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Van de redactie

Van de bestuurstafel

Nieuwe samenstelling redactie
De Kloosterhaarder.
De eerste Kloosterhaarder kwam in
november 2000 uit. Oud-bestuurslid Atze de
Vries nam destijds het initiatief om de
nieuwsbrief, die tot die tijd zo nu en dan uit
kwam, van een nieuwe lay-out te voorzien
en uit te gaan geven onder de naam “De
Kloosterhaarder”.
Inmiddels zijn wij al weer met de vijftiende
jaargang bezig. Dit leek mij een goed
moment voor het overdragen van mijn
werkzaamheden tot het samenstellen van
onze Kloosterhaarder. De historische
werkzaamheden vragen veel van mijn
beschikbare tijd en daardoor komen andere
zaken wel eens in de knel. Ik heb het werk
altijd met veel plezier gedaan en uiteraard
blijf ik via de rubriek “uit het Dorpsarchief”
toch nog een beetje betrokken bij ons
krantje.
Ingrid Schepers, ons nieuwe bestuurslid in
Plaatselijk Belang, en mijn broer Zwier
Ekkel zullen de redactie voortzetten en
mogelijk met nieuwe ideeën komen.
Hennie Drenthen blijft de rubriek
“Ondernemen in uitdagende tijden”
verzorgen en tekstuele controle blijft in
handen van Ina Botter en Renate Klinkien.
Kortom; een goede toekomst voor de
Kloosterhaarder!
Bij deze overdracht wordt ook het nieuwe
email actief, dit wordt nu:

Na een mooie zomer met veel zwemweer
kwam toch vrij plotseling wat kou, zodat het
onvermijdelijk werd, dat ons zwembad
moest sluiten. Voor het komende seizoen
wordt naarstig gezocht naar vrijwilligers,
omdat het anders niet meer verantwoord is
om het zwembad in de zomer zo vaak open
te houden!
Met diverse zorgorganisaties wordt gekeken
naar de mogelijkheid om een Buurtkamer in
Kloosterhaar te openen.
De diverse vrijwilligers, die zich bij de
enquête hebben opgegeven om te willen
helpen,
worden benaderd als het
projectplan gedragen wordt door de zorg
organisaties en de gemeente. Binnenkort
volgt er nog een uitnodiging om samen te
komen voor een terugkoppeling van de
voorbereidingsfase van het hele project
Kloosterhaar Voor Elkaar. Hierna is het de
taak van Plaatselijk Belang om de
uitvoering te begeleiden, voor zover nodig.
Het Dorpshuis is al heel ver in de realisatie
van de projectplannen om ’t Haarschut te
pimpen. Iedereen is van harte welkom er
eens kennis van te nemen.

dekloosterhaar@gmail.com
Graag dus even aanpassen in uw adresboek.
Met vriendelijke groet,
Freddie Ekkel
De nieuwe redactie
Wij, de nieuwe redactie, willen Freddie
hierbij bedanken voor al die jaren dat hij
“De Kloosterhaarder” heeft verzorgd.
Wij zullen ons best doen om “De
Kloosterhaarder” op dezelfde voet voort te
zetten.
Natuurlijk kunnen we dit niet alleen en zijn
we afhankelijk van de inbreng van een
ieder.
We hopen in ieder geval om “De
Kloosterhaarder” nog jaren uit te gaan
brengen en we houden ons van harte
aanbevolen voor nieuwe ideeën.
Met vriendelijk groet,
Ingrid en Zwier

Door de mooie zomer is er flink ervaring
opgedaan met zonnecellen op diverse daken
en het resultaat valt ons niet tegen.
Cogas heeft aangegeven, dat ze in de
buitengebieden van Hardenberg glasvezel
willen aanleggen, voor zover er geen kabel
voor TV en telefoon beschikbaar is. Hoe
dat verder gaat houden we nauwlettend in
de gaten.
Indien we berichten en vooral nieuws
hebben voor en van ons dorp, dan zullen we
ook het radiostation NOOS hiervoor
inschakelen. Genoeg activiteiten in de
dorpsagenda en weer met frisse moed naar
de volgende klas of school, want ook daar is
het “gewone leven” na de mooie
zomervakantie weer aangebroken.
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Zwembad nieuws

Inmiddels is het zwembad alweer gesloten.
Het kwakkelende weer van de maand
augustus heeft ons doen besluiten de
poorten al vroegtijdig te sluiten. Dit om
enkele kosten te kunnen besparen. Al met al
was het een redelijk jaar. De inkomsten van
de kaartverkoop lag dit jaar iets hoger dan
vorig
jaar.
Hopelijk
hebben
de
zonnepanelen hun werk goed gedaan en zal
de afrekening dit jaar lager uitvallen.
Verder hebben we weer de diverse controles
en inspecties gehad van overheidswege. Dit
jaar waren er weinig op en aanmerkingen.
Het gebouw heeft een mooie opknapbeurt
gehad, waarvoor onze dank aan de
vrijwilligers die dit hebben uitgevoerd.
Nieuwe “badmeesters” nodig!
Voor het volgende seizoen zullen we op
zoek
moeten
naar
twee
nieuwe
“badmeesters”. Jan Ekkel en Riet
Benjamins stoppen er na een lange periode
mee. Dus voelt u zich geroepen om ons te
helpen, meld je dan aan bij een van de
bestuursleden van de zwembadcommissie.
Vanaf deze plaats willen we de scheidende
badmeesters bedanken voor hun jarenlange
inzet voor het zwembad.
Bargnspop
21 juni jl. was het weer Bargnspop dag op
het zwembadterrein. Het was weer een
gezellige dag met goed weer. We kunnen
weer rekenen op een mooie opbrengst voor
het zwembad.
Ook hier is een woord van dank op z´n
plaats voor de vele vrijwilligers van het
Bargnspopteam. Hopelijk volgend jaar weer
een vervolg.
Vrijwilligers bedankt!
Verder willen we aan het eind van het
seizoen ook alle andere vrijwilligers
bedanken voor hun inzet bij het zwembad.
Zonder deze mensen is het niet mogelijk een
zwembad te runnen zoals wij dat doen.
Dank, dank, dank!!!

Bargnspop
Drie maanden na de 22e editie van
Bargnspop kunnen wij terugkijken op een
muzikaal geslaagd festival. De bands deden
waarvoor wij ze hadden uitgenodigd en
creëerden een feestelijke sfeer op het
zwembadterrein.
Het financiële resultaat daarentegen was
met
afstand het slechtste van alle
voorgaande edities. Het bezoekersaantal lag
dit jaar ver onder het aantal waarop wij in
voorgaande jaren nog konden rekenen.
Misschien heeft het WK voetbal ons parten
gespeeld. Hierdoor moesten wij uitwijken
naar een datum die ongewoon is voor het
houden van ons festival. Wij hopen dat het
een incident is geweest omdat wij ons
anders moeten beraden over de voortzetting
van Bargnspop.
Zoals jullie wel weten zorgen wij er voor
dat met de opbrengsten van Bargnspop het
zwembad het hoofd boven water kan
houden. Niet alleen verfraaiing van het
zwembad maar ook flinke bijdragen in de
exploitatie hebben er voor gezorgd dat het
zwembad er zo prachtig uitziet en een
voorbeeld is binnen de gemeente
Hardenberg.
Dit jaar hebben wij een flinke investering
van € 9000,00 gedaan voor het plaatsen van
zonnepanelen. Hierdoor denken wij flink te
kunnen besparen op de energierekening.
Tot slot wil ik sponsors, vrijwilligers en
bezoekers van Bargnspop te bedanken voor
een muzikaal zeer geslaagd Bargnspop.
Tot ziens,
volgend jaar op de eerste zaterdag van juli.

Cantecleer nieuws
Een nieuw schooljaar
We zijn weer met frisse moed begonnen met
het nieuwe schooljaar. Zes weken vakantie
lijkt heel wat als je er voor staat, maar het
schiet je tussen de vingers door…
We hebben er in ieder geval weer zin in!!
Nieuwe juf
We zijn dit jaar gestart met een nieuwe
collega. Juf Cobi Schottert heeft samen met
juf
Marianne
Timmerman
de
combinatiegroep 4/5a. Juf Cobi heeft
hiervoor op de Prinses Margrietschool in
Balkbrug gewerkt. Wij wensen juf Cobi
heel veel succes en vooral plezier bij ons op
Cantecleer!!!
Oud papier
Op elke tweede zaterdag van de maand kunt
u uw oud papier weer kwijt bij Ardesch
tussen 9.00 uur – 12.00 uur.

Schoolplein
Een aantal fanatieke vrijwilligers is druk
bezig met het renoveren van het
kleuterplein. Er is inmiddels heel veel werk
verricht en het einde is bijna in zicht. Het
ziet er nu al prachtig uit!! Er zijn rubberen
tegels geplaatst, het speelhuis wordt
gerepareerd en er is opnieuw bestraat. Graag
wil ik hierbij deze vrijwilligers alvast
ontzettend bedanken voor hun inzet!
Data Textielinzameling van
ReShare/ Leger des Heils:
Dit schooljaar zal twee keer een inzameling
worden gehouden, nl. op maandag 27
oktober en op maandag 8 december. U kunt
dan ’s morgens vanaf 8.00 uur, maar vóór 9
uur uw kleding in zakken bij de
hoofdingang van de school neerzetten.
1 oktober teldatum
Op 1 oktober worden op alle scholen in
Nederland de leerlingen geteld, dus ook op
“Cantecleer”. Op 1 oktober vorig schooljaar
telde onze school 169 leerlingen. Zoals het
er nu naar uitziet zal de school op de
teldatum van dit schooljaar 163 leerlingen
tellen.
Kinderzegelactie
Ook dit jaar
doet de school
weer mee met
de
nationale
kinderzegelactie. Vanaf woensdag 24 september komen
de kinderen uit groep 8 weer langs de deur
voor de kinderpostzegelactie.
Stichting Kinderpostzegels Nederland is een
kinderhulporganisatie met als motto: 'voor
kinderen door kinderen'. De jaarlijkse
Kinderpostzegelactie
is
hiervan
het
sprekende voorbeeld en vormt het
visitekaartje van de organisatie. Kinderen
helpen met de actie andere kinderen. Met de
opbrengst
steunt
Kinderpostzegels
wereldwijd
projecten
waarin
de
bescherming en ontwikkeling van kinderen
centraal staan. Kinderpostzegels vindt het
belangrijk kinderen zoveel mogelijk te
betrekken bij projecten. Omdat ook hier
geldt: voor kinderen, door kinderen.
Agenda Cantecleer
Woensdag 1 oktober 2014
Start Kinderboekenweek thema “Feest”.
Schoolvoetbaltoernooi jongens
Donderdag 2 en vrijdag 3 oktober 2014
Studiedagen team, leerlingen vrij
Maandag 6 oktober 2014
Jaarlijkse ouderavond
Zaterdag 11 oktober 2014
Oud papier
Maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober 2014
Herfstvakantie

Muziekvereniging Crescendo
Er hebben inmiddels weer enkele trekkingen
plaatsgevonden van onze loterijactie. Zoals
altijd op het notariskantoor te Hardenberg.
Hieronder volgen de winnaars:
JUNI 2014
1e prijs: Fam. Roessink, Duytschstraat 9
2e prijs: Fam. H.J. Boshove, Dorpsstraat 86
3e prijs: Fam. Benjamins,
Verlengde Broekdijk 22
4e prijs: Fam. R. Dam, Kleinhaar 95
JULI 2014
1e prijs: Myrthe en Chiel, Lagendijkstr. 13
2e prijs: Fam. Jansen, Oude Vaart 2
3e prijs: Fam. H. Ekkel, Dorpsstraat 78
4e prijs: Fam. H.J. Meyerink,
Verlengde Broekdijk 37
AUGUSTUS 2014
1e prijs: Fam. A. Ekkel, Frederiksstraat 24
2e prijs: Mevr. Ringelink, Sportstraat 6
3e prijs: Fam. J.J. van der Ley, Kleinhaar 87
4e prijs: Fam. Schaub, Dorpsstraat 84
SEPTEMBER 2014
1e prijs: Fam. Luisman, Dorpsstraat 21
2e prijs: R. Bakker, Parallelweg 2
3e prijs: Fam. Vos, Duytschstraat 46
4e prijs: E. Busscher, Groenedijk 5a
Het is een drukke tijd voor de vereniging.
Na de vakantie hebben er weer diverse
concerten en optredens plaatsgevonden.
Enkele hiervan als voorbereiding op het
gemeentefestival op 11 oktober in “De
Voorveghter” te Hardenberg.
Hopelijk
kunnen we weer een goed resultaat
neerzetten.
Enkele belangrijke data:
Zondag 5 oktober 2014
Koffieconcert
11.00 uur in het dorpshuis
Zaterdag 11 oktober 2014
Gemeentefestival
Vanaf 18.00 uur
“De Voorveghter” te Hardenberg
Vrijdag 7 november 2014
Concert in de NH Kerk te Kloosterhaar
vanaf 19.30 uur.
M.m.v. diverse Muziekgroepen uit
Kloosterhaar en Sibculo.
Zaterdag 15 november 2014
Concert van de 4 opleidingsorkesten van
onze dirigent.
Aanvang: 19.30 uur
dorpshuis
(onder voorbehoud)
Woensdag 24 december 2014
Medewerking aan de kerstnachtdienst

Oranje Comité

Kloojo nieuws

Nieuws van De Oversteek

Beste Kloosterhaarders,
Door een aantal omstandigheden heb ik
besloten mijn voorzitterschap van het
Oranje Comité neer te leggen.
Dit had ik een hele tijd geleden al
aangekondigd, maar na de laatste feestweek
heeft e.e.a. zijn beslag gekregen.
Langs deze weg wil ik graag iedereen
bedanken die op welke wijze dan ook
meegewerkt hebben aan het doen slagen van
de diverse activiteiten in de jaren dat ik
voorzitter mocht zijn. Mensen uit de
bevolking en diverse organisaties en/of
verenigingen.
Ook de leden van het Oranje Comité wil ik
graag nogmaals bedanken. Ik weet als geen
ander hoe druk jullie zijn met het
organiseren van de diverse activiteiten, en
het enthousiasme waarmee jullie dit hebben
gedaan en nog ongetwijfeld zullen doen.
Het was elk jaar weer puzzelen om de
activiteiten rond te krijgen, maar door een
goede samenwerking onderling, is het altijd
weer goed gekomen, waarvoor hulde.
Dat bijvoorbeeld de playbackshow nog
steeds één van de grootste “trekkers” is, is
prima en goed om te zien. Maar men moet
er wel voor waken dat dit steeds weer
“vernieuwend” is en blijft.

De vakantie zit er op en de jaarlijkse
speeltuinmiddag van Speeltuinvereniging in
samenwerking met de Kloojo heeft
plaatsgevonden op woensdag 27 augustus jl.
De middag werd, mede dankzij het
prachtige weer, erg goed bezocht. Ruim 100
kinderen wisten de weg naar de speeltuin te
vinden. Daar kon naar hartenlust gespeeld
worden met allerlei spellen uit de NUSObus. Ook het springkussen en het schminken
mochten natuurlijk niet ontbreken. Aan het
einde van de middag werden nog twee leuke
puzzels verloot; Maudi Schepers en Thijs
Jager waren de gelukkige winnaars.
Iedereen die geholpen heeft om deze
middag mogelijk te maken: hartelijk dank.

Binnenkort
gaat
Janine
met
zwangerschapsverlof. Woensdag 8 oktober
zal haar laatste werkdag zijn bij de
Oversteek. Anja en Wendy zullen de uren
van Janine tijdens haar verlof gaan
overnemen.

Wie mijn opvolger is of zal worden is mij
op het moment van dit schrijven niet
duidelijk, maar ik mag aannemen dat het
huidige bestuur hiervan bericht zal doen.
Ongetwijfeld zien wij elkaar op één van de
andere activiteiten in ons prachtige dorp.
Met vriendelijke groet,
Wim Potgieter.

SKK
Woensdag 3 sept. was weer de jaarlijkse
busreis. Half 9 vertrokken uit Kloosterhaar
richting ‘t Harde naar Ampies Berg. Een uit
de hand gelopen hobby voor een prachtige
tuin met rotsen, watervallen, vijvers en alle
soorten bloemen. Van daaruit richting de
lunch in Heerde. Na de lunch naar de
zandsculpturen in Garderen. Ook daar was
het prachtig. Mensen, voorwerpen en noem
maar op, en dat allemaal van zand.
Onbegrijpelijk. Wij hadden natuurlijk de
weergoden mee, dus de dag kon niet meer
stuk. Het diner was in Dalfsen en met een
kop koffie in het dorpshuis was de dag ten
einde.
4 November is er een optreden van het
Vrijetijdsorkest uit Hardenberg e.o. in het
dorpshuis.
Toegang
gratis.
Het
vrijetijdsorkest bestaat uit mensen uit de
hele gemeente Hardenberg. Ook uit Sibculo
en Kloosterhaar doen mensen mee.
Komt allen en let op de aanplakbiljetten.

Kinderwerk
Vorig seizoen werden de kinderwerkmiddagen en -avonden goed bezocht.
We hopen dat ook dit seizoen de kinderen
de weg naar Kloojo weer weten te vinden.
Let op: de tijden zijn aangepast; namelijk:
Woensdagmiddag van 14:00 uur tot 15:15
uur
Vrijdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur
Houd voor de activiteiten de nieuwsbrief
van school goed in de gaten.
Voor de kinderwerkgroep zijn inmiddels
twee nieuwe leden gevonden:
Renate Biglaar en Annabel Evers. Goed
nieuws dus, want we zijn onze vrijwilligers
hard nodig!
Tienerwerk
Ook dit seizoen is er op de eerste vrijdag
van de maand weer een tieneravond voor
groep 8 en klas 1. Houd Facebook in de
gaten voor de data en activiteiten!!
Algemeen
Kloojo is nog steeds dringend op zoek naar
mensen die eens per zes weken een uurtje
willen schoonmaken. U wilt toch ook dat de
kinderen kunnen genieten van de
activiteiten in een schoon en fris
jeugdhonk!? Kom ons team versterken en
meld u aan: kloojo@hotmail.nl
Dag en tijdstip is onderling bespreekbaar.

Evangelisatiedienst Kloosterhaar
Op zondag 2 november a.s. is er een evangelisatiedienst in de kerk in Kloosterhaar.
Voorganger in deze dienst is ds. C. Weeda
uit Deventer. Muzikale medewerking wordt
verleend door “Le mot chante̒” uit Sibculo
o.l.v. Marjan Snippe. Het thema van deze
dienst is: “Laat God niet los”.
WIJ VERHEUGEN ONS OP UW KOMST.
De Evangelisatiecommissie Kloosterhaar/
Sibculo.

Dagopvang en buitenschoolse opvang is
bedoeld als opvang voor kinderen waarvan
ouders werken. Ouders kunnen hiervoor
kinderopvangtoeslag aanvragen bij de
belastingdienst.
Sinds anderhalf jaar kunnen werkende
ouders
ook
voor
de
peuteruren
kinderopvangtoeslag aanvragen. Is er geen
recht op kinderopvangtoeslag, kan u peuter
toch naar de peuterspeelzaal. De gemeente
subsidieert dan een deel van de kosten.
Bij de dagopvang en bij de peuterspeelzaal
werken we aan het thema ‘Welkom Puk’.
Bij
ieder
thema
horen
liedjes,
voorleesboeken,
woordkaarten,
bewegingsspellen en we maken met de
kinderen samen iets leuks wat bij het thema
past. Eind september starten we met het
thema ‘Hatsjoe’. U ziet dan hoe de locatie
verandert
qua
speelhoeken
en
raamschilderingen; alles in het thema
“Hatsjoe”. Zo hebben we het over ziek zijn
en beter worden, over het ziekenhuis en de
dokter, over (gezond) eten en drinken om
lekker fit te blijven etc.
Ook binnen de buitenschoolse opvang
hebben we voor de komende periode weer
een uitdagend en leuk activiteitenprogramma gemaakt. Nieuw is dat we dit
jaar in de herfstvakantie een workshop gaan
houden. Deze workshop is ook toegankelijk
voor kinderen die geen gebruik maken van
vakantieopvang. Binnenkort vindt u een
flyer met meer informatie over de
workshop.
Locatie de Oversteek wordt meer en meer
een tweede thuis voor kinderen en een plek
waar kinderen elkaar ontmoeten. Onze
pedagogisch medewerkers – Janine, Anja,
Zwanet, Ida, Wendy , Jerry en Anna –
zorgen er voor dat het de kinderen aan niets
ontbreekt!
Wilt u meer weten over de Oversteek, kom
dan gerust eens binnenlopen…
NIEUW E-MAIL ADRES
“DE KLOOSTERHAARDER”

dekloosterhaarder@gmail.com
Dit is vanaf heden het enige en
juiste adres voor uw kopij!

ONDERNEMEN IN UITDAGENDE TIJDEN
Hoe vergaat het ondernemers in Kloosterhaar?
Aflevering 11 : Dragt Autoschade en Ruitbreuk

Door Hennie Drenthen

Dit keer hebben we voor deze rubriek gesproken met Bert Dragt van Dragt Autoschade en Ruitbreuk om het één en ander te vertellen over
het bedrijf aan de Schutstraat.
Het was in het midden van de jaren ’80, dat vader Gerrit Dragt de zaak begon; echter niet op de huidige locatie, maar iets verderop aan
dezelfde Schutstraat (nr. 20); maar wegens ruimtegebrek werd het bedrijf in 1997 verplaatst naar de huidige locatie (nr. 24).
Behalve voor schades en ruitbreuk kon men er toen ook terecht voor APK keuringen, maar omdat de combinatie van APK keuringen en
schadeherstel (te) veel werk met zich meebracht, werd ca. 12 jaar geleden besloten om de APK keuringen af te stoten en zich alleen te
richten op het herstellen van autoschade, ruitreparatie en spuitwerk.
Vanaf 2004 is Bert, samen met z’n ouders, werkzaam binnen het bedrijf, waarbij de taakverdeling zodanig is, dat Bert hoofdzakelijk in de
werkplaats te vinden is (dagelijkse gang van zaken), samen met 3 vaste krachten en vader Gerrit meestal op kantoor, daarbij ondersteund
door moeder Dragt, die de administratie verzorgt.
Dacht de familie in 1997 met de verhuizing naar de huidige plek het ruimtegebrek te hebben opgelost; toch bleek enige tijd geleden, dat er
behoefte was aan een extra, grotere ruimte om naast personenauto’s ook schade aan vrachtwagens, tractoren en andere (industriële)
transportmiddelen te kunnen herstellen.
Daartoe werd dit jaar begonnen met de bouw van een nieuwe hal en deze zal, naar verwachting, begin 2015 officieel in gebruik worden
genomen………zoals Bert zegt: “het bewijs, dat de familie Dragt altijd dingen bedenkt en overal een uitdaging in ziet!”
Bert geeft desgevraagd aan, dat het bedrijf niet echt last heeft (gehad) van de recessie; misschien laat men een enkel krasje of klein deukje
niet direct herstellen; echter hij merkt wel, dat de voortschrijdende techniek (met name “slimmere” auto’s en nieuwe, elektronische
hulpmiddelen) én meer rotondes in plaats van kruispunten, de verkeersveiligheid ten goede komen en dat dientengevolge het aantal schades
wel wat afneemt.
Bij Dragt Autoschade staat het bieden van service aan de klant hoog in het vaandel:
zo probeert Bert altijd mee te denken met de klant om de best mogelijke oplossing te zoeken, is er vervangend vervoer beschikbaar ingeval
van schade en kan men er eigenlijk altijd terecht!
Wij wensen de familie Dragt, zowel zakelijk als privé, nog vele goede jaren toe!
Voor meer informatie:
Dragt Autoschade en Ruitbreuk
Schutstraat 24
7694 AZ Kloosterhaar

telefoon: 0523-242500
internet: www.dragtautoschade.nl
e-mail: contact@dragtautoschade.nl

Dorpsagenda
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.
Zaterdag 4 oktober 2014
Kinderkleding en speelgoedbeurs in het Dorpshuis.
Van 09.30 uur tot 12.30 uur.
Zondag 5 oktober 2014
Koffieconcert zangvereniging Jubilate en muziekvereniging
Crescendo. Aanvang: na de kerkdienst
Vanaf circa 12.00 uur zondagsbrunch in het Dorpshuis.
Kosten zijn € 6,00 per persoon
Opgave tot 1 oktober bij Gerie Kampman, tel. 242173
Zondag 12 oktober 2014
Expositieboerderij Dorpsarchief open van 14.00 - 17.30 uur
Adres: Verlengde Broekdijk, tegenover kalkzandsteenfabriek
Woensdag 15 oktober 2014
Samen eten in het Dorpshuis
Opgave tot 13 oktober bij Gerie Kampman, tel. 242173 Aanvang:
17.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur. Kosten € 7,50 per persoon
Zondag 2 november 2014
Evangelisatiedienst in de kerk in Kloosterhaar
Muzikale medewerking van “Le Mot Chante” uit Sibculo
Dinsdag 4 november 2014
Concert RVO (regionaal vrijetijdsorkest) in het Dorpshuis, aanvang:
14.00 uur
Woensdag 5 november 2014
Naai- en handwerk café in het Dorpshuis, aanvang: 19.30 uur

Zaterdag 8 november 2014
Klostertaler Volksfest 2014 met de band “Ohne Gewahr”
Dorpshuis ‘t Haarschut, zaal open vanaf 20.00 uur.
Entree: €10,00 (voorverkoop) en €12,50 (aan de kassa)
Zondag 9 november 2014
Concert “Knipoog naar kerst”in de Hervormde kerk te Kloosterhaar
Meer informatie volgt binnenkort op de website: www.kerkactief.nl
Vrijdag 14 november 2014
Uitstapje naar een tuincentrum, georganiseerd door Noaberschap
Opgave voor 7 november bij Charlotte Olsman, tel. 241531
Kosten € 2,50 per persoon voor vervoer
Woensdag 19 november 2014
Samen eten in het Dorpshuis
Opgave tot 13 oktober bij Gerie Kampman, tel. 242173 Aanvang:
17.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur. Kosten € 7,50 per persoon
Vrijdag 28 november 2014
Sinterklaasavond senioren kontakt Kloosterhaar (SKK)
Woensdag 3 december 2014
Naai- en handwerk café in het Dorpshuis, aanvang; 19.30 uur
Vrijdag 12 december 2014
Kersmarkt in het Dorpshuis. Aanvang: 16.00 uur
Woensdag 17 december 2014
Groot kerstdiner in het Dorpshuis, georganiseerd door Noaberschap
en vrouwenvereniging Petra. Kosten € 10,00 per persoon.
Opgave tot 10 december bij Gerie Kampman, tel. 242173.

Sportvereniging I.O.S.

Kloosterhaar voor elkaar!

In Memoriam Lucas Boshove

Sportvereniging I.O.S. Kloosterhaar heeft in
augustus met leden , oud leden en leiding
haar 50 jarige bestaan gevierd. Nog bedankt
voor uw komst , giften en leuke reacties.

In het kader van Kloosterhaar voor Elkaar is
begin dit jaar een Arbeidspoule opgezet.
Doel hiervan is om mensen die in de WW
zitten of een bijstandsuitkering hebben
actief en betrokken te houden en hen waar
mogelijk te helpen een baan te vinden.
Tijdens een Voor Elkaar Markt in januari
hebben zich 13 mensen gemeld voor deze
Arbeidspoule. Hoe is het hen intussen
vergaan?

Op 2 september jl. is onze oud-inwoner
Lucas Boshove in zijn woonplaats Hasselt
overleden. Hij was 59 jaar. Lucas zag zijn
levenslicht op het terrein van het huidige
zwembad de Barg’ns. Daar woonde vader
Lucas en moeder Marietje in een loods die
eerder bewoond was geweest door personeel
van de firma Sanders, Snepvanger en
Vlieger. (Deze firma was belast met de
aanleg van de Van Royensweg). Niet zo
lang hierna verhuisde het gezin naar
Dorpsstraat 90. In 1977 ging Lucas ‘samen
wonen’ met vriendin Ria Grootoonk. Lucas
had het huis gekocht van opa en oma Kees
en Miene Biglaar (de huidige woning van
Anjo en Dineke de Jager). Zij waren
hiermee een van de “eerste samenwoners”
in ons dorp. Op de reactie van dorpsbewoners; “Dat doei toch nie, zo bi’j
mekaar lig’n” kregen ze van Lucas het
nuchtere antwoord; “O wi’j zit en stoat ok
wel is!” Deze nuchterheid was typerend
voor Lucas. In ons dorp begon ook zijn
politieke loopbaan via de Jonge-Socialisten
(PvdA). Ook op het werk bij Wavin kwam
zijn sociale betrokkenheid naar voren. Hij
was daar o.a. voorzitter van de OR. Via
Wavin kwam hij ook in Zwolle te werken.
Om dichter bij zijn werk te kunnen wonen
werd als nieuwe woonplaats Hasselt
gekozen. Hier belande hij ook al vrij snel in
de politiek. Van 1986 tot 1990 was hij daar
raadslid voor de PvdA. Na de samenvoeging
in 2001 van de gemeenten Genemuiden,
Hasselt en Zwartsluis tot gemeente
Zwartewaterland,
wer d
Lucas
wethouder. Hij heeft hier bij een
belangrijke rol gespeeld in het ‘samen laten
werken’ van deze drie gemeenten. Met zijn
bijzondere
humor,
verfijnde
woordspelingen, nuchtere constateringen en
bovenal karakteristieke uitspraken wist hij
moeilijke zaken op te lossen. Dikwijls
refereerde hij hierbij met trots aan zijn
’rode’ geboortedorp. In 2008 werd bij hem
de ziekte van Hodgkin geconstateerd.
Ondanks diverse behandelingen kwam de
ziekte toch steeds terug. In april dit jaar
heeft hij, na ruim 13 jaar, zijn
wethouderstaken beëindigd. Echtgenote Ria
heeft
hiervan
nog
een
prachtige
documentaire gemaakt die te zien is via
YouTube/Lucas Boshove.
Wij wensen zijn familieleden veel sterkte
toe bij het dragen van dit grote verlies.

Nieuwe leden gezocht!
Als vereniging zijn wij dringend op zoek
naar nieuwe leden voor de gymnastiek op
donderdag.
Jongens en meisjes vanaf 3.5 – 4 jaar.
Natuurlijk zijn ook leden voor de
Streetdance, Dames-callanetics en volleybal
van harte welkom.
Voor informatie kunt u terecht bij:
Secretariaat;
Annette Ekkel: 0523-241713
Ledenadministratie:
Gerda Huisjes: 0523-242023
Penningmeester:
Janet Jansen: 0523-241483

De Pluim
De PB Pluim wordt deze
keer uitgereikt aan alle
betrokkenen
die
een
bijdrage hebben geleverd
aan
het
project
‘Arbeidspoule’. Het project
‘Arbeidspoule’ is georganiseerd in het kader
van ‘Kloosterhaar voor Elkaar’ voor mensen
die (tijdelijk) geen werk hebben maar wel
graag werkzaamheden willen verrichten om
de leefbaarheid in Kloosterhaar te
versterken en werkervaring op te doen. Een
werkgroep heeft aan de hand van de ‘Voor
Elkaar Markt’ in januari diverse matches tot
stand weten te brengen. Zo is door een
aantal mensen een veranda en terras bij de
tennisvereniging
gemaakt,
zijn
er
zonnepanelen op dorpshuis geplaatst en
hebben ze meegeholpen bij het pimpen van
het dorpshuis. We kunnen concluderen dat
het project zinvol is en dat de mensen die
zich hiervoor hebben ingezet ook duidelijke
een pré hebben op de arbeidsmarkt.
Maar natuurlijk is er in ons dorp nog voldoende te doen, dus wie zich alsnog wil
aansluiten bij de Arbeidspoule is van harte
welkom en kan zich melden bij het
Plaatselijk Belang.

Van de dertien deelnemers zijn er zes weer
aan het werk. Twee verwachten binnenkort
weer aan de slag te kunnen en twee hebben
regulier vrijwilligerswerk gevonden via
Noaberschap. Twee mensen staan nog in de
wacht. Een van hen gaat mogelijk
tuinonderhoud doen bij de tennisbaan, de
ander wil zich inzetten bij de buurtkamer als
die van start gaat. Een persoon van de
kernploeg is om leeftijdsredenen niet meer
sollicitatie plichtig en blijft beschikbaar
voor de Arbeidspoule.
De mensen die weer aan het werk zijn (of
binnenkort weer aan de slag kunnen)
vormden de kernploeg van de Arbeidspoule.
Zij hebben onder andere geholpen bij de
installatie van zonnepanelen bij het
dorpshuis en het zwembad, de bouw van de
veranda en het vernieuwing van de
bestrating bij de tennisclub en het pimpen
van het dorpshuis. Ze hebben hier veel lol
aan beleefd. Het feit dat ze zich inzetten
voor het dorp en van grote motivatie blijk
geven, heeft hen zeker geholpen bij het
vinden van werk. Een prachtig neveneffect
is bovendien dat de tennisvereniging acht
nieuwe leden mocht begroeten en hoewel je
dit nooit helemaal hard kunt maken zal het
feit dat het er bij de tennisbanen nu zo
gezellig uitziet hier zeker debet aan zijn.
Het project heeft aan zijn doelstelling om
mensen die 'tussen twee banen in zitten'
betrokken te houden voldaan.
Er is nog steeds genoeg te doen in het dorp
(de korfbalvereniging gaat bijvoorbeeld
nieuwe kleedkamers bouwen en kan heel
goed helpende handen gebruiken) maar
omdat bijna iedereen weer aan het werk is,
is de huidige Arbeidspoule uitgeput.
Nieuwe mensen zijn daarom van harte
welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij het
secretariaat van Plaatselijk Belang.

Oud metaal actie Jubilate
Net als vorig jaar zal ook dit jaar weer door
Zangvereniging Jubilate een oud metaal
actie gehouden worden. De gehele maand
oktober zal hiervoor bij Autoschade Dragt
aan de Schutstraat 24 een container staan.
Alles wat van metaal is kan hierin gedeponeerd worden. Ook accu’s, lood, zink, koper, aluminium enz. is van harte welkom!
Hebt u zelf geen mogelijkheid tot brengen
dan kan contact opgenomen worden met Jan
Wessels tel: 241883. De opbrengst zal weer
een hele nuttige aanvulling voor de kas zijn!

Uit het Dorpsarchief
door Freddie Ekkel

Bij het kiezen van een onderwerp voor deze
rubriek kijk ik vaak naar gebeurtenissen die
actueel kunnen zijn omdat het misschien
juist zoveel jaren is geleden dat een feit
heeft plaats gevonden. Zo was ik ook nu
weer aan het zoeken. Door een samenloop
kwam ik (ook nu weer) op een onderwerp.
Deze samenloop was ten eerste dat ik op
zaterdag 6 september jl. van Jan Reinders
een aantal foto’s ontving die nog uit het
nalatenschap van Diens Rosink (die aan de
Oude Vaart woonachtig is geweest)
afkomstig waren. En de dag daarna kreeg ik
bezoek van de heer en mevr. Nijeboer uit
Vleuten (Utrecht). Dhr. Nijeboer (Dick) is
een zoon van Frederik Nijeboer. Vader
Frederik is in 1902 geboren in Kloosterhaar
en was in zijn jeugdjaren een actief persoon
in ons dorp. Zo was hij in 1920 betrokken
bij de oprichting van Muziekvereniging
Crescendo en Voetbalvereniging TOP in
1922. Toen hij huwde is hij als
meubelmaker vertrokken naar Utrecht
omdat daar een beter toekomstperspectief
lag dan in het toenmalige Kloosterhaar.
Dick kwam foto’s voor het Dorpsarchief
brengen. Een van de foto’s was een
schoolfoto uit circa 1912 waarop ook zijn
vader Frederik staat. Op de foto staan ook
drie leerkrachten t.w. hoofdmeester H.
Meijer, meester H. Meertens en diens
echtgenote juffrouw A. Meertens-van der

Meulen. En ook Derk Jan Rosink, de vader
van Diens, staat als schooljongen nog op de
foto. Ik herinnerde mij toen opeens het
verhaal dat Derk Jan mij ooit eens verteld
had uit zijn schooltijd. En laat deze
geschiedenis nu honderd jaar geleden zijn!
En zie; een onderwerp is daar! Kloosterhaar
kwam in 1913 landelijk in het nieuws door
het ontslag van meester Meertens! Meester
Meertens kwam in 1908 als onderwijzer op
de school van meester Duijtsch. Hij was een
echte socialist en lid van de SDAP (de
voorganger van de PvdA) en mogelijk ook
daardoor gewaardeerd bij de bevolking. Op
2 april 1908 trad hij in het huwelijk met
onderwijzeres Anna van der Meulen. Ook
zij werd verbonden aan de school te
Kloosterhaar. Toen hoofdmeester Duijtsch
in 1911 afscheid nam werd deze opgevolgd
door meester H. Meijer uit Nijkerkerveen.
In 1913 werd besloten een schoolfeest te
organiseren in augustus of september.
Ondanks het feit dat het dat jaar honderd
geleden was dat Nederland onafhankelijk
was geworden werd met de ouders besloten
een neutraal feest te houden. Meester
Meertens werkte hier graag aan mee omdat
de kinderen in Kloosterhaar van bijna alles
verstoken waren. Enige weken voordat het
schoolfeest zou plaats vinden kwam het
hoofd van de school met het verzoek bij
Meertens of hij de kinderen nationale
liederen zoals “Wien Neerlandsbloed’ en
het “Wilhelmus” wilde leren zingen ten
behoeve van het schoolfeest. Hij wilde er
alsnog een nationaal cachet aan geven.

Meester Meertens weigerde dit omdat dit
niet de afspraak was en de opdracht ook
indruisde tegen wat het leerplan omtrent
zang voorschreef en zeker niet voor de
lagere klassen, die hij onder zij hoede had.
Om in overeenstemming met zijn mogelijke
persoonlijke geaardheid te komen droeg
hoofdmeester Meijer als oplossing aan dat
ze een aantal uren van klas zouden gaan
wisselen en dat hij de kinderen dan deze
liederen zou gaan leren. Ook dit weigerde
meester Meertens! Het gevolg was dat
hoofdmeester Meijer dit rapporteerde aan de
gemeenteraad van Ambt Hardenberg. Zeer
waarschijnlijk kwam het verzoek er een
“nationaal cachet” aan te geven, ook van de
zijde van de gemeenteraad. De Raad van
Ambt Hardenberg besloot hierop tot ontslag
van meester Meertens op grond van
weigeren van orders hem door het hoofd der
school gegeven! Het hoofdbestuur van de
Bond van Nederlandse Onderwijzers
besloot meester Meertens werkeloosheidssteun te verlenen uit de weerstandskas tot
een bedrag van f 750,-. Hoofdmeester
Meijer werd het te heet onder de voeten en
vertrok in november 1913 en werd hoofd
der school in Grollo. In diezelfde maand
kwam er van 59 ingezetenen uit
Kloosterhaar nog een verzoek aan het
gemeentebestuur om het ontslag van
meester Meertens weer in te trekken. De
heer Meertens zou zijn spijt hebben betuigd
over het gebeurde! Dit verzoek werd niet
ingewilligd. In januari 1914 werd meester
Meertens benoemd als tijdelijk onderwijzer
aan de openbare school op het Sluitersveld
in Almelo. Opvolger van hoofdmeester
Meijer werd de heer W. Reidinga. Juffrouw
A. Meertens-van der Meulen, echtgenote
van meester Meertens, bleef tot 16
september 1915 aan onze school verbonden.
Deze
geschiedenis,
waarbij
de
schoolkinderen tegelijkertijd twee van de in
totaal drie leerkrachten zagen verdwijnen,
heeft een grote indruk op de toenmalige
schoolkinderen (waartoe ook Derk Jan
Rosink behoorde) gemaakt. Het gebeurde
kreeg de aandacht in de gehele landelijke
pers!

Aanvullingen

1912 groep 1; 1. Harm Schoemaker, 2. Derk Jan Rosink, 3. Sander Potgieter, 4. Hendrik
Potgieter, 5. Freek Nijeboer, 6. Gerrit Prenger, 7. G Prins, 8. Meester Meyer, 9. Griet Teklenburg, 10. Cornelia Potgieter, 11. Griet Kleine, 12. H Talen, 13. J Wind, 14. ?, 15.
Derkje Rosink, 16. Juffrouw Meertens-van de Meulen, 17. Meester Meertens, 18. Willemina
Meijer, 19. J. Pullen, 20. H Schoemaker, 21. Derk Hendrik Prenger, 22. Jan Schokker, 23.
Jan Bouwman, 24. Jans Reinders, 25. Piet Wind, 26. Roelof van Nuil, 27. Gerard Potgieter,
28. Jantje Prenger, 29. Albertje Schoemaker, 30. Aaltje Schokker, 31. Geertje Prins, 32.
Trijntje Talen, 33. B Kleine, 34. D Olthof, 35. Griet Doldersum, 36. Jantje Schokker.

-Van de heer Frits Schoemaker hebben wij
ontvangen: diverse veen– en boerengereedschappen,
gebruiksvoorwerpen,
en
historische streekboeken.
-Van fam. Woertel uit Radewijk hebben wij
een prachtige haardplaat, stokweger, turf–
en boerengereedschap ontvangen.
-De fossielenverzameling in de boerderij is
geheel herschikt en geordend. Dit is gebeurd
door de deskundigen Freek Rhebergen (80
jaar!) en Tom Koops. Hierbij kwam naar
voren dat belangrijke stukken voor onze
omgeving nog ontbraken. Via Natura Docet
uit Denekamp wordt de verzameling nu
aangevuld. Zo ontvangen wij maar liefst 89
stukken via “schenking onder voorwaarde”.
Een prachtige aanvulling!

