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VAN DE BESTUURSTAFEL

Op woensdag, 15 maart,maken we als bestuur nader kennis met onze buren in Sibculo, althans met leden van Plaatselijk belang

We hebben énkele onderwerpen, waar we samen belang bij hebben. We willen daarover vrijblijvend in gesprek gaan. Bijvoorbeeld de

huisvesting van inwoners, diè zorg op maat nodig hebben in een veilige woonsituatie. Samen met Baalderborg, de Stuw en met hulp van

de provincÏe kijken we naar mogàlkheden om in ons dorp appartementen te laten bouwen en'de zorg voor bewoners passend te maken

onder het motto"Zorgeloos wonen", maar liefst in je eigen dorp.

Over wonen g"rp.oÈ".r' er is behoorlijke interesie getoond voor woningbouw in de,Meerstal, waar Goossen Te Pas Bouw informatie
avonden voor heèft gehouden, maaÍ ze kunnen nog meer aanmeldingen of opties gebruiken.

Zie hiervoor hun website https://wwwmeerstal-kloosterhaar.nl/.

Onze jaarlijkse bespreking met de buwtverenigingen is uitgesteld 9n wordt nu geh_ouden v_oorafgaande aan de jaarvergadering op 12 april.

We béginnén daarmee orn- 19.30, waama de ledenvergadering rond 20.30 uur zal zijn in 't Haarschut. U bent allen van harte welkom.

Het bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING

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 12 aprit 2017 om 20.30 uur in dorpshuis 't Haarschut.

De agenda is als volgt opgebouwd:

l. Opening

2. Notulen vorige ledenvergadering Deze zullen voorafgaand aan de vergadering vanaf2O.15 uur ter inzage liggen.

3. Jaarverslag

4. Jaarverslag zwembadcommissie

5. Financieel verslag

6. Kascontrolecommissie

7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Bert Ekkel en Ingrid Schepers
B e nu are n e n/ of te ge nkandi dat e n kunne n v o o rafgaand aan de v e r gade r in g ge me ld w o rde n.

Tegenkandidaten moeten door minimaal I 0 leden ondersteund worden.

8. Rondlraag

9. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld!

Met wiendelijke groet,
het bestuur van Plaatselijk Belang Kloosterhaar

Oplage: 650 er"



FEESTWDDI( 2OI7
Ook dit jaar organiseert het Oranje Comité weer diverse activiteiten tijdens de feestweek.

Zaterdag22 april:. Jeugdplaybackshow / Kloosterhaar Got Talent
Leeftijd: groep 1 ím 6, groep 7 tlm15 jaar
Opgave voor nrijdag l4 april bij Grietje Wessels, Kleinhaar 22, tel.24l8B3
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 24,25 en26 april: Houtdorp
Voor alle kinderen uit Kloosterhaar die op de basisschool zitten
10.00 uur- 14.00 uw
De kinderen krijgen via school nog een uitgebreide informatiebrief mee en opgavebriefe
Kinderen die niet in Kloosterhaar op de basisschool zitten kunnen zich opgeven bij Annet Bos, tel. 240598

Woensdag 27 april (Koningsdag)
13.00 uur: aubade en ballonaen oplaten
13.30 uur: boerenzeskamp
Start Boerenmarkt en kinderrommelmarkt
Aansluitend: BBQ / The Bauers
Vriendelijk verzoek om uw auto te parkeren aan de Dorpsshaat ofop het autoblubberterrein.

Vrijdag 28 april: Bingo
's Middags een kinderbingo met uitsluitend kinderprijzen
Tent open: 15.00 uur
Aanvang: 15.30 uur
's Avonds een bingo avond met mooie prijzen
Tent open: 19.30 uw
Aanvang: 20.00 uur

Zater d,ag 29 april : Stratenplaybackshow
Deelname vanaf 16 jaarr.r.

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

Ook dit jaar werken wij weer rnel. zgn. alcoholbandjes, deze zijn te verkrijgen bij de muntverkoop
Aan personen onder de I I jaar verkapen wij geen alcohol.
Het is verboden om te roken in de tent.
Alle activiteiten vinden plaats op het feestterrein.

BLACK GOSPELKOOR BENEDICTION
In 2016 werd onze kerkelijke gemeente aangeschreven om in aanmerking te komen voor een gratis jubileum concert.
Het koor Benediction bestaat dit jaar 2A jaar.
Na ons hiervoor aangemeld t9 hebbgn werden wij samen met nog enkele andere kerkelijke gemeentes uitgekozen voor een gratis concert.
Dit concert vind plaats op wijdag 19 mei in de kerk in Kloosterhaar.
Het conceft is gratis te bezoeken er wordt alleen een collecte gehouden voor de onkosten.
Dus houd deze datum alvast wij in uw agenda want het belooft een spetterend concert te worden.
Benediction speelt Black Gospel zoals het hoort te zijn. Van de klassieke spirituals tot de modeme Urban Contemporary Gospel, het
passeert allemaal de revue wanneer Benediction het podium betreedt. Onder leiding van Andre Bijleveld staat Benediction keer op keer
garant voor een energiek optreden, waarbij het haast onmogelijk is om te blijven zitten.
Tijdens een optreden hoorje gospelmuziek waarbij koor en band vol passie en overgave het dak erafspelen.

Namens de organisatie commissie.
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