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Dit jaar zal de jaarlijkse busreis NIET op 
woensdag, maar op dinsdag 1 september 
plaatsvinden. Er is weer een mooie route 
uitgestippeld door Twente en Duitsland.  De 
agenda voor aankomend seizoen zal in de 
volgende Kloosterhaarder worden geplaatst. 

Als we dit schrijven is ons zwembad weer 
geopend op de warme lentedagen. 
Vrijwilligers zijn geïnstrueerd en we hopen 
op een goed zwemseizoen. Er is vorig jaar 
een gift ontvangen van wijlen dhr. 
Schoemaker. Deze gift is gebruikt  voor de 
aanschaf van een nieuwe, grote picknick 
tafel bij het zwembad. De voorgenomen 
actie om ons dorp van zwerfvuil te ontdoen 
met hulp van de ROVA is tot nader 
uitgesteld, omdat een en ander niet paste in 
de kalender van de basisschool. Het 
initiatief om een buurtkamer in ons dorp te 
hebben en te beheren is door gebrek aan 
belangstelling van de doelgroep gestopt. De 
SKK zal bezien in hoeverre ze activiteiten 
voor de doelgroep kunnen uitvoeren. De 
vrijwilligers waren enthousiast en zijn 
bedankt voor hun inzet. Het bestuur heeft 
zich samen met de politiek sterk gemaakt 
voor het open houden van de grens-
overgang bij Balderhaar. Inmiddels is 
bekend dat de sluiting met drie maanden is 
uitgesteld, en we wachten het verdere 
resultaat nog even af. Voor de komende 
jaren is een visvergunning weer veilig 
gesteld voor het viswater in de 
Engbertsdijkvenen, in combinatie met het 
gebruik van de plas voor het schaatsen in 
de winter. De visvergunning kan aan-
gevraagd worden bij Bas Pullen. De proef 
met de buurtbus wordt omgezet in een 
reguliere dienstregeling. Er worden nog wel 
vrijwilligers gevraagd om als chauffeur 
mee te doen in een roulerend schema. 
Opgave kan bij één van de bestuursleden of 
de buurtbus zelf. In alle rust is gewerkt aan 
het opruimen van de begraafplaats, 
waarvoor onze hulde.  

Ook dit jaar heeft het Oranjecomité 
geprobeerd er weer gezellige oranjeweken 
van te maken.  
Het begon 25 april met de jeugd-
playbackshow. De deelname viel wat tegen, 
maar de jeugd die mee deed, heeft weer 
ontzettend hun best gedaan. De afterparty 
was ook weer zeer geslaagd.  
Op maandag 27 april was het Koningsdag. 
Er werd begonnen met de Aubade, waarna 
de ballonnen werden opgelaten. Er was veel 
deelname aan de zeskamp, waardoor er 
waarschijnlijk ook zo veel publiek was. Of 
er altijd eerlijk werd gestreden, daar is het 
laatste woord nog niet over gesproken ;-). 
Op 1 mei was er een bingo-avond. Deze 
activiteit werd voor het eerst door het 
Oranjecomité georganiseerd en de opkomst 
was verrassend goed. Een ieder vond het 
dan ook voor herhaling vatbaar.  
Op 2 mei stond de band Bleu Finger 
Connection in de tent. Ondanks de matige 
opkomst, heeft de band z’n best gedaan. 
Jammer maar helaas.  
Op 5 mei is er ieder 5 jaar een optocht met 
versierde wagens. Bijna elke straat was 

aanwezig met wel of geen eigen creatie. 
Het is een gedenkwaardige dag worden, 
waar heel veel over gezegd is. Hierin blijkt 
ook weer dat je als organisatie zeer 
kwetsbaar bent, ook al hebben we naar eer 
en geweten gehandeld. We waren blij met 
zoveel mensen in de tent bij de afterparty. 
Het werd toch nog gezellig.  
Van 6 tot en met 8 mei was er weer 
houtdorp. Vele kinderen hebben weer 
geweldige hutten gebouwd en bij menigeen 
staat deze nu in de tuin. Houtdorp blijft een 
geweldige organisatie, waarbij er ook veel 
hulp is van vrijwilligers buiten het 
Oranjecomité. Zonder hen zou dit ook niet 
kunnen.  
Als afsluiter was er op 9 mei de 
stratenplaybackshow. Waar iedereen het 
vandaan haalt weten we niet, maar wat een 
inzet en geweldige optredens. Het was weer 
een fantastische avond.  
De laatste activiteit wat het Oranjecomité 
dit jaar nog organiseert is de auto-
blubbering, die zal plaatsvinden op zaterdag 
15 augustus.  

Reinoud Sieben, Lennard Kivits en 
Jochem Hessink hebben afgelopen 
december "Het glazenhuis" voor 
Kloosterhaar in het leven geroepen. 
Zij zijn de initiatiefnemers en hebben 
zelf het offer gebracht: 3 dagen vasten 
en entertaining vanuit een 
"glazenhuis" in het dorpscafé "De 
Kleinhaar" te Kloosterhaar. Een groot 
succes qua beleving van de 
Kloosterhaarder, dat in de toekomst 
wordt voortgezet. 
 
Hun motivatie en doel van de 
opbrengst is "Kloosterhaar voor 
elkaar". Om een groot deel van de 
bevolking baat bij de actie te laten 
hebben is de opbrengst dit jaar aan 
OBS-Cantecleer geschonken. 
De school heeft het doel verwezenlijkt: Het openbaar toegankelijk schoolplein is voorzien 
van draaihekken waarmee het ook daadwerkelijk open is (van zonsopgang tot 
zonsondergang). 
Het laatste stuk afrastering is geplaatst en tot slot zijn er nieuwe ballenvangers geplaatst op 
het openbare trapveldje naast de sporthal, waar de kinderen tijdens de pauzes ook veel 
gebruik van maken. De gemeente heeft het veldje inmiddels weer in goede conditie 
gebracht waarmee we na de zomervakantie weer een mooie grasmat hebben. 
 
Kloosterhaar is trots op de initiatiefnemers, maar mag dat ook op zichzelf zijn. 
 
Namens OBS Cantecleer;    Kloosterhaar bedankt en veel speelplezier. 

VISAKTE 

De visakte voor het vissen in De Friesche 
Koelen is nog geldig tot 1 juli 2015. Na 1 
juli 2015 zal er een nieuwe visakte gekocht 
moeten worden om te vissen in De Friesche 
Koelen. 
Deze akte is verkrijgbaar bij:  
Bas Pullen 
Duytschstraat 3 
Kloosterhaar 

GLAZENHUIS DOOR– EN VOOR KLOOSTERHAAR 

SKK NIEUWS 

HET ORANJE COMITÉ 



Trekkingen Loterij actie april en mei 2015: 
Hieronder volgen de uitslagen van de 
trekkingen van de maanden april en mei 
2015. 
 
April: 
1e prijs: Fam. A. Takken, Kleinhaar 46 
2e prijs: Fam. R. Keuken, Duytschstraat 35 
3e prijs: Fam. Kampman, Balderhaarweg 2  
4e prijs: Fam. Spijker, Kleinhaar 65 
 
Mei 
1e prijs: Fam. J. de Vries, Kleinhaar 93 
2e prijs: Fam. H. Korblet, Schoolstraat 5 
3e prijs: Fam. Bakhuis, De Greupe 19 
4e prijs: Mevr. v.d. Poll, Sportstraat 2 
 
Alle winnaars van harte gefeliciteerd. 
 
ZWEMBADCONCERT 
Op maandagavond 29 juni organiseert de 
muziekvereniging een openluchtconcert bij 
het zwembad. De avond begint om 19.30 
uur. Dit is tevens het laatste optreden van dit 
seizoen. Hierna is het vakantie. Wij nodigen 
u van harte uit dit concert bij te wonen. De 
koffie en de toegang zijn gratis.  
 
 
DWEILORKEST 
We groeien ieder jaar qua muzikaliteit en de 
bezetting mag er ook zijn, met 22 personen 
hebben we een mooie groep. De 
muzikaliteit is ook beloond in februari met 
een 3e prijs in Zwolle. Hier zijn we nog 
altijd heel blij mee en trots op. Over het jaar 
verdeeld zitten we op ca. 20 optredens in 
Gelderland, Drenthe en natuurlijk 
Overijssel. Als we in de buurt spelen zien 
we altijd een vast aantal mensen uit 
Kloosterhaar die even komen kijken, dit 
vinden wij hartstikke leuk, bedankt 
daarvoor!  
Voor de mensen die ons graag willen zien, 
op zaterdag 11 juli spelen we van 16.00 uur 
tot 18.00 uur in het centrum van 
Hardenberg. 
 
Wij hopen u te zien!! 

Vrijdag 5 juni was de eerste dag dat het 
zwembad haar poorten opende voor het 
publiek. Na een grote schoonmaakbeurt een 
paar dagen daarvoor, door de vrijwilligers, 
was het eindelijk dan zover. Deze dag ruim 
30 graden! Een goede start, maar van korte 
duur. Wel nog een paar dagen van mooi 
weer. Maar geen echt zwemweer. De 
maandag erna was het alweer mis. Alweer 
lage temperaturen. Nu lijkt echter het 
vooruitzicht weer goed. We hopen dat dit 
uitkomt.  
 
Dit jaar zal het jaar van de waarheid worden 
voor wat betreft het toezicht houden. De 
afgelopen winter zijn we naarstig op zoek 
geweest naar nieuwe mensen om het 
toezicht voor hun rekening te willen nemen. 
We zijn erin geslaagd om een groep samen 
te stellen van vrijwilligers om de 
openingstijden zoveel mogelijk te kunnen 
garanderen. Hopelijk lukt dit en kunnen we 
na afloop van dit seizoen positief evalueren 
en de toekomst voor het zwembad 
waarborgen. We hopen dat alle vrijwilligers 
het als positief ervaren dat ze hun steentje 
hebben bijgedragen aan een deel van de 
exploitatie van het zwembad.  
 
Een andere groep vrijwilligers doet alweer 
lange tijd z’n uiterste best voor de 
organisatie van de zoveelste editie van 
BargnsPop. Dit jaar op zaterdag 4 juli. 
Hopelijk wordt dit weer een onvergetelijke 
dag. We wensen hen bij deze alvast veel 
succes toe. 
Hoe meer zielen , hoe meer vreugd en des te 
hoger de opbrengst voor het zwembad.  
 
Op maandag 29 juni geeft 
Muziekvereniging “Crescendo” haar 
inmiddels traditionele zwembadconcert. De 
avond begint om 19.30 uur op het “Jan van 
Luuksplein” Bij deze bent u van harte 
uitgenodigd dit concert te bezoeken. 

De afgelopen periode is in samenwerking 
met Fietsberaad gewerkt aan de 
website www.fietspaaltjes.nl/ommen-
hardenberg. De website is één van de 
speerpunten uit het onlangs opgestelde 
rapport Lokale aanpak fietsveiligheid 
gemeenten Ommen en Hardenberg. 
Hiermee willen beide gemeenten aandacht 
schenken aan een belangrijk aspect als het 
gaat om fietsveiligheid. 
  
De site is vanaf vandaag online. Tot eind 
van dit jaar kunnen inwoners van de 
gemeenten Ommen en Hardenberg op deze 
site melding maken van fietspaaltjes die in 
hun onveilig zijn, ontbreken of juist 
overbodig zijn. De meldingen worden aan 
het eind van het jaar geïnventariseerd. 
Vervolgens zal met het overzicht van de 
meldingen terugkoppeling met de politiek 
plaatsvinden en een advies opgesteld 
worden wat met de meldingen te (kunnen) 
doen. 

CRESCENDO NIEUWS ZWEMBAD NIEUWS 

STERVENSBEGELEIDING 

Sterven is een proces waarin - voor de tijd 
die het duurt - zowel de stervende als zijn 
omgeving geconfronteerd worden met de 
eindigheid van het leven in al zijn facetten 
en met de voornaamste drempel: die van het 
loslaten van alles wat je dierbaar is. Een 
groepje Gemeenteleden dat vanuit het 
dagelijks werk affiniteit heeft met 
stervensprocessen, is beschikbaar om 
vrijwillig in deze situatie een rust- en 
ankerpunt te kunnen zijn voor mensen uit 
onze dorpen die zich in een stervensproces 
bevinden.  
 
Voor informatie over deze bijzondere vorm 
van pastoraat kunt u contact opnemen met: 
ds. van de Griend: Tel. 0523-857383 of 
via e-mail: drsvandegriend@ziggo.nl  

Het is mogelijk om vanaf heden op de 
begraafplaats in speciaal daarvoor 
geplaatste Urnenkelders een urn te 
begraven. Meer informatie hierover te 
krijgen bij het bestuur van de stichting 
Bijzondere Begraafplaats Sibculo-
Kloosterhaar. 

URNENKELDERS 

JEUGDHONK KLOO-JO 

Op woensdag 24 juni jl. bestond Jeugdhonk 
Kloo-jo alweer tien jaar. Dat hebben we 
met jong en oud gevierd op zaterdag 20 
juni. Met veel activiteiten, de nodige hapjes 
en drankjes en veel bezoekers mogen we 
terugkijken op een hele geslaagde middag! 
Hiervoor willen we iedereen die het 
jeugdhonk (al jaren lang) een warm hart toe 
draagt graag bedanken. Op naar nog veel 
meer mooie en gezellige jaren! 
Daarnaast zijn we heel blij om te vermelden 
dat we een groot aantal vrijwilligers bereid 
hebben gevonden om eens per zes weken 
schoon te maken. Er wordt nu een rooster 
gemaakt waarbij ieder tweetal slechts een 
enkele keer per jaar ingeroosterd wordt. 
Wel zijn we nog op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers, om ook in de toekomst 
activiteiten te kunnen organiseren voor de 
jeugd tot en met 16 jaar. Jan Harm Jansen 
gaat ons namelijk per juli 2015, na tien 
jaren trouwe dienst, verlaten als coördinator 
beheer. Daarom zijn we dan ook spoedig op 
zoek naar zijn vervanger! Daarnaast is de 
werkgroep Kinderwerk op zoek naar 
aanvulling op hun team om te helpen bij 
activiteiten op  vrijdagavond voor groep 5  
t/m 8.  
Ben je geïnteresseerd en wil je meer 
informatie?  
Meld je dan bij kloo-jo@hotmail.nl dan 
nemen wij contact met jou op. 

FIETSPAALTJES 

Vele jaren heeft men (de 
bevolking) zich gestoord aan 
het  slechte onderhoud van de 
verschillende graven op onze 
begraafplaats. Ondanks vele 

verzoeken aan nabestaanden heeft dit niet 
veel reacties opgeleverd. Het verzoek aan 
een groot aantal vrijwilligers kreeg wel 
gehoor, na een 6 tal zaterdagmorgens ligt 
onze begraafplaats er weer netjes bij. De 
pluim gaat dan ook naar deze groep 
vrijwilligers. 

DE PLUIM 

Het nieuwe logo van jeugdhonk Kloo-jo. 



De Maatschappelijke Beursvloer wordt, in opdracht van de 
gemeente Hardenberg, uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit 
De Stuw en Stichting Present. 
 
Op de Maatschappelijke Beursvloer wisselen bedrijven en 
(vrijwilligers) organisaties in een ongedwongen, dynamische sfeer 
onderling diensten en goederen uit. Ondernemers tonen zo hun 
maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligersorganisaties krijgen 
de hulp in menskracht en middelen die ze nodig hebben op basis 
van wederkerigheid.  
Op de Maatschappelijk Beursvloer wordt niet gehandeld met geld, 
en deelname is geheel gratis. Meer informatie hierover is te vinden 
op www.beursvloerhardenberg.nl . 
 
Het principe van de Beursvloer is simpel maar doeltreffend. 
Maatschappelijke organisaties en bedrijven krijgen anderhalf uur de 
tijd om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te 
komen en te kijken of zij iets voor elkaar kunnen betekenen. Dit 
alles op basis van wederkerigheid. Met gesloten beurs wel te 
verstaan. Want op de Beursvloer wordt niet betaald met geld, maar 
met tijd en aandacht. Een manier van denken die volgens wethouder 
René de Vent die de beurs opent met een flinke gongslag, heel goed 
past bij de toekomst. “Binnen het sociaal domein komt steeds meer 

de nadruk te liggen op het uitwisselen van diensten”, meldt hij. “Dit 
initiatief is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en dat 
steunen wij als gemeente van harte.” 
 
De derde editie van de Beursvloer vindt dit jaar plaats op woensdag 
7 oktober a.s. in MFC De Baron in Dedemsvaart en duurt van 19.00 
uur tot 21.00 uur. 
Aangezien de vorige twee edities plaatsvonden in Hardenberg is er 
nu duidelijk voor gekozen om het evenement in Dedemsvaart plaats 
te laten vinden.  
 
Voorafgaand aan de Beursvloer wordt er een workshop Goede 
Zaken georganiseerd i.s.m. de Rabobank. Hierin leert u, als 
organisatie, hoe u uw vraag en tegenprestatie op een aantrekkelijke 
manier formuleert richting ondernemers. De workshop is eveneens 
gratis en staat gepland op donderdag 17 september 2015 bij de 
Rabobank in Hardenberg, tijdstip wordt nog bekend gemaakt. Let 
wel: Er kunnen een beperkt aantal organisaties deelnemen aan deze 
workshop, dus ‘ wie het eerst komt, wie…’! 
Aanmelden voor de Beursvloer en voor de workshop Goede Zaken 
kan via info@beursvloerhardenberg.nl of telefonisch bij De Stuw of 
Stichting  Present Hardenberg. 

MAATSCHAPPELIJKE BEURSVLOER GEMEENTE HARDENBERG 

-Zeer geregeld krijgen wij goederen aangeboden die een welkome 
aanvulling vormen op onze collectie. Het is dan telkens weer de 
kunst om na al die jaren weer de herkomst te achterhalen. En, waar 
heeft het voor gediend? Is het in ons dorp gebruikt en door wie enz. 
enz.?  
Zo kregen wij eind vorig jaar van Bertus Sickman een stalen schep 
aangeboden. Bertus kon alleen vertellen dat de schep altijd bij zijn 
ouderlijk huis aanwezig was geweest. De schep was als één geheel 
gesmeed en deed denken aan een grote kolenschop. Dit redenerende 
kwam ik op de gedachte dat de schep mogelijk  afkomstig was  van 
het Crullsveen. De opa van Bertus, genaamd Jan en diens broer 
Coenraad namen op 1 februari 1934, onder de daartoe opgerichte 
veenderij Gebr. Sickman, de liquide Maatschappij tot exploitatie 
van het Crullsveen over. De Maatschappij Crullsveen maakte voor 
het transporteren van de turf naar het kanaal in Bergentheim, 
gebruik van een spoor met lorries die door een stoomlocomotief 
werd voortgetrokken. Voor zover bekend was dit de enigste 
stoomlocomotief in Nederland die in een veenderij gebruikt werd! 
Een gedeelte van het tracé is heden ten dage nog bekend als het 
Lijntje. De route lag verder over het eerste gedeelte van de 
Breeslootdijk en de Crullsweg tot kort aan de Duitse grens. Ik heb 
de vraag over de schep toen neergelegd bij de heer Kolkman van de 
site www.industriespoor.nl. Na onderzoek kon de heer Kolkman 
mij vertellen dat het geen kolen– maar een vuurschep was! Dit was 
ook de reden dat de schep geheel van staal was. Hij werd gebruikt 
om aan het einde van de rit het vuur uit de z.g.n. vuurkist te halen. 
Het vuur werd uit de locomotief gehaald om brand te voorkomen. 
Een kolenschep heeft een houten steel omdat deze hoegenaamd niet 
in aanraking komt met vuur. Nu zou het nog kunnen zijn dat deze 
vuurschep niet op de locomotief gebruikt zou zijn maar bij een 
locomobiel die de persturfmachine aan dreef! Echter is dit niet zo 
heel belangrijk. Een herinnering aan deze veenderij is voor ons al 
bijzonder genoeg!  
 
 

Bovenstaand een foto van de locomotief van het Crullsveen een 
zgn. Jung uit 1913 die volgens het smalspoorboek van Hans de 
Herder hier werkzaam is geweest van 1918 t/m 1922. De foto is 
beschikbaar gesteld door mevr. Van der Sanden,  kleindochter van 
medevennoot van de Maatschappij Crullsveen, Joh. Van der 
Sanden. Het Dorpsarchief is altijd op zoek naar materialen, foto’s, 
documenten, boeken enz. die met onze omgeving verbonden zijn.  
Elke tweede zondag van de maand is de Calduran 
Expositieboerderij aan de Verl. Broekdijk  16 geopend van 
14.00-17.30 uur. Komend half jaar  is nog steeds de speciaal 
ingerichte expositie over Kloosterhaar in ‘40-’45 te zien. Deze 
expositie is een must voor een ieder die ook maar een klein beetje 
interesse heeft in onze boeiende geschiedenis. Naast deze 
openstelling is het ook altijd mogelijk om op afspraak een bezoek te 
brengen. Ook is het mogelijk de expositieboerderij als uw start -of 
eindpunt te gebruiken van b.v. uw fietstocht. 
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten! 

UIT HET DORPSARCHIEF DOOR FREDDIE EKKEL 



DE DORPSAGENDA 

Graag alle dorpsactiviteiten doorgeven op ons mailadres: dekloosterhaarder@gmail.com  
of aanmelden op de website: www.kloosterhaar.com. 

MA. 29 JUNI 2015: Zwembadconcert muziekvereniging Crescendo 
 Aanvang: 19.30 uur bij het zwembad 

ZA. 4 JULI 2015  Bargns Pop 2015 

VR. 7 AUGUSTUS 2015: Festival Watwojnoudah 2015 
 Beachvolleybal toernooi 
 Met De Bauers mega beachparty met medewerking van de “Jumping Jacks” 

ZA. 8 AUGUSTUS 2015: Festival Watwojnoudah 2015 
 Mega stormbaan en springkussen 
 Vanaf 21.00 uur optreden van de band “Super Sundays” 
 Entree: € 25,00 met onbeperkt drinken 

ZA. 15 AUGUSTUS 2015: Autoblubbering 
 Overijssels kampioenschap autoblubbering van 10.00 uur tot circa 17.00 uur op het terrein achter 
 het zwembad. Entree € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar 
 Kijk voor meer informatie op www.blubberingkloosterhaar.nl 

ONDERNEMEN IN UITDAGENDE TIJDEN 

Hoe vergaat het ondernemers in Kloosterhaar? 

 Afl. 14 :  Robin Schepers vertelt over zijn bedrijf “Goedverblijf.nl” Door Hennie Drenthen 

Goedverblijf.nl hotelarrangementen 
 
Online vakanties boeken is populair. Robin Schepers (36) speelde in op deze trend en startte begin 2012 met Goedverblijf.nl. Een 
vakantiemerk in opkomst. 
Robin werkte na het afronden van zijn opleiding Hoger Hotelonderwijs als marketingmanager bij o.a. Golden Tulip hotels in Paterswolde 
en Westerbork en later bij het prestigieuze Landgoed & Résidence Hunzebergen in het Drentse Exloo.  
In 2009 startte hij als hospitality consultant zijn eerste eigen bedrijf.  
 
Hij vertelt: “Marketingacties binnen hotelketens worden steeds vaker gecentraliseerd.  
Als consultant bedacht ik voor hotels of hotelketens speciale acties. Dat leidde steeds tot extra reserveringen voor hotels, maar ik koppelde 
daar geen eigen merk aan. Eigenlijk vond ik dat zonde. Daarom heb ik in 2012 Goedverblijf.nl gelanceerd. Een online platform voor korte 
hotelvakanties in Nederland, België en Duitsland.” 
 
“Via de website (maar ook telefonisch) kunnen uiteenlopende arrangementen worden geboekt. We bieden op de website een open kanaal 
waar mensen arrangementen kunnen boeken. Maar daarnaast hebben we een gesloten kanaal met exclusieve aanbiedingen voor speciale 
doelgroepen. Denk aan het personeel van Albert Heijn. Of alle lezers van een bepaalde publicatie, zoals Boodschappen Magazine of onze 
eigen nieuwsbrief. 
Goedverblijf.nl groeit mede dankzij de mediapromotie. In samenwerking met participerende hotels koopt het bijvoorbeeld ruimte in bij 
tijdschriften en kranten. Ook kunnen we voor hotels tegen gereduceerd tarief ruimte inkopen voor gecombineerde advertentiepagina’s. 
Boekingen verlopen online of telefonisch via de reserveringslijn. Je merkt, dat mensen na een goede ervaring wederom contact met ons 
zoeken voor een nieuw verblijf. Zo vullen we elkaar aan en breiden we ons aanbod uit. Daar profiteert iedereen van.” 
 
Sinds begin mei is het online bedrijf gehuisvest in Westerhaar in de voormalige Rabobank. 
  
Neem een kijkje op: www.goedverblijf.nl of bel met 085 489 90 19. 
 
Tip: schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele en exclusieve aanbiedingen  

MEER INFORMATIE OVER DIT FESTIVAL OP: WWW.WATWOJNOUDAH.NL 

Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus het jaarlijkse WATWOJNOUDAH festival. 


