
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 27-28 april 

 

Hulst 
 zo 28 apr 11.00 uur  eucharistie 
 zo 28 apr 15.00 uur  
  Barmhartigheidszondag 
 wo 1 mei 18.30 uur  rozenkrans 
 wo 1 mei 19.00 uur eucharistie 
 vr 3 mei 18.00 uur biecht 
 vr 3 mei 19.00 uur eucharistie 
 za 4 mei 18.45 uur dodenherdenking 

 

Koewacht 
 zo 28 apr 9.30 uur  eucharistie 

 

Clinge 
 za 27 apr 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 30 apr 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Nieuw-Namen 
 vr 26 apr 19.00 uur eucharistie 

 

Vogelwaarde 
 za 27 apr 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 28 apr 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 25 apr 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 28 apr 10.30 uur  w&c viering 
 wo 1 mei 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 2 mei 14.00 uur viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 30 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. 25 
 

zondag 28 april 2019 

TINTINNABULUM 

Vroeger werd de eerste zondag na 
Pasen ‘Beloken Pasen’ genoemd. Deze 
naamgeving zal u zeker bekend 
voorkomen, maar sinds 2000 heet deze 
zondag Barmhartigheidszondag. Paus 
Johannes Paulus II riep deze dag uit tot 
Barmhartigheidszondag. 

 
 

Wat betekent nu ‘Beloken Pasen’? Het 
betekent dat de paasweek (het 
paasoctaaf) wordt afgesloten. Het 
paasoctaaf omvat de eerste acht dagen 
van de paastijd. Deze acht dagen 
worden allemaal gevierd als 
hoogfeesten. Met ‘Beloken Pasen’ wordt 
de vreugde van Pasen afgesloten en 
gaat de kerk over tot de orde van de 
dag. 
 

Wat betekent ‘beloken’ dan? ‘Beloken’ 
is het voltooid deelwoord van ‘beluiken’ 
(het tegenovergestelde van ‘ontluiken’) 
en het betekent ‘afgesloten’. 
 

Weet u nog dat ook wij in Zeeuws-
Vlaanderen vanaf 8 december 2015 het 
Jaar van Barmhartigheid hebben gevierd? 

Het logo toont een Christusfiguur met 
kruiswonden, die een verloren man op 
zijn schouders draagt, tegen de 

achtergrond van een kruis en drie 
blauwe ovalen in diverse tinten. 
Opvallend is dat het rechteroog van de 

'Goede Herder' en het linkeroog van de 
gedragen persoon in elkaar overlopen. 
Christus ziet met de ogen van Adam en 

Adam met de ogen van Christus. Iedere 
persoon ontdekt in Christus, de nieuwe 
Adam, zijn of haar eigen menselijkheid 

en toekomst. 
 

Ter herinnering, de zeven lichamelijke en 

geestelijke werken van barmhartigheid: 
1. De hongerigen spijzigen, de 

onwetenden onderrichten  

2. De dorstigen laven, in moeilijkheden 
goede raad geven 

3. De naakten kleden, de bedroefden 

troosten 
4. De vreemdelingen herbergen, de 

zondaars vermanen 

5. De zieken verzorgen, het onrecht 
geduldig lijden 

6. De gevangenen bezoeken, 

beledigingen vergeven 
7. De doden begraven, voor de 

levenden en overledenen bidden 
 

Ook dit jaar vieren we het Jaar van 

Barmhartigheid in de basiliek van Hulst. 
Op zondag 28 april om 15.00 uur 
komen we samen in de basiliek. We 

bidden de rozenkrans. Pater Verbraeken 

gaat voor en we sluiten de viering af 
rond het beeld van de Barmhartige 
Samaritaan. Daarna is iedereen in de 

kerk welkom voor een kopje koffie. 

Alle caritas organisaties in Nederland 
waren op 6 april door de Nederlandse 
bisschoppen uitgenodigd op een 

landelijke inspiratiedag in Nieuwkuijk. 
De dag was bedoeld om caritas anno de 
21ste eeuw handvatten en gezicht te 

geven om eigentijdse noden te 

herkennen en daar op in te haken. 
Kardinaal Turkson uit Rome verwoordde 
het ongeveer zo : “Caritas is niet de 

zoveelste vorm van sociale 
ondersteuning. Ze heeft tot taak om 
meer dan dat te doen en haar steun 

diepgang en duurzaamheid mee te 
geven.” Ook Hilde Kieboom (oprichter 
van de Sant’Egidio beweging uit 

Antwerpen) en zuster Sara Böhmer 
(generaal overste van de 
dominicanessen van Bethanië) spreken 

over het herkennen van noden in onze 
eigen omgeving en roepen caritas op 
om vanuit een christelijke 

levenshouding in beweging te komen en 
maatschappelijke actoren te zijn om 
daar iets aan te doen.  
 

Paus Franciscus roept met zijn 
encycliek ‘Laudato si’ alle mensen van 

goede wil op om met respect en eerbied 

om te gaan met de aarde en de armen. 

Dat vraagt een ingrijpende ommekeer in 

economisch denken, politiek, 
maatschappij en ja ook in de kerk. Er 
moet focus komen op het behoud van 

de schepping, op het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de 
zwaksten en op het welzijn van de 

generaties, die na ons komen. In het 
middagprogramma konden de 
aanwezigen, die uit alle windstreken van 

Nederland samen gekomen waren, 
kennis nemen van elkaars project 
initiatieven. Deze variëren van 

inloophuizen voor dak- en thuislozen, 
kinderen in armoede, zwerfjongeren, 
mensen met een beperking, kwetsbare 
ouderen, tienermoeders en 

vluchtelingen tot een moestuin op je 
kerkterrein. De 4 PCI-leden uit Zeeland 

waren onder de indruk van de geestdrift, 

waarmee sprekers en workshop 
presentatoren over hun project 
vertelden. Met recht deden we 

‘inspiratie’ op om ‘Caritas beweegt’ ook 
in het Zeeuwse in praktijk te gaan 
brengen! 
 

Jaap Klok en George Hiel (Hulst), 
Henny Wichgers (Burgh Haamstede) en 

Carine Neijzen (Zierikzee) 

 

 

 

 
 

Beloken Pasen is Barmhartigheidszondag 
 

 
 

 

 

 

LEZINGEN 28 APRIL 

 

Geloofscursus Sociale 
Leer van de Kerk 

 

Op 25 april aanstaande start de 
nieuwe module van de geloofscursus 
over de Sociale Leer van de Kerk. In 
de sociale leer denkt de Kerk na over 
maatschappelijke ontwikkelingen. De 
Kerk brengt criteria voor een juist 
oordeel naar voren. Ze geeft 
richtlijnen voor het handelen. De 
cursus heeft tot doel het geloof te 
verdiepen en te verinnerlijken. 
Enerzijds is de cursus onderdeel van de 
bestaande geloofscursus, anderzijds 

kan de cursus sociale leer ook als op 
zichzelf staande cursus worden gevolgd. 
De inleidingen zijn laagdrempelig. 
voorkennis is niet vereist. 
De avonden waarop de cursus wordt 
gegeven zijn op de donderdag-
avonden: 25 april, 16 en 23 mei, 6 en 
13 juni, steeds om 19.30 uur. Aan de 

cursus zijn geen kosten verbonden. Een 
vrije gave wordt op prijs gesteld. 
Voor opgave: b.j.ivens@gmail.com 
 

Warm aanbevolen! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’ 
 

  

‘Kerken’ aan het strand 
 

Met plezier begeef ik mij nu al drie jaren 
op rij in de vroege ochtend van Palm-
zondag naar het westen van Zeeuws-
Vlaanderen, om de eucharistieviering 
voor te gaan in de strandkerk. 
Ik weet niet of u er al wel eens bent 
geweest. Het is een prachtige, 
eenvoudige ruimte, die vooral ook 
een ruime binnenplaats heeft voor 
vieringen in de open lucht, in de 
zomer. De kerk ligt direct in de 
nabijheid van het staan van Cadzand-
bad. De kerk maakt deel uit van de 
Andreasparochie in West Zeeuws-
Vlaanderen. 
Je kunt overigens goed waarnemen 
hoe in de loop der jaren de omgeving 
rond de kerk verandert. Er is een 
groot park met vakantiehuisjes 
gekomen en aan de skyline schiet het 
ene na het andere ‘appartementen-
complex aan zee’ uit de grond. 
Deze Palmzondag kerkten we met 
zijn allen binnen. Het was eigenlijk 
buiten toch te koud. Het was een 
mooie, betrokken viering. Er waren 
mensen uit Nederland, uit de 
omgeving, maar ook van verder weg 
en er waren nogal wat mensen uit 
Duitsland evenals enkelen uit België. 
Alles was goed voorbereid en de hele 
omgeving zag er mooi schoon uit. De 
hele ruimte ademde van het nieuwe 
seizoen, dat vanaf deze Palmzondag 
weer gaat beginnen.  
Mocht u in de buurt zijn, of er eens 
willen gaan kijken: iedere zondag 
is er een eucharistieviering om  
10.00 uur. Op 6 juli 2019 zal er de 
vanuit het bisdom georganiseerde 
Gezinsdag plaats vinden. Misschien 
ook iets om eens over na te denken, 
tenminste, als u denkt tot de doelgroep 
te behoren. Ik wilde u deze impressie 
vanwege de strandkerk niet onthouden. 
Echt mooi en de moeite waard. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 
 
 

 

2de zondag van Pasen 
Beloken Pasen 

Barmhartigheidszondag 
 

JAAR - C 
 

Jeremia 1, 4-5.17-19 
1 Korintiërs, 12, 31; 13,1-13 

Lucas 4, 21-30 
 

 
 

THEMA:  
VREES NIET, IK BEN HET 

mailto:b.j.ivens@gmail.com


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 28 APRIL 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Joos 
d’Haens met gedachtenis van zijn vader 
Piet d’Haens; Augustinus Josephus van 
Damme en echtgenote Joanna Maria 
Bogaert; Honoré Verschueren en 
echtgenote Riet Verschueren-
Hamenlinck; Karel René Leon 
Verhaegen echtgenoot van Suzanne 
Verhaert; Julien Baart en Johanna 
Fassaert en overledenen van de familie 
Baart en de familie Fassaert; Theo en 
Maria Mangnus v.d. Vijver en overleden 
familie 

 

ZONDAG 28 APRIL 15.00 UUR: 
Barmhartigheidszondag met als 
voorganger pastor T. Verbraeken 
m.m.v. organist M. Mangnus 

 

WOENSDAG 1 MEI APRIL 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 1 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
Guust Schillemans en overleden familie 

 

VRIJDAG 3 MEI 18.00 UUR: 
mogelijkheid tot persoonlijke biecht met 
pastoor W. Wiertz 

 

VRIJDAG 3 MEI 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 

 

ZATERDAG 4 MEI 18.45 UUR: 
dodenherdenking met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 28 APRIL 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Prudent de Caluwé en 
echtgenote José de Caluwé-Raes en 
overleden ouders Franciscus Raes en 
echtgenote Angelina Raes-van 
Overmeire 

 

lector: Willy Verschraegen 
 

NIEUW-NAMEN 
SINT JOZEFKERK 

 

VRIJDAG 26 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; George Martens en 
echtgenote Jet Maerman en overleden 
familie; Esther de Kind en echtgenoot 
René van Roeyen; Leon en Agnes 
Weemaes-Hiel en zonen Robert, Miel, 
Edy en Georges; Alphons Steijaert 

 

 

COLLECTE 27-28 APRIL 
 

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

 

 

CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 27 APRIL 19.00 UUR: 

woord- en communieviering verzorgd 

door de werkgroep met cantor                                                                                                                
intenties: jaargetijde Gilbert Hoefnagels 

echtgenoot van Agnes Casteels, zonen 

Luc en Peter Hoefnagels en hun 

overleden grootouders; Roger Stevens 

echtgenoot van Dionza van Broeck; in 

liefdevolle herinnering aan Marie-Louise 

de Muyer echtgenote van Jos Haest; 

Bianca Warrens echtgenote van Manuel 

Vlaeminck 
 

DINSDAG 30 APRIL 9.30 UUR: 

in het kerkzaaltje aan de H. 

Henricuskerk woord- en 
communieviering met aansluitend 

aanbidding van het Allerheiligste tijdens 

de bijeenkomst van gebedsgroep De 

Bron. Voorganger in die viering is pastor 

R. Grossert. Iedereen is van harte 

welkom. 
 

opbrengst collecte:  

De caritascollecte van zaterdag 13 april, 

bestemd voor het Liliane Fonds, heeft 

74 euro opgebracht. Met dank namens 

het caritasbestuur. 
 

mededeling:  

Na de viering op zaterdag 27 april is het 

nog mogelijk om achter in de kerk 

gewijd water af te halen. 
 

overleden: 

Bianca Warrens echtgenote van Manuel 

Vlaeminck, overleden in Clinge op 

vrijdag 12 april in de leeftijd van 46 jaar. 

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden 

op vrijdag 19 april in de kerk van Clinge 

gevolgd door de begrafenis op het 

kerkhof aldaar. 
 

lector: L. van Driessche-Steijaert 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 27 APRIL 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; 

Josephus de Meijer en echtgenote 

Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna 

Heijens en overleden familie; Anna 

Maria Lemsen; jaargetijde Joos 

Cappendijk en overleden familie; Marcel 

Buijsse en Celina Buijsse-Gielliet 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 28 APRIL 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; Paul 

Hermans en echtgenote Ria Bisschop, 

dochter Christian, familie Hermans en 

familie Bisschop; familie Reyns-de Kort, 

zoon Stanny, schoondochter Meriam en 

familie; familie H. Priem-Martens; Theo 

de Bakker en Annie de Bakker-

Gelderland en overleden familie; Cyril 

Cornelissens en overleden familie; Miet 

Menu-Kerckhaert en overleden familie 
 

lector: Tiny Burm 

com. assistent: Gino Sloot 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 25 APRIL 10.30 UUR:  

woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 

Agnes en overleden familie; Roos van 
Itegem; Agnes van Denderen-van 
Itegem 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST 

 

ZONDAG 28 APRIL 10.30 UUR:  

woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-

Vereecken en familie; Jan Gering; Willy 
Vermeulen echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Jo en Rosa 
Adam-d’Hont, dochter Erna en 
schoonzoon Robert; jaargetijde Joos 
Picavet en echtgenote Juliana Buijs en 
beide families; jaargetijde Celina de 
Coninck en echtgenoot Eduard Vervaet 
en beide families; jaargetijde Josephus 
de Schepper en echtgenote Elisabeth 
de Bruijn en familie; Irma Stallaert en 
familie 

 

WOENSDAG 1 MEI 11.00 UUR: 

weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 

 

DONDERDAG 2 MEI 14.00 UUR: 
viering in de serre van de 
Korenmarkt/Bellingstraat voor bewoners 
en omwonenden 

 

overleden: 
mw. Kusee-Kolijn 72 j. 
mw. Van Waterschoot-Bruggeman 91 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 30 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

