze kerk, een plaats 
voor bezinning en gebed. 
 

parochiekerncommissie Clinge 

Afgelopen zondag was er in de  
 

 
 
 

Eligiuskerk in Oostburg een feestelijke 
viering. Niet alleen werd het feest van 
Maria-Tenhemelopneming gevierd, 

maar in de eucharistieviering werd ook 
aandacht besteed aan het 50-jarig 
priesterjubileum van Ignace D’hert. 

Mogelijk kent u Ignace D’hert niet of 
alleen van naam. Tegenwoordig vormen 

de priesters en pastoraal werkenden in 
heel Zeeuws-Vlaanderen één team. 

Ignace is al jaren werkzaam in het 
‘westen’ en is dominicaan. De 
dominicanen worden ook wel de Orde 

der Predikheren genoemd. 
Ignace hield zelf de preek onder het 
gehoor van bijna 200 personen, maar er 

waren ook toespraken van Frans van 
Geyt, zijn teamgenoot, Ronald van 
Quekelberghe, vicevoorzitter van de 

Andreasparochie en een koorlid van het 

dameskoor uit Schoondijke. 
Na de viering was er een receptie, die 

druk werd bezocht. Ook wij hebben 
Ignace vanuit de parochie heilige Maria 
Sterre der Zee van harte gefeliciteerd. 

 

 

 

 
 

Inzegening kruisweg Clinge 
 

Tot 3 jaar geleden verzorgde pater Bart 
uit Breda enkele keren per jaar m.m.v. de 
groep Misa Criolla, Spaans-Nederlandse 
vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen. Vanwege zijn leeftijd is pater 
Bart in 2016 hiermee moeten stoppen. 
Omdat zich inmiddels weer een Spaans-
sprekende priester in het bisdom heeft 
gevestigd, is een kleine werkgroep aan 
de slag gegaan om weer enkele keren per 
jaar een speciale viering te verzorgen. 
Pastor Federico Ceriani - afkomstig uit 
Argentinië en sinds oktober werkzaam is 
in het bisdom Breda - zal in deze 
vieringen voorgaan. De zanggroep Misa 
Criolla, die wordt geleid door Carla 

 

LEZINGEN 1 SEPTEMBER 

 

Koffieochtend  
op de pastorie in Hulst 

 

Iedere donderdag staat om 10.00 uur 
de koffie klaar op de pastorie. Op 
donderdagochtend hebben we het meer 
gereguleerd dan de andere dagen van de 
week. Er is die dag ook een gastvrouw, 
die voor de koffie en een koekje zorgt. 
Iedereen vanuit de parochie is welkom, 
ook de toevallige passanten. Sinds 
enkele jaren komen op donderdag 
zo’n 10 tot 20 mensen op de koffie 
vanaf kwart voor tien op de pastorie. 
Er zijn dan geanimeerde gesprekken 
en de onderwerpen zijn divers. 
 

 
 

Ook de andere dagen is er om 10.00 
uur koffie. Mocht u een boodschap 
hebben of hebt u behoefte aan een 
praatje, loop gerust binnen en drink 
een kopje koffie mee. Heeft u zin in 
een ‘bakkie’ en een praatje, kom 
gezellig langs! De koffie is gratis. 
 

Ignace D’hert 50 jaar priester 
 
 

 

 
 

 
 

Nieuwdorp-Martens, zal deze vieringen 
muzikaal opluisteren. Marinus Vreeke 
begeleidt de groep op zijn gitaar. 
Spaans sprekenden, hun families en 
belangstellenden uit alle parochies in 
Zeeland, worden van harte uitgenodigd 
voor deze tweetalige eucharistievieringen. 
 

Los hispanohablantes, sus familias, 
amigos y personas interesadas de 
todas las parroquias de Zelanda están 
cordialmente invitados a estas 
celebraciones eucaristicas bilingües. 
 

De eerste viering zal plaatsvinden op 
zondag 29 september 2019 om 15.00 
uur in de H.H. Petrus- en Pauluskerk  
 

aan de Lombardstraat in Middelburg. De 
volgende vieringen zijn gepland op de 
zondagen 15 december 2019 en 5 april 
2020. Beide vieringen zijn in de 
namiddag op een nog vast te stellen 
tijdstip. Na de vieringen is er 
gelegenheid om elkaar in ongedwongen 
sfeer te ontmoeten en kennis te maken 
met pastor Ceriani. 
Voor de mensen die van ver moeten 
komen is het goed om te weten dat het 
in Middelburg op zondag vrij parkeren 
is, ook in de gemeentelijke parkeer-
garages. Iedereen is welkom. 
 

Werkgroep Spaanse Vieringen  

 

Zomerfilm  
in de basiliek van Hulst 

 

Al tien jaar is er het derde weekend 
van augustus een openluchtbioscoop 
bij de molen in Hulst. Zo ook dit jaar, 
ware het niet dat de ‘weergoden’ deze 
organisatie niet welgezind waren. Al 
aan het begin van deze week 
stapelden zich donkere wolken boven 
Hulst en wilde Pluvius zijn poorten 
eens openzetten, want regen was 
toch zo hard nodig. Natuurlijk, liever 
niet op dit moment, maar er was niets 
aan te veranderen. De organisatie 
zomerfilm was daarom op zoek naar 
een geschikte locatie en kwam uit bij 
de basiliek.  
 

 
 

De basiliek was vrij en we konden 

helpen. Er zijn goede afspraken 
gemaakt en zondagochtend was de 
basiliek weer tip top in orde. 
Vrijdagavond kwamen er zo’n 400 
mensen naar de film kijken en zaterdag-
avond 550. De middagvoorstellingen 
voor de kinderen waren ook goed bezet. 
Het enthousiasme van de kinderen was 

zo groot, dat één van de organisatoren 
zei: “Voor dit enthousiasme van de 
kinderen doe ik dit nu. Geweldig!” Ook de 
bezoekers van de basiliek liepen rond en 
de uitleg aan een groep vanuit de VVV 
en torenbeklimming ging gewoon door. 
Geweldig toch dat dit allemaal kan. 
 

Eucharistieviering in het Spaans: celebración eucaristica para los filigreses de habla hispana 
 

 

22ste zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Sirach 3,17-18.20.28-29 
Hebreeën 12, 18-19.22-24a 

Lucas 14, 1.7-14 
 

 
 

THEMA: DOE MAAR GEWOON 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 1 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; familie 
Bernardus Temmerman en echtgenote 
Johanna de Smit, overleden zoon en 
dochters; jaargetijde Maria Temmerman; 
Bernardus de Burger en echtgenote 
Marie de Burger-Steijne, en kleindochter 
Deborah de Burger; voor Ben Lockefeer 
en overleden familie; Adrienne Marie Elisa 
Rooms-Braem; Joop en Jan Gremmen; 
Johannes Cornelia Maria de Theije; 
Anna Maria Apollonia Seij-Schuren 

 

ZONDAG 1 SEPTEMBER 14.00, 15.00 
en 16.00 UUR: 
doopvieringen met als voorganger 
pastoor W. Wiertz waarin worden 
gedoopt: Maud De Smit, Seth Floris 
Lijsenaar en Diana van Gessel 

 

WOENSDAG 4 SEPTEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 4 SEPTEMBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; voor Piet Boonman en familie; 
uit dankbaarheid; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 18.00 UUR: 
mogelijkheid tot persoonlijk biecht met 
pastoor W. Wiertz 

 

VRIJDAG 6 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Adrienne Rooms-Braem en 
echtgenoot Albert Rooms; Wim 
Bruggeman en echtgenote Roza 
Verstraaten en wederzijdse ouders en 
familie; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie  

 

overleden: 
Anna Maria Apollonia Schuren weduwe 
van Aloysius L. Seij 98 jaar 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 1 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Adrienne van den Berghe-
Rombaut weduwe van Jozef van den 
Berghe; Maria de Dauw-Hamerlinck 
weduwe van Alfred de Dauw; Anna van 
Daele en echtgenoot Alphons Bonte en 
dochter Hanny 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
misdienaar: Mik/Vicento 

 

MAANDAG 2 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
herdenkingsviering door pastoor W. 
Wiertz m.m.v. het koor 
intenties: George Ferket echtgenoot van 
Mieke van Goethem en overleden 
familie; Florent van Hooije en 
echtgenote Maria van Hove en 
overleden familie 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
misdienaar: volwassenen 
 

 

COLLECTE  
31 AUGUSTUS-1 SEPTEMBER 

 

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

 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 3 SEPTEMBER 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: pastor Claessens; Seraphine 
Pieters en echtgenote Angela Verbist; 
Maria en Agnes Bauwens overleden 
ouders en Nelly Bauwens; René 
Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 13.30 UUR: 

huwelijksviering voor Jurgen van Hoeve 
en Jessica van Esbroeck met als 
voorganger pastoor W. Wiertz 

 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: jaargetijde Alma Mahu 
echtgenote van Jozef van de Vijvere; 
Bennie Hoefnagels echtgenoot van 
Annelies Swinne 

 

DINSDAG 3 SEPTEMBER 9.30 UUR:  

in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk eucharistieviering met aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste met als 
voorganger pastoor W. Wiertz tijdens de 
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron 
Iedereen is van harte welkom. 

 

overleden: 

Bennie Hoefnagels echtgenoot van 
Annelies Swinne, overleden in Hulst op 
zondag 18 augustus in de leeftijd van 76 
jaar. De uitvaartdienst heeft plaats-
gevonden op zaterdag 24 augustus in 
de kerk van Clinge gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof aldaar. 

 

agenda:  
Donderdag 5 september wordt de H. 
communie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten, die hiervoor 

zijn aangemeld. 

 
HENGSTDIJK 

H. CATHARINA 
 

MAANDAG 26 AUGUSTUS 9.00 UUR: 

herdenkingsviering voor de overledenen 
in onze parochiekern t.g.v. de kermis 
met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele m.m.v. het gemengd koor van 
Vogelwaarde 

 
mededeling: 

In het Tintinnabulum van 25 augustus 
werd helaas een foutieve aanvangstijd 
vermeld voor de viering op 26 augustus. 
De juiste tijd is 9.00 uur. 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 1 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo 
Rijk en Maria Hiel; Roos van Itegem; 
Theo de Bakker en Annie de Bakker-
Gelderland en overleden familie; Jan 
Tieleman; Maria Menu-Hiel; Jan de 
Theije 

 

lector: Ankie Dey 

 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Franciscus van 
Campen; Jo Mangnus 

 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering 
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 

HULST 
 

ZONDAG 1 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; ouders Boeijkens-
Smits; 
Wim van Gemst en familie; Rob Mel en 
familie Mel-Collet; jaargetijde Truus 
Lockefeer; jaargetijde Lea Heye-De 
Witte echtgenote van Gustaaf Heye; 
ouders de Bakker-van Campen en 
familie 

 

overleden:  
mw. Anna Seij-Schuren 98 jaar 
dhr. Bernard Hoefnagels 76 jaar 

 

mededeling: 
Op woensdag 4 september is er geen 
weekviering in de kapel. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 3 SEPTEMBER 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 600170 

 

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

