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Zwembadnieuws voorjaar 2018 

Opening 2018 

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn 

alweer in volle gang. De vrijwilligers zijn weer druk 

aan het boenen en het poetsen om u deze zomer 

weer te laten zwemmen. Dit jaar herdenken wij dat 

we 50 jaar bestaan. Op 20 april hebben we hierbij 

ruim stilgestaan.  

Voor het komende seizoen zijn we dringend op zoek 

naar enkele toezichthouders. 2 van onze vaste 

medewerkers hebben te kennen gegeven te stoppen 

met hun bijdrage. Beide overigens met een geldige 

reden. Let wel!! Voldoende toezichthouders is een 

must. Lukt dit niet, dan kan het voorkomen dat er 

dagen zijn dat het bad niet open kan. Hopelijk komt 

het niet zover.  

Plusactie 

Supermarkt PLUS te 

Bergentheim denkt met 

ons mee. Dit jaar 

bestaat de mogelijkheid 

om via de 

boodschappen te doen 

bij de PLUS-Markt te 

Bergentheim te sparen voor korting op het 

familieabonnement of het persoonlijke abonnement. 

Een volle spaarkaart geeft recht op € 5,-- korting op 

een familieabonnement  (maximaal 4 spaarkaarten = 

€ 20,--) of persoonsabonnement. (Maximaal 2 

spaarkaarten = € 10,--). 

Ook zal in de maand juni een statiegeldactie worden 

gehouden voor ons zwembad. Tijdens de maand juni 

kunt u bij de PLUS-markt, uw statiegeld geheel of 

gedeeltelijk doneren aan het zwembad. Bij deze dank 

aan dhr. Alfring van de PLUS-Supermarkt. 

 

 

 

 

Een feestje van 50 jaar 

Zwembad Bargn’s, waar we 

diverse (zwem) artikelen van 

sponsors kregen. De Plus 

heeft in goed overleg een 

spaaractie opgezet, waardoor 

inwoners korting krijgen op 

de zwem abonnementen. Er 

vindt achteraf een goede 

verrekening met Plaatselijk 

Belang plaats. Intussen is de 

rest van de feestweek 

beleefd. Veel werk voor het 

Oranje Comité, waarvoor 

hulde. We namen afscheid 

van bestuursleden op onze 

ledenvergadering en 

benoemden weer (jonge) 

bestuursleden. Er is nog wel 

een vacature voor een 

secretaris. Er zijn afspraken 

met de gemeente gemaakt 

over de plancapaciteit voor 

woning bouw in Kloosterhaar 

en we prijzen ons gelukkig 

met de nieuwbouw in de 

Meerstal. De actie 

ledenwerving heeft relatief 

veel nieuwe leden 

opgebracht, waardoor we ook 

iets meer armslag krijgen in 

de financiën. We kijken uit 

naar de resultaten van een 

haalbaarheid onderzoek voor 

te bouwen zorg 

appartementen, te exploiteren 

door de Baalderborg Groep 

voor mensen met een zorg 

indicatie. 

 

Het bestuur 

Van de bestuurstafel 

Mei 2018 Jaargang: 19 Nummer: 1 
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Basisschool Cantecleer gaat in de richting van 125 jaar! 

In 1995 heeft Kloosterhaar het 100-jarig bestaan van de basisschool gevierd. Een jaartje te 

lang gewacht, omdat het officiële stichtingsjaar 1894 is. Niemand zal daar wakker van 

hebben gelegen, getuige het leuke herinneringsboek. 

 

Enkele alerte leerkrachten en ouders, kwamen, soms aan de hand van de leeftijd van hun 

eigen kinderen, met de opmerking dat Cantecleer toch gauw de 125 jaar vol zou moeten 

hebben. 

 

Even contact leggen met Freddy Ekkel van het streekarchief en je krijgt een bericht dat het 

inderdaad tijd is voor een feestje in 2019. 

 

In kleine kring zijn de eerste gedachten uitgewisseld en al snel kwam ‘de vergadering’ met 

enkele voorstellen. Wat er allemaal gaat gebeuren, laten we nog even in het midden. 

Duidelijk is wel dat er in april 2019 het nodige gaat gebeuren in Kloosterhaar. 

 

In het herinneringsboek dat in 1995 is verschenen, wordt bij de verantwoording het 

volgende opgemerkt: 

Voor de school en het dorp vormen dit boek en het niet-gepubliceerde materiaal een 

belangrijk document, dat bij een volgende gelegenheid, misschien nog eens een vervolg 

krijgt. 

 

Ja, we zijn 25 jaar verder en we hebben 25 jaar ontwikkeling doorgemaakt. Het zou mooi 

zijn dat we het herinneringsboek kunnen voorzien van een aantal aanvullende 

hoofdstukken. 

Wat er allemaal mogelijk is, laten we even in het midden.  

Mooi is, dat we in ieder geval gebruik kunnen maken van het materiaal van ons 

dorpsarchief. Samen met Freddy Ekkel zitten de teamleden regelmatig in de spullen die nu 

van zolder komen. Het gaat om o.a. mooie oude schoolschriften waarin in de vijftiger jaren, 

ijverig door de secretaris van de ouderraad is genotuleerd: 

De opkomst van de zakelijke ouderavond was niet groot i.v.m. de voetbalwedstijd Holland – 

België. 

Ruim 50 jaar geleden, hadden ze dus ook al het probleem van ‘een magere opkomst’.  

 

Uit één van de dozen kwam ook een exemplaar tevoorschijn van ‘De Kakelaar’. De naam 

van de onvolprezen schoolkrant.  

Voldoende materialen om een serie leuke artikelen te maken voor De Kloosterhaarder. 

 

Veel herinneringen van de afgelopen 25 jaar, zijn nog volop aanwezig in de hoofden van 

een ieder die de afgelopen 25 jaar betrokken zijn geweest bij onze school. Graag willen wij 

die mooie herinneringen meenemen in de artikelenreeks. 

 

Heeft u iets leuks te melden, laat het ons dan weten. U hoeft echt geen schrijver te zijn. 

Geef ons desnoods een kort overzicht van de gebeurtenissen en wij proberen er een leuke 

anekdote van te maken. U mag het materiaal per e-mail sturen naar 

directie@cantecleerkloosterhaar.nl. U mag het natuurlijk ook per brief aan ons toesturen: 

OBS Cantecleer, Schoolstraat 32, 7694 AX, Kloosterhaar. 

 

Team OBS Cantecleer 

Jent Hadderingh 

 

mailto:directie@cantecleerkloosterhaar.nl
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MUZIEKVERENIGING “CRESCENDO” 

Voorzitster 

Inmiddels heeft onze vereniging een nieuwe voorzitster! Richelle Benjamins 

neemt de werkzaamheden van haar vader over. Wij kijken terug op 13 

mooie jaren en willen daarom Dick via deze weg nogmaals bedanken.  

Verlotingsactie 

Dan is eind maart de eerste trekking van de verlotingsactie geweest. De 

winnaars zijn: 

1e prijs: H.Roessink, Groenedijk 44 

2e prijs: J.Kostense, Duytschstraat 16 

3e prijs: Y.Pullen, Duytschstraat 3 

Belangrijke data 

Een aantal van onze jeugdleden zullen ook dit jaar weer mee doen met de 

MEGAJEUGDORKESTDAG. Dit vindt plaats op zaterdag 26 mei in het LOC 

Hardenberg. Zij zullen de gehele dag stukken instuderen en ’s avonds door 

middel van een concert te gehore brengen. U bent van harte welkom bij dit 

concert. 

De vereniging is zich druk aan het voorbereiden op het zwembadconcert. Dit 

vindt plaats op maandag 16 juli.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de internationale volksdansgroep (ouda) 

 

Gulle gever 

De internationale volksdansgroep heeft van een gulle geven een leuke donatie ontvangen. 

De dansgroep is erg blij met de gift en probeert op deze manier de gulle gever te bedanken. 

Mits hij/zij ‘De Kloosterhaarder” leest natuurlijk! 

Alle leden van de dansgroep zijn er erg blij mee. 

Nogmaals hartelijk bedankt, schenker! 

 

Dansdag voor volksdansers in Kloosterhaar 

 

De internationale volksdansgroep Kloosterhaar (ouda) heeft op 23 maart een dansdag 

georganiseerd. Met 31 personen hebben ze de hele morgen met elkaar, tot de adem bijna 

op was, over de vloer gezwierd. Met de zitdans kregen de benen wat rust en nam de 

hilariteit onder de toeschouwers toe.  

Deze dans herinnerde aan de ontdekkingstocht in de boten van het Plynisie volk en varen 

op het droge was snel geleerd.  

Na een gezellige dag met dansen, koffie en een kleine lunch was het dansen om 14.00 uur 

afgelopen.  

Onder leiding van Herja Rozema was dit een geslaagde meeting volgens de deelnemers.  

 

De dansgroep zoekt een flink aantal nieuwe leden en ziet u met blijdschap komen. 

U mag een maan gratis komen proberen, heb je belangstelling? Kom dan dinsdag kijken van 

10.00 tot 11.30 uur in ’t Haarschut in Kloosterhaar. 
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(Her)Opening van de basisschool 

 

        Feest 50 jaar zwembad de Bargn’s 

    Houtdorp 

 

 

 

Kinderbingo 

     

          Opschoon dag  

 

 

 

 

Herdenkingsboom met kerst   

  

Koningsdag 2018 
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Gebruikersraad Dorpshuis ’t Haarschut. 

Enkele maanden geleden heeft het bestuur van de stichting dorpshuis de statuten aangepast. 

Deze statuten waren sterk verouderd en moesten worden aangepast aan deze tijd. De gedachte 

van het bestuur was om de gebruikers van het dorpshuis meer invloed te geven op het reilen en 

zeilen van het dorpshuis. Voor hen is het dorpshuis immers de basis voor hun activiteiten. Om hier 

vorm aan te geven is een gebruikersraad ingesteld. Op 12 april j.l. kwam deze gebruikersraad 

voor het eerst bij elkaar.  

 

Het bestuur van het dorpshuis heeft eerst vastgelegd wie wij als gebruiker moeten aanmerken. 

Gebruikers van het dorpshuis zijn: 

• alle verenigingen die een huurcontract hebben 

• Kloojoo 

• Gebruikers van het Klushuus 

• Noaberschap 

• Plaatselijk belang (als vertegenwoordiger inwoners Kloosterhaar) 

• Georganiseerde gebruikers vanuit het dorpshuis (Jeu de Boulles, kaartgroep donderdagavond) 

Elke gebruiker vaardigt iemand af naar de gebruikersraad. Wie dat is bepaalt de gebruiker zelf. 

Wat kan en doet de gebruikersraad? 

De gebruikersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Het bestuur legt 

financiële verantwoording af aan de gebruikersraad die de jaarrekening moet goedkeuren. De 

gebruikersraad draagt nieuwe bestuursleden voor . De voordracht van nieuwe bestuursleden is 

bindend. Ook stelt zij een beleidsplan vast dat door het bestuur wordt opgesteld. Uiteraard kan de 

gebruikersraad dan kijken of het bestuur zich daar aan heeft gehouden. Hiermee wordt de 

gebruikersraad een bepalend orgaan binnen de stichting en hebben de verenigingen direct invloed 

op wat er gebeurd in het dorpshuis. 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de gebruikersraad zijn er veel ideeën op tafel gekomen. Een 

belangrijk voorstel was om te komen tot een “activiteiten commissie”. Iedereen beseft, dat het 

dorpshuis niet alleen kan bestaan uit de inkomsten van verhuur. Er is meer voor nodig. Er is een 

groep enthousiaste mensen nodig die het leuk vinden om enkele (wat grotere) activiteiten in het 

dorpshuis te organiseren. Het bestuur kan dit niet alleen. Hierbij wordt gedacht aan het 

organiseren van muziekavonden, toneel uitvoeringen  en wat maar als idee naar boven komt. Het 

moet wel aanvullend zijn op wat de verenigingen al doen. Deze commissie moet dan ook zorgen 

voor een goede afstemming met de andere activiteiten in het dorpshuis, maar ook met de andere 

activiteiten in het dorp. Het maken van een jaarprogramma van activiteiten is belangrijk. Wij 

roepen iedereen, die het leuk vindt om activiteiten in het dorpshuis te helpen organiseren, op zich 

te melden bij het dorpshuis info@dorpshuiskloosterhaar.nl of bij riekelebron@gmail.com. Je kunt 

ook even bellen en vragen om wat meer informatie.  

In juni komt de gebruikersraad weer bij elkaar. Het is de bedoeling dat dan een eerste beleidsplan 

wordt besproken, vacatures in het bestuur worden ingevuld en dat dan ook een 

activiteitencommissie in het leven geroepen kan worden. Wil je dus iets doen voor het dorpshuis 

en ben je bereid om actief wat te gaan doen in het dorpshuis meld je dan aan voor 15 mei a.s. 

 

 

mailto:info@dorpshuiskloosterhaar.nl
mailto:riekelebron@gmail.com
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Kick-off Gewoon gezond Kloosterhaar wederom groot   

succes!         

Zondag 28 januari hebben we weer genoten van een prachtige  

dorpswandeling in het kader van Gewoon Gezond Kloosterhaar.  

Ook dit jaar was de opkomst groot. De route voerde langs  

diverse lokale bedrijven en werd onderweg opgeluisterd met   

live muziek, dans, koetjes en kalfjes, kippen, vuurtjes en een  

  

gezond drankje en hapje. Voor de mensen die minder goed ter  

been waren stond de Jan Plezier klaar. 

Na een welkomstwoord van Frederik en een gedegen warming- 

up door Wessel zat de sfeer er goed in! We togen met goede  

zin ‘en route’, benieuwd naar wat de organisatie dit jaar voor  

ons in petto had. 

De eerste stop was bij het voormalige Groene Kruisgebouw,  

waar sinds vorig jaar een beauty/pedicuresalon gevestigd is.  

Bij de tentoonstelling van Dorpsarchief Kloosterhaar kwamen  

veel herinneringen boven.  

Via de Randweg nu op naar sportpark De Polderhoek, waar we  

in de kantine van UNI de prachtige werken van plaatselijke 

kunstenaars konden bekijken. In de kantine van VV  

Kloosterhaar –waar warempel zelfs het plafond zwart/wit is-  

was er een pittige demonstratie van jonge streetdances van  

Korfbalvereniging UNI. Voor onderweg kon er nog een gezonde  

versnapering mee genomen worden in de vorm van een  

appeltje of stukje kaas of worst. Op naar de Van Royensweg!  

Bij Ardesch Sloopwerken werden we muzikaal onthaald door  

dweilorkest De Haarschutters, wat een gezelligheid! Toch nog  

gauw een handjevol heerlijke ‘vrolijke nootjes‘ van de tafel  

gepakt en verder met de wandeling, op naar de boerderij van  

veehouderijbedrijf Nieuwlaar. Grote schone loodsen met veel  

bewegingsruimte voor de kippen en de koeien. Daar mag je als  

farmer inderdaad proud op zijn! En de kalfjes waren natuurlijk  

helemaal geweldig!  

Aan de achterzijde via de landweg richting ‘Indianenbos’. Daar  

aangekomen wachtte ons, onder de tent van De Haere, een  

heerlijke beker glühwein of hete chocolademelk. Ook hier  

gingen de gezonde versnaperingen erin als koek! Door naar de  

Greupe! Veel bedrijvigheid alhier, en wat werden we er weer  

gezond verwend! 

Via het Gezondheidscentrum Kloosterhaar, Renate’s haarstudio,  

garage Zander van Braam -met optredens van de jonge  

Kloosterhaarse band Spare Jerry’s- heet APK René Luisman  

ons warm welkom in zijn bedrijf. Er liggen aardige  

presentjes klaar, altijd handig!  

We zetten een eindsprintje in vertoeven nog even gezellig in  

dorpshuis ’t Haarschut. We concluderen dat de leefbaarheid  

van ons mooie dorp niet staat of valt met het wel of niet  

aanwezig zijn van grote supermarkten of uitgaansgelegenheden.  

Er is hier veel, heel veel meer! En toch weer vier kilometer in de 

benen, een mooie aftrap voor een heel nieuw jaar  

Gewoon Gezond Kloosterhaar! 

Verslag gemaakt door de moeder van de drummer ;) 
https://www.de-haere.nl/kick-off-gewoon-gezond-kloosterhaar-wederom-groot-succes/ 

Project Gewoon Gezond 

2018 van start in 

Bergentheim en 

Kloosterhaar 
 

Begin maart 2018 is er een start 

gemaakt met het project 

“Gewoon Gezond 2018”. 

Veertien inwoners uit 

Bergentheim en Kloosterhaar 

gaan een jaar lang aan de slag 

om toe te werken naar een 

gezonde leefstijl. Binnen het 

project worden ze ondersteunt 

door een begeleidingsteam 

bestaande uit de eigen huisarts, 

een fysiotherapeut , een diëtist 

en adviseur van de gemeente. 

 

Het project is een 

samenwerking tussen het team 

sport en accommodaties van de 

gemeente Hardenberg en de 

huisartsenpraktijken 

Bergentheim en Kloosterhaar, 

de Haere en DietistengroepNL . 

De gemeente Hardenberg staat 

voor het bevorderen van de 

gezondheid en de vitaliteit van 

de eigen inwoners. Dit wil de 

gemeente vooral stimuleren 

door in te zetten op een 

gezondere omgeving  en 

preventie. 

Naast dat de deelnemers een 

jaar lang aan de slag gaan met 

hun eigen gezondheid heeft het 

project nog een belangrijke 

doelstelling. “Meer aandacht 

voor een gezonde omgeving”. 

De omgeving waarin mensen 

leven is sterk van invloed op de 

levensstijl die zij hanteren. Met 

andere woorden; ‘Wat heeft de 

kern nodig zodat inwoners meer 

gezond gedrag gaan/kunnen 

vertonen’. Daar gaan we 

gedurende het project samen 

met de inwoners naar op zoek. 

 

https://www.de-haere.nl/kick-off-gewoon-gezond-kloosterhaar-wederom-groot-succes/
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Avond4daagse - Kloosterhaar 

Na de zeer succesvolle 1e editie van 2017 organiseren we ook in 2018 een 

avond4daagse. De A4DK 2018 start op maandag 28 mei en eindigt op vrijdag 1 juni. 

Wij hebben voor onze 2e A4DK gekozen voor een extra dag: de woensdag. In principe 

zal dit een rustdag zijn, maar indien nodig kan deze dag worden gebruikt als 

reservedag, bijv. bij slecht weer op één van de andere dagen. Er wordt iedere avond 

2,5 en 5 km gewandeld. Inschrijfdatum: vrijdag 25 mei. Extra op de dinsdagavond: 

The Doggy Walk en op donderdagavond: De Kloosterhaar Run. Op de laatste avond 

laten we bovendien 2 huifkarren rijden. Ook mensen die slecht ter been zijn of in een 

rolstoel zitten kunnen op deze manier de sfeer proeven van deze feestelijke avond.  

Geef je op en doe mee!! 

Volg voor meer informatie onze Facebookpagina: Avond4daagse Kloosterhaar en kijk 

op onze website: www.avondvierdaagse-kloosterhaar.nl 

 

 

De oversteek 

De eerste maanden van het jaar zijn al weer omgevlogen! 

Ook bij ons in het kindcentrum. 

 

De eerste weken werkten we aan het thema ‘Hatsjoe’. 

Dit paste goed bij hoe de kinderen zich op dat moment voelden; wie had er niet een keer 

snotterbellen onder zijn neus? Er kon fijn worden gespeelt in de doktershoek, luisteren naar 

elkaars hartslag ,een buikpijn die voorbij kwam. Met alledaagse spulletjes zoals lege potjes, 

pakjes en verbandjes enz.  maken kinderen graag hun eigen spel. Ook Puk had het flink te 

pakken! De kinderen hebben hem verzorgt in bed en voorgelezen. Met de post kwamen er 

lieve beterschapskaartjes voor hem. 

 

De kinderen van de buitenschoolse opvang hebben de vogeltjes buiten goed verzorgd met 

lekkere vetbollen in kopjes voor buiten. 

 

Buiten op het plein heeft er een grote metamorfose plaats gevonden, de grote spar die er 

stond is omgekapt.  Dit viel wel op! Veel meer licht binnen en een grote lege plek. 

Binnenkort komt hier een mooie boomhut in de vorm van een wigwam.  

 

Nu zijn we aan de slag met het thema ‘ik en mijn familie. Een aansprekend onderwerp. 

Foto’s van thuis aan de muur bij de opvang, de kinderen herkennen ook elkaars familie. 

 

Lekker het voorjaar in met elkaar, buiten komen de planten en bomen in bloei. En tijd om 

weer fijn buiten te spelen. 

Kom gerust eens kijken bij ons in het kindcentrum! 

 

Tot ziens! 

 

http://www.avondvierdaagse-kloosterhaar.nl/
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De Pluim  

In deze editie van de 

Kloosterhaarder geven wij een 

pluim aan Dick Benjamins en alle 

vrijwilligers van ons mooie 

zwembad de Bargn’s! Alle heel erg 

bedankt voor jullie inzet en hopelijk 

op naar een heerlijk zwemseizoen!  

Visvergunningen: 

 

Doordat Bas Pullen ons bestuur heeft verlaten is 

gezocht naar een mogelijkheid voor het uitreiken van 

visvergunningen voor de Friese Koelen. Peter Jager, 

zelf een fervent visser, zal dit in het vervolg namens 

Plaatselijk Belang gaan uitvoeren. Tijdens openingsuren 

van de Slagerij is tegen betaling van € 2,50 een 

visvergunning voor één jaar te verkrijgen. 

 

 

 

Aanvulling bedrijven uit Kloosterhaar 

All 4 beauty Sportstraat 14                    

Info@all-4beauty.nl 

Loonbedrijf H.Altena Verlengde Broekdijk 45 

www.loonbedrijfaltena.nl 

Noppers metselwerken Parallelweg 2 

noppersmetselwerken@outlook.com  

Oosting montagebedrijf Sportstraat 14     

www.oosting-montage.nl  

Pinneke BV Akkerweg 8 Sibculo           

www.pinneke.nl 

Dorpsagenda 

2018     

13 mei  Moederdag  

20-21 mei  Pinksteren  

8 juni   Braderie Groenedijk 

10 juni  Fietstocht SKK met 
barbecue na afloop  

15 juni  Jaarlijkse uitvoering van 
streetdance in het 
dorpshuis 

16 juni  Autoblubbering 
Kloosterhaar  

17 juni  Vaderdag  

30 juni  Pannenkoekenfeest  

7 juli  Bargn´s pop 

17 juli  Zwembad concert van de 
muziekvereniging 
Crescendo 

Week 32-
33-34 

 Bouwvak  

24-25 
augustus 

 Festival Watwojnoudah! 

5 
september  

 Busreis SKK  

 

Nuttige informatie  

Plaatselijk Belang 

Meerstal 31 

7694  BR Kloosterhaar  

 

E-mail adres redactie: 

dekloosterhaarder@gmail.com 

Bezoek onze website! 

www.kloosterhaar.com 

 

Facebook: “Plaatselijk Belang 

Kloosterhaar” 

mailto:Info@all-4beauty.nl
http://www.loonbedrijfaltena.nl/
mailto:noppersmetselwerken@outlook.com
http://www.oosting-montage.nl/
http://www.pinneke.nl/
mailto:dekloosterhaarder@gmail.com
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