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Van de bestuurstafel

Het blijft veel overleggen met diverse
partijen. Met Staatsbosbeheer over de
bergen leem en zand, met de werkgroep
over de toeristische routes langs de
Engbertsdijksvenen en een bestemming
van het Huisje. We hebben als bestuur veel
geduld en een lange adem, maar het kost
wel veel energie en tijd. Dan met de
Gemeente Hardenberg, Provincie en
Vechtdal Wonen over (on)mogelijkheden
van zorgappartementen in ons mooie dorp.
Het is nog niet duidelijk hoe dit verder zal
gaan. En dan de vele zonnecellen op de
plas op de MegaMix. Dit heeft nog vele
voeten in de aarde, maar we rekenen hier
op een goede afloop voor iedereen met
kansen voor goedkope aanschaf van
zonnecellen voor inwoners. De uitbreiding
van woningbouw onder de noemer
Meerstal-2 kreeg de nodige aandacht, maar
de inschrijvingen hiervoor vlotten nog niet
echt. De(on) veiligheid van de Dorpsstraat,
zowel in Oost (vanuit Bruchterveld) als in
West,( vanuit Sibculo) is een ander
onderwerp en baart ons zorgen, waar de
provincie en gemeente nog geen goede
oplossingen voor bieden. En in de nabije
toekomst is er nog geen zicht op een
voorzitter, ondanks dat enkele mogelijke
kandidaten hiervoor benaderd zijn. Om die
reden wordt in deze Kloosterhaarder de
vacature nog eens omschreven. We gunnen
al onze inwoners fijne kerstdagen en een
goede start in het Nieuwe jaar, 2020.

Zwembadnieuws 2019
Na de grote onderhoudsbeurt van ons
zwembad is het seizoen gesloten en het
is even stil geworden. De nieuwe
elektrische roldeuren zijn geplaatst. Er
zijn gesprekken gevoerd met diverse
vrijwilligers om te zien wat goed is
gegaan dit jaar en wat beter kan. Hieruit
bleek, dat we best versterking kunnen
gebruiken voor het onderhouden van de
apparatuur en het onderhoud van de
locatie op zich. We benaderen hiervoor
inwoners, maar zijn niet altijd goed
geïnformeerd over de technische
bekwaamheden en goede
beschikbaarheid van onze dorpsgenoten.
Zou jij graag aan willen sluiten als
vrijwilliger en willen helpen tijdens het
zwembad seizoen? We zoeken o.a.
toezichthouders, EHBO-ers,
onderhoud/techniek, enz. Geef je dan op
via pbkloosterhaar@gmail.com of via één
van de bestuursleden.
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Dorpshuis ‘t Haarschut
Hét ontmoetingspunt van Kloosterhaar!
Tal van verenigingen hebben hier hun
thuisbasis.
Vanuit
het
dorpshuis
worden
allerlei
dorpsactiviteiten
georganiseerd. U kunt er uiteraard ook
terecht voor een besloten bijeenkomst
of feestje. Hiervoor staan diverse zalen
en een goed uitgeruste keuken ter
beschikking.
Daarnaast biedt het dorpshuis
onderdak aan de bibliotheek en ‘t
Klushuus, een creatief centrum waar
dorpsbewoners samen diverse hobby’s
kunnen beoefenen
Namen voor de zalen
Op 9 nov. hebben we tijdens Kloosterrock
de namen bekend gemaakt van de zalen in
het dorpshuis. Met behulp van een
prijsvraag hebben we een groot aantal
namen ontvangen. Hieruit hebben we de
volgende namen gekozen:
Grote zaal = Noaberzaal
Kleine zaal = Kuierzaal
Café = Huuskamer
De namen spreken denken wij voor zich en
passen bij het doel van ons mooie
dorpshuis.
De grote zaal is vaak een plaats waar we als
‘noabers’ bijeenkomen om te feesten en te
ontmoeten, in de kleine zaal wordt wat
afgekuierd en in het café ontmoeten we
elkaar alsof het onze eigen ‘huuskamer’ is,
gezellig en tijd voor elkaar.
De prijswinnaars zijn: Cindy Ekkel en
Richelle Benjamins.
De borden met de namen worden binnenkort
opgehangen.
Vloeren in de Huuskamer en de Kuierzaal
vernieuwd
Dankzij het werk van veel vrijwilligers zijn de
zalen in de ‘Huuskamer’ en de ‘Kuierzaal’
volledig vernieuwd.
Er is een prachtige nieuwe houten vloer gelegd

waar we nog jarenlang plezier aan hopen te
beleven.
De vloer in de Noaberzaal is geschuurd en
opnieuw behandeld en hierdoor weer zo
goed als nieuw.
Nieuw kassasysteem
Dit jaar zijn we overgegaan op een nieuw
kassasysteem. Dit systeem heeft als doel
dat bezoekers en de leden van verenigingen
met de pin kunnen betalen. Daarnaast kan
het systeem de voorraadregistratie
verzorgen. Hierdoor kan de beheerster zien
welke producten goed lopen en de voorraad
daarop aanpassen. Ook is het mogelijk dat
alle verenigingen en gebruikersgroepen zelf
kunnen registreren wat zij aan consumpties
gebruiken en hoeven dan niet meer met
papiertjes te werken.
Alle gebruikers hebben inmiddels of krijgen
binnenkort een korte instructie over het
gebruik van het systeem. In de praktijk
blijkt het systeem eenvoudig en gemakkelijk
te gebruiken.
Kloosterrock editie 2019
Zaterdag 9 november was het weer een
geweldige rock-avond in het dorpshuis.
Via deze weg willen we iedereen bedanken
die meegeholpen heeft aan deze avond. In
het bijzonder drive-in Explosion, Headstrong
en Spare Jerry’s voor het geweldige feest.
En Napoli Music voor het licht en geluid!
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Bestuur Stichting dorpshuis
Twan ten Napel – onderhoud en beheer
Bernique Horstman – secretaris
Jolanda Hilberink – penningmeester
Leon Sieben – activiteiten coördinator
Herald Schepers – voorzitter

Tot slot
Het bestuur van het
dorpshuis wenst iedereen prettige
feestdagen en een goed en gezond 2020!
Tot ziens in het dorpshuis!

Beheer dorpshuis
Evelien van Belzen
Tel. 06-13505610 / 0523-241273
E-mail info@dorpshuiskloosterhaar.nl

Jongerencentrum Kloo-jo aan het woord
Sinds mei 2019 zijn Kim Schonewille en Ilona Lennips de coördinatoren van kinderwerk
binnen Kloo-jo. Zij doen dit zeker niet alleen maar met hulp van een mooie club
vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat er maandelijks een activiteit op de
woensdagmiddag is van 14.00 tot 15.30 uur voor de groepen 1-4. In diezelfde week
vindt er op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur een activiteit plaats voor de groepen
5-8. Voor beide activiteiten is de entree 2€, inclusief 1 keer ranja en wat lekkers.
Iedere maand wordt er weer een nieuwe activiteit bedacht en uitgezet. Denk
bijvoorbeeld aan: knutselen, sport, speurtocht, buitenactiviteiten et cetera.
Lijkt het jou ook leuk om vrijwilliger te worden en daarmee kinderen een leuke middag
of avond te geven meld je dan aan als vrijwilliger via: kinderwerkkloojo@gmail.com

Noaberschap
Oalejoarsvesite
Napraten over het afgelopen jaar bij een gezellig knapperend haardvuur?
Streekmuseum Kloosterhaar-Balderhaar organiseert i.s.m. Zangkoor Jubilate en het
Noaberschap een oalejoarsvesite. Kom naar de boer’nschuur van Freddie Ekkel op zaterdag 28
december van 12:00 - 17:00 uur en geniet van lekkere oliebollen en knieperties, gebakken
door Jubilate en het Noaberschap, snert met roggebrood en spek, glühwein, warme
chocolademelk, koffie en thee. Gezellig!
Samen Eten
Iedere derde woensdag van de maand kun je in het Dorpshuis genieten van een heerlijke
maaltijd, bereid door de kookploeg van het Noaberschap. Deze gezellige groep mensen is op
zoek naar nieuwe collega’s. Lijkt het je leuk om eens per maand te helpen met koken? Geef je
dan op. Voor nadere informatie en/ of opgave kun je contact opnemen met Lydia de Jong (tel.
06-51908767) of Jannetta Bron (tel. 06-22181866)
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Ondernemers Club Kloosterhaar (OCK)
Aan alle inwoners van Kloosterhaar,
Zoals u waarschijnlijk weet heeft Kloosterhaar een ondernemersclub (OCK).
Als gezamenlijke ondernemers willen we u graag laten weten wat we doen voor ons dorp.
De ondernemersclub is de handelsvereniging van een aantal jaren geleden. Deze bestond
destijds vooral uit ondernemers als de kapper, bakker, slager, kruidenier, horeca, kledingzaak,
garagebedrijf, zandwinning en maalderij. Je werkte fulltime in je eigen bedrijf en was lid van de
handelsvereniging.
De tijden zijn veranderd de afgelopen decennia en dat heeft ook in Kloosterhaar zeker zijn
sporen nagelaten, met name in de detailhandel.
Betekent het dan dat er in Kloosterhaar geen bedrijvigheid meer is? Integendeel, er is nog een
behoorlijk aantal bedrijven die al tientallen jaren een goed bestaan hebben in Kloosterhaar.
Maar we zien ook een verschuiving van bedrijvigheid, te denken valt aan ZZP’ers, deeltijd
ondernemers en niet te vergeten de agrarische sector.
Kloosterhaar heeft dus ondernemers en een ondernemersclub past daar prima bij.
Wat doet de ondernemersclub voor Kloosterhaar?
OCK ondersteunt een aantal maatschappelijke doelen zoals een bijdrage aan het
sinterklaasfeest t.b.v. strooigoed voor de kinderen en de jaarlijkse actie van muziekvereniging
Crescendo waarbij de gewonnen waardebonnen ingeleverd kunnen worden bij de leden van de
ondernemersclub.
Ook voor een aantal andere maatschappelijke doelen zoals het kunstgras voetbalveld bij de
basisschool is er een bijdrage geleverd via het Glazen Café.
OCK sponsort geen sportverenigingen. Dit wordt door de ondernemers, al dan niet lid van de
ondernemersclub, die de verenigingen in en om ons dorp een warm hart toedragen, zelf
geregeld.
Kortom, de ondernemers leveren een mooie financiële steun aan vele activiteiten in
Kloosterhaar.
Wat doet de ondernemersclub voor de ondernemer?
Gezamenlijk komen we als ondernemers formeel en informeel een aantal keren per jaar bij
elkaar.
We proberen met leuke, actuele thema’s bijeenkomsten te organiseren om de ondernemers bij
elkaar te brengen om met elkaar te netwerken. Bent u ondernemer en (nog) geen lid, neem
gerust contact op met één van onze bestuursleden. Dit kan door ze persoonlijk aan te spreken
of via een mailtje naar bestuur@ock.nu.
Bestuur OCK:
Bert Ekkel
Gerrit Dragt
Ellen Doldersum
Eric Nieuwlaar
bestuurslid
Rene Luisman
bestuurslid

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen
algemeen
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MUZIEKVERENIGING “CRESCENDO”

Het laatste berichtje van 2019 namens de muziekvereniging.
We zijn druk met de voorbereidingen van 2020. De muziekvereniging bestaat dan 100 jaar!
Wat een mijlpaal.
Het dweilorkest bestaat in 2020 ook alweer 10 jaar!
Op 2 februari zullen we een koffieconcert geven in het dorpshuis ism ons dweilorkest en de zang.
We zullen veel leuke nummers ten gehore brengen.
Maar eerst nog even 2019..
Met de feestdagen hoeven wij niet op te treden. Door het samengaan van de kerken zullen we
om de beurt onze medewerking verlenen aan de kerstnachtdienst en de kerstochtenddienst.
De winnaars van de maand november van onze verlotingsactie zijn
1e prijs J. Ekkel Schoolstraat 6
2e prijs J. Schepers Kleinhaar 14
3e prijs Fam Stroomberg Groenedijk 9
De laatste trekking zal in week 51 zijn.
De winnaars maken we bekend tijdens het kerstfeest bij school, waar wij onze muzikale
medewerking verlenen.
Wij willen jullie bedanken voor het kopen van de loten, inmiddels gaan de leden weer rond voor
het nieuwe jaar. Hopelijk doet u ook in 2020 mee met de actie.

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een bijzonder mooi goed en gezond 2020.
Muziekvereniging Crescendo Kloosterhaar
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Kloosternarren
Hallo inwoners van Kloosterhaar,
Op 26 maart 2019 is Carnavalsvereniging Kloosternarren opgericht! Ondertussen hebben wij
niet stilgezeten en daarom willen we jullie graag op de hoogte stellen van onze voortgang. We
zijn namelijk druk bezig met de voorbereidingen voor het komend carnavalsseizoen!
Website kloosternarren.nl is online. Hierop is veel informatie te vinden. Ook is het mogelijk je
via deze site aan te melden als lid of sponsor. We hebben een wagen gekocht en onze
bouwcommissie is druk bezig deze te verbouwen tot een prachtige prinsenwagen! Het is de
bedoeling dat wij op 15 februari met alle leden meedoen aan de optocht in Langeveen.
Om dit allemaal te bekostigen hebben we de 11e van de 11e
een grandioze bingo georganiseerd. Hier zijn velen van jullie bij
aanwezig geweest! Het was mede dankzij de vele sponsoren
een daverend succes.
Uiteraard hebben we ook een prins(es) en adjudant(e). De
bekendmaking hiervan vindt plaats op 31 januari in “Residentie
De Knalpott’n” (café de Kleinhaar). Dweilorkest De
Haarschutters zal deze avond voor een gezellig stukje muziek
zorgen. We hopen dat jullie daar allemaal bij aanwezig zijn!
Hopelijk tot dan!
Bestemming ’t Huusken
Het is u, als bewoner uit Kloosterhaar, vast niet ontgaan dat er nogal het een en ander in het
natuurgebied Engbertsdijksvenen gebeurt. Ook de boerderij ’t Huusken, de bijgebouwen en
werkschuur hebben de afgelopen tijd een face lift ondergaan.
Het gehele natuurgebied Engbertsdijksvenen is aangewezen als Natura 2000 gebied. Dat geldt
ook voor het gedeelte ten noorden van de Dooze (erfperceel en Friesche Koelen). Graag wil SBB
de maatregelen en bijzondere natuurwaarden, onder de aandacht brengen. Het is de bedoeling
om daarvoor de boerderij ‘t Huusken weer in gebruik te gaan nemen.
In het verleden was er een actieve vrijwilligersgroep aan ‘t Huusken verbonden. Naast het
gebruik van het achterhuis als info voorziening werden er ook folders uitgedeeld en excursies
uitgezet.
Over de achter ‘t Huusken gelegen opslagschuur, net als de voortuin en boomgaard met
bijenstal mag worden nagedacht voor een passende invulling.
Naast deze invulling blijft er ruimte in ‘t Huusken over. Het gaat dan om de keuken, het
achterhuis, klein kantoor en de werkruimte.
SBB is samen met PB Kloosterhaar in een verkenningsfase om (weer) invulling te zoeken voor
activiteiten in ’t Huusken. Te denken valt aan thema’s als houtbewerking, (passende) outdoor
activiteiten, excursies en iets in sfeer van Tiny forest (garden) en (echt) kleinschalige horeca.
Het gebruik van ’t Huusken is aan beperkingen onderhevig. Het voor te stellen gebruik zal aan
het vigerende bestemmingsplan moeten worden getoetst.
Er is nu voor gekozen om dit met u te delen en u daarbij de gelegenheid te bieden om met de
invulling van deze mooie locatie mee te denken. Het verzoek is dan ook om uw mening en
reactie bij PB Kloosterhaar kenbaar te maken. Dit kan door uw (uitgewerkte) ideeën te sturen
naar pbkloosterhaar@gmail.com o.v.v. ‘t Huusken
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UNI is gestopt!
Zoals iedereen inmiddels wel weet is UNI per 1 november jl. gestopt. Na bijna 75 jaar is er
een einde gekomen aan korfballen in Kloosterhaar. Simpelweg omdat we nog te weinig
korfballende leden hadden om door te kunnen. Op zaterdag 28 september zijn de allerlaatste
korfbalwedstrijden ooit in Kloosterhaar gespeeld en voor ’s middags was iedereen die UNI een
warm hart toe droeg uitgenodigd om langs te komen voor een hapje en drankje in de kantine.
Ondertussen hebben we alles wat we konden verkopen verkocht. O.a. de korfbalmaterialen,
barkrukken, statafels, lampen, tot onze zonnepanelen aan toe. Op zaterdag 5 oktober hebben
we alle reclameborden aan het veld verwijderd en is de kantine verder leeggemaakt en kwam
Freddie Ekkel voor het museum ons archief, foto’s, wat korfbalkleding en
aanverwante zaken ophalen. De overgebleven korfbalkleding is afgeleverd bij
Werkgroep Oost-Europa in Vriezenveen. En toen was de kantine leeg. Onze mooie
kantine met kleedkamers die in de zomer van 2015 nog feestelijk heropend is. Het
heeft helaas niet zo mogen zijn dat we er nog langer plezier van mochten hebben.
De kantine is inmiddels eigendom van de gemeente, zij hebben het gebouw van
ons overgenomen. Dus mocht je belang hebben of ken je iemand die misschien
belangstelling heeft voor onze voormalige kantine met kleedkamers dan verwijzen
we je/jullie door naar de gemeente. Zij kunnen je verder helpen.
De streetdance-afdeling van onze vereniging is inmiddels zelfstandig verder
gegaan. Kijk op de facebookpagina van Streetdance Kloosterhaar voor meer
informatie en lestijden. Je bent altijd welkom om te komen dansen.
Onze leden tenslotte zijn (Op een paar na) allemaal lid geworden van Kios ‘45 in Sibculo. De
vereniging waar we in november 2018 mee zijn gaan samenwerken en voor zover wij weten
heeft iedereen het daar prima naar de zin.
Nogmaals dank aan alle leden, oud-leden, vrijwilligers, supporters, ouders en sponsoren voor
jullie jarenlange steun en toewijding aan onze vereniging.
Hartelijk groet,
Voormalig bestuur K.V. UNI.
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Oranje Comité
“Beste dorpsgenoten,
De afgelopen periode is het Oranje Comité druk bezig geweest om zoveel mogelijk data vast
te leggen voor de feestweek van 2020. Er komen wellicht nog enkele festiviteiten bij, maar
voor nu kunnen jullie de volgende data in je agenda noteren:
24 april Jeugdplaybackshow
25 april Hollandse avond
28/29/30 april Houtdorp
1 mei Bingo
2 mei Stratenplaybackshow
5 mei Pubquiz
Meer informatie over de invulling van deze activiteiten volgt te zijner tijd. Ook hopen we
binnenkort uitsluitsel te geven over de versierde wagens op 27 april. We zijn met de
gemeente in overleg over de regelgeving inzake de vergunning voor dit evenement. Wordt
vervolgd!
Namens het Oranje Comité wens ik jullie hele prettige kerstdagen en een feestelijk 2020!
Marjon van Braam
Secretaris Oranje Comité”

Calduran Kloosterhaar wenst u fijne feestdagen en een
gelukkig 2020 toe!
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Gezocht: voorzitter Plaatselijk Belang!
Plaatselijk Belang Kloosterhaar met een hoofdletter K van Karakter is een orgaan met een
verbindende factor voor vraagstukken die het dorp bezighouden. Zij is de schakel tussen
overheidsinstanties, haar bewoners, verenigingen en ondernemers.
Plaatselijk Belang Kloosterhaar is dringend op naar versterking van haar bestuur in de
vorm van een

VOORZITTER
Door middel van deze oproep vraag ik als voorzitter van Plaatselijk Belang Kloosterhaar
aandacht voor de openstaande vacature als voorzitter.
Zoals ik in het begin van het jaar al heb aangekondigd stop ik in het voorjaar van 2020
als voorzitter. Dat moment komt nu snel dichterbij. Het zal niet makkelijk zijn het los te
laten. Toch ga ik dat wel doen. Ik heb de wens om na 9 jaar voorzitterschap samen met
mijn vrouw Lydia onze vrije tijd anders te gaan invullen. Voordat ik stop hoop ik dat we
een gedegen opvolg(st)er kunnen vinden zodat ik mijn voorzittershamer spreekwoordelijk
kan overdragen. We zoeken een goede voorzitter die zich in het belang van het dorp wil
inzetten en de uitgezette lijn kan voortzetten. Het bestuur doet hierbij een dringende
oproep aan mogelijke kandidaten om te reageren.
Kenmerken: verbindend, sociaal, gedreven, organiserend vermogen, zelfverzekerd,
koersvast, onpartijdig, stabiel.
Herken je jezelf hierin of weet je iemand anders die aan het profiel voldoet? Stuur dan
een mailtje naar pbkloosterhaar@gmail.com o.v.v. "Voorzitter PB Kloosterhaar". Het
bestuur zal de kandidatuur en aanstelling verzorgen.
Namens het bestuur,
Ruud de Jong
Voorzitter
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’T Klushuus
Glasfusen
Ook al hebben we in Kloosterhaar geen verkeerslichten die verspringen van oranje naar rood en
groen er is wel altijd iets te doen.
Zo zijn er veel activiteiten in het Klushuus waaronder glasfusen. Drie groepjes van enthousiaste
mensen komen daar regelmatig samen om de prachtigste kunstwerken van glas te maken.
Glasfusen betekent het samensmelten van stukken glas. En dat is ook precies wat we doen in 't
Klushuus. We maken een ontwerp, kiezen de gewenste kleuren glas, snijden dit zo nodig in
vorm en leggen verschillende
lagen op elkaar.
De mogelijkheden met glasfusen zijn eindeloos en geven prachtige resultaten.
't Klushuus beschikt over alle gereedschappen, inclusief een glasoven, die voor glasfusen nodig
zijn. Ook is er een voorraad glas in diverse kleuren.
De avonden en ochtend worden begeleid door een deskundige vrijwilliger en we leren aan- en
van elkaar.
Heb je zin om ook te leren hoe je deze kleurrijke objecten van glas kunt maken dan ben je van
harte welkom.
Het nieuwe seizoen start in september:
• Groep 1: dinsdagavond van 19.30-21.30 uur op 3 september, 1 oktober, 29 oktober en 26
november
• Groep 2: dinsdagochtend van 9:30- 11.30 uur op 10 september, 8 oktober, 5 november en 3
december
• Groep 3: dinsdagvond van 19:30- 21:30 uur op 17 september, 15 oktober, 12 november en
10 december
Het glasfusen op dinsdag is alleen bestemd voor inwoners van Kloosterhaar. Je kunt je van
tevoren opgeven voor een van de groepen. In alle drie de groepen is nog plaats voor nieuwe
deelnemers.
Voor mensen van buiten het dorp zijn er mogelijkheden in de vorm van een of meerdere
workshops.
Voor informatie of vragen kun je bellen met:
Lidy Klomp 06-36548391
Gerry ten Haaf 06-84501995
Ida Botter 06-20719331

Zangkoor Jubilate
Wij willen iedereen hartelijk danken die oud ijzer in de bak bij de firma Dragt
heeft gegooid, het heeft een mooi bedrag voor onze kas opgeleverd.
Fijne feestdagen, zangkoor Jubilate.
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Onrust in Kloosterhaar
De laatste weken krijgen we vanuit verschillende kanten signalen dat er gedeald wordt in
Kloosterhaar. Deze signalen zijn er vaker geweest, maar de laatste weken laaien die weer op
en is het onder de bevolking onrustig. Daarom hebben we besloten om een stukje te plaatsen
in de lokale krant “De “Kloosterhaarder” over deze signalen en daarbij roepen we de mensen
om melding te maken van verdachte situaties en/of zaken die met dealen/gebruik te maken
hebben. Dit melden kan op verschillende manieren:
Bij heterdaad 112
Bij geen heterdaad 0900-8844
Anoniem via misdaad anoniem 0800-7000
En via de wijkagent of via socialmedia.
Wij hebben deze meldingen c.q. tips nodig van de bewoners zodat we een goed beeld krijgen
en we bij voldoende informatie een onderzoek kunnen doen naar het dealen etc.
Met vriendelijke groet,
Bas Huizing
Hoofdagent van Politie
Waarnemend Wijkagent Hardenberg Zuid
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Dorpsagenda
2019 - 2020
20 december
2019 tot 5
januari 2020
28
december
2019
28 december
2019
14 februari tot
23 februari 2020

Kerstvakantie

Flessenactie Kloojo

12.00-17.00 uur
oalejoarsvesite
Noaberschap
Voorjaarsvakantie

24 april tot 10
mei 2020

Meivakantie

24 april 2020

Jeugdplaybackshow

25 april 2020

Hollandse avond

28-29-30 april
2020

Houtdorp

1 mei 2020

Bingo

2 mei 2020

Stratenplaybackshow

5 mei 2020

Pub quiz

3 juli tot 16
augustus 2020
4 juli 2020

Zomervakantie

7 en 8 augustus
2020

Watwojnoudah

Bargn’s pop

Nuttige informatie
Plaatselijk Belang
Parallelweg 4
7694 AR Kloosterhaar
E-mail adres redactie:
dekloosterhaarder@gmail.com
Bezoek onze website!
www.kloosterhaar.com
Facebook: “Plaatselijk Belang
Kloosterhaar”
Voor een digitale versie van “de
Kloostehaarder” mail naar:
dekloosterhaarder@gmail.com

De Pluim
Al vele jaren worden er boeken ingenomen en uitgeleend
door een groep van vrijwilligers. Die groep wisselt nog wel
eens van bezetting om goede redenen. Aan de wisselende
groep van de bibliotheek Kloosterhaar wordt de Pluim
toegekend voor hun belangrijke werk: ons als inwoners van
boeken en tijdschriften voorzien, zodat je niet hiervoor naar
Hardenberg hoeft te reizen. En
lezen is een zeer belangrijke
vaardigheid voor allen. Nu is er
tevens een oproep om je te
melden als vrijwilliger om zo nu
dan ingeroosterd te worden,
wanneer het jouw past. Dan
kunnen we deze dienstverlening in
ons dorp behouden.
Wees verlicht!
Nu de donkere dagen weer zijn aangebroken, is het erg
belangrijk goed verlicht te zijn. Want wist je dat als het
donker is en het regent een automobilist je zonder licht
20% minder snel ziet, helemaal als je alleen maar donkere
kleding draagt. Dus wanneer je op de fiets stapt, de hond
gaat uitlaten, een stukje gaat wandelen of een paar
kilometer gaat hardlopen, weest goed verlicht!

