
Woltering, Bernard Alexander. - Dir. Woltering's Meu-
bileering Mij. N.V. te Amsterdam. - Geb. 12 Mei 1892 te
Amsterdam. - Vader: Johan Frederik Anton Woltering,
oprichter der firma in 1889; Moeder: Anna Maria Klaus-
meyer, overl. 1917. - Gehuwd met Emma Pfeiff. -
Kinderen: Bernard Frederik, geb. 2 Aug. 1933; Mariene
Emma Magdalena, geboren 17 April 1936. - Na de
lao-ere school bezocht W. het pensionaat St. Louis te
Roermond, heeft verder de H.B.S. in zijn geboortestad
doorloopen en ontving vervolgens zijn practische opleiding
te Munster i/W. In 1912 was hij vier maanden onder mil.
dienst, ingedeeld bij het 7e Reg. Inf. waarna hij zijn prac-
tische opleiding in België, Frankrijk en Engeland vol-
tooide. - In de mobilisatiejaren ontving hij zakenverlof
om in het bedrijf van zijn vader werkzaam te zijn. - Reeds
spoedig nam hij daarvan de leiding op zich en in 1921
werd de zaak omgezet in eene N.V. en W. benoemd tot
directeur der N.V. Woltering's Meubileering Mij. - Waar
de zaak door den vader van den tegenwoordigen directeur
aanvankelijk als Beddenzaak in de Hartenstraat was op-
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W. de meeste
landen van Europa, zijn vacantie brengt hij met zijn gezin
steeds in Zwitserland door, waar hij regelmatig de winter-
sport beoefent en een goed skier is. Voorts is hij een
enthousiast paardrijder, heeft het lidmaatschap van de
Kon. Ned. Jachtvereeniging en vele andere ruiterver-
eenigingen. - „Duinoord", Kweekduinweg 9, Overveen.


