
een musical voor de ouders. De dinsdag-
middag daarvoor, dus dinsdag 1 juli, spelen 
de leerlingen uit groep 8 de musical voor 
opa’s, oma’s, leden van de SKK en andere 
familieleden. Aanvang: 13.30 uur. U bent 
dan van harte welkom!! 
Juf Marianne 25 jaar in dienst 
Dit schooljaar was (maart) juf Marianne 25 
jaar werkzaam in het onderwijs. Een hele 
mijlpaal! Op school hebben de kinderen dit 
samen met juf gevierd. 
Meester Wim 40 jaar in dienst 
Meester Wim was in mei 40 jaar werkzaam 
in het onderwijs. Dit zal ook op gepaste 
wijze worden gevierd. 
Vakantierooster 2014-2015 
Herfstvakantie 11 oktober  t/m 19 oktober 
2014 
Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 ja-
nuari 2015 
Voorjaarsvakantie 21 februari 2015 t/m 1 
maart 2015 
Pasen 3 april 2015 t/m 6 april 2015 
Koningsdag  27 april 2015 
Meivakantie/ Hemelvaart  2 mei t/m 15 mei 
Pinksteren 24 en 25 mei 2015 
Zomervakantie 4 juli 2015 t/m 16 augustus 
2015 
De studiedagen voor het komend school-
jaar zijn nog niet vastgelegd. Het kan dus 
zijn dat er nog een studiedag of studieda-
gen aan een vakantie wordt/ worden ge-
plakt.  Meer info. op de site van de school: 
www.cantecleerkloosterhaar.nl 
Vriendelijke groeten, 
Mede namens het team, Sandra Klok 

-De  Evangelisatiecommissie Kloosterhaar/
Sibculo organiseert op zondag 31 augustus 
a.s. een Evangelische Wandeling. De start 
zal zijn om 18.00 uur bij de Horst in Sibcu-
lo. Bij terugkomst in de Horst om ca. 19.00 
wordt iedereen ontvangen met koffie/
frisdrank en kan er nagepraat worden over 
de onderwerpen die men onderweg krijgt in 
de vorm van vragen.  
Ondertussen kan iedereen genieten van mu-
ziek en zang van Emmie en Hadassa van de 
Griend.  
Mocht het heel slecht weer worden dan 
wordt het een Sing-in in de Horst en die be-
gint dan gewoon om 19.00.  Degenen die 
niet mee kunnen doen aan de wandeling 
kunnen in de Horst blijven. Daar kan  over 
dezelfde vragen als tijdens de wandeling  
worden gepraat/gediscussieerd.   
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. 

-De resultaten van de- huis- aan- huis be-
zorgde vragenlijsten over een mogelijke 
buurtkamer + in Kloosterhaar stromen bin-
nen en zullen worden verwerkt tot een over-
zicht, waar we besluiten over kunnen ne-
men. Voor velen is het NU nog niet nodig, 
maar vinden het wel zinvol om t.z.t. een 
buurtkamer + te hebben. We zullen zien 
hoever we hiermee komen. De verschillen-
de werkgroepen van Kloosterhaar Voor El-
kaar hebben niet stilgezeten en komen nog 
met plannen en begrotingen. In de komende 
vergadering zien we de voorstellen weer 
graag komen. Intussen zijn de zonnecellen 
geplaatst met hulp van een groep vrijwil-
ligers op zowel het dorpshuis als het zwem-
bad. Prima acties door en voor het dorp! De 
exploitatiekosten komen hierdoor lager uit. 
Met als “tussendoortje” voor de ploeg een 
prachtig terras voor de tennisvereniging. De 
uitnodiging van Barg’ns Pop 2014 ligt op 
de mat en dat betekent dat de zomer volgen-
de week gaat beginnen. Met al dat mooie 
weer, afgewisseld met buien, zou je haast 
denken dat we er al waren en op vakantie 
gaan. Waar dan ook, thuis, op de camping 
of in een hotelletje, we gunnen ieder een 
ontspannen tijd, ook in ons eigen zwembad. 
We zijn nog wel op zoek naar een 2e bad-
meester of –meesteres, dan kunnen we hier 
ook weer deze zomer goed verder. 

-Meester Aad gaat met pensioen 
Stoppen met werken. Dat heb ik besloten. 
Om dus met pensioen te gaan. 
In het voorjaar heb ik gemerkt dat het niet 
langer mogelijk was om te werken. Dan is 
er ook tijd om na te denken. Met het resul-
taat, dat ik besloten heb om te stoppen met 
werken. Dat geeft me een goed gevoel. 
Toch vind ik het jammer om niet meer met 
kinderen samen te werken. Dat zal ik zeker 
wel eens missen. Net als het contact met de 
collega’s en de ouders. Wat ik ga doen, 
weet ik nog niet. Die nieuwe weg moet nog 
geplaveid worden. Oké, één ding is zeker: 
ik zal meer tijd gaan besteden aan mijn hob-
by: vogels kijken. Dus ook in de Engberts-
dijksvenen! 

Meester Aad van de Kamp 
Afscheid groep 8 
Alle 23 leerlingen uit groep 8 nemen af-
scheid van onze school op donderdagavond 
3 juli. ’s Avonds treden ze op school op met  

-Op het moment van schrijven is het 2e 
pinksterdag 2014 en hoog zomer. Het be-
looft weer gezellig druk te worden aan de 
Dorpsstraat. Veel families zullen de gang 
naar het zwembad weer weten te vinden. 
Een grote optocht van kinder(wandel)
wagens, zwemtassen en koelboxen richting 
het zwembad. Dit zijn goede dagen voor het 
bad. Hier doen we het voor. De vrijwilligers 
zijn er weer helemaal klaar voor. Hopelijk 
waardeert u hun inzet, om uw verblijf bij 
het zwembad zo comfortabel mogelijk te 
maken. Sta eens even stil bij al het werk 
wat ze doen en denk eens aan al die vrijwil-
ligers als u een duik in water neemt of lek-
ker ligt te genieten in de brandende zon. 
Voor de kaartverkoop kunnen we nog wel 
enkele vrijwilligers gebruiken. Ongeveer 
een keer in de veertien dagen bent u aan de 
beurt om een middag te “zitten” bij het bad. 
Heeft u tijd en interesse? Schroom dan niet 
om u aan te melden bij een van de mede-
werkers. De zonnepanelen zijn inmiddels 
geplaatst en doen hun werk om de installa-
tie van energie te voorzien. Een mooie be-
sparing op de exploitatie. 
Nogmaals dank aan de investeerders en de 
banenpoolers die dit allemaal mogelijk heb-
ben gemaakt. 
Inmiddels heeft BARGNSPOP 2014 alweer 
plaatsgevonden. Hopelijk was het weer een 
onvergetelijke dag en heeft u er weer voor 
gezorgd dat de opbrengst weer goed was. 
Ook dank aan deze groep vrijwilligers. 

-SKK e.o. heeft haar jaarprogramma weer 
klaar. 
Op 3 september zal de jaarlijkse busreis 
plaatsvinden. Wij gaan richting Veluwe en 
het belooft weer een mooie tocht te worden.  
Op 4 november ‘s middags treedt voor ons 
het R.V.O (regionaal vrijetijdsorkest) op. 
Het orkest bestaat uit leden uit de gemeente 
Hardenberg, dus ook uit Kloosterhaar, Sib-
culo, Bergentheim en Bruchterveld. Het is 
de bedoeling dat zij zich ook laten horen in 
het zuiden van de gemeente. De middag is 
gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. 
Op 28 november komen Sint Nicolaas en 
Pieterman weer op bezoek. En op 20 febru-
ari 2015 is er de Ledenvergadering en 
Nieuwjaarsreceptie met aansluitend “Ik hou 
van Holland” van het Duo Dio. En tenslotte, 
op 17 mei, een Fietstocht met aansluitend 
de barbecue. 
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-Onderstaand de verkiezingsuitslagen van 
de Europese verkiezingen van 22 mei j.l. De 
opkomst in ons dorp lag op 28,5%. De ge-
middelde opkomst in de gemeente Harden-
berg lag op 37,5 %. 

-Op 13 aug. a.s. verleent het Dorpsarchief 
haar medewerking aan de Boerenfietstocht 
georganiseerd door LTO Afd. Hardenberg. 
De fietstocht kent verschillende opstartpun-
ten en tijden en is 29 km lang. Op de route 
kunnen deelnemende boerenbedrijven be-
zocht worden w.o. het akkerbouwbedrijf 
van de familie Steggink en Loonwerkbedrijf 
Altena. De tocht is zeer in trek en telt een 
hoog deelnemersaantal. Via de pers zal het 
e.e.a. verder kenbaar gemaakt worden. 
Daarnaast zal de expositieboerderij elke 
tweede zondag van de maand open gesteld 
worden voor bezoekers. De eerstkomende 
data zijn: zondag 20 juli, zondag 10 augus-
tus, zondag 14 september en zondag 12 ok-
tober. De openingstijden zijn van 14.00 - 
17.30 uur.  
Het Dorpsarchief blijft altijd op zoek naar 
foto’s, documenten, boeken, knipsels en al-
lerlei andere zaken die met het dorp Kloos-
terhaar te maken hebben. De stelregel hier-
bij is “het hoeft niet bij voorbaat oud om 
interessant te zijn”! Daarnaast zijn ook fa-
miliefoto’s en documenten van harte wel-
kom. Het zou bijzonder jammer zijn dat de-
ze zaken weg raken. Onze historie is het 
waard dat deze bewaard blijft voor het nage-
slacht.  
Wij houden ons van harte aanbevolen!  
 
 

-De speeltuinvereniging is bezig geweest 
met de schoonmaak van de toestellen en 
bankjes. Er zijn verschillende toestellen 
waarvan materiaal kapot is. Waar mogelijk 
gaan we dit herstellen, maar helaas zullen er 
ook nieuwe toestellen moeten komen. Hier-
voor is veel geld nodig. Er zijn al een aantal 
bestuursleden op pad geweest om nieuwe 
leden te werven. Mocht dit niet het geval 
zijn, dan kunt u ze binnenkort aan de deur 
verwachten. Voor 12,50 euro per jaar steunt 
u de speeltuin! U kan zich ook aanmelden 
via de mail: karel-anja@hetnet.nl of olaf-
judith@ziggo.nl. Wij zorgen dan dat u een 
machtigingsformulier krijgt! 
Op woensdag 27 augustus houden we onze 
jaarlijkse gezellige middag. Van 13.30 -
16.00 uur kunnen de kinderen tot en met de 
basisschoolleeftijd komen spelen. Er zal een 
springkussen zijn, je kunt je laten smincken 
en er zijn allerlei spelletjes te doen. Entree 
is 2 euro! Kom je ook? 
Groeten van het bestuur!  

Bovenstaand foto laat de oude kantine van het werkkamp Kloosterhaar zien. Toen in 1950 
de Van Royensweg werd aangelegd werden de barakken van het kamp afgebroken. De weg 
kwam n.l. over het kampterrein te liggen. De kokswoning en kantine bleven staan. De koks-
woning kwam in handen van kapper Botter, die daar nog tien jaar gebruik van heeft gemaakt 
alvorens tot nieuwbouw over te gaan. De kantine werd aan de Ned. Herv. Gemeente ver-
huurd. In januari 1950 was namelijk de laatste dienst in de oude kerk en tot men over de 
nieuwgebouwde kerk kon beschikken diende men toch over een ruimte te kunnen beschik-
ken voor kerkdiensten en de andere bijeenkomsten. Nadat de nieuwe kerk in december 1950 
in gebruik werd genomen verkreeg de kantine nog meer de functie van verenigingsgebouw. 
De bibliotheek en de kleuterschool vonden er haar oorsprong. Vanaf december 1957 hield 
ook de Coöperatieve Boerenleenbank Hardenberg er haar eerste zittingen. Alle verenigingen 
maakten op de één of andere manier gebruik van het gebouw.  In 1955 nam onderwijzer J.H. 
J. Hamer het initiatief tot een actieprogramma om de oude school, die door nieuwbouw 
overbodig zou worden, te gaan herschapen tot een modern huis voor de gemeenschap. Dit 
plan werd door de Stichting Kloosterhaar e.o. verder uitgewerkt. Vanuit de Stichting Kloos-
terhaar e.o. werd 28 oktober 1958 de Stichting Dorpshuis Kloosterhaar opgericht. De be-
stuursleden waren; mevr. L.de Boer-Ouwerkerk, dhr. S. Biewenga, dhr. J. Reinders, dhr. A. 
Drenthen en dhr. B. Sickman. In 1960 werd de nieuwe school in gebruik genomen. De oude 
school werd voor een bedrag van f 8000,- aangekocht van de gemeente Hardenberg. Voor 
de verbouw nam men architect Schuitemaker uit Vroomshoop in de arm. Na vier jaar kon 
het dorpshuis op 25 april 1964 in gebruik worden genomen. Burgemeester de Goede (dit 
was één van zijn laatste officiële handelingen als burgemeester van Hardenberg) onthulde 
hiervoor een bord met de naam ‘t Haarschut. Doordat de inrichting van het dorpshuis ook 
afgestemd was voor het gebruik als gymlokaal werd op 1 april 1964 de Gymnastiek vereni-
ging I.O.S. opgericht. Anno 2014 kunnen wij terug zien op 50 bewogen jaren waarbij zowel 
het dorpshuis als de gymnastiek vereniging haar bestaan hebben bewezen! 

Speeltuin Loldorp Europese Verkiezingen 
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CDA - Europese Volkspartij 5162 103 

PVV (Partij voor de Vrijheid) 1726 53 

P.v.d.A./Europese Sociaaldemocr. 1236 40 

VVD 1359 31 

Democraten 66 (D66) - ALDE 1141 14 

GROENLINKS 447 5 

SP (Socialistische Partij) 1161 38 

ChristenUnie-SGP 3614 12 

Artikel50 46 1 

IQ, de Rechten-Plichten-Partij 3 0 

Piratenpartij 81 5 

50PLUS 471 14 

De Groenen 19 1 

Anti  EU(ro)  Partij 38 3 

Liberaal Democratische Partij 15 0 

JEZUS LEEFT 44 1 

ikkiesvooreerlijk.eu 12 0 

Partij voor de Dieren 369 7 

Aandacht en Eenvoud 6 0 

Totaal 16950 328 

Een ieder die dorpsactiviteiten organiseert verzoeken 
wij dringend haar activiteiten e.d. aan te melden op 
onze site: www.kloosterhaar.com zodat het op de 
agenda geplaatst kan worden.   

-Za.dag 5 juli Overijssels kampioenschap 
Autoblubbering  
-Zo.dag 19 juli. Expositieboerderij Dorps-
archief open van 14.00 - 17.30 uur 
-Vr.dag 14 sept. Beachparty “Wat Woj 
Nou Dah” vanaf 13.00 uur Moto Café De 
Finish. 
-Zo.dag 10 aug. Expositieboerderij Dorps-
archief open van 14.00 - 17.30 uur 
-Wo.dag 13 aug Boerenfietstocht LTO  
-Za.dag 16 aug. 50 jaar Sportvereniging 
I.O.S. bij de gymzaal 14.30 - 17.00 uur 
-Wo.dag 27 aug. Gezellige middag kin-
deren Speeltuin Loldorp  13.30 - 16.00 uur 
-Zo.dag 31 aug. Evangelische wandeling 
(zie artikel in deze Kloosterhaarder) 
-Wo.dag 3 sept. Busreis SKK  
-Zo.dag 14 sept. Expositieboerderij Dorps-
archief open van 14.00 - 17.30 uur 

Dorpsagenda 

Uit het Dorpsarchief  
door Freddie Ekkel 

Dit oude, vervallen gebouwtje te Kloosterhaar met z’n scheefgezakte deuren en golfplaten-
dak, lijkt in’t vrolijke voorjaarszonlicht nog niet zo slecht. Vele jaren diende het als vereni-
gingsgebouw. Zaterdag wordt het nieuwe dorpshuis in gebruik genomen en is het uitge-
diend. Het is niet voor de tijd al heeft het in de loop der jaren goede diensten verleend, men 
was nu wel bijzonder hard aan vernieuwing toe. We nemen dankbaar afscheid. Want dat 
nieuwe gebouw…...enfin, daar vertellen we volgende week wel het één en ander over. (Het 
Noord Oosten 24-04-1964) 



 
Sportvereniging I.O.S. bestaat 50 jaar 

 

 

 

 

 

 
 
 

1964 – 2014 
 

Voor alle leden en oud-leden, 
 

Hierbij willen we jullie uitnodigen om dit samen te vieren met daarbij  
een hapje en een drankje en iets leuks voor de kinderen. 

 
Wanneer: 16 augustus 

 
Tijd: 14:30 uur tot 17:00 uur 

 
Waar: voor gymzaal De Polderhoek 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
bestuur Sportvereniging I.O.S. 



kaar voort helpen. UNI is enthousiast deel-
nemer aan de werkgroep sportverenigingen 
in het kader van Kloosterhaar voor Elkaar 
en we zien zeker veel voordelen in deze 
manier van samenwerking.  Wij zijn echter 
van mening dat gedwongen medegebruik 
van de accommodatie dit achterliggende 
idee niet ten goede komt en in de toekomst 
meer afbreekt dan opbouwt. De CDA frac-
tie was dit met ons eens en gaf ook aan dat 
vier eigen kleedkamers voor UNI een duur-
zame oplossing voor de toekomst is. Na 
een lange zit op de publieke tribune kregen 
we rond de klok van 22.30 dan het beslis-
sende antwoord. Met een krappe meerder-
heid van 15 stemmen voor en 13 tegen 
krijgt UNI geld voor vier nieuwe kleedka-
mers. De positieve lijn die we de afgelopen 
jaren hebben weten in te zetten kunnen we 
nu ook wat betreft onze accommodatie 
voort zetten. Naast een prachtig kunstgras-
veld en een mooie kantine zullen we ook 
straks beschikken over vier nieuwe kleed-
kamers. Het echte werk moet nu nog be-
ginnen, maar ik ben nu al een super trotse 
voorzitter dat we dit met elkaar hebben we-
ten te bereiken! Gemeenteraad bedankt! 
 
Marleen van Nuil Voorzitter kv UNI 

-Al geruime tijd brengen wij graag de fol-
ders op vrijdag of zaterdag rond in Klooster-
haar en Balderhaar. U kunt uw folders inle-
veren, liefst voor donderdag,  aan de 
Schoolstraat 20 in Kloosterhaar. We bezor-
gen ze dan op vrijdag of zaterdag.  
We vragen hiervoor €18,- per folder. Voor 
bezorging in Kloosterhaar en Balderhaar 
hebben wij c.a. 580 folders nodig.  
Voor informatie kunt u bellen met: 0523-
857457 of 06-41594631 (Graag rond etens-
tijd, dan zijn we meestal wel thuis)  
Groeten van Max en Boris Wijngaarden. 

-Onze inmiddels al jarenlange succesvolle 
loterijactie is alweer in volle gang. Er zijn 
alweer 3 trekkingen geweest. Hieronder vol-
gen de prijswinnaars. 
Maart 2014 
1e prijs: Fam. Hofsink, Dorpsstraat 12a 
2e prijs: Fam. Keuken, Duytschstraat 35 
3e prijs: Fam. J.W. Bakhuis, Fredriksstrt. 16 
4e prijs: Fam.Schoemaker, Dorpsstraat 44 
April 2014  
1e prijs: T. Schoemaker, Duytschstraat 15 
2e prijs: H. Gort, Duytschstraat 48 
3e prijs: Fam. Van Nuil, Kleinhaar 3 
4e prijs: H.J. Boshove, Dorpsstraat 86 
Mei 2014  
1e prijs:  H. Spijker, Randweg 20 
2e prijs:  H. Vos, Kleinhaar 89 
3e prijs:  J. Fokke, Schoolstraat 21 
4e prijs:  Fam. Reinders, Schoolstraat 77 
Juni 2014. 
1e prijs: Fam. Roessink, Duytschstraat 9 
2e prijs: H.J. Boshove, Dorpsstraat 86 
3e prijs: Fam. Benjamins, Verl.Broekdijk 22 
4e prijs: R. Dam, Kleinhaar 9 
Alle winnaars gefeliciteerd en alle deelne-
mers bedankt voor het kopen van de loten. 
Inmiddels is het rustig bij de muziek. Het is 
vakantie. Na de vakantie gaan we er weer 
vol voor, want op 11 oktober doen we weer 
mee aan de strijd om de gemeentevlag van 
de Gemeente Hardenberg. Dit jaar weer in 
de Voorveghter te Hardenberg.  

-Op dinsdag 10 juni is dan eindelijk de 
knoop doorgehakt: UNI krijgt vier eigen 
nieuwe kleedkamers. Verschillende bestu-
ren van UNI zijn al jaren bezig met de reno-
vatie/nieuwbouw van de kleedkamers. Na-
dat we het in april vorig jaar opnieuw onder 
de aandacht van het college hebben ge-
bracht, begon het in september weer te lo-
pen. We kregen te horen dat nieuwbouw 
van onze kleedkamers als noodzakelijke in-
vestering werd voorgesteld voor de begro-
ting. We kregen hoop. In oktober kregen we 
bericht dat de gemeente echter geen geld 
had voor nieuwbouw van onze kleedkamers: 
we moesten het nog maar een jaartje met 
onze kleedkamers volhouden. We hebben 
geen moment getwijfeld en de gemeente-
raadsleden uitgenodigd. Zij waren direct 
doordrongen van het feit dat er aan deze si-
tuatie op zeer korte termijn wat gedaan 
moest worden. Er werd een motie aangeno-
men waarin werd gesteld dat het college er 
voor 1 februari met ons uit moest komen. 
Na enige vertraging kwam het college met 
een voorstel: een bedrag  voor privatisering 

en nieuwbouw van twee kleedkamers, met 
medegebruik/huur  van twee kleedkamers 
van de voetbal in Kloosterhaar. De huur zou 
dan betaald worden door de gemeente  Har-
denberg. Dit hadden we niet aan zien ko-
men. Echter moest het voorstel van het col-
lege nog goedgekeurd worden door de ge-
meenteraad. De hoop bleef, maar ik kan niet 
ontkennen dat die minder en minder werd. 
We hebben toen nogmaals een keer inge-
sproken en de plannen versoberd. De oriën-
terende ronde van 27 mei nam een onver-
wachte wending.  OpKoers.nu stelde de 
voorzichtige vraag of het niet mogelijk was 
om een kleine handreiking richting ons te 
doen om geld beschikbaar te stellen voor 
vier kleedkamers. Het CDA, de VVD en 
D66 gaven aan hier ook wel wat in te zien. 
Het CDA stelde voor om samen deze hand-
schoen op te pakken en een voorstel in te 
dienen voor de raadsvergadering van 10 ju-
ni. De partijen hebben woord gehouden en 
dit resulteerde in een amendement. Wethou-
der Prinsse was het niet met het ingediende 
amendement eens. Juist in het kader van 
Kloosterhaar voor Elkaar en Noaberschap 
vond hij medegebruik een prima oplossing. 
Noaberschap betekent voor UNI in goede 
harmonie samenleven, samenwerken en el- 

Folder bezorging  

 

 

 

 

Voor deze “Ondernemen in uitdagende tijden” hebben we André Mollen van 

Motocafé  “De Finish” bereid gevonden om het één en ander te vertellen over zijn 

“bedrijf”. 

In de loop van het gesprek bleek het deze keer een verhaal met een verrassende 

uitkomst te zijn…………… 

 

In 2009 begon de “carrière” van André in de horeca, toen hij zijn ouders Teun en Hennie 

ging ondersteunen met hun werkzaamheden in het “Olde Jagershuus”, dat zij ongeveer 35 

jaar geleden kochten (het toenmalige Café Evers). 

De insteek was, dat vader en moeder Mollen het café voor hun rekening zouden nemen en 

André het terras zou “exploiteren”, voornamelijk als pleisterplaats voor motorrijders, 

vandaar ook de naamsverandering in Motocafé “De Finish”. 

Gedurende het eerste jaar bleek, dat deze formule niet het succes werd, waarop André had 

gehoopt, maar dat er daarentegen steeds meer vraag kwam naar mogelijkheden om feestjes, 

c.q. verjaardagen te organiseren. 

In overleg werd besloten om deze weg in te slaan en dit bleek wel succesvol te zijn. 

 

Daarbij wist ook de jeugd van Kloosterhaar (in de leeftijd van 18 tot ca. 26 jaar) al snel de 

weg te vinden naar het Motocafé. 

André stelde het café open voor de jongeren tijdens de jaarwisseling, maar ook op de 

zaterdagavonden was en is het vaak gezellig druk. Is er dan ook nog een feestje, dan heeft 

André hulp van “buurman” Kevin Schröder, die op basis van een 0-uren contract bij hem in 

dienst is en ook zijn ouders helpen nog regelmatig een handje mee. 

 

Toch heeft André besloten om het café met ingang van 1 januari 2015 te sluiten….. 

Meerdere redenen liggen hieraan ten grondslag: zijn eigen drukke werkzaamheden in de 

wegenbouw, de steeds veranderende en strengere regelgeving en “last but not least”:       

zijn ouders verdienen het om te gaan genieten van hun oude dag! 

 

Voor het echter zover is, staat het “Wat Woj Nou Dah” festival nog op de agenda, dat vorig 

jaar als grap begon en dit jaar dus een vervolg krijgt op 8 en 9 augustus a.s. 

 

Ondanks dat hij geen cafébaas in hart en nieren is, stelt André er prijs op te vermelden, dat 

hij het werk graag heeft gedaan en dat hij, zowel als zijn ouders, vooral het contact met de 

jeugd altijd als heel plezierig hebben ervaren! 

 

Het ondernemerschap in de huidige uitdagende tijd krijgt voor de familie Mollen dus geen 

vervolg, maar we wensen hen niettemin alle goeds voor de toekomst toe! 

Korfbalvereniging UNI 

Muziekvereniging Crescendo 

ONDERNEMEN IN UITDAGENDE TIJDEN 
Hoe vergaat het ondernemers in Kloosterhaar? 
Aflevering 10 : Motocafé “De Finish” Door Hennie Drenthen 


