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 Gasselterboerveenschemond 

 J.H.Kruitstraat             

 Noordzijde 

 Zuidzijde 

Tweede Dwarsdiep 

Eerste Dwarsdiep 

Vrijdomstreekje 

Paterslaan 

Gasselter- 

nijveen- 

schemond 

Let op!!!!!!  Woensdag  8 februari  
wordt uw oud papier weer opgehaald!!    



Streek- ,  Vereniging–  en ander  

Nieuws uit eigen dorp 
Opgericht op 1 oktober 1976 
Verschijnt 6 keer per jaar. 

Abonnementsgeld van NUED is  € 12,50 per jaar. 
Opgave bij Thijs Bakker 0599- 612 470 / 0653 677 345 

Hoofdstraat 72, 9514 BG  Gasselternijveen 
Bankrek. NL22 RABO 0321 1016 69  

Timmer De Echte  Bakker 

www.echtebakkertimmer.nl 
 

Dorpsstraat  33 

GASSELTE 

 (0599) 564 920 

Europaplein  18 

STADSKANAAL 

(0599) 615 695 

Gasselterweg  2d 

GASSELTERNIJVEEN 

 (0599) 512 537 

Inleveren  

copy 

voor NUED 

graag  

één week 

voor de  

1e van de 

even maand. 

Bij voorkeur 

digitaal. 

Dus laatste 

week van 
Januari 

Maart, Mei 

Juli  

September 

November   

Zuidzijde  30 

9515 PJ  Gasselternijveenschemond 

Tel. +31-6-51331237 

www.motorschuur.info // info@motorschuur.info 
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De oplossing van de vorige puzzel is: 

zangmis 
Door loting van de goede inzendingen is de gelukkige winnaar: 

Jannie Martens,  Noordzijde  95 

De oplossing van de nieuwe opgave kunt u weer insturen of mailen 

naar: 

Redactieadres: Hoofdstraat 72, 9514 BG  Gasselternijveen.  
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Redactieadres: 

Nieuws Uit Eigen Dorp 

Hoofdstraat 72 

9514 BG  Gasselternijveen 

Tel. 0599 - 612 470 
nieuwsuiteigendorp@gmail.com 
 

Van de redactie 

VOORWOORD: 

Hallo inwoners van Gasselternijveenschemond, 
hier is dan onze eerste uitgave van NUED in 2023. 
Allereerst wil ik iedereen de beste wensen toe voor het nieuwe jaar, 
de zieken onder ons van harte beterschap wensen, en iedereen die 
een dierbare heeft verloren heel veel sterkte wensen. 
Deze uitgave gaat deze keer huis aan huis, om de nieuwe inwoners 
ook op de hoogte brengen van het wel en wee in Gasselternijveen-
schemond. Nieuwe inwoners die het NUED willen blijven ontvangen 
kunnen € 12,50 overmaken op onze bankrekening, vermeld wel even 
uw adres bij het overmaken. 
Heel veel leden hebben al betaald, maar enkele leden hebben maar  
€ 7,50 over gemaakt, graag even aanvullen tot € 12,50. 
 

Bij deze wil ik ook onze adverteerders bedanken voor hun bijdrage, 
zonder hun steun wordt het moeilijk, de kosten van papier en inkt 
gaat enorm omhoog. 
In deze uitgave leest u: beheerder Dorpshuis stopt per april, de Paas-
haas komt op bezoek, oproep donatie Roemenië, nieuw bankje in 
Tweede Dwarsdiep, op weg naar een hartveilige dorp, NL DOET, uitleg  
Dorpsbelangen, verslag Snerttoernooi, Natuur werkdag voor volwas-
senen en de jeugdclub. 
 
Veel leesplezier, 
Thijs Bakker 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LoGzkWqk9H0CyM&tbnid=dR6F-EHFRBb0NM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tcgilze.nl%2Fcontent%2Fhtml%2F331.asp%3Fvn%3D47985%26page%3D4%26cat%3D0&ei=cgjdU9v7G4HvOZq4gLgG&bv
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Beheerder Jurrie Telkamp Stopt. 

Hallo allemaal, 

met dit bericht wil ik jullie allemaal inlichten hoe de situatie in ons Dorps-

huis te Gasselternijveenschemond op dit moment is.  Ik ben 18 jaar lang 

beheerder geweest van ons Dorpshuis en heb dit altijd met heel veel plezier 

gedaan voor iedereen.  Maar ik heb bij het huidige bestuur aangegeven dat 

ik met ingang van april geen beheerder meer zal zijn van het Dorpshuis. 

Ik zal nog wel huurder zijn van de keuken, kantoor en barretje.  De reden 

dat ik deze beslissing genomen heb komt door het huidige bestuur. 

Met het vorige bestuur heb ik altijd goed kunnen samenwerken, er was een 

gevoel van samen en dat heb je nodig.  Toen Corona uitbrak hebben we dan 

ook samen de schouders eronder gezet, het bestuur door zo zuinig mogelijk 

te doen en daar waar kon subsidie aan te vragen en als beheerder heb alle 

twee de jaren elke maand gewoon mijn huur betaald en heb de schoon-

maakvergoeding van € 25,00 per week laten vervallen, zodat het geld in de 

kas van het Dorpshuis kon blijven.  Hierdoor hebben we er samen voor ge-

zorgd dat toen het weer mocht, de deur van het Dorpshuis dan ook weer 

open kon voor iedereen. Na Corona kregen we een nieuw bestuur bestaan-

de uit:  

Voorzitter  : Jan Hessel Kruit 

Penningmeester : Odile Kaiser, (pas vervangen door J. Tuitjer) 

Bestuursleden : Els van Laar, (inmiddels weer gestopt). 

     Jaap Munneke, Heidie Meijer en Lou Lou Marleen. 

Het is heel jammer dat ik na 1 jaar met dit bestuur moet constateren dat dit 

bestuur niet goed functioneert, er wordt te veel onnodig geld uitgegeven en 

dit is zorgelijk na twee jaar Corona.  Daarnaast communiceren ze heel 

slecht.  Hierdoor is samenwerken met dit bestuur onmogelijk geworden. 

Ze snappen niet dat je naast de mensen moet staan en niet zoals hun doen 

erboven.  Ik heb als beheerder altijd zo dicht mogelijk bij de mensen ge-

staan, en dat hoort ook zo te zijn.  Zoals  ik al eerder zei was er met het vori-

ge bestuur een gevoel van we doen het samen en dat is bij dit bestuur 
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Natuurwerkdag 

Het coördinatieteam natuurbeheer wil graag deze winter een natuur-
werkdag gaan organiseren en wel op zaterdag 11 februari. 

We hopen op voldoende deelname en gaan proberen dan allerlei 
klussen in het gehele dorp te doen.  

Voorbeelden zijn noodzakelijk onderhoud aan: fruitbomen snoeien, 
wandelpaden gangbaar houden, speeltuinen, zitbankjes, papier en 
plastics opruimen etc.  Andere prima ideeën zijn natuurlijk ook nog 
van harte welkom. 

We vragen ook nog advies aan het Landschapsbeheer Drenthe, waar 
we ook allerlei gereedschappen kunnen lenen. 

We gaan dan op zaterdag 11 februari met elkaar aan de slag van ca. 
9.00 uur tot ca 13.00 uur en als afsluiting zal er dan in het Dorpshuis 
een heerlijke pan snert en voor de kinderen pannenkoeken klaar 
staan. 

Namens het coördinatieteam Natuurbeheer 

========================================================= 

Natuurwerkdag hier doet de 

Junior /Jeugdclub ook aan mee!!! 

Junior /Jeugdclub 

    De Mond 

Zaterdag 11 februari doet ook de jeugd van Gasselternijveensche-

mond mee, het is de bedoeling dat er minimaal 10 jeugdigen aan dit 

gebeuren mee doen. 

Dat kan alleen als er bij iedere jeugdige een volwassene bij aanwezig 

is voor de begeleiding, dit is voor de veiligheid en verplicht!! 

Na afloop lekkere pannenkoeken en snert. 

Jullie kunnen je opgeven bij Miranda Bresser tel. 06 393 463 76 



Digitaal verzending naar het CBR 

( via zorgdomein)  

rijbewijskeuring A, BE, CE, DE en  

code 95 in het dorpshuis in  

Gasselternijveenschemond. 

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische 

keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, 

of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het ver-

lengen van uw rijbewijs A? B/E? C/D/E? Code 95, taxi pas.  Maak dan 

nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Gasselternijveen-

schemond. Locatie: dorpshuis, Noordzijde 165, 9515 PE Gasselternij-

veenschemond. Data: wekelijks. 

Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een af-

spraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau 

(09.00 – 18.00 uur):  0516-514574   of  06-14716543   

Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com 
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11e SNERTTOERNOOI 

Na 2 jaar uitstel vanwege corona, ging 29 december eindelijk het 11e 
Snerttoernooi van start. Om 14.00 begonnen de klaverjassers aan hun 
5 ronden.  Tinus Deuring bleek na afloop de meeste punten behaald 
te hebben en kon dus tot SNERTKONING gekroond worden. 
Daarna zetten de deelnemers, tegen half 6, zich aan een  heerlijke pot 
snert met roggenbrood, verzorgd door Miranda. 
Vervolgens werden nog een paar potjes gedart en gesjoeld. 
Het darten ging volgens een zogenaamd “halveringssysteem”. Hierbij 
worden na een misser de reeds behaalde punten gehalveerd. Zo heb-
ben ook ongeoefende spelers nog ruime kansen. 
Uiteindelijk ging hier de eerste prijs naar Wim Meijer, die Hilko Kete-
laar nipt voor bleef. Bij de sjoelers ging Ria Meijer met de hoogste eer 
strijken. 
 

BNG 
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absoluut niet aan de orde.  Als beheerder heb ik altijd mijn best gedaan om 

het iedereen naar de zin  te maken en ervoor te zorgen dat het gezellig was 

voor iedereen die binnen kwam lopen. 

Maar dit bestuur doet erg geheimzinnig en waardeert niet wat ik groten-

deels vrijwillig allemaal doe, en respect voor alles wat ik doe is er helemaal 

niet.  Door dit bestuur word ik niet meer gevraagd, en mag ik nergens aan 

deelnemen, ik word overal buiten gehouden, maar mag na een activiteit 

van hun wel gratis de rommel opruimen, ik pas ervoor om loopjongetje van 

hun te zijn.  En ik mag dan ook nog het meeste betalen van iedereen.  Dan is 

er ook nog een huurder door gedonder met het bestuur vertrokken, dit  

maakt ze niet uit, hierdoor vraag ik mij af of dit bestuur wel de intentie 

heeft om het Dorpshuis open te willen houden, want als het je niet uit-

maakt dat er een goede huurder opstapt en je een goede beheerder weg-

pest heb ik daar wel mijn vraagtekens bij. 

Ik ben de grootste huurder van het Dorpshuis, dus er zal heel veel geld weg 

gaan vallen. 

 

Hierbij wens ik het bestuur heel veel succes om het Dorpshuis weer op de 

rit te krijgen en de deur open te houden voor al zijn en haar bezoekers. 

 

Ik wil iedereen bij deze bedanken voor zijn en haar vertrouwen al die jaren 

in mij en het hele Caterings Team. 

 

Dank jullie wel allemaal, 

Groetjes J. Telkamp. 

http://www.goedkoperijbewijskeuringen.com


Junior /Jeugdclub 

    De Mond 
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De paashaas komt op be-

zoek in het dorpshuis met 

activiteiten voor de junior/

jeugdclub van de Mond 

op zaterdag 8 april. 

Er komt nog een flyer voor 

die tijd met welke activitei-

ten er worden gehouden. 

====================== 
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 NUED, Dorpshuis en Dorpsbelangen - de verschillen. 
 Nu wij vanuit Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond mensen 
benaderen om lid te worden merken wij dat er nogal wat verwarring 
heerst over de functies en de verschillen daartussen van NUED, 
Dorpshuis en Dorpsbelangen.  Hieronder een korte uitleg van elk 
van de drie. 
 

NUED: Dit is het nieuwsbulletin van en voor ons dorp waar je een 
abonnement op kunt nemen. Dat kost € 12,50 per jaar. Ieder die dit 
wil kan hiervoor kopij aanleveren. Thijs Bakker verzamelt de kopij, 
verzorgt het drukwerk en de bezorging. Vooral ook een blad waarin 
clubs en organisaties in ons dorp informatie onder de bewoners 
kunnen brengen. 
 

Het Dorpshuis: het ‘Dorpshuis’ wordt gerund voor het hele dorp 
door het Stichtingsbestuur.  Het Dorpshuis is er ten dienste van het 
dorp. Alle kleine en grote zalen kunnen gehuurd worden voor fees-
ten en activiteiten.  Het bestuur heeft de taken van de beheerder 
overgenomen daar de heer Telkamp aangegeven heeft te willen 
stoppen als beheerder van het Dorpshuis. Je kunt geen lid worden 
van het ‘Dorpshuis’, maar wel donateur. 
 

Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond: Dit is een vereniging, 
die opkomt voor de belangen van de dorpsbewoners en heeft als 
taak de leefbaarheid van ons dorp te vergroten. Hoe meer mensen 
lid zijn van Dorpsbelangen hoe meer we voor de bewoners kunnen 
bereiken. Het bestuur heeft een coördinerende taak en vormt de 
schakel tussen de dorpsbewoners, de gemeente en andere organi-
saties die van belang voor ons dorp kunnen zijn. Van de vereniging 
kun je lid worden. Dit staat los van NUED. Het lidmaatschap kost € 
7,50 per jaar. Er wordt voor de leden 4x per jaar een nieuwsbrief 
uitgebracht met daarin het specifieke nieuws van Dorpsbelangen. Er 
wordt elk jaar een jaarvergadering gehouden om verantwoording af 
te leggen door het bestuur en nieuwe plannen te bespreken. 
 

Namens het bestuur Dorpsbelangen, 
J.Middeljans-v.d. Weide 



Gasselternijveen ,Hoofdstraat  103 ,  0599 - 513 152 , www.hovenier-everts.nl 

 Advertentie van 

USA CARS 
Inlichtingen: 

Wietse  Meijer 

Noordzijde 43 

Gasselternijveen-

schemond 

Info: Wietse, < info@usacarsandallbikes.nl > 06.47 522 479 

www.usacarsandallbikes.nl 

STICHTING USA CARS AND ALL BIKES 

Griffeweg 96 - 6  9723 DV Groningen 

(050) 313 05 47, info@ketelaar-kroon.nl 
 

Liliënthalplein 1, 9501 XP  Stadskanaal 

(0599) 62 18 18,  info@ketelaar-kroon.nl 
 

Cereslaan 2, 9641 MJ  Veendam 

(0598) 724 924, info@ketelaar-kroon.nl 

Betrokken, betrouwbaar en compleet. 

     REGISTER     

     BELASTING 

     ADVISEURS 

TUIN & VIJVERCENTRUM CORPORAAL 

Noordzijde  147  Gasselternijveenschemond 

Telefoon: 0599-613 139 

Coniferen 

Heesters 

Heide 

Vruchtbomen 

Potgrond 

Meststoffen 

Bestrijdingsmiddelen 

Zwembad artikelen 

Vijverfolie 

Vijverpompen 

Filtersystemen 

Waterplanten 

Filtersystemen voor de vijver  met 100 % helderwatergarantie 

WWW.TUINCENTRUMCORPORAAL.NL 

Van Boekerenweg 1  

Stadskanaal 

Tel. 0599 - 616 160 

WAT JE DICHTBIJ HAALT, 

 IS LEKKERDER ….. 

6 
6 dagen per week geopend van 09.00-21.00 uur, zondag 11.00-17.00 uur 
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Beste mensen USA Cars and all Bikes doet meer dan men 
weet, zo helpen we veel rescuers in Roemenië voor zwerf-
hondjes opvang. 

We helpen nu zo'n 5 jaar om spullen en vooral voer naar Roe-
menië, zelf zijn we daar  al 6x geweest en spullen en voer mee 
genomen, nu dan ook een verbinding gevonden in de transport-
wereld, er zijn via ons al zo'n 21 volle pallets naar Roemenië 
gegaan, vaak kunnen we 2a 3 pallets hier laten laden en deze 
worden naar Scherpenzeel gebracht en van daaruit recht-
streeks naar Roemenië vlak bij de rescuers.  

Maar we doen dit niet alleen natuurlijk wij halen het op uit heel 
het land vooral Doetinchem en Arnhem en Baarle-Nassau.  

Maar om het verhaal niet nog veel langer te maken, we zijn nog 
steeds op zoek en bezig er mee, maar we kunnen ook nog wel 
DONATIES gebruiken. 

Het kan zijn zie het lijstje. 

Tevens een kleine donatie/gift voor voer is ook welkom, dit kan 
op:    W. Meijer  NL68ABNA0 449 136 108  onder vermelding” 
Donatie zwerfhondjes Roemenië 

De bedoeling is dat we in 2023 zelf ook weer gaan om bij onze 
rescuers die wij persoonlijk helpen weer eens zien en te spre-
ken. 

Vriendelijke groet Wietse  Meijer 

Van Stichting USA Cars and all Bikes  

wmeijer781@gmail.com 

OPROEPJE VOOR DONATIES ROEMENIË.  

Warme dekens, warme dekbedden, benches, manden,  
honden of kattenvoer. 

Gasselternijveen ,Hoofdstraat  103 ,  0599 - 513 152 , www.hovenier-everts.nl 

 Advertentie van 

USA CARS 
Inlichtingen: 

Wietse  Meijer 

Noordzijde 43 

Gasselternijveen-

schemond 

Info: Wietse, < info@usacarsandallbikes.nl > 06.47 522 479 

www.usacarsandallbikes.nl 

STICHTING USA CARS AND ALL BIKES 

Griffeweg 96 - 6  9723 DV Groningen 

(050) 313 05 47, info@ketelaar-kroon.nl 
 

Liliënthalplein 1, 9501 XP  Stadskanaal 

(0599) 62 18 18,  info@ketelaar-kroon.nl 
 

Cereslaan 2, 9641 MJ  Veendam 

(0598) 724 924, info@ketelaar-kroon.nl 

Betrokken, betrouwbaar en compleet. 

     REGISTER     

     BELASTING 

     ADVISEURS 

mailto:wmeijer781@gmail.com
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Eet smakelijk 
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Ruim anderhalf jaar geleden kon je in aanmerking komen voor een 
gratis bankje voor in je dorp. 
Ik had mij hiervoor aangemeld bij de provincie Drenthe en recreatie-
schap Drenthe. 

 

 2 x werd de plaats die ik had aangegeven afgekeurd door onze ge-
meente. Maar de derde keer was raak. 
Op het spoor vlakbij Tweede Dwarsdiep mocht ons nieuwe bankje 
komen. 

 

 Een heel mooi plekje om even uit te rusten en te genieten van { voor-
al zomers} van de ondergaande zon. 
  
Groetjes Ellie Mulder 
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NL DOET   NL DOET   NL DOET   NL DOET 
Beste dorpsgenoten, 
Zaterdag 11 maart 2023 willen we graag met elkaar aan 
de slag in ons Dorpshuis, op die datum vindt namelijk de 
jaarlijkse actie NL-doet plaats. 
Verleden jaar hebben we met elkaar al veel werk verzet 
en dit jaar willen we dit met nieuwe energie verder oppakken! 
Wie wil samen met ons de mouwen opstropen en helpen bij een van 
de volgende activiteiten? 
# verven/sauzen van diverse binnenruimtes 
# extra aandacht voor allerhande schoonmaakklussen 
# de tuin zomerklaar maken en opfleuren met nieuwe beplanting 
Start 9.00 uur met koffie/thee en natuurlijk iets lekkers en ook gedu-
rende onze werkzaamheden wordt de inwendige mens niet vergeten. 
Uiterlijk 17.00 is het werken gedaan en willen we met vrijwilligers en 
dorpsbewoners, onder het genot van een hapje en een drankje, nage-
nieten van de gedane arbeid. 
Wilt u meehelpen ons Dorpshuis weer een opfrisbeurt te geven? 
Dit kan voor de hele dag maar ook voor een paar uurtjes.  
Alle hulp is welkom, samen werken is veel leuker dan alleen!! 
Aanmelden kunt u: 
*per mail (info@dorpshuisgnm.nl) onder vermelding van naam, tele-
foonnummer en de uren dat     u mee wilt helpen 
*bij een van de bestuursleden: 
 

Heidi Meijer 06-57203807 
Jannie Tuitjer 06-30878793 
Jaap Munneke 06-30930037 
Marleen de Niet 06-34472872 
 

WIJ ZIEN U GRAAG OP 11 MAART!! 
 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur Dorpshuis Gasselternijveenschemond 

mailto:info@dorpshuisgnm.nl


Keurmerk Kwaliteitsvakman 

Erkend Leerbedrijf 

Voor al uw Nieuwbouw, Verbouw en Onderhoud 

Johan Ratgers 

Eerste Dwarsdiep  25 

9515 PA  Gasselternijveenschemond 

Tel. 0599 - 619 742 - Mob. 06 33 088 084 

Harry Stomp 
harry@ulgen.nl 

06-403 677 83 

Hoofdstraat 137 

9514 BC  Gasselternijveen 

Openingstijden winkel: 

wo, vr en za van 14:00 - 17:00 uur  

Crystals & Healings 

www.ulgen.nl  

     Senioren Vereniging Oostermoer 
 

Bent u nog geen lid van een ouderen organisatie??   

Meld u dan nu aan bij de Senioren Vereniging Oostermoer.    

Thijs Bakker;  Hoofdstraat 72,  

9514 BG  Gasselternijveen 0599-612 470  // 0653 677 345  

of   mail: svooostermoer@gmail.com 

Contributie € 25,00, 2e persoon op zelfde adres € 20,00 per jaar 

 snackwagen 

oliebollen en 

ijsverkoop braderieën 

Jurrie Telkamp: (0599) 613 291 

Mobiel: 06.2283 9941 

Catering / Diensten Service 

J. Telkamp BV 

Dartclub in  

dorpshuis!! 
 

Elke dinsdagavond vanaf 

19.30 uur in het dorpshuis te  

Gasselternijveenschemond. 

Nieuwe leden zijn welkom, 

voor info: 

Jack de Graaf 

0624 279 944 

Graag 

tot 

ziens!! 
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Op weg naar een hartveilig dorp  

Op 9 juni jl. kwam dhr. Han Kaemingk naar ons dorpshuis in Gassel-
ternijveenschemond om een voorlichting te geven over het belangrij-
ke werk van de Stichting Hartveilig Drenthe. Hij vertelde hoe belang-
rijk het is dat personen die geleerd hebben te reanimeren, gecertifi-
ceerd moeten zijn om in het landelijk netwerk te worden ingeschre-
ven en dat ze weten waar een defibrillator zich bevind. Een certificaat 
kan men halen bij een EHBO vereniging. In ons dorp hangen 3 defi-
brillatoren t.w. 1 bij het dorpshuis, 1 bij camping de Motorschuur en 
1 in 1ste Dwarsdiep. Op deze avond waren er ongeveer 25 personen, 
van wie zich 20 opgaven voor een (herhalings-)cursus reanimatie. Op 
18 oktober was het zover voor mijn groepje, en de buurvrouw en ik 
togen naar Stadskanaal voor de scholing, gegeven door Roel Mulder 
van de EHBO vereniging van Stadskanaal. Eerst kregen we een filmpje 
te zien en daarna mochten wij oefenen op de pop. Een voordeel van 
Corona is, dat het beademen tegenwoordig heel “schoon” gebeurt. 
De pop heeft een heel afneembaar gezicht, iedere cursist krijgt er een 
en mag deze de hele avond gebruiken. Daarna worden ze ingenomen 
door de cursusleider en ontsmet. Verder werd ons geleerd hoe borst-
compressie moeten worden uitgevoerd en hoe de defibrillator werkt. 
Iedereen die deze avond heeft gevolgd heeft inmiddels een certificaat 
en heeft zich ook hopelijk aangemeld bij het landelijk netwerk, zodat 
je automatisch een melding krijgt als iemand in het dorp een hartstil-
stand krijgt. De cursusavond werd gedeeltelijk betaald door de  
vereniging Dorpsbelangen, waarvoor hartelijk dank!  
 
Teddy Riem Vis    

Voor meer info:   hartveiligdrenthe.nl        hartslagnu.nl  
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