
we allemaal blij mee zijn. Jongeren waren 
ook goed betrokken bij onze winterwande-
ling 2014, waar met mooi wandelweer een 
goed resultaat is geboekt. Uiteraard kwam 
dit ook door de bijdragen van het zangkoor 
Jubilate en de enthousiaste groep van de 
muziekvereniging Crescendo en de 
“catering” was ronduit een succes. Onze 
bieb heeft ook weer aanvulling van vrijwil-
ligers gekregen en door de opknapbeurt van 
het dorpshuis zitten er ook wat uitbreidings-
mogelijkheden in het verschiet.  Er is een 
oriënterend gesprek geweest met Plaatselijk 
belang Sibculo, om elkaar te leren kennen 
en te bezien wat we gezamenlijk kunnen 
oppakken. We gaan met al deze activiteiten 
en inzet van ons allen met een positief ge-
voel de zomer tegemoet, met al wat daar nu 
al weer is voorgenomen. Volg hiervoor 
vooral de agenda van onze website en Face-
book. 

Het bestuur. 

Oud Papier De opbrengsten van het oud 
papier van de maanden september t/m de-
cember zijn: September € 526,75 - Okto-
ber € 425,25 - November  € 437,50 - De-
cember € 561,75 U weet het: de op-
brengst komt ten goede aan onze leer-
lingen!!!.  
Open dag Veel Kloosterhaarders maakten 
gebruik om de school te bezoeken tijdens 
de “open dag” op 19 maart jl. om te kijken 
hoe het onderwijs anno 2014 op de school 
gegeven wordt. Leuk!! Tja, héél anders dan 
vroeger, logisch natuurlijk, want we gaan 
wel met onze tijd mee!!! 
Schoolmarkt Het duurt nog even, maar 
vergeet niet de datum te noteren: vrijdag 16 
mei is weer de schoolmarkt!! 
Nationale voorleeswedstrijd (regionale 
ronde) Tosca Velthuis uit groep 8 heeft na-
mens OBS Cantecleer meegedaan aan de 
regionale ronde van de nationale voorlees-
wedstrijd in Ommen. Er waren 12 deelne-
mers die allemaal al school/of gemeentelijk 
kampioen waren en streden om een plaats 
in de provinciale finale. Er konden maar 2 
deelnemers doorgaan. Tosca heeft het super 
gedaan maar is helaas niet door naar de vol-
gende ronde! Tosca, wij zijn trots op je!! 
Kinderraad De kinderraad heeft bepaald 
waar de € 500 die de ouderraad elk jaar be-
schikbaar stelt voor een goed doel naar toe 
gaat, nl. € 375,- naar Stichting Hulphond. 
Deze zullen op school komen met een hond 
om de cheque in ontvangst te nemen. De  

-Wat gaat de tijd toch snel. Zo praatten we 
in december nog over plannen maken en 
kerstdagen en zo zijn we al in de lente be-
land. Met al weer een vervolg op de plan-
nen en gelukkig ook resultaten. Zo zijn 
mensen uit de arbeidspoule betrokken bij de 
zonnecellen op ons dorpshuis. Wat heet be-
trokken: na een goede voorbereiding en de 
eerste platen door de wethouder René de 
Vent, lag de rest er in korte tijd al op. Hier-
mee kan de exploitatie van ’t Haarschut 
sterk verbeteren, doordat diverse bronnen 
zijn aangeboord, waardoor de financiering 
zonder veel lasten voor ons voor elkaar is 
gekomen. De zonnecellen op het dak van 
het zwembad zullen rap volgen, waarmee 
we ook daar de exploitatie kosten drastisch 
kunnen verlagen. Dat is nodig, want de kos-
ten van het waterbeheer stijgen, waar geen 
extra inkomsten tegenover staan. Overigens 
is de financiële situatie van ons zwembad 
nog best gezond, maar we blijven wel uit-
zien naar ondersteuning van vrijwilligers, 
ook in de vorm van een 2e badmeester. En 
intussen is er ook maar even een prachtige 
veranda aangelegd bij de tennisbaan door 
vrijwilligers van de arbeidspoule. De com-
missie naoberschap heeft een Award gekre-
gen voor haar mooie werk, vooral door de 
brede inzet, naast het algemeen bekende 
samen eten, eens per maand. Werkgroepen 
van het project” Kloosterhaar voor Elkaar” 
hebben een tussenrapportage gegeven van 
hun voortgang, waarbij we enthousiaste 
mensen en mooie plannen zagen. Nu nog de 
uitwerking en begrotingen met elkaar be-
spreken en vastleggen. Hou goede moed en 
hou vooral vol. Daarover tegen de zomer-
vakantie meer. Wel is duidelijk dat afstem-
ming van zorg, waarbij wijkteams in beeld 
komen, en oplossingen voor een continue-
ring van een goede winkel voorziening veel 
tijd en overleg vragen. De sloop van de 
huurhuizen in de Schoolstraat gaat steeds 
verder. De bouwplannen worden binnen-
kort zover ingevuld, dat er weer informatie 
gegeven kan worden over planningen, 
vormgeving en uitvoering. Als dit concrete 
vormen gaat aannemen, dan wordt uiteraard 
iedere belangstellende hiervoor uitgeno-
digd. Daar zien we als bestuur met Beter 
Wonen op toe. De jaarlijkse vergadering 
met de buurtverenigingen heeft weer plaats-
gevonden, waar de plannen van de gemeen-
te op de vragen intussen zijn terug gekop-
peld. In Kloojo worden regelmatig activitei-
ten voor de jongeren georganiseerd, waar - 

datum is nog niet bekend. De overige € 125,
- gaat naar Unicef. 
Meer info. op de site van de school: 
www.cantecleerkloosterhaar.nl 
Vriendelijke groeten, 
Mede namens het team, 

Sandra Klok 

-Aan ALLE “overjarige jongeren” van 
Kloosterhaar eo. Het Oranje Comité nodigt 
u uit voor een gezellige “Boeren/Ouderen-
avond” op vrijdag 25 april 2014. In de 
feesttent op het feestterrein bij zwembad 
“De Barg’ns”. Het belooft een avond vol 
muziek, dans, maar ook interactie te wor-
den, waarbij de inwendige mens niet verge-
ten wordt. M.m.v.: De Nijverdalse Boeren-
dansers. Aanvang: 20.00 uur PRECIES. 
Zaal open: 19.30 uur. Entree is VRIJ!! 
Komt u op tijd!! Wij willen wel graag we-
ten op hoeveel personen wij kunnen reke-
nen, daarom willen wij graag zien dat u zich 
van tevoren opgeeft.  
Graag voor 11 april as. U kunt dit doen bij 
onderstaande personen: Janine Nieuwlaar: 
240550 Email: janinenieuw-
laar@hotmail.com of fam. Potgieter: 
234457 Email: g.potgieter2@kpnplanet.nl  

-In de week 02 t/m 07 juni zullen leden van 
Sportvereniging I.O.S. weer bij u langs ko-
men voor de jaarlijkse koekactie. 
Vóór Vaderdag 15 juni zullen de bestelde 
koek en taart dan weer bij u bezorgd wor-
den. 
 
Wie wil sporten, kan bij I.O.S. terecht voor 
dames Callanetics, Streetdance, gymnastiek 
en volleybal. 
 
Voor info kunt u bellen:  
Gerda Huisjes tel: 242023  
Annette Ekkel tel: 241713 

Van de bestuurstafel 

Ondernemen in uitdagende tijden 
Uit het Dorpsarchief 
Rock ‘em All 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Barg’ns Pop 

Van de bestuurstafel                 
Tennisvereniging Kl.haar 
Palmpaasoptocht 
Expositie 4-Mei 
Nieuws uit de Oversteek 
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Voorjaarsconcert. 
-Het voorjaarsconcert zal dit jaar gehouden 
worden op zaterdag 19 april 2014. 
De fanfare en het opleidingsorkest zullen 
dan voor u optreden. Het concert vindt ui-
teraard plaats in het dorpshuis en begint om 
20.00 uur. Bij deze bent u van harte uitge-
nodigd! Tijdens dit concert zal ook de uit-
slag van de eerste trekking van de nieuwe 
loterijactie bekendgemaakt worden. Wij 
waarderen uw deelname aan deze voor ons 
zo belangrijke actie en hopen nog vaak een 
beroep op u te kunnen doen in de komende 
jaren.  
Komende activiteiten 
29/06/2014 Medewerking ochtenddienst 
hervormde kerk 
30/06/2014 Zwembadconcert 
11/10/2014 Gemeentefestival Hardenberg-
De Voorvegther 
07/11/2014  Benefietconcert NH Kerk 

-De voorbereidingen voor het nieuwe sei-
zoen zijn alweer begonnen. 10 maart j.l. 
werd het startschot hiervoor gegeven. Zo-
waar een zomerse dag en dat nog in de win-
ter. Als dit een voorbode is voor het komen-
de seizoen, dan kunnen we de borst nat ma-
ken. Echter zijn we hier niet bang voor; Laat 
maar komen die warme zomer!! 
Wij zullen er klaar voor zijn als het zover is.  
Als u dit leest zullen ook de zonnepanelen 
reeds geplaatst zijn of hard aan worden ge-
werkt. Als de klus bij het dorpshuis is afge-
rond zal begonnen worden bij het zwembad. 
Een klus die geklaard wordt door deelne-
mers aan de arbeidspool. Een nuttige bezig-
heid, waar heel  het dorp van profiteert. 
Dank aan de deelnemers. 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van 
deze panelen, zal er nog drastisch gesnoeid 
moeten worden, om de zonnestralen vrij 
baan te geven.  
Als alles volgens planning gaat en het weer 
ons niet in de steek laat zal het bad tegen het 
eind van april open gaan.  
Wij zijn nog op zoek naar een vrijwilliger 
die tijdens de openingsuren van het bad, 
bij toerbeurt, toezicht wil houden. Lijkt 
je dit wel wat, neem dan contact op met 
de zwembadcommissie (tel: 241800)  

-Het jaar 2014 is een jubileumjaar voor de 
Tennisvereniging.  
Wij bestaan alweer 25 jaar als vereniging. 
In de begin jaren hadden wij geen eigen ba-
nen, maar nu beschikken wij over twee fan-
tastische fijne tennisbanen en een gezellige 
kantine in de vorm van een “bruin cafe”. 
Elke woensdagmorgen en avond wordt de 
kantine gebruikt tijdens het tossen en het 
nazitten. Na zoveel jaar is het ook wel eens 
tijd voor een goede opknapbeurt. Het idee 
was om een veranda voor de kantine te ma-
ken en de bestrating te vervangen. Dit alles 
om het nog gezelliger te maken. Het is aan-
gemerkt als een project voor de arbeidspool 
van “Kloosterhaar voor Elkaar”. Vijf man-
nen vanuit de arbeidspool zijn er mee aan de 
slag gegaan. Zij mochten de veranda bou-
wen naar eigen inzicht. Dit hebben zij ge-
daan. Als bestuur van de tennisvereniging  

zijn wij trots op wat deze mannen hebben 
gepresteerd. Een prachtige veranda is het 
geworden. Wij hopen dat op korte termijn 
ook de bestrating is vervangen zodat wij een 
hernieuwde accommodatie hebben voor wij 
ons jubileum feestje eind mei gaan vieren. 
Een jubileumcommissie is druk bezig om 
een programma te maken voor de leden en 
oud leden te organiseren. 
Naast het gezellig onderlinge tennissen 
wordt er ook in competitieverband ge-
speeld. Half maart is de FTO competitie af-
gesloten. Van onze vereniging heeft een da-
mesteam meegespeeld. Klara, Lenie, Fennie 
en Anita zijn tweede geworden op 1 puntje 
van de kampioen in de 1e klasse van de FTO 
competitie. Een geweldige prestatie!!!!!  
Begin april start de reguliere KNLTB com-
petitie weer. TVK doet met 3 teams mee. 
Op de dinsdag en op de donderdag speelt 
een dames team en op zaterdag is er een 
mix team.   
Iedereen is welkom om eens te komen kij-
ken en te genieten op onze prachtige nieuwe 
veranda. 

Riekele Bron 

-Ondernemersclub Kloosterhaar komt dit 
jaar met een geweldige voorjaarsactie!! 
De actie is bedoeld voor alle inwoners van 
Kloosterhaar, jong en oud. 
In uw brievenbus vindt u vandaag of vol-
gende week een logopuzzelspel van ons. 
Als u de puzzel oplost en het antwoord-
strookje op 26 april a.s. vanaf 13:30 uur in-
levert bij de feesttent op het zwembadter-
rein, dan maakt u 4 x kans op € 250,--. 
Voorwaarde is wel dat u bij de trekkingen 
aanwezig moet zijn. U mag uw prijs dus 
niet door iemand anders op laten halen. 
De trekkingen vinden plaats tussen 14:00 
uur en 19:00 uur. 
Veel puzzelplezier!! 

 -Zoals je elders in deze Kloosterhaarder 
kunt lezen komt er heel wat voor elkaar, 
dankzij de mensen zonder werk die zich 
hebben gemeld bij de Arbeidspoule. Met 
zijn allen zetten ze de schouders onder di-
verse klussen. Dat levert niet alleen leuke 
dingen op voor het dorp, ze beleven er zelf 
ook veel lol aan. Het is immers veel leuker 
om samen iets nuttigs te doen dan thuis te 
verpieteren? Er sluiten zich ook nog steeds 
mensen aan bij de Arbeidspoule. Heb je 
geen werk en zin om mee te doen? Geef je 
dan ook op. Er zijn nog genoeg klussen in 
het dorp die op uitvoering liggen te wach-
ten. Je kunt je aanmelden bij Gerdi Rijkaart, 
telefoon 242206. Doen! 

-Kloosterhaar heeft de Noaberschapsaward 
gewonnen die de Christen Unie had uitge-
loofd voor het beste noaberschapsproject in 
de gemeente Hardenberg: een mooie sculp-
tuur plus een bedrag van 500 euro.  De jury  

vond dat ons dorp van de 14 ingediende 
projecten het beste handen en voeten geeft 
aan noaberschap. Het feit dat het zo veelzij-
dig is en door het hele dorp wordt gedragen, 
heeft de doorslag gegeven in deze beslis-
sing. In de presentatie tijdens een verkie-
zingsavond van de Christen Unie hebben 
wij benadrukt dat het bij ons gaat om ont-
moeting, om dingen samen doen en voor 
elkaar klaarstaan. “Noaberschap is geen 
project, met een begin en eind (we zijn al 
sind 2007 bezig), maar het is een manier 
van leven; van sámen leven”. 

-Op zondagmiddag 13 april organiseert 
Noaberschap een palmpaasoptocht voor alle 
kinderen van Kloosterhaar. Maak dus alle-
maal een mooi versierde palmpaasstok en 
doe mee! De optocht vertrekt om 14.00 uur 
vanaf OBS Cantecleer en trekt via diverse 
straten naar het dorpshuis. De mooiste stok-
ken winnen een prijs, voor alle kinderen is 
er een attentie en gratis limonade. Zorg dus 
dat je erbij bent. 

-SKK e.o. (Seniorenkontakt Kloosterhaar) 
heeft haar jaarlijkse ledenvergadering ge-
had. Het jaar is met een mooi positief saldo 
afgesloten. Aansluitend de DORUS parodie, 
wat geweldig mooi was. Was niet van echt 
te onderscheiden. Ook vond er een bestuurs-
wisseling plaats. Mevr. A ten Brinke-
Moraal was aftredend en niet herkiesbaar. 
Voor haar is Mevr D de Vries-Bladder in 
het bestuur gekomen. Ook is de busreis voor 
3 sept. a.s. geboekt. Nader bericht daarover 
volgt. Het belooft in ieder geval wel weer 
een gezellige dag te worden. Verder komt 
het bestuur in de volgende Kloosterhaarder 
met een nieuwe agenda. 

-Op dit moment zijn we druk bezig het pro-
gramma van 21 juni vast te stellen. Het was 
dit jaar een hele opgave een geschikte da-
tum te vinden. Zo moesten we niet alleen 
rekening houden met het WK voetbal, ook 
onze dorpsagenda raakt zo langzamerhand 
overvol gedurende de zomermaanden. Groe-
pen die we al vastgelegd hebben zijn De 
Moscoufieten, Lady en de Vageband en 
Johnny and the Rockers voor het middag 
programma. Voor de avond zijn we nog aan 
het zoeken naar 2 Rock Coverbands. Van-
wege drukke werkzaamheden is Paul ge-
stopt met bestuurswerkzaamheden 
Bargnspop. Wij willen hem langs deze weg 
nogmaals bedanken voor het vele werk hij 
verricht heeft voor Bargnspop.  
Wij hebben Ruth Roessink bereid gevonden 
zijn plaats in te nemen. Dit voorjaar zullen 
bij het zwembad zonnepanelen geplaatst 
worden. Bargnspop zal hierin ook een forse 
financiële bijdrage leveren. Wij denken 
hiermee flink te besparen op de energiekos-
ten. 
Tot ziens op 21 juni. 

VOOR ELKAAR! 

PALMPAASOPTOCHT 

Even bijpraten SKK 

Zwembad Nieuws 

Tennisvereniging Kloosterhaar 

NOABERSCHAPSAWARD 

Crescendo Nieuws 



 
 
 
 
 
 

      Kloosterhaar, 12 januari 2013 
 
Betreft: invoering SEPA bij Plaatselijk Belang Kloosterhaar 
 
Beste dorpsbewoner, 
 
Vanaf 1 augustus 2014 zal er geen verschil meer zijn tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en incasso’s binnen Europa. 
Alle eurobetalingen worden gestandaardiseerd als gevolg van SEPA.  
 
Wat houdt dat voor u, als lid van Plaatselijk Belang Kloosterhaar, in: niet zo heel veel, want de incasso die u heeft afgegeven blijft geldig. 
U hoeft hier dus niks voor te doen. De jaarlijkse contributie ad € 7,00 zal in september weer gewoon worden geïncasseerd. 
 
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u uitsluitend via de mail contact opnemen met onze penningmeester Janneke Nieuwlaar. 
Haar email adres is: jannekeleemhuis@hotmail.com. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur Plaatselijk Belang Kloosterhaar 

Bent u nog geen lid van het Plaatselijk Belang? 
 
Dat kan alsnog. De jaarlijkse contributie bedraagt € 7,00 en zal in september geïncasseerd worden o.v.v. “Contributie Plaatse-
lijk Belang”. Hiervan gaat € 4,00 rechtstreeks naar ons zwembad . 
 
U kunt lid worden door onderstaande antwoordstrook in te vullen en in te leveren bij Renate Klinkien (Crullsweg 2) of Janneke 
Nieuwlaar (Greupe 17). 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Postcode:    Woonplaats: 
 
(IBAN) Bankrekeningnummer voor incasso: 
 
Handtekening: 
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CDA 7446 65 99 106 

Chr.U. 6353 37 33 30 

PvdA 2929 74 133 210 

VVD 2327 30 45 53 
Op-

Koers.nu 

nu 

2707 294 213 179 

GROEN-

LINKS 
881 9 23 15 

Lib. Hardb. 939 14 6 - 

D66 1847 25 - - 

          

Opkomst 56,06% 47,13% 47,90% 53,90% 

Uitslag gemeenteraads- 
verkiezingen 2014 

-De opkomst bij stembureau 18 
(Kloosterhaar)  was 9% lager dan de gemid-
delde opkomst in de gemeente Hardenberg. 
De opkomst in ons dorp was weer lager dan 
de vorige gemeenteraadsverkiezing in 2010. 
Dit is een zorgelijke ontwikkeling! Maar 
zeker is dit ook een signaal naar de partijen 
toe er aan te gaan werken om niet te ver van 
de bevolking af te komen te staan en niet 
alleen rond de verkiezingstijd belangstelling 
in ons dorp te tonen!  Grote winnaar in 
Kloosterhaar was de lokale partij Op-
Koers.nu. met 294 stemmen met maar liefst 
271 voorkeurstemmen voor onze plaatsge-
noot Hans Botter! Voor OpKoers.nu kreeg 
Hans 1131 voorkeurstemmen op een totaal 
van 2707 stemmen! Grote verliezer in ons 
vroeger “roodste dorp” van Nederland was 
de PvdA! CDA en VVD verloren een derde 
van hun stemmen. 

Op zondag 4-Mei zal de  
Expositieboerderij geopend zijn. 

 
Hier zal een expositie te zien zijn 

over de geschiedenis van de  
Joodse werkkampen Balderhaar en 

Kloosterhaar. Tevens zullen er  
filmbeelden over deze geschiede-

nis vertoond worden. 
 

Toegang is vrij maar een vrije gift 
wordt op prijs gesteld!  

 
Openingstijden:  10.00 - 12.30 uur  
   13.30 - 16.30 uur 

Verlengde Broekdijk 16 

Dorpsarchief 



-Op verzoek van het Dorpsarchief heeft drs. J. van Gogh in augustus 
2013 een artikel over zijn onderduikperiode geschreven. In het kader 
van de naderende 4 en 5 Mei herdenkingen plaatsen we hier gedeelten 
van dit artikel.  
De schilder Vincent van Gogh werd in zijn levensonderhoud gesteund 
door zijn broer Theo. Deze Theo was de opa van Johan van Gogh. 
Johan is nu 92 jaar en woont met zijn vrouw Anneke in Wassenaar (Z
-H). ,,In de zomer van 1943 kreeg ik een oproep me te melden voor 
de Arbeitseinsatz,  d.w.z. te gaan werken in Duitsland. Iets wat als het 
maar enigszins kon, vermeden moest worden. Via een familielid van 
textielfabrikant Ten Cate uit Almelo kreeg ik het adres van boer R. 
van Veen aan de Tonnendijk in Vroomshoop. Daar hielp ik, als stu-
dent uit Amsterdam, mee bossen te binden van haver en tarwe, achter 
de maaimachine. Na korte tijd verhuisde ik naar Smeenk aan de 
Kloosterdijk. Dit was tevens een doorgangshuis voor het verzet, die 
o.a. distributiekantoren voor bonkaarten voor eten, kleren, schoeisel 

etc. overvielen. Na een paar weken bij Smeenk ging ik naar Kassies die op de boerderij “Repos Ailleurs” (Rust Elders) aan het Overijssels 
kanaal in Geerdijk bij Vroomshoop woonde. Kassies had vier kinderen tussen de vier en tien jaar. Er werd op turf gestookt. De nette kamer 
werd alleen gebruikt als er bezoek was. Er zat een echte bedstee in en dat werd mijn slaapplaats. De boerderij was 20 bunder (Ha) met één 
paard en één koe. Één van de eerste vragen was of ik mee naar de kerk ging? Van Veen, Smeenk en Kassies waren gereformeerd. Mijn ant-
woord dat ik nooit naar de kerk ging moet hun ernstig verontrust hebben. Later heb ik vernomen dat ze naar de dominee zijn gegaan, wat ze 
daar mee moesten? De dominee heeft hen geantwoord dat als ik de kinderen maar niet probeerde van hun geloof af te brengen en niet 
vloekte, dat ze mij dan verder konden huisvesten. Reizen was in de vooroorlogse jaren een onbekend iets. Mevrouw Kassies vertelde me 
eens dat ze Vroomshoop maar één keer in haar leven verlaten had, n.l. toen ze ging trouwen in het raadhuis van Den Ham! Ik werkte ge-
woon mee op het land, op klompen. In de 1e helft van 1944 kwam ik via de bovengenoemde R. van Veen bij de familie Biewenga terecht. 
Toen D125 te Kloosterhaar, nu Kloosterstraat 16 te Sibculo, tegenover het Engbertsdijksveen. Een boerderij van 45 ha. Met een grote ko-
renschuur 1kilometer het land in, en daarvoor het huis van de familie Bokxem. Toen ik er kwam waren er drie paarden, 1 koe voor eigen 
gebruik en 1 varken voor eigen slacht. Naast Bokxem waren er 3 vaste arbeiders, Jan Hendrik Schipper, Hendrik Mollen, en Jan Dragt en 
wat “losse arbeiders”. Weer werkte ik er gewoon mee op het land. Je zag er altijd wel een aantal patrijzen en in februari begonnen de eerste 
leeuweriken met hun jubelzang. In tegenstelling tot Kassies hadden we hier zaterdagmiddag vrij. Op 16 september 1944 vlogen er ineens 
allemaal vliegtuigen over en daalden overal parachutisten. Dit bleek Operatie Market Garden te zijn, een poging van de geallieerden om bij 
Nijmegen en Arnhem de Waal en de Rijn over te steken. 3 Belgische parachutisten, die krijgsgevangenschap door de Duitsers hadden weten 
te vermijden, bleven een nacht bij Biewenga. Een verzetsorganisatie bracht hen de volgende dag weer verder. Door onze regering in Londen 
was bij het begin van de operatie Market Garden een spoorstaking afgekondigd. Er kwam toen geen 
voedsel meer naar de steden. Verschillende personen vonden in de loop van het jaar nog onderdak bij de 
familie Biewenga. Zo was er een tijd “oom stroop”, een leraar Frans die ook moest onderduiken.   Hij 
had het werk niet uitgevonden en dat irriteerde mevrouw Biewenga. Hij moest toen suikerbieten op een 
turfvuur koken, en daar stroop van maken. In de winter 1944/1945 waren er ook nog twee jongens, van 
ongeveer twaalf jaar oud, die over het IJsselmeer naar Friesland gebracht waren, en van daaruit verder 
verspreid waren. Bij andere gezinnen domineerden deze westerse jongens soms het hele huishouden. Me-
vrouw Biewenga had er terecht de wind flink onder! Nieuw voor mij was het dorsen van koren met echte 
dorsvlegels. Ook kunstmest strooien met een zware zak voor je borst lopend, hoorde erbij. Mensen uit 
o.a. Enschede kwamen in een lange rij om aardappelen vragen. Ieder kreeg max. 15-20 kilo voor een re-
delijke prijs. 
8 maart 1945 was een hele zwarte dag. Na een mislukte aanslag op Rauter, de hoogste SS-officier in Ne-
derland namen de Duitsers op de Woeste Hoeve (oost-Veluwe) wraak door tientallen (honderden) men-
sen te fusilleren. Onder hen bevond zich ook dokter Post uit Bergentheim. Ook Johan’s oudere broer, 
(geboren 5 nov. 1920) die een paar dagen eerder als verzetsstrijder was gearresteerd werd op die achtste 
maart gefusilleerd! Een nicht van Johan in Almelo had dit op een ingewikkelde manier per telefoon te 
horen gekregen en kwam op de fiets naar Kloosterhaar om het te vertellen. Paarden werden door de Duit-
sers nog gevorderd. Biewenga had ze veilig in de witte schuur 1 km achter het huis staan. Op 5 april 
werd 1945 werden we hier bevrijd door Canadezen in Jeeps. Uit de winkel van Prenger (nu fam. Soeten, 
Kloosterstraat25) kwam een Joods echtpaar tevoorschijn dat daar jaren ondergedoken heeft gezeten. Diep 
respect voor de “magies” (Alie en Fenna) Prenger en hun broer Frits de bakker, dat ze al die tijd , zonder 
dat iemand het geweten heeft, dit echtpaar hadden gehuisvest! Zeker als men bedenkt dat hun kruide-
nierswinkel het trefpunt van de hele omtrek was. Op zaterdag kwam iedereen daar zijn boodschappen doen en nieuwtjes uitwisselen.   
Helaas hebben Johan en Anneke  in 2004 hun zoon Theo (hij was vernoemd naar Johan’s omgekomen broer), filmmaker en columnist ook 
verloren! Hij werd in Amsterdam op straat vermoord door Mohammed B (Bouyeri).  Tot voor enkele jaren kwam Johan van Gogh heel 
trouw elk jaar de familie Biewenga nog bezoeken. Op 23 november j.l. heb ik met Edy Biewenga een bezoek gebracht aan Johan en Anneke 
in Wassenaar.  

-Al vanaf 2002 zijn wij in het bezit van een reislied van Groningen naar Kloosterhaar. Dit reislied bevond zich bij de correspondentie die 
bewaard is gebleven in het archief van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork van Salomon de Jong. Salomon zat met 85 lotgenoten in 
werkkamp Kloosterhaar. Hij maakte dit lied, dat uit zes coupletten bestond, op de wijs van een toen bekend lied “Grensrechter was nait ver-
keerd”. Helaas had ik tot op heden deze wijs, ondanks verwoede pogingen, niet kunnen achterhalen. Rond Kerst had ik Appie Albers op be-
zoek in de boerderij. Appie zat heel aandachtig naar het lied te staren en zat het plotseling te zingen! Hij herkende de wijs aan de twee laatst 
herhalende woorden. Appie heeft voor mij de titel weten te achterhalen van dit lied met een overigens heel ander tekst. Via de website 
Grunnegermeziek heb ik de vraag neergelegd of er een Groninger dialect zanger het leuk toe leek om dit lied in te zingen? Een vrij snelle 
reactie kwam van Groninger zanger Sinus Schuiling uit Zuidbroek. Hij heeft het prachtig en waardig ingezongen. Dit was namelijk ook een 
eis omdat het lot van deze mannen ook een droevige afloop gekend heeft! De muziek is verzorgd door Gerard Tiemens van studio GT Mu-
sic uit Emmen. Met daarbij de film met achtergronden en teksten is het een prachtig geheel geworden! Deze droevige geschiedenis van de 
mannen uit de Joodse werkkampen is zo weer op een bijzondere en unieke manier weer onder de aandacht gebracht! Op zondagmorgen 30 
maart j.l. vond de officiële overhandiging van het lied plaats in Zuidbroek. De plaatselijk pers was hierbij aanwezig. Het lied is zowel onder 
YouTube (Reislied Kloosterhaar) alsook op de website van het Dorpsarchief en van Grunnegermeziek te beluisteren.  

Treurig Oafschaid, het reislied van Groningen naar Kloosterhaar 

Uit het Dorpsachief: Van Gogh in Kloosterhaar 
door Freddie Ekkel 

2013 Johan van Gogh in zijn huis in Wassenaar foto: Dick Biewenga 

Broer Theo op 8 maart 1945  
gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte 



Een ieder die dorpsactiviteiten organiseert verzoeken 
wij dringend haar activiteiten e.d. aan te melden op 
onze site: www.kloosterhaar.com zodat het op de 
agenda geplaatst kan worden.   

-Het is lente! Heerlijk! De natuur wordt 
weer groener en de temperatuur stijgt gelei-
delijk. Er verschijnt spontaan een glimlach 
bij ieder om de mond. Ook voor het jeugd-
honk breekt er weer een mooie tijd aan met 
verschillende buitenactiviteiten, zoals het 
Pannenkoekenfeest op zaterdag 14 juni. 
Kinderwerk. De Kinderwerkmiddagen 
worden nog steeds goed bezocht. De midda-
gen zijn altijd erg gezellig met de jonge 
Kloosterhaardertjes. De afgelopen tijd heb-
ben we veel leuke activiteiten gehad zoals 
onder andere een Valentijnmiddag, een 
spelletjesmiddag, een filmavond en een dis-
co. Binnenkort houden we met het Kinder-
werk een Paasactie. Op woensdagmiddag 16 
april gaan de kinderen langs de deuren om 
paaseitjes te verkopen. Noteer deze datum 
in je agenda! Ook zijn we nog steeds op-
zoek naar een vrijwillig(st)er die ons Kin-
derwerkteam wil komen versterken. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen 
met Tamara van der Weide 
(jvdweide01@home.nl).  
Tienerwerk. Één keer in de maand is er een 
speciale avond op vrijdag voor de jeugd van 
groep 8 en klas 1. Tijdens zo’n avond gaan 
we gezellig dansen en kletsen met elkaar. 
Ook worden er verschillende grappige en 
leuke spelletjes gespeeld zoals ‘Singstar’ en 
‘doen, durven of de waarheid’. Wil je weten 
wanneer de volgende avond voor groep 8 en 
klas 1 is? Houd Facebook in de gaten! 
Schoonmakers gezocht. Eens in de zes we-
ken wordt het jeugdhonk grondig schoonge-
maakt door onze vrijwilligers. Op dit mo-
ment hebben we geen grote groep. We zijn 
daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
die samen met ons de handen uit de mou-
wen willen steken. De schoonmaakavond is 
altijd op een dinsdagavond vanaf 19.00 uur. 
Als we met elkaar even doorpakken, zijn we 
met anderhalf uur klaar en kunnen we daar-
na gezellig koffie drinken om de schoon-
maakavond af te sluiten. Vrijwilliger wor-
den? Neem contact op met Jan Harm Jansen 
(janh.jansen@ziggo.nl). 

-De Oversteek   - Schoolstraat 79-   is een 
locatie voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar. 
De Oversteek is er voor dagopvang van kin-
deren in de leeftijd van 0-4 jaar  en voor 
buitenschoolse opvang voor kinderen in de 
leeftijd van 4-13 jaar En natuurlijk hebben 
we bij locatie de Oversteek ook de peuters-
peelzaal ’t Kloostergrut. Bij de peuterspeel-
zaal volgen kinderen in de leeftijd van 2-4 
jaar het peuterprogramma. De dagopvang-
groep heet bij ons in Kloosterhaar 
‘Pompidom’ en is bedoeld voor de dagop-
vang voor kinderen waarvan de ouders wer-
ken. Ouders kunnen hiervoor kinderopvang-
toeslag aanvragen bij de belastingdienst. De 
buitenschoolse opvang ‘de Beer’ is bedoeld 
voor kinderen die voor schooltijd of na 
schooltijd opvang nodig zijn. Buitenschool-
se opvang is ook bedoeld voor kinderen van 
werkende ouders en ouders vragen ook voor 
de buitenschoolse opvang kinderopvangtoe-
slag aan. Peuterspeelzaal ’t Kloostergrut is 
bedoeld voor alle kinderen van 2-4 jaar, on-
geacht of de ouders al dan niet werken. 
Werkende ouders vragen voor de peuters-
peelzaaluren ook kinderopvangtoeslag aan,  

-Za.dag 5 apr. (Kinder)kleding en speel-
goedbeurs in het dorpshuis Aanvang 10.00 
uur. 
-Za.dag 12 apr. Oudpapier Cantecleer  
-Za.dag 12 apr. Rock ‘em All, Rauw-
bloksweg.  
-Zo.dag 13 apr. Palmpaasoptocht vertrek 
om 14.00 uur vanaf school. 
-Wo.dag 16. apr. Samen Eten dorpshuis ’t 
Haarschut aanvang 17.30 uur opgave tel: 
242173  
-Za.dag 19 apr. Start activiteiten Konings-
dag in de feesttent. 
28-29 30 apr. Houtdorp kinderen basis-
school 
-Zo.dag 4 mei Expositie Joodse werkkam-
pen Verl. Broekdijk 16 Aanvang 10.00-
12.30 uur en 13.30-16.30 uur. 
-Zo.dag 4 mei. Dodenherdenking 19.45 uur 
monument Albertus Weerts. 
-Za.dag 10 mei. Oudpapier Cantecleer  
-Za.dag 14 jun. Oudpapier Cantecleer  

-De reis naar Auschwitz gaat definitief 
door! De animo is enorm groot. In eerste 
instantie moesten wij aan een minimum 
aantal van dertig personen komen. Het zijn 
tenslotte 56 personen geworden die mee 
kunnen. Mee kunnen, want er zijn ook nog 
personen op een wachtlijst geplaatst! Deze 
kunnen, op volgorde, alleen nog een plekje 
bemachtigen als er personen om welke re-
den ook mochten uitvallen!  We zijn gebon-
den aan het aantal beschikbare hotelplaat-
sen. Wij vinden het bijzonder leuk dat er 
zo’n animo voor deze reis bestaat!  
Ongeveer de helft van de opgegeven perso-
nen komen uit Kloosterhaar en de rest van 
daarbuiten. Het is een zeer gemêleerd gezel-
schap geworden van jong tot oud!  

-De Evangelisatiecommissie Kloosterhaar/
Sibculo nodigt u van harte uit tot het bijwo-
nen van een evangelisatiedienst op zondag 
25 mei a.s. om 19.00 uur in de Kloosterkerk 
in Sibculo.  Muzikale medewerking zal 
worden verleend door de groep Jobb uit 
Bergentheim,  een groep enthousiaste jonge 
mensen die prachtig kunnen zingen en spe-
len,  o.l.v. Marja Nijmeijer. In deze dienst 
zal voorgaan ds. Scheurwater uit Den Ham. 

De volgende evangelisatiedienst is op zon-
dag 31 augustus a.s. in de Horst in Sibculo. 
-Op zaterdag 5 april a.s. van 10.00-13.00 
uur wordt er weer een voorjaarsbeurs voor 
kinderkleding- en speelgoed gehouden in 
dorpshuis ‘t Haarschut.  
Ben je op zoek is naar leuke en vooral be-
taalbare (merk-)kleding of speelgoed, nieuw 
of gebruikt, kom dan gezellig langs! 
Ook voor de kindjes is er vermaak, zij kun-
nen iets leuks maken tijdens een workshop 
ten bate van goede doelen in Afrika. 

Evangelisatiecommissie  

Dorpsagenda 

maar als ouders géén recht hebben op kin-
deropvangtoeslag voor de peuterspeelzaal-
uren, dan wordt een deel van de maandfac-
tuur door de gemeente gesubsidieerd. 
Dagopvang Pompidom en peuterspeel-
zaal ’t Kloostergrut ( 0-4 jaar): De ko-
mende weken houden we ons bezig met het 
thema ‘Dit ben ik’. In dit thema staat het 
gezicht van de kinderen centraal. De kin-
deren bekijken uit welke onderdelen het ge-
zicht bestaat en wat je met de verschillende 
gezichtsonderdelen kunt doen. Ruiken met 
je neus, praten en eten met je mond, luiste-
ren met je oren. Verder poets je je tanden, 
maak je je gezicht schoon en je kijkt afwis-
selend boos, verdrietig, opgelucht en blij. 
De kinderen ervaren en leren rondom dit 
thema van alles, waarbij de handpop Puk 
een belangrijke rol speelt. 
Buitenschoolse opvang ‘de Beer’ (4-13 
jaar) gaat de komende weken aan de slag 
met verschillende activiteiten en spelen / 
spelmaterialen. Zo wordt er de komende 
weken een raamhanger gemaakt, kunnen 
kinderen de 1e letter van hun naam versie-
ren, wordt er getimmerd en gezaagd, maken 
we cupcakes en besteden we aandacht aan 
Pasen door het maken van een paasslinger. 
Kortom leuke activiteiten, waarbij altijd 
(veel) ruimte is voor buiten spelen, samen 
een spelletje doen en ook voor even een rus-
tig moment na een drukke schooldag. 
De komende weken gaan we ook aan de 
slag met ‘bewegen’.  Het is buiten lekker 
weer en van bewegen krijg je energie! 
Zowel in de dagopvang als in de peuter-
groepen hebben we , samen met Rianne – 
combinatiefunctionaris van de gemeente 
Hardenberg – allerlei activiteiten bedacht 
die horen bij het thema ‘dit ben ik’.Naast de 
inhoudelijke programma’s is de buiten-
schoolse opvang, de dagopvang en de peu-
terspeelzaal ook een plaats waar kinderen 
elkaar ontmoeten, samen kunnen spelen en 
nieuwe ervaringen kunnen op doen. 
Wilt u meer weten over de Oversteek, kom 
dan gerust eens binnenlopen… U bent altijd 
welkom! 

-Sterven is een proces waarin - voor de tijd 
die het duurt - zowel de stervende als de 
omgeving geconfronteerd worden met de 
eindigheid van het leven in al zijn facetten 
en met de voornaamste drempel: die van het 
loslaten van alles wat je dierbaar is. Een 
groepje Gemeenteleden dat vanuit het dage-
lijks werk affiniteit heeft met stervenspro-
cessen, heeft het plan opgevat om vrijwillig 
in deze situatie een rust- en ankerpunt te 
kunnen zijn voor mensen uit onze dorpen 
die zich in een stervensproces bevinden. 
Voor informatie over deze bijzondere vorm 
van pastoraal kontakt  kunt bellen met ds. 
van de Griend: 06-14239851/ 0523-857383 
of mailen: drsvandegriend@ziggo.nl 
Op verhaal komen. Graag brengen we ook 
het wijkgericht pastoraat onder uw aandacht 
en het bezoekwerk van de Hervormde 
Vrouwen Dienst. Ontzettend veel vrijwil-
ligers zijn bereid om op visite te komen als 
iemand daar behoefte aan heeft. Meestal 
wonen ze bij u om de hoek. Voor pastoraal 
kontakt kunt u bellen met de predikant of 
met de wijkouderling. Voor wat informeler 
kontakt via de HVD kunt u mailen met Alie 
Nijboer alieroelof@hotmail.nl 

Nieuws uit De Oversteek 

Nieuws vanuit Kloo-Jo 

Stervensbegeleiding 

Reis naar Auschwitz 

Kinderkledingbeurs Second Hand 



boeken in de bibliotheek om te lezen. Op 
basis van de voorstellen van de werkgroep 
willen wij de volgende zaken aanpakken: -
Verbeteren PR, -Verplaatsen wand bieb/
café, -Vervangen wand tussen laag gedeel-
te en grote zaal, -Sauzen en verven, -
Aanpassen podium , -Raamde-coratie/
bekleding, -Verlichting en bedrading, -
Vervanging meubilair, -Zaaldecoratie, Her-
straten achterzijde, -Aanpassing voorgevel/
vlaggenmasten. De totale kosten van het 
pimpen zijn begroot op €40.000,--.  
Inmiddels heeft de gemeente Hardenberg 
een bijdrage toegekend van € 12.000,--. 
Daarnaast hebben wij subsidie aange-
vraagd bij het Oranjefonds en het VSB 
fonds. Naar het zich laat aanzien zullen de-
ze fondsen een bijdrage toekennen, maar 
dit is nog even afwachten. In ieder geval 
kunnen wij met de bijdrage van de ge-
meente Hardenberg een goede start maken. 

-12 April is het weer zover Rock 'em All 
2014. We hebben geprobeerd om wederom 
een fantastische line-up neer te zetten en 
denken dat we met Ol'deezer uit de omge-
ving Bruchterveld een mooie starter hebben 
voor deze avond. "High Voltage" zal ver-
volgens het strijdtoneel betreden. Met deze 
absolute Belgische topband denken we een 
onvervalste AC/DC tribute kraker in huis te 
hebben gehaald.  Als afsluiter komt "Up the 
Irons". Deze Iron Maiden tribute band staat 
te boek als beste van de Benelux. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij onze voorver-
koop adressen en op de website, voor verde-
re info zie de website.  www.rockemall.nl 

-Op 14 maart is het deelproject “leggen zon-
nepanelen” afgerond. De laatste panelen 
zijn gelegd en de installatie werkt. Er zijn 
105 zonnepanelen gelegd en in de eerste 
week dat zij er op liggen heeft dit al ruim 
350 kw/u aan stroom opgebracht. E en H 
heeft de opdracht voor het leggen gekregen 
en uitgevoerd. Hierbij was wel een voor-
waarde dat er mensen uit de arbeidspool bij 
ingeschakeld werden. Harry, Jan, Jan en 
Henk hebben ruim een week meegewerkt 
om de panelen te plaatsen. Zij hebben er het 
nodige van geleerd en een prachtig stukje 
werk afgeleverd.  
Als bestuur van het dorpshuis willen wij on-
ze waardering uitspreken voor hun inzet. 
Het mes heeft aan meerdere kanten gesne-
den. De vier mannen zijn een ervaring rijker 
en het scheelde het dorpshuis in de kosten. 
In de afgelopen maanden is de werkgroep 
“Pimpen dorpshuis” van Kloosterhaar voor 
elkaar geweest en heeft geïnventariseerd 
welke verbeteringen noodzakelijk zijn om 
het dorpshuis aantrekkelijker te maken voor 
bezoekers. Het doel de sociale functie van 
het dorpshuis als centrale ontmoetingsplek 
te verstevigen. De gedachte is als het dorps-
huis aantrekkelijker is en aangekleed naar 
de eisen van deze tijd dat ook verenigingen 
meer gebruik van het dorpshuis gaan ma-
ken.  
Ook zouden wij graag meer activiteiten in 
het dorpshuis zien. Hierbij wordt gedacht  

aan muziekavonden, thema avonden, toneel 
noem maar op. Ook hopen wij dat door het 
opknappen het dorpshuis nog aantrekkelij-
ker wordt voor feestjes en partijen. De 
werkgroep pimpen heeft het volgende voor-
gesteld: Zowel de grote zaal als het café/bar 
gedeelte kan een opfrisbeurt gebruiken. Qua 
kleurstelling etc. zal er een afstemming 
moeten komen. De werkgroep Pimpen gaat 
nog niet zover dat zij nu met een afgerond 
kleurstellingsprogramma komt of met een 
verlichtingsplan. Dit dient nog verder te 
worden uitgewerkt. Een uitgangspunt is dat 
ruimten voor meerdere doeleinden gebruikt 
kunnen worden. Het voorstel is om de bibli-
otheek en het café gedeelte als 1 geheel 
wordt beschouwd maar zowel gebruikt kan 
worden door bibliotheek als het dorpshuis. 
Te denken valt aan bijv. een huiskamer 
idee waarbij mensen elkaar kunnen ont-
moeten en gebruik kunnen maken van de  

Dorpshuis ‘t Haarschut 

Voor deze eerste uitgave in 2014 van “De Kloosterhaarder” hebben wij de heren van 
SchröderIT gevraagd om iets over hun bedrijf te vertellen in “Ondernemen in 
uitdagende tijden”. 
 
Wij, Kevin en Joey Schröder, 23 en 22 jaar, van SchröderIT zijn in 2012 gestart met het 
realiseren van een eigen bedrijf. Dit idee kwam voort uit onze opleiding, welke wij beiden 
hebben gedaan binnen de ICT op het Alfa College. Wij werden veel gevraagd voor het 
repareren van computers en laptops. Vervolgens werden wij ook benaderd door bedrijven. 
Van het repareren van computers en laptops groeiden wij uit naar het maken van websites. 
Vanaf 2013 schreven wij ons, met veel trots, in bij de Kamer van Koophandel. Dit was het 
begin van een klein bedrijfje en nu hebben we een gestaag groeiend aantal (vaste) klanten.  
 
De huidige diensten, die SchröderIT levert, zijn de verkoop en reparatie van computers, 
laptops en smartphones. Verder leveren wij service op locatie, zoals het aanleggen van 
netwerken, oplossen van problemen of nieuwe artikelen leveren en deze aansluiten.  
Op die manier is SchröderIT voor iedereen toegankelijk. Tevens ontwikkelen wij websites 
en alles wat daarbij komt kijken. Vandaag de dag zoekt bijna iedereen informatie op het 
internet. Een eigen website is daarom onmisbaar. 
 
SchröderIT heeft een aantal plannen, die wij op korte termijn graag willen realiseren. Zo 
hopen wij in de toekomt onze klantenkring nog verder te mogen uit bereiden. Dit proberen 
wij te realiseren door middel van meer naamsbekendheid, kwalitatief hoogstaand werk en 
scherpe prijzen. Verder willen wij graag ons dienstenassortiment nog verder gaan 
uitbreiden. Wij, van SchröderIT, hopen u momenteel nog te ontvangen aan de Verlengde 
Broekdijk 13.  
In de toekomst willen wij graag een eigen vestiging realiseren.  
 
SchröderIT is in de omstreken één van de voordeligste! En dit hopen wij nog jaren lang zo 
te houden. Mochten mensen vragen hebben of gebruik willen maken van één van onze 
diensten, neem gerust contact met ons op!  
 
 

Kevin & Joey Schröder 
Verlengde Broekdijk 13  
Kloosterhaar 
www.schroderit.nl 

ONDERNEMEN IN UITDAGENDE TIJDEN 
Hoe vergaat het ondernemers in Kloosterhaar? 
Aflevering 9 : SchröderIT   Door Hennie Drenthen 



 
Aan de leden van de vereniging voor Plaatselijk Belang Kloosterhaar 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering op  
woensdag 16 april 2014 om 20.00 uur in dorpshuis ‘t Haarschut. 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 
2. Notulen vorige ledenvergadering; deze zullen voorafgaande aan de vergadering vanaf  

 
19.45 uur ter inzage liggen 

 
3. Jaarverslag 
 
4. Jaarverslag zwembadcommissie 

 
5. Financieel verslag 
 
6. Kascontrolecommissie  

 
7. Bestuursverkiezing  

Aftredend en herkiesbaar: Freddie Ekkel, Bert Ekkel, Henk Nijeboer 
 
Bezwaren en/of tegenkandidaten kunnen voorafgaand aan de vergadering gemeld worden. 
Tegenkandidaten moeten door minimaal 10 leden ondersteund worden. 

 
8. Rondvraag 

 
PAUZE 

 
9. Presentatie door gebiedswethouder D. Prinsse over de veranderingen in het sociale domein 

(veranderingen op het gebied van zorg, jeugdzorg, werk en inkomen) 
 

10. Sluiting 
 
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 


