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VAN DE BESTUURSTAFEL
In Hardenberg is het adagio “Samen Doen” gepromoot. In
Kloosterhaar voeren we het gewoon uit, met alle activiteiten van na
de zomer. De fase van voorbereiding van projectdelen van
Kloosterhaar Voor Elkaar is afgerond met de betrokkenen en we
waren blij met het resultaat. Het dorpshuis heeft een metamorfose
ondergaan en staat klaar om de buurtkamer te huisvesten. Plaatselijk
Belang houdt het oog op de overige opgeleverde resultaten en
schakelt zo nodig weer vrijwilligers in. Er verschijnen nog steeds
meer zonnecellen in ons dorp, er wordt volgend jaar gestart met de
nieuwbouw in de Schoolstraat en er worden nog steeds weer
kinderen geboren. Alle reden dus voor hoop in de toekomst, waar
we zelf vorm aan kunnen geven. Als Plaatselijk Belang werken we
vaak achter de schermen aan de vitaliteit van ons dorp en haar
toekomst, maar zo nu en dan worden de resultaten ook zichtbaar.
Hulde aan alle betrokken vrijwilligers, die zich met ons inzetten
hiervoor. Terwijl we dit schrijven worden de kerstmarkt, kerstdiner
e.d. plus de winterwandeling op zondag 18 januari 2015 al weer
voorbereid. Kortom; we blijven aan de gang in Kloosterhaar.
Als u dit leest is het bijna kerst, dus wenst het bestuur u allen fijne
en zinvolle feestdagen.
Buurtbus
Vanaf 1 december rijdt de buurtbus Bruchterveld-Ebbenbroek 598
ook in ons dorp. Dit is een proef die de hele winter zal lopen. De
bus komt elk uur om ca. 15 minuten over het hele uur ( vanaf
07:15 ) bij de rotonde in Kloosterhaar en keert dan terug naar
Bruchterveld om de route te vervolgen naar Hardenberg. Onderweg

kan iedereen, langs de Verlengde Broekdijk of Dorpsstraat, vóór of
na de rotonde, opstappen door zijn hand op te steken. De bus is rond
het halve uur bij het station Hardenberg, waarna hij verder gaat naar
Clara Feyoena Heem. Daarna rijdt de bus weer terug naar
Bruchterveld en door naar Kloosterhaar. De laatste bus is dan rond
18:00 uur in Kloosterhaar met uitzondering van de koopavond op
donderdag. Dan rijdt de bus tot 21:00 uur. De dienstregeling is
beschikbaar in het dorpshuis en op de bus zelf. Kaarten zijn bij de
buschauffeur te koop en vol=vol! Er zijn maximaal 8 (acht) plaatsen
in de bus.
Instellen 60 km buitengebied;
Bruchterveld - Ebbenbroek - Kloosterhaar
In het kader van het creëren van een uniform en duidelijk wegennet
hebben Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg
besloten om nog dit jaar een 60 km zone in te stellen in het
buitengebied.
Het gaat hierbij om de Grote Kattendijk, 't Lijntje, Broekdijk en de
Verlengde Broekdijk.
De huidige voorrangsregelingen worden opgeheven. Ter hoogte van
de kruispunten op de Kanaal-weg Oost en de Verlengde Broekdijk
worden alle verkeersborden en markering op het wegdek verwijderd
en nieuwe zone portalen met verkeersborden geplaatst, om zo
de juiste voorrangsregeling aan te geven.
Bovenstaand besluit is op de gebruikelijke wijze in de digitale
Staatscourant en het weekblad Dedemsvaartse Courant bekend
gemaakt.

HEROPENING DORPSHUIS
Op 28 oktober heeft de “heropening” van
het dorpshuis plaatsgevonden. Dit was een
heel gezellige en feestelijke avond. Niet
alleen was er een feestje omdat het
dorpshuis is opgeknapt, maar ook werd er
stil gestaan bij het feit dat de stichting 55
jaar geleden werd opgericht en Jan Ekkel
afscheid nam van het bestuur. Vanaf de
oprichting was Jan bestuurslid en nu na 55
jaar trad hij terug uit het bestuur. Hij kreeg
een uitgebreid dankwoord van Riekele
Bron, voorzitter van het bestuur en van
Douwe Prinse, gebiedswethouder van de
gemeente Hardenberg. Voor de jarenlange
inzet in het bestuur kreeg Jan een passend
cadeau.

Jan Ekkel nam na 55 jaar afscheid als
bestuurslid van het dorpshuis.

Het pimpen van het dorpshuis is nog niet
helemaal af. Er dienen nog een aantal zaken
te worden afgewerkt zoals de kleine zaal die
nog een opknapper nodig heeft. Ook komt
er nog een rokersvoorziening. Wanneer
iemand nog zin heeft om hierbij te helpen
kan hij of zij contact opnemen met Jessica
de Jong of Riekele Bron.

De jeugd heeft kenbaar gemaakt op
zaterdagavond graag het dorpshuis te willen
gebruiken voor hun uitgaansavond. Het
bestuur heeft daarom besloten om vanaf 1
januari van het komend jaar het dorpshuis
open te stellen op zaterdagavond en kan
iedereen die het wil op zaterdagavond
gezellig naar het dorpshuis gaan.
Samen met de jeugd wordt het cafe gedeelte
nog mooier gemaakt dan het al is. Ook zal

samen met hen gekeken worden hoe er een
voorziening voor rokers kan komen die ook
gebruikt kan worden voor andere doelen,
bijv. voor de jeu de boulers. Om deze
veranderingen te vieren wordt er een
Nieuwjaarparty georganiseerd op zaterdag 3
januari. De entree is gratis.
Het bestuur heeft als doelstelling dat het
dorpshuis er voor iedereen in het dorp is en
dat iedereen er heen kan gaan. Of het nu
gaat om een gezellige verenigingsavond
(bijv. muziek, sjoelen), de buurtkamer (zie
elders in de Kloosterhaarder) of om een
buurt/familie feestje of gewoon uitgaan
(Klostertaler Volksfest), iedereen moet er
terecht kunnen. Belangrijk is dat er (nog
meer) activiteiten gaan plaatsvinden die
georganiseerd worden door en voor de
inwoners van Kloosterhaar. Mensen die
ideeën hebben om iets te organiseren in het
dorpshuis kunnen contact opnemen met
Jessica de Jong of het bestuur.
Op zaterdag 21 februari 2015 is er een
optreden van de Mississippi Kings in het
dorpshuis. Deze band bestaat uit een aantal
leden die hun sporen al ruimschoots hebben
verdiend in de wereld van de Drentse Blues
en niet alleen daar. Noteer daarom deze
datum alvast in jullie agenda.

CANTECLEER NIEUWS
Nieuwe website de lucht in!
De nieuwe website is in de lucht! Hierop
kunt u de schoolgids, de nieuwsbrief, de
kalender en overige informatie vinden. De
website is nog niet helemaal af en moet op
sommige vlakken nog worden aangepast en
aangevuld. Wij zijn er erg trots op!
Nieuwsbrief Cantecleer
Mocht u de nieuwsbrief willen ontvangen,
dan kunt u deze op de site vinden, maar u
kunt zich hiervoor ook aanmelden zodat de
nieuwsbrief direct naar uw e-mailadres
wordt verstuurd. U gaat hiervoor naar
nieuws, nieuwsbrief en kunt zich dan
aanmelden.
Winteractie
Dinsdag 18 november hield de ouderraad de
jaarlijkse winteractie en gelukkig waren
veel
Kloosterhaarders
bereid
een
vogelwintervoedselpakket te kopen. De
netto opbrengst was bij het maken van onze
bijdrage voor “De Kloosterhaarder” nog niet
bekend, maar dat leest u t.z.t. in onze
nieuwsbrief die altijd actueel op onze site
staat. De ouderraad heeft deze pakketten
ingekocht via de groene vakwinkel die op
hun beurt daar niets aan verdiend hebben.
Hén én alle kopers en verkopers, willen we
hartelijk bedanken voor de hulp, koop en
voor de inzet!
Voorleeskampioen
Maandag 24 november heeft de finale van
de voorleeswedstrijd op school plaats
gevonden. De jury heeft het erg moeilijk
gehad om twee winnaars te kiezen.
Uiteindelijk is Milou Cremer winnaar
geworden van groep 5 en 6 en is Bart
Bargerink winnaar geworden van de
groepen 7 en 8. Bart zal onze school
vertegenwoordigen bij de volgende ronde.
Van harte gefeliciteerd!!!
Overwinning korfbalteams
Woensdag 8 oktober kon het korfbaltoernooi voor groep7 en 8 gelukkig
doorgaan. Met een eerste en tweede plaats
op het korfbaltoernooi kunnen we met recht
trots zijn op de teams van Cantecleer. Wat
een knappe prestatie!!
In blijde verwachting
Op dit moment zijn er twee collega’s in
blijde verwachting. Zowel juf Marieke als
juf Alice verwachten in april/ mei hun
kindje.

Opening korfbalpalen
Afgelopen woensdag 12 november zijn de
korfbalpalen officieel geopend. Het was een
ontzettend leuke opening. Hiervoor waren
de Korfbalstars uitgenodigd die samen met
twee korfballers van UNI (uit Kloosterhaar
en Bruchterveld) een leuke korfbalshow
hebben gegeven.
Crescendo Kloosterhaar
Een aantal vrijdagen hebben alle kinderen
van groep 5 t/m 8 een workshop van een
half uur gevolgd, dit werd verzorgd door
muziekvereniging Crescendo. Ze kregen
van dirigent Frank Uuldriks uitleg over het
werk van een dirigent, leerden het verschil
tussen een harmonie en een fanfare en
hoorden wat wordt bedoeld met hout- en
koperblazers. Natuurlijk mochten ze ook
diverse instrumenten proberen en dat
vonden ze allemaal het leukste!

DART LIEFHEBBERS
We gaan weer starten met dart-avonden
voor liefhebbers en lagere divisie spelers.
Bij voldoende deelname darten we elke
donderdagavond in het ’t Haarschut.
Mocht er een meerderheid zijn die liever op
een andere avond dart: in overleg kan er
veel geregeld worden.
Om een beetje leuk te kunnen gooien zijn er
minimaal 4-5 spelers nodig.
De eerste avond is op donderdag 15 januari
2015; iedereen is welkom dus ook dames !
We beginnen om 20.00 uur, en meestal
rond 23:00 uur worden de prijzen verdeeld.
Er wordt, bij voldoende deelname, een
bescheiden inschrijfgeld gevraagd, dat weer
omgezet wordt in prijzen.
Rond half maart is er voor de tweede keer
het Kloosterhaars kampioenschap; oftewel
wie is de beste darter van Kloosterhaar.
Alleen voor inwoners en oud-inwoners van
Kloosterhaar.
Mocht iemand een keer een toernooi willen
organiseren: wij verhuren ook complete
dartbanen.
Info:
Dorpshuis ’t Haarschut 0523-241273 of
Jan Harm Jansen 06-53221611

BIBLIOTHEEK NIEUWS

Van maandag 22 december t/m vrijdag 2
januari
zal de bibliotheek gesloten zijn.
Flessenactie groep 8
Op
dinsdag
6 januari zal de bibliotheek
De leerlingen van groep 8 hebben zelf een
actie opgezet voor het bestrijden van Ebola. weer voor het eerst geopend zijn in het
De leerlingen hebben een flessenactie nieuwe jaar 2015.
gehouden en de opbrengst was € 62,65. Dit De openingstijden zijn als volgt:
zal worden overgemaakt op giro 555. Wat dinsdag van 14.30 – 17.00 uur,
een geweldig initiatief!!
woensdag van 18.30 – 20.00 uur
vrijdag van 14.30 – 17.00 uur.
Nationaal Schoolontbijt
Vrijdag 7 november hebben de leerlingen De bibliotheek is tijdens de openingstijden
van Cantecleer evenals ruim 400.000 andere bereikbaar onder haar nieuwe nummer:
kinderen op zo'n 2.000 basisscholen heerlijk 06-38714280.
genoten van een goed verzorgd ontbijt!
De vrijwilligers van de bibliotheek wensen u
veel goeds in 2015!

ZWEMBAD NIEUWS
Het is op het moment rustig bij het
zwembad. De winter staat voor de deur en
we wachten weer op het voorjaar en
hopelijk een nieuwe warme zomer.
Er is dus weinig te melden over het
zwembad. Wel wil ik nog even vermelden
dat het bestuur van het Plaatselijk Belang
deze winter druk zal zijn met het werven
van vrijwilligers (toezichthouders, badmeesters) voor het nieuwe seizoen. Als u
benaderd wordt door een van de
bestuursleden, overweeg dan de vraag die u
gesteld zal worden serieus. Zeg niet direct
nee. Mochten er niet genoeg vrijwilligers
zich aanmelden dan kan dit invloed hebben
op de openingstijden van het zwembad.

CRESCENDO NIEUWS
De drukke maanden oktober en november
hebben we achter de rug. Een ietwat
tegenvallende
deelname
aan
de
gemeentevlag, maar een geslaagd en mooi
koffieconcert (samen met Jubilate) in het
dorpshuis en benefietconcert in de NH-kerk.
Ook het trio-concert voor de opleidingsorkesten van SDG-Westerhaar, K & S –
Losser en Crescendo mocht er zijn.
Het laatste optreden voor dit jaar is het
begeleiden van de kerstnachtdienst op 24
december in de NH-Kerk. Hierna zetten we
een punt achter 2014 en beginnen weer met
frisse moed met de repetities op maandag 5
januari 2015.
Ook de grote loterijactie 2014 is weer achter
de rug. De prijswinnaars van de afgelopen
maanden kunt u hieronder vinden. De
hoofdprijzen van dit jaar zijn tijdens de
kerstmarkt op 12 december uitgereikt aan de
gelukkige winnaars. Wij willen alle
prijswinnaars van dit jaar van harte
feliciteren met hun gewonnen prijs. Dank
aan alle deelnemers van dit jaar. Had u geen
prijs dit jaar. Helaas! Laat het een uitdaging
zijn om u weer aan te melden voor de
nieuwe actie voor het jaar 2015. Onze leden
komen binnenkort weer langs om u te
vragen om weer mee te doen met deze zo
belangrijke actie voor onze vereniging.
De trekkingen van de afgelopen maanden.
Oktober 2014
1e prijs: J. Lensen, Dorpsstraat 29a
2e prijs: P. ten Brinke, Kleinhaar 45
3e prijs: H. Hessink, Groenedijk 22a
4e prijs: H. Spijker, Randweg 20
November 2014
1e prijs: H.J. Boshove, Dorpsstraat 86
2e prijs: B. ten Napel, Randweg 10
3e prijs: Fam. Soeten, Kleinhaar 2
4e prijs: G. Holtvluwer, Kerkstraat 15
December 2014
1e prijs: W. Drenthen, Dorpsstraat 29
2e prijs: B. Ekkel, Verl. Broekdijk 12
3e prijs: H. Ravenhorst, Sportstraat 19
4e prijs: Mevr. Ringeling, Sportstraat 6
5e prijs: Fam. L. Schepers, Verl.Broekdijk 7
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!!

RICHTLIJNEN CARBID SCHIETEN

BENEFIET CONCERT

Op verzoek van wijkagent Marlon van der Sleen hierbij de richtlijnen voor het
afschieten van carbid.

Op 7 november jl. was er weer veel te
genieten in onze kerk. De avond zat vol
verrassende optredens met dans, zang en
muziek. Het programma was samengesteld
door
een
commissie
vanuit
de
kerkrentmeesters en het geheel werd
deskundig gepresenteerd door Herald
Schepers. Bij aanvang zat de kerk al
bomvol, hetgeen zeer motiverend werkte
bij de deelnemers.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Artikel 5.5.1 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of
anderszins vuur te stoken
Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin
van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod
niet van toepassing op:
a. ver lichting door middel van kaar sen, fakkels en der gelijke;
b. sfeer vur en zoals ter r ashaar den en vuur kor ven, indien geen afvalstoffen
anders dan onbehandeld (afval)hout worden verbrand;
c. vuur voor koken, bakken en br aden.
Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter
bescherming van de flora en fauna.
Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet
milieubeheer, artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de
Provinciale omgevingsverordening.
Op de ontheffing in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beslissing bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5.5.2 Carbid
1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide
(carbid) en water, of een gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve
wijze te verbranden.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien:
a. gebr uik wor dt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter ; en
b. de vaten zijn afgesloten met zacht mater iaal; en
c. het vr ije schootsveld minimaal 75 meter is en hier in geen openbar e wegen
of paden liggen; en
d. het gebr uik plaatsvindt op 29 en/of 30 december , van 10.00 uur tot 18.00 uur
en/of 31 december, van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur; en
e. wor dt geschoten in een r ichting die is afgewend van de woonbebouwing; en
f. de betr effende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
1. 75 meter van woonbebouwing; en
2. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg; en
3. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.
3. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de
Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van
strafrecht.
Wanneer men carbid afschiet met een “kanon” dat een groter inhoud heeft dan 50 liter
kan het worden aangemerkt als een officieel wapen.

We willen graag een gezellig en rustige jaarwisseling,
maar dit moeten we wel met elkaar doen!

DE PLUIM

EVANGELISATIEDIENST

Met veel plezier wordt sinds
jaren de intocht van de Sint in
Kloosterhaar verzorgd door
een groep vrijwilligers, mede
mogelijk gemaakt door de
Oranjevereniging, ondernemersvereniging
OCK, muziek – en sportverenigingen,
Calduran, de Haarschutters, PB en stichting
Dorpshuis. Elk jaar weer een groot feest
voor jong en oud. Letterlijk achter de
schermen worden de Sint en Pieten
bijgestaan door een ervaren grimeur, die dit
nu ruim 24 jaar al verzorgd heeft. Sieneke
Takken heeft na zoveel jaar nu aangegeven
dat dit haar laatste keer was. Ze wil haar
aandacht meer aan andere zaken geven.
Voor deze bescheiden vrijwilliger een
pluim , van harte gegund door alle
betrokkenen.

8 maart 2015 organiseert de evangelisatiedienst een dienst in de Kloosterkerk te
Sibculo.
De dienst begint om 19:00 uur.
Tijdens de dienst zal de band Reli Group
Force uit Hardenberg een paar nummers ten
gehore brengen

E-MAIL ADRES
“DE KLOOSTERHAARDER”
dekloosterhaarder@gmail.com
Dit is het enige en
juiste adres voor alle kopie!!

De optredens van deze avond:
Volksdansgroep
Kloosterhaar.
Ze
brachten 5 dansen op het podium en het
was goed te zien dat ze er zelf net zo van
genoten als het publiek.
Gospelkoor Le Mot Chanté in
combinatie met de zangvereniging God
is mijn Lied uit Sibculo.
Door een technisch probleem kon Le Mot
Chanté hun eigen programma niet
afwerken. Samen met het koor brachten ze
een perfecte show met zang van hoog
niveau.
Muziekver. Crescendo Kloosterhaar .
Zoals we van Crescendo kennen werd de
opgaande lijn voortgezet en was het
optreden zeer afwisselend en prima
uitgevoerd.
Drumband Concordia Sibculo.
De drumband gebruikte dit optreden als
generale repetitie voor het concours op
zaterdag 8 nov. Eén van de nummers liet
horen hoe een Tsunami zo maar de kerk in
kan rollen. Perfect gespeeld. Ook de
overige stukken spraken tot de verbeelding.
Muziekver. Concordia Sibculo.
Dat Sibculo trots mag zijn op haar
muziekver. liet vervolgens de fanfare
horen. Bekende delen uit soldaat van
Oranje brachten de vele bezoekers in
vervoering en genoten volop.
Zangver. Jubilate uit Kloosterhaar.
Ook dit koor timmert al jaren aan de weg.
En of ze nou Nederlandstalig of Engelstalig
zingen? Het is een groot genoegen om naar
ze te luisteren. Net als bij de andere zang
optredens bleek ook nu weer het belang
van een goede begeleiding op de piano.
Grote klasse.
Shanty koor de Kloosterzangers.
Aan het eind van de avond is het bijna een
traditie geworden dat dit koor optreedt. Het
publiek bleef in grote getale tot het eind en
kon volop genieten van de diverse
nummers. Na een prachtig optreden kregen
we nog een extraatje en daarna was het tijd
om naar huis te gaan.
Herald dankte alle vrijwilligers die deze
avond mogelijk hebben gemaakt zoals de
EHBO-ers , onze vaste parkeermeester, de
mensen van het Dorpshuis voor de
gastvrijheid de gehele avond, de koster en
iedereen die geholpen heeft, maar niet met
name genoemd werd. De commissie kreeg
als uitdaging mee over twee jaar weer een
dergelijke avond te organiseren.
Belangrijk om nog te vermelden is dat aan
vrijwillige bijdragen een kleine duizend
euro overbleef na aftrek van de kosten. De
kerk kan dit goed gebruiken. Hartelijk dank
en heel graag tot een volgende keer.

ONDERNEMEN IN UITDAGENDE TIJDEN
Hoe vergaat het ondernemers in Kloosterhaar?
Aflevering 12 : De Welpenhoeve

Door Hennie Drenthen

In 1995 behaalde Karin de Leeuw in Almelo haar middenstandsdiploma en het diploma Honden- en Kattenbesluit met de bedoeling om
samen met Richard een eigen bedrijf op te starten.
Helaas liepen de plannen tot overname van een dierenspeciaalzaak in Enschede op niets uit en waren op dat moment niet de middelen
aanwezig om een pension op te zetten.
10 Jaar later echter kregen zij de kans om de woning van de ouders van Richard aan de Crullsweg te kopen met de daarbij behorende
ruimte om kennels te plaatsen.
Wat startte met de opvang van politiehonden, liep al gauw uit tot opvang van diverse andere honden uit de familie- en kennissenkring en
daar ook weer familie en kennissen van. Het duurde niet lang of een leverancier van hondenvoer stond aan de deur met de vraag of het
misschien een idee was om daarbij ook hondenvoer te gaan verkopen.
Door advertenties op Marktplaats te zetten en de opvang van honden kwamen er al gauw klanten en deze klanten vroegen zich af of er
misschien ook ander voer gekocht kon worden. Op dat moment was er geen winkel in Kloosterhaar, die dierenvoer verkocht. Onder deze
klanten was ook een klant, die het idee opperde om een webwinkel te bouwen; hij heeft de eerste webwinkel van De Welpenhoeve
gemaakt.
Inmiddels is de webwinkel van “De Welpenhoeve” uitgegroeid tot een bedrijf, dat diervoeders en dierbenodigdheden verkoopt door heel
Nederland, maar ook in Duitsland en België bekend begint te raken. Dat is vooral te danken aan het persoonlijk contact (geen standaard
mail, die wordt verzonden) en de scherpe prijzen. De prijzen kunnen scherp gehouden worden, omdat het voer en de dierbenodigdheden op
bestelling worden ingekocht.
Daardoor raakt er geen voer over datum of blijven er artikelen staan, die niet verkoopbaar blijken te zijn.
Richard en Karin van “De Welpenhoeve” zijn dagelijks bezig om voor de klant een zo gunstig mogelijke prijs te zoeken. Ook de kinderen
helpen regelmatig een handje mee in het pension of met de webwinkel.
Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe webwinkel, genaamd Hondenfavoriet.nl. Deze webwinkel zal vanaf
1 januari 2015 vanuit Duitsland pakketten gaan verzenden.
Onlangs is er weer een voorziening in Kloosterhaar verdwenen.
Echter, elke dag worden er bij “De Welpenhoeve” postpakketten opgehaald door Post.nl. Bent u als Kloosterhaarder niet in de gelegenheid
uw pakket in Bergentheim of Westerhaar te brengen, dan kunt u uw pakket ook bij “De Welpenhoeve” inleveren tijdens openingstijden.
Neem eens een kijkje op: www.de-welpenhoeve.nl
De familie De Leeuw is altijd bereid u te helpen met vragen en het verstrekken van informatie.

DE BUURTKAMER
Het is zover! De buurtkamer in het
dorpshuis is op 2 december 2014 van start
gegaan. Na enkele maanden van
voorbereiding was het zover.
Samen met de zorginstellingen die
werkzaam zijn in Kloosterhaar is gekeken
of er een vorm van dagopvang of
dagbesteding mogelijk is. Ook was er een
uitdrukkelijke wens om een betere
afstemming
te
krijgen
tussen
de
verschillende vormen van zorgverlening aan
de inwoners van Kloosterhaar. Dagopvang
of dagbesteding door een professionele
organisatie bleek niet haalbaar. Daar waren
te weinig deelnemers voor. Uit een enquête
kwam wel duidelijk naar voren dat er
behoefte is aan een vorm van vrijblijvende
opvang waarbij ontmoeten en gezellig
samenzijn centraal staat. Daarop is in
overleg met de SKK besloten om te gaan
starten met een buurtkamer.

bezoekers op te vangen en te begeleiden.
In het dorpshuis is een ruimte gerealiseerd
waar de bezoekers van de buurtkamer hun
activiteiten kunnen verrichten. Een deel van
de bibliotheek en de centrale ontmoetingsruimte zijn samengevoegd. De bieb kan een
deel van de centrale ruimte gebruiken en de
buurtkamer kan gebruik maken van de bieb.
Mensen die in de buurtkamer komen en een
boek willen lezen kunnen gebruik maken
van de bieb.

Wat is een buurtkamer?
Een buurtkamer is niet meer en niet minder
dan een ruimte waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en samen activiteiten kunnen
ondernemen zoals het spelen van een
spelletje dam, schaken of andere
bordspelen. Dit is maar net wat de
bezoekers zelf willen. Een grote groep van
vrijwilligers heeft zich gemeld om de

Zorg
Het doel was om ook een betere afstemming
te krijgen voor zorgverlening aan de
inwoners van ons dorp. In afstemming met
de buurtkamer heeft Carinova besloten om
spreekuur
te
gaan
houden.
Op
woensdagmiddag in de even weken houdt
Carinova spreekuur. Dan kunt u terecht met
al uw vragen op het gebied van medische

Voor wie is het bedoeld?
Iedereen die thuis is en behoefte heeft om
andere mensen te ontmoeten kan in de
buurtkamer terecht. Het is niet alleen voor
bijv. oudere mensen die eenzaam zijn. Nee
het is voor iedereen die er uit wil en even
andere mensen wil spreken of gezellig met
anderen wil kletsen of rustig een boekje wil
lezen. Kortom iedereen is welkom.

zorg. De gemeente Hardenberg heeft
kenbaar gemaakt om in combinatie met de
buurtkamer een spreekuur te houden voor
de WMO. Hierover zullen nog nadere
afspraken worden gemaakt. Dit betekent al
met al dat binnen de buurtkamer ook
aandacht zal zijn voor al uw vragen op het
gebied van zorg en welzijn.
Openingstijden.
De openingstijden zullen in overleg met de
bezoekers worden bepaald. Zijn er veel
mensen die op een bepaald tijdstip gebruik
willen maken van de buurtkamer, wordt
gekeken of dit kan. Lukt het om dit te
regelen, dan gaat het gebeuren. Op basis
van de gehouden enquête is voorlopig
gekozen voor de volgende openingstijden
van de buurtkamer in het dorpshuis:
Elke dinsdagmiddag
14.30 uur tot 17.00 uur
Woensdagmiddag in de even weken
14.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag morgen
10.00 uur tot 12.00 uur
Zondagmiddag in de oneven weken
14.30 uur tot 17.00 uur

Uit het Dorpsarchief
door Freddie Ekkel
Het jaar is al weer ten einde en zo ook 2014
weer geschiedenis. Het Dorpsarchief heeft
een buitengewoon jaar achter de rug. Een
jaar waarin wij honderden mensen hebben
mogen verwelkomen en rondleiden op de
expositieboerderij van Calduran. De
beschikking te hebben over, en een naar
eigen inzicht in te richten gebouw, geeft een
enorm gevoel en motivatie om onze
boeiende geschiedenis nog meer uit te
dragen! In september 2013 kregen wij de
boerderij in bruikleen. Het onderhoud van
de tuin, gebouwen en
openbare
nutsvoorzieningen worden volledig door
Calduran gedragen! Calduran heeft het
Dorpsarchief hiermee een ongelooflijke
stimulans gegeven in haar toekomstplannen.
Deze toekomstplannen zijn het creëren van
een eigen archief-, expositie– en
ontmoetingsruimte in Kloosterhaar. Tot op
heden is het Dorpsarchief nog steeds een
particulier initiatief. We zijn echter bezig
e.e.a. onder te brengen in een
stichtingsvorm. De stichting zal hierbij in
eerste instantie een faciliterende taak krijgen
en zorgen voor financiële middelen en
ideale huisvesting t.b.v. het dorpsarchief.
Zoals gezegd is de expositieboerderij een
prachtige opstap in deze toekomstvisie. We
krijgen de mogelijkheid mensen de waarde
te laten inzien van onze rijke historie en zo
ons enthousiasme door te geven. Een veel
geuite reactie is dan ook; dit moet blijven
bestaan en mag niet meer verloren gaan!
Financiële
middelen
hierbij
zijn
onontbeerlijk maar door enthousiasme en
inzet is veel tot stand te brengen! Graag
hanteren wij de slogan dat men in
Kloosterhaar veel meer met hetzelfde geld
kan doen dan in andere dorpen! Kortom; wij
gaan met volle moed naar 2015 en wensen
ook u daar alle goeds voor en mogelijk
brengt u binnenkort (weer) een bezoek aan
de Calduran expositieboerderij.

Geschiedenis Boerderij Balderhaar
Deze keer wil ik voor u een tipje van de
sluier oplichten van de geschiedenis van de
eeuwenoude boerderij Balderhaar. Deze
plaats kan, voor zover bekend, als oudste
woonstede aangeduid worden van het
gehele gebied Balderhaar, Bruinehaar,
Kloosterhaar, Sibculo en Westerhaar. In
1253 kregen de nonnen van Cisterciënzerinnen klooster Mariënkamp (Ane) het
gebied Balderhaar (Barlehare) te samen met
het gebied Sibculo als geschenk van
bisschop Hendrik van Vianden. Dit omdat
de plaats van het klooster in Ane veel te nat
was en de nonnen wilden verhuizen! De
nonnen namen Balderhaar als geschenk aan
maar vertrokken naar Assen om daar een
nieuw klooster te stichten. In Balderhaar
stichtten zij een uithof met vee en
landerijen. 150 jaar later werd het klooster

Boerderij Balderhaar met windmolen in 1910. Met fiets een Hollandse douanebeambte, daarnaast
Albertus Weerts. De molen diende ter aandrijving van verschillende landbouwmachines o.a. de strohakselaar. De voormalige boerderij staat er nog en is nog steeds in gebruik als vee stalling. Dendrologisch onderzoek zou de ouderdom kunnen prijsgeven van de gebinten. In augustus 2006 heb ik samen
met Dr. Everhard Jans de nog op het erf staande voormalige schaapskooi ingemeten en ingetekend.

In Sibculo gesticht. En op 23 juni 1416
wordt dit klooster door koop eigenaar van
de hoeve Balderhaar. Het bleef hun
eigendom tot de Reformatie. Na de
Reformatie, in 1580, besloot de Nederlandse
Staat alle voormalige kloostergoederen op
Duits grondgebied (de zogenaamde Oranjegoederen) naar zich toe te trekken en onder
direct
beheer
te
plaatsen.
Door
oorlogshandelingen hadden de broeders de
boerderij verlaten en had het erf zodoende
20 jaar “belmundich” (verlaten en
verwaarloosd) gelegen. In 1604 werd het
brouwhuis van het klooster Albergen
naar deze plek verhuisd om dienst te doen
als onderkomen voor de eerste pachter t.w.
Hendrik Jansen. Deze Hendrik Jansen
neemt na verloop van tijd de achternaam
aan van Olde- of Grote Balderhaar. Leuk
detail is dat ook de gronden waar nu de
kalkzandsteenfabriek en de expositieboerderij zijn gevestigd, toebehoorden aan
deze familie. De expositieboerderij is rond
1800 gebouwd en is tot 1957 een huurboerderij gebleven. In dat jaar is het n.l.
verkocht aan de huurder M. Mollen. Door
vererving kwam de hoeve Balderhaar na
generaties in handen van de familie Groote
Brookhuis. Landbouwer Groote Brookhuis
had als bijnaam de Blaaboer. In 1906 kwam
de boerderij met 170 ha land in handen van
de familie Iemhoff-Zwijze. Albertus Weerts
werd daar toen bedrijfsleider en ging na zijn
huwelijk in 1910 op deze boerderij wonen.
Naast de familie Weerts woonden er ook de
gezinnen Gieljans en Oelen. In 1914 werd
daar de tweede dochter van Weerts,
Jennigje Christina geboren. Jennie SickmanWeerts zoals wij haar beter kennen,
vierde in september jl. dan ook haar
honderdste verjaardag!

Op 11 mei 1916 werd de familie Weerts
door hun steeds gevoerde anti-Duitse
activiteiten de grens over gezet! Willem
Iemhoff liet voor het gezin Weerts een
boerderij bouwen op de bij de boerderij
behorende Hollandse landerijen. Na een
aantal jaren werd de boerderij zijn
eigendom. Zijn anti Duitse activiteiten zette
Weerts in WO II voort vanuit deze
boerderij. In WO I werd de boerderij
Balderhaar verkocht aan staalindustrieel
Krupp Mannesmann (bekend als uitvinder
van de naadloze stalen buis 1890). De
korenschuur aan de Verlengde Broekdijk,
voor de boerderij van Weerts, diende toen
als opslag van kostbare materialen van de
familie Mannesmann. Door de onzekere
oorlogstijding in Duitsland leek het de
familie veiliger deze zaken op Hollands
grondgebied te bewaren. Er stonden o.a.
koetsen, arresleden, berehuiden enz. Voor
Mannesmann moest Albertus Weerts nog
wel eens naar Hamburg enz. om nieuwe
landbouwmachines uit testen. In 1928 werd
dokter Rost uit Neuenhaus eigenaar. Voor
zijn knecht Gerrit Oelen bouwde Rost een
nieuwe boerderij. De oude boerderij
inclusief 6 ha land werd in 1936 verkocht
aan buurman Nijkamp. De boerderij kwam
in gebruik als veeschuur. Toen echter na de
bevrijding de verboden 500 meter strook
werd ingesteld moesten zowel Nijkamp als
Oelen uit hun boerderijen. Nijkamp kreeg
het voor elkaar dat de Staatsgrens tijdelijk
verlegd werd zodat de oude boerderij
Balderhaar op Hollands grondgebied kwam
te staan en dat zij daar naartoe mochten
verhuizen! Gerrit Oelen kwam op de
boerderij van Baarveld aan de Dorpsstraat te
wonen. Oelen is ook nog actief geweest in
de voetballerij in ons dorp.

‘GLAZEN CAFÉ’ BIJ CAFÉ DE KLEINHAAR

Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 20 december 12.00 uur, de DJ ,s
worden opgesloten in het Glazen Café door
topscheidsrechter Erik Braamhaar o.b.v. De
Haarschutters,
Om 14.00 uur is er een voetbalquiz voor alle
leeftijden,
gepresenteerd
door
Erik
Braamhaar. Er zijn leuke prijzen te winnen
waaronder twee vip-kaarten voor de
wedstrijd Heracles – Feyenoord.
Na afloop van de voetbalkwis begint de
Request avond, de DJ,s draaien tegen een
kleine vergoeding op verzoek.
Tijdens deze avond kun je je ook laten
inschrijven om als slaapgast te fungeren, de
DJ,s zullen om 22.00 uur de naam van de

gelukkige uit de hoge hoed trekken, en deze
mag dan direct plaatsnemen in het Glazen
Café tot de volgende ochtend.
Zondag 21 December heeft een Hollands
tintje, vanaf 12.00 uur is er heerlijke warme
snert en rookworst te koop op het
verwarmde terras voor het café.
Om +/- 14.30 uur zal Mia gaan draaien aan
het Rad van Avontuur, hierbij zijn vele
prijzen te winnen die zeker de moeite waard
zijn.
Rond 18.00 uur begint de Hollandse avond
m.m.v. Roy Otters. Hij zal tot ongeveer
22.00 uur een daverend live optreden
verzorgen waarna de DJ,s Nederlandstalige
muziek draaien op verzoek.
Maandag 22 december staat overdag in het
teken van onze plaatselijke jeugd.
Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van O.B.S.
Cantecleer zullen zich om 11.00 uur
verzamelen bij café ‘’De Kleinhaar’’,
waarna zij het dorp in gaan, om t.b.v. de
actie, deur aan deur, Twentse Bakleverworst
te verkopen.
U kunt de jongens en meiden dus rond het
middaguur bij u aan de bel verwachten, stel
ze niet teleur.
Bij terugkomst in het café worden ze
getrakteerd op een heerlijk broodje kroket of
frikandel, overigens op vrijdag 19 december
hebben alle leerlingen van O.B.S.
Cantecleer al een heerlijke snack
aangeboden gekregen door café ‘’De
Kleinhaar’’.
‘s Middags is er van 15.00 uur tot 17.30 uur

NIEUWS VAN DE STUW

DE DORPSAGENDA

Op 20, 21, en 22 december organiseert café
“De Kleinhaar’’ i.s.m. enkele enthousiaste
Kloosterhaarders een Glazen Café.
Hiertoe worden 3 DJ,s, te weten Lennard
Kivits, Reinoud Sieben, en Jochem Hessink,
drie dagen lang opgesloten in een glazen
kooi (studio) die in het café gerealiseerd is.
Zij mogen deze drie dagen niet eten.
Het doel van deze actie, die afgeleid is van
het bekende serious request, is geld
inzamelen
voor
onze
plaatselijke
basisschool Cantecleer, om (-lang) geplande
wensen te kunnen realiseren.
Tijdens deze actie zijn er tal van activiteiten,
en draaien de DJ,s non stop muziek op
verzoek tegen een kleine vergoeding.
Het hele weekend is live te beluisteren via
de radio op 97.0 FM.

Werkatelier Burgerinitiatieven
Iedereen heeft wel eens een gaaf, goed,
innovatief of leuk idee. Het idee hebben is
de eerste stap. Het idee ook uitvoeren is niet
minder belangrijk. Als je dan aan de
uitvoering wilt beginnen kan je soms wel
wat hulp gebruiken. Meestal kan dat met
mensen die je al kent, maar soms ontbreekt
het netwerk, de kennis of het geld. Daarmee
wil De Stuw je helpen met Werkatelier
Burgerinitiatieven.
In het Werkatelier Burgerinitiatieven
worden goede ideeën gevormd en
uitgewerkt. Bijvoorbeeld ideeën op gebied
van zorg, welzijn, wonen of cultuur. Je gaat
met jouw idee aan de slag, op een manier
die jij ziet zitten. Dat kan 1-op-1 met een
adviseur, in kleine groepjes of tijdens een
netwerkbijeenkomst. Werkatelier Burgerinitiatieven maakt het realiseren van jouw
idee makkelijker. We hebben contacten bij
veel organisaties. We kunnen kennis
inschakelen van Saxion en haar studenten.
We ondersteunen je bij het vinden van
financiering voor jouw idee. Uitgangspunt
voor Werkatelier Burger-initiatieven is dat
jij zelf met jouw idee aan de slag gaat. Het
blijft jouw idee! Wij ondersteunen je waar
we kunnen. De Stuw Welzijn is de adviseur
voor Werkatelier Burgerinitiatieven in de
gemeente Hardenberg.
We zijn te bereiken via:
e-mailadres: info@destuw.nl
of telefonisch: 0523-267478.

een jeugd-disco t/m 15 jaar, een glas fris,
een kroket, frikandel, kaassoufflé, of bakje
patat kost dan slechts € 1,=. Het café is deze
middag voor volwassenen gesloten.
Maandagavond om +/- 19.30 uur vind er een
veiling
plaats,
veilingmeester
Peter
Mecklenfeld zal dan grandioze items onder
de hamer brengen, waaronder een 40 inch
smart TV, door Gerda Roessink gemaakte
schilderijen van Metallica, een omafiets,
tablet, een weekendje weg voor 4 personen,
en nog veel meer.
Tegen 21.00 uur zal er een mystery-guest
verschijnen. Tegen een kleine vergoeding
mag je raden wie het is, ook hier is een
leuke prijs mee te winnen.
Om 22.00 uur worden de DJ,s door Anneke
Prijs en de Mystery-guest, onder
begeleiding van de Haarschutters, uit het
Glazen Café bevrijd.
Tot slot zal rond 23.00 uur het belangrijkste
plaatsvinden, dan zal het totaalbedrag
bekend worden gemaakt en overhandigd aan
vertegenwoordigers van O.B.S. Cantecleer.
Wilt u deze actie steunen kom dan op 20,
21, en/of 22 december naar Café ‘’De
Kleinhaar’’ Dorpsstraat 32 Kloosterhaar en
stem tussendoor af op Glazen café radio
97.0 FM.
Deze actie is mogelijk gemaakt door Café
‘’De Kleinhaar”, Jochem Hessink, Lennard
Kivits, Reinoud Sieben, en vele sponsoren
en vrijwilligers, allen heel hartelijk dank
hiervoor.

VRIJDAG 20 DECEMBER T/M MAANDAG 22 DECEMBER 2014
Glazen Café bij De Kleinhaar
DINSDAG 30 DECEMBER EN WOENSDAG 31 DECEMBER 2014
Gewicht raden varken v.v. Kloosterhaar
ZATERDAG 3 JANUARI 2015
Nieuwjaarsparty in het dorpshuis m.m.v. De Bauers
ZATERDAG 10 JANUARI 2015
Bazaar v.v. Kloosterhaar in het clubgebouw Oons Huus
ZONDAG 18 JANUARI 2015
Winterwandeling in de Engbertsdijkvenen. Start vanaf 15.00 uur
VRIJDAG 20 FEBRUARI 2015
Ledenvergadering SKK met aansluitend nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis.
Met medewerking van het DUODIO met ‘Ik hou van Holland’.
ZATERDAG 21 FEBRUARI 2015
Optreden ‘The Mississippi Kings’ in het dorpshuis. Aanvang: 21.30 uur
ZATERDAG 11 APRIL 2015
Rock Em All
ZATERDAG 25 APRIL 2015
Jeugdplaybackshow in de feesttent op het zwembadterrein
MAANDAG 27 APRIL 2015
Koningsdag met o.a.: ballonnen oplaten, zeskamp, barbecue en De Bauers
DONDERDAG 30 APRIL 2015
Grote schoolavond in de feesttent op het zwembadterrein
VRIJDAG 1 MEI 2015
Bingo in de feesttent
ZATERDAG 2 MEI 2015
Optreden van de formatie ‘Blue Finger Connection’ in de feesttent
DINSDAG 5 MEI 2015
Optocht versierde wagens
WOENSDAG 6 T/M VRIJDAG 8 MEI 2015
Houtdorp op het zwembadterrein
ZATERDAG 9 MEI 2015
Stratenplaybackshow in de feesttent op het zwembadterrein
ZATERDAG 4 JULI 2015
Bargnspop 2015

