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VUGHT 

 AGENDA   

 24 en 25 november Oriënterende beroepsstage vmbo t 3 en havo 3  

 26 november Cijferlijsten vmbo t en havo  

 3 december Sinterklaasviering SO  

 6 december Studiedag, alle leerlingen vrij  

 7 t/m 9 december IVIO-examens vmbo basis/pro  

 17 december Rapporten SO en vmbo basis/pro  

 24 december Kerstviering  

 27 december t/m 7 januari Kerstvakantie  

NOVEMBER 
2021 

NIEUWS UIT VUGHT 

WERKBEZOEK VSO P4 
Vorige week is VSO P4 op werkbezoek gegaan bij een boswachter. In het gebied waar deze boswachter verantwoordelijk 

voor is, staat onder meer kasteel Heeswijk. Door vragen te stellen kwamen de leerlingen er achter wat je als boswachter 

moet kunnen en kennen. De boswachter heeft een rondleiding gegeven door het gebied en hij heeft verteld hoe zijn werk-

week er uitziet. 

 

De boswachter gaf uilenballen mee die we op school 

konden ontleden. Dat hebben de leerlingen met veel 

precisie gedaan. De opbrengst was enorm: ze vonden 

schedels en andere botjes van onder andere muizen.   
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BEROEPSORIËNTATIE HAVO 3 
‘Graag wil ik mijn mooie ervaring, even voor de klas bij Zuiderbos, met jullie delen. Op een vrijdagochtend om 10.00 

uur was ik in havo 3 van Zuiderbos. De leerlingen kregen een inleiding van de leerkracht betreft een gastspreker en 

hierbij de opdracht goed te luisteren. Mijn presentatie had ik vooraf getoetst bij een aantal mensen, ook bij mijn ei-

gen 17-jarige puberdochter. Zij gaf aan vooral veel plaatjes en minder tekst, anders vallen de leerlingen in slaap. De 

grootste vorm van kritiek kun je altijd vinden in je eigen kind. Maar nu had ik er wel wat aan. 

 

De leerlingen staarden mij aan en wisten totaal niet wat ze konden verwachten. Maar het was muisstil en iedereen 

luisterde. De essentie van mijn verhaal was dat je zeker nieuwsgierig mag zijn in het leven en op zoek mag gaan. Leer 

jezelf kennen en stel jezelf vragen: Welke schoolvakken vind ik het leukst? Wat is mijn eigen talent/passie en wat 

vindt mijn omgeving? Wat zijn mijn karaktereigenschappen en hoe goed ken ik mezelf hierin? En vooral: Doe wat je 

leuk vindt en wat je energie geeft, want dat maakt je gelukkig. Je weet vooraf nooit of je de juiste keuzes maakt. 

Geen probleem, er zijn altijd weer andere wegen te bewandelen. 

 

In korte stapjes heb ik mijn loopbaan met bijbehorende motivaties verteld. Je gaat bewust op zoek naar een nieuwe 

baan, werk- of leeromgeving. Soms komt het vanzelf op je pad. Zo is het bij mij gelopen. Mijn opleidingen waren aan-

sluitend op mijn profielfuncties op dat moment. Deze opleidingen lopen dan ook uiteen van communicatie, manage-

ment, commercieel, bedrijfskunde tot uiteindelijk boekhouden. En dan terugdenkend aan een mentorgesprek als 16-

jarige leerling die totaal niet wist welke richting op te gaan. Ook heb ik de leerlingen een stukje management uitge-

legd met plaatjes en voorbeelden betreft je eigen persoonlijkheid. Herken je kinesthetisch, auditief of visueel in je-

zelf? Zelfkennis is altijd handig als je leervakken en beroepskeuzes mag gaan maken. 

 

Daarna kwam de nabespreking met de leerkracht en heb ik achter in de klas geluisterd. Ook een mooi, waardevol 

leermoment voor mezelf. De leerlingen mochten vragen beantwoorden over mijn verhaal en wat richtlijnen voor 

zichzelf noteren op de laptop. Ik hoop dat ik ze een klein beetje getriggerd heb over zichzelf te gaan nadenken, zodat 

ze meer inzicht krijgen in wat bij hen past en zodat keuzes maken met betrekking tot beroepskeuze makkelijker en 

niet te beladen wordt. Dat geeft ook meer zelfvertrouwen.  

 

Met grote dank aan de havo 3-leerlingen die mij zo goed hebben ontvangen.’ 

 

Groetjes  

Maartje van Venrooij 

NIEUWS UIT VUGHT 
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RAKETTEN VMBO 2 
Vmbo 2a en 2b hebben bij nask raketten gemaakt en 

deze afgeschoten. Tijdens een aantal lessen werd er 

flink geknutseld. Er werd gepuzzeld om de raket zo ver 

mogelijk weg te schieten. En dat is gelukt! Het zorgde 

voor wat natte pakken, maar de leerlingen vonden het 

fantastisch. 

Brigitte Heeg, een van onze RT’ers, werkt 40 (!) jaar op 

Zuiderbos. Dit jubileum hebben we op woensdag 20 

oktober gevierd. SO-leerlingen konden zich inschrijven 

voor diverse workshops. Op de foto is te zien hoe leer-

lingen tie dye shirts maken, onder begeleiding van de 

moeder van een leerling.   

JUBILEUM BRIGITTE 

ENTREE-OPLEIDING VSO P3 
De leerlingen van VSO P3a en VSO P3b zijn druk aan het toewerken naar hun mbo 1-diploma’s. Over enkele weken 

vindt de eerste toetsing plaats. De docenten van ROC De Leijgraaf zijn komen kennismaken in de klassen en de exa-

mens zijn besproken. Tevens zijn de meeste stages opgestart, waar we erg tevreden over zijn. We hebben weer fantas-

tische stageplekken gevonden, waar de leerlingen hun arbeidsvaardigheden kunnen oefenen. Wij hopen wederom op 

een diplomarijk jaar.  
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KUNST & CULTUUR VMBO 1 EN HAVO 1 + 2 
Sinds dit schooljaar krijgen de leerlingen van vmbo 1 en havo 1 + 2 het vak kunst en 

cultuur. De lessen kunst en cultuur worden gegeven door Maud de Kroon. Maud: ‘Kunst 

en cultuur is een breed vak. Het algemene doel voor dit schooljaar is creatief denken. 

Dit wil ik met de leerlingen inzetten via verschillende wegen. We gaan aan de slag met 

diverse kunstdisciplines, denk aan: beeldende vorming, dans, theater, muziek, foto en 

film. Per periode werken we in een andere opstelling. Alleen, in duo's of in groepjes. 

Samenwerken, jezelf presenteren, communiceren (ook via kunst) en reflecteren zijn 

onderwerpen die de leerlingen tegen gaan komen en waar ze mee om leren gaan. Er is 

een fijne, gezellige sfeer tijdens de les, waarbij leerlingen veel ruimte hebben om te 

praten over diverse onderwerpen. De kunstwerken die de leerlingen tot nu toe hebben 

gemaakt zijn een albumcover, een gedicht over je dromen en kleine opdrachten over 

fashion/mode.’  

 

Niek (havo 1): ‘Kunst en cultuur is een nieuw vak op Zuiderbos. Bij kunst en cultuur 

hebben we het over verschillende thema’s. Nu behandelen we bij havo 1 mode. Per-

soonlijk vind ik kunst en cultuur erg leuk. Je bent overal creatief in en doet van alles. 

Van een gedicht maken in handlettering tot een kledingstuk ontwerpen. Je kan altijd 

wel je mening kwijt en een ingeving is altijd welkom. We doen eigenlijk allemaal pro-

jectjes en daar doen we dan een paar lessen over. We hebben één keer per week 

kunst en cultuur, dat is een blokuur. Tijden een les krijgen we eerst uitleg en daarna 

mogen we zelf aan de slag. Soms in duo’s en soms alleen, dat ligt aan de opdracht. 

Het is altijd wel gezellig en er is altijd tijd voor grapjes.’ 

 

De leerlingen van vmbo 1 hebben bij kust en cultuur gedichten geschreven. Onder-

staand de gedichten van Merlijn en Eljakim. Op de volgende pagina vindt u nog twee 

gedichten van onze leerlingen. 
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EXCURSIE NOVO3 BOVENBOUW SO 
Op dinsdag 9 november hebben de bovenbouwklassen van het SO een bezoek gebracht aan het lokale radiostation 

NOVO3. Dit bezoek was gepland omdat we tijdens de lessen van Blink bezig zijn geweest met het onderwerp mach-

tige media. De leerlingen hebben gewerkt aan de opdracht maak je eigen radiospotje. De radioreclames hebben we 

na een rondleiding in de studio opgenomen.  

 

Arthur (SO5): ‘Op dinsdag 9 november zijn we naar NOVO3 

geweest. Echt geweldig dat er zoveel nodig is voor 30 se-

conden reclame.’ 

 

Viggo (SO5): ‘Ik vond het heel leuk en spannend en indruk-

wekkend. Dat er zoveel nodig is voor 30 seconden reclame. 

Het is ook cool om te horen hoe je zelf klinkt.’  

KUNST & CULTUUR VMBO 1 EN HAVO 1 + 2 
Onderstaand nog de gedichten van Amber en Sterre. 
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TEKENEN HAVO 1 
Zoek de kameleon, zo heet de opdracht die we bij tekenen met havo 1 de afgelopen weken hebben gemaakt. Op 

de foto waar meerdere kunstwerken te zien zijn, zie je de kameleon bijna niet. Dit was precies de bedoeling. Door 

het muizentrapje zie je op de ingezoomde foto zie je de kameleon ineens wel.   

GRAAG AANDACHT VOOR 

VRIJWILLIG, MAAR HEEL WELKOM! 
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
De vrijwillige financiële ouderbijdrage voor de eerste helft van dit schooljaar is vastgesteld op € 20,00. Is deze 

ouderbijdrage aan uw aandacht ontschoten en wilt u wel graag bijdragen aan onze activiteiten? Dan kunt het be-

drag overmaken door het scannen van onderstaande QR-code met uw mobiele telefoon.  

 

 

 

 

 

 

U kunt uw bijdrage ook contant meegeven aan uw zoon/dochter of overmaken op NL12 INGB 0005 5216 26, t.n.v. 

Stichting Zuiderbos, o.v.v. ouderbijdrage + plaats van de school + de naam van uw kind(eren).  
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OPEN DAGEN MBO’S EN HBO’S 
Om een goede keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding kan het helpen om de opleidingen te bezoeken. 
Een overzicht is lastig te geven, aangezien sommige opleidingen voor andere vormen hebben gekozen (webinars/
online afspraken/filmpjes). Beter goed kijken naar de websites dus. Ben er snel bij, sommige open dagen zijn zelfs al 
geweest. Hieronder de websites van een aantal bekende opleiders (mbo/hbo) in de buurt en directe links naar hun 
open dagen/oriëntatiemogelijkheden. 

KERSTVIERING 

Middelbaar beroepsonderwijs 

 

Koning Willem 1 College (Den Bosch): 

26-27 november 

Open Dag - Koning Willem I College (kw1c.nl) 

 

Summa College (Eindhoven): 

23 januari 

Open dagen bij het Summa College 

 

De Leijgraaf (Veghel, Oss, Uden): 

19 november 

Open dag - De Leijgraaf 

 

ROC Tilburg: 

21 november 

ROC Tilburg | Open Dag 

 

Yuverta (Den Bosch, Boxtel, voorheen Helicon): 

Yuverta open dagen - Yuverta open dagen 

 

Sint Lucas (Boxtel, Eindhoven): 

12 februari 

Agenda - SintLucas 

Hoger beroepsonderwijs 

 

Fontys (Eindhoven, Tilburg, Den Bosch): 

Open dagen / avonden | Fontys 

 

Avans (Den Bosch): 

Online Open dagen van hbo-opleidingen | Avans Hoge-

school 

 

HAS (Den Bosch): 

Studiekeuze-events - HAS Hogeschool 

 

AKV St Joost (Den Bosch): 

Open Days St. Joost, Come Meet Us! - AKV|St.Joost 

(stjoost.nl)  

Op vrijdag 24 december viert 

Zuiderbos kerst. Hoe we dat 

gaan doen, hoort u nog.  

ORIËNTERENDE BEROEPSSTAGE  

VMBO T 3 EN HAVO 3 
Op woensdag 24 en donderdag 25 november staat de oriënterende 

beroepsstage gepland voor de leerlingen van vmbo t 3 en havo 3. Wat 

Zuiderbos betreft kan de oriënterende beroepsstage doorgaan, mits de 

leerling geen corona gerelateerde klachten heeft en het stagebedrijf/de 

stage-instelling het verantwoord vindt de leerling te ontvangen.  

 
Heeft uw zoon/dochter nog geen stageplaats? Dan verzoeken wij u 

nogmaals met uw zoon/dochter op zoek te gaan naar een passende 

stageplaats.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kw1c.nl%2Fopen-dag&data=04%7C01%7Cd.govers%40zuiderbos.nl%7C3c07eb6e1f214e39792508d9a4f8958a%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637722209831127255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.summacollege.nl%2Fopen-dagen&data=04%7C01%7Cd.govers%40zuiderbos.nl%7C3c07eb6e1f214e39792508d9a4f8958a%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637722209831137211%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.leijgraaf.nl%2Fkalender%2Fopen-dag-19-november-2021%2F%23accept&data=04%7C01%7Cd.govers%40zuiderbos.nl%7C3c07eb6e1f214e39792508d9a4f8958a%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637722
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.roctilburg.nl%2Fkennismaken%2Fopen-dag%3Futm_source%3DROC_Tilburg_Search%26utm_medium%3DOpen_Dag_November_2021%26utm_content%3Ddiverse_ads%26gclid%3DEAIaIQobChMI4ZDh8IGQ9AIVBOh3Ch2SyAvXEAAY
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.yuverta.nl%2Fopen-dagen%2F&data=04%7C01%7Cd.govers%40zuiderbos.nl%7C3c07eb6e1f214e39792508d9a4f8958a%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637722209831147161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sintlucas.nl%2Fagenda%2F&data=04%7C01%7Cd.govers%40zuiderbos.nl%7C3c07eb6e1f214e39792508d9a4f8958a%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637722209831147161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffontys.nl%2Fopendag%2F%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIq9y2hYOQ9AIVGKh3Ch3a7wUgEAAYASABEgLGQPD_BwE&data=04%7C01%7Cd.govers%40zuiderbos.nl%7C3c07eb6e1f214e39792508d9a4f8958a%7C4621235795f84056a9471052204c
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avans.nl%2Fopleidingen%2Fopen-dagen&data=04%7C01%7Cd.govers%40zuiderbos.nl%7C3c07eb6e1f214e39792508d9a4f8958a%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637722209831157123%7CUnknown%7CTWF
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avans.nl%2Fopleidingen%2Fopen-dagen&data=04%7C01%7Cd.govers%40zuiderbos.nl%7C3c07eb6e1f214e39792508d9a4f8958a%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637722209831157123%7CUnknown%7CTWF
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hashogeschool.nl%2Fstudiekeuze-events%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI3PmeioOQ9AIViP93Ch1VGwnDEAAYASAAEgLJ6PD_BwE&data=04%7C01%7Cd.govers%40zuiderbos.nl%7C3c07eb6e1f214e39792508d9a4f8958a%7C462123579
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstjoost.nl%2Fcome-meet-us&data=04%7C01%7Cd.govers%40zuiderbos.nl%7C3c07eb6e1f214e39792508d9a4f8958a%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637722209831167089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstjoost.nl%2Fcome-meet-us&data=04%7C01%7Cd.govers%40zuiderbos.nl%7C3c07eb6e1f214e39792508d9a4f8958a%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637722209831167089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI
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BIBLIOTHEEK 

De bovenbouwleerlingen van onze vmbo- en havo-afdeling moeten boeken 

lezen voor hun literatuurlijst. Niet iedereen is even dol op lezen en voor som-

mige van onze leerlingen is lezen lastig. Gelukkig volstaan luisterboeken ook.   

 

De online bibliotheek biedt een enorm assortiment aan luisterboeken aan. 

Iedereen die lid is van de online en/of lokale bibliotheek kan luisterboeken lenen bij de online bibliotheek. De luister-

boeken kunnen geluisterd worden via de telefoon, tablet, pc of laptop. Tot 18 jaar is het lidmaatschap bij de meeste 

bibliotheken gratis.  

 

Meer informatie vindt u hier.  

BERICHT VAN DE MR 
 De MR (medezeggenschapsraad) vergadert een aantal keren per jaar. In de MR kunnen personeelsleden en ouders van 

leerlingen zitting nemen. Er is nog plek voor ouders. Dus wilt u (meer) betrokken zijn bij de school van uw zoon of doch-

ter, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar mr@zuiderbos.nl. Eventuele vragen met betrekking tot de MR  

kunt u ook naar dit adres mailen.  

 

De notulen van de vergaderingen kunt u inzien op de website van Zuiderbos. In de notulen kunt u terugvinden wat er in 

de MR besproken is. De volgende MR-vergadering staat op 13 december gepland.  

MR 

GRAAG AANDACHT VOOR 

Sinds vorige week hangen op Zuiderbos posters van de campagne ‘AAN in het don-

ker’. De dagen worden korter en dus wordt het eerder donker. Voor je medeweg-

gebruikers ben je dan als fietser minder goed zichtbaar. Zorg dat iedereen je kan 

zien, zet je verlichting AAN. Meer informatie over de campagne vindt u hier.  

AAN in het donker 

LUISTERBOEKEN 

https://www.onlinebibliotheek.nl/
mailto:mr@zuiderbos.nl
https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
https://www.komveiligthuis.nl/fietsverlichting
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IK MAG IK ZIJN 

RUTH VAN ASPEREN 

Ik werk als:  

Mentor havo 1, leraar rekenvaar-

digheid, tekenen en profielwerk-

stuk 

Woonplaats: 

Den Bosch 

Ik woon in huis met: 

Mijn vriend Sander 

Mijn hobby’s zijn:  

Uit eten gaan, boksen, hockeyen 

en dansen in de kroeg 

Beste eigenschap: 

Zorgzaam 

 

Minder goede eigenschap: 

Onzeker 

Een hekel aan: 

Mensen die denken dat ze beter 

zijn dan anderen 

Favoriete eten: 

Lasagne van mijn vader 

Favoriete muziek: 

K3 

Favoriete boek: 

Zomerhuis met zwembad 

Favoriete film: 

Alle Harry Potter films 

 

De beste website is: 

www.koekwaus.nl (mijn favoriete 

kledingwinkel) 

Favoriete plek: 

In een restaurant of onder een 

denkentje op de bank met mijn 

vriend 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos: 

Dat het niet erg is als je dingen nog 

niet kunt en dat anderen je altijd 

willen helpen 

 

 

SOFIE DE BIJL SO4 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

Ik woon in huis met:  

Mama, papa, zusje, hond en twee 
hamsters 
Mijn hobby’s zijn: 

Skeeleren, schaatsen, paardrijden 

en buiten spelen in de bossen 

Ik kan goed: 

Voetballen, skeeleren, schaatsen 

en paardrijden 

Ik kan minder goed: 

Turnen en ik kan niet goed binnen 

spelen 

Ik heb een hekel aan: 

Regen, want dan kan ik niet buiten 

spelen 

Lekkerste eten is: 

Mijn zelfgemaakte kapsalon 

Mooie muziek: 

B-Brave en Susan en Freek 

Een mooi boek is: 

Anne Frank 

 

 

Een mooie film is: 

Achtstegroepers huilen niet 

De beste website is: 

Instagram, Facebook en TikTok 

Een fijne plek is: 

Mijn plekje op onze bank thuis 

Ik vind Zuiderbos: 

Fijn, maar de kinderen zijn wel 

drukker dan op mijn andere school 

IN DE WANDELGANGEN 

Leerling: 'Ik kan mijn waarschuwingen op één hand tellen, ik heb er zes.' 

 

Onze hulpsinterklaas is op zoek naar pieten, daarom is er een vacature verspreid onder VSO-leerlingen. Twee leerlingen 

hebben gesolliciteerd en zijn uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.  

Sollicitant M: ‘Hé, die vrouw waarmee we dat gesprek hebben, kent ons nog niet.’  

Sollicitant P: ‘Dit is een unieke kans, die mogen we echt niet verpesten.’ 

 

Leerling: ‘Waarom hoeven bomen niet naar school? Omdat ze geschorst zijn.’ 

 

Leerling B tegen leerling S: 'Als alles in de wereld zou werken zoals jij denkt, dan had ik deze game allang uitgespeeld.'  
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COLOFON & ADRESSEN 
 

Deze nieuwsbrief zal zes keer per jaar verschijnen 

 

Redactie: 

Daniëlle Govers 

Jolien van der Heijden 

Selma Berkel 

Josje van Delft 

Sanne Hooijmaijers 

Linda Theelen 

 

Opmerkingen/suggesties graag mailen 

naar info@zuiderbos.nl met als 

onderwerp: ‘nieuwsbrief Zuiderbos’. 

 

Zuiderbos 

Postbus 2214 

5260CE Vught 

telefoon: 073-6847060 
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Liesbeth van den Oever 

 

Vught 

Carillonlaan 3 

5261LT Vught 
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5507 MD Veldhoven 
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Mark Oldenburg 
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www.zuiderbos.nl 
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