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Op woensdag 28 oktober a.s. geeft het 
RVO een muzikaal concert in de 
Hervormde Kerk te Kloosterhaar.  
De aanvang is om 14.00 uur. 
 
Dit orkest staat er om bekend dat ze zowel 
gedragen muziek spelen als de vrolijke noot 
en Tiroler muziek gaan vertolken. 
De leden van dit korps zijn ervaren 
muzikanten die veel vrije tijd hebben en 
van muziek maken houden. Ze treden vaak 
op in verzorgings– en verpleeghuizen. 
Eigenlijk zijn ze in voor diverse optredens, 
omdat muziek maken nu eenmaal hun 
passie is. 
De dirigent is de heer Henny Hobert uit 
Nordhorn. Hij is in staat het beste uit de 
muzikanten naar boven te halen en doet dat 
op zijn eigen enthousiast makende manier 
van dirigeren. 
De entree van dit concert is gratis en in de 
pauze kunt u voor eigen rekening een kopje 
koffie nuttigen. Bij de uitgang is er 
gelegenheid uw waardering uit te spreken 
in de vorm van een vrije gift. Deze is voor 
het onderhoudsfonds van de kerk. 
 
Wilt u een mooie muzikale middag?  
U bent van harte welkom op woensdag 28 
oktober vanaf half 2 in onze fraaie kerk te 
Kloosterhaar. 

De zomer is voorbij, het zwembad is gesloten, de scholen zijn weer begonnen en de 
gewassen staan gereed om te oogsten of worden al binnengehaald. Kortom, het is herfst en 
het werk roept weer. We kijken uit naar de start van de nieuwbouw in de Schoolstraat, 
waarover verderop meer nieuws. De grensovergang bij Balderhaar zal nog wel enige 
maanden open blijven, is de verwachting, voordat de wegen aangepast zullen worden. We 
gaan uit van een renovatie aan de Duitse kant. We kunnen als dorp of buurt weer meedoen 
met de actie “Kern met pit”. Inschrijven kan tot 31 oktober. De zonnecellen op de daken 
werken prima: zowel de exploitatie van het dorpshuis als die van ons zwembad hebben er 
baat bij. Na de start van de voorbereiding voor de aanleg van Glasvezel in Tubbergen is nu 
ook aangekondigd door Cogas, dat Salland door hen zal worden verglaasd. Bij 50% 
deelname zal de schop vermoedelijk in maart 2016 de grond in gaan. Wanneer er gestart 
wordt met de voorbereiding voor de buitengebieden van de gemeente Hardenberg is nog 
niet bekend, maar denk alvast na over wat je allemaal krijgt voor (basis) in totaal € 42,50 
per maand zonder aansluitkosten. 
 
Nieuwbouw Schoolstraat. De sloop van een deel van de oude woningen is gereed, de 
hekken zijn verwijderd en de grond kan bouwrijp gemaakt worden. Beter Wonen Vechtdal 
zal eind september/begin oktober een inloop avond organiseren voor geïnteresseerden in de 
nieuwbouw in de Schoolstraat. Dan zullen ook de definitieve ontwerpen getoond worden 
en vrijgegeven voor verspreiding. De juiste datum en tijd, in ons dorpshuis, worden nog 
bekend gemaakt via een flyer, de website, twitter en facebook. 

ZWEMBADNIEUWS 

Bedankt voor de financiële steun. 
Het afgelopen dansjaar was het niet alleen 
genieten van dansen maar zijn we ook 
bezig geweest met andere activiteiten want 
helaas hebben we geen bijdrage van "Rock 
Em All" ontvangen, dus moest de kas op 
een andere manier met inkomsten worden 
gevuld. Door deelname aan de kerstmarkt 
en de overname van de vaderdagactie is dit 
goed gelukt want dit heeft een aardig 
bedrag opgeleverd en kunnen we weer een 
jaar verder gaan met dansen. 
Met de vaderdagactie zijn we niet zelf aan 
het bakken geslagen. 
We hebben alles van de gymnastiekgroep 
overgenomen en dezelfde produkten bij 
dezelfde leverancier besteld. Tot onze 
teleurstelling waren de taarten en Duitse 
boterkoeken niet van dezelfde kwaliteit als 
voorgaande jaren. Onze excuses hiervoor. 
Volgend jaar willen we dan ook ons best 
doen om de kwaliteit van de produkten op 
een hoger peil te brengen. 
We komen dan graag weer met een vrolijk 
gezicht en goede produkten bij u langs. 
We bedanken iedereen die het voortbestaan 
van de vaderdagactie heeft gesteund. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

DE PLUIM 

In deze uitgave van de 
Kloosterhaarder willen 
we de pluim geven aan 
alle vrijwilligers van ons 
zwembad. Dit voorjaar 
hadden we met de 
zwembadcommissie de 
moeilijke taak om de 

uren op te vullen van Jan van Luuks en Riet 
Benjamins. Dit was natuurlijk niet heel 
gemakkelijk omdat je bijna niemand kan 
vinden die zoveel uren beschikbaar kan of 
wil zijn. 
We hebben toen bedacht om met meerdere 
vrijwilligers deze uren op te gaan vullen en 
dat is erg goed gelukt. Alle vrijwilligers 
hebben we op datum ingeroosterd zodat 
iedereen wist wanneer hij of zij bij het 
zwembad moest zijn om toezicht te houden 
op onze zwemmende jeugd of om kaartjes te 
verkopen. Ook onze ploeg vutters willen we 
niet onbenoemd laten want zij zorgen het 
hele jaar door dat het zwembad er keurig 
verzorgd bij ligt en het water in goede 
conditie is en blijft. 
Namens de zwembadcommissie nogmaals 
allemaal bedankt voor jullie medewerking 
en inzet. 
Mochten er mensen zijn die zich willen 
aansluiten bij deze groep vrijwilligers dan 
kan dat natuurlijk te allen tijde want zoals 
het spreekwoord zegt, vele handen maken 
licht werk. 
 
De zwembadcommissie 

Op het moment van dit schrijven is het 
zwembad al gesloten. Het seizoen zit er 
alweer op. De eikels en de boombladeren 
vallen al naar beneden en hebben het 
zwembadplein omgetoverd tot een 
herfsttafereel. We hebben een leuk jaar 
gehad met onze nieuwe grote groep 
vrijwilligers. Na een paar 
opstartprobleempjes is het seizoen goed 
verlopen en in de evaluatiebijeenkomst van 
2 september jl.. hebben alle vrijwilligers 
weer hun medewerking voor het volgende 
seizoen toegezegd. Sommigen willen zelfs 
meer doen dan het afgelopen jaar. Goed om 
te horen! Dit is een waarborg voor het 
voortbestaan van zwembad de Bargns. 
Bij deze dank aan alle mensen die op welke 
manier dan ook hun medewerking hebben 
verleend aan het slagen van het afgelopen 
zwemseizoen. Natuurlijk ook veel dank aan 
de groep van Bargnspop. Het was weer een 
gezellige en zeer warme geslaagde dag. 
Alle bargnspoppers dank voor jullie inzet 
en graag op naar de editie 2016.  

DANSGROEP NIEUWS 

CONCERT 
REGIONAAL 

VRIJE TIJDS ORKEST 
(RVO) 



Een nieuw schooljaar 
We zijn weer met frisse moed begonnen aan 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!! 
 
Taalochtend voor peuter en kleuter 
Op woensdag 9 september vond er een taalochtend voor 
peuter en kleuter plaats op Cantecleer. Er waren allerlei 
activiteiten/workshops, die in het teken stonden van taal. De 
kinderen van groep 5 hebben groepjes kinderen begeleid en 
we hebben een aantal volwassenen bereid gevonden de 
workshops te geven. Het was een heel actieve taalochtend!  
 
Juf Alice terug 
Aanstaande maandag zal juf Alice weer terug zijn op school. Haar zwangerschapsverlof zit 
er op. Haar dochter Emma doet het goed!  
 
Juf Jacoline 
Juf Jacoline is helaas voor de vakantie vanwege pijn in haar benen thuis gebleven. Op 
maandag 14 september zal juf Jacoline worden geopereerd. Daarna zal juf Jacoline nog 
zeker een week of 6 moeten herstellen. Wij hopen dat juf Jacoline door deze operatie gauw 
van haar pijn af zal zijn.  
 
Data Textielinzameling van ReShare/ Leger des Heils: 
Dit schooljaar zal twee keer een inzameling worden gehouden, nl. op maandag 30 
november 2015 en op donderdag 26 mei 2016. U kunt dan ’s morgens vanaf 8.00 uur, maar 
vóór 9.00 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 163 leerlingen. Zoals het er nu 
naar uitziet zal de school op de teldatum van dit schooljaar 154 leerlingen tellen.  
 
Kinderzegelactie 
Ook dit jaar doet de school weer mee met de nationale kinderzegelactie. Vanaf woensdag 
23 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.  
 

 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek start dit jaar op woensdag 7 oktober. Het thema is: “Raar maar 
waar”. De Kinderboekenweek duurt tot en met zondag 18 oktober. 
 
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. 
 
Agenda 
Donderdag 8 oktober Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 8.45 uur 

Vrijdag 9 oktober Juf Jeanette jarig 

Vrijdag 16 oktober Klassenshow groep 1-2b 

HERFSTVAKANTIE 19 t/m 23 oktober 

SKK AGENDA 
14 okt. Koersbal, iedereen is welkom 

20 nov. St. Nicolaas avond 

19 feb. Ledenvergadering met aansluitend 
 nieuwjaarsreceptie m.m.v. 
 mevr. Geerdink uit Almelo 

15 apr. Uitleg dialyse 

29 mei Fietstocht aansluitend barbecue 
 
Hopelijk kan elke vereniging of club een 
agenda doorgeven, om elkaar niet in het 
vaarwater te zitten 

CANTECLEER NIEUWS 

SKK NIEUWS 

Kostbaar zijn de momenten met de 
stervende. Zo beleef ik het althans in mijn 
werk. Sterven is een proces dat veel 
losmaakt en voor veel vragen stelt. Een 
groepje mensen uit de Hervormde 
Gemeente is voor begeleiding in het 
stervensproces vrijwillig beschikbaar. Zij 
hebben vanuit hun dagelijks werk ervaring 
rondom sterven. Voor vragen en informatie 
kan contact opgenomen worden met ds. v.d. 
Griend: 0523857383.  

STERVENSBEGELEIDING 

Maatschappelijke Beursvloer Hardenberg: 
de Beurs die winst oplevert voor iedereen! 
Op de Maatschappelijke Beursvloer 
wisselen ondernemers en organisaties in een 
ongedwongen, dynamische sfeer onderling 
diensten en goederen uit. Ondernemers 
tonen zo hun maatschappelijke 
betrokkenheid en organisaties krijgen de 
hulp in menskracht en middelen die ze 
nodig hebben op basis van wederkerigheid. 
Op de Beursvloer wordt niet gehandeld met 
geld, en deelname is geheel gratis. 
Het principe van de Beursvloer is simpel 
maar doeltreffend. Organisaties en 
ondernemers krijgen anderhalf uur de tijd 
om op een laagdrempelige manier met 
elkaar in contact te komen en te kijken of 
zij iets voor elkaar kunnen betekenen. Dit 
alles op basis van wederkerigheid. Met 
gesloten beurs wel te verstaan. Want op de 
Beursvloer wordt niet betaald met geld, 
maar met tijd en aandacht. Een manier van 
denken die volgens wethouder de Vent die 
de beurs opent met een flinke gongslag, 
heel goed past bij de toekomst. “Binnen het 
sociaal domein komt steeds meer de nadruk 
te liggen op het uitwisselen van diensten”, 
meldt hij. “Dit initiatief is een mooi 
voorbeeld van burgerparticipatie en dat 
steunen wij als gemeente van harte.” 
De Beursvloer vindt dit jaar plaats op 7 
oktober in De Baron Dedemsvaart om 19.00 
uur. 
Voorafgaand aan de Beursvloer wordt er 
een workshop Goede Zaken georganiseerd 
i.s.m. de Rabobank. Aanmelden voor de 
Beursvloer en de workshop kan 
viawww.beursvloerhardenberg.nl  of 
telefonisch bij De Stuw of Present. 
  
Namens de werkgroep Beursvloer 
Hardenberg, 

MAATSCHAPPELIJKE 
BEURSVLOER 
HARDENBERG 



Hieronder volgen de uitslagen van de 
trekkingen van de loterijactie van onze 
vereniging van de afgelopen 3 maanden. 
 
Juni 2015 
1e prijs: A.Ekkel, Kerkstraat 27 
2e prijs: M. Wissink, Dorpsstraat 40 
3e prijs: H. Scherphof, Frederiksstraat 18 
4e prijs: Mevr. V.d. Poll, Sportstraat 2 
 
Juli 2015 
1e prijs: Linda Potgieter, Greupe 10 
2e prijs: H. Spijker, Randweg 20 
3e prijs: Fam. De Leeuw, Crullsweg 4  
4e prijs: J. Moltman, Sportstraat 23 
 
Augustus 2015 
1e prijs: Fam. Sickman, Groenedijk 17 
2e prijs: J. Ekkel, Dorpsstraat 55 
3e prijs: D. Woelderink, Schoolstraat 55 
4e prijs: Z. Bakker, Parallelweg 2  
 
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!!! 
 
 
Festival Gemeentevlag 2015 
Zaterdag 10 oktober a.s. is het weer zover. 
Editie 2015 van het 
festival voor de 
gemeentevlag voor 
HaFaBra Orkesten. 
Crescendo doet weer 
mee en zal haar uiterste 
best doen om een 
goede prestatie neer te 
zetten. Wilt u ons 
steunen? Kom dan op 
10 oktober a.s. naar De Voorveghter te 
Hardenberg en volg de prestaties van 
Crescendo.  
 
Koffieconcert  
Het jaarlijkse koffieconcert is dit jaar op 
zondagmorgen 4 oktober a.s. 
 Zangvereniging Jubilate en Crescendo 
zullen dan een muzikale morgen verzorgen 
in het dorpshuis. Aanvang: 11.00 uur. (na 
afloop van de ochtenddienst in de 
naastgelegen kerk)  
Komt allen!!  
De koffie en de entree zijn gratis. 

CRESCENDONIEUWS 

UITNODIGING PRESENTATIE GROOTSCHALIG ONDERZOEK 

-Zeer geregeld krijgen wij oud inwoners 
van Kloosterhaar op bezoek. Het is dan 
prachtig dat wij nu een plek kunnen bieden 
om weer oude herinneringen uit ons dorp 
op te halen. Een plek, die door het 
wegvallen van het ouderlijk huis of directe 
familieleden voor hen niet meer was. Zo 
kwamen wij ook in contact met Jan Wigger 
uit Nunspeet. De ouders van Jan hebben in 
1939 een boerderij laten bouwen aan de 
Verlengde Broekdijk 22. Vroeger was dit 
nummer E161. Dit is de woning waarin 
tegenwoordig dhr. J. Benjamins woonachtig 
is. Bij het ophalen van herinneringen kwam 
ook het voetbalclubje van Balderhaar ter 
sprake. Jan had daarin ook nog gevoetbald. 
Het voetbalveld was tegenover de tuin en 
boomgaard van Jansen, ongeveer op de plek 
waar de kalkzandsteenfabriek staat. Dit was 
begin jaren vijftig. Een stuk heide was kaal 
gemaakt en zo ontstond een keihard 
voetbalveld voor de club uit Balderhaar. 
Het veld lag niet geheel waterpas maar dat 
kon niemand deren. Met  de wisseling had 
ieder elftal gelijke kansen! De naam van de 
club was DOS ( Door Oefening Sterk) en er 
werd tegen allerlei clubs uit de omgeving 
gespeeld. Alleen kon Jan zich niet 
herinneren of ze wel ooit tegen 
Kloosterhaar gevoetbald hadden? Net zoals 
er geen precieze oprichtingsdatum bekend 
is, is ook niet bekend wanneer de club weer 
ter ziele gegaan is. Lang heeft de club in 
ieder geval niet bestaan omdat het 
voetbalveld in 1960 ten prooi viel aan de 
vestiging van de nieuwe Anker 
Kalkzandsteenfabriek.  

Op de foto staand van links naar rechts: 

Johan Hamberg, Egbert Hulsegge, Jan 
Spalink, Hilbert Drenthen, Henk Braker, 
Herman Hulsegge, Bertus Hamberg, en Jan 
Wigger. Zittend van links naar rechts: Dirk 
Nijland, Teun Mollen (lange Teun) en Piet 
Borger.  
Toch weer leuk om zulke herinneringen 

even weer uit 
de 
vergetelheid 
te halen! Nu 
we toch op de 
Balderhaar 
zijn kunnen 
we gelijk ook 
iets over één 
van onze 
nieuwe 
aanwinsten 
vertellen; dit 
betreft n.l. 
divers 

turfgereedschap dat ons werd aangeboden 
door de familie Reints uit Bruchterveld. Dit 
betrof een originele baggerbak van 2,20 x 
2,20 meter een baggerschep, tripplanken en 
een rolsnijmes. En heel interessant, het is 
gebruikt geweest bij 
verveningswerkzaamheden aan achter de 
kalkzandsteenfabriek. De familie Reints 
kocht hier jaarlijks, voor eigen stook, een 
perceel (of blok) veen van de Erven Groote 
Brookhuis (Blaaboer). Het gebied werd 
aangeduid als “achter de berg”. Daarr zat 
prima veen dat zeer geschikt was voor het 
maken van de hoogwaardige baggerturf 
(ook wel sponturf genoemd). Het veen dat 
werd afgegraven bevond zich net onder en 
boven het waterpeil. Dit werd in de bak 
gestort en vervolgens tot een brei gemaakt. 
Dit werd vervolgens op een veld met 
voldoende dikte uitgespreid. Hierna moest 
het drogen en worden aangetrapt. Als het 
voldoende droog was werd het gesneden 
om tenslotte na het laatste droogproces van 
het veld gehaald te worden. De aanwijzing 
en betaling moest voldaan worden aan 
Mannes Mollen (de vader van Teun). Wij 
zijn heel blij met deze aanwinst uit de 
turfhistorie voor onze collectie!  

Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen 
van één van de kerkdiensten, waarin de 
presentatie zal plaatsvinden van een 
grootschalig onderzoek in Kloosterhaar en 
Sibculo. Verderop in deze uitnodiging treft u 
de data, de plaatsen en het onderwerp van het 
onderzoek aan. U bent van harte welkom! 
Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet 
ongetwijfeld waar de kerk staat. Aan de 
openbare weg, duidelijk zichtbaar voor 
iedereen. Alle inwoners van het dorp kennen 
de gebouwen aan de buitenkant. Maar 
kennen zij de kerk ook van binnen? Speelt 
het geloof voor hen een rol in hun dagelijks 
leven? Voelen zij zich betrokken bij een 
kerkgemeenschap? 
Deze en nog vele andere vragen komen aan 
bod in het grootschalig onderzoek dat dit 
najaar plaatsvindt in Kloosterhaar en 

Sibculo. Kerkleden bezorgen in de 2e week 
van november huis aan huis 
enquêteformulieren in de beide dorpen. De 
inwoners wordt gevraagd hun mening te 
geven over allerlei zaken die met 
geloofsbeleving en kerkbetrokkenheid te 
maken hebben. De enquête kan door iedereen 
worden ingevuld. Door jong en oud, door 
kerkleden en door niet-kerkleden, als u maar 
woonachtig bent in Kloosterhaar of Sibculo. 
De enquête kan ook digitaal worden 
ingevuld.  
De projectgroep “Onze kerk – onze 
toekomst” inventariseert de antwoorden. De 
resultaten van de enquête moeten inzicht 
geven op de vraag of de kerk ter plaatse nog 
bestaansrecht heeft in de toekomst: vaart de 
kerk van nu nog wel de juiste koers of zijn 
veranderingen nodig. 

Ter voorbereiding op de enquête zal de 
projectgroep een presentatie in de 
plaatselijke kerken verzorgen. De presentatie 
heeft plaats tijdens de ochtenddiensten op de 
volgende zondagen: 27 september in de 
Kloosterkerk te Sibculo, 4 oktober in mfc de 
Horst in Sibculo en 11 oktober in de 
hervormde kerk te Kloosterhaar.  
Voor wie vragen heeft of wie meer 
informatie wil, zijn er diverse mogelijkheden 
om met de projectgroep in contact te komen. 
Stuur een e-mailbericht naar: 
onzekerkonzetoekomst@hotmail.com. Ons 
telefoonnummer is 0523-216786 en we zijn 
ook te vinden op facebook: onze kerk onze 
toekomst. 
 
Projectgroep “Onze kerk – onze toekomst” 
H. Nobbenhuis-Kamphuis, 

UIT HET DORPSARCHIEF DOOR FREDDIE EKKEL 



DE DORPSAGENDA 

Graag alle dorpsactiviteiten doorgeven op ons mailadres: 
dekloosterhaarder@gmail.com  

of aanmelden op de website: www.kloosterhaar.com. 

ZONDAG 4 OKTOBER 2015 
Kinderdienst in de kerk te Kloosterhaar. 
Thema liefde is...Samen delen. 
Aanvang: 18.30 uur. 

ZONDAG 4 OKTOBER 2015 
Koffieconcert in het dorpshuis m.m.v. zangvereniging Jubilate en muziekvereniging 
Crescendo. 
Aanvang; 11.00 uur, entree en koffie zijn gratis. 

WOENSDAG 14 OKTOBER 2015  
Koersbal SKK in het Dorpshuis, iedereen is van harte welkom. 

WOENSDAG 21 OKTOBER 2015 
Samen eten in het dorpshuis. 
Opgave voor maandag 19 oktober 12.00 uur bij Gerie Kampman, telefoon 242173. 
De kosten bedragen 7,50 EUR per persoon.  
Inloop vanaf 17.00 uur.  Aanvang maaltijd 17.30 uur. 

VRIJDAG 20 NOVEMBER 2015 
Sint Nicolaas avond SKK in het dorpshuis. 

WOENSDAG 16 DECEMBER 2015 
Kerstviering en groot kerstdiner in het dorpshuis, georganiseerd door Noaberschap 
en vrouwenvereniging Petra. Aanvang 16.00 uur.  
Kosten voor deelname bedragen 10,00 EUR per persoon.   
Opgave voor 9 december bij Gerie Kampman, telefoon 242173  

Door Hennie Drenthen ONDERNEMEN IN UITDAGENDE TIJDEN 

Hoe vergaat het ondernemers in Kloosterhaar? 

Afl. 15 :  Bert Ekkel vertelt over zijn bedrijf “Bandenservice Bert Ekkel” 

Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven voor de rubriek “Ondernemen in uitdagende tijden” voor deze “Kloosterhaarder”. 
Nu moet ik eerlijk zeggen, dat banden monteren mij beter ligt dan een artikeltje schrijven, maar ik ga mijn best doen.  
 
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Bert Ekkel, 47 jaar oud, getrouwd met Wilma (van Gait en Annie) en samen hebben we 3 kinderen: 
Lynn, Stan en Do. Ik werk bij Scania in Zwolle en naast mijn baan daar, heb ik met veel plezier een bandenmontagebedrijf. We wonen aan 
de Verlengde Broekdijk 12, waar ook ons bedrijf, Bandenservice Bert Ekkel, gevestigd is. 
 
De start van de bandenservice is eigenlijk begonnen aan de Schoolstraat 3.  
Nadat we getrouwd en gesetteld waren en mijn “sportieve loopbaan” bij korfbalvereniging UNI door enkele stevige knieblessures ten einde 
kwam, richtte ik mij op het monteren van banden. De plannen speelden al langer door mijn hoofd, maar na een grote verbouwing van ons 
huis aan de Schoolstraat en het einde van mijn sportcarrière bij de korfbal, begon ik hobbymatig langzamerhand mijn plannen te 
verwezenlijken. Ik kocht een machine, zette deze in de garage en af en toe monteerde ik een bandje. 
In 1997 kochten we ons stekkie aan de Verlengde Broekdijk. Na een flinke verbouwing van de woning, die een paar jaar duurde en die 
destijds tijdens het woon-/werkverkeer door de “Ankermedewerkers” op de voet gevolgd werd, begon het bloed weer te kruipen. Inmiddels 
werd ons gezin verblijd met de komst van Lynn en later Stan en Do. Een combi van ouderschapsverlof op de vrijdag, de ploegendienst bij 
Scania en natuurlijk de zaterdag  maakte, dat ik op diverse tijden de klant kon voorthelpen. 
Het bedrijfje begon te groeien en ik had en heb er ontzettend veel schik aan.  
Vele uren maken naast mijn reguliere baan en het vrijwilligerswerk, net als voor velen hier in ons mooie Kloosterhaar (in mijn geval voor 
Plaatselijk Belang) schenken mij ontzettend veel plezier en genoegdoening.  
 
Mijn klantenkring werd steeds groter en ik moest eigenlijk uitbreiden. Werken tussen stapels banden met de klant er ergens bij tussen was 
gezellig, maar het pand werd veel te klein.  
Dit zou ook mijn wens, het niet alleen monteren van banden maar ook uitlijnen, gaan realiseren.  
In 2012/2013 hebben wij dan ook de bestaande schuur uitgebreid tot de garage, zoals deze er nu bij staat. Landelijke uitstraling, kantine 
met altijd de koffie klaar, geen grote reclame-uitingen, maar gewoon door mond-op-mond reclame ons weten te vinden voor het monteren 
van banden en door de verbouw van de schuur, nu dus ook voor het uitlijnen van de auto.  
 
Gebruik van winterbanden is de laatste jaren enorm toegenomen, maar aangezien niet iedereen ruimte heeft om deze banden thuis op te 
slaan of men dit niet wil, kunnen wij dat voor u verzorgen. Wisseling van de winter- en zomerbanden natuurlijk ook. Naast de verkoop van 
autobanden monteren we ook banden voor motoren, waarbij we, indien nodig, de wielen voor de klant plaatsen in de motor.  
Wij realiseren ons dat internetverkoop een hot item is. Voor het monteren van deze banden kunt u ook bij ons terecht; het maakt ons niets 
uit. Kortom, alles is in overleg mogelijk.  
Gemoedelijkheid en een zo voordelig mogelijke bandenaankoop qua prijs/kwaliteit staan bij ons voorop; een tevreden klant is ons streven.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bert Ekkel, Verlengde Broekdijk 12,  
telefoon 242308 of 06-38788878  
e-mail: a.ekkel@kpnplanet.nl  


