
De Kloos

Ons dorp gonst weer van de

activiteiten en plannen voor
het volgende jaar. Start met
een kick off van wandelen,
weer een avond4daaagse,
nieuwbouw in de Meerstal,
zorgwoningen (wel of niet en

hoe?), speeltuin opknappen,
kunstgrasveldje bij de school
en zo kunnen we nog even
doorgaan. De reguliere
evenementen komen daar
nog weer bij. Fijn dat we op
deze manier ons dorp leefbaar
voor elkaar houden. Toch is
het ook tijd voor bezinning zo
nu en dan. Wat laten we onze
jeugd na? Hoe kunnen we
samen de gewenste toekomst
op langere termijn borgen?
Hoe houden we ons dorp
schoon? Bijvoorbeeld na het
carbid schieten en na het
vuurwerk. Ruimen we de
rommel hiervan op 1 of 2
januari direct zelf op? En hoe
kunnen we (nog) gezonder
leven ter voorkoming van
allerlei kwalen. Het bestuur
wil zich in het nieuwe jaar ook
weer inzetten en met jullie
hulp goede zaken realiseren.
We wensen ieder fijne
feestdagen en alvast een
gelukkig Nieuwjaar.

Het bestuur.

Zwembadnieuws najaar 2OL7
De gemiddelde inwoner van Kloosterhaar zal op de
tijd dat ik dit schrijf (November 2077) niet direct
denken aan het zwembad, Toch zijn er mensen in het
dorp die nog steeds bezig zijn met het zwembad. Niet
zo veel als tijdens het zwemseizoen, maar toch.....
het gras moet gemaaid worden, het blad moet
geruimd worden, de installatie moet winterklaar
gemaakt worden, de waterleiding moet afgesloten
worden. Gelukkig hebben we nog vrijwilligers die
deze noodzakelijke werkzaamheden verrichten.
Vrijwilligers waar het zwembad mee draaiende wordt
gehouden. Veel dank zijn we hen verschuldigd. Ze
staan er ook weer in het nieuwe voorjaar als alle
werkzaamheden weer opnieuw verricht moeten
worden. Hiervoor veel dank.
Het afgelopen jaar gaat de boeken in als weer een
kwakkelzomer. Gelukkig wel een goede start. Dit was
de basis voor goede abonnementenverkoop. Hierna
viel het weer ons erg tegen.

Door het aanvaarden van een vaste baan, heeft
Emmi Gerrits laten weten, dat we volgend seizoen
geen beroep kunnen doen op haar inzet voor het
zwembad. Emmi, gefeliciteerd met je baan en
bedankt voor je bijdrage van de afgelopen jaren.
Mocht er onder de inwoners van Kloosterhaar
mensen zijn die wel enkele dagen in de week
inzetbaar willen zijn voor het zwembad, meld je dan
aan bij een van de bestuursleden. Er zijn plaatsen
vrij.

Hopelijk gaan we volgend seizoen een seizoen in
waar records worden verbeterd.

Tot slot wil ik het Bargns pop team bedanken voor
hun bijdrage van het afgelopen jaar. 25 keer dit
festival. 25 jaar de opbrengst voor het zwembad. Met
de formule waar jullie 25 jaar geleden mee zijn
begonnen hebben anno nu veel organisaties mee te
maken. Gemeente Hardenberg heeft jarenlang het
zwembad gebruikt als voorbeeld voor de rest van de
gemeente.

Ergens in maart beginnen we weer met het
voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Wil je
vrijwilliger worden meld je dan aan en kom een keer
kijken en helpen bij de werkzaamheden. Denk hierbij
vooral aan de uitspraak: NIETS MOET: ALLES
MAG!! De Koffie staat altijd klaar!!
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Van de bestuurstafel



De Kl terh
Nieuws van de basisschool

Op 4 september zijn we in een compleet gerenoveerd gebouw begonnen. De renovatie heeft
heel wat zweetdruppeltjes gekost, maar het resultaat mag gezien worden!
Op donderdag 9 februari a.s. wordt onze school heropend. We hebben voor een later
moment gekozen, omdat een deel van het meubilair pas eind november kan worden
geleverd.
Vriendelijk verzoek om de datum alvast te noteren. U bent alvast van hafte welkom.
Samen met de ouderraad gaat een werkgroep aan de slag om een mooí programma voor te
bereiden' Na de officiële openingshandeling om 16.00 uur zal er een programma zijn met
voor elk wat wils.
Hartelijk dank aan iedereen die ons tijdens de renovatie, op welke manier dan ook, heeft
ondersteund.

Daar zit muziek in
Samen met Wytze van der Harst (Muziekimpuls) zijn wij bezig met de voorbereiding van
een kortlopend muziekproject op het gebied van instrumenten. We mogen dat aanbieden in
samenwerking met de lokale muziekvereniging Crescendo uit Kloosterhaar, Zodra alles in
kannen en kruiken is, laten wij weer wat van ons horen.

Voorleeskampioen
Donderdag 23 november jl., hebben de leerlingen
van groep 5 t/m B hun beste beentje voorgezet
tijdens de schoolfinale voorlezen. Van de zes
kandidaten in groep 5-6, trok Lisanne Moltman aan
het langste eind.
Tim Profijt (groep 7), mag als schoolkampioen
voorlezen OBS Cantecleer door naar de
vervolgronde. Wij wensen Tim erg veel succes bij het
voorlezen van 'Gullivers Reizen'van Geronimo
Stilton.

Werk in uitvoering......
Kinderen en ouders zijn donderdag 23 november jl., namens de ouderraad, op stap geweest
met manden bakleverworst. De opbrengst komt ten goede aan de kas van de ouderraad.
Hartelijk dank voor ieders inzet!
School is betrokken bij een kleine werkgroep die is bezig met het bekijken van de
mogelijkheden voor een kunstgrasveld tussen school en sportpark. Wij zijn nieuwsgierig
naar wat wij eventueel kunnen realiseren.
We staan bijna op de drempel van de feestmaand december. U begrijpt dat wij ons nu ook
concentreren op het feest van Sinterklaas en Kerst. Wij hopen op mooie festiviteiten voor
de kinderen.

Team OBS Contecleer
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Nieuws van het dorpshuis

Enkele jaren geleden is het project Kloosterhaar voor Elkaar van start gegaan. In een aantal
bijeenkomsten is met elkaar gesproken over de toekomst van Kloosterhaar. Een belangrijk
onderwerp tijdens deze bijeenkomsten was het dorpshuis 't Haarschut. De bevolking van
Kloosterhaar was van mening dat het dorpshuis wat oubollig was en toe was aan een grondige
opknapbeuft. In de afgelopen jaren is hier hard aan gewerkt. Het nadert zijn einde. Nog even een
nieuwe pui met openslaande terrasdeuren in het café gedeelte en het terras opknappen en dan
zijn de grote klussen geklaard en is het dorpshuis weer van deze tijd.
De bestuurlijke organisatie was ook wat oubollig. De statuten dateerden nog uit de jaren 50 en
volgens de statuten moest het bestuur bestaan uit vertegenwoordigers van het kerkbestuur (3),
de diaconie (3) en de kerkraad (3) aangevuld met een bestuurslid vanuit de sportvereniging. Een
bestuurssamenstelling waar al tientallen jaren niet meer aan werd voldaan. Ook was het
democratisch gehalte niet erg hoog. Nergens hoefde verantwoording voorte worden afgelegd al
werd de afgelopen jaren wel gewerkt met een soorL van dagelijks bestuur en een algemeen
bestuur. Als stichtingsbestuur hebben wij nu gemeend de statuten te moeten moderniseren en
meer openheid en transparantie te geven. Het dorpshuis is immers voor het dorp en moet ook
van het dorp zijn. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen.
Naast het stíchtingsbestuur komt nu ook een gebruikersraad. Deze gebruikersraad bestaat uit alle
gebruikers (verenigingen en commissies) van het dorpshuis. Het doel van deze gebruikersraad is
dat zij gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over het gebruik van het dorpshuis. Zij
dragen in eerste instantie nieuwe bestuursleden voor. Zij keuren de jaarrekening en het
beleidsplan goed. Kortom dit wordt een belangrijk bestuursorgaan.
Het bestuur kan commissies instellen die bepaalde delen van de werkzaamheden voor en in het
dorpshuis kunnen uitvoeren. Deze commissies kunnen geheel zelfstandig opereren en hun werk
doen, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij het bestuur van het dorpshuis. Hierbij kan
gedacht worden aan het Klushuus of Kloojo.
Het wordt mogelijk om straks donateur te worden van het Dorpshuis. Hierdoor kunnen de
inwoners van het dorp straks via een donatie als het ware lid worden van het Dorpshuis. Dit moet
nog verder worden uitgewerkt.
In de statuten is nu ook opgenomen dat wanneer het Dorpshuis onverwacht gesloten zou moeten
worden (wat natuurlijk niet gaat gebeuren) dat de opbrengst in Kloosterhaar moet blijven voor
een vergelijkbaar doel, Het bestuur kan er niet mee op vakantie gaan. Door deze wijzigingen kan
het dorpshuis straks de Anbi status aanvragen en valt het onder de instellingen die goede doelen
nastreeft en is de donatie aftrekbaar als gift bij de belasting. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen
in de statuten.
Er komt nog een belangrijke wijziging. Zoals al gezegd gaat het dorpshuis werken met
commissies die een eigen verantwoordelijkheid hebben. Met het bestuur van plaatselijk belang is
gesproken over een aantal uitvoerende activiteiten die onder het bestuur van plaatselijk belang
vallen maar uitgevoerd worden in het dorpshuis. Kloojo is zo'n commissie. Zowel met het bestuur
van Kloojo als met het bestuur van Plaatselijk Belang is hier diverse keren over gesproken,
Besloten is om Kloojo per 1 januari 2018 niet langer onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur van Plaatselijk Belang te laten vallen maar onder het bestuur van het dorpshuis. Er zijn
duidelijke afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een reglement. In de praktijk blijft alles
bij Kloojo hetzelfde met 1 verschil dat de eindverantwoording nu bij het dorpshuis komt te liggen.
Het is de bedoeling dat hetzelfde met het Noaberschap gebeurt.
Al met al is het wijzigen van de statuten en de werkwijze met commissies wat meer in de lijn van
zoals het al in de praktijk voor een deel gebeurt en past het beter bij deze tijd.

Riekele Bron
Voorzitter Stichti ng Dorpsh u is



De Kloosterhaarder
Gewoon Gezond Kloosterhaar

Een jaar geleden is er door Plaatselijk
Belang, ouderen- en jeugdwerk,
onderwijs, sportverenigingen, zorg- en
welzijnsorganisaties en gemeente het
initiatief genomen voor het project
'Gewoon Gezond Kloosterhaar'; een
project van, voor en door de inwoners van
Kloosterhaar. Bijna een jaar na de kick-off
op 15 januari 2OL7 kan geconcludeerd
worden dat het een succes is. Wekelijks
trekken tientallen wandelaars en

hardlopers er op uit om samen te streven
naar een gezonder en vitaler leven.

Ook in 2018 staat er opnieuw een kick-off
op het programma om ook het nieuwe
jaar goed van start te gaan. Op 28 januari
om 14.00 uur zal de start zijn van een
verrassende wandelroute door een andere
(goede) kant van Kloosterhaar. Tevens
wordt er voor de hardlopers onder ons
zowel een individuele- als estafetteloop
georganiseerd. De organisatie hoopt op

een leuke dorpswandeling waarin we
samen in beweging komen en genieten
van de talrijke initíatieven die
Kloosterhaar rÍjk ís.
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Noaberschap "plant" gedenkboom

"Een boom om aan zieken te denken en
overledenen te herdenken"

Aan wie denk jij deze Kerst? Met deze vraag
nodigt het Noaberschap inwoners van
Kloosterhaar uit hun zieke of overleden
dlerbare te herdenken. De feestdagen zijn
vaak zwaar voor zieken en hun familie en
tijdens deze dagen worden overledenen vaak
extra gemist. Daarom staat op het plein voor
het Dorpshuis dit jaar een speciale
kerstboom, de gedenkboom. Deze is in het
begin nog wat kaal, maar het is de bedoeling
dat inwoners uit Kloosterhaar hem gaan
vullen. Iedereen die dit wil kan iets in de
boom hangen. Dat mag van alles zijn,
bijvoorbeeld kn utselwerkjes, foto's,
verhaaltjes. Het Noaberschap zorgt
bovendien voor kerstballen en kaarten. Deze
liggen klaar bij de gedenkboom en kunnen
ter plaatse worden geschreven. De tijden
waarop zullen te zijner tijd bekend worden
gemaakt.
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HB-De Kloosterhaarder
De Stuw

De Stuw heeft als missie voor alle inwoners van de gemeente Hardenberg: 'jij op je best'. Jij
kunt jouw wereld veranderen. Soms heb je daarvoor iets of iemand anders nodig. De sociaal
werkers van De Stuw kunnen je op weg helpen. Alles wat De Stuw doet wordt onderstaand
beschreven in vier thema's.

Wil je nieuwe mensen ontmoeten om samen leuke dingen mee te ondernemen?
De Stuw brengt inwoners van Hardenberg bij elkaar. We organiseren activiteiten waar je
anderen kunt ontmoeten met dezelfde interesses of met wie je leuk kunt praten. Er is van alles
mogelijk. Loop bijvoorbeeld eens binnen bij InBeeld of in één van de Buurtkamers voor koffie of
(creatieve) activiteiten. Houd je van sporten? Kijk dan eens naar STARS. Er is altijd een weg om
andere mensen te ontmoeten.

Wil je iets voor een andere betekenen?
De Stuw brengt vraag en antwoord bij elkaar. We zijn steeds op zoek naar de perfecte match
tussen vrijwilligers, organisaties en mensen onderling. Denk daarbij aan praktische
ondersteuning zoals het uitvoeren van tuinklussen, boodschappen doen of vervoer, maar het
kan ook om gezelschap gaan.

Wil je het beste uit jezelf halen, maar kun je daar af en toe wel wat hulp bij
gebruiken?
De Stuw helpt je om het beste uit jezelf te halen. Zo bieden we jongeren voorlichting en
informatie over actuele onderwerpen en hebben we waar nodig índividuele gesprekken.
Daarnaast ondersteunen we volwassenen op allerlei fronten om het beste uit zichzelf te halen.
Van het bevorderen van een gezonde leefstijl tot het vergroten van digitale vaardigheden.

Wil je samen met anderen je omgeving mooier maken?
Heb je een goed idee wat je samen met anderen voor je omgeving wilt realiseren? De Stuw kan
je daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld door mee te denken, te inspireren en tips te geven.
Dat kan een gaaf idee zijn voor jongeren, zoals een filmavond of een (dart)toernooi. Maar ook
een initiatief waarmee je je buurt letterlijk mooier wilt maken, door bijvoorbeeld gezamenlijk
een plantsoen op te knappen of een buuftbarbecue te organiseren om de saamhorigheid te
verg roten.
De Stuw kan zowel helpen bij het ontwikkelen van een eenmalig initiatief als met het opstellen
van een dorpsvisie of toekomstplan waarmee jij samen met je dorpsgenoten je eigen woon-,
werk- en leefomgeving bloeiend kunt maken en houden. Dit wordt dan in Kloosterhaar in goed
overleg met Plaatselijk Belang uitgevoerd.

Wil jii contact met De Stuw? Kijk op onze website wi,rrw,destuw,nl of neem contact op met één
van de twee medewerkers die werkzaam zijn in Kloosterhaar.
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E-mail : j.beekman@destuw,nl
Tel: 06 82 56 3874

E-mail : m.dunnewind@destuw.nl
Tel: 06 46 53 28 51



De Klooste
De Oversteek.

Er is ons gevraagd iets te schrijven over Kindcentrum De Oversteek. Natuurlijk willen we
dat doen! Nu weten we niet of iedereen weet wat Kindcentrum De Oversteek is, dus laten
we beginnen om dat eerst te vertellen.

Kindcentrum De Oversteek is een locatie van Stichting Welluswijs. Wij bieden opvang aan
kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Bij de dagopvang bieden wij opvang aan de
kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij de peuterspeelzaal kunnen de kinderen terecht van 2 tot 4
jaar. Voor de kinderen van 4 tot 13 jaar is er de voorschoolse opvang, de buitenschoolse
opvang en de vakantie opvang. Dit alles onder een dak. Met voor iedere vorm van opvang
een eigen ruimte die flexibel gebruikt wordt, voor de kinderen een veilige en overzichtelijke
ruimte met voldoende uitdaging om te spelen en te leren. Wilt u hier meer over weten dan
mag u altijd even binnen komen lopen of kijken op de site van Stichting Welluswijs.

Wij werken binnen Kindcentrum De Oversteek met thema's en hebben net het thema regen
afgesloten. U hebt ons misschien wel zien wandelen met de paraplu of ons zien stampen in
de plassen. Door een teiltje met water op de vloer te zetten konden ook de allerkleinsten.
heerlijk rnet water spetteren. Wefrebben de begrippen droog en nat zo echt ervaren. De
kinderen van de buitenschoolse opvang hebben een regenmeter gemaakt van een fles.

Nadat Sinterklaas was aangekomen in Nederland zijn we hier volop mee bezig gegaan!
Natuurlijk veel liedjes gezongen, verven en plakken voor Sint en Piet, een huis voor
Sinterklaas gemaakt en nog veel meer. Er kwamen ook twee Pieten op bezoek bij de
peuterspeelzaal en de dagopvang, dat werd een vrolijke boel! Natuurlijk waren de ouders
ook welkom, want we vinden het belangrijk om de ouders erbij te betrekken. De kinderen
van de buitenschoolse opvang hadden een spelmiddag met elkaar, met wat lekkers erbij.
Als je fanatiek een spel hebt gedaan dan krijg je wel trek!

We kunnen nog veel meer vertellen over ons Kindcentrum De Oversteek, maar dat doen we
een andere keer. Zoals u kunt lezen bieden we voor elke leeftijd activiteiten aan die de
ontwikkeling van de kinderen stimuleren, maar bieden we vooral ook een plek waar
kinderen zich prettig voelen.

Groeten leidsters De Oversteek: Ida, Janine, Zwanet, Herma en Agnes
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Nieuws van het Dorpsarchief

De plannen voor onze museumboerderij vorderen gestaag. Momenteel wordt de laatste
hand gelegd aan de aanvraag bestemmingsplan wijziging die dan vervolgens aan de
gemeente zal worden voorgelegd. Ten behoeve van deze aanvraag hebben wij ook een
'Toekomstvisie'gemaakt voor het gehele erf dat bijna t ha groot is. De hiervoor benodigde
'nieuwe bebouwing'wordt als toekomstige bouwvak meegenomen. Zo hebben wij plannen
voor een nieuwe ontvangst/presentatieruimte met daaronder een archiefkelder. Middels een
glazen sluis zal deze met de boerderij verbonden worden. De woonkamer in de boerderij
willen wij graag in originele staat terug brengen met balkenzolder, spinde en haardplaats.
De voormalige witte varkensschuur zal ingericht worden als wagenschuur en
expositieruimte. Vervolgens willen wij nog een bijenstal bouwen die beheerd zal worden
door onze plaatselijke imker Bennie Meijer. Komend jaar zullen een drietal akkers
aangelegd worden met oude gewassen zoals o.a. spurrie, boekweit en spelt. De smederij
die nu nog in de wagenschuur een plaats heeft willen wij graag een plaats geven in een
apart gebouwde smederij. Ër zal een moestuin worden aangelegd en lindebomen voor de
boerderij. De put die nog in de grond aànwezig is zal worden uitgegraven en weer
functioneel worden gemaakt. Vanzelfsprekend krijgt het stenen bakken ook de nodige
aandacht op de plaats waar de oude stenenbakker heeft gewoond. Al in 1450 gaf Jacob van
Dordrecht, de prior van het klooster Sibculo, hier de aanzet toel Middels een rondgaande
route kan alles beleefd worden. Hierbij wordt ook het kijkscherm/infoplek aangedaan en ook
het monument ter nagedachtenis
aan het Joodse werkkamp
Balderhaar ligt binnen loopafstand.
Kortom plannen genoeg! Wanneer
het bestemmingsplan goedgekeu rd
is zal een nieuw te vormen stichting
Streekmuseum het eigendom van de
boerderij met erf overnemen van de
Kalkzandsteenfabriek. Dan zullen wij
ook op zoek gaan naar actieve
mensen die ons als vrijwilliger willen
helpen bij het realiseren van deze
prachtige plannen !

Zangkoor Jubilate

Het oude ijzer heeft dit jaar weer een mooi
bedrag opgebracht. Bedankt ijzerhandel
Doldersum voor het gratis beschikbaar
stellen van de bak, autoschade Dragt en
iedereen die er wat in heeft gegooid!

Fijne feestdagen namens Zangkoor Jubilate.
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De Klooste

Dorpsagenda
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De Pluim

Deze keer is er door het niet verschijnen van een
augustus/ september nummer een verlate dubbele
pluim, maar daardoor niet minder gegund.
Complimenten voor de organisatie van de
avond4daagse, door het team DAGAWA (Ryanne Dam,
Ellen Gast en Roelie Waanders ).
Tevens verdienen de
"zaagmannetjes" en consorten van
het Oranje Comité ( de hulpen bij het
houtdorp van afgelopen zomer) een
grote pluim voor hun inzet. De jeugd
en hun ouders waren er heel blij
mee.

Bouw je eigen buurt, onze toekomst!
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Nuttige informatie

Plaatselijk Belang
Meerstal 31
7694 BR Kloosterhaar

E-mail adres redactie:
dekloosterhaa rder@q m ai Lcom

Bezoek onze website!
www.kloosterhaar,com

Facebook: "Plaatselijk Belang
Kloosterhaar"

2A april

dsara. I :

, , -.:.i:.

,'.,:..

'ï1', ,

Op 4 oktober wàs een g'tiöSplinwostÍis in 't Haarschut
om met elkaar te bespreken hoe we ons dorp en buurt
in de toekomst zouden willen hebben. Aan de hand van
stickers plakken op diverse onderwerpen is een beeld
ontstaan. De uitvoerige rappoftage van dat beeld is
terug te vinden op de website www.kloosterhaar.com
onder de titel Kloosterhaar voor elkaar "Bouw je
eigen buurt". Het voert te ver om de rapportage hier
samen te vatten, maar het is zeker de moeite waard
om dit project van Hardenberg met elkaar te blijven
volgen.
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