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Foto’s:
De foto’s komen
uit aan ons
beschikbaar
gestelde
collecties.

Uitnodiging voor de jaarvergadering.

Bankrekening
nummer:
3828.52.435,
t.n.v. Historische
Vereniging
De Smilde,
Tramweg 59,
9422 BM
Smilde

Donderdag 21 februari houdt de Historische
Vereniging De Smilde haar Algemene Ledenvergadering in De Rank, Suermondsweg 1 te
Smilde. De avond begint om 20.00 uur. Aansluitend aan de jaarvergadering interviewt
Kars Klok, Jan en Margriet de Vries- Pomper.
Meer hierover leest u verderop in deze
Nieuwsbrief.

In deze Nieuwsbrief vindt u een samenvatting
van het financiële verslag, de notulen van de
jaarvergadering van 16 februari 2012 en het
jaarverslag.
De financiële verslagen liggen bij de penningmeester: H. Hoeks, De Sluiskampen 8, Smilde,
0592-412172 ter inzage. U kunt na afspraak de
verslagen inzien.

De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:
• Opening en vaststelling van de agenda
• Notulen van de vorige ledenvergadering
• Jaarverslag
• Verslag kascommissie
• Financieel verslag
• Bestuursverkiezing
• Rondvraag
• Sluiting van het bestuurlijk gedeelte
• Interview Jan en Margriet de Vries

Bestuur:
Aftredend en niet herkiesbaar: Gerrit Helder en
Jan Boerhof.
Het bestuur stelt Wietse de Jonge en Henk
Jonkers als kandidaten van het bestuur voor.
Tegenkandidaten kunnen zich minimaal 24 uur
voor aanvang van de vergadering schriftelijk
kandidaat stellen bij de secretaris, Jans Klok.



Notulen van de jaarvergadering van donderdag 16 februari
2012, gehouden in De Spil te Bovensmilde
Om 20.00 uur verwelkomt de voorzitter, Jan
Hoeks, de bijna 100 aanwezigen. Tevens een
woord van welkom aan mevrouw Hazelhoff-Keizer, die na het officiële gedeelte door Kars
Klok geïnterviewd zal worden en aan de muziek
voor vanavond, de harpistes Rian Lenting en Rosanne Reitsema.
Na deze woorden wordt de vergadering geopend. De
agenda wordt vastgesteld en overgegaan wordt naar de
notulen. De voorzitter vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn over de notulen van de vorige jaarvergadering
en het jaaroverzicht over 2011 van de secretaris. er zijn
geen op- en aanmerkingen en de voorzitter bedankt de
secretaris.
De kascommissie bestaat uit de heren Sterken en Doornbos. Namens de kascommissie geeft dhr. Sterken aan dat
er een uitvoerige controle is uitgevoerd. De conclusie was
dat alles overzichtelijk en duidelijk was vermeld en dat
cijfers overeenstemden met de gevraagde stukken. De
commissie stelt voor penningmeester Harm Hoeks te
ontheffen van de verantwoordelijkheid over het jaar
2011. Dhr. Sterken is aftredend als lid van de kascommissie en wordt door de voorzitter bedankt voor de gedane arbeid. De heer A. Radix is bereid gevonden om
voor de komende twee jaar deel uit te maken van de kascommissie.
Op het financiële verslag zijn geen op- of aanmerkingen.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het verslag.
Bestuursverkiezing
De aftredende bestuursleden zijn: Jan Hoeks, Ina de
Groot en Henk Koops. Jan Hoeks, voorzitter van de ver-



eniging, is niet herkiesbaar. Jan heeft zes jaar in het bestuur van de vereniging gezeten, waarvan de laatste drie
jaar als voorzitter. Hij draagt de voorzittershamer over
aan interim-voorzitter Jan Boerhof die de functie tijdelijk
zal waarnemen. De interim-voorzitter bedankt Jan Hoeks
voor de inzet om van de vereniging te maken naar wat
het nu is en overhandigt de vertrekkende voorzitter als
blijk van waardering een cadeaubon.
er zijn door de leden geen kandidaten voorgedragen voor
de aftredende leden. Ina de Groot en Henk Koops hebben te kennen gegeven dat ze nog een periode willen
aanblijven. Dit wordt door de vergadering met dank aanvaard.
Voor de opengevallen plaats heeft het bestuur Geja Hoogeveen-Visscher bereid gevonden zitting te nemen in het
bestuur. Geja is geboren en getogen in Smilde, maar de
laatste jaren woonachtig op enkele honderden meters
vanaf de grens van de voormalige gemeente Smilde.
Tijdens de rondvraag geeft Henk de Geeter, beheerder
van de website, aan dat op de website een begin is gemaakt met het plaatsen van ruim 200 namen en adressen
van inwoners van Hoogersmilde uit de periode 1913 –
1940.
Dhr. Van der Kamp zou graag willen zien dat als er
foto`s geplaatst worden in de nieuwsbrief, dat, indien bekend is, ook aangegeven wordt waar de foto is genomen.
In Nieuwsbrief nr. 32, februari 2012, staat een foto van
een boerderij, zonder onderschrift. Het blijkt de boerderij te zijn van de familie eleveld aan de Vaartweg in
Smilde. Het bestuur geeft aan hier meer aandacht aan te
zullen besteden.
Vervolgens besluit de voorzitter onder dankzegging het
officiële gedeelte van de avond. De rest van de avond
werd ingevuld door de activiteitencommissie.

Jaarverslag van de Historische Vereniging De Smilde 2012
Het jaar 2012 is voor de vereniging een goed jaar
geweest. Het ledental van ongeveer 820 leden
groeit gestaag. Het geeft aan dat de vereniging
in de behoefte voorziet, niet alleen bij de inwoners van de oude gemeente Smilde maar ook ver
daarbuiten. Veel oud-inwoners van Smilde, in een
aantal gevallen al tientallen jaren geleden vertrokken naar andere oorden, zijn enthousiast
lid van de vereniging. Het afgelopen jaar zijn
weer tal van activiteiten ontplooid, waar telkens grote groepen mensen werden begroet.
Veelal was de beschikbare ruimte nauwelijks toereikend.
Bestuur
Het bestuur bestaande uit:
Jan Boerhof, Gerrit Helder, Harm Hoeks, Geja Hoogeveen, Tineke Groenink, Ina de Groot, Jans Klok, Henk
Koops en Dineke Meilof. Het bestuur vergadert 10 keer
per jaar en vertegenwoordigd de vereniging bij vele gelegenheden. Daarnaast geeft het bestuur jaarlijks een aantal nieuwsbrieven uit. Het afgelopen jaar hebben 27
nazaten van de familie Van der Werf, voormalige eigenaren van enkele scheepswerven in en in de omgeving van
Smilde, een bezoek gebracht aan de voormalige gemeente
Smilde. zij zijn door het bestuur ontvangen en rondgeleid op de plaats waar hun voorouders hebben gewoond
en gewerkt. Ter gelegenheid van dit bezoek is op de bank
bij de helling aan de Drentsche Hoofdvaart een bordje
bevestigd met als opschrift “Reünie nazaten Scheepswerf
R. v.d. Werf 2012”.

leden in de gemeente Midden-Drenthe is ook bij veel
oud-inwoners van de gemeente Smilde veel waardering
voor hetgeen “levend Verleden” heeft te bieden. De samenstelling van de redactie is al enige jaren onveranderd
gebleven. Omdat het redactielid Willie Mast aangegeven
heeft om op termijn te willen stoppen, is de redactie op
zoek naar mensen die plezier hebben in het schrijven van
artikelen en een bijdrage willen leveren aan het “levend
Verleden”.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit:
Gerrit Helder, Hannie Idema, Kars Klok en Klaas Vos.
evenals voorgaande jaren is ook de activiteitencommissie
in 2012 erin geslaagd een afwisselend programma te bieden met voor de bezoekers interessante onderwerpen. Op
de jaarvergadering van 16 februari in “De Spil” werd
Mevr. Hazelhoff-Keizer geïnterviewd. zij gaf een inkijk
in het leven van vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Smilde. De overval op het distributiekantoor,
waar mevrouw Hazelhoff destijds werkte, kwam hierbij
ook aan bod.
Op donderdag 12 april 2012 was Jelle Vanderveen te gast
in de Schakel in Hoogersmilde. Jelle heeft een inleiding
gehouden over de omzwervingen van twee geallieerde piloten die met behulp van de ondergrondse probeerden
via Smilde en Diever weer naar engeland terug te keren.
De avond werd door ruim 80 personen bezocht.

Het bestuur heeft zich laten zien op de braderie in Bovensmilde. Het plan was om een foto-presentatie te vertonen, maar de elektriciteitsvoorziening liet dat niet toe.
Wel werd veel informatie gegeven over de vereniging, wat
resulteerde in een aantal aanmeldingen.
Het bestuur heeft regelmatig overleg met zusterverenigingen in de gemeente en de naaste omgeving. Daarnaast
worden regelmatig door de vereniging diavoorstellingen
gegeven voor o.a. Het Beurtschip, de Driemaster en
P.c.O.B. Hierbij wordt, afhankelijk van het onderwerp,
een selectie genomen uit het fotoarchief en deze getoond.

Op zaterdag 9 juni organiseerde de activiteitencommissie
van de Historische Vereniging de jaarlijkse excursie. Met
ruim 50 leden ging de reis ditmaal naar het Poptaslot in
Marssum (bij leeuwarden) en het Planetarium in Franeker. In het Poptaslot (Heringastate) werd door een gids
een rondleiding verzorgd en uitleg gegeven van de geschiedenis van het slot en over de families die er hebben
gewoond.
Bij het Planetarium in Franeker werd in de voormalige
woonkamer uitleg gegeven over het planetarium en de
betekenis van de diverse hemellichamen welke aan het
plafond waren uitgebeeld. Daarnaast kon het museum
worden bekeken.

Redactie “Levend Verleden”
De redactie bestaat uit:
Meeuwes Braam, Fred Fontijn, Folkert Frieszo, Jan Kiers,
Willie Mast en Sjoerd Post. Jaarlijks wordt door de redactie vier maal een ”levend Verleden” uitgegeven. In
“levend Verleden” wordt veel informatie gegeven over de
oude gemeente Smilde en haar inwoners, waarbij onderwerpen, gebeurtenissen worden uitgediept en op een
prettige, leesbare wijze worden gebracht. Naast de vele

Dinsdag 25 september werd in “The Bridge” in Bovensmilde een inleiding verzorgd door Henk de Geeter
samen met zijn dochter Sandra. Henk, de laatste eigenaar
van de Mustangfabriek in Assen, nam de bezoekers mee
in de geschiedenis van dit bijzondere bedrijf, waar ook
veel inwoners van Smilde hebben gewerkt. Onderwerpen
als, de bouw van de fabriek, de oorlogsjaren, de grote
brand in 1948, de jubilea en natuurlijk de verschillende
fietsen die er in die jaren zijn geproduceerd, kwamen aan


bod.

den er op gezette tijden artikelen toegevoegd.

Donderdagavond 22 november was Berend Boon uit
Assen te gast in “De Schakel” in Hoogersmilde. Dhr.
Boon hield een inleiding met als titel: “Wil de laatste
kruidenier het licht uitdoen.”
Ruim 80 bezoekers hebben aandachtig geluisterd naar de
verhalen die werden ondersteund met foto`s. Naast winkels uit Smilde kwamen ook veel winkels aan bod uit de
provincie. Door veel bezoekers werden de verschillende
winkels en het interieur van de winkels herkend. Verder
had dhr. Boon vele gebruiksvoorwerpen en artikelen uit
winkels uit het verre verleden tentoongesteld.

Werkgroep Scheepvaart
Naar aanleiding van een oproep in de Nieuwsbrief hebben zich een viertal personen, te weten lammert Huizinga, Jan Nuis en in een later stadium na het afronden
van de werkgroep bruggen, Jan Koerts en Fred Hendriks
aangemeld voor de werkgroep Scheepvaart. De scheepvaart heeft in de geschiedenis van Smilde altijd een belangrijke plaats gehad. Vele families zijn jarenlang
betrokken geweest bij die scheepvaart. Niet alleen de
schipperfamilies maar denk ook aan de scheepswerven
die Smilde rijk was en de schippersbeurs. Veel van deze
onderwerpen zal door de werkgroep Scheepvaart worden
verzameld en onderzocht.

De activiteitencommissie, tussentijds aangevuld met bestuurslid Geja Hoogeveen, is ook bezig om het programma voor het 10-jarig jubileum van de vereniging.
Overige werkgroepen
Werkgroep film.
De werkgroep bestaat uit:
Bennie de Boer, Jan Hoeks, Ginus Grendelman, Tineke
Groenink, Sjoerd Post en Klaas Vos.
De werkgroep legt verschillende activiteiten vast in de
voormalige gemeente Smilde. Het filmen wordt voornamelijk uitgevoerd door Bennie de Boer en het geheel
wordt ondersteund door dhr. Grenderman, zelf een deskundige filmer.
Werkgroep Bruggen.
Door Fred Hendriks en Jan Koerts wordt de geschiedenis
van de bruggen in beeld gebracht. De heren zijn begonnen met de Van liersbrug. Inmiddels heeft de werkgroep
haar activiteiten afgerond.
Werkgroep Foto`s en Archief
De werkgroep bestaat uit:
Annie Kreuze, Gerrit Helder en Henk Jonkers.
Regelmatig worden nog oude foto`s aangeboden om te
scannen. Wanneer dit foto`s zijn waarop personen staan,
waarvan de namen niet bekend zijn, wordt dit zowel op
de website als in de Nieuwsbrief geplaatst. In bijna alle
gevallen wordt het merendeel van de personen door de
leden herkend. Dit is een uitstekende wijze om ons archief zo compleet mogelijk te maken.
De werkgroep Archief heeft sinds kort de beschikking
over een archiefruimte in de kelder van Villa Maria. Vervolgens is het Archief geordend en op een dusdanige
wijze gearchiveerd dat ook alle stukken terug te vinden
zijn. De volgende stap is om alle beschikbare foto`s te
linken aan de vele archiefstukken.
Werkgroep Website
Henk de Geeter beheert de website. In samenwerking
met o.a. bestuur, redactie en activiteitencommissie wor

Werkgroep Veenbrug
De reconstructie van de Veenbrug ligt al 15 jaar aan de
noordzijde van de Suermondsweg op de locatie waar 200
jaar v chr. de authentieke veenbrug heeft gelegen. Na 15
jaar zijn op vele plaatsen de balken (brugdek) deels of geheel verrot. Het Drents landschap zal de brug in samenwerking met de Historische Vereniging renoveren.
Daarnaast wordt de brug verlengd tot in het bos waar
ook in het verleden de brug is begonnen. De werkgroep,
bestaande uit Roelof Matien, Wim Harders, Harm
Hoeks en Dirk Haanstra, gaat met behulp van vele vrijwilligers, samen met het Drents landschap en met een
financiële ondersteuning van de gemeente de verlenging
realiseren
Naast de genoemde personen is nog een grote groep
mensen binnen de vereniging actief. Denk hierbij aan de
groep mensen die de bezorging van het blad “levend
Verleden” verzorgd of de klankbordgroep van de redactie.
Wij hopen dat u als lid van de Historische Vereniging
De Smilde ook in 2013 weer vol enthousiasme deel wilt
nemen aan onze activiteiten. Over bezoekersaantallen op
lezingen of interviewavonden hebben we niet te klagen.
Dit alles stimuleert het bestuur, redactie en overige werkgroepen van onze vereniging om vol overgave door te
gaan. We wensen u een goed en plezierig 2013 toe.

Jaarrekening 2012
•
•
•
•
•

Financiële positie goed te noemen.
liquide middelen 31 december
€ 253.57
Algemene reserve 31 december
€ 18.461.95
Vervangingsreserve 31 december
€ 3.500.00
De jaarrekening is dit jaar gecontroleerd door de
heren
• A. Doornbos en
• A. Radix en deze is akkoord bevonden.
Financiële positie
De financiële positie van de vereniging vertoont een vrij
constant beeld en is in verhouding tot de activiteiten
goed te noemen.
De vereniging heeft de afgelopen jaren een vaste plaats
weten te bemachtigen in de Smildeger samenleving en is
voor de leden welke elders wonen niet meer weg te denken. Voor de bekostiging van de activiteiten is het be-

stuur aangewezen op de opbrengst van de contributies.
Voor extra bijzondere zaken wordt getracht subsidies en
donaties van derden te verkrijgen. Uit de contributie van
de ruim 800 leden worden de kosten van de 4 edities van
ons tijdschrift levend Verleden betaald, alsook de
Nieuwsbrieven en de informatieve bijeenkomsten.
Kerncijfers
• Betalende leden per 1 januari 2012: 812
Betalende leden per 31 december 2012: 822
• contributie €. 15.00 per jaar
• 554 leden betalen via automatische incasso
• In de Algemene Reserve zit een substantieel deel t.b.v.
het jubileumjaar 2013
• Alle 4 de oplagen van levend Verleden bedroegen
900 exemplaren.
– Penningmeester H. Hoeks

Rekening van baten en lasten 2012
Lasten

RekeningBegroting Rekening
2011
2011
2012

Bestuurskosten
Bestuur en Redactie 1.132,34
ledenvergadering
63,00
Portokosten
802,58
contributies
39,14
Bankkosten
139,67
Afschrijvingen
7,50
Invorderingskosten
155,89
Verzekeringen
102,02

1.200,00
75,00
850,00
50,00
150,00
200,00
150,00
110,00

944,07
0,00
1.146,37
37,08
159,77
216,96
0,00
104,25

Publicaties:
Nieuwsbrieven
Tijdschriften
Website
Activiteiten
Bestuurskamer
Reserveringen
Subsidies
Filmclub

731,85
4.078,14
201,00
1.355,74
218,42
1.108,99
0,00
0,00

900,00
4.350,00
100,00
2.100,00
225,00
2.000,00
0,00
0,00

1.734,30
4446,56
104,25
1.789,52
221,26
2.352,96
500,00
378,60

Resultaat
Totaal

2.643,46
p.m -/-961,45
12.779,74 12.460,00 13.174,50

Baten
Algemeen
contributies
Rente

Publicaties:
Verkopen

Totaal

RekeningBegroting Rekening
2012
2012
2012
12.180,00 12.000,00 12.330,00
158,99
210,00
209,50

440,75

250,00

635,00

12.779,74 12.460,00

13.174,50



Begroting 2013
Lasten
Bestuurskosten
Bestuur en Redactie
ledenvergadering
Portokosten
contributies
Bankkosten
Afschrijvingen
Invorderingskosten
Verzekeringen

Begroting 2012

Rekening 2012

Begroting 2013

1.200,00
75,00
850,00
50,00
150,00
200,00
150,00
110,00

924,07
0,00
1.146,37
37,08
159,77
216,96
0,00
104,25

1.200,00
0,00
1.400,00
50,00
150,00
217,00
0,00
110,00

900,00
4.350,00
100,00
2.100,00
0,00
225,00
2000,00
0,00
12.325,00

1.734,30
4.446,56
104,25
1.789,52
378,60
241,26
2.352,96
500,00
13.174,50

2.000,00
5.000,00
148,00
2.100,00
500,00
225,00
0,00
0,00
13.100,00

Begroting 2012

Rekening 2012

Begroting 2013

12.000,00
210,00

12.330,00
209,50

12.300,00
300,00

250,00
12.460,00

635,00
13.174,50

500,00
13.100,00

Publicaties
Nieuwsbrieven
Tijdschriften
Website
Activiteiten
Filmclub
Bestuurskamer
Reserveringen
Subsidies
Totaal

Baten
Algemeen
contributies
Rente
Opbrengsten
Verkopen
Totaal

Balans per 31december 2012
Activa
Rekening courant
Spaarrekening
Nog te ontvangen
Vooruit betaald Post nl
Bezittingen
Voorraad
Hulpmiddelen
Totalen



31-12-2011
1.109,24
19.608,99
0.00
100,00
75,00
12,00
1.089,96
21.995,19

31-12-2012
253,57
21.961,95
0.00
100,00
75,00
12,00
872,00
23.274,52

Passiva
Algemene Reserve
Vervangingsreserve
Nog te betalen
Vooruit ontvangen
Kapitaal

31-12-2011
16.108,99
3.500,00
492,29
30,00
1.863,91

31-12-2012
18.461,95
3.500,00
286,81
104,25
921,51

21.995,19

23.274,52

Margriet en Jan de Vries vertellen o. a. over hun schaatscarrières
Na afloop van de jaarvergadering op donderdag
21 februari 2013 zijn Jan en Margriet de VriesPomper te gast bij ‘De Smilde’.
Margriet en Jan zijn zelfs buiten Smilde bekend naar
aanleiding van hun schaatssuccessen als kernploegleden,
eind jaren ’60 en begin ’70 van de vorige eeuw. Aan de
hand van foto’s vertellen zij over hun jeugd, de liefde en
de passie voor het schaatsen, hoogte- en dieptepunten in
hun schaatscarrière. Wat ze erna deden en de successen
van hun kinderen komt ook aan bod.
Het sportieve echtpaar zit vol verhalen en anekdotes.
Waaruit blijkt dat een getalenteerd kind veel geld kan
kosten en dat Margriets vader, Gezienus Pomper, altijd
vol overgave achter de ontwikkeling van zijn dochter
stond en haar voortdurend heeft gestimuleerd. zelf was
hij een schaatsliefhebber in hart en nieren. Jan had een
relatief korte carrière. Hij was een groot talent en
bouwde aan een glansrijke carrière tot een vervelend inci-

dent hem tot stoppen dwong, waar hij het in het begin
erg moeilijk mee had.
“Om bij de top te komen moesten we veel dingen, die
we ook erg leuk vonden, aan ons voorbij laten gaan. Trainen en nog eens trainen, trainingskampen en wedstrijden
rijden in het buitenland, we waren veel onderweg”, vertellen Jan en Margriet.
Maar ze kijken met voldoening terug op hun actieve periode en vinden dat het schaatsen hun leven heeft verrijkt.
Wilt u de verhalen van Jan en Margriet uit hun eigen
mond horen?
Kom dan op donderdagavond 21 februari a.s. naar “de
Rank”, Suermondsweg 1 in Smilde.
Aanvang van de jaarvergadering: 20.00 uur, aansluitend
interviewt Kars Klok het schaatspaar.
De toegang is gratis voor leden en niet-leden.



Excursie Herinneringscentrum ‘Kamp Westerbork
Dit jaar hebben we de excursie dichtbij gepland. We gaan
op vrijdag 26 april, ruim een week voor de dodenherdenking, een bezoek brengen aan het Herinneringscentrum
Westerbork. een gids zal een inleiding verzorgen en ons
rondleiden over het kampterrein.
Het programma:
13.25 uur
Verzamelen bij de balie van het museum.
13.30 uur
een educatief medewerker verzorgt een
inleiding met film. Hierin staan de
Joodse slachtoffers uit Smilde centraal.
14.15 uur
We bekijken de tentoonstellingen.
Tussendoor staat er in het museum café
een kopje koffie of thee klaar.

15.00 uur
15.15 uur
16.15 uur
16.30 uur

Per bus naar het voormalig kampterrein.
De educatief medewerker verzorgt een
rondleiding op het kampterrein.
Terug naar het museum.
einde programma.

Vervoer met eigen auto naar het Herinneringscentrum.
Kosten €15,- (entree - educatief programma - busvervoer
- koffie of thee).
Betaling contant bij de ingang van het museum.
Opgeven voor 20 april bij Klaas Vos, per mail
klaasvos44@hotmail.com of tel. 0592-412671

‘De poppenfabriek’, het verhaal van
Herbert Steinweg (90) en Elcee-Haly
Binnenkort verschijnt bij Fontijn & Partners onder de
titel ‘De poppenfabriek’ een nieuw boek van Sjoerd Post.
Redacteur van levend Verleden beschrijft hierin het levensverhaal van de oud-directeur van elcee-Haly, de nu
90-jarige Herbert Steinweg uit Bovensmilde. Hoe hij in
1933 als elfjarig jongetje met zijn ouders vluchtte uit
nazi-Duitsland en het gezin als eerste Joodse vluchtelingen in Nederland werd opgenomen. Post beschrijft indringend de onderduikperiode in de Tweede


Wereldoorlog, waardoor Steinweg ontkwam aan een vrijwel zekere dood in de vernietigingskampen. Na de oorlog begon hij, samen met zijn broer, een
speelgoedbedrijfje in Amsterdam, dat in 1949 werd overgeplaatst naar Bovensmilde. Veel aandacht in het boek
voor de oud-werknemers van elcee-Haly. Het boek is geïllustreerd met veel foto’s en gaat 14.95 euro kosten. Het
is nu reeds te bestellen bij de schrijver, telefonisch
413579 of per mail: sjoerdenria@ziggo.nl

