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VAN DE BESTUURSTAFEL
In het afgelopen jaar is het bestuur van Plaatselijk Belang tot onze vreugde behoorlijk verjongd. We zetten de leden even op een rijtje.
Marjon van Braam (kandidaat lid), Ingrid Schepers, Bas Pullen, Renate Klinkien, Janneke Nieuwlaar, Bert Ekkel, Jan Lensen, Henk
Nijeboer, Grietje Wessels en Ruud de Jong. Ten tijde van dit schrijven is besloten de Winterwandeling 2016 niet uit te voeren en na te
denken over een alternatieve actitiviteit. Ook de formule van de Kerstmarkt is aan verandering onderhevig, waarover later meer. De WOZaanslag van de gemeente heeft ons laten schrikken, waarna een 2e taxatie heeft plaatsgevonden. We rekenen op een gecorrigeerde aanslag,
die beter in lijn is met ons zwembad, zonder enige subsidie van overheden en gerund door vrijwilligers. We kijken uit naar de start van de
nieuwbouw in de Schoolstraat, waarvan de voorlopige tekeningen zijn opgenomen op onze website. Het bestuur wenst u allen fijne
feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Winterwandeling 2016
Volgens de planning zou er op de 3e zondag van januari 2016 een winterwandeling georganiseerd worden. Het organisatie comité heeft
echter besloten om de winterwandeling niet door te laten gaan en te stoppen met het initiatief winterwandeling om de volgende redenen.
Rond de Kerst en Nieuwjaar wordt er vrij veel georganiseerd in en rond ons dorp, waardoor de belangstelling minder is. De for mule van
wandeling met kaarslicht en activiteiten langs de route vergt veel werk, die door een kleine groep vrijwilligers moet worden verricht. Het
centraliseren van minder bewerkelijke activiteiten rond de boerderij heeft geleid tot opmerkingen, dat het op die manier geen echte
winterwandeling meer was. De boerderij is vanaf dit jaar niet meer beschikbaar voor ons en de vervallen staat ervan is overigens een
probleem om de in gebruik stelling te corrigeren. De opbrengsten voor de betrokken partijen lopen terug, hoewel dit op zich geen
aanleiding heeft gegeven tot opmerkingen. We zijn kennelijk aan iets nieuws toe, was de conclusie van het comité. Voor de goede
samenwerking van de winterwandelingen in het verleden zijn de leden van het comité hartelijk bedankt. Er zal nu worden nagedacht met
groeperingen, als die van de kerstmarkt, muziek, Oranje comité en dorpshuis, om in 2016 gezamenlijk een activiteit in de herfst 2016 te
ontwikkelen, al dan niet met een wandeling richting de Engbertsdijkvenen. Alle dorpsbewoners worden uitgenodigd hiervoor ideeën aan te
leveren.
Sluiting supermarkt
In verband met de sluiting van de supermarkt in ons dorp zijn we in gesprek met de naburige Spar winkel over mogelijke boodschappen
bezorging en/of een afhaal punt in ons dorp. We verwachten hierover op korte termijn meer duidelijkheid te hebben. U zult d.m.v. een huis
aan huis folder nader geïnformeerd worden.

HET GLAZEN CAFÉ
Op 19, 20 en 21 december staat de tweede editie van het ‘’Glazen Café’’, in café De Kleinhaar gepland.
De organisatie is er ook dit jaar weer in geslaagd een boordevol programma neer te zetten, met activiteiten voor jong en oud.
Net als vorig jaar, gaan ook dit keer alle opbrengsten van de acties en activiteiten naar OBS Cantecleer.
Op zaterdag 19 december om 14.00 uur worden drie DJ’s, te weten Lennard Kivits, Jochem Hessink en Reinoud Sieben door dominee v.d.
Griend, onder begeleiding van De Haarschutters, opgesloten in het glazen huis dat in het café is neergezet.
De Dj,s zullen drie dagen in het huis verblijven, zonder dat ze ook maar iets te eten krijgen, en draaien tegen betaling plaatjes op verzoek,
en dit alles is het gehele weekend live te beluisteren via FM 97.00 Mhz.
Om 16.00 uur staat er, voor jong en oud, een Kloosterhaarquiz op het programma m.m.v. Freddie Ekkel.
Aansluitend begint de request-avond, met om 21.00 uur een ode aan NORMAAL, speciaal voor de hokers die niet in de Geldredome
aanwezig kunnen zijn, waar de boerenrockers op dezelfde avond hun afscheidsconcert geven.
Zondag 20 december heeft een Hollands tintje, allereerst is er van 10.00 tot 14.00 zendtijd te koop, liefhebbers mogen dan tegen betaling,
maximaal een uur lang, hun eigen favoriete muziek draaien.
Om 15.00 uur begint het rad van avontuur, met vele mooie prijzen voor elk wat wils. Tijdens het rad van avontuur is er op het terras
heerlijke warme erwtensoep te koop.
Vanaf 18.00 uur start de Hollandse avond met een live optreden van Tom Linders, ook wel bekend als de twentse Jan Smit, en zingt tot
21.00 uur uitsluitend hits van eigen bodem, tijdens zijn pauzes is er de gelegenheid voor een karaoke, en na afloop is er de Hollandse
request-avond.
Maandag 21 december start met een deur aan deur verkoop van twentse bakleverworst door de schoolkinderen, zij gaan rond 11.00 uur op
pad om deze lekkernij aan de man te brengen, aansluitend is de teenage-party voor kinderen tot en met 14 jaar.
Tijdens de teenage-party is het café voor volwassenen gesloten.
's Avonds om 20.00 uur is er een veiling met grandioze items, die meer dan de moeite waard zijn.
Tot slot verschijnt er een mystery-guest, na het stellen van enkele open vragen mag men raden wie het is.
Deze mystery-guest zal dan om 22.00 uur de Dj,s bevrijden uit het Glazen café, waarna om +/- 23.00 uur het totaal opgebrachte bedrag
bekend wordt gemaakt.
Kortom, er is meer dan genoeg te beleven tijdens het ‘’Glazen Café’’ in café De Kleinhaar te Kloosterhaar.
Locatie
Café ‘’De Kleinhaar’’
Dorpsstraat 32
Kloosterhaar

GROOTSCHALIG ONDERZOEK KLOOSTERHAAR/SIBCULO

CRESCENDONIEUWS

In de eerste week van december zijn de uitgereikte
enquêtes van de Projectgroep “onze kerk – onze
toekomst” opgehaald. Deze enquête bestaat uit 5
hoofdstukjes: algemene vragen, geloofsbeleving,
kerkbezoek, stenen en emotie en afsluitende vragen.
In totaal 30 vragen. En voor de jeugd onder de 16
jaar staan er 2 pagina’s in het “enquêteboekje”, met
in totaal 10 vragen. De projectgroep heeft
geprobeerd om een zo breed mogelijke enquête op te stellen met veel verschillende
onderwerpen. De vragen gaan over onze kerk van nu, anno 2015. Maar vooral ook over de
toekomst van onze kerk. Dat raakt ons allemaal! Wat verwachten de inwoners van de
kerken in onze dorpen?

Het jaar loopt alweer ten eind. De
kerstbomen worden inmiddels alweer
opgetuigd. Sinterklaas is alweer lang
vertrokken naar Spanje. Misschien ligt er
wel sneeuw en is het winterkoud. Dit
betekent ook dat onze loterijactie 2015
alweer ten einde loopt. De laatste
maandtrekkingen zullen hier bekend
gemaakt worden. Ook zullen de winnaars
van de hoofdprijzen worden bekendgemaakt
deze maand. Tijdens de jaarlijkse
kerstmarkt op 11 december zijn de prijzen
uitgereikt. Bij deze wil ik alle winnaars van
het afgelopen jaar van harte feliciteren met
hun gewonnen prijs. Natuurlijk dank aan
alle deelnemers, voor het kopen van een lot.
De nieuwe actie loopt alweer. De leden
komen binnenkort bij u langs of hebben dit
inmiddels al gedaan om de nieuwe actie aan
te prijzen. Alvast bedankt voor uw
deelname voor het nieuwe jaar,
Hieronder volgen de trekkingen van
September, Oktober en November.

Dit meest grootschalige onderzoek ooit onder alle inwoners van Kloosterhaar en Sibculo
moet antwoord geven op de vraag hoe de kerken in deze dorpen de toekomst tegemoet
willen gaan. Welke koers willen zij gaan varen? Om een zo groot mogelijk draagvlak te
krijgen is het vragenformulier ook online gezet.
Met nog een week te gaan (het is nu 5 december) staat de voorlopige stand op ruim 500
ingevulde enquêtes. De projectgroep is blij met dit mooie resultaat en bedankt alle
bezorgers/ophalers! En natuurlijk ook hartelijk dank aan u die tijd en aandacht hebt besteed
aan het invullen van het vragenformulier. Het geeft aan, dat veel mensen zich betrokken
voelen bij het kerkelijk leven in onze dorpen.
Gevraagd is, wat er nu verder gebeurt met de enquête. In het nieuwe jaar gaat de
projectgroep alle antwoorden inventariseren. Dat is een omvangrijke klus. Hopelijk kan die
in het voorjaar van 2016 worden afgerond. Hierna probeert de projectgroep conclusies te
trekken uit de gegeven antwoorden. En op basis daarvan met aanbevelingen te komen. Die
worden aan de beide kerkenraden aangeboden. Uiteindelijk beslissen die wat er mee
gebeurt.
De projectgroep gaat daarna verder met het onderzoek naar de organisatiestructuur in onze
kerkelijke gemeenten (doorlichten kerkenraden, commissies en werkgroepen). Ook zal de
projectgroep andere kerkgemeenschappen bezoeken. We hoeven immers niet altijd zelf
opnieuw het wiel uit te vinden: misschien kunnen we iets leren van andere kerken!
Wij hopen u ook in de komende tijd op de hoogte te houden van ons werk via artikelen in
diverse media en via presentaties en afkondigingen in de kerken.
Voor vragen of meer informatie kunt u de projectgroep bereiken via het mailadres:
onzekerkonzetoekomst@hotmail.com of via de contactpersoon, tel. 0523-216786 of kunt u
onze facebookpagina raadplegen: onzekerkonzetoekomst.

RAAD EN RECHT
Raad & Recht is een samenwerkingsverband
van De Stuw en Bureau Sociaal
Raadslieden. We werken met gratis en
vrijblijvende inloopspreekuren. Tijdens deze
inloopspreekuren kunt u zonder afspraak
terecht met uw vraag. Het kan gaan om
vragen over bijvoorbeeld: arbeid- en
ontslagzaken,
juridische
zaken,
gezondheidszorg enzovoort.
De medewerkers van Raad & Recht
proberen u zo goed mogelijk te helpen en
waar nodig een afspraak in te plannen bij
één van onze juristen. Ook deze afspraken
zijn gratis! Daarnaast kan het zijn dat er
geen passende oplossing gevonden kan
worden. In dit geval verwijzen de
medewerkers u door naar een andere
instantie die u mogelijk verder kan helpen.

€urowijzer heeft een budgetteam met
vrijwilligers die kunnen helpen om de
knelpunten op te zoeken en de financiële
situatie in kaart te brengen. Samen met u
gaan ze op zoek naar een oplossing.
Daarnaast kunnen ze helpen met het traject
richting
schuldhulpverlening.
Ook
€urowijzer is onafhankelijk en voor iedereen
kosteloos.
Daarnaast heeft Raad & Recht een
Belastingteam, die u kan helpen met alle
vragen op het gebied van belastingen en
toeslagen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen
van huurtoeslag en zorgtoeslag, maar ook
om te helpen met het invullen van de
inkomstenbelasting. Deze hulp is bijna altijd
gratis, als dit niet het geval is, wordt dit van
te voren aangegeven.

Raad & Recht bestaat nu ruim 30 jaar en
met name de afgelopen jaren zijn de
financiële vragen sterk toegenomen. Om
iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen
zijn we daarom gestart met €urowijzer.
€urowijzer verstrekt informatie om schulden
te voorkomen, maar gaat ook samen met u
op zoek naar een oplossing als de schulden
er al zijn.

Raad & Recht heeft inloopspreekuren in
Hardenberg, Dedemsvaart en Ommen.
Contact gegevens Raad & Recht:
0523 273666 – raadenrecht@destuw.nl
Contactgegevens €urowijzer: 0523 - 27 36
67 – eurowijzer@destuw.nl
Voor de actuele inloopspreekuren kunt u
kijken op www.destuw.nl

September
1e prijs: B. Drenthen, Schoolstraat 25
2e prijs: A. Middendorp,Kleinhaar 111
3e prijs: H. Kiers, Verlengde Broekdijk 2
4e prijs: M.P. Schaub, Dorpsstraat 84
Oktober
1e prijs: A. Schepers, Frederiksstraat 13
2e prijs: S. Moltman, Randweg 6
3e prijs: Fam. Fidom, Sportstraat 30
4e prijs: C. Biglaar, Kleinhaar 16
November
1e prijs: J. Ekkel, Schoolstraat28
2e prijs: E.J. Hakvoort, Parallelweg 8
3e prijs: G. Jager, Schoolstraat 15
4e prijs: A. Beuving, Kleinhaar 63
Dan volgen hieronder de winnaars van de
hoofdprijzen 2015.
1e prijs: Fam. Sickman, Groenedijk 17
2e prijs: R. Ranter, Duytschstraat 4
3e prijs: B. Wiltvank, Randweg 22
4e prijs: Fam. Roessink, Duytschstraat 9
5e prijs: A. Raue. Kleinhaar 99

ROCK EM ALL
Zaterdag 9 april 2016 is er weer een editie
van Rock 'em All.
Als eerste band zal Scars het podium
betreden, deze rockband uit het noorden
van Overijssel zal oude rock klassiekers ten
gehore brengen. Als tweede band hebben
we met Stormbringer een ijzersterke Deep
Purple tribute band op het podium staan.
The Unforgiven zal Rock 'em All 2016
afsluiten, deze Metallica tribute band zal
Kloosterhaar weer op zijn grondvesten
laten trillen. Kaarten zijn vanaf januari te
verkrijgen op www.rockemall.nl

FOLDER BEZORGING
Het nieuwe adres voor het bezorgen van
folders is:
Fam. Zondag
Greupe 10 Kloosterhaar
Tel. 06-20769360

DE STUW OPENT INLOOPPUNT VRIJWILLIGERSWERK
Woensdag 2 december heeft Wethouder René de Vent aan de
Stuwdijk de nieuwe inloop van Servicepunt Vrijwilligerswerk van
De Stuw geopend. Middels het inlooppunt kunnen inwoners van de
gemeente Hardenberg zich verbinden aan vrijwilligersorganisaties,
lokale initiatieven of aan de slag met een eigen idee voor hun
omgeving.
Het inlooppunt wordt bemand door vrijwilligers. “Voor ons een
belangrijke keuze, omdat zij het beste kunnen vertalen wat andere
vrijwilligers nodig hebben.”, vertelt Matthea Bosch, sociaal cultureel
werker bij De Stuw. “Bovendien maken wij graag ruimte voor
talentontwikkeling. Al onze vrijwilligers hebben hun eigen motivatie
om vrijwilligerswerk te doen. Die willen wij ondersteunen.”
Het nieuwe team van Servicepunt Vrijwilligerswerk van De Stuw
krijgt het druk. Matthea: “De vraag naar vrijwilligers neemt toe. Niet
alleen bij allerlei verenigingen en stichtingen, maar bijvoorbeeld ook
als maatje of zorgvrijwilliger in de thuissituatie. Zo brengen
vrijwilligers onder andere verlichting in de druk op mantelzorgers.”
Bovendien is deelname aan het maatschappelijk verkeer goed voor
het gehele welzijn en zelfs de leefbaarheid van een buurt. Mensen
met een afstand tot deelname worden desgewenst ondersteund in het
vinden van geschikte activiteiten. “Een mooie ontwikkeling is ook

BARGNSPOP

Zo kort voor de feestdagen kunnen wij
terugkijken op een geslaagd Bargnspop
festival, dit jaar voor de 23e keer.
Het resultaat van bijna € 1800,00 viel ook
dit jaar weer een beetje tegen. Het was een
prachtige dag met geweldige temperaturen
en goede muziek. Het zwembad, waar wij
het immers voor doen, was s’ middags
afgeladen vol. Alleen jammer dat het
bezoekersaantal op het terrein wederom
tegenviel.
Zoals jullie wel weten zorgen wij er voor
dat met de opbrengsten van Bargnspop het
zwembad het hoofd boven water kan
houden. Niet alleen verfraaiing van het
zwembad maar ook flinke bijdragen in de
exploitatie hebben er voor gezorgd dat het
zwembad er zo prachtig uitziet en een
voorbeeld is binnen de gemeente
Hardenberg.
De investering die Bargnspop verleden
jaar mede gefinancierd heeft betaalt zich
nu
al terug. Dit jaar hebben de
zonnepanelen het zwembad al een slordige
€ 1000,00 opgeleverd.
Volgend jaar zal Bargnspop gehouden
worden op zaterdag 9 juli. Volgens onze
informatie
worden
er
dan
geen
voetbalwedstrijden gespeeld
Rest mij nog sponsors, vrijwilligers en
bezoekers van Bargnspop gezellige
kerstdagen en een gezonde jaarwisseling te
wensen.

dat de inwoners van Hardenberg opstaan met innovatieve ideeën en
tegenwoordig vaak zelf een beweging starten. Ook deze initiatieven
bieden wij informatie en advies om hun ideeën succesvol om te
zetten naar duurzame projecten.”
Voor de realisatie van het inlooppunt heeft de afgelopen zomer een
verbouwing plaatsgevonden in De Overlaat aan de Stuwdijk. Dit is
het pand waar De Stuw, samen met De Kern en RIBW, kantoor
houdt. Matthea: “Onze oude receptie is weg. We hebben bewust een
open ruimte gecreëerd waar mensen elkaar tegenkomen en met
elkaar in gesprek kunnen. Zo komen ideeën bij elkaar en kunnen we
gezamenlijk vraag en aanbod bij elkaar brengen.”
Iedereen die geïnteresseerd is in het werk van Servicepunt
Vrijwilligerswerk kan contact opnemen via 0523-267478 of per
mail: servicepuntvrijwilligerswerk@destuw.nl.
Langskomen kan ook!
Het adres is De Stuwdijk 4, Hardenberg.
De openingstijden van het inlooppunt zijn:
Maandag: 10.00 – 12.00 uur
Dinsdag:
10.00 – 12.00 uur
13.30 – 15.30 uur
Woensdag 10.00 – 12.00 uur

SAMEN DOEN
TEAM HARDENBERG
Het team is tot nu toe op maandagmorgen
vanaf 10.00 uur in ’t Haarschut om vragen
te
beantwoorden
en
waar
nodig
ondersteuning te bieden.
Samen met vertegenwoordigers van SKK is
met hen besproken, dat niet veel
dorpsbewoners van het spreekuur gebruik
maken. Overwogen wordt nu om het
spreekuur te verplaatsen naar dinsdagmiddag, als de bieb open is. Het geeft
wellicht wat meer gelegenheid om een
praatje te maken en te verkennen wat de
mogelijkheden zijn van hulp, in wat voor
situatie ook. Ook kan het heel zinvol zijn
een luisterend oor te treffen van een
ervaren hulpverlener die onbevangen is ons
dorp.
Van harte dus aanbevolen om binnen te
lopen om ook te horen wat er op het gebied
van zorg in de breedste zin des woord
aanwezig is.

SJOELCUB DE GLIJSTEEN
Sjoelclub De Glijsteen zoekt spelers.
Hierbij een oproep voor alle mensen die van
sjoelen houden. Alle leeftijden zijn welkom.
Als er belangstelling is kom dan gewoon
even langs op de maandagavond in de
kleine zaal van het Dorpshuis vanaf 19.15
uur.

HET ORANJECOMITÉ
Het Oranjecomité heeft nog niet veel te
vermelden, maar de volgende data kunt u
alvast noteren in uw agenda van 2016:
27 april: stratenzeskamp
30 april: jeugdplaybackshow
2 t/m 4 mei: houtdorp
6 mei: bingo
7 mei stratenplaybackshow
Verder wensen we iedereen een gelukkig
en gezond 2016 toe!

JEUGDHONK KLOO-JO
We zijn blij om te vermelden dat de
activiteiten van het jeugdhonk goed lopen!
Vooral de activiteiten van Kinderwerk
trekken nog iedere keer een grote groep
enthousiaste kinderen aan. Het is mooi om
te zien dat Kloo-jo nog steeds een
belangrijke plek is voor de jeugd. Daar
doen we het voor!
Om alle activiteiten ook in de toekomst te
kunnen organiseren, zijn we nog steeds
dringend op zoek naar vrijwilligers voor de
activiteiten
van
Kinderwerk
op
vrijdagavond. Deze activiteiten vinden één
keer per maand plaats. Mocht u eens willen
helpen bij een van deze activiteiten, neem
dan contact op via kloo-jo@hotmail.nl of
iemand van de werkgroep leden.
Ook is de vacature coördinator beheer nog
niet vervuld. We zijn nog steeds op zoek
naar iemand die deze functie wil vervullen.
Enkele taken die bij deze functie horen zijn
het coördineren van het onderhoud van ons
pand, het aansturen van leveranciers waar
nodig en het bijwonen van de
bestuursvergaderingen.
Mocht u interesse hebben om deze functie
te vervullen, dan kunt u contact opnemen
via; kloo-jo@hotmail.com.
Ten slotte hebben we nog onze jaarlijkse
flessenactie. Ook dit jaar gaan de
vrijwilligers van het jeugdhonk weer het
dorp in om lege flessen en lege kratjes bij u
op te halen. Onze vrijwilligers en de jeugd
komen op woensdag 30 december a.s.
vanaf 15.00 uur bij u langs. Als dat niet
uitkomt, dan kunt u uw lege flessen en
kratjes ook altijd langsbrengen in ons
jeugdhonk.
Het zou ontzettend fijn zijn als u ons wilt
steunen!
Kloo-Jo wenst we iedereen fijne kerstdagen
en een fantastisch 2016!!

ONDERNEMEN IN UITDAGENDE TIJDEN
Door Hennie Drenthen
Hoe vergaat het ondernemers in Kloosterhaar?
Afl. 16 : Emmie van de Griend vertelt over haar atelier “Moi Mi”.
Moi Mi; van bijbaantje tot sociale onderneming
Mijn atelier “Moi Mi” is ontstaan in de tijd, dat ik in Oostwold (een klein dorpje 12 km van Winschoten) woonde. Na een aantal jaren
gewerkt te hebben als jongerenwerker in een diaconaal jongerencafé, miste ik een uitdaging. Maar wat ga je doen als je in een uithoek van
het land woont en je je rijbewijs nog niet hebt?
Mijn man stelde voor: “Waarom pak je je oude vak niet op?”
Tja, en waarom ook niet? Ik ben gediplomeerd coupeuse en had daarin ruime werkervaring opgedaan. Ik reageerde op oproepjes van
mensen, die bepaalde kledingstukken zochten en die ik wel leuk vond om te maken. Vaak allerlei creatieve verkleedartikelen en bijzondere
kostuums: Pipi Langkousschoenhoezen, Smurfenmutsen en -voeten, zeemeerminnen, K3-jurkjes, enz.
De verhuizing naar Kloosterhaar was natuurlijk heel spannend voor mij als ondernemer. Gelukkig was de kerkvoogdij zeer begripvol en
kreeg ik de ruimte om vanuit huis mijn werk voort te zetten. Toch was de periode na de verhuizing een periode van bezinning. Want mijn
hart ligt eigenlijk vooral bij het sociaal bezig zijn met mensen.
Maar mijn atelier draaide hier erg goed. Bovendien besefte ik, dat een mix van sociaal bezig zijn, gecombineerd met een bedrijf, eigenlijk
best een goed idee was. Sociale instanties zijn afhankelijk van subsidies en hebben daardoor een onzekere toekomst. Het jongerencafé waar
ik destijds werkte, een prachtig project, bestaat intussen ook niet meer. Dus een bedrijf als basis voor de uitvoering van een sociaal project,
dát was mijn idee!
Maar eerst moest dat bedrijf natuurlijk een stevige basis hebben. Met heel hard werken kwam er steeds meer beweging in. Daarbij kwam,
dat ik erachter kwam, dat ik zeker niet de enige was met een dergelijk idee.
Het boek : “Verbeter de wereld, begin een bedrijf”, was voor mij een feest van herkenning.
Dát was exact wat ik wilde!
Om meer ervaring op te doen met mensen coachen, werd ik leerwerkbedrijf. En dat smaakte naar meer. Ik wilde graag een stoffenwinkel,
want als je mensen verkoopervaring geeft, gecombineerd met stoffenkennis, kunnen ze in de hele textielbranche aan de slag!
Ik begon met stoffenverkoop vanuit huis. Vervolgens heb ik echt heel veel winkelpanden bekeken. Maar ik durfde niet; de stoffenhandel is
geen gemakkelijke en ik wilde geen grote risico’s nemen. Het was een kwestie van geduld hebben….. en dat werd beloond!
In december 2014 kreeg ik het voormalig ABN kantoor in Vroomshoop aangeboden; voor mij de ultieme kans!
In het pand in Vroomshoop gebeuren nu alle werkzaamheden: het atelier, de stoffenverkoop, het afpassen van de bruidjes. Ook is er elke
dinsdag, donderdag en vrijdag, zowel ’s morgens als ’s middags Creatief Café, één van de sociale aspecten, die al direct in beeld kwamen.
En met ingang van 1 januari a.s. gaat Gerlon Prenger bij mij in de winkel de wol-afdeling van mijn bedrijf voortzetten als losstaande
onderneming, genaamd “De Wolhoek”.
Deze onderneming is opgezet in een nieuwe vorm (een kangoeroe-onderneming) en is mogelijk dankzij de nieuwe participatiewet.
Door deze stap is de winkel nu ook volledig op gewone winkeltijden geopend (met uitzondering van de koopavond).
Wandel gerust eens binnen!
Emmie van de Griend,
Julianaplein 9, Vroomshoop

DE DORPSAGENDA
Graag alle dorpsactiviteiten doorgeven op ons mailadres:
dekloosterhaarder@gmail.com
of aanmelden op de website: www.kloosterhaar.com.
WOENSDAG 16 DECEMBER 2015
Kerstviering en groot kerstdiner in het dorpshuis,
georganiseerd door Noaberschap en vrouwenvereniging Petra.
Aanvang 16.00 uur.
Kosten voor deelname bedragen € 10,00 per persoon.
Opgave voor 9 december bij Gerie Kampman, telefoon 242173
ZATERDAG 19 DECEMBER TOT EN MET
MAANDAG 21 DECEMBER 2015
Glazen café Kloosterhaar
MAANDAG 28 DECEMBER T/M WOENSDAG 30 DECEMBER 2015
Biljart; Tien over rood
Café De Kleinhaar
WOENSDAG 30 DECEMBER EN DONDERDAG 31 DECEMBER 2015
Gewicht raden varken.
VRIJDAG 1 JANUARI 2015
Nieuwjaarsparty in het dorpshuis
Van 01.00 uur tot 05.00 uur
WOENSDAG 3 FEBRUARI 2015
Jaarlijks overleg Plaatselijk Belang en afgevaardigde buurtverenigingen
Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis
VRIJDAG 19 FEBRUARI 2015
Ledenvergadering SKK met aansluitend een nieuwjaarsreceptie
Mevr. Geerdink uit Almelo verleent haar medewerking

