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Jaargang 17 - nummer 1 - maart 2016
VAN DE BESTUURSTAFEL
In februari is zoals gebruikelijk met de buurtverenigingen en gemeente overleg gevoerd, mede ter voorbereiding op het jaarlijkse gesprek
met de wethouder. Het verslag van de vergadering staat op de website van Kloosterhaar. Het volgende overleg is op 1 februari 2017
gepland. Overigens hoeft een wens of klacht niet te wachten op dit overleg, maar kan alles direct gemeld worden op het telefoonnummer
van de gemeente 140523. Beter Wonen Vechtdal heeft een inloopavond georganiseerd, waaruit 27 inschrijvingen zijn gevolgd voor de
nieuw te bouwen woningen in de Schoolstraat, waarna de nieuwbouw wordt aangeduid met Markfluwerhof. Beter Wonen hoopt einde
2016 de eerste woningen op te kunnen leveren, waarmee we als dorp weer verrijkt worden. De bezorgfunctie van de Spar in Sibculo is
beschikbaar voor iedereen, waarmee in een basisvoorziening voor de toekomst is voorzien.

HUISVESTING STATUSHOUDERS GEMEENTE
OMMEN-HARDENBERG
We ontvingen onderstaande tekst van
Beter Wonen Vechtdal, in samenwerking
met Vluchtelingenwerk.
“De Gemeente Hardenberg heeft als
opdracht jaarlijks een aantal statushouders
te
huisvesten.
Dit
gebeurt
in
samenwerking met woningcorporaties
Beter Wonen Vechtdal (Hardenberg) en
de Veste (Ommen). Maar los van dat het
moet, willen we ook graag bijdragen aan
de oplossing. Voor 2016 verwacht de
overheid, dat de toestroom van
asielzoekers verder zal toenemen.
Vanwege een betere spreiding van
statushouders is met de gemeente daarom
de afspraak gemaakt om ons met het
aanbieden
van
woningen
aan
statushouders niet alleen meer tot
Hardenberg en Gramsbergen te beperken.
Ook in de zgn. ‘kleine kernen’ worden
(inmiddels) statushouders door ons
gehuisvest. Het is in ieders belang dat een
statushouder die een woning van ons
toegewezen krijgt, zich zo snel mogelijk
thuis kan voelen in zijn/haar nieuwe
omgeving, om zo een frisse start te
kunnen maken. Daar is uw hulp bij nodig!
Vanuit de ‘noaberschapsgedachte’ en in
samenwerking met PB Kloosterhaar en
Vluchtelingenwerk vragen we u deze
statushouders te helpen met hun integratie
en ze wegwijs te maken in ons (mooie)
dorp met haar prachtige cultuur”. Tot
zover het citaat.
De plaatsing van een statushouder wordt
verwacht begin april dit jaar en wordt
begeleid door een medewerker van
vluchtelingenwerk. PB wordt op de
hoogte gehouden en zal contact leggen
met de statushouder en directe buren.

PROGRAMMA ORANJE COMITÉ
Ook dit jaar organiseert het Oranje Comité weer diverse activiteiten tijdens de feestweek.
Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdag 27 april (Koningsdag)
13.30 uur: aubade en ballonnen oplaten
14.00 uur: zeskamp
Aansluitend: BBQ / The Bauers
Zaterdag 30 april: Jeugdplaybackshow
Leeftijd: groep 1 t/m 6, groep 7 t/m 15 jaar
Opgave voor vrijdag 22 april bij Grietje Wessels, Kleinhaar 22, tel. 241883
Tent open: 18.45 uur
Aanvang: 19.30 uur
Entree: € 1,00
Na afloop is er voor iedereen een afterparty m.m.v. The Bauers
Maandag 2 mei, dinsdag 3 mei en woensdag 4 mei: Houtdorp
Voor alle kinderen uit Kloosterhaar die op de basisschool zitten
Tijd: 10.00 uur – 14.00 uur
De kinderen krijgen via school nog een uitgebreide informatiebrief mee en opgavebriefje
Kinderen die niet in Kloosterhaar op de basisschool zitten kunnen zich opgeven bij Annet
Bos, tel. 240598
Vrijdag 6 mei: Bingo
Gezellig bingo avond voor jong en oud met mooie prijzen
Tent open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Zaterdag 7 mei: Stratenplaybackshow
Deelname vanaf 16 jaar!!
Entree kinderen basisschool: € 2,00
Entree: € 5,00
Tent open: 19.30 uur
Aanvang playbackshow: 20.00
Na afloop afterparty m.m.v The Bauers
Zaterdag 18 juni: Autoblubbering
Aanvang: 10.00 uur
Entree t/m 12 jaar: € 2,50
Entree vanaf 13: € 5,00
* Ook dit jaar werken wij weer met zgn. alcoholbandjes, deze zijn te verkrijgen bij de kassa
van de feesttent op vertoon van een geldig id-bewijs.
* Aan personen onder de 18 jaar verkopen wij geen alcohol.
* Het is verboden om te roken in de tent.
* Alle activiteiten vinden plaats op het feestterrein bij het zwembad.

PANNENKOEKENFEEST
Er is wat heen en weer geschoven met de data maar het is nu definitief: het grote
dorpspannenkoekenfeest wordt gehouden op zaterdag 2 juli vanaf 16.00 uur, op het terrein
achter het dorpshuis. Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan wijken we uit naar
binnen.
Het feest wordt opgeluisterd met muziek, dans en allerlei activiteiten voor jong en oud.
Noteren dus en zorg dat je erbij bent

ONDERNEMEN IN UITDAGENDE TIJDEN
Hoe vergaat het ondernemers in Kloosterhaar?
Afl. 16 : Lier Uitdeuktechniek aan het woord

Door Renate Klinkien

Wie ben ik?
Mijn naam is Martin Lier, ik ben 36 jaar en woon, samen met Ellen Kleinlugtenbeld en onze twee kinderen Jolijn van 7 en Thomas van 2
jaar, aan de Verlengde Broekdijk.
Ik zit al vanaf mijn 16e jaar in de autobranche, begonnen als monteur en daarna voor mezelf begonnen als autopoetser op locatie bij
autobedrijven. Via een collega restyler ben ik mij in het uitdeukvak gaan verdiepen.
Na een gedegen opleiding van hem werk ik nu al ruim 6 jaar in dit vak, wat ik met heel veel plezier doe.
Wat doe ik?
Mijn werkzaamheden bestaan uit het uitdeuken (restylen) van auto’s, het uitdeuken zonder spuiten.
Hierbij moet u denken aan kleine deukjes zonder lakschade die ontstaan zijn door bijvoorbeeld een omgevallen fiets, winkelwagentjes of
een portier van de auto.
Maar ook herstel ik auto’s die getroffen zijn door vallende eikels of kastanjes.
Soms zijn het grotere projecten met schades door hagelbuien.
Hagelschades ontstaan zomers bij hogere temperaturen. Er kunnen zich dan buien ontwikkelen met hagelstenen van 0,5 tot 10 cm die uit de
lucht komen vallen.
U kunt zich voorstellen dat wanneer een dergelijke bui over is getrokken de auto’s er niet mooier op geworden zijn. Met soms wel 500 tot
1000 deuken per auto als gevolg.
Wie zijn mijn klanten?
Mijn klantenbestand bestaat vooral uit autobedrijven, autoschadeherstelbedrijven en autohandelaren.
Ik werk op locatie in een straal van plus minus 75 km rond Kloosterhaar.
In de hagelperiode heb ik echter ook werk op grotere afstanden, zoals afgelopen jaren in bijvoorbeeld Brabant, België en Duitsland.
Ook particulieren kunnen met hun auto bij mij terecht. Dit doe ik dan in samenwerking met Dragt autoschade/ruitbreuk, aangezien ik zelf
geen werkplaats aan huis heb. Een afspraak maken kan dus ook via Dragt.
Bekijk voor meer informatie ook eens de website: www.lieruitdeuktechniek.nl
Met vriendelijke groet,

Martin Lier
Verlengde Broekdijk 6
Telnr. 06 15 07 55 21
Email: info@lieruitdeuktechniek.nl

CRESCENDONIEUWS

ZWEMBADNIEUWS

HONDENPOEP

LOTERIJACTIE 2016
De nieuwe loterijactie, jaargang 2016,
verloopt alweer voorspoedig. De laatste
vrijdag van deze maand zal de eerste
trekking plaatsvinden op het notariskantoor
te Hardenberg. Bij goed weer, worden de
prijzen weer muzikaal rondgebracht, vanaf
19.00 uur. De leden doen hun best om de
loten een dezer dagen bij u langs te brengen.
Het bestuur en de leden bedanken u weer
voor uw deelname aan deze actie.

Het is nog vroeg in het jaar, maar het
zwembad vraagt aan sommige mensen
alweer de nodige aandacht. Grote
schoonmaak en opruimacties vragen weer
veel inspanningen van onze vrijwilligers in
de komende tijd. Gelukkig doen ze het met
plezier. We kunnen echter altijd nieuwe
vrijwilligers gebruiken. Dus heeft u een
warm hart voor het zwembad en u heeft af
en toe wat tijd over, schroom dan niet om u
aan te melden bij de vrijwilligersgroep.
Eeuwige roem is gegarandeerd voor uw
inzet. In de volgende “De Kloosterhaarder”
hopen wij te kunnen melden dat de opening
weer goed verlopen is en dat u de weg weer
massaal hebt gevonden naar het o zo mooie
zwembad.

Gebleken is dat diverse dorpsbewoners
hun hond niet uitlaten bij één van de vier
uitlaatstroken, te herkennen met een bordje
van de gemeente. Deze stroken worden
regelmatig gereinigd en waar dit te weinig
gebeurt, is een telefoontje naar 140523
voldoende. Dorpsbewoners die op andere
plekken hun huisdier uitlaten, zijn verplicht
om de poep op te ruimen Met de gemeente
is afgesproken dat er meer gecontroleerd
gaat worden op het al dan niet zelf
opruimen op andere plaatsen dan de
hiervoor bestemde uitlaatstroken. Hierbij
bent u gewaarschuwd, want een boete is
niet mals.

MEDEWERKING PAASVIERING
Crescendo verleent haar medewerking aan
de paasviering op 1e paasdag a.s. in MFC
“De Horst” te Sibculo van de PKN
gemeente
Kloosterhaar/Sibculo.
Naast
begeleiding van de samenzang, worden ook
enkele muzikale werken ten gehore
gebracht.
VOORJAARSCONCERT
Het voorjaarsconcert wordt dit jaar
gehouden op zaterdag 21 mei 2016.
Medewerking
wordt
verleent
door
gymnastiekvereniging
“Damas”
uit
Bruchterveld. Het belooft een verrassende
avond te worden, waarvoor wij u van harte
willen uitnodigen. De avond begint om
20.00 uur in het dorpshuis “’t Haarschut” te
Kloosterhaar. De entree is vrij en het kopje
koffie krijgt u van de vereniging.

DE PLUIM
In deze Kloosterhaarder willen we onze waardering uitspreken aan alle
mantelzorgers in ons dorp en in het bijzonder aan de inzet van de heer
Wim Ekkel uit de Frederikstraat.
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een
chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun
naaste omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn maar ook een
andere familielid, vriend of kennis.
Doet u dit langer dan 8 uur per week en of langer dan 3 maanden dan bent u
een mantelzorger.

Uit het Dorpsarchief door Freddie Ekkel
-Op dit moment van schrijven is de sloop van de grote varkensschuur achter de
Expositieboerderij in volle gang. Het vrijkomende terrein zal weer voor de
landbouw geschikt worden gemaakt. Het erf verkrijgt hiermee weer haar
authentieke uitstraling. De schuur was een ontsierend element in het glooiende
landschap. Naast deze verandering zal het u ook opgevallen zijn dat de grote
parkeerplaats op het Calduranterrein wordt ontmanteld. Tot 2004 stonden hier
twee bedrijfswoningen die bewoond werden door de families Schepers en
Leeuwenkamp. Deze parkeerplaats is dus geen lang leven beschoren geweest.
Maar op dat moment was nog niet te voorzien hoe de fabriek er anno 2016 bij
zou staan. Op onderstaand artikel van dd. 6 febr. 1976 uit het Noord-Oosten,
werd melding gemaakt van een fabriek in een mooi aangekleed landschap. Dit
gaat nu weer het geval worden. De deels afgegraven stuwwal wordt weer op
hoogte gebracht en wordt ingericht voor natuur. Binnen niet al te lange tijd
hopen wij daar de heide weer te zien bloeien. Dan zit er nog een project in de
pen. Het Dorpsarchief denkt met Calduran mee over de uitvoering en
subsidieaanvraag voor een uitkijkpunt ter plaatse van de oude toegangsweg naar
de voormalige luchtwachttoren die daar in de jaren vijftig, ten tijde van de
Koude Oorlog heeft gestaan. Aan deze toren hebben wij in de Kloosterhaarder
al eens een artikel gewijd en ook op de site van het Dorpsarchief is hierover het e.e.a. te vinden. Het plan is het realiseren van een
uitkijkplaats met een knipoog (informatiepaneel) naar de voormalige luchtwachttoren. Vanaf deze plek is er een schitterend uitzicht over de
zandwinplas van Calduran.
Presentatie boek Van Landarbeidersbelang tot Mecenaat.
Op vrijdag 15 januari jl. heeft de presentatie plaats gevonden van het boek “Van Landarbeidersbelang tot Mecenaat”. Auteur Klaas
Oosterkamp heeft in opdracht van de Stichting Regiofonds ‘Dooze en Dorp’ de geschiedenis in boekvorm vastgelegd van de 97 jaar
geleden opgerichte vereniging ‘Het Belang van den Landarbeider te Ambt Hardenberg’. De vereniging was in 1937 bijzonder actief in de
omgeving van Kloosterhaar met het realiseren van het ‘grote project’. Dit project bestond uit het ontginnen van de Dooze (omg.
Crullsweg), circa 108 Ha. en het Amerikaslag (omgeving tachtig Bunderweg), circa 56 Ha. De vrijkomende gronden zouden verkaveld
worden in percelen van 2 Ha. waarop een nieuwe landarbeiderswoning zou worden gebouwd. Dit grote werklozenproject bracht ook met
zich mee dat er in Kloosterhaar twee werkkampen werden gebouwd. Werkloze mannen uit Amsterdam, Dordrecht en Schiedam werden
hierin gehuisvest. De oorlog gooide echter roet in het eten. Na de oorlog keek men met heel andere ogen naar het project. Percelen van 2
hectare. bleken veel te klein om in eigen onderhoud te kunnen voorzien met als gevolg dat veel eerder geplande woningen nooit gebouwd
zijn. De al uitgevoerde grondverbetering t.b.v. deze huisplaatsen zijn tot op heden nog altijd als stille getuigen zichtbaar in het landschap.
De oorspronkelijk naam en de vorm van de stichting: ‘Het Belang van den Landarbeider te Ambt Hardenberg’ werd later verschillende
keren veranderd. ‘Dooze’ (gebied Crullsweg) en ‘Dorp’ (woningen Akkerweg Sibculo), het belangrijkste werkgebied, kwam en zit ook nog
in de huidige benaming ‘Stichting Regiofonds Dooze en Dorp’. Aangaande Kloosterhaar heeft het Dorpsarchief veel materiaal
aangeleverd. Het is al met al een interessant en prachtig boek geworden! Het kost € 24,95 en is te koop bij het Dorpsarchief Kloosterhaar.
Op iedere tweede zondag van de maand (10 april, 8 mei en 12 juni) is de Expositieboerderij geopend van 14.00-17.30 uur.

WIE WINT ER NOG EEN NIEUW LIEDBOEK?
Bijna 700 mensen hebben eind vorig jaar de enquête ingevuld van de projectgroep "Onze Kerk - Onze Toekomst". En dus waren er 13
nieuwe liedboeken te verloten (onder elke 50 inzendingen 1). Voor mij liggen nog 2 lotnummers, nummer 630 blauw en nummer 197
oranje. Als u/jij nog voor de Pasen het winnende lotnummer inlevert bij Ria Nobbenhuis, Sibculoseweg 117, dan mag jij/u het nieuwe
liedboek meenemen naar huis.
Onderstaande winnaars hebben hun prijs al opgehaald:
De meeste prijswinnaars hebben in de afgelopen weken hun nieuwe liedboek al in ontvangst mogen nemen. Bert Hopster, Kloosterdijk te
Sibculo was één van de gelukkigen die in de prijzen viel. Hij kon zijn liedboek meteen -tijdens de verloting in de jeugddienst in de kerk- al
meenemen naar huis.
In Sibculo:
Hetty Teunis, Kloosterdijk 175
dhr. R. Jasper, Gemeenteweg 35
dhr. G.J. Geerts, Schoolstraat 14
dhr. H. ter Bekke, Vleggedijk 7a
Henk Huisman, Kloosterdijk 178
Ria Soeten, Kloosterstraat 25

De andere winnaars zijn:

Alle winnaars van een nieuw liedboek: van harte gefeliciteerd!
Namens de projectgroep “Onze Kerk – Onze Toekomst”,
Ria Nobbenhuis.

In Kloosterhaar:
Truus van Blanken, Balderhaarweg 7
Jan Ekkel, Oude Vaart 6
Marlien Moltman, Groenedijk 3
Alie Keuken, Duytschstraat 35

KERK IN DE KROEG
Het is een aantal jaren geleden als grap begonnen – tijdens de Gemeentezondag in Kloosterhaar – hebben we een ‘Gekke-dingenspeurtocht’ in Kloosterhaar gehouden. Er was een route uitgestippeld door het dorp en op die route waren dingen te zien die niet helemaal
klopten. In de mast bij de kerk wapperde de vlag van FC Twente. Bij een bejaard echtpaar in de Kerkstraat hingen slingers voor het raam:
“Hoera! Een zoon!” en ergens anders zat iemand te vissen in een droge sloot, de etalage van Van Braam was in de sfeer van Sinterklaas en
slager Jager had Pampers in de aanbieding. Goed, bij Café de Kleinhaar had ik een affiche opgehangen met de aankondiging dat er die
zondagmiddag om 14:30 uur een kerkdienst zou zijn. Van het één kwam het ander. Henry Breukelman en ik hebben er door de jaren heen
zo af en toe nog eens over doorgepraat. Zo ook anderhalve maand geleden. En we hebben doorgepakt: we gaan het doen, zeiden we; we
laten het gewoon gebeuren. Op zondagmiddag 3 april houden we voor het eerst ‘Kerk in de Kroeg’ in Café de Kleinhaar. Vanaf 16:30 uur
is iedereen welkom om mee te doen. We beginnen om 16:45 uur. Om 17:15 uur ronden we af en om 17:30 wordt de kerk weer kroeg. Ik
ben Henry en Nina persoonlijk dankbaar dat hun café die dag voor een moment een gewijde ruimte mag worden.
Graag tot ziens! Ds. v.d. Griend.

DE DORPSAGENDA
Graag alle dorpsactiviteiten doorgeven op ons mailadres: dekloosterhaarder@gmail.com
of aanmelden op de website: www.kloosterhaar.com.
ZONDAG 3 APRIL 2016
Kerk in de kroeg
ZATERDAG 8 APRIL 2016
Rock ‘Em All
Dit jaar met: Scars, Stormbringer (Deep Purple coverband) en The Unforgiven (Metallica coverband)
DINSDAG 12 APRIL 2016
Ledenvergadering begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten
Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis
WOENSDAG 13 APRIL 2016
Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis
WOENSDAG 20 APRIL 2016
Samen eten in het dorpshuis
WOENSDAG 27 APRIL 2016 (KONINGSDAG)
Aubade en ballonnen oplaten
Dorpszeskamp
Barbecue met De Bauers
VRIJDAG 29 APRIL 2016
Mooi Wark in de feesttent op het zwembadterrein
Tent open vanaf: 20.00 uur
ZATERDAG 30 APRIL 2016
Jeugdplaybackshow
MAANDAG 2 MEI T/M WOENSDAG 4 MEI 2016
Houtdorp op het zwembadterrein
VRIJDAG 6 MEI 2016
Bingo in de feesttent op het zwembadterrein
ZATERDAG 7 MEI 2016
Stratenplaybackshow
WOENSDAG 18 MEI 2016
Samen eten in het dorpshuis
ZATERDAG 21 MEI 2016
Muziekvereniging Crescendo organiseert samen met Gymnastiekvereniging “Damas” uit Bruchterveld een muzikale avond in het
dorpshuis. Aanvang 20.00 uur.

ZONDAG 29 MEI 2016
Fietstocht SKK met aansluitend barbecue
VRIJDAG 17 JUNI 2016
Schoolmarkt OBS Cantecleer
ZATERDAG 18 JUNI 2016
Autoblubbering
ZATERDAG 2 JULI 2016
Dorpspannenkoekenfeest
Op het terrein achter het dorpshuis. Aanvang: 16.00 uur
Aan iedereen die in het dorp een activiteit organiseert het verzoek om
1. Eerst even te kijken op de Dorpsagenda (www.kloosterhaar.com) of er op de voorkeursdatum niet al iets anders gepland staat.
2. De activiteit te melden op: nieuws.kloosterhaar@gmail.com zodat deze vermeld kan worden in de dorpsagenda.
Op die manier krijgt iedere activiteit de maximale aandacht.

Glasvezel in het buitengebied, het gaat nu echt gebeuren.
Wie wil er geen supersnel internet in het buitengebied, of een tv aansluiting zonder schotelantenne aan je
huis.
Glasvezel is de toekomst om grote hoeveelheden data te versturen in een mum van tijd.
Als het aan Cogas ligt gaat glasvezel er komen in het buitengebied van de gemeente Hardenberg.
Het is de bedoeling om al in kwartaal 4 hiermee te beginnen.
Er zit echter wel een voorwaarde aan om te beginnen, er moeten namelijk meer dan 50% van de woningen
worden aangesloten in het buitengebied van de gemeente Hardenberg.
In het buitengebied van de gemeente Hardenberg staan 4200 woningen, waarbij er dus meer dan 2100
bewoners over moeten stappen naar glasvezel
De informatievoorziening naar de bewoners in het buitengebied zal op de volgende wijze plaatsvinden:
•
2 mei zal er een persbericht uitgaan
•
6 mei gaat er een brief naar betreffende bewoners in het buitengebied
•
vanaf 12 mei zullen er 4 informatie avonden worden georganiseerd.
•
4% van de bewoners wordt apart geïnformeerd door Cogas omdat er maatwerk moet worden
geleverd, waarbij hogere kosten kunnen optreden.
Wat gaat een glasvezel aansluiting kosten:
U koopt gewoon een tv / telefoon / internet pakket zoals u dat ook gedaan hebt bij de aanbieder waar u nu
bent.
Dit gaat bij een glasvezel aanbieder tussen de € 40 - € 70 per maand kosten.
Bijkomende kosten zijn €9.95 per maand om de realisatie te bekostigen.
Dit bedrag zal niet meer vervallen zolang je het glasvezel abonnement hebt.
Wat kost het pakket bij uw huidige aanbieder:
Iedereen wil natuurlijk weten of er verschil zit in prijs tussen een glasvezel aansluiting en wat u nu betaalt
bij uw huidige aanbieder.
Het is daarom raadzaam om alvast uit te zoeken wat uw maandlasten zijn voor telefoon, internet en
televisie bij uw huidige aanbieder.
Op deze manier krijgt u een helder inzicht in de verschillen en kunt u ook de beste afweging maken of het
voor u interessant is om over te gaan op glasvezel.
Plaatselijk Belang

Aan de leden van de vereniging voor Plaatselijk Belang Kloosterhaar
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering op
woensdag 13 april 2016 om 20.00 uur in dorpshuis ‘t Haarschut.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering; deze zullen voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.45 uur ter inzage liggen
3. Jaarverslag
4. Jaarverslag zwembadcommissie
5. Financieel verslag
6. Kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Grietje Wessels en Ruud de Jong
Aftredend en niet herkiesbaar: Renate Klinkien
Mevrouw Marjon van Braam wordt voorgedragen als kandidaat.
Bezwaren en/of tegenkandidaten kunnen voorafgaand aan de vergadering gemeld worden. Tegenkandidaten moeten door minimaal
10 leden ondersteund worden.
8. Rondvraag
PAUZE
9. Presentatie Buurkracht over energie en besparing (vanuit Cogas) en een presentatie door De Haere m.b.t. bewegen en gezondheid
10. Sluiting
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

