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VAN DE BESTUURSTAFEL
Op het moment van dit schrijven is Bargn’s pop al weer achter de rug en is nog lang niet zeker of Hardenberg 50% deelname haalt voor de
aanleg van glasvezel. De deadline lag op 18 juli en we hopen dat we, met alle kernen van Hardenberg, de 50% deelname behaald hebben.
Dat geeft goede mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het buitengebied. Intussen zijn er ook weer andere initiatieven, zoals het
experiment van het onderwerp Gezondheid in Kloosterhaar. De bouw in het Markfluwerhof gaat goed vooruit, de eerste steen is gelegd en
er volgt in oktober nog een open dag in één van de huizen voor alle dorpsbewoners. Er is al uitgesproken, dat einde van dit jaar ook
begonnen kan worden met de 2e groep van 10 woningen. We hebben geprobeerd een zebra pad of andere veilige oversteek te krijgen, bij
de rotonde of richting het dorpshuis. Beide ideeën zijn echter afgewezen en alternatieven onhaalbaar geacht. Na jaren van overleg is nu
besloten geen geld of moeite meer te steken in het behoud van de boerderij op het terrein van de Engbertsdijkvenen van Staatsbosbeheer.
Het zou teveel investering vergen en de overeenkomst van gebruik of huur zou ongunstig zijn voor het dorp. Jammer, maar helaas.
Plannen zijn er dus weer genoeg. Na de zomervakantie zal de proef van huis-aan-huis bezorging van boodschappen door de Spar
geëvalueerd worden. Ook denken we na de zomervakantie nog na over een “opschoonactie” van ons dorp met hulp van Rova. En er is al
weer een afspraak om het college van B&W van Hardenberg te ontvangen en rond te leiden in ons mooie dorp. Ook is er interesse van een
bouwmaatschappij in de verdere ontwikkeling van de Meerstal, waarover later in het jaar meer.
Voor nu wensen we ieder een fijne vakantietijd.

INFORMATIE- EN ONTMOETINGSAVOND
RONDOM DE ENQUÊTE

CRESCENDONIEUWS
Onze nieuwe loterijactie heeft inmiddels
alweer 4 trekkingen gehad. De trekking
van juni 2016 werd bekendgemaakt
tijdens het afsluitende concert op het
zwembadterrein. Het seizoen zit er weer
op. We gaan nu genieten van de vakantie.
Hieronder volgen de prijswinnaars van de
diverse trekkingen:
MAART 2016.
1e prijs: J. Ranter, Schutstraat 1
2e prijs: J.W. Luisman, Schutstraat
3e prijs: G. Lubbers, Schoolstraat 10

De projectgroep “Onze Kerk - Onze Toekomst” heeft de afgelopen maanden veel werk
verricht. Hierover werd een informatie- en ontmoetingsavond rondom de enquête
gehouden op woensdag 29 juni in dorpshuis ’t Haarschut in Kloosterhaar.
De projectgroep is erg blij met het grote aantal enquêtes dat door de inwoners van
Kloosterhaar en Sibculo is ingevuld. De uitkomsten zijn nog niet bekend. Wel waren de
eerste feiten zichtbaar en die zijn gepresenteerd. Aan de aanwezigen werd bij elke
uitkomst een vraag gesteld: ‘hoe moeten we deze informatie lezen voor de toekomst’,
‘welke conclusie zou hieraan verbonden kunnen worden’ en ‘hoe kunnen we dat vorm
geven in onze dorpen in de toekomst?’
De aanwezigen werden in kleine groepjes gevraagd mee te denken over het belang van een
levende kerkgemeenschap in onze beide dorpen Kloosterhaar en Sibculo. Uit de ingevulde
enquêtes blijkt dat meer dan 80% van de deelnemers uit Kloosterhaar en Sibculo het
belangrijk vindt dat de kerk in de toekomst blijft bestaan. Op welke manier of in welke
vorm is nog niet duidelijk en wordt momenteel door de projectgroep onderzocht. Enerzijds
met de uitkomsten van de enquêtes, anderzijds door te kijken naar andere (groeiende)
kerkgemeenschappen in onze omgeving.
De projectgroep kijkt terug op een succesvolle avond met een mooie opkomst.
Op woensdag 5 oktober vindt een gezamenlijke gemeente-avond plaats in de kerkzaal van
de gereformeerde kerk in Sibculo. Wij blijven u op de hoogte houden en informeren u te
zijner tijd over de inhoud van deze avond.
De projectgroep gaat ook dan uit van een grote opkomst. Want: Onze Kerk - Onze
Toekomst! Graag tot dan.
Projectgroep Onze Kerk – Onze Toekomst

APRIL 2016.
1e prijs: L. Godeke, Frederikstraat 41
2e prijs: T. Mollen, Verl. Broekdijk 19
3e prijs: J. de Jager, Sportstraat 8
MEI 2016.
1e prijs: J. de Vries, Kleinhaar 93
2e prijs: H. Spijker, Dorpsstraat 88
3e prijs: Fam. Ravenhorst, Sportstraat 19
JUNI 2016.
1e prijs: Mevr. v. d. Poll, Sportstraat 2
2e prijs: G. Bies, Oude Vaart 18
3e prijs: B. Welink, Kerkstraat 17
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!!
De repetities beginnen weer op 29
augustus 2016.

SKK NIEUWS
7 september Busreis.
Het belooft weer een mooie reis te
worden. Dit jaar richting het Noorden.
Nadere gegevens volgen..
Noteer alvast

ZWEMBADNIEUWS

DE PLUIM

PRIJSWINNAARS CARINOVA

Het is inmiddels alweer juli en het bad is
nog niet veel open geweest. Gelukkig was
het begin mei een paar dagen mooi
zwemweer en kunnen we toch spreken van
een goede start. Maar daarna is het nog niet
veel geweest.
Hopelijk wordt het de rest van juli en
augustus nog een paar weken mooi
zwemweer.
Op het moment van dit schrijven staat
Bargnspop voor de deur. De weerberichten
lijken goed. Hopelijk kunnen we in de
volgende “De Kloosterhaarder” schrijven
dat het een succesvol evenement is
geworden.
Op het moment is er verder geen nieuws te
melden over het zwembad.

Deze keer willen wij
onze
waardering
uitspreken aan Gerdi
Rijkaart. Gerdi heeft
zich zo’n 10 jaar enorm
ingespannen voor o.a.
het Noaberschap, het
dorpshuis en de regiegroep Kloosterhaar –
Voor Elkaar! Zij is hier van grote betekenis
geweest door het organiseren van allerlei
activiteiten voor en met inwoners uit ons
dorp.
Gerdi heeft aangegeven hiermee te willen
stoppen maar nog wel een aantal andere
dingen voor ons dorp te blijven doen. Wij
danken haar in ieder geval voor deze inzet.

Vrijdag
10
juni
stond
Carinova
thuiszorgteam Kloosterhaar met een kraam
op de braderie en rommelmarkt in
Kloosterhaar
georganiseerd
door
buurtvereniging de Groenedijk.
Naast het verkrijgen van informatie over
wat Carinova te bieden heeft konden de
bezoekers van de kraam meedoen aan een
prijsvraag. Bezoekers konden raden hoeveel
wegwerp handschoenen er in een glazen pot
zaten. Het juiste antwoord was 88. Femke
Nieuwlaar was met 90 het dichtste bij het
juiste antwoord en won de bloemenbon van
tien euro van bloemenhandel de Lelie in
Bergentheim.

EMOBU PROJECTS

VADERDAGACTIE
Dit jaar was de vaderdagactie een succes
voor de dansgroep. De leden bedanken de
bevolking
van
Kloosterhaar
voor
bestellingen tijdens deze actie.
Nu kan de groep weer een jaar blijven
dansen.
Als een koek niet nodig is en we toch een
klein bedrag voor ondersteuning van de
groep ontvangen helpt dit mee aan het
succes van de actie.
Deze donaties zijn dan ook zeer welkom.
Het is niet voor alle leden van de groep
mogelijk om mee te helpen met de actie.
Wie ons volgend jaar wil helpen is van
harte welkom.
Geef aan iemand van de groep een seintje
dat je de dansende koekenbezorgers een
handje wil helpen dan ontvangen wij je met
een stralende glimlach.
Bedankt, bedankt.
Names, alle leden van de dansgroep.

GEZONDHEID IN JE DORP
Hoe staat het met de gezondheid van je
mede bewoners en de jouwe in het dorp? En
wat kun je daar zelf aan doen? Dat was de
vraag die in Kloosterhaar, die door een
werkgroep is opgepakt als onderdeel van de
plannen 2020. Het vooruitzicht, dat je
levensverwachting wel ca. 10 jaar onder het
gemiddelde van de Provincie of Nederland
kan liggen is choquerend, maar niet
verlammend. De diverse factoren zijn in
beeld gebracht door een onderzoek en
gepresenteerd door deskundigen in het
gebied van gezondheid. Er gaat nu een
werkgroep aan de slag met deze gegevens
en vooral ook leuke acties om de
gezondheid van de bewoners van ons dorp
op een hoger niveau te krijgen. We zullen u
op de hoogte houden van de bevindingen en
acties.

Voordat wij met de woningen de markt opgaan willen wij jullie in de gelegenheid stellen
om van deze vooraankondiging gebruik te maken zodat jullie de leden kunnen informeren
dat er aan de Dorpsstraat 66a en 66b leuke woningen te koop worden aangeboden. De
woningen kunnen op verzoek ook van een slaapkamer en badkamer op de begane grond
worden voorzien.
Mocht er interesse onder uw leden zijn kunnen ze mij bellen voor een afspraak, bij geen
interesse gaan wij eind juni de nodige verkoop advertenties plaatsen.
Met vriendelijke groet,
Wim Eggengoor
EMOBU PROJECTS bv
mobiel: 0622656684

BEGRAAFPLAATS COMMISSIE
30 april was weer het jaarlijkse graf onderhoud op de begraafplaats in Sibculo.
Er waren weer veel vrijwilligers bereid om hier aan mee te helpen.
Namens de begraafplaatscommissie wil ik iedereen uit Sibculo en Kloosterhaar die hier aan
hebben meegeholpen heel HARTELIJK BEDANKEN!!
Namens de begraafplaats commissie.
Bertus Schepers.

NIEUWE PICKNICKTAFEL EN DUIKELREK
De mannen die voor de school in het Glazen Café hebben gezeten hebben zoveel geld
opgehaald dat wij er een prachtige picknickbank voor hebben kunnen aanschaffen.
Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers druk bezig geweest met het plaatsen van een
nieuw rekstok. Ook deze is aangeschaft van het geld van het Glazen Café. Een deel van het
bedrag wordt besteed aan de inrichting, als de verbouwing van de school heeft plaats
gevonden.
De school is erg blij met de nieuwe spullen!
Mannen van het Glazen Café, Reinoud Sieben, Lennard Kivits en Jochem Hessink en alle
vrijwilligers die het duikelrek hebben geplaatst, nogmaals ontzettend bedankt!

In de volgende De Kloosterhaarder zullen de rubrieken: ‘Ondernemen in uitdagende tijden’ , ‘Uit het dorpsarchief’ en ‘De dorpsagenda’
weer te lezen zijn. Graag alle activiteiten voor de dorpsagenda doorgeven via: nieuws.kloosterhaar@gmail.com

Uit het Dorpsarchief door Freddie Ekkel
25 jaar monument Albertus Weerts
Het was dit jaar precies 25 jaar geleden dat het herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan verzetsstrijder Albertus Weerts door Z.K.H. Prins Bernhard onthuld
werd. Een moment om even bij stil te staan! Het initiatief hiertoe werd genomen
door een aantal voormalige Joodse onderduikers die tijdens de oorlogsjaren onderdak hadden gevonden op de boerderij van Weerts. Bij deze onthulling werd ook
een akte ondertekend door het toenmalige schoolhoofd J.H. van de Wijngaart hierbij werd vastgelegd dat de O.B.S. Cantecleer het monument (symbolisch) zou
adopteren. Tijdens de jaarlijkse herdenking vindt zo de overdracht van zorg plaats
van de oude groep 8 naar de nieuwe groep 8. Dit geschied door overdracht van
een miniatuur van het monument. Deze prachtige miniatuur is gemaakt door onze
voormalige dorpsbewoner Berend Spijker en werd in 1992 voor het eerst gebruikt
bij de groepsoverdracht van de zorg voor het monument. Vermeldenswaardig is
ook de trouwheid van het bezoek aan de herdenking van de dochters Weerts. Tot
op hoge leeftijd blijven zij het werk van hun vader Albertus en daarbij natuurlijk
ook dat van hun moeder Zwaantje, eren.
De laatste smid van Kloosterhaar overleden
Ons bereikte het bericht dat de heer Dirk (Gerrit Derk) Jurriën overleden is. De heer Jurriën is de laatste smid van Kloosterhaar geweest. Begin jaren vijftig kocht hij van Gerrit
Evers een woonhuis met werkplaats. Dit is de huidige woning van Frits en Marietje Ekkel.
Hij liet hier een houten schuur bij bouwen die als smederij werd ingericht. De oude werkplaats werd verhuurd aan groenteboer Bé Jager. De woning was weer opgedeeld invier
woningen. Hier woonden o.a. de huurders Harm Kelder, Klaas Ekkel, Willem Bladder,
Hilbert Post en Klaas Engels. Ook was Dirk hier zelf met zijn vrouw Aaltje Dubbink en
kinderen woonachtig. Als knecht is o.a. Gilles Gort nog bij hem in de smederij werkzaam
geweest. Dirk had ook de eerste autorijschool op Kloosterhaar. Dit gebeurde in zijn Ford
Perfecta. Omdat Dirk fysiek het werk niet helemaal goed aankon heeft hij op advies van
dokter de Boer een baan in het leger gezocht. Dit was eind jaren vijftig. (De woning is toen
aan Frits en Marietje Ekkel verkocht.) Hij had ervaring als militair in Indië opgedaan. Daar
had hij ook verwondingen opgelopen. Hij was drager van Het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946-1947-1948 en Dragers Insigne Gewonden. In 2012 kwam ik in
contact met Dirk. Hij was na het overlijden van Aaltje hertrouwd en op dat moment woonachtig in Moerkapelle (Z.H.). Hij had het vaste voornemen nog een bezoek aan Kloosterhaar te brengen! Dit mocht er echter niet meer van komen. Hij werd ziek en opgenomen in
een verzorgingshuis in Apeldoorn. Hier heeft hij jl. woensdag 8 juni zijn laatste adem uitgeblazen. Hij heeft de leeftijd der allersterksten bereikt van bijna 93 jaar! Het Dorpsarchief
heeft hij een aantal bijzondere foto’s nagelaten. Toevalligerwijs zijn wij aan de Verlengde Broekdijk 16 bezig met het realiseren van plannen omtrent de inrichting van een oude smederij annex wagenmakerij!
De laatste smid van Kloosterhaar, Dirk Jurriën, zal hierin zeker een plekje krijgen!
Mevr. G. Haitjema-Evers 103 jaar!
Op vrijdag 19 juni j.l. werd in Vriezenveen mevr. G. HaitjemaEvers maar liefst 103 jaar. Zij is daarmee de oudste inwoner van de
gemeente Twenterand. Geertken was het oudste kind in het gezin
van Gerrit Evers en Hermina Pötter. Zij is geboren 1913 in Manderveen gem. Tubbergen. Moeder Hermina kwam daar weg en het
jonge paar heeft daar de eerste zes jaar van hun huwelijk gewoond.
Toen Geertken zes jaar was (1919) vertrok het gezin met inmiddels
4 kinderen naar Kloosterhaar. Hier kwam vader Gerrit ook vandaan.
Dicht bij de ouderlijke woning werd een café gesticht. Vader Gerrit
was zeer ondernemend en actief. Zo had hij zitting in de besturen
van de nieuw op te richten muziekvereniging "Nooitgedacht"
(1920) (later "Crescendo") en onze voetbalvereniging W.I.K.
(1922). Beide vereniging hadden café Evers ook als hun domicilie.
Hier hingen ook de bekerkasten die al vrij snel gevuld raakte. Daarnaast was hij, net als half broer Gerrit Jan (café Het Olde Jagershuus) een fervent jager! In Kloosterhaar werden nog drie kinderen
geboren. Echter het jongste kind kwam al op twee-jarige leeftijd te overlijden(1929)! Geertken doorliep in Kloosterhaar de Lagere
School. In 1930 vertrok het gezin naar Vroomshoop waar in de buurt van het Separatiepunt (Puntbrug) een nieuw café werd gesticht. Het café in Kloosterhaar werd verhuurd aan Theunis Biglaar. Theunis liet in 1935, aan de overzijde van de straat, Café "De
Driesprong" bouwen. (nu café "De Kleinhaar").
Oproep. Hebt u thuis nog oude documenten, knipsels, foto’s die betrekking hebben op ons dorp Kloosterhaar dan houdt
het Dorpsarchief zich van harte aanbevolen!
Volg ons via: Facebook Stichting Dorpsarchief Kloosterhaar of breng een bezoek aan ons museum op Verlengde Broekdijk
16! Openingsdata: zondag 14 aug. 11 sept. 9 okt. Telkens van 14.00-17.30 uur.

