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Help jij het jeugdhonk? 

De kinderwerkgroep en tienerwerkgroep van 

Jeugdhonk Kloo-Jo hebben een dringend 

tekort aan mensen die helpen bij het 

organiseren en voorbereiden van activiteiten! 

Help jij ons, maar VOORAL de jeugd uit ons 

dorp? 

Binnen de werkgroep Kinderwerk zijn er nog 

slechts 2 dames die de activiteiten voor de 

jeugd van groep 1 tot en met 8 organiseren. 

Dat zijn er veel te weinig en daarom zijn we 

dringend op zoek naar minimaal 4 mama's, 

papa's, opa's, oma's of andere 

enthousiastelingen die het leuk vinden om 

twee keer per maand een activiteit te 

organiseren! Let op: het gaat dus niet om 

vrijwilligers voor tijdens de activiteiten, het 

gaat vooral om het voorbereiden. 

Binnen de werkgroep Tienerwerk zijn er 

helemaal geen vrijwilligers meer en dat 

betekent dat het jeugdhonk op vrijdagavond 

misschien dicht moet blijven. Mega zonde! 

Daarom zoeken we ook voor de werkgroep 

Tienerwerk een aantal enthousiastelingen dat 

eens per maand een activiteit willen 

organiseren en voorbereiden, zodat de jeugd 

vanaf groep 8 tot en met 16 jaar ook kan 

genieten van ons mooie jeugdhonk! 

Kan de jeugd op jou rekenen? Laat het ons 

weten door een berichtje te sturen naar 

Jolanda Hilberink (Kinderwerkgroep) of Twan 

ten Napel (Tienerwerkgroep). 

(twantennapel@hotmail.com) 

 

 

Na de teleurstelling van het niet doorgaan 

van de plannen rond zorgappartementen in 

Kloosterhaar wordt nu samen gewerkt aan 

een duurzaamheid initiatief van de 

gemeente Hardenberg om zo lang als 

mogelijk te blijven wonen in je eigen dorp, 

samen met Beter Wonen Vechtdal voor de 

komende 5 jaar. We geven het dus nog niet 

op. Het zwembad moet nodig groot 

onderhoud ondergaan, waar we de 

financiën voor bij elkaar proberen te 

krijgen. We willen het liever niet kwijtraken. 

Uiteraard zullen we daarbij een beroep 

(moeten) doen op onze veel geprezen 

vrijwilligers, maar dat zal later ingevuld 

gaan worden. Als bestuur zijn we bezig met 

de vervulling van een aantal vacatures, 

waar we nog steeds graag kandidaten voor 

willen hebben. In deze Kloosterhaarder is 

gelukkig verder veel te lezen, wat we 

allemaal samen ondernemen in ons mooie 

dorp en daar zijn we ontzettend blij mee. 

We wensen een ieder fijne kerstdagen en 

een goede start van het jaar 2019. 
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Nieuws basisschool de Cantecleer 

 

Lisanne Moltman en Jolijn Lier kunnen goed voorlezen 

Niemand zal ontkennen dat lezen een belangrijke vaardigheid is. Stil lezen voor jezelf is leuk, maar 

voorlezen voor een publiek is zeker zo leuk. Maandag 26 november mochten de finalisten van groep 

5-6 en groep 7-8 op ‘de voorleesstoel’ uitmaken wie OBS Cantecleer mag vertegenwoordigen op de 

gemeentelijke voorronde van het 

Nationale Voorleeskampioenschap 

2019. 

 

Jong aanstormend talent uit groep 5-

6 mag nog niet deelnemen aan de 

gemeentelijke eindronde, maar mag 

wel laten zien wat ze in ‘huis’ hebben.  

De jury was dit jaar van mening dat 

de leespresentatie van Lisanne 

Moltman het beste uit de verf kwam. 

Van harte gefeliciteerd. Merel, 

Jasmijn, Merle, Amber en Delain, 

mogen volgend jaar een nieuwe 

poging wagen om schoolkampioen te 

worden. 

 

Jolijn, Maudi, Luuk, Esmee, Benthe en 

Dani kwamen namens groep 7 en 8 in 

de ‘voorleesstoel’. 

Het is een cliché, maar de jury moest echt even de ‘hersenen kraken’, om te bepalen wie onze school 

mag vertegenwoordigen bij de gemeentelijk voorronde. Na het nodige cijferwerk rolde Jolijn Lier als 

winnaar uit de bus. 
 

Wij zijn in overleg met de bibliotheek over de organisatie van een ‘trainingskamp’ voor de 

voorleeskampioen. U hoort nog van ons. 
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Vrouwenvereniging “Petra" 

Onze vrouwenvereniging is dringend op zoek naar nieuwe leden. Kom eens bij ons kijken. Het is 

een keer per maand op Donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur .  We doen veel gezellige 

dingen , zoals ook samen met noaberschap de kerstviering met diner te verzorgen. Sinterklaas 

vierden we met een stamppotbuffet . Nieuwjaar beginnen we met sjoelen, ook altijd gezellig. 

Maar we zouden onze groep graag willen uitbreiden met nieuwe leden. Het zou heel jammer zijn 

als we hier mee moeten stoppen. Zien we jullie ? Bestuur vrouwenvereniging “PETRA” 
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Nieuws van Speeltuin Loldorp 

 

Vorig jaar kwamen we als bestuur tot de conclusie dat een aantal speeltoestellen niet meer of 

bijna niet meer in goede staat waren. Daarom is vorig zomer het treintje al gesloopt. Het 

grote speelkasteel kon nog worden opgeknapt zodat hij nog even mee kon. We zijn wel 

meteen begonnen met plannen maken. Wat komt er in de plek van de trein en het kasteel? 

Toestellen uitgezocht bij IJreka, maar ja toen moesten ze ook nog worden betaald. Gelukkig 

hadden we geld gespaard maar dat was lang niet voldoende om de kosten te kunnen dekken. 

Vervolgens hebben we allerlei  plaatselijke, gemeentelijke en landelijke potjes aangeschreven 

met de vraag of zij wat voor ons konden betekenen.  We zijn erg blij dat er door een heel 

aantal gehoor gegeven is aan ons verzoek en willen onze geldschieters dan ook hartelijk 

bedanken voor hun bijdrage. Mede hierdoor konden wij onze plannen realiseren. Op de plek 

van de trein staat nu een waterspeelplaats met pomp die in het achterste gedeelte van de 

zandbak uitkomt. Hier is afgelopen (warme) zomer al erg veel gebruik van gemaakt. In het 

voorste gedeelte van de zandbak is een graver geplaatst en op de plek van het speelkasteel 

een groot klim- en glijtoestel. 

 

Dat plaatsen had niet gekund zonder al onze vrijwilligers. Of ze nu hebben geholpen met 

slopen, zand brengen, cement kruien, gaten spitten, weer opbouwen, de toestellen voor ons 

hebben opgehaald of wat dan ook:  we hebben al wel een gezellige avond gehad om jullie te 

bedanken maar langs deze weg nog een keer: BEDANKT! 

 

Op woensdag 26 september hebben we tijdens onze jaarlijkse gezellige middag de speeltuin 

heropend. We hadden prachtig weer en de opkomst met meer dan 100 kinderen was enorm. 

Ivm  de heropening hadden we een kleurwedstrijd uitgeschreven voor alle kinderen van de 

peuterzaal t/m groep 8. Er waren drie Intertoys-bonnen te winnen voor de peuters, de 

onderbouw en de bovenbouw. Ida Kivits was onze jury en zij heeft Jip Spijker (Peuters), Elin 

Dorman (Onderbouw) en Jasmijn Nieuwlaar (Bovenbouw) als winnaars uitgeroepen. Het was 

een super gezellige middag waar je o.a. kon snoephappen, koekhappen, chipsketting rijgen, 

schminken en een ballonenfiguur kon laten maken. Ook hebben we al extraatje patat gegeten 

die werd gesponsord door Snackbar De Kleinhaar. 

 

Verder hebben we dit jaar afscheid genomen van onze voorzitter Anja Roessink. Zij is na 10 

jaar gestopt. Ook Anja langs deze nogmaals bedankt voor je inzet. We hebben Nicolien Veltink 

bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. De taken van Anja zijn overgenomen 

door Gerlinde Gerrits.  
 

Het bestuur van Loldorp betaat uit: 

Gerlinde Gerrits (voorzitter),  

Janneke Nieuwlaar (Secretaris,  

Irma Haandrikman (Penningmeester),  

Arjan Beuving, Jan de Jong,  

Rutger Ekkel en Nicolien Veltink 

 

Onze speeltuin kan weer jaren vooruit  

en hopen dat onze jeugd er net zoveel  

gebruik van blijft maken als ze gedaan  

hebben. Groetjes bestuur Loldorp.  
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Sinterklaas 2018 

Zaterdag 24 november kwam Sinterklaas met zijn Pieten naar Kloosterhaar, 

muziekvereniging Crescendo stond Sint samen met de kinderen Sint op te 

wachten bij het Dorpshuis. 

Voor alle kinderen was er een cadeautje en chocoladeletter. De kinderen konden 

samen met de Pieten een Pietendiploma halen, er werd gezongen en gedanst 

met de Pieten. 

Sinterklaas en de Pieten hadden dit jaar prachtige nieuwe pakken, deze zijn 

gesponsord door Plaatselijk Belang, Bargn’s Pop, Rock ‘m all en 

’t Noaberschap. 

De intocht van Sinterklaas werd dit jaar gesponsord door het Oranje Comité en 

Ondernemersclub Kloosterhaar. 

 

 

Gewoon Gezond Kloosterhaar 

Op 27 januari zal de kick-off plaatsvinden voor een gezond 2019. 

De wandeling zal starten en eindigen bij de Museumboerderij van 

Stichting Dorpsarchief Kloosterhaar aan de Verlengde Broekdijk 

16. De organisatie hoopt opnieuw een verrassende wandeling 

neer te zetten waarbij diverse Kloosterhaarse initiatieven te 

bewonderen zijn.  

 

Tijdens de wandeling vragen we aandacht voor het thema 

‘Rookvrije generatie’. Ieder kind moet de kans krijgen om rookvrij 

op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder verleiding 

en goede voorbeelden om zich heen. Zien roken doet roken. 

 

Hierbij alvast een oproep aan de deelnemers om zoveel mogelijk 

op de fiets te komen. De kick-off zal starten om 13.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start samenwerking korfbalverenigingen UNI/KIOS’45 

De beide korfbalverenigingen  uit Hardenberg Zuid, KIOS’45 uit Sibculo en UNI uit Kloosterhaar, 

zijn een samenwerking aangegaan met de jeugd. UNI nam hierin het initiatief omdat bij onze 

vereniging het aantal korfballende leden dalende was. Tijdens een algemene ledenvergadering 

kwam de optie ter sprake om eens met de buren in Sibculo te gaan praten.  Het bestuur van  

KIOS’45 stond er voor open en na raadplegen van de leden kwam er een werkgroep tot stand die 

met de besturen een  samenwerkingsplan hebben gemaakt. Beide verenigingen korfballen in de 

zaal  in Sporthal De Möllincksslag in Bergentheim, voor de locatie van trainingen en wedstrijden zal 

er dus niets veranderen.  Het was dus het meest praktisch om vanaf het zaalseizoen  te gaan 

starten.  Op vrijdag 19 oktober zijn  de nieuwe teamindelingen en de trainingstijden bekend 

gemaakt aan alle korfballende leden.  Na de herfstvakantie zijn de trainingen begonnen en 

zaterdag 3 november was de officiële start zijn van de samenwerking. Op deze dag speelden alle 

combinatieteams oefenwedstrijden. 

We zijn nu een aantal weken verder en de reacties zijn positief. De trainingen worden goed 

bezocht, er wordt fanatiek geoefend en dat is in de wedstrijden goed te zien. 

Met deze samenwerking hopen de verenigingen de mooie korfbalsport in beide dorpen te kunnen 

behouden en misschien zelfs uit te breiden met een aantal leden. 
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Herinneringen uit de periode 1974 – 2000  

( ± einde krijt-tijd – begin digi-tijd). 

Nu in 2019, denkend aan die tijd als 

schoolmeester aan de school in Kloosterhaar, 

borrelen uiteenlopende herinneringen op: 

 

Een schone school. 

Op maandag moest je ‘s morgens niet met veel 

haast het klaslokaal binnen stuiven: grote kans 

dat je met de deurmat en al voorbij het zwarte 

bord richting de grote witte wasbak aan de 

overkant gleed. Het linoleum werd namelijk zo 

nu en dan heel grondig in de gladde was gezet 

door schoolschoonmaakster Janna Luisman. 

Als er bijzondere avonden op school waren 

werd de school vooraf nog “even” gedaan en 

vaak kwamen dan Ome Derk, Oma en soms 

zelfs Jan Luisman mee. 

Ook de latere schoolschoonmakers probeerden 

op die manier te werken, maar waren in dienst 

van een bedrijf waar ver weg van de school 

iemand achter een bureau besliste tot op welke 

hoogte (in centimeters uitgedrukt) er 

schoongemaakt diende te worden. 

 

In dezelfde geest werkte trouwens ook 

dorpsgenoot Wiecher Dorman, die  lange tijd 

namens de gemeente in Kloosterhaar de 

plantsoenen verzorgde. Bij speciale 

gelegenheden kwam hij extra om de boel rond 

school netjes te schoffelen en aan te harken. 

 

Een bruidsboeket gaat voorbij. 

Tijdens de verbouwing van de school in 1983 

zat ik met een klas in een lokaaltje aan de 

achterkant in het dorpshuis ’t Haarschut, de 

voormalige school. 

Tijdens een les zag ik in een flits kosteres Dina 

Ekkel, achter een grote kleurige bos bloemen 

voorbij schieten. Maar meteen keerde het 

boeket met haar weerom: de deur zwaaide 

open en: “Meester, meuj ’s kiek’n, mooi hè” en 

weg was ze weer om alles in de kerk klaar te 

zetten voor een trouwerij. 

 

Pauze. 

In de jaren ’70 geschiedde het gezamenlijk 

koffiedrinken van de leerkrachten in de pauze 

vaak op de lange smalle gang met aan de ene 

kant grote ramen waardoor je naar het 

schoolplein keek. Aan de andere kant van de 

gang waren de klaslokalen. Een drietal van ons 

zat in de brede vensterbank met de rug tegen 

het glas en de anderen er tegenover op een  

 

 

laag rood bankje onder de rij 

kinderkapstokken. 

Zitten in de vensterbank gaf iets meer status, 

maar bezorgde in de winter een koude rug en 

soms een verdraaide nek, want je moest 

ondertussen wel  op het plein de spelende 

kinderen in de gaten houden. 

 

Sinterklaas is jarig. 

In de jaren ’70 was de directeur van de 

steenfabriek steevast “Sinterklaas”. Hij hield 

van gezag en orde. Piet mocht niet uit eigen 

beweging gek doen. 

Ook bezocht hij na het gezamenlijk vieren nog 

eens elke klas afzonderlijk, de kinderen ernstig 

vermanend om altijd naar de leerkrachten te 

luisteren. Dacht hij al aan volgzame 

werknemers later op zijn fabriek? 

Wat deze Sint dan ook helemaal niet goed zou 

vinden  was dat er na een aantal vorstdagen 

een grote groep kinderen na de middagpauze 

niet braaf op school kwam, maar opstandig 

roepend: 

“Wij willen ijsvrij !” door de Schoolstraat liep  

Brak er een langere ijs periode aan dan werden 

er vlak voor de invallende dooi per klas 

schaatswedstrijden gehouden. Spontaan 

meldden zich dan een paar actieve mannen 

met vorstverlet om alles klaar te zetten, de 

banen te vegen etc. 

Als we dan ’s middags met alle kinderen 

kwamen stond de mast met de vier 

luidsprekers op een aanhanger ons al met luide 

muziek op te wachten en konden de 

wedstrijden beginnen. Bij sommige kinderen 

was het meer schaatsenlópen dan rijden, maar 

de echte cracks dienden zich ook al aan … 
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Stencilwerk. 

In de jaren ’70/80 werd het krantje van de 

Ned. Hervormde Kerk op school gestencild door 

collega  Eshuis. De stencilmachine werd met de 

hand gedraaid en de kunst was om niet te veel 

of te weinig inkt op de rol te hebben, want de 

stencilmachine kon geweldig smeren. Een 

enkele keer werd het een groot geklieder: 

zwarte drukinkt op handen en kleren en het 

stencil  gescheurd en verfrommeld.  

De kinderen die om 12 uur overbleven 

“mochten” de gestencilde blaadjes tot een 

krantje vouwen. 

Ook het bezorgen aan huis was kinderwerk, 

waarbij vooral de buitenleerlingen soms een 

heel eind moesten fietsen. 

 

Kerst. 

In de klas werd een kerstboom bezorgd waar 

we altijd echte kaarsjes in lieten branden. Een 

emmer water stond er standaard naast. 

Het grote kerstfeest werd in de stampvolle kerk 

gevierd. Elke klas “deed wat”. Veel leerlingen 

overwonnen dapper zichzelf door voor het eerst 

voor zoveel mensen hun “kunst” te doen. 

 

Gym in het dorpshuis. 

De “lichamelijke oefeningen” werden, toen de 

huidige sportzaal er nog niet was, in de grote 

zaal van het dorpshuis gedaan. Vooral op 

maandagen hing er een zware, verschaalde 

lucht van bier en rook. 

 

Foto: Meester Dimmendaal 

Een eerste computer in de klas. 

Net voor mijn pensioen in 2000 kwamen de 

eerste computers in de klas: twee grote, lompe 

bakken, afdankertjes van bedrijven. Om 

beurten mochten de leerlingen er even een 

reken- of taaloefening op doen.  

 

Achternaam – voornaam. 

Tegelijk met het begin van het digitale tijdperk 

werd het in veel  scholen de gewoonte om de 

leerkrachten bij de voornaam te noemen. De 

oude garde vond het niet passend om 

plotseling te veranderen van naam en deed 

daar niet aan mee.  
 
 

Een schoolwandeling in de natuur. 

Graag maakte ik met de groep een paar keer 

per jaar een wandeling in de prachtige natuur 

rond Kloosterhaar, soms met opdrachten. 

Eén keer ontdekte een leerling een grote, 

vredig rondscharrelende egel met vier of vijf 

kleintjes achter zich aan. Heel bijzonder. 

En op de wandeling  ter gelegenheid van mijn 

verjaardag kwamen we in de heide bij de grote 

kuil waar Ellert en Brammert zich op hun vlucht 

ooit verstopt hadden. 

 

Herinneringen. 

Herinneringen, helaas waren er ook tè droevige 

gebeurtenissen: het overlijden van een kind 

door ziekte of een ongeluk, als schoolkind  of 

veel later in jaren daarna. 

In gedachten blijven ze bij je en worden niet 

ouder. Hun naasten sterkte gewenst. 

 

Toekomst.  

Tijden veranderen, evenals leerlingen, 

leerkrachten, schoolgebouwen  en 

lesmethodes. 

Mijn wens is dat ook in de toekomst de 

kinderen met plezier naar school gaan en om 

daar de basis te krijgen voor een goed leven 

later. 
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Kerstoverdenking 

Een herder: 

Eén van de herders had gezien hoe Maria de stukken bijeen zocht in haar hart: het stuk van de 

herders en dat van de engelen en het stuk van alle mensen die verwonderd waren. Toen hij 

terug ging moest hij onderweg aan haar denken. Hij draaide zich om, keerde op zijn schreden 

terug, en vond haar in de stal met het kind; verder was er niemand. ‘Kwam je terug?’ zei ze. 

‘Ja’, zei hij, ‘ik zag je denken; met je hart.’ Zij zei niets. Maar na een poosje: ‘Wat dacht je 

allemaal?’ De herder: ‘Het liet me niet los. Daarom kwam ik terug.’ Zij keek naar het kind. En 

zei: ‘Ik begrijp het niet. Het is toch ook mijn kind. Iedereen bemoeit zich ermee en gaat dan 

weg. Maar jij kwam terug.’ ‘Mijn vader’, zei hij, ‘leerde me dat je altijd terug moet keren als je 

iets niet begrepen hebt.’ Maria zag het aan; toen hij zijn hand legde op het kleine hoofd en het 

streelde en hoe zijn ziel genas. En in haar hart rees het eerste begrijpen. ‘En wat begreep je dan 

niet?’ ‘Je zat er zo stil bij; een hoop volk om je heen. En soms keek je man ongelukkig. Dat 

begreep ik niet.’ Zij zei zacht: ‘Je hebt het gezien aan ons. Er is iets met het kind. Mijn nicht 

heeft me dat ook al gezegd. Toen zei de herder, even zacht: ‘Met mijn kind was ook iets.’ ‘Wat 

dan?’ vroeg zij. Toonloos zei hij: ‘Het werd ziek en ging dood. Sindsdien zijn alle kinderen voor 

mij een teken.’ Zij zag hem aan. Zei toen: ‘Streel het maar; en denk aan je kind.’ Hij legde zijn 

hand op het kleine hoofdje en streelde het kind. Het sliep rustig door onder zijn grote hand. Maar 

de wond in zijn hart ging dicht. Uit: 'Maria en de herder' Herman Andriessen. 

 

Aankondiging Kerstnachtdienst  

Op Kerstavond 24 december vieren we in de Fredrikskerk weer de traditionele Kerstnachtdienst. 

Muzikale medewerking wordt verleend door Muziekvereniging Crescendo uit Kloosterhaar, 

voorganger is ds. A.W. v.d. Griend. Om 22:30 uur begint de dienst en iedereen is welkom.  

Naar aanleiding van het kerstverhaal elders in de Kloosterhaarder, koos ik voor het thema: “een 

kind van ons”. Ik wens u allemaal de vrede van Christus toe, Zijn licht moge in u en om u heen 

blijven schijnen. Met een hartelijke groet, ds. A.W. v.d. Griend. 

Programma vieringen Kerst en Oud & Nieuw. 

Eerste Kerstdag 25 december: 9:30 uur in de Fredrikskerk, voorganger: ds. A.W. v.d. Griend, 

m.m.v. “Jubilate” uit Kloosterhaar. 

 

Eerste Kerstdag 25 december: 10:00 uur in de Kloosterkerk te Sibculo, voorganger ds. H. 

Dorgelo.  

 

Tweede Kerstdag 26 december: 9:30 uur in de Fredrikskerk, dan wordt de dienst geleid door 

“Gospelgranny” mevr. Hennie Velthuis uit Vriezenveen.  

 

Oudejaarsavond 31 december: 19:30 uur in de Kloosterkerk te Sibculo, voorganger: ds. H. 

Dorgelo. 

 

Nieuwjaarsdag 1 januari 2019: 10:00 uur in de Fredrikskerk, voorganger: ds. A.W. v.d. Griend. 
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Dorpshuis ‘t Haarschut 
 

Zeven jaar geleden is het project Kloosterhaar 

voor elkaar van start gegaan. In de gesprekken 

over de toekomst van Kloosterhaar kwam naar 

voren dat het Dorpshuis ’t Haarschut het 

sociale middelpunt van het dorp moet zijn. Ook 

werd gezegd dat het dorpshuis gedateerd was. 

Opgemerkt werd dat het van belang is dat ook 

het dorpshuis met de tijd mee gaat. Het 

bestuur is daarom voortdurend bezig om te 

kijken hoe de kwaliteit van het dorpshuis 

verbeterd kan worden. Vernieuwen en 

aanpassen aan de eisen van de tijd is 

noodzakelijk. Blijven vernieuwen en inspelen 

op datgene wat de inwoners van Kloosterhaar 

graag willen in het dorpshuis. Hierbij heeft het 

bestuur de hulp van vrijwilligers nodig. Zonder 

hulp kan dit niet. 

 

Nieuw kassasysteem 

In de komende periode gaan wij een nieuw 

kassasysteem invoeren. Dit systeem heeft als 

doel dat bezoekers ook met de pin kunnen 

betalen. Ook de leden van de verenigingen. 

Daarnaast kan het systeem ook de voorraad 

registratie verzorgen. Hierdoor kan de 

beheerster zien welke producten goed lopen en 

de voorraad daarop aanpassen. Ook is het 

straks mogelijk dat alle verenigingen en 

gebruikersgroepen zelf kunnen registreren wat 

zij aan consumpties gebruiken en hoeven dan 

niet meer met papiertjes te werken. Voor het 

systeem wordt ingevoerd zullen alle gebruikers 

een korte instructie krijgen over het gebruik. 

 

Vloeren cafégedeelte en kleine zaal 

De vloeren in het dorpshuis zijn met name in 

het cafégedeelte en de kleine zaal niet goed 

meer. Er zitten kieren in en delen liggen los. 

Wij zijn op zoek gegaan naar 

financieringsmogelijkheden om hier iets aan te 

doen. Dankzij een grote gift is het gelukt om 

geld bij elkaar te krijgen om deze wens in 

vervulling te laten gaan. In de loop van maart 

volgend jaar zullen de vloeren in de kleine zaal  

 

 

en het cafégedeelte worden vervangen. De 

vloer in de grote zaal zal worden geschuurd en 

worden behandeld zodat deze weer als nieuw 

is.  

 

Verlichting ingang dorpshuis 

De verlichting bij de entree van het dorpshuis 

is niet goed. De verlichting bij het monument 

werkt niet. Hierdoor ontstaan er met name 

ongewenste en gevaarlijke situaties van 

struikelen en vallen. Hier moet iets aan gedaan 

worden. Daarnaast is de bedrading in een deel 

van het dorpshuis gedateerd. Wij hebben met 

de gemeente contact opgenomen om hiervoor 

geld beschikbaar te stellen. Zodra er een 

toezegging is, zullen wij deze problemen 

aanpakken. 

 

Kinderfeestjes 

Om de ruimtes in het dorpshuis zo optimaal 

mogelijk te gebruiken heeft het bestuur 

besloten de ruimte van Kloo-jo hiervoor open 

te stellen. Ouders kunnen de ruimte huren voor 

het geven van een kinderfeestje. Afhankelijk 

van de wens van de ouders kunnen de 

materialen van Kloo-jo worden gebruikt 

(uiteraard tegen vergoeding). Ook wordt 

gekeken of er eventueel materialen vanuit het 

Klushuus gebruikt kunnen en mogen worden al 

dan niet onder begeleiding van een vrijwilliger. 

Wilt u meer informatie, neem dan even contact 

op met Evelien, beheerster van het dorpshuis. 

 

Bestuurswisseling 

Per 1 januari 2019 stopt de huidige voorzitter, 

Riekele Bron. Na 8 jaar vindt hij het goed 

geweest en kijkt hij terug op een bewogen 

maar fijne periode. Samen met de andere 

bestuursleden en de vele vrijwilligers is er veel 

gebeurd. Ook binnen het bestuur is het nu tijd 

voor vernieuwing. In de persoon van Herald 

Schepers is het 

gelukt om een 

goede opvolger te 

vinden. 

 

Tot slot 

Het bestuur van het 

dorpshuis wenst 

iedereen heel prettige feestdagen en een heel 

goed 2019. 
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Zangkoor Jubilate  

Wij hebben een mooi bedrag overgehouden aan de oud ijzer  

actie, bedankt voor jullie bijdrage. 

Ook een woord van dank aan de firma Dragt en Doldersum  

voor hun medewerking. 

 

Fijne feestdagen namens zangkoor Jubilate. 

 

 

 

 

Ook in 2019 weer een avond4daagse Kloosterhaar- 

Dagawa's (Ryanne DAm, Ellen GAst, en Roelie WAanders) 

zullen ook in 2019 weer een avond4daagse Kloosterhaar 

organiseren. Deze is van maandag 20 t/m vrijdag 24 mei, 

woensdag=rustdag. Nieuw deze 3e editie van de A4DK is 

de start vanaf 3 verschillende locaties!  Op de maandag- 

en de vrijdagavond vertrekken we zoals vanouds vanaf 

Dorpshuis 't Haarschut en daar is ook het eindpunt. 

Maandag mogen de honden mee tijdens de “Doggywalk”. 

Op de dinsdagavond vertrekken en finishen we vanaf de 

Expositieboerderij van het Dorpsarchief Kloosterhaar. De 

“Balderhaarrun”  zal ook op deze avond plaatsvinden en 

starten vanaf deze plek.  

Onze start en finish locatie op de donderdagavond is Café 

Boszicht in Sibculo! 

De eerste routes zijn alweer uitgezet en we hebben net 

als voorgaande jaren weer een aantal bijzondere 

verrassingen onderweg. Op de laatste avond zullen er 

weer huifkarren rijden van HARP. 

We hopen dat weer vele wandelaars uit Kloosterhaar eo 

de wandelschoenen aantrekken om mee te lopen tijdens deze gezellige en sportieve activiteit. 

 

NL DOET 

Langs deze weg willen wij u wijzen op de landelijke actie NL Doet!  

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2019. 

U kunt vanaf nu uw klussen indienen en een financiële ondersteuning voor uw klus aanvragen. 

Let op: de financiële bijdrage kan worden aangevraagd tot 31 januari 2019 en OP = OP.  Voor 

opgave van de klussen en de aanvraag van de financiële bijdrage verwijzen wij u naar de 

volgende site; 

NLdoet Oranje Fonds | Klus aanmelden in jouw buurt | NLdoet.nl en Financiële 

bijdrage | NLdoet 

Mocht u vragen hebben of ondersteuning nodig zijn bij de aanmelding van klussen of de 

aanvraag voor de financiële bijdrage dan kunt  u contact opnemen met ; 

Margreet Jansen , m.jansen@destuw.nl of John Eilert, j.eilert@destuw.nl 

 

https://www.google.nl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjK7e-Z-ojfAhWHzXcKHfRqDqQYABAAGgJlZg&sig=AOD64_0sOaWnW-UR-rvVf8owed_JtuE_EQ&rct=j&q=&ved=2ahUKEwjPh-qZ-ojfAhXDKVAKHUkBAx0Q0Qx6BAgGEAE&adurl=
https://www.google.nl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjK7e-Z-ojfAhWHzXcKHfRqDqQYABAAGgJlZg&sig=AOD64_0sOaWnW-UR-rvVf8owed_JtuE_EQ&rct=j&q=&ved=2ahUKEwjPh-qZ-ojfAhXDKVAKHUkBAx0Q0Qx6BAgGEAE&adurl=
https://www.google.nl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjK7e-Z-ojfAhWHzXcKHfRqDqQYABAAGgJlZg&sig=AOD64_0sOaWnW-UR-rvVf8owed_JtuE_EQ&rct=j&q=&ved=2ahUKEwjPh-qZ-ojfAhXDKVAKHUkBAx0Q0Qx6BAgGEAE&adurl=
mailto:m.jansen@destuw.nl
mailto:j.eilert@destuw.nl
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De Oversteek 

 

Samen feest!   

Dit is het thema waar we nu aan werken binnen het  

Kindcentrum De Oversteek. 

 

Het thema begon tijdens de intocht van Sinterklaas in Nederland. De verschillende groepen werden 

gezellig aangekleed. Zo had de peuterspeelzaal de stoomboot van Sinterklaas en een echte 

inpaktafel. Bij de dagopvang stonden er handpoppen van Piet, Sinterklaas en het paard van 

Sinterklaas. Hier werden heel wat verhalen mee verteld. De kinderen van de BSO hebben  cadeautjes 

ingepakt en opgehangen. Op de achtergrond stond er vrolijke muziek aan. Natuurlijk werd er ook veel 

verkleed en liepen er regelmatig Pieten en meer dan één Sinterklaas rond in het Kindcentrum. We 

hebben veel voorgelezen, gezongen en geknutseld. Zo leerden de kinderen van 0 tot 4 jaar dat de 

baard van Sint zacht is en de veer van de muts van Piet kriebelt. We hebben het feest gevierd met de 

kinderen en de ouders. Bij de dagopvang en peuterspeelzaal kwamen twee Pieten. Eén van de Pieten 

had de gitaar bij zich. We hebben liedjes gezongen, bingo gespeeld en natuurlijk een cadeau 

uitgepakt. De Pieten hebben we samen met de papa’s en mama’s uitgezwaaid.  

 

De kinderen van de BSO hebben pepernoten gebakken en die waren erg lekker! Voor de groep lag er 

een cadeau klaar. 

Alle Sinterklaasspulletjes zijn weer opgeruimd en het Kindcentrum is versierd met Kerstmateriaal. 

De Kerstbomen staan in de groepen en de kinderen genieten van de lichtjes en de gekleurde ballen. 

En wat is het leuk om samen de Kerstboom te versieren! We zingen Kerstliedjes en de Kerstmuziek 

staat aan. Er hangt een gezellige sfeer. 

Samen met de ouders gaan we Kerstfeest vieren. Er wordt deze middag druk geknutseld en er staan 

hapjes klaar voor alle kinderen en hun ouders.  

We maken er samen een feest van! 

Wij wensen u fijne Feestdagen en een gezond en kleurrijk 2019 toe! 

Leidsters Kindcentrum De Oversteek.  

 

De groenste straat van Overijssel 

Heeft jouw straat verkoelende bomen tegen de zomerhitte zoals afgelopen maanden? Kleurige 

bloemenranden en geveltuintjes langs de huizen? Geen natte voeten bij een flinke regenbui? Of woon 

je vooral tussen beton en stoep en kan je straat wel wat Factor Groen gebruiken? Meld je dan met je 

straat voor 1 januari 2019 aan en maak kans op €20.000 euro om jullie straat te vergroenen! 

Groen, groener, groenst 

Dit is alweer de vierde editie van de Groen-Groener-Groenst prijsvraag die de provincie Overijssel 

organiseert. Overijsselse organisaties begeleiden buurtorganisaties (of voor de gelegenheid 

samengestelde straatcommissies) bij het maken van een plan. Dus trommel je buren op om samen te 

brainstormen over hoe jullie straat groener kan. Dat kan in drie categorieën: kind vriendelijkheid, 

biodiversiteit en klimaatbestendigheid. 

De wedstrijd 

Uit elke gemeente in Overijssel loten we een straat. Deze straten werken hun ontwerp, met hulp van 

Overijsselse organisaties, verder uit. Een vakkundige jury beoordeelt jullie groene plannen en kiest de 

straten uit die meedingen naar een prijs in de grote finale. In elke categorie wint één straat. Die 

straat krijgt €20.000 om het ontwerp uit te voeren. 

Aanmelden en meer info 

Meld je straat aan op www.groenstestraatvanoverijssel.nl. Hier vind je ook meer informatie over de 

wedstrijd. 

 

http://www.groenstestraatvanoverijssel.nl/
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De    Pluim  

De pluim gaat deze keer naar de 

kookgroep voor hun enthousiaste 

inzet, telkens weer. Het omvat 

meer dan je vaak ziet. Het 

bedenken van het menu, de 

inkoop regelen, het bereiden, het 

serveren op mooi gedekte tafels 

en de keuken weer schoon 

achterlaten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engbertsdijksvenen en Meekoppel kansen 

De Plaatselijke Belangen van Sibculo, Kloosterhaar en 

Langeveen hebben samen met leden van Mountain bike, 

(paarden)-Men sport, wandel en Fiets routes regio Twente 

voorstellen uitgebracht om de Engbertsdijksvenen meer 

toegankelijk te maken vanuit de omliggende dorpen voor 

wandelaars, fietsers, mountainbikers, koetsen met paarden 

en mensen met een handicap. Staatsbosbeheer en de 

Provincie Overijssel studeren daar nu op, gezien de kansen 

van de geplande wijzigingen in het gebied met nieuwe dijken 

en water standen. We betrekken hier de drie of vier 

omliggende gemeentes bij en wachten de ontwikkelingen 

even af. 

 

Dorpsagenda 

2018 - 2019    

21 december 
2018 tot 6 
januari 2019 

 Kerstvakantie 

21,22 en 23 
december 
2018 

 Glazencafé in café de 
Kleinhaar  

22 december 
2018 

 Foute kerstfeest in het 
dorpshuis.  

22 februari 
2019 

 Nieuwjaarreceptie 
ledenvergadering, met 
tix nix, van de SKK. 

6 april 2019  Rock em all  

23 juni 2018  Fietstocht van de SKK 
met uitsluitend een bbq. 

6 juli 2019  Bargnspop  

7 september 
2019 

 Koffieconcert van 
Crescendo.  

Nuttige informatie  

Plaatselijk Belang 

Crulsweg 3 

7694  TA Kloosterhaar  

 

E-mail adres redactie: 

dekloosterhaarder@gmail.com 

Bezoek onze website! 

www.kloosterhaar.com 

 

Facebook: “Plaatselijk Belang 

Kloosterhaar” 

mailto:dekloosterhaarder@gmail.com
http://www.kloosterhaar.com/

