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De lente is er en daarmee komt ook de 
opening van ons zwembad in zicht. Er zijn 
door bestuursleden diverse personen 
benaderd om als vrijwilliger te werken en 
er ontstaat al een aardig rooster voor de 
openingsuren. Nog een paar aanvullingen 
zijn nodig en dan kan het zwembad weer 
volledig open, zoals ieder wenst. 
  
De buurtbus 
Intussen rijdt de buurtbus als proef al weer 
een tijd tot volle tevredenheid en we 
verwachten dat de ritten gecontinueerd 
gaan worden. De dienstregeling is wel 
aangepast, met 5 minuten eerder in het 
dorp aankomen, wordt de trein in 
Hardenberg nog goed haalbaar. Wel wordt 
iedereen verzocht om niet elke 500 meter 
langs de route te wachten om op te 
stappen, maar liefst bij elkaar, waardoor 
minder vertraging ontstaat. Zie verder de 
website www.kloosterhaar.com voor 
overige mededelingen en wijzigingen.  
 
Blad opvang 
De gemeente wil de roosters voor blad 
opvang bij de Groenedijk verwijderen, 
omdat er bezuinigd gaat worden op het 
onderhoud, lees het weghalen van de 
bladeren. Vraag is of dit voor problemen 
gaat zorgen. Zo, ja, meld dit dan aan het 
secretariaat. Overigens wil de gemeente 
geen afvalbak bij de school plaatsen, als er 
geen prestatie tegenover staat in de vorm 
van bijvoorbeeld zorg voor een deel van 
het groen door bewoners. Of dit mogelijk 
is gaan we nog onderzoeken.  
 
Duurzaamste dorp 
De 2e prijs voor het duurzaamste dorp ad  
€ 1.000,- kunnen we besteden aan plannen 
om “de duurzaamheid” (nog meer) te 
verbeteren. Uw ideeën hiervoor zijn van 
harte welkom bij de redactie. 
  
Nieuwbouw Schoolstraat 
Verder kijken we uit naar de start van de 
bouw in de Schoolstraat per september dit 
jaar. Er zijn al mooie plaatjes beschikbaar 
van de plattegrond en de indeling van de 
verschillende huizen. Vóór die tijd volgt er 
nog een informatieavond voor om-
wonenden en belangstellenden.  
 
En nu op naar de feestweek met onder 
andere de zeskamp, playbackshows en dit 
jaar weer de versierde wagens. 

Beste dorpsgenoten, 
Over een paar weekjes zal ons prachtige zwembad weer de poort openen voor vele 
kinderen, jongeren, ouders en ouderen. 
 
Ongetwijfeld zal het u niet ontgaan zijn dat Jan Ekkel en Riet Benjamins gestopt zijn als 
vaste vrijwilliger bij het zwembad. Wij als zwembadcommissie hebben de lastige taak om 1 
of 2 andere vrijwilligers te zoeken maar realiseren ons, na al enig  voorwerk gedaan te 
hebben,  dat dit bijna niet haalbaar is. Vandaar dat wij het toezicht bij het zwembad op een 
andere manier invulling willen gaan geven. 
 
De gedachte is om met een grotere groep vrijwilligers het toezicht bij het zwembad in te 
vullen zodat u slechts enkele keren per zwemseizoen ingeroosterd wordt. Tot op heden 
hebben we al een aantal enthousiaste dorpsgenoten gevonden  die ons, op deze 
manier,  willen helpen maar om het echt op een leuke manier te kunnen verdelen zijn we 
nog zeker een aantal personen nodig. Met een grotere groep vrijwilligers kunnen we het 
aantal keren dat je ingeroosterd wordt tot een minimum beperken. 
 
Ben je ouder dan 21 jaar en als het je leuk lijkt om te helpen geef je dan op zodat  we straks 
weer kunnen genieten van ons zwembad.  Het is de bedoeling om in april met de 
vrijwilligers door te spreken hoe de exacte roostering er uit komt te zien waarbij we 
maximaal rekening houden met de eisen en/of wensen van de vrijwilligers. 
 
 Wat doet een toezichthouder zoal bij het zwembad: 
 - toezicht houden op de zwemmende  en spelende  jeugd; 
 - pleister plakken; 
 - af en toe de vuilnisbakken ledigen; 
 - toezien op het sanitaire gedeelte; 
 - door uw hulp, het allermooiste…..  
 - ons zwembad in stand houden!  
 
Voor informatie of opgave kun je contact opnemen met:  
Bert Ekkel , telefoon 06-38788878 of 242308, e-mail  a.ekkel@kpnplanet.nl 
 
Opgave kan ook bij iemand anders van het Plaatselijk Belang te weten;  
Ruud de Jong, Renate Klinkien,  Janneke Nieuwlaar,  Freddie Ekkel,   
Jan Lensen, Grietje Wessels, Henk Nijeboer of Ingrid Schepers. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Plaatselijk Belang, zwembadcommissie 
Bert Ekkel 
Verlengde Broekdijk 12 

GEZOCHT:  

TOEZICHTHOUDERS VOOR ENKELE DAGDELEN  

BIJ ZWEMBAD “DE BARGN’S” - M/V - JONG OF OUD 



De nieuwe verlotingsactie is weer in volle 
gang. De eerste trekking van 2015 heeft 
inmiddels alweer plaatsgevonden. Tijdens 
het voorjaarsconcert op 27 maart j.l. zijn de 
eerste vier prijswinnaars bekend gemaakt. 
De uitslag was als volgt: 
1e prijs: Fam. H. Ekkel, Schoolstraat 29  
2e prijs: Fam. R. van Nuil, Kleinhaar 3 
3e prijs: J.H. Jansen, Fredriksstraat 19 
4e prijs: Dhr. B. Schepers, Dorpsstraat 58a 
Alle winnaars gefeliciteerd met uw prijs en 
alle deelnemers bedankt voor uw deelname 
aan onze nieuwe actie. 
 
Aanvraag bijdrage Prins Bernard 
Cultuurfonds positief beoordeeld. 
Onze onlangs ingediende aanvraag voor een 
bijdrage uit het Prins Bernard Cultuurfonds 
is positief beoordeeld. U kunt begrijpen dat 
we hier erg mee in onze nopjes zijn. Voor 
de aanschaf van 2 nieuwe hoorns krijgen wij 
uit het fonds een bijdrage van maximaal 25 
% van de aanschafwaarde. In geld betekent 
dat een bijdrage van € 1.150,--. Wij zijn het 
Prins Bernard Cultuurfonds zeer erkentelijk 
voor deze bijdrage. 

 
Agenda 

04-05-2015:  Medewerking  
                      dodenherdenking 
29-06-2015:  Zwembadconcert 
04-10-2015:   Koffieconcert 
10-10-2015:  Gemeentefestival in  
                      “De Voorvegther”  

ZWEMBAD NIEUWS CRESCENDO NIEUWS 

Op het moment van schrijven is enkele 
dagen geleden het meteorologische voorjaar 
begonnen. Kortom bij sommige mensen 
begint het bloed alweer te kriebelen om bij 
het zwembad aan het werk te gaan om 
voorbereidingen te treffen voor het nieuwe 
seizoen. Het nieuwe seizoen, wat nogal 
enkele verandering teweeg zal brengen. 
Voor wat betreft het dagelijkse toezicht zal 
er het een en ‘t ander veranderen. Op het 
moment van schrijven is nog niet helemaal 
duidelijk hoe dit er het komende jaar zal 
uitzien. We houden u op de hoogte. 
Voor wat betreft de wetgeving, welke door 
de overheid is opgesteld, zal er ook in de 
komende jaren wat veranderen. M.i.v. 1 
januari 2016 zal de nieuwe wetgeving in 
werking treden. Officieel: Wijziging Besluit 
Hygiene en Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemgelegenheden (Bhvbz). We hebben 
tot juli 2018 de tijd om aan deze nieuwe 
wetgeving te voldoen. 2 personen die nauw 
betrokken zijn bij het reilen en zelen bij het 
bad hebben op 3 maart jl. een seminar 
bezocht in Zwolle. Hier werden de 
aankomende veranderingen nader 
toegelicht. Hoe een en het ander zal moeten 
worden ingevuld voor ons zwembad zal 
blijken in de nabije toekomst. 
We vertrouwen erop dat er weer nieuwe 
vrijwilligers bij zullen komen om het bad 
draaiende te houden. Er zijn al meerdere 
mensen benaderd door het Plaatselijk 
Belang. We hopen dat we weer eens een 
warme zomer krijgen. Met veel bezoekers 
aan de Dorpsstraat voor een verfrissende 
duik of een relaxte middag bij ons mooie 
zwembad. 

SPEELTUIN LOLDORP 

De laatste tijd is er het een en ander 
veranderd in de speeltuin. 
 
Een toestel voor de allerkleinsten was aan 
vervanging toe en heeft plaats gemaakt voor 
een mooi nieuw speelhuisje met 
glijbaan,  wat onlangs is geïnstalleerd. 
Daarnaast hebben we een kabelbaan 
aangeschaft. Deze is, of wordt momenteel, 
in de speeltuin geplaatst. 
 
Vanaf het begin van het bestaan van Rock 
Em All, bakken wij broodjes hamburgers en 
beenham in de tent. Als tegenprestatie 
hebben we dit jaar een prachtige, grote 
picknickbank gekregen, waar we erg blij 
mee zijn! 

In de week van 9 tot en met 14 maart zijn de 
vrijwilligers van de speeltuin bij u aan de 
deur geweest met de collectebus van Jantje 
Beton. 
Deze stichting ondersteunt kinderen om hun 
buurt leuker te maken, want als het buiten 
leuk is, blijven kinderen niet binnen en van 
buiten spelen worden kinderen 
gezonder,  slimmer en socialer 
(Bron: www.jantjebeton.nl) Maar liefst de 
helft van het opgehaalde bedrag,  komt ten 
goede aan de speeltuin. De collecte 
heeft   500,41 euro  opgebracht, dus de 
speeltuin heeft  250 euro ontvangen! Alle 
gulle gevers ontzettend bedankt!! 
 
Met de aanschaf van de twee nieuwe 
toestellen is de kas flink uitgeput. En we 
hebben ons oog laten vallen op nog een 
speelonderdeel in de speeltuin, dus er moet 
weer flink gespaard worden. 
Daarom staan we op 11 april weer klaar om 
te bakken voor de hongerige Rock Em All-
gangers.   
In juni komt het flessengeld bij de Plus 
supermarkt in Bergentheim ten goede aan 
de speeltuin, als u op de doneerknop bij de 
flessenautomaat drukt. 
Lid worden van de speeltuin kan ook nog 
altijd! Kost maar 12,50 euro per jaar. 
Voor meer informatie, verwijzen we u naar 
het prikbord in de speeltuin. 
 
Bedankt voor uw steun, op wat voor manier 
dan ook en tot ziens in onze mooie speeltuin 
Loldorp! 
 
Het bestuur.  

KLOO-JO ZOEKT 

SCHOONMAKERS 

Beste dorpsgenoten, 

Een keer in de zes weken worden de 
ruimtes van Kloo-jo wat uitgebreider 
schoongemaakt volgens een vooropgesteld 
schema. Dit is extra bovenop de 
gewone  schoonmaak die na afloop van een 
activiteit al word gedaan. 
Ik geef hierbij een compliment aan de 
diverse gebruikers, het ziet er over het 
algemeen prima uit. 
Ook buiten houden we de zaak zoveel 
mogelijk schoon. 
Wel zoeken we DRINGEND nog een aantal 
schoonmakers en/of schoonmaaksters die 
een keer in de 6 weken Kloo-jo wat 
uitgebreider schoon willen maken. 
De huidige ploeg is in de loop der tijd (10 
jaar alweer bijna!) aardig uitgedund. 
Nu hebben ook de laatste 2 oudgedienden 
de bezem aan de linde gehangen. 
Dus ieder die de jeugd van Kloo-jo een 
schoon onderkomen gunt: 
 

KOM ONS HELPEN!! 
Bel: 06-53221611,  

of mail naar: 
janh.jansen@ziggo.nl  

of  
twantennapel@hotmail.com ,  

of kom op een clubavond of - middag 
binnen en geef je op!  

  Kl.haar  Kl.haar Totaal gem. 

  2011 2015 Hardenberg 

PvdA 142 61 1776 
CDA 110 91 6421 
VVD 81 37 2377 
SP 57 64 1733 
GL 14 4 501 
D' 66 13 23 1459 
ChU 26 27 4337 
SGP 2 6 531 
PvdD 6 9 308 
LO X 42 617 
50PLUS 11 27 522 
PVV 90 97 2306 

Blanco/
ong. 0 1 89 
       
Totaal 552 489 26261 
Opkomst 47,83% 42,52% 51,09% 

PROVINCIALE STATEN 

VERKIEZING 2015 

489 mensen uit Kloosterhaar wisten op 
woensdag 18 maart 2015 de weg naar de 
stembus te vinden. Voor het eerst werd de 
PVV de grootste partij in ons dorp. 

Het bakken bij Rock Em All levert wel 
degelijk wat op, zoals deze mooie picknick-
tafel. 



KLOO-JO NIEUWS KORBALVERENIGING UNI 

De nieuwbouw van de kleedkamers van 
UNI op sportpark de Polderhoek vordert. 
We hebben geluk gehad met de zachte 
winter. Klus- bouwservice Kroek en 
installatiebedrijf E&H bouwen samen met 
de vele vrijwilligers van de 
korfbalvereniging aan dit prachtige 
pand. Niet alleen het gedeelte van de 
kleedkamers wordt vernieuwd maar het 
UNI clubgebouw krijgt een volledige 
opknapbeurt. Het pand is bewust gebouwd 
in de stijl van het clubgebouw van vv 
Kloosterhaar en is straks volledig 
energieneutraal. 
Het veldseizoen van de korfballers begint 
alweer in maart. Helaas is het dan nog niet 
mogelijk om direct gebruik te maken van 
het nieuwe complex maar daar zal ook wel 
een oplossing voor worden gevonden. 
Zodra de datum van de opening bekend is 
zullen alle Kloosterhaarders in de 
gelegenheid worden gesteld om het nieuwe 
clubgebouw van UNI te bezichtigen. 
  
Kombifit UNI 
Aarzel niet, kom in beweging! Zo is 
Kombifit in oktober 2013 knallend gestart.  
Elke donderdagavond van 20:00-21:30 uur 
sporten we gezellig maar zeker ook 
intensief met elkaar. Geen avond is 
hetzelfde. Met gewichten, springtouwen, 
elastieken, ballen, stokken en verschillende 
ren- en spelvormen werken we aan onze 
conditie. 
20.00 uur te vroeg of 21:30 uur te laat? Je 
kunt er ook voor kiezen om één uur te 
komen…van 20:00-21:00 uur of van 20:30-
21:30 uur ben je van harte welkom. 
De lessen worden gegeven door een 
fysiotherapeut. ’s Winters in de gymzaal 
van Kloosterhaar en ’s zomers op het 
kunstgrasveld van UNI op sportpark de 
Polderhoek. 
Voor iedereen van 14 jaar en ouder. Lekker 
dichtbij en voor een redelijke prijs. 

Het Plaatselijk Belang wil 
deze keer ‘De Pluim’ uitreiken 
aan de werkgroep ‘Pimp het 
dorpshuis’ en aan alle andere 
betrokkenen die zich bezig 

hebben gehouden met het pimpen van het 
dorpshuis. De leden van de werkgroep 
hebben ideeën ontwikkeld en vrijwilligers 
gezocht om met elkaar de werkzaamheden 
uit te voeren. Ruim 25 vrijwilligers hebben 
zo’n 500 uur geholpen met o.a. sauzen en 
schilderen. Dit heeft veel tijd en energie 
gekost maar het resultaat mag er zijn! 
Diegene die het nog niet gezien heeft moet 
zeker gauw komen kijken! 

DE PLUIM 

DE HAARSCHUTTERS 

Dweilorkest De Haarschutters uit 
Kloosterhaar is het jubileumjaar goed 
begonnen. Dit jaar vieren ze hun eerste 
lustrum. 
 
Het negentien muzikanten tellende 
dweilorkest heeft 8 februari deelgenomen 
aan het dweilorkestenfestival in Zwolle. 
Hier werd een verdienstelijke derde prijs 
behaald. Vooral de muziekkeuze en de 
muzikale uitvoering werd door de jury 
gewaardeerd met een cijfer gemiddelde van 
een 8. Luc Moltman heeft namens het 
dweilorkest de beker in ontvangst mogen 
nemen. De deelnemende dweilorkesten 
kwamen uit de provincies Friesland, 
Gelderland en Overijssel. In totaal deden er 
elf dweilorkesten mee.  
 
Op zaterdag 28 maart zijn De Haarschutters 
te beluisteren in Gramsbergen met 
"Gramsbergen daar loop je mee weg" en 
tijdens de Palmpasenoptocht in Hardenberg. 

Kinderwerk: 
Kloo-Jo is het nieuwe jaar spetterend 
begonnen met een druk bezochte 
nieuwjaarsparty voor groep 5 t/m 8 en een 
leuke drukke carnavalsparty voor groep 1 t/
m 4. Ook in de komende maanden hebben 
wij weer leuke activiteiten, zoals een 
speeltuinmiddag voor groep 1 t/m 4 en een 
vossenjacht voor groep 5 t/m 8. 
Ook de paasactie was weer een succes, 
iedereen bedankt! 
 
Tienerwerk: 
Ook het tienerwerk loopt goed, met meer 
dan 20 kinderen gemiddeld per activiteit! 
Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken 
in ons jubileum jaar. 
Elke eerste vrijdag van de maand is er een 
teenageparty. Houd onze Facebook in de 
gaten voor nieuws of wijzigingen rondom 
het jeugdhonk. 
 
Bestuur: 
Jeugdhonk Kloo-Jo bestaat op woensdag 24 
juni alweer 10 jaar. Dit laten we natuurlijk 
niet onopgemerkt voorbij gaan! We gaan 
het samen vieren op zaterdag 20 juni 2015. 
Na 10 jaar vinden wij het tijd voor een 
nieuw logo.   
Daarom willen we jou als Kloosterhaarse 
jongere vragen om een nieuw logo te 
ontwerpen. Stuur  het door jou ontworpen 
logo voor 1 mei 2015 naar kloo-
jo@hotmail.nl (je krijgt van ons een 
bevestiging per e-mail) of breng hem langs 
bij Kloo-Jo.De winnaar mag 1 jaar lang alle 
activiteiten van Kloo-Jo GRATIS bezoeken! 
Het nieuwe logo wordt onthuld op 20 juni 
2015. 
  
Versterking gezocht! 
Maar er is niet alleen maar goed nieuws uit 
kloo-Jo. We zijn nog steeds opzoek naar 
mensen die ons team komt versterken. Voor 
het kinderwerk zijn we nog op zoek naar 
versterking voor de vrijdagavonden (groep 5 
t/m 8). Ook is er een tekort aan 
schoonmakers, momenteel zijn er helemaal 
geen schoonmakers meer.. 
Zonder schoonmakers geen schoon 
jeugdhonk, geen schoon jeugdhonk geen 
activiteiten, geen activiteiten geen Kloo-
Jo!!!! 
Wilt u ons helpen geeft u zich dan op via 
kloo-jo@hotmail.nl 

De Oversteek – aan de Schoolstraat 79, 
tegenover de basisschool – is een locatie 
voor alle kinderen van 0 – 13 jaar. 
Een locatie voor dagopvang  ( 0 – 4 jaar) , 
peuterspeelzaal ( 2-4 jaar) en voor – en 
naschoolse opvang ( 4-13 jaar). 
 
We verzorgen meer dan opvang alleen. We 
werken met thema’s en voor de kinderen 
van de voor- en naschoolse opvang 
organiseren we allerlei leuke activiteiten. 
Bij het kindercentrum de Oversteek zijn we 
allemaal druk bezig  geweest met het thema 
‘Reuzen en Kabouters’.   
We hebben met de kinderen kennis gemaakt 
met woorden en begrippen als : 
Groot-klein, in-uit, heen en weer, de hand, 
de hap, de lepel, de paddenstoel, de reus, de 
stap, de stippen, de vingers, er bij kunnen, 
kruipen, lopen, optillen, pakken, roeren, 
groot, heen en weer, in, klein, laag, hoog, 
op je tenen, te groot, te klein, weinig, veel. 
Er zijn leuke foto’s gemaakt van het thema 
‘Reuzen en Kabouters’. Eind februari 
kunnen ouders en verzorgers deze foto’s 
vinden op de website van  Welluswijs. 
 
In maart  zijn we gestart met het thema ‘Ik 
en mijn familie’. 
De kinderen van de buitenschoolse opvang 
hebben heel veel nieuw materiaal gekregen 
en er zijn nieuwe spellen aangeschaft. Er 
wordt met heel veel plezier gebruik gemaakt 
van dit nieuwe materiaal!! 
 
De Oversteek is een plaats waar kinderen 
elkaar ontmoeten en de Oversteek is voor 
heel veel kinderen een tweede  thuis. 
Ida, Janine, Agnes, Zwanet, Anja en Wendy 
zorgen dat het de kinderen aan niets 
ontbreekt. 
 
Wilt u meer weten over de Oversteek, kom 
dan gerust eens binnenlopen. Bellen voor 
een afspraak kan natuurlijk ook altijd. Het 
telefoonnummer is  0523 712204 

DE OVERSTEEK 



DE DORPSAGENDA 

Gaarne alle dorpsactiviteiten door geven op ons mailadres: dekloosterhaarder@gmail.com  
of aan te melden op de website: www.kloosterhaar.com. 

ZA. 11 APRIL 2015:  Rock Em All 
DI. 14 APRIL 2015: Jaarvergadering begrafenisvereniging D.E.L., aanvang 20.30 uur in het dorpshuis 
WO. 15 APRIL 2015: Samen eten in het dorpshuis. 
 De kosten bedragen € 7,50 p.p. , opgave tot 13 april bij Gerie Kampman, tel. 242173 
WO. 15 APRIL 2015: Jaarvergadering Plaatselijk Belang, aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis 
ZA. 25 APRIL 2015: Jeugdplaybackshow in de feesttent op het zwembadterrein 
MA. 27 APRIL 2015: Koningsdag met o.a.: ballonnen oplaten, zeskamp, barbecue en De Bauers 
DO. 30 APRIL 2015: Grote schoolavond in de feesttent op het zwembadterrein 
VR. 1 MEI 2015: Bingo in de feesttent 
ZA. 2 MEI 2015: Herdenkingswandeling vanaf de expositieboerderij 
ZA. 2 MEI 2015: Optreden van de formatie ‘Blue Finger Connection’ in de feesttent 
MA. 4 MEI 2015: Dodenherdenking 
DI. 5 MEI 2015: Optocht versierde wagens 
WO. 6 T/M VR. 8 MEI 2015: Houtdorp op het zwembadterrein 
ZA. 9 MEI 2015: Stratenplaybackshow in de feesttent op het zwembadterrein 
MA. 25 MEI 2015: Festival of Fire 
 Gospel, praise en worship georganiseerd door de stichting Kerkactief 
 Van 13.00 uur tot 22.00 uur op het terrein bij de spartelvijver in Sibculo. 
 Kijk voor meer informatie op: www.festivaloffire.nl 
ZA. 6 JUNI 2015: Voetbalwedstrijd: Regioteam Hardenberg - FC Twente All Stars 
 Aanvang: 18.00 uur op sportpark De Polderhoek 
ZA. 20 JUNI 2015: 10 jarig bestaan jeugdhonk Kloo-Jo 
MA. 29 JUNI 2015: Concert Crescendo bij zwembad De Bargns 
ZA. 4 JULI 2015: Bargnspop 2015 
ZA. 15 AUGUSTUS 2015: Autoblubbering 

ONDERNEMEN IN UITDAGENDE TIJDEN

HOE VERGAAT HET ONDERNEMERS IN KLOOSTERHAAR? 

 AFLEVERING 13 :  SIERINK TRANSPORT B.V. ZAND- & GRINDHANDEL Door Hennie Drenthen 

Deze keer aandacht voor een Kloosterhaarse ondernemer, die haar aandacht verdeeld over drie ondernemingen. 
Ellen Doldersum-Sierink runt, samen met Alfred Mensonides, Sierink Transport B.V. zand- & grindhandel.  
Naast het verzorgen van transport wordt door rechtstreekse verkoop uit eigen zandwinning zand en grind aangeboden. Het zand van Sierink 
is in de hele regio al bijna 100 jaar een begrip. In 1920 startte de overgrootvader van Ellen het bedrijf, dat uitgroeide tot een middelgroot 
bedrijf, dat later door haar vader en oom opgedeeld is. Vader Gerrit-Jan heeft het stokje in de jaren negentig doorgegeven aan Ellen. Bij de 
zandafgraving aan de Crullsweg zijn, naast diverse soorten zand en grind, ook aanverwante artikelen, zoals cement, opsluitbandjes en 
antiworteldoek verkrijgbaar. De producten kunnen afgehaald worden, maar kunnen ook  aan huis geleverd worden, zowel los gestort als 
ook in Big Bags en zijn zo geschikt voor de particuliere markt.   
Kijk voor meer info op www.sierinktransport.nl. 
 
De malaise in de bouwwereld heeft helaas ook gevolgen voor dit bedrijf, dat grotendeels afhankelijk is van deze sector. Als er niet 
gebouwd wordt en er worden geen wegen aangelegd, is er ook geen zand nodig, zo simpel is dat.  Als ondernemer kun je dan afwachten of 
je probeert nieuwe wegen in te slaan. Schanskorven Nederland is nu al een paar jaar actief op de markt van tuin- en terrasdecoratie. In de 
eigen werkplaats aan de Crullsweg worden de schanskorven geproduceerd. Alle onderdelen worden gezet en daarna gelast, zodat een super 
strakke constructie ontstaat. Er worden dus geen losse rekjes geleverd, die met ringetjes in elkaar moeten worden gezet. Eventuele 
accessoires, zoals bijvoorbeeld een haard, brievenbus of waterval, worden ingebouwd, waarna de korven thermisch verzinkt worden. Dit 
garandeert een lange levensduur zonder roestvorming. Voor de vulling is er keuze uit een ruim assortiment breuksteen in diverse kleuren. 
Doordat alles in eigen beheer geproduceerd wordt, worden de luxe schanskorven van hoogwaardige kwaliteit aangeboden tegen zeer 
aantrekkelijke prijzen. De producten worden afgenomen door klanten uit heel Nederland. Zo is er bij een restaurant in Rotterdam een terras 
aangekleed, staan er in een tuin in Leidschendam korven, die zijn gepoedercoat in de kleur van het bestaande hekwerk, staan de 
tuinhaarden/bbq’s van Oldenzaal tot Renesse in Zeeland en de schuttingen van Groningen tot onder in Limburg.  
Kijk maar eens op www.SchanskorvenNederland.nl.  
Tevens kunt u er terecht voor al uw laswerkzaamheden. 
 
Naast de hiervoor genoemde ondernemingen is er sinds vorig jaar een nieuwe activiteit bijgekomen. In de royale woning aan de Crullsweg 
zijn twee luxe Bed & Breakfast kamers gerealiseerd. De B&B heeft een eigen ingang aan de achterzijde van de woning. Op de begane 
grond is de ontbijtruimte, waar een uitgebreid ontbijt geserveerd wordt. Als het weer het toelaat kan het ontbijt op het overdekte 
terras  genuttigd worden. De kamers zijn beide voorzien van een mooie badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet. De B&B heeft al 
verschillende gasten mogen ontvangen uit binnen- en buitenland.  
Voor info en reserveringen: www.peerdvanomeluuks.nl. 
 
Kom eens kijken aan de Crullsweg.  
In de zomermaanden geldt een leuke actie; Caravanbezitters kunnen hun caravan gratis laten wegen op de 70-tons weegbrug.  
Maar er gebruik van!  



CANTECLEER NIEUWS 

Het Glazen Huis 
De opbrengst van deze geweldige actie was 
€ 4651,16 dankzij de drie DJ’s, Reinoud, 
Lennard en Jochem die zich op lieten sluiten 
om geld in te zamelen voor Cantecleer. 
 
Ouderpanel 
Donderdag 5 februari zijn we gestart met 
ons eerste ouderpanel. Eenvoudig gezegd is 
een ouderpanel voor de school een 
laagdrempelige, rechtstreekse manier om 
met een (wisselende) groep ouders (twee uit 
elke groep) in gesprek te gaan of hen te 
bevragen over het onderwijs op school. Het 
onderwerp van het ouderpanel kan variëren 
en in principe wisselt met elk volgend 
gesprek ook de samenstelling van de groep 
ouders die aan het panel deelneemt. Een 
ouderpanel levert adviezen en 
verbeterpunten van ouders op over hoe iets 
op school beter kan verlopen. De 
opbrengsten van het ouderpanel worden in 
het teamoverleg besproken. Het eerste 
ouderpanel stond in het teken van het 
nieuwe schoolplan dat moet worden 
geschreven voor de periode 2015-2019. Het 
eerste ouderpanel was in ieder geval een 
succes!! 
 
Vervanging zwangerschapsverlof juf 
Alice en juf Marieke 
Wij hebben juf Jolanda van der Spoel bereid 
gevonden om juf Alice tijdens haar 
zwangerschapsverlof (begin april) te 
vervangen. Wij kennen juf Jolanda nog van 
vorig schooljaar toen ze juf Erna heeft 
vervangen in groep 7/8. Juf Lisa Habing 
vervangt juf Marieke en is al gestart. Wij 
wensen juf Marieke succes met de laatste 
loodjes!!! 
 
Kinderraad 
Er zijn twee nieuwe leden uit groep 5 voor 
de Kinderraad gekozen. Het zijn Mark van 
Baaren en Marsha van der Leij uit groep 5a. 
De eerste vergadering was op maandag 2 
februari. Wij wensen Mark en Marsha heel 
veel plezier in de Kinderraad. 

Open dag 
Woensdag 18 maart zijn er weer veel 
belangstellenden op de Open Dag van 
Cantecleer geweest. 
Iedereen was van harte welkom om op 
school te kijken hoe de lessen anno 2015 op 
Cantecleer worden gegeven. Wij hopen dat 
iedereen het leuk vond om even een kijkje 
achter de schermen te nemen. 
 
Werkgroep Grote School Avond 
De werkgroep is druk bezig met de 
voorbereidingen voor de Grote 
Schoolavond. Het thema is boeken. Het 
wordt vast weer een mooie avond!! 
 
Stijldansen op de basisschool 
Op school hebben de leerlingen van groep 
5b/7 en 8 deelgenomen aan het project 
“stijldansen op school”. Er is een begin 
gemaakt met de “cha, cha, cha” en in groep 
8 met de “jive”. Er waren een aantal 
dansparen die voor Cantecleer mee mochten 
doen aan een eindpresentatie/ 
schoolwedstrijd op woensdag 18 maart 
jongstleden. Daarbij is het danspaar Michel 
en Vera (groep 7) zelfs tot de halve finale 
gekomen. Wat een topprestatie! 
 
Gevaarlijk spelen bij de boer 
Van een attente ouder kregen we te horen 
dat er soms kinderen op het erf bij een boer 
spelen. Dat is natuurlijk leuk maar ook zeer 
gevaarlijk!! Op het erf zijn nl. enorm diepe 
putten/gierputten. Daarbij komt dat kinderen 
zich bevinden op het erf van iemand anders. 
Nu heeft de boer duidelijk gemaakt waarom 
hij dit niet wil en is er zelfs politie aan te pas 
gekomen. Deze kinderen hebben allemaal 
een waarschuwing gekregen. Als school 
hebben we de politie gevraagd om het 
gevaar hiervan op school in de groepen uit 
te willen leggen.  
Misschien kunt u uw kind(eren) op dit 
gevaar attenderen. 

Het dorpsarchief organiseert op zaterdagmiddag 2 mei a.s. een herdenkingswandeling van 10 
kilometer langs allerlei herkenningspunten uit de Tweede Wereldoorlog. De start van de 
wandeling is om 14.00 uur (De boerderij is open vanaf 13.30 uur) bij de expositieboerderij 
aan de Verl. Broekdijk 16.  Van daaruit gaat het richting dorp om dan de route verder te 
vervolgen langs de Groenedijk en langs de rijksgrens om zo uit te komen aan de 
Balderhaarweg en het eindpunt de expositieboerderij. Onderweg zullen allerlei 
wetenswaardigheden en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog verteld worden die ter 
plekke hebben plaatsgevonden. Halverwege staat een pauze ingepland met koffie/thee. Goed 
schoeisel of laarzen zijn noodzakelijk. 
Voor de tocht dient u zich aan te melden. Kosten van deelname zijn € 3,-   
U kunt dit doen via de mail: freddieekkel@dorpsarchiefkloosterhaar.com  
of telefoon: 241760. 
 
Kloosterhaar in de Tweede Wereldoorlog 
Rond 4 mei zal er in de expositieboerderij ook een speciale expositie over Kloosterhaar in de 
Tweede Wereldoorlog te zien zijn. Voor de deelnemers aan de wandeling zal deze expositie 
al op zaterdag 2 mei te zien zijn, bij de herdenkingswandeling. Hierna is de expositie te zien 
op zondag 3 mei, maandag 4 mei en dinsdag 5 mei en zondag 10 mei. Telkens van 14.00 uur 
– 17.30 uur. Daarna is de expositie te zien op de normale openingsdata. (tweede zondag van 
de maand).  
In het kader van initiatieven 4 en 5 mei heeft het Dorpsarchief een subsidie ontvangen van de 
gemeente Hardenberg. Het thema hiervoor is: Hardenberg geeft vrijheid door.  

NIEUWS VAN HET DORPSARCHIEF 

SPORTVERENIGING I.O.S. 

STOPT NA 51 JAAR! 

Tijdens de jaarvergadering op 5 maart 
2015 is door de aanwezigen besloten om 
te gaan stoppen met sportvereniging 
I.O.S. 
De laatste jaren is het ledenaantal flink 
afgenomen en deze leden kunnen de 
kosten niet meer op brengen. Deze kosten 
zijn niet alleen de zaalhuur en de leiding, 
maar ook kosten zoals; verzekeringen, 
bankkosten voor overdrachten, telefoon, 
kamer van koophandel en dergelijke. 
Wel erg jammer natuurlijk om er na 51 
jaar noodgedwongen een punt achter te 
moeten zetten. We zullen tot aan de 
zomervakantie nog doorgaan. 
Ook de jaarlijkse koek/vaderdag actie zal 
dit jaar niet meer doorgaan. 
 
We danken een ieder die ons in al die 
jaren heeft gesteund. 
 
Het bestuur, 
Sportvereniging I.O.S. 

Een foto uit betere I.O.S. 
tijden. 




