
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 15-16 februari 

 

Hulst 
 vr 14 feb 15.00 uur kruisweg 
 zo 16 feb 11.00 uur  eucharistie 
 wo 19 feb 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 19 feb 19.00 uur  eucharistie  
 vr 21 feb 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 16 feb 9.30 uur  eucharistie 

 

St. Jansteen De Warande 
 do 13 feb 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 20 feb 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 za 15 feb 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 18 feb 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 20 feb 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 14 feb 19.00 uur  w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 15 feb 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 10 feb 19.00 uur w&c viering 
 zo 16 feb 14.00 uur doopschelpviering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 16 feb 9.30 uur  eucharistie 

 

Lamswaarde 
 ma 17 feb 19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 13 feb 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 16 feb 10.30 uur  w&c viering 
 wo 19 feb 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 18 feb 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 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 15 
 

zondag 16 februari 2020 

TINTINNABULUM 

Beste mensen,  
Onlangs heeft het bisdom een nieuw 
‘protocol (her)bestemming kerkelijke 
gebouwen’ gepresenteerd. Een 
handzaam boekje dat op overzichtelijke 
manier alles beschrijft wat er zoal komt 
kijken rondom de kerkgebouwen in de 
parochies die, helaas noodzakelijker-
wijze, vervreemd en herbestemd gaan 
worden. 
We lezen daar: ”Kerkgangers en 
vrijwilligers die naar een andere kerk 
gaan, moeten zich daar ook echt 
welkom weten”. Dat vraagt vaak dat niet  
alleen de deuren maar ook de harten 
moeten worden geopend. Breng        
……. 
 

vrijwilligers op allerlei taakvelden in die 
ene parochie samen en maak nieuwe 
afspraken over de verdeling en de 
aanpak van werkzaamheden. Soms is 
aanpassing van het tijdstip van de 
vieringen geboden. Een gelijktijdig 
tijdstip voor vieringen in verschillende 
kerken beperkt de inzetbaarheid van de 
pastorale beroepskrachten, en is 
daarom af te raden. In sommige 
parochies zijn er goede ervaringen met 
het aanbieden en verzorgen van 
vervoer (kerktaxi) van parochianen op 
zondag (p. 21). 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Inmiddels is het een traditie geworden; 
de vrijwilligersavond in de Lieve te 
Hulst. Wij moesten dit jaar opnieuw 
bekijken hoe de vrijwilligersavond 
ingevuld zou moeten worden, nadat de 
werkgroep vrijwilligers had besloten de 
werkzaamheden neer te leggen. 
Gelukkig zijn door de groep alle 
administratieve taken op een goede 
manier achtergelaten. Hiervoor onze 
dank! Tevens was er ook het een en 
ander veranderd in het personeelsbeleid 
van de Lieve, waardoor het even 
plussen en minnen was om de avond op 
een goede manier te laten verlopen. 
En goed was de avond zeker! Er waren 
ongeveer 100 vrijwilligers die de avond 
met ons zijn gestart met een 
gebedsdienst in de basiliek. Gebed, 
muziek en pianospel door Marcel 
stonden in het teken van geloof, hoop 
en liefde. Wij lieten ons meenemen door 
het verhaal van de apostel Paulus die 
tot en over de gelovigen van 
Thessaloníki sprak. Voorgelezen door 
Ann, Eva en Anja. Een lied van Robert 
Long klonk vervolgens door de basiliek, 
terwijl een kaart met dank werd 
uitgereikt. 
Op naar de Lieve. Onder het genot van 
koffie en taarten van Annie en Marjo 
werd er stevig bijgepraat. Iedereen was 
hier ondertussen wel aan toe. Gelukkig 
is kletsen nog nooit een probleem 
geweest, dus was het ook niet zo erg, 
dat de microfoon kuren had. 
Een welkomstwoord overstemde 
uiteindelijk toch op een gegeven 
moment de gezellige gesprekken. 
Pastoor Wiertz gaf uitleg over de 
activiteiten die komend jaar worden 
georganiseerd met daarbij de oproep 
aan ons allen hierbij ook aanwezig te 
zijn. Natuurlijk kwam ook de komende 
verhuis naar Steenstraat 9 ter sprake. 
Vanaf 10 februari kunt u voor uw 
misintenties, een praatje, een kopje 
…… 

koffie, en misschien een aankoop uit het 
winkeltje op het nieuwe adres terecht en 
29 februari om 14.00 uur is de officiële 
opening voor alle parochianen van de 
parochie heilige Maria Sterre der Zee. 
Fijn dat de Troubadours met vrolijke 
liedjes de avond opluisterden. Er werd 
van harte meegezongen. De 
gebruikelijke hapjes en drankjes 
ontbraken evenmin. Hartelijke dank aan 
allen en wij houden ons zeker 
aanbevolen voor een volgende keer! En 
tenslotte nog de verloting van de 
paaskaars. De lootjes vonden gretig 
aftrek, iedereen wilde de paaskaars wel, 
maar er was maar één gelukkige, nl. 
Georgette Kramers. Eigenlijk waren er 
twee mensen blij, want Ria de Maat had 
Georgette de paaskaars beloofd als zij 
deze zou winnen en laat dat nu toch ook 
nog eens gebeuren! 
 

De avond is snel, maar naar ieders 
tevredenheid voorbij gegaan en dit was 
toch wat wij voor ogen hadden! Dank! 

 

 

 

 
 

Herbestemming kerkelijke gebouwen 
 

 

 

LEZINGEN 16 FEBRUARI 
 

Rijk bedeeld 
 

Mogen leven in een wereld  
waarin geen honger is of dorst,  

dat is rijk zijn. 
 

Mogen leven in een land  
waarin geen oorlog is of discriminatie, 

dat is rijk zijn. 
 

Mogen leven in een dorp  
waarin je niet bang hoeft te zijn 

in het donker,  
dat is rijk zijn. 

 
Mogen leven in een wijk of straat 

waarin buren vrienden zijn,  
dat is rijk zijn. 

 
Mogen leven in een huis  

met brood op tafel, een bed gespreid, 
waarin mensen wonen die om je geven,  

dat is rijk zijn. 
 

Mogen leven in vrede met jezelf, 
in harmonie met de natuur,  

en verbonden met God,  
dat is rijk zijn. 

 

Vrijwilligersavond in Hulst 
 
 

 

 
 

 
 
Bescherm hen die mij dierbaar zijn,  
neem hun namen in Uw gedachten,  
wees voor hen een heldere ster,  
in met zwart gevulde nachten. 
  

Wees steeds een gids voor hen,  
die mij zo dierbaar zijn,  
bescherm hen tegen onbegrip,  
tegen onverdraagzaamheid en pijn. 
 

Neem hun namen in Uw handen,  
leer hen steeds de weg te gaan,  
die telkens naar U zal leiden, 
in dit soms wankel, aards bestaan. 
  

Geef hen de kracht om door te leven,  
om dit leven te kunnen dragen,  
leer hen ook Uw kinderen te zijn,  
leidt hen alstublieft door zovele vragen. 

Gerrit Kloos 
 
 

Huispaaskaars 
 

Ook dit jaar is het mogelijk om een 
huispaaskaars te bestellen. Mocht u 
interesse hebben dan ontvangen wij 
graag uw bestelling vóór 29 februari. 
Dit kan alleen per briefje in de 
brievenbus van het pastoraal 
centrum, Steenstraat 9 of per mail 
pastoriehulst@zeelandnet.nl  
Vermeld alstublieft uw naam en 
adres, telefoonnummer of mailadres, 
en de uitvoering van de kaars die u 
wenst. 
 
 

 
 

A. Hand van Noach, hoogte 25 cm 
B. De Regenboog, hoogte 25 cm 
C. Vissen en Broden, hoogte 25 cm 
D. Chi-Rho kruis, 25 cm 
De prijs van de kaars is € 20,50 per 
stuk.  
Indien u dezelfde kaars wenst als de 
parochiekern Hulst dan is dat A. 
Hand van Noach. 
 

Indien u het op prijs stelt, kunt u de 
huispaaskaars laten zegenen tijdens 
de paasviering op maandag 13 april 
2020 om 11.00 uur in de basiliek in 
Hulst. 
 

Bescherm mijn dierbaren 
 

 

6de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Sirach, 15, 15-20 
1 Korintiërs 2, 6-10 
Matteüs 5, 17-37 

 

 
 

THEMA: KIES TOT VRIJHEID 

mailto:pastoriehulst@zeelandnet.nl


 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 14 FEBRUARI 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZONDAG 16 FEBRUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
Basiliekkoor 
intenties: Aloys Buysrogge, echtgenote 
Luciënne Maenhout en zoon Rob 
Buysrogge; mevrouw Neve-van 
Driessche en echtgenoot Johan Neve; 
Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Corry van der Wielen-Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; Eduard Verbist, 
echtgenote Andrea van Gassen en 
overleden familie; Emma van Gassen 
en overleden familie; Leon de Bleijser 
echtgenoot van Ivonne van Puyvelde; 
Bompa Theo Pierssens; August 
Alphons Eeckhout; Alphons Florence 
Verdurmen 

 

WOENSDAG 19 FEBRUARI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 19 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: jaargetijde Adam Baert; 
overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Verdurmen 

 

VRIJDAG 21 FEBRUARI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

overleden:  

August Alphons Petrus Eeckhout 
echtgenoot van J.S. van der Peyl, 95 jaar 
Alphons Florence Verdurmen echtgenoot 
van I.M.J. Engels, 71 jaar 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 
ZONDAG 16 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Maarten Loof echtgenoot van 
Mijntje Dedekker; Roger van Daele 
echtgenoot van Ria de Deckere; 
Jacobus Praet; Sylvia en Emma van 
Damme; Madelein Boel weduwe van 
George Martens 
lector: Willy Verschraegen 
overleden: Op 28 januari is overleden 
op 98-jarige leeftijd Magdalena Maria 
Constantia Boel, weduwe van George 
Henri Martens. De uitvaart en 
begrafenis vonden plaats op zaterdag 1 
februari te Koewacht. 
gedoopt: Op zondag 2 februari is 
gedoopt Merel Silke Paul Helm, 
dochtertje van Ryan Helm en Sanne 
Costers uit Hulst. 
 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 13 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ed Borm en echtgenote en 
overleden ouders; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert; René 
Bauwens en echtgenote; Johan de 
Burger en echtgenote Angela Weemaes 
en overleden familie; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer 
 
 

 

COLLECTE 15-16 FEBRUARI 
 

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

 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 20 FEBRUARI 14.00 UUR: 
een uur van gebed; wij willen daar tot 
Maria bidden voor de noden van de 
Kerk en voor de noden van de wereld. 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 15 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet 
intenties: Rosa Van der Kelen en 
echtgenoot Jo de Wit; Madeleine 
Bruggeman en echtgenoot Piet Inghels; 
Luciënne Grandsard en echtgenoot 
Frans van de Poele; Marie Mariman en 
echtgenoot Piet van Stappen en 
overleden familie  

 

DINSDAG 18 FEBRUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron 
 
opbrengst collecte:  
De caritascollecte van 1 februari voor de 
Voedselbank heeft € 51,- opgebracht. 
Met dank namens het caritasbestuur. 
 
agenda:  
Maandag 17 februari om 13.00 uur 
clusterbijeenkomst in de vergaderzaal. 

 

GRAAUW  
GEMEENSCHAPSHUIS  

 

DONDERDAG 20 FEBRUARI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Petrus Boënne-van Megroot 
en overleden kinderen; Maria Verbist 
met gedachtenis aan haar ouders; 
jaargetijde voor Honoré Verbist 
echtgenoot van Rosalia de Bilde, Marie 
Verdurmen, echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders; Jozef van de 
Vijvere, echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 
 
lector: J. de Baar 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 15 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
overleden familie; overleden familie 
Johannes Truijman-Vonk en 
overleden kinderen; Josephus de 
Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw; Anna Heijens en 
overleden familie; Joseph Hamelink, 
echtgenote, dochter Annie en zonen 
Leo en Jan 
 

opbrengst collecte:  
De caritascollecte van zaterdag 1 
februari voor de Voedselbank heeft 
€ 88,- opgebracht. Hartelijk dank hier-
voor! 
 

overleden:  
Op zondag 26 januari in de Blide in 
Terneuzen overleden op 89-jarige 
leeftijd Theo van Vlieberghe, 
weduwnaar van Lena van Vlieberghe-
van Goethem. De uitvaartdienst en 
begrafenis vonden plaats op 1 februari 
in Boschkapelle.  
 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 10 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: René Boeijkens met 
gedachtenis van overleden ouders en 
familie; Rosalia Kerckhaert-Warrens 
met gedachtenis van overleden 
echtgenoot  

 

ZONDAG 16 FEBRUARI 14.00 UUR: 
doopschelpviering met als voorganger 
pastor R. Grossert 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 16 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; Maria Menu-Hiel weduwe van 
Hypolitus Menu 
lector: Anita van Puyvelde 
com. assistent: Lea Kouijzer 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 17 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Emery Fassaert en 
echtgenote Johanna Mulders; 
Bernardus de Schepper,  echtgenote 
Anna Fassaert, overleden zoon, 
schoonzoon en kleinkinderen; jaar-
getijde voor Celina Ivens, echtgenoot 
Aloysius de Bruyn, zoon Wies en 
overleden familie; Lies van Damme; 
Alfonsus Jacobus Compiet en 
echtgenote Maria Louisa Sarneel en 
overleden familie; Petrus de Klippelaar, 
echtgenote Angela Compiet en 
wederzijdse ouders 
lector: Marie Louise Colpaart 
communie: Greet Hiel 
koster: Greet Hiel 
 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 
DONDERDAG 13 FEBRUARI 10.30 
UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring  

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 
ZONDAG 16 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; jaargetijde Eddy 
Herrewegh, jaargetijde Cerillus 
Herrewegh en echtgenote Maria 
Herrewegh-de Brouwer; Robèrt van 
Waterschoot echtgenoot van Maria van 
Waterschoot-Pieters en familie 
 
WOENSDAG 19 FEBRUARI 11.00 
UUR: 
woord- en communieviering m.m.v. het 
Blaauwe Hoevekoor 

 
overleden:  
dhr. Nicolaas Meeuwissen  
 65 j. 
dhr. Fons Verdurmen   
 71 j. 
 
WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 
DINSDAG 18 FEBRUARI 10.30 UUR: 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 14 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep  

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 13 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring  

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 16 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; jaargetijde Eddy 
Herrewegh, jaargetijde Cerillus Herre-
wegh en echtgenote Maria Herrewegh-de 
Brouwer; Robèrt van Waterschoot 
echtgenoot van Maria van Waterschoot-
Pieters en familie 

 

WOENSDAG 19 FEBRUARI 11.00 UUR: 
woord- en communieviering m.m.v. het 
Blaauwe Hoevekoor 

 

overleden:  
dhr. Nicolaas Meeuwissen, 65 jaar 
dhr. Fons Verdurmen, 71 jaar 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 18 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 

 

overleden: 
mw. Madeleine Martens-Boel, 98 jaar 

 

 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL70 RABO 0150 7279 68 
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 

 

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

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 


