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FIJNE FEESTDAGEN 

Beste lezers, hierbij willen wij u allen hele fijne 

feestdagen wensen. Tevens willen we alle donateurs 

en de vele nieuwe donateurs bedanken voor hun 

steun aan de Streekbode. In het nieuwe jaar komt de 

Streekbode in de week van 10 januari weer uit. 

 

Een gezond 2013!!! 

Het bestuur. 

 

 

UITNODIGING KERSTDINER 

Bent u Tweede Kerstdag alleen en wilt u lekker 

eten? 

Dan bent u op woensdag 26 december a.s. van 

harte welkom in de Baptisten Kerk “De Open 

Poort”,  Gedempte Achterdiep 18 in Nieuw-

Weerdinge waar u in gezelschap van vele anderen 

kunt  genieten van een gezellige middag met een 

heerlijk Kerstdiner.  

Deze uitnodiging is niet aan leeftijd gebonden en het maakt niet uit of je wel of niet naar een kerk 

gaat.  De middag is geheel gratis.  

De inloop is vanaf  16.00 uur met een kopje koffie of thee, het diner begint om 16.30 uur.  

Zo rond 19.00 uur besluiten we het diner. 

Hebt u geen vervoer dan wordt u opgehaald.  

Als u even belt met familie Alting, (0591) 521694, dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging. 

 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
JRA Meursing Tel 522868   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

23 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

24 december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 19.30 uur,  voorganger: ds. van Elten 

25 december 

Plaats: Roswinkel 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

30 december 

Plaats:  Het Anker 

Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. Terpstra 

31 december 

Plaats: Het Anker 

Tijd:   19.30 uur, voorganger: ds. van Elten 

6 januari 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:  10.00 uur, voorganger: ds. van Elten 

 

Baptisten gemeente de Open Poort: 

23 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: dhr. Meinema 

King’s Kids Kerstfeest 

Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar 

Van 15.00 uur tot 17.00 uur 

25 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:   9.30 uur, voorganger: ds. Pflaum 

  1e kerstdag 

30 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: dhr. Remmerts 

31 december 

Plaats: de Open Poort 

Tijd: 19.00 uur, voorganger: ds. Pflaum 

  Oudejaarsdienst 

6 januari 

Plaats: de Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger: ds. Jager     Heilig Avondmaal  



De Streekbode  -  20 december  2012 
 

 

 

 

 

3

KOOPJES 

 

Spelregels “koopjes”: de bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, d ie 

men van de hand wil doen, goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan men de 

tekst (niet te lang) met 1  euro per artikel in een gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. 

 

 

SPEKKEDIKKENACTIE T.B.V. PROTESTANTSE KERK NW-WEERDINGE/ROSWINKEL. 

Het zangkoor * Gloria Patri* is gestopt met de spekkedikkenactie en wij hebben dit 

van hun overgenomen en de opbrengst is bestemd, voor het onderhoud van onze 

Kerken!  

Op 27 en 28 december, gaan we weer onze bekende spekkedikken bakken en wel in 

de Jeugdhaven, Weerdingerkanaal zuidzijde 143. Ook van daar uit, wordt de verkoop 

en bezorging geregeld en wel tussen 10.00 – 16.00 uur. De prijs is : per stuk €- 0.70 en 

10 voor €. 6,00. Wilt u er zeker van zijn, dat u spekkedikken krijgt, kunt u ze beter even bestellen bij 

Anna Boerma tel. 0599 481726 en wel voor 23 december, want OP is OP!! 

Gevraagd: oud ijzer en metalen. Wordt gratis 

afgehaald. Ook nemen we koelkasten en diepvriezers 

mee, hier zijn wel kosten aan verbonden, € 5,- per stuk. 

Bellen na 16.00 uur. Handelsonderneming Sanders-

Stap. Tel. 06 18259308 

Te Koop: gebouw “de Rank”, Weerdingerkanaal 

z.z. 118. O.a. geschikt voor kantoor, magazijn en 

vele andere doeleinden. Beschikt over 

toiletgroepen, keuken enz. Het gebouw heeft 

centrale verwarming en ruime parkeerplaatsen. 

Voor meer informatie, tel. 614422 

Gevraagd: rommelmarktspullen, wij halen het gratis bij 

u op. Tel. 521497 

Te koop: strooizout, de hele maand december € 

6,- per zak van 25kg, bezorgen is mogelijk  

(€ 6,50/zak). Tel. 06 18259308 

Te koop: meisjeskleding tot maat 174, € 1,- per stuk. 

Tel. 06 41171659 

Te koop: veel gebruikte kerstspulletjes voor een 

klein prijsje. Tel. 06 40472420 

Te koop: onkruidbestrijding met roundup, 

mollenbestrijding, sloten opschonen en zaag-, snoei- en 

tuinonderhoud. Tel. 06 31082919, dhr. Wieringa 

Te koop: vulzand en zwarte grond, ook in big-

bag. Tel. 06 13194189 

Te huur: minikraan en minishovel, ook particulier, geen 

borg. Tel. 06 81401270 

Te koop: strooizout, 25kg voor € 5,-, H&V 

Roswinkel, Roswinkelerstraat 105. Tel. 353221 
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GREPEN UIT HET VERLEDEN  

Middenstand in Nieuw-Weerdinge. 

 

 

Vervolg Weerdingerkanaal z.z. 

Aan het Weerdingerkanaal z.z. 145, waar nu de houtstek en winkel van J. Tiems zijn gevestigd, stond 

vanaf 1916 tot in de jaren twintig van de vorige eeuw het gebouw van Rijks-Kolendistributie afdeling 

Turf. Tevens was hier een stroom centrale in gevestigd. 

Een foto van dit gebouw stond in de streekbode van oktober 2008. 

De huidige woning is gebouwd in 1932. Prins had hier tot 1948 een aannemersbedrijf en 

boomzagerij. In 1948 vestigde zich hier NV Hime van B. Hemmen houthandel en zagerij. 

In 1952 vestigde J. Tiems sr. hier een bouwbedrijf, in 1975 is deze overgenomen door J. Tiems jr. De 

Doe Het Zelf zaak is er vanaf 1984. 

 

Op nr. 147 was hier ooit een koffiehuis en tramhalte. Later had L. Otter hier een kapperszaak. Jacob 

Wachtmeester heeft hier een galanterie gehad. Trip woonde hier met  een baggermolenbedrijf. Jan 

Veenker was marktkoopman (Makoma) en heeft hier ook gewoond. 

Foto Weerdingerkanaal z.z. nr. 150, nr. 148 en nr. 142 bij Eerste Kruisdiep, deze is gemaakt 

omstreeks 1905. 

 

Hervormde kerk was nog niet gebouwd, tussen beide laatste woningen door kun je huisje zien aan 

Gedempte Achterdiep. 

 

Reactie 521703 BB. 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!!! 

Als samenwerkende overlegpartners De Monden willen wij hierbij inwoners uit Weerdinge, Nieuw-

Weerdinge, Roswinkel, Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen en Foxel-Scholtenskanaal 

oproepen deel te nemen aan de vrijwilligerspools voor het Mondenzorgproject. Indien u bereid bent 

zich in te zetten om inwoners te helpen die zich niet meer volledig zelfstandig kunnen redden of af 

en toe iemand op bezoek willen hebben om de eenzaamheid  op te heffen geeft u zich dan op voor 

de vrijwilligerspool in uw dorp. Dit kan alvast vooruitlopend op de “Infohuusen” in het 

Mondengebied bij het “Infohuus” in Nieuw-Weerdinge.  Wanneer u daar aangeeft dat u mee wilt 

draaien in het aankomende Monden Zorgproject als vrijwilliger wordt dat genoteerd  en 

doorgegeven naar de coördinator van dit project. Ook kunt u aangeven wat u eventueel kunt 

betekenen voor mensen die zorg, aandacht of hulp vragen. 

 

Het “Infohuus” in Nieuw-Weerdinge is te bereiken via email:  nieuwweerdinge@infohuus.nl 

Of per telefoon : 0591 764019 

 

U kunt ook een kijkje nemen op www.infohuus.nl daar vindt u meer informatie over het Infohuus. 

U kunt zich ook als vereniging aanmelden voor dit project, het maakt niet uit. Doel is om met elkaar 

voor elkaar te zorgen oftwel de oude Noaberplicht weer oppoetsen. 

 

Wij als EOP’s gaan intussen door met het opzetten van infohuussen in iedere dorpskern van het 

Mondengebied. 

 

Dus wanneer u de tijd hebt en zich in wilt zetten voor de inwoners van het Mondengebied, aarzel 

dan niet en geef u op als vrijwilliger voor de Mondenzorg, dan kunnen we er met elkaar een 

succesvol project van maken en het leefgenot in de Mondendorpen vergroten. 

 

 

NIEUWS UIT DE TUIN...  

Deze keer dus niet over wat er allemaal mis lijkt te gaan in de 

natuur maar wat over fuchia’s. Dan reageert men misschien 

met: “wat heb ik hier aan, ze zijn nu toch bevroren ?”. Maar 

zoals ik al eerder schreef, er zijn zoveel misverstanden over 

deze prachtige kamer-,  balkon- en tuinplanten dat ik daar 

nog wel iets over wil zeggen. 

Denk niet dat ze in de tuin ( in de volle grond) in de winter 

doodvriezen. Héél veel soorten kunnen met een laag blad er 

op de winter wel overleven. De ‘stengels’ bevriezen wel maar net boven de wortels of zelfs op de 

wortels lopen ze in het voorjaar weer uit. Ja, er zijn wel soorten die bij een paar graden vorst al 

helemaal dood zijn, maar op welke regel zijn geen uitzonderingen. 

Maar van zo’n plant die je in het voorjaar koopt voor ca. € 1,50 of € 1,75 en waarvan je tot de vorst 

plezier kan hebben daarvan kun je toch niet zeggen dat het zonde van je geld is. En deze  planten kun 

je er vóór de eerste nachtvorst ook met een kluit uitsteken, in een plastic pot doen (geen rommel) en 
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vorstvrij wegzetten tot ze in het voorjaar weer naar buiten 

kunnen. De planten in de tuin beginnen dan wel later te bloeien 

dan die je in het tuincentrum of op de markt koopt maar het 

kunnen echt prachtige grote planten worden. 

De afgesnoeide planten op de foto hadden takken tot bijna een 

meter lang en- hoog en staan er al meer dan tien jaar. Dan heb ik 

er zo’n dertig die al vier jaar op dezelfde plek staan en een paar al 

zes jaar. Dus dat ze niet ‘winterhard’ zouden zijn daar heb ik 

andere ervaringen mee. En niet dat het zó moet zoals ik het doe maar op deze manier kan het dus 

ook.   

 

J. Aay (eventuele reacties: Noordveenkanaal n.z. 19, tel: 0591-521809) 

 

HEMMELTIED BIJ CAFÉ OOSTERHOF 

Hemmeltied is een drentstalig familieprogramma, dat elke zaterdag 

vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur live wordt uitgezonden vanuit een 

dorp in Drenthe. (Hemmeln is het Drentse woord voor o.a. 

schoonmaken en onder handen nemen) De presentatie is in handen 

van Harm Dijkstra en Hennie Kuijer. In maart van dit jaar was 

Hemmeltied al eens te gast in de Badde en in voorgaande jaren al 

eens bij de Tramhalte en bij de Pompoenerie. Zaterdag 1 december vond de gezellige en sfeervolle 

uitzending plaats vanuit het café Oosterhof. De accordeon groep Con Affeto zorgde voor de muzikale 

omlijsting. Buurtvereniging De Brug en het  Kleve-comité streden tegen elkaar tijdens het spel De 

Drieslag. Onderdeel van dit spel was de opdracht Gaar bij Mekaar, waarbij deze keer zoveel mogelijk 

kinderspeelgoed verzameld moest worden dat geluid maakte. Dit onderdeel en het totale spel werd 

gewonnen door het Kleve-comité  en zij konden € 100 in 

ontvangst nemen.       

Verder werd er uitgebreid de tijd genomen om gesprekken te 

voeren met lokale bewoners over hun werk en 

vrijwilligerswerk voor Nieuw Weerdinge. Zo kwamen aan het 

woord Ruud Hoogenberg over zijn werk als Harpenbouwer, 

Grietje Naber als voorzitter van het plaatselijk Zuidenveld 

Comité, Janny en Gerrit Mets als import Nieuw Weerdingers 

over hun activiteiten voor o.a. de Wencke  en de 

Zonnebloem, Egbert Pepping namens de pluimcommissie, 

Jannet Hofman, namens het zwembad bestuur, over het 

winnen van de Pluim 2011, Wim katoen namens Plaatselij 

Belang, Henk Soer over de verschillen tussen een veen- en 

een zanddorp, Gea Soer over de historische vereniging. Ook 

de dames Oosterhof kwamen aan het woord en kregen 

spontaan applaus voor hun voortzetting van het café.   

GB 
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COMPUTERLESSEN VOOR OUDEREN IN DE BADDE 

Het SKW Nieuw-Weerdinge organiseert in samenwerking met Seniorweb een computercursus voor 

ouderen. Het betreft een beginnerscursus. 

 

Deze cursus is voor beginners en het  start op dinsdag 5 februari. Het aantal lessen is 8 en de laatste 

les wordt gegeven op 2 april 2013. 

 In de voorjaarsvakantie wordt er geen les gegeven. 

 

De kosten van de cursus zijn: € 60,00. Dit is inclusief lesboek en excl. koffie/thee 

De cursus wordt gegeven in De Badde en de lestijden zijn van 13.30 uur tot 15.15 uur 

 

Voor meer informatie en/of opgave kunt u bellen met Allan Prosser of Ginie de Vries 

 

Tel: 0591 521733 ( Allan Prosser ) of 06 27 55 79 23 

 

 

IN GESPREK MET… GREET EN RENÉE OOSTERHOF.  

 

Op 25 november was het een jaar geleden dat Ep 

Oosterhof op 82 jarige leeftijd overleed. Ep was de 

eigenaar en het gezicht van café Oosterhof. Op 27 

augustus van dit jaar overleed Jannie Oosterhof op 84 

jarige leeftijd. De zaak stond een poosje te koop maar 

het bord is weggehaald en de dochters Greet en Renée 

runnen nu ruim een jaar samen het café, de slijterij en 

de beide zalen.   

 

Wat vonden jullie van het bezoek van Hemmeltied,vorige week?  

Dat was leuk en supergezellig. We hebben ons laten verrassen en het was erg leuk. We krijgen ook 

leuke reacties van mensen over hetgeen wat  wij tijdens de uitzending hebben gezegd over onze pap 

en het café.  

 

Hoe lang bestaat café Oosterhof al?  

In 1934 is het Oosterhof geworden. Het café bestaat al veel langer maar onze opa is hier in 1934 

gekomen. 

 

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om het café en slijterij voort te zetten?  

Omdat onze vader overleed en onze moeder hier toen natuurlijk nog woonde. Het begon met 

meehelpen van onze pap omdat hij ziek werd en dat meehelpen werd steeds meer omdat zijn 

gezondheid slechter werd. Het café heeft wel te koop gestaan maar de kosten gingen wel door. 

Daarnaast kwam er de vraag of wij het café open wilden houden. Dat wilden wij wel maar de mensen 
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moeten wel blijven komen. Dat is de voorwaarde en daarnaast hoort het hele pand natuurlijk 

emotioneel bij ons. Het was van onze pap en mam en onze roots liggen hier.  

 

Hebben jullie als kind ook meegeholpen in het bedrijf?  

Altijd. Er waren vroeger elke week wel feesten en bruiloften en toen waren er nog geen vaatwassers 

dus waren wij altijd aan het afwassen. Zodra wij een theedoek en lepeltjes konden vasthouden 

hielpen wij al mee. Later stonden wij achter de bar en deden de obers de bediening. Onze pap 

regelde alles omtrent de voorzaal en onze mama regelde de feesten en de bruiloften. 

 

Wat is jouw/jullie mooiste herinnering aan het café/ de feestzaal?  

Greet: Wat ik toen mooi vond waren de feesten en de muziek. Dat je kippenvel kreeg van de 

saamhorigheid die er was tijdens het gezamenlijk zingen en plezier maken, bijvoorbeeld tijdens de 

feesten van Titan. Renée: Dat geldt voor mij ook,  maar er waren zo veel mooie momenten. Ik vond 

de algehele gezelligheid en de altijd aanwezige drukte ook mooi.  

 

Zijn er nog leuke anekdotes?  

Heel veel. Als we dat allemaal vertellen dan zitten we hier morgenvroeg nog. Renée: Horen, zien en 

zwijgen. Greet: We hebben altijd gezegd: het ligt hier achter de bar en daar blijft het ook. Zo deed 

onze pap het ook, hij heeft wat dat betreft veel meegenomen in zijn graf. Wij kunnen er samen over 

praten en vreselijk om lachen en daar blijft het dan ook bij.  

 

Wie maken er nu allemaal gebruik van het café en de zalen?  

De vissers van de visvereniging komen elke dinsdag en zaterdag. De biljarters komen vast op dinsdag 

en donderdag en ook wel op andere momenten.  De kleine zaal wordt door verschillende groepen en 

verenigingen  gebruikt voor vergaderingen. Ook hebben we daar wel eens een feestje in. Wij zijn 

open van dinsdag tot en met zaterdag. De openingstijden  ’s morgens  verschillen wel eens 

afhankelijk van welke activiteit er is maar doorgaans zijn we rond 10.00 uur wel open. 

 

Hoe zien jullie de toekomst van het café?  

Als de mensen blijven komen dan blijven we open. Ook zijn we  wel bezig om het geheel weer nieuw 

leven in te blazen en de grote zaal weer in ere te herstellen. Het heeft echter wel tijd nodig. 

Als Ep en Jannie nu ‘van boven’ naar jullie kijken wat denken ze dan?  

Renée: Dan glimmen ze van trots. Greet: Ik hoop dat ze op 

een wolkje zitten en dan met een big smile zeggen “die 

twee hebben het knoert gezellig. Renée: Dat weet ik wel 

zeker. Ik denk dat ons pap echt blij is en met een glimlach 

naar ons kijkt. Greet: Onze mam stoot onze pap vast aan 

en zegt “zie je wel, ik heb het altied wel zegt”. 
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Willen jullie nog iets kwijt?  

Dat we het waarderen en er trots op zijn dat de jongelui en alle anderen bij ons komen. En dat we 

hopen dat we er in toekomst weer wat moois van kunnen maken. 

Greet en Renée bedankt voor het leuke gesprek in het café op deze rustige mooie zaterdag morgen. 

(De vissers laten het niet gauw afweten maar deze morgen was het wel echt koud.) Heel veel succes 

voor nu en in de toekomst “bij Ep”.  

GB 

 

 

TITAN-NIEUWS 

In de afgelopen maand is er bijna niet gespeeld door TITAN. Eerst was er sprake 

van een vrij weekend vanwege het oneven aantal ploegen in de klasse, daarna 

volgde een bekerronde. Daarna is thuis gespeeld tegen Wildervank en afgelopen 

zondag is er in het amateurvoetbal niet gespeeld vanwege de afschuwelijke 

gebeurtenissen in Almere. 

In de wedstrijd tegen Wildervank ging het aanvankelijk gelijk op. Halverwege 

nam Wildervank de leiding omdat een afgeslagen vrije bal precies bij een speler van hen voor de 

voeten viel. Nog voor rust nam TITAN het initiatief weer over en er werd gerust met een 2 – 1 

voorsprong. Toen TITAN vlak na rust de 3 – 1 scoorde leek het op rozen te zitten. Echter, Wildervank 

scoorde weer uit een scrimmage voor de goal. TITAN herstelde echter snel de marge van twee goals 

en met nog tien minuten op de klok stond het dus 4 – 2. De winst was bijna binnen. Niet was echter 

minder waar. Wildervank bleek toch nog in staat om twee keer te scoren, eindstand 4 – 4. 

Als u een wedstrijd van TITAN bezoekt dan bent u er, gezien alle uitslagen, bijna zeker van dat u veel 

doelpunten ziet. Het veldvoetbal ligt nu eerst weer een poosje stil. Tijd dus voor de zaaltoernooien. 

Eind januari wordt de veldcompetitie weer hervat. 

 

Voetbalvereniging TITAN wenst u alvast hele fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een 

sportief en respectvol 2013. 
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Donkere dagen 

Op weg naar de kortste dag, zo vlak voor Kerst kan het licht in huis blijven branden. Bij een dreigende 

bui en een donkere lucht kunnen de kippen om half twee op stok. Het zijn de donkere dagen voor 

Kerst. 

Donkere dagen zijn het. Een vader van drie voetballende zoons doet zijn  vrijwilligers-werk als 

grensrechter. Omdat hij dat werk naar de mening van sommigen niet goed doet, wordt hij zodanig 

afgetuigd dat hij uren later overlijdt. Staat u wel eens langs het voetbalveld en hoort u wel eens de 

commentaren die daar gegeven worden? Schepje, bij schepje, wordt er wat bij gedaan…  en dan 

ontvlammen de korte lontjes van pubers zomaar.  Alle mensen langs de lijn zijn 

medeverantwoordelijk voor het uitdragen van respect naar de scheids- en grensrechters toe. 

Acceptatie van de leiding is hoogste vereiste: de scheidsrechter is de baas. En er bestaat geen “ja, 

maar...”  

Maar… als je alleen gewend bent te willen en niets weet van moeten, is het moeilijk te accepteren 

dat iemand de baas is. Uiteindelijk zijn de grenzen zover overschreden dat iemand die zich aanbood 

om grensrechter te zijn, dit met de dood moest bekopen. De noodzaak tot bezinning is daar…voor 

iedereen: voetballers, ouders, trainers, publiek, media. 

Donkere dagen dus. In Nieuw-Weerdinge dreigt het licht in onze enige supermarkt ook nog uit te 

gaan. Iedereen hoor je zeggen dat we toch minimaal één supermarkt in ons dorp moeten houden. 

Ondertussen zijn de meesten van ons wel zo mobiel dat je ze overal tegen komt, in Ter Apel en in 

Emmen. Maar ook is er een groep die minder mobiel is en afhankelijk is van de winkel in het dorp. En 

bovendien is die winkel, nog altijd hét sociaal trefpunt van het dorp. Bij het uitdoen van het licht in 

de laatste levensmiddelenwinkel begint een proces “wie doet het licht uit…” in allerlei andere 

voorzieningen? 

 

Er ontstaat een vicieuze cirkel: geen supermarkt, de ouderen trekken weg uit het dorp, de jongeren 

vestigen zich elders. Voor je het weet is Nieuw-Weerdinge een ghost-town, zitten we met z’n allen in 

het Siberië van Nederland. Hoewel… zelfs de gevangenissen in onze  provincie zullen al worden 

gesloten… 

 

De tijd van Kerst en de jaarwisseling is een tijd van overdenking en bezinning. Erna volgt vast een 

periode waarin we met z’n allen een doorstart maken. Op Oudejaarsdag zendt RTV Drenthe de Top 

100 aller Drenten uit, RTV Noord heeft   Alle Vieftig Goud. Op nummer 1 staat daar al jarenlang Ede 

Staal met: “Het het nog nooit, nog nooit zo donker west… of het wordt altied wel weer licht”.                                               

 

 

G.B.J. Holterman     
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