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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW

MENSEN VANGEN…
We hebben vast wel eens het Bijbelverhaal gehoord dat Jezus een aantal vissers
tot zijn leerlingen roept. Hij doet dat met heel eenvoudige woorden: “Kom, volg
mij.” En zó dat ze het kunnen begrijpen, want hij sluit aan bij het beroep dat ze uitoefenen: vissen. Maar voortaan geen vissen meer vangen maar mensen, niet om ze
gevangen te nemen maar om ze vrij te maken, vrij voor het goede. Hij roept ze.

Bij roeping zijn we geneigd uitsluitend te denken aan de roeping voor het priesterschap of voor het geestelijk leven van een broeder of zuster. Dat is veel te beperkt.
Iedereen wordt geroepen, maar iedereen anders. We hebben allemaal een roeping,
maar allemaal een andere. Dat zit al in het woord beroep. Musicus is een roeping,
dichter is een roeping en boer ook. Ieder beroep. Kapper, koopman, klusjesman,
noem maar op. Het sluit aan bij je karakter, je kunde, je neiging. En ieder beroep is
een gave én een opgave. Het wordt je gegeven, het overkomt je, je doet het graag,
maar het is ook een opgave. Je moet er ook moeite voor doen, de een meer dan de
ander, maar inspanning kost het.
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Dat hebben de leerlingen die geroepen worden, ook geweten en zelfs aan den
lijve ondervonden. Zij gaan met Jezus mee en leren wat dat vissen inhoudt, zij zien
hoe Jezus dat doet en dat wordt hun taak, en ook de onze. Vissers vissen met een
hengel of een net en wat zij vangen is bestemd voor de dood, voor de consumptie.
De mensenvissers vangen voor het leven. Dat is het verschil. Ieder wordt geroepen
mensenvisser te zijn.
In deze coronatijd zien we het aantal kerkbezoekers afnemen. Hoeveel zullen er
straks terugkomen, als we terugkeren naar het oude normaal. Kan dat wel? Het oude normaal? Ik vrees dat velen het zonder regelmatig kerkbezoek wel erg makkelijk
zullen vinden. En zeker de jeugd, de
jongeren en de middelbare leeftijd.
Hoe ver staat de opbouw van een eucharistieviering niet van hen af? Wat
zegt de liturgie zoals wij die vieren hun
nog? Zullen ze zich nog wel laten vangen? Al jaren groeit er een generatiekloof. Tieners en twintigers krijgen een
eigen identiteit, en die is heel anders
dan het denkpatroon en de levensstijl
van oudere mensen, is daar zelfs tegengesteld aan. Jonge mensen luisteren
naar andere muziek, dragen andere
kleding, kijken naar andere films, gedragen zich anders en willen nieuw
zijn. Geven blijk van andere normen
en waarden. Ze willen vooral vrij zijn,
zelfstandig en zichzelf ontplooien, en
zo gaan ze eigen wegen, die vaak anders zijn dan die van de ouderen. Zullen wij die generatie straks nog terugzien in onze kerken na de corona? Ik weet het niet. Moeten wij andere manieren van vissen
gaan beoefenen? Ik denk dat wij vooral geduld moeten hebben en in gebed blijven.
Natuurlijk moeten wij vissen. Ieder in zijn beroep, daartoe zijn wij geroepen, ieder
met zijn eigen kennis en eigen kunde, door te zijn wat wij zijn en te doen wat wij
kunnen in onze eigen omgeving, ons gezin, ons dorp, onze parochie O.L.V. in het
Woud. En dat nooit opdringerig maar uitnodigend, nooit met dwang maar met respect, nooit fel en fanatiek en om zo te zeggen met de voet tussen de deur, maar
vriendelijk met zachte volharding, naargelang je karakter en de omstandigheden vereisen en je sturen.
Ook in onze parochie O.L.V. in het Woud zijn vacatures voor vrijwilligers. Informeer eens! infoolv@samenkerk.nl
Paus Franciscus spreekt graag over de ‘naar buiten tredende kerk’. Dat lijkt in
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strijd met wat in deze coronatijd geldt: ‘blijf zo veel mogelijk binnen’. Maar die lockdown geldt voor de kerk niet, wel fysiek maar niet geestelijk, wel in onze sociale
contacten, al moeten we al onze creativiteit en inventiviteit aanspreken. God zelf is
naar buiten getreden en heeft zijn zoon gezonden. De zoon zelf is naar buiten getreden en heeft de leerlingen gezonden. En wij zijn ook gezonden en geroepen om
mensenvissers te zijn. Hij roept ons op om hem te volgen.
Zo mogen wij op weg gaan de Veertigdagentijd in, te beginnen met Aswoensdag.
Ryan Keetelaar, diaken

ASWOENSDAG TIJDENS DE CORONAPANDEMIE
Hoe gaan wij het askruisje ontvangen? (Het strooien van as op het hoofd.)
De voortdurende coronaepidemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op
welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan bepaalde vieringen en liturgische
handelingen.
Met betrekking tot de komende veertigdagentijd is het een vraag, hoe het askruisje op Aswoensdag het beste kan gebeuren.
Traditioneel kent men twee verschillende vormen: het strooien van as boven het
hoofd van degene die aan deze boeteritus op Aswoensdag deelneemt, ofwel het getekend worden met as (in de vorm van een kruisteken) op het voorhoofd.
De Nationale Raad voor Liturgie adviseert dat tijdens de pandemie op Aswoensdag enkel gebruikt gemaakt wordt van de eerste vorm: het strooien van as op
het hoofd. Dit is de oudste vorm in de christelijke traditie, gebaseerd op Bijbelse gebruiken.
17 februari 17.00 uur. Lambertuskerk te Wouw.
Wees welkom en reserveer om bij de Aswoensdagviering te zijn.
Ook deze viering is te volgen via livestream. (zie achterpagina)
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DIGITALE TIPS!
Zet een icoontje op uw beginscherm van uw smartphone of tablet
om sneller op onze website
www.samenkerk.nl te komen

TIPS OM DE VIERINGEN TE
VOLGEN OP UW TV!
TV met een Apple tv-kastje
Wie een tv bezit met een Apple-tv
kastje, kan de viering op het scherm
volgen:
1. Ga met tablet of iphone naar de
site (www.samenkerk.nl) en kies Onze
Lieve Vrouw in het Woud
2. Kies vervolgens Uitzending vieringen en wacht even tot de beeldjes op
scherm komen en kies dan de gewenste
viering
3. Schakel de tv in en activeer Apple-tv
4. Start de viering op en koppel deze met de tv met het icoon rechtsonder.

Voor iphone of ipad:
1.Open onze website
www.samenkerk.nl.
2. Selecteer het Delen-icoontje onderin het scherm (middelste icoontje
met vierkant en pijltje omhoog gericht
erdoorheen.
3. Selecteer de optie ‘Zet in beginscherm’.
4. Geef je icoontje eventueel een
naam, bijvoorbeeld
‘Samenkerk’.
5. Selecteer ‘Voeg toe’.
6. De snelkoppeling
staat nu als icoontje op
uw startscherm
Voor andere smartphone of ander tablet,
welke werkt met
Android:
1. Open onze website
www.samenkerk.nl.
2. Klik op de knop ‘Opties’.
3. Klik vervolgens op de drie puntjes rechts bovenaan uw scherm.
4. Kies ‘Zet op startpagina’.
5. De snelkoppeling staat nu als
icoontje op uw startpagina.

TV met kastje van de parochie
Wanneer u internet/wifi in huis
hebt, kunt u voor € 115 via de parochie
een kastje (settopbox) aanschaffen om
de uitzendingen via uw tv te volgen.
Op uw tv moet wel een zogenaamde
vrij HDMI-poort zitten. Wij kunnen u
helpen!
Mogelijk hebt u een naaste, die u
kan helpen. Dat is mooi! U mag ook
mij bellen! Bel me gerust op 0165308230 of stuur een e-mailbericht naar
infoolv@samenkerk.nl!
Wim Brooijmans

Mogelijk hebt u een naaste, die u
kan helpen. Dat is mooi! U mag ook
mij bellen! Bel me gerust op 0165308230 of stuur een e-mailbericht naar
infoolv@samenkerk.nl!
Wim Brooijmans
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DE DIGITALE
40-DAGENRETRAITE 2021
VAN DE JEZUÏETEN

www.40dagenretraite.org.
Enkele citaten van deelnemers aan de
vorige digitale retraite:
“Ik heb in het openbaar vervoer

Het licht van uw gelaat is de titel van
de online 40-dagenretraite in 2021. De
retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag.
Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn
geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

in de stiltecoupé de tijd genomen
om de retraite te doen, omdat er
thuis veelal geen stilte is.”
“Ik ben het meest blij dat ik als
protestant mee mag/kan liften met
m'n rooms-katholieke familie!”
“De digi-tijd breekt aan! Gezien
er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen
moeten leren gebruik te maken van
de digitale mogelijkheden zodat we
pelgrims blijven en geen dolers worden.”
“Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve
vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke
reis om de 40-dagentijd, de Goede
Week en het Paasmysterie intenser te
beleven.
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via
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Aantal deelnemers
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op
20.000 retraitanten uit Nederland en
Vlaanderen.

BEZINNINGSZONDAGEN
VEERTIGDAGENTIJD 2021

Met open handen
7 – 14 – 21 maart
Broederhuis Ste.-Marie Huijbergen

Hoe?
Deelnemers schrijven zich in door
hun e-mailadres op te geven via
40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een
gebedsmail.

Centrale thematiek
Ter voorbereiding op Pasen, zijn er
drie bezinningsdagen gepland in de
veertigdagentijd, met als centraal thema: “Met open handen”.

Zoom-meditaties
Iedere zaterdag zal er een geleide
meditatie plaatsvinden via Zoom.
Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op
de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze
geleide meditaties verschijnen ook op
YouTube. Zo kunnen we in tijden van
corona toch met elkaar verbonden zijn.

Het nationale thema voor de Vastentijd dit jaar is “Bouwen aan de toekomst”. En als we ooit ontdekt hebben
dat bouwen de toekomst een tamelijk
ongewisse zaak is, dan is het wel in het
tijdperk van de corona. Onbarmhartig
worden we op onze kwetsbaarheid en
de daaruit voortvloeiende angst, onzekerheid, lijden, verdriet en onvrede met
ons lot gewezen. We dachten alles te
kunnen. Dat blijkt niet het geval te zijn.
We ervaren weer onze afhankelijkheid:
van zorgverlening, financiële ondersteuning, van onze medemens. Maar
zijn we ook niet toe aan het besef dat
we niet uitsluitend op menselijke hulp
en steun moeten rekenen. Ontdekken
we juist nu niet dat we als mens gedragen worden door God, dat we ons in
zijn handen moeten overgeven? Dat

Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de
ignatiaanse spiritualiteit. In het online
gastenboek op ignatiaansbidden.org/
gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.
Een productie van
ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de
Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is
mensen te helpen in hun gebed tijdens
de speciale tijden in het kerkelijk jaar.
Om zich meer bewust te worden van
Gods aanwezigheid in hun leven.
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vraagt wel “open handen”.
Het aanbod is onder voorbehoud
van mogelijke coronamaatregelen die
dan gelden.

te krijgen aan dat bevrijdend en krachtige leven worden we door Jezus uitgenodigd om te gaan in zijn geestkracht.
Wie de Geest ontvangt, laat Christus
incarneren in zijn of haar leven. Wij
worden niet uitgenodigd om in aanbidding op te zien naar Christus en zijn levensweg. We worden niet kleingehouden, maar in en door Hem worden we
uitgenodigd om te doen wat hij heeft
gedaan: met open handen dienaar worden van de meest kwetsbare mensen,
mensen optillen uit wat doodmaakt.
Deze dag lezen we delen uit het evangelie van Johannes (Franck Ploum) en
we lezen uit Paulus (broeder Nico)
Inleiders: br. Nico Boere en Franck
Ploum

Zondag 7 maart
Open handen
Open handen zijn een uiterst zinvol
symbool. Ze kunnen staan voor geven,
ontvangen, loslaten, aanbieden, vertrouwen, toevertrouwen. Dit besef leefde in vroeger eeuwen veel sterker dan
nu. Hebben we daardoor niet veel levensvreugde en onwankelbaar vertrouwen verloren? In veel Bachcantates
wordt stil gestaan bij juist dit stevige
fundament van ons geloof in God en
ons vertrouwen op Zijn hulp. Voor deze zondag is gekozen voor de cantates
“In allen meinen Taten”(BWV 97) en
“Was Gott tut das ist wohlgetan” (BWV 100).
Inleider: Broeder Theo Eijkhoudt

Zondag 21 maart
De lege handen van Franciscus

Zondag 14 mrt
‘Hij gaf de geest’
De veertigdagentijd is een periode
van voorbereiding op Pasen. We zien
uit naar open handen die bevrijden,
naar leven sterker dan dood. Om deel

We reflecteren op de lege handen
van Franciscus. Dergelijke handen zouden symbool staan voor weerloosheid,
een woord dat, net als kwetsbaarheid,
niet te vinden is in zijn geschriften. Als
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we aan Franciscus denken dan ligt het al
eeuwen voor de hand om ‘lege handen’
zonder meer te verbinden met armoede.
Toch zijn dit geen sleutelwoorden voor
Franciscus’ religieuze identiteit.
Hét sleutelwoord bij hem is namelijk nederigheid en juist dat woord ontbreekt spijtig genoeg in de regels en
professieformules van minderbroeders
en clarissen. Hun sleutelwoorden zijn
gehoorzaamheid, zonder eigendom en
kuisheid geworden; terwijl tertiarissen
zonder eigendom vervangen door armoede. Hoe verhouden die drie woorden (of geloften, hb) zich tot Franciscus’ nederig volgen van zijn Heer?
Inleider: Hubert Bisschops ofs

10.45 uur inleiding en gesprek 1
12.30 uur warme maaltijd en pauze
13.45 uur inleiding en gesprek 2
15.00 uur meditatieve afsluiting
15.15 uur koffie met de broeders
(optioneel)
Kapel, ontvangstzaal en eetzaal
zijn ingericht volgens de COVID
richtlijnen.
Kosten:
 € 20 per bezinningsdag (incl.
maaltijd en koffie)
 € 50 bij deelname aan alle drie
de dagen
Inschrijven franck@abcfh.nl
receptie broederhuis: 0164 – 642 650
(uiterlijk donderdag voorafgaand i.v.m.
maaltijd voorbereiding)

Algemene informatie
Locatie: Broederhuis Ste.-Marie
Boomstraat 7
4635 CX Huijbergen

Informatie
Br. Bram Hommel – bram@abcfh.nl
Franck Ploum – franck@abcfh.nl
06-48713792
www.broedersvanhuijbergen.nl

Programma van de dagen
09.30 uur eucharistieviering
(optioneel)
10.15 uur koffie met de broeders

Bezinning over jezelf, de waarheid aanvaarden
over eigen fouten en gebreken is de enige weg
naar zielenvrede en begrip voor anderen.
Phil Bosmans
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VAN MARIA LICHTMIS TOT
PINKSTEREN
Na het grote succes van het gebedenboek met Kerstmis (25.000 exemplaren) en vanwege de aanhoudende
beperkingen voor kerken in het nieuwe
jaar door corona is er bij Adveniat eind
vorige maand een nieuw gebedenboek
uitgebracht: Van Maria Lichtmis tot

men met al die andere huiskringen. Van
begin februari tot eind mei:
Als een geschenk voor vrijwilligers,
als een aanmoediging om thuis te kunnen bidden in de tijd van Vasten, Goede Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Als een teken van hoop om
thuis je geloof te vieren als het in de
kerken nog vaak niet mogelijk is.
Te bestellen bij Adveniat. Voor
meer informatie en/of bestellen zie:
www.adveniat.nl/webwinkel/ Het
boekje is ook te bestellen en af te halen
bij de Lievevrouweparochie in Bergen
op Zoom.

Pinksteren.

VERDRIET IN EEN FAMILIE

To de Backer-Buermans,

To was weduwe van Cornelis
Adrianus de Backer. Ze werd
geboren op 23 februari 1935.
Ze overleed vrij plotseling op
26 januari 2021.
To werd in Huybergen geboren. Ze
kwam uit een gezin met tien kinderen.
Het meehelpen en werken was in die
tijd in een groot gezin vanzelfsprekend.
Ook voor To! Ze kreeg als kleuter van
Sinterklaas een handvegertje en blik.
Hiermee kon ze alvast leren vuil op te
vegen. Later hielp ze, als vanzelfsprekend, mee met het melken van de koeien. Ze kon ook een opleiding voor coupeuse volgen en afronden. Dit werd later de basis om voor veel mensen kleding en trouwjurken te kunnen maken.
Op de kermis in Wouw ontmoette
ze Kees de Backer. Hem werd natuurlijk gevraagd of hij bakker was. Deze
ontmoeting liep uit op een lange verkeringstijd. Uiteindelijk konden ze op een

Dit nieuwe gebedenboek bevat nog
meer pagina’s, zo’n 160 in getal. Als
een voorbereiding naar de Vastentijd
toe. Maar ook met prachtige gebeden
en teksten voor de Goede Week en de
bijzondere dagen tussen Pasen en Pinksteren. Want niemand heeft er enig
idee van wanneer we weer met meer
dan 30 mensen samen kunnen komen
om het geloof te vieren. Daarom troost
het bidden zo intens. Want in het bidden zijn we verbonden met elkaar en
weten we ons ook gedragen door God.
Daarom gaat het nieuwe gebedenboek maar liefst vier maanden mee, als
een gids in onzekere tijden, als een
handvat om huiskerk te kunnen zijn sa9

stuk grond bij De Wouwse Hil gaan
bouwen. De grond was al van Kees en
To had broers die het nodige bouwwerk konden uitvoeren. Toen het huis
klaar was, werd er getrouwd. Er kwamen vijf kinderen. Haar kinderen, haar
tuintje en het maken van kleding werden haar passies.
Helaas werd To vroeg weduwe.
Kees overleed op 2 december 1980. To
moest de zorg om haar vijf opgroeiende kinderen op haar schouders nemen.
Haar kinderen hebben voor de wijze
waarop ze dat gedaan heeft veel respect. Zo trots als To was op haar kinderen, zo trots zijn de kinderen op hun
moeder.
Toen de tijd van kleinkinderen aanbrak, ging To oppassen. Je zag de blijdschap in haar ogen, wanneer de kleinkinderen en latere de achterkleinkin-

deren in haar nabijheid waren. Die
vreugde kon je tot op het laatst in haar
ogen zien.
Een jaar geleden ging To naar het
Beatrixhuis in Roosendaal. Het was onmogelijk om in haar oude vertrouwde
omgeving te blijven. Al snel vond ze in
het Beatrixhuis op haar eigen manier
haar eigen plekje. Hier ging ze meehelpen met de was opvouwen en poetsen
en….natuurlijk was daar ook tijd voor
To om te luisteren naar en te genieten
van André Rieu.
Op maandag 1 februari werd in de
kerk van Wouwse Plantage in besloten
kring afscheid genomen van To. De
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
zullen hun moeder en oma missen. Ze
zullen de herinneringen aan haar met
een gevoel van respect en dankbaarheid
bewaren.

WIJ BIDDEN VOOR
IN WOUW
Zondag 14 februari 11.00 uur: overleden echtpaar De Visser-Schepers,
overleden ouders Van AmersfoortEydenberg, overleden ouders Remmerswaal-van Winsen. We gedenken
de sterfdag van Maarten van Amersfoort.
Zondag 21 februari 11.00 uur: We
gedenken de sterfdag van Anneke
Hoetelmans-Bosters, Dina Koolen,
Frans Dekkers.

Suijkerbuijk (namens de KBO).
Zondag21 februari 9.15 uur: Cees en
Naantje van Meel- Nuiten, Rina van
Meel-van Meer. We gedenken de
sterfdag van Frans Dekkers en Dina
Koolen.

WIJ

GEDENKEN DE
PAROCHIANEN:

OVERLEDEN

Naan Bastiaanse
Piet Bastiaanse
To de Backer-Buermans

IN WOUWSE PLANTAGE
Zondag 14 februari 9.15 uur: Jan
Ooms (namens de KBO), Kees
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Parochie info
Pastores:
 pastoor F. Verheije, e-mail: pastoorverheije@gmail.com
 diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com
Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden
Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van
de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving? Bel
dan 0615656260.
Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de
kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium? Bel dan 0615656260.
Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals
het opgeven van de misintenties. Dat dient op de bekende wijze te gebeuren via de
website of een e-mailbericht naar infoolv@samenkerk.nl of de telefoonnummers
achterin het parochieblad of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum.
Opgeven intenties
Intenties kunt u aanvragen:
 via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
 met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC
Wouw)
 via één van onderstaande telefoonnummers
 Heerle 0165-303102
 Moerstraten0165-303114
 Wouw 0165-301975 of 0165-308230
 Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883
Stipendium: de kosten voor een intentie bedragen € 11. Te betalen contant of via
bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.
Doopsel
Meer informatie op: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud
> Doopsel
Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr.
NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud
onder vermelding van “Parochiebijdrage”.
Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar emailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60 RABO 0372701396 .
Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op 25 februari. Kopij inleveren voor
maandag 15 februai via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.
11

Vieringen in de parochie
Datum

Heerle

Wouw

Zondag
14 februari

11.00 uur
F. Verheije, pr.
cantor C.J. Reuver
organist G. Siebelink

Aswoensdag
17 februari

17.00 uur
F. Verheije, pr.

Zondag
21 februari

11.00 uur
R. Keetelaar, diaken
cantor
organist J. den Engelsman

Wouwse Plantage
9.15 uur
R. Keetelaar, diaken
cantor
organist

9.15 uur
F. Verheije, pr.
cantor
organist

Reserveren voor de vieringen is noodzakelijk om het maximum
van 30 te kunnen bewaken. Elke donderdag kunt u telefonisch vanaf
9.00 uur een plaats reserveren in één van onze kerken, dat kan op
nummer: 06 30 52 55 09.
De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending
vieringen.

Lenaertsstraat 24
4724 AM Wouw
telefoon 0165 301280
info@notariswouw.nl
www.notariswouw.nl

Garage Rommens
Herelsestraat 136a
4726 AJ Heerle
Tel: 0165-302234
Email: info@garagerommens.nl
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