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Met 2017 nagenoeg achter ons, is het tijd om 
vooruit te kijken. In maart 2018 bestaat ZPPC 
alweer 25 jaar. Op 23 maart wordt dit jubileum 
gevierd met een congres in CineCity XL in 
Vlissingen. Ook staan er weer een Havenlunch, 
bedrijfsbezoeken en meerdere beurzen op het 
programma. Daarnaast zal niet alleen de fusie 
tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent 

voor veel bedrijvigheid zorgen, maar breekt ook de 
eerste fase in de bouw van offshore-windparken 
voor de kust aan. De voorbereidingen daarvoor 
zijn in volle gang: zo nam DOC hun nieuwe Cable 
Storage and Spooling Yard in Vlissingen in gebruik 
en tekende MHI Vestas een overeenkomst met 
BOW International. En: vanaf januari kunt u 
terecht op de splinternieuwe ZPPC-website.

Volle kracht vooruit
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Op 8 december vond de bijeenkomst van Zeeland 
Seaports en Havenbedrijf Gent plaats waarop 
de nieuwe naam en het logo bekendgemaakt 
werden. Het gefuseerde havenbedrijf gaat verder 
onder de nieuwe naam North Sea Port, met de 
baseline: ‘Together. Smarter.’ De naam North Sea 
Port drukt de ambitie en vernieuwing uit die bij 
de nieuwe haven past, met een tikkeltje bravoure 
bovendien. De baseline benadrukt de focus van 
het gefuseerde havenbedrijf: enerzijds op hechte 
samenwerking met en tussen klanten, partners 
en stakeholders, en anderzijds op slimmer werken 
en innovatie.

Lees voor meer informatie over de ontwikkelingen 
rond de fusie het uitgebreide interview met 
Jan Lagasse en Daan Schalck in de nieuwe 
editie van Zeeland PortNews, die 19 december 
verschijnt.

North Sea Port: 
nieuwe naam, nieuw logo
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De ondertekende documenten vlak voor de onthulling van het logo.

Daan Schalck en Jan Lagasse, CEO’s van North Sea Port, Roelf H. de Boer 
voorzitter van de Raad van Commissarissen Zeeland Seaports en Mathias 
De Clercq, voorzitter Raad van Bestuur van Havenbedrijf Gent tijdens de 
persconferentie. 

Aandeelhouders, bestuurders, klanten, relaties en medewerkers waren 
in grote getale aanwezig op partyschip Ocean Diva, waar de bijeenkomst 
gehouden werd.
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Havenlunch
Op 8 februari 2018 vindt de Havenlunch plaats 
in het MuZeeum in Vlissingen. De sprekers 
op dit evenement zijn Jan Lagasse en Daan 
Schalck. Zij zullen de jongste ontwikkelingen en 
plannen rondom North Sea Port presenteren 
en antwoord geven op al uw vragen. Zoals 
gebruikelijk bij de Havenlunch zal er na 
de presentatie de gelegenheid zijn om te 
netwerken.

Jubileumcongres
Daarnaast bestaat Zeeland Port Promotion 
Council volgend jaar 25 jaar. Om dit te vieren 
organiseert ZPPC op 23 maart 2018 van  
15:00-20:00 een jubileumcongres in CineCity XL 
te Vlissingen. Richard van Hooijdonk zal als 
hoofdspreker een motivatiesessie verzorgen met 
als thema: Innovatie. 

Save the date(s) DeltaSafe verzorgt 
beveiliging 
kerncentrale EPZ 

De Havenlunch vindt plaats in het MuZeeum in Vlissingen.
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Sinds 1 oktober 2017 levert DeltaSafe Security 
Service B.V. uit Middelburg beveiligingspersoneel 
aan de kerncentrale EPZ in Borsele. Na een 
zorgvuldig aanbestedingstraject heeft EPZ 
gekozen voor DeltaSafe vanwege de goede 
prijs-kwaliteitverhouding, klantgerichtheid en 
lokale aanwezigheid. John de Nooijer, Plant 
Security Manager van EPZ: “Ons doel is om de 
kerncentrale tot 2034 op een veilige en rendabele 
wijze te bedrijven. De keuze voor DeltaSafe als 
partner voor onze beveiliging past in die ambitie.” 
Bij de overgang naar DeltaSafe behouden 
alle beveiligingsmedewerkers van de 
huidige leverancier hun baan; zij krijgen een 
dienstverband bij DeltaSafe. Bovendien investeert 
EPZ in nieuwe beveiligers van DeltaSafe en 
daarmee in kwaliteit en continuïteit van haar 
beveiliging. Op het gebied van brandveiligheid 
bij EPZ, werkt DeltaSafe samen met TSA; een 
gerenommeerd bedrijf met het hoofdkantoor 
in Goes.
Michel Staat, operationeel directeur van 
DeltaSafe, is bijzonder trots dat EPZ DeltaSafe 
heeft gekozen als beveiligingspartner. Hij ziet 
het als een bevestiging van jarenlang hard 
werken en investeren in kwaliteit. Bert Graaff, 
directeur van DeltaSafe, voegt daaraan toe: 
“Bovendien is het goed voor Zeeland dat EPZ 
kiest voor een lokale partij.”

Vlnr: Michel Staat, operationeel directeur DeltaSafe, Carlo Wolters, 
algemeen directeur EPZ en Bert Graaff, algemeen directeur 
DeltaSafe. 
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Richard van Hooijdonk is de hoofdspreker op het 25-jarig 
jubileumcongres van ZPPC.
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De Stichting Varenscentrum Kanaalzone 
Zeeuws-Vlaanderen, lokaal beter bekend als 
het Zeemanshuis of Varenscentrum Terneuzen, 
internationaal juist als Seamen’s Club, is opgericht 
in 1971. Met een luisterend oor en ruimte voor 
ontspanning fungeert het Varenscentrum als 
huiskamer voor varenden in de breedste zin 
van het woord. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt op basis van religie, ras, leeftijd, rang of 
stand. Iedereen uit de binnenvaart en zeevaart 
is er van harte welkom. Het Varenscentrum 
biedt de mogelijkheid afstand te nemen van de 
werkomgeving en contact te leggen met geliefden 
thuis. 

Een periode die het belang van het 
Varenscentrum duidelijk liet zien, was tijdens 
en na de tyfoon die eind 2013 over de Filippijnen 
raasde. Vele zeevarenden kwamen vertwijfeld 
en overstuur binnen om te proberen contact 
te leggen met het thuisfront. Vaak werd een 
emotioneel Skypegesprek opgelucht afgesloten. 
Evenzo vaak echter, bleek geen verbinding 
mogelijk via Skype noch telefoon. Het waren 
zware tijden voor alle betrokkenen, maar ook 
werd eenieder duidelijk hoe ontzettend nodig 
het is om een faciliteit als het Varenscentrum in 
iedere belangrijke havenstad te hebben. 
Een dergelijke faciliteit bestaat echter niet van de 
lucht. Een groot gedeelte van de inkomsten van 
het varenscentrum wordt gesponsord door lokale 
werkgevers met een hart voor zeevarenden. Maar 
ondanks die bijdragen is het zeemanshuis voor 
een groot gedeelte afhankelijk van subsidies van 
de gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports. 
In het Varenscentrum zijn een 15-tal vrijwilligers 
actief, wiens hulp essentieel is voor het 
zeemanshuis. Met een bus halen zij zeelieden op 
in de verschillende havengebieden en bedrijven in 
de Kanaalzone van Zeeuws-Vlaanderen. Na hun 

bezoek worden de zeelieden teruggebracht naar 
hun schepen. 
Door zich zichtbaar en transparant op te stellen, 
hopen de medewerkers van het Varenscentrum 
dat ze lokale mensen zullen inspireren en 
activeren om een steentje bij te dragen en zo 
de havenstad Terneuzen een goede naam te 
bezorgen bij diens varende bezoekers. Een van 
de mogelijkheden voor lokale bedrijven is het 
sponseren van een vaatje bier (à €150,-) op de 
nieuwjaarsreceptie in het Varenscentrum op 
5 januari aanstaande. 

Ook Vlissingen beschikt over een zeemanshuis. 
De Mission to Seafarers heeft een vergelijkbare 
doelstelling en vergelijkbare faciliteiten. Ook daar 
zijn subsidie en sponsoring broodnodig en zeer 
welkom. 

Het belang van zeemanshuizen
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Op 23 november j.l. vond in het Amadore 
hotel-restaurant Arion in Vlissingen de 
participantenvergadering plaats. Henk de Haas 
opende de bijeenkomst met een terugblik op 
het afgelopen half jaar en een vooruitblik op het 
programma en de activiteiten van 2018. Bert van 
Hoepen, Wim van de Berge en Henk de Haas zijn 
voorgedragen en herbenoemd in het bestuur 
van ZPPC. Ook Alex de Fouw, directeur Bedrijven 
bij Rabobank Westerschelde, is toegetreden 
tot het bestuur. In april zal hij de functie van 
penningmeester overnemen van aftredend 
bestuurslid John Anthonise.
Vervolgens werd de nieuwe website van ZPPC 
gepresenteerd door Milko van Sighem, de eigenaar 
van internetbureau Elloro. De nieuwe website 
werd enthousiast ontvangen door de ongeveer 
80 aanwezige participanten en wordt in januari 
gelanceerd. Na de presentatie kregen nieuwe 
participanten de gelegenheid zich te introduceren. 
Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst was 
er nog genoeg tijd om te borrelen, netwerken en 
samen een hapje te eten.
 
Nieuwe website ZPPC
Bij het ontwerpen van de nieuwe 
website van ZPPC lag de focus 
van Elloro op aantrekkelijke 
vormgeving, overzichtelijkheid en 
gebruikersgemak. De website wordt 
volledig meertalig opgezet, zowel 
Nederlands als Engels.
De ledenpagina krijgt een 
visuele opzet, bestaande uit de 
bedrijfsnaam, een aantrekkelijke foto en een korte 
introductie. Er kan o.a. op branche gefilterd worden 
of direct worden gezocht op naam. Wanneer er op 
de naam van een lid geklikt wordt, opent de eigen 
pagina van dit lid.
Meer dan 55% van de bezoekers bezoekt een site 
tegenwoordig vanaf een smartphone of tablet, dus 
is ervoor gezorgd dat de nieuwe website ook op 
dergelijke apparaten overzichtelijk is en goed werkt. 
Dit garandeert ook een hogere ranking op Google.

Participantenvergadering 
en nieuwe website ZPPC

Multraship bestelt 
werkboten bij Damen

Het tekenen van het contract op Europort. V.l.n.r. Mijndert 
Wiesenekker (Sales Director Damen), Arnout Damen (COO Damen), 
Leendert Muller (directeur Multraship), Kees Muller (oprichter 
Multraship).

Nieuwsbrief

Afgelopen november tekenden Multraship en 
Damen op Europort het contract voor de bouw 
en levering van twee Damen Stan Launch 804’s. 
De twee werkboten worden in gebruik genomen 
door Montis Mooring Boatservice BV en Verenigde 
Bootlieden BV, dochterondernemingen van 
Multraship. De nieuwe aanwinsten zullen onder 
meer voor lijnafhandelingsdiensten ingezet worden 
in het havengebied van Terneuzen. 

Het klassieke ontwerp van deze klasse is aangepast 
aan de specifieke terminalomstandigheden. 
De 8,62 meter lange Stan Launch 804’s worden 
uitgerust met Mampaey quick-release sliphaken, 
kaapstanders met een trekkracht van 750 kg en 
houten antislipdekken. De standaard bollard-
pull is verhoogd van 1,4 ton naar 3,2 ton, er zijn 
een 11kW boegschroef en een ø900 mm nozzle 
propeller toegevoegd en het vermogen is meer 
dan verdubbeld, tot 182kW. De hoogte van de 
boten wordt beperkt tot 2,75 meter, om onder de 
terminalsteigers extra manoeuvreerbaar te zijn. 

Het is niet de eerste samenwerking van Damen 
en Multraship. Recentelijk werden al twee ASD 
3212 sleepboten door Damen aan Multraship 
geleverd. De Stan Launch 804’s worden gebouwd bij 
Damen Maaskant Shipyards Stellendam en in 2018 
geleverd.
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Na al tien jaar in andere delen van Nederland 
actief te zijn in de Nederlandse offshore-
windindustrie, richt MHI Vestas Offshore Wind nu 
de blik op Zeeland. De Deense windmolenbouwer 
gaat 20 hectare grond van BOW Terminal 
in gebruik nemen voor de prefabricatie van 
windmolens. 

Vlissingen blijft groeien als strategische locatie 
voor de Nederlandse offshore-industrie, nu de 
bouw van een groot gedeelte van de toekomstige 
windenergieprojecten hier gebouwd gaat worden. 
Tussen 2015 en 2021 gaat het om drie grote 
offshore windparken: Borssele, Hollandse Kust 
Zuid en Hollandse Kust Noord. Ludolf Reijntjes, 
Managing Director bij BOW Terminal: ”Dit nieuwe 
contract zal nog jaren veel betekenen voor North 
Sea Port, BOW, Vlissingen en de gemeenten 
eromheen. Naast directe werkgelegenheid zal 
het ook veel mogelijkheden bieden voor lokale 
leveranciers. We kijken ernaar uit om de komende 
maanden met MHI Vestas te gaan zitten om de 
benodigdheden voor onze eerste gezamenlijke 
projecten te bespreken.”
De twee bedrijven bevestigen dat het nieuwe 
contract zal leiden tot 50 lokale banen, waarvan 
de aanloopfase in de herfst van 2018 zal 
beginnen. 
Eind 2018 staat het eerste project van MHI 
Vestas in Vlissingen gepland: de bouw van het 
offshore windpark Norther, op 23 km afstand 
van de Belgische kust en dichtbij hun nieuwe 
prefabricatieterrein.
”De overeenkomst met MHI Vestas onderstreept 
de leidende positie die we in een relatief 
korte periode hebben bereikt in de offshore 
windindustrie. Met onze gespecialiseerde 
faciliteiten vlakbij de Noordzee, vrijwel 
geen getijbeperkingen en uitstekende 
achterlandverbindingen, is onze locatie bijzonder 
geschikt voor offshore windprojecten in de 
Noordzee. Wij geloven dat deze factoren, samen 

met de brede ervaring van ons team in het 
hanteren van offshore wind componenten, MHI 
Vestas heeft overtuigd in het kiezen van BOW 
Terminal,” voegt Reijntjes daaraan toe.
Het contract luidt een nieuw tijdperk in voor BOW 
Terminal. Sinds 2010 heeft het familiebedrijf 
als een rangeerterrein voor monopiles en 
tussenstukken gefungeerd. Nu de eerste 
projecten met MHI Vestas voor de herfst van 
2018 gepland staan, staat het bedrijf op het punt 
uit te breiden tot een full-service partner voor de 
eerste windturbinegenerator. De overeenkomst 
met BOW Terminal is voor MHI Vestas de laatste 
van een aantal industriële uitbreidingsplannen, 
waaronder de bouw van een state-of-the-art 
Power Converter Module in Denemarken, een 
testbank voor haar 9,5 MW-turbine in de VS en 
een uitgebreide schilder- en productie-eenheid 
voor schoepen in Engeland.

Overeenkomst MHI Vestas en 
BOW Terminal 

MHI Vestas gaat het terrein van BOW Terminal gebruiken voor 
prefabricatie van windmolens.

6



Nieuwsbrief

De bedrijvigheid in de Vlissingse Buitenhaven 
blijft toenemen. Op het voormalige Olauterrein 
zijn de werkzaamheden van Dutch Offshore 
Contractors Logistics inmiddels behoorlijk 
zichtbaar. Waar een paar weken terug nog 
een lege vlakte was, staat nu de grootste 
kabelcarrousel van Europa. De 10-meter hoge 
carrousel, met een diameter van 26 meter, 
heeft capaciteit om 7.000 ton kabels op 
te spoelen. Momenteel is het de tijdelijke 
opslagplaats voor 70km elektriciteitskabel, 
die later gebruikt zal worden om onder water 
elektriciteit van individuele windmolens naar 
een verzamelstation te vervoeren. Een tweede, 
kleiner carrousel is al in aanbouw en komt in 
februari in bedrijf, een derde moet in april gereed 
zijn. 
DOC Logistics kan het terrein nog vier 
jaar gebruiken om, in samenwerking met 
Swan Hunter, kabelopslag en -beheer te 
faciliteren en daarnaast hun reguliere heavy-
liftwerkzaamheden uit te oefenen. Als het 
terrein over vier jaar niet meer beschikbaar is, 
wil DOC vervangende kaderuimte en een steiger 
in de Buitenhaven, omdat die met zijn directe 
ligging aan zee en diepte ideaal is voor de 
werkzaamheden van het bedrijf. 

Sleepvaart- en bergingsbedrijf Multraship krijgt 
een nieuwe loods en werkplaats aan de Goese 
Kade in Terneuzen. Begin december hebben 
Multraship en bouwbedrijf H4A het contract over 
de bouw ondertekend.

Multraship wil zich aan de Goese Kade gaan 
vestigen om dichter bij de nieuwe zeesluis te 
zitten. Het nieuwe pand wordt 200 vierkante 
meter groot, met 2.000 vierkante meter 
buitenterrein eromheen.
De loods is het eerste project van Multraship 
waarvan de bouwplannen klaar zijn. Later volgt 
een nieuw wachtgebouw voor bootlieden dat 
tussen de huidige en nieuwe sluis in komt. De 
technische dienst en het kantoorpersoneel 
komt te werken in een nog te bouwen pand 
aan de Buitenhaven, dat gebouw wordt het 
hoofdkantoor van Multraship.
 

DOC’s Cable Storage 
and Spooling Yard 
Vlissingen

H4A gecontracteerd voor 
bouw van werkplaats 
Multraship

Kees Flipse (directeur H4A), Leendert Muller (directeur Multraship), 
Pepijn Nuijten (Managing Director Multraship) en Eric de Ruijsscher 
(CEO H4A) tijdens het ondertekenen van de overeenkomst.

De grootste kabelcarrousel van Europa op het terrein van DOC 
in Vlissingen.
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De Zeeuwse voorzitters van de Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel (kortweg De Maatschappij) 
en de VNO-NCW Brabant Zeeland (de voormalige 
Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging) 
pleiten voor een Traineeship Zeeland. Inmiddels 
is ook Vlaanderen bij dit traineeship betrokken. 
Met Traineeship Zeeland en Vlaanderen worden 
afgestudeerde masterstudenten geholpen om als 
trainee aan de slag te kunnen in het Zeeuwse en 
Vlaamse bedrijfsleven, bij overheden en overige 
instellingen. Daarna is er kans op een interessante 
baan. Volgens Jorrit Snijder, voorzitter van het 
Zeeuwse Departement van De Maatschappij, zou 
dat de innovatiekracht van Zeeland versterken.
 
Uit onderzoek van het ZB-planbureau blijkt dat 
een kwart van de jongeren die voor studie en werk 
zijn ‘geëmigreerd’ naar Zeeland terugkeren. Een 
groter deel wil terugkeren, mits er interessante 
banen zijn. Een aantal Zeeuwse en Vlaamse 
bedrijven en instellingen hebben verschillende 
vormen van traineeships. Ook op landelijk niveau 
zijn er goede voorbeelden te vinden, zoals het 
Rijkstraineeprogramma, waarin trainees met 
uiteenlopende achtergronden bij verschillende 
ministeries geplaatst worden. De trainees werken 
vier dagen per week bij de betrokken instellingen 
en volgen één dag per week een gezamenlijk 
programma aan een universiteit.
 
Neldes Hovestad, voorzitter van VNO-NCW 
Zeeland: ”De kracht van Traineeship Zeeland 
en Vlaanderen is niet alleen dat het jaarlijks 
jonge professionals aantrekt, maar dat het om 
een programma gaat dat zich uitstrekt over 
heel Zeeland. Zowel de publieke als private 
sector alsook de betrokken overheden maken 
zich sterk om trainees te plaatsen. Juist deze 
bundeling maakt het interessant om talenten 
naar Zeeland te trekken. Het programma biedt 
eveneens vraagstukken die door inspirerende 
experts worden behandeld. Ook is van belang 

dat er aansluiting 
wordt gezocht 
bij professionaliseringstrajecten van de 
verschillende organisaties. Het biedt een kans 
om ook op dit vlak meer samen te werken.” Jorrit 
Snijder voegt daaraan toe: ”Denk daarbij aan 
vraagstukken zoals het duurzaam vernieuwen 
van de Oosterscheldekering in 2030, of hoe we de 
innovatiekracht van Zeeland kunnen versterken. 
Daarnaast moeten we aandacht geven aan betere 
samenwerking met onze buren Vlaanderen, 
West-Brabant en Rotterdam, zonder onze eigen 
identiteit en zeggenschap op te geven. Er zijn 
Zeeuwse thema’s te over die een interdisciplinaire 
aanpak en vooral een eigentijdse en innovatieve 
blik op de toekomst verdienen.”
Het Zeeuwse departement van De Maatschappij 
en de VNO-NCW Brabant Zeeland ondersteunen 
het Traineeship Zeeland en Vlaanderen van 
harte. Het is een pleidooi om jonge professionals 
naar Zeeland te halen en hen aan deze provincie 
te binden om daarmee de innovatiekracht te 
bevorderen. Onderdeel van Traineeship Zeeland 
en Vlaanderen is het kennis maken met alle 
aspecten van Zeeland en ook Vlaanderen tijdens 
het gezamenlijke programma. Daarin spelen 
cultuur, gastronomie, musea, kunst en landschap 
eveneens een rol. Want wat je leert kennen, ga je 
waarderen. Jorrit Snijder: ”Traineeship Zeeland en 
Vlaanderen versterkt de samenwerking tussen de 
instellingen. Bestuurders krijgen een verfrissende 
spiegel voorgehouden. Dit blijkt ook uit ervaringen 
bij andere traineeprogramma’s waarin trainees 
worden gekoppeld aan bestuurders. Het is wel 
van belang dat de trainees, wanneer ze hun 
programma succesvol hebben afgerond, een vaste 
baan krijgen in Zeeland. Het ZB-planbureau zou 
wat ons betreft een centrale rol kunnen spelen 
in de organisatie van Traineeship Zeeland en 
Vlaanderen, zij hebben de kennis in huis om te 
organiseren en te structureren.”

Traineeship Zeeland en 
Vlaanderen

 Jorrit Snijder, voorzitter van 
De Maatschappij.

8



Henk de Haas
Voorzitter
Consultant Public Affairs

Bert van Hoepen
Vicevoorzitter
Commissaris Cordeel Nederland BV

Sander van der Veeke
Secretaris
Co-owner Verex Customs Services

John Anthonise
Penningmeester
Commercieel Directeur Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Bestuursleden:

Wim van den Berge
HSEQ Zeeland Refinery

Rinus de Bruijn
Commercieel Manager Multraship Towage & Salvage

Alex de Fouw
Directeur Bedrijven Rabobank Oosterschelde

Peter de Graaff
General Manager Euro-Mit Staal

Jeroen Heesters
Managing Director Damen Shiprepair

Frank de Meijer
Managing Director Outokumpu Stainless

Bram Peters
Commercieel Manager Ovet

Secretariaat:

Yvonne de Wolf

NIEUWE PARTICIPANTEN
Het bestuur van de ZPPC heet onderstaande nieuwe 
participanten hartelijk welkom:

•  Prior Group – www.priorgroup.nl
•  Elloro – www.elloro.nl

Een korte kennismaking met deze nieuwe participanten
verschijnt in één van de komende editie’s van
Zeeland PortNews.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Zeeland Port Promotion Council.
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4380 KC  Vlissingen
T: +31(0)118 49 13 20
I: www.zppc.nl
E: info@zppc.nl

Colofon
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In onderstaand overzicht diverse interessante 
beurzen en evenementen en de publicatiedata 
voor onze Nieuwsbrief en Zeeland PortNews.

19 januari Nieuwjaarsreceptie 
8 februari ZPPC Havenlunch in het MuZeeum
februari ZPPC Nieuwsbrief 
6 maart Zeeland PortNews 
23 maart Jubileumcongres ZPPC
12 april Algemene Participanten Bijeenkomst
april ZPPC Nieuwsbrief 
mei Bedrijfsbezoek
8 mei  Zeeland PortNews 
29 - 31 mei  Breakbulk Bremen
1 juni Zeeland Seaports International Golf 
 Tournament
22 - 24 juni Zeeuwse Havendagen
juni ZPPC Nieuwsbrief 

Zeeland Port Promotion Council 
wenst u prettige feestdagen en 
een voorspoedig 2018.

Contact voor nieuws en evenementen: info@zppc.nl


