
 

Verslag van de ledenavond 13 oktober 2015. 

 

Annie Steenbergen verwelkomt de aanwezige dames en een speciaal welkom voor de 

heer Jan de Maar. Dhr de Maar gaat ons vertellen over het gevangenis dorp Veenhuizen. 

Dhr de Maar is begonnen als onderwijzer in Alteveer. Een dorp je hier vlakbij. Na diverse 

scholen is hij onderwijs coördinator in de gevangenis van Veenhuizen geworden. Hier is 

ook de passie voor het dorp Veenhuizen ontstaan.                                                                                                                                      

In het dorp wonen nu nog ± 1250 mensen. Vroeger moest je er werken wilde je er 

wonen. Zonder pasje kwam je er niet in. Veenhuizen is ontstaan als een kolonie van 

Weldadigheid. Zie voor de geschiedenis bijgevoegd overzicht.                                                                                                                       

Er zijn nu nog 2 gevangenissen. In Norgerhaven zitten nu in de helft van de cellen 

Noorse gevangenen. Met Nederlandse “bewakers” en de voertaal is Engels. Er waren nog 

4 gevangenen die een levenslange straf uitzaten in Veenhuizen. Deze zijn nu 

overgeplaatst naar Heerhugowaard.        De heer de Maar verteld spannend en snel over 

de geschiedenis van Veenhuizen en is nog lang niet uitverteld wanneer de klokrichting 

half elf gaat.  Annie Steenbergen bedankt hem voor de leerzame uitleg. 

Ter info. Het boek Het pauperparadijs van Suzanne Jansen gaat over het ontstaan en de 

geschiedenis van Veenhuizen. 

 

Hierna volgt het huishoudelijk gedeelte. 

 Het verslag van 9 september word goedgekeurd en Teunie v.d. Broek bedankt 

voor het maken. 

 De bellemarkt heeft € 185,= opgebracht. De groep van Riet Verheijen hartelijk 

dank voor de verzorging. 

 11 november gaan we ’s middags naar AREA Reiniging in Emmen om te zien hoe 

de vuilverwerking werkt. 

 26 november gaan we ’s avonds bowlen bij KIRI in Hoogeveen. 

 Na het bekijken van de ingevulde enquête is besloten om het bedrag voor de 

Kerstavond te verhogen van €100,= naar € 150,=.                                                                                                                                  

Ook zullen we wat met de vraag naar Workshops gaan doen. 

 Annie Steeenbergen leest het verslag voor van het Dagje Kijken achter de 

schermen van de Nieuwe Kolk. 

 De Kerstavond is op maandag 21 december 2015 in de MolenHoeve. 

Hierna wenst Annie Steenbergen ons wel thuis.      
  


