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Maart 2021 
 
Beste lezers, 

 

Na een onderbreking voor wat betreft de uitgave van kontakt, door m.n. het corona virus 

en een geringe opgave van artikelen, is er nu weer een Kontakt.  
  

We hebben bij alle verenigingen navraag gedaan over het digitaal of op papier uitgeven 

van Kontakt. De meeste verenigingen geven de voorkeur aan een digitale versie.  

 
We zullen deze digitale versie plaatsen op de website van Haarlo's Belang en indien wij 

beschikken over het e-mailadres van de mensen die deze hebben aangeleverd hier de 

digitale versie naar toesturen.  

 
We willen wel voor de mensen die niet de mogelijkheid hebben om een digitale versie te 

lezen een aantal exemplaren gaan drukken.  

Graag ontvangen wij een e-mail met het aantal gedrukte exemplaren welke u wilt 

ontvangen. Wij kunnen deze gedrukte exemplaren dan bij een contactpersoon van de 

vereniging/stichting bezorgen, zodat deze contactpersoon de gedrukte exemplaren bij 
de desbetreffende leden kan bezorgen.  

 

De datum voor het inleveren van de kopij voor de volgende Kontakt is afhankelijk van de 

ontwikkelingen van de heersende maatregelen rond het corona-virus en daarnaast het 
aanbod van kopij. Wij gaan er op dit moment vanuit dat we in juni, september en 

december weer een kontakt gaan uitgeven, dus: 

 

De datum voor het inleveren van kopij voor de volgende Kontakt is; 

Vrijdag 28 mei  2021 
 

Als u vragen heeft dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen door een mailtje 

te sturen naar; info@kontakt-haarlo.nl of u kunt bellen naar Tineke Wantia; 

0638431187. 
 

Ik wil alle verenigingen verzoeken om te proberen iets aan te 

leveren. Waarschijnlijk is er niet veel gebeurd de afgelopen tijd om over te schrijven, 

maar wellicht kunt u een kort bericht of een leuk verhaal, een leuk weetje over uw 
vereniging of een historische gebeurtenis waar u iets over wilt vertellen.  

In deze tijd vinden mensen het vast prettig en een welkome afwisseling om iets leuks te 

lezen in Kontakt.  

 
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking en wij zien uw kopij graag tegemoet.  

 

Wij wensen u veel leesplezier met deze Kontakt. 

 

 
Met vriendelijke groet,  

Redactie Kontakt  
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Dit jaar bestaat Stichting Zomerfeesten Haarlo 50 jaar! 
Voor ons staat dit (onzekere) jaar in het teken van terugkijken en vooruitkijken.  

Hoe het allemaal begon 
Voor de oprichting van Stichting Zomerfeesten Haarlo, bestonden er verschillende 
commissies die verschillende feesten in en rondom Haarlo organiseerden, zoals het 
volksfeest in augustus en het oranjefeest rondom Koninginnedag.  

Tijdens een algemene vergadering vanuit verschillende feestcommissies is op 29 
maart 1971 stichting Zomerfeesten Haarlo opgericht, wat nu nog bestaat als de 
organisator van onder andere het klootschieten met Koningsdag en Zomerfeest 
Haarlo. 
 
Het doel werd vastgesteld op het organiseren van zomer- en oranjefeesten en het 
bevorderen van de onderlinge contacten van de bevolking van Haarlo en omgeving.  

Wat is er allemaal georganiseerd? 
In de afgelopen 50 jaar dat Stichting Zomerfeesten Haarlo bestaat, is er van alles 
georganiseerd. Het eerste zomerfeest vanuit de stichting werd op 21 augustus 1971 
gehouden en hopelijk kunnen we dit jubileumjaar ook weer een mooi feest 
neerzetten! 

Een klein overzicht van de verschillende activiteiten die zijn georganiseerd door de 
jaren heen: 

- Koninginnedag en later Koningsdag met kinderspelen, klootschieten, 
sportmiddagen, dans- en quizavonden, playbackshows en de Haarlose revue; 

- Elke vijf jaar de 4- en 5-mei herdenking met nachtelijke fietstochten; 
- Zomerfeesten met open luchtconcerten, vogelschieten en – gooien, 

klootschieten, buurtzeskamp, volleybaltoernooien, Berkelspelen, de 
allegorische optocht, kinderspelen en natuurlijk de ‘Haorlse’n avond’.  

- Buurtactiviteiten, boerenbruiloften, tiroleravonden, diverse soorten markten, 
fietstochten een gezamenlijk ontbijt en nog veel meer! 



 

 

Hoe ziet het jubileumjaar er uit? 
Dit jaar hopen we op een aantal verschillende momenten op verschillende manieren 
met jullie stil te staan bij de oprichting en het 50-jarig bestaan van Stichting 
Zomerfeesten Haarlo. In hoeverre corona roet in het eten gaat gooien, is op dit 
moment nog niet helemaal bekend, dus we kijken steeds wat wel of niet mogelijk is. 

Op dit moment staan in elk geval de volgende data gepland, of en welke activiteiten 
doorgang kunnen vinden is natuurlijk even afwachten, vandaar dat deze nog niet 
bekend gemaakt worden: 

27 maart 2021:  Online pubquiz 
27 april 2021:  Koningsdag 
1, 2 en 3 juli 2021: Zomerfeest Haarlo  

 

50 jaar Stichting Zomerfeesten Haarlo, wat is jouw mooiste, leukste 
of beste herinnering? 

Heb jij een mooi verhaal, grappige anekdote of leuke traditie met je familie, buurt of 
vriendengroep die je wil delen? Neem dan contact op met één van de huidige 
bestuursleden van Stichting Zomerfeesten Haarlo of stuur een mailtje naar 
secretariszomerfeesthaarlo@outlook.com en wie weet delen we jouw verhaal!  

Namens het voltallige bestuur,  

Inge Berenpas, Manfred Buil, Giliam Dekker, Marco Fokkers, Pieter Hartmans, 
Marieke Hulshof,   Rebecca Kistemaker, Johan Olthaar en Collin Wantia 
 
  



 
 
 
 
Hallo dames 

 

Eindelijk weer een berichtje van onze vereniging. 

 

Omdat het coronavirus ons nog steeds in de greep heeft mogen wij tot op heden nog geen 

activiteiten weer organiseren. 

 

Wij als bestuur hebben wel regelmatig telefonisch of via de mail contact met elkaar om te 

overleggen wat de mogelijkheden kunnen zijn. Op dit moment mag er echter nog niets 

worden georganiseerd. 

 

Met kerst hebben wij als bestuur getracht jullie een hart onder de riem te steken door het 

aanbieden van een attentie in de vorm van een amaryllus bol. Wij hebben hier als bestuur 

leuke reacties op gehad.  

 

De door ons geplande activiteiten in 2020 die geen doorgang hebben gevonden willen wij 

inplannen zodra er weer bijeenkomsten mogen worden gehouden. Dit waren o.a. een 

muzikale avond met “weer kom’n” uit Lichtenvoorde, colomnist van dagblad Tubantia Dolf 

Ruesink, podoloog Kox uit Neede en de Midwinteravond /  doe avond in december. 

 

Maar ook ons jaarlijkse reisje ging niet door en het bezoek aan de schouwburg kon in 2020 

ook  niet. Wij hopen nog steeds dat dit in 2021 wel mogelijk zal zijn. 

 

Ons programmaboekje voor 2021 laat voorlopig nog wel even op zich wachten omdat we op 

dit moment nog niet weten wat wel of niet mag. 

 

Al met al een heel nare  en vervelende tijd. Ook bezoek aan familie of kennissen is 

nauwelijks mogelijk. 

 

Voor zover bij ons bekend heeft het coronavirus in Haarlo en omstreken nog geen grote 

littekens achtergelaten. 

 

Wij hopen dat wij elkaar in goede gezondheid binnen niet al te lange tijd weer mogen 

ontmoeten. 

 

Hartelijke groeten 

Het bestuur van Vrouw Actief. 

 

 

 



 

 

MUZIEKVERENIGING  CMV  ACCOORD 

 

Een mail ontvangen van de redactie Haarlo’s Kontakt met het verzoek  kopij in te leveren.  

Natuurlijk, bepaalde zaken kunnen  ,,gewoon’’ doorgaan, zo ook het uitgeven van Haarlo’s 

Kontakt. 

Vooral in deze ,,Lockdown’’ periode  is het belangrijk om met het plaatselijk nieuws op de 

hoogte te blijven !  Namens Accoord zal ik ook een bijdrage leveren.     

Het jaar 2020 zullen we niet snel  vergeten. Terwijl ik e.e.a. op papier probeer te krijgen is 

het inmiddels  februari  2021!    

Vorig jaar om deze tijd wisten we nog nauwelijks wat ons te wachten stond.  

,,Corona’’  of  ,,Covid-19’’  doet zijn / haar intrede!  Wat waren, wat zijn de gevolgen tot nu 

toe ?   

Nog steeds een  ,,Lockdown’’.  Niet met grote groepen samen komen,  zelfs maar beperkt 

bezoek ontvangen.  Wat heeft dit alles te betekenen voor een muziekvereniging ?  

In 2020 geen voor-en najaarsconcert. Zelfs maar een beperkt aantal keren konden we 

samenkomen voor de repetities van de brassband en de malletband.   

En dan de  ,,Anderhalvemetersamenleving’’ !   Het werd er niet gezelliger op, maar ja, het is 

voor het goede doel zullen we maar zeggen.  

Vorig jaar heeft de brassband een aantal repetities gehouden in de buitenlucht, wel met een 

dak boven ons hoofd, ruimte genoeg onder de kapschuur bij de fam. Zieverink. Uiteraard 

rekening houdend met de 1,5 mtr.  

De malletband heeft nog een aantal keren kunnen repeteren in het Kulturhus .  

Wat het komende jaar nog mogelijk zal zijn weet niemand. Het is afwachten wat de overheid 

ons te melden heeft.  Worden er misschien regels aangepast ?  We blijven de 

persconferenties volgen.  

Houd  Goede  Moed!  Ik kwam nog een paar tegeltjes- wijsheden tegen :   

  

            ,,Keer je gezicht naar de zon en laat de schaduw achter je’’      
 

            ,,Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg’’ 
 

           ,,Luisteren kan heel veel zeggen’’ 
 

           ,,Eenvoud is niet eenvoudig’’      
 

 

Leiding, bestuur en leden van CMV Accoord wenst iedereen alle goeds en vooral 

gezondheid!           

              



 

 

 
 

 

 

 

Adverteren in Kontakt? 
 

Mail voor meer informatie naar: 

 

redactie@kontakt-haarlo.nl 
 

 



 

 

NAAIATELIER 

RAYMUNDA 
 

Naaiatelier voor al uw naaiwerk 
 
 

 Het maken van gordijnen 

 Nieuw te maken kleren 

 Het herstellen en verstellen van kleding 

 Kostuums voor thema feesten 

 Kostuums voor optochten 
 Maken van kussens 

 Eenvoudige stoelbekleding van losse 
stoelkussens 

 
Kom gerust langs of bel voor 

mogelijkheden 
 
 

Raymunda Borgelink Thuinte 
Het Olland 36 
7165 CD Rietmolen 
Tel. 0545-221728 
Mobiel. 06-30135323 

 



 

Op 29 maart 1971 is Stichting Zomerfeesten Haarlo 
opgericht, dat betekent dat we dit jaar 50 jaar 

bestaan! 
 

Om dit te vieren organiseren we op zaterdag 27 maart 2021 een online 
pubquiz waar je in teamverband aan mee kunt doen! 

 
Hoe ziet de online pubquiz er uit? 
De online pubquiz wordt gepresenteerd door een quizmaster.  
Het wordt uitgezonden via een livestream waar je de link voor krijgt als je 
je hebt opgegeven. De quiz bestaat uit 8 ronden waarin 10 vragen 
worden gesteld over verschillende onderwerpen, van algemene kennis 
tot muziekfragmenten tot vragen over de (geschiedenis van) zomerfeest 
Haarlo.  

Je doet mee in een team, waarin de teamcaptain in direct contact staat 
met de quizmaster. De teamcaptain geeft dan ook de antwoorden door 
via het invulformulier.  

 
Het team kan via de link meekijken en samen overleggen over de juiste 
antwoorden. Dit kan door (als de regels het toelaten) bij elkaar te zitten 
of met elkaar een online-verbinding te leggen (bijvoorbeeld via een 
Whatsapp-groep videochat (tot 9 personen), via Facetime, een 
teamsvergadering of zoommeeting).   



 
 
Hoe geef je je op? 
 

1. Stel je team samen 

Doe mee met de buurt, met je vriendengroep of met de hele familie! 

Een team bestaat uit minimaal 2 personen, een maximum zit er niet op, 
maar om de ervaring zo leuk mogelijk te maken is het aan te raden 
teams niet groter dan 20 personen te maken.  

Je bedenkt een teamnaam en wijst een teamcaptain aan. De 
teamcaptain is straks de persoon die de antwoorden door kan geven aan 
de quizmaster.  

 

2. Geef je team op 

Je kunt je team opgeven vanaf 1 maart tot en met 21 maart 2021. Dit 
doe je door een email te sturen naar Marieke Hulshof via: 
hhulshof1@kpnplanet.nl  

Je geeft daarbij de naam van het team, de teamcaptain + de namen van 
de teamleden door. 
 

3. Zorg er voor dat je klaar zit op 27 maart! 

Op 27 maart vanaf 20.00u kun je meekijken via de link die je krijgt, nadat 
je je hebt aangemeld met je team. Rond 20.15u start de pubquiz! De 
pubquiz zal ongeveer 2 tot 2,5 uur duren. 

De teamcaptain krijgt naast de ‘meekijk-link’ een aparte link om in te 
loggen, voor de live-verbinding tussen de quizmaster en teamcaptains. 

 

Heb je vragen of kom je er niet helemaal uit?  
Neem dan contact op met één van de bestuursleden van zomerfeest 
Haarlo. 

Inge Berenpas, Manfred Buil, Giliam Dekker 
Marco Fokkers, Pieter Hartmans,  
Marieke Hulshof,  Rebecca Kistemaker, 
Johan Olthaar en Collin Wantia 
 



In deze bijzondere tijd is het fijn om van elkaar te horen……want wat missen we de dagelijkse gang 
van zaken, de contacten met elkaar en de kleine dingen die er toe doen….. 
 

Ook op ’t Zunneke ontkwamen we natuurlijk niet aan de Corona maatregelen….Kinderen die niet 
meer naar de opvang mochten komen, het verzorgen van de noodopvang voor kinderen van ouders 

uit de cruciale beroepen….. 
 

Een intensieve en roerige, maar ook mooie tijd…..het verkeersplein heeft nieuwe belijning gekregen, 
er is flink opgeruimd en gepoetst, herstelwerkzaamheden zijn verricht en natuurlijk zagen we een 

aantal kinderen wel gedurende de noodopvang. Samen met hen hebben we leuke en gezellige 

dingen ondernomen. Een wandeling door het dorp, samen koken, knutselen en spelen. 

 

Daarnaast hebben de kinderen elke week post gekregen van ’t Zunneke, met daarin lieve woorden, 
lekkere recepten en leuke uitdagingen. Van een aantal kinderen hebben we zelf ook lieve post terug 

mogen ontvangen. 

 

Inmiddels is ’t Zunneke weer volledig geopend, alleen de BSO is nog gesloten. Een heel aantal 

kinderen hebben we weer gezien na een lange periode. We hebben ze gemist….en wat genieten we 
weer van elkaar.  

Hopelijk gaat binnenkort ook de BSO weer open en zien we alle kinderen weer. 

 

Net als een ieder van u hopen we op tijden waarin ‘het nieuwe normaal weer wat minder normaal’ 
gaat worden……. 
Voor nu….blijf gezond, let op elkaar en geniet juist nu van de kleine dingen die er toe doen. 

 

‘Al moet je soms goed zoeken  
al is het soms maar klein 

in elke dag schuilt wel iets 

waarmee je blij kunt zijn’ 
 

Hartelijke groet, 

Leidsters en bestuur kindcentrum ’t Zunneke Haarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een kennismakingsgesprek en rondleiding om de sfeer te proeven of voor meer informatie kunt 

u altijd contact opnemen met kindcentrum ’t Zunneke. Via de mail: leidsters@zunneke-haarlo.nl of 

telefonisch op 0545-261447. Natuurlijk kunt u ook altijd een kijkje nemen op onze website: 

www.zunneke-haarlo.nl 

 



 

De meeste verenigingen in Nederland zitten net als wij in een lockdown. Muzikaal gezien is 

er daardoor weinig nieuws te melden. Dat betekend natuurlijk niet dat we stilzitten. Op 

zaterdag 13 februari j.l. is alweer de tweede muziekbingo voor 80 deelnemers georganiseerd  

waarmee de opbrengst ten goede is gekomen aan het Haarlo’s Belang.  

Ook is de jaarlijkse worstactie weer in volle gang, dit jaar komen we vanwege de Corona 

crisis niet aan de deur zoals u van ons gewend bent, maar werken we met een online 

bestelformulier.  

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 april komen we uw bestelling coronaproof afleveren aan de deur. 

Wij bezorgen in Haarlo en omstreken, Borculom Geesteren en Gelselaar.  

Per stuk €3,50 | 2 stuks €6,00 | 3 stuks €8,50 | 4 stuks €11,00 | 10 stuks €27,50 

Namens muziekvereniging De Eendracht 

Robert Hietbrink 

 

 

Voor degene die het bestellen via internet gemist hebben of 

nog wat extra worsten wil kopen, is er nog een laatste 

mogelijkheid om worsten te  kopen op: 

zaterdag 3 april  

We zullen dan nog een paar uurtjes op de parkeerplaats van 

HCR Prinsen staan. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 



Verslag online bestuursvergadering 15 december 2020 

 
Aanwezig (online): Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Bertie ten Bras, Vanessa 

Lappenschaar, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Erik Bergsma 

 

Komst Jan Lubben (online) 

 

Zendmast 

De uitspraak van de zitting over de zendmast is met 6 weken verlengt. In januari kan de 

uitspraak nogmaals verlengt worden. De verwachting is dat dit niet gebeurt.  

 

Kerstboomverlichting 

De gemeente heeft dit jaar voor de laatste keer een kerstboom geplaatst op de 

parkeerplaats van Prinsen. De kerstboomverlichting willen we graag houden in Haarlo. 

Kerstverlichting is van VAN (vereniging agrarische natuurbeheer Berkel & Slinge). We gaan 

contact opnemen met VAN. 

 

Voshaarweg/Willem sluyterweg uitvoering 

De planning voor de uitvoering van de Voshaarweg/Willem sluyterweg loopt uit. Middels 

een enquête is er een aantal weken geleden contact geweest over de uitvoering van de 

Voshaarweg/Willem Sluyterweg met bewoners. De vervolgstap zou zijn dat de gemeente 

een concept laat zien op bijvoorbeeld een canvas doek. Dit kan op verschillende manieren 

(online, fysiek etc.). Concept plannen worden eerst gedeeld met de bewoners, voordat 

daadwerkelijke uitvoering begint. Wanneer dit concept wordt gedeeld is nog onbekend.  

 

Windmolens  

Het plan Windpark Avinkstuw houdt de gemoederen in Haarlo (en omgeving) al enige tijd 

flink bezig. Haarlo’s Belang krijgt dan ook geregeld vragen hierover. Uit de in juni gehouden 

ledenraadpleging bleek meer dan 80% van onze leden tegen het plan Windpark Avinkstuw te 

zijn. Het onderwerp staat dan ook iedere bestuursvergadering op de agenda. 

Haarlo’s Belang is tegen het plan Windpark Avinkstuw 

Wij zijn van mening dat windmolens het karakteristieke landschap rond Haarlo ernstig 

aantasten. Plaatsing van windmolens maakt het landschap toeristisch onaantrekkelijk. En 

toeristen, met name fietsers, wandelaars en kampeerders, zijn van groot belang voor de 

leefbaarheid van ons dorp. Het landschap is onze sterkste troef om als krimpregio de 

leefbaarheid van ons dorp op peil te kunnen houden. Daarnaast hebben wij, net als de direct 

omwonenden van de Avinkstuw, grote zorgen over de overlast die windmolens kunnen 

veroorzaken (slagschaduw, geluid, etc.). 

Op verschillende informatieavonden heeft Haarlo’s Belang dit standpunt kenbaar 

gemaakt. 

Wij zijn dan ook niet ingegaan op diverse verzoeken van de WindUnie om het gesprek aan te 

gaan in het kader van het door hen op te stellen ‘participatieplan’. In januari 2021 praten de 

kleine kernen over dit onderwerp. We trekken zoveel mogelijk gezamenlijk op. Samen sta je 

immers sterker. Ook hebben en houden we contact met de Stichting Omwonenden Versus 

Windturbines. 

Bij de gemeente is nog geen officiële aanvraag voor plaatsing windmolens ingediend 



De gemeente is ook nog bezig het zogenaamde RODE Beleid te herijken. RODE is de 

afkorting van Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking. Dit beleid dient eerst 

door de gemeente vastgesteld te worden. 

Haarlo’s Belang houdt de ontwikkelingen hierover scherp in de gaten.  

 

Opening bestuursvergadering 

 

Notulen 10 november 

Akkoord.  

 

Actiepuntenlijst 

Kleine kernen vergadering januari 

Het is nog onzeker of de vergaderingen voor alle kleine kernen in januari door zal gaan i.v.m. 

de corona maatregelen. Onze voorkeur gaat uit naar een fysieke vergadering. 

 

Kerstkaarten 

De kerstkaarten vanuit Haarlo’s Belang zijn verstuurd. Iedereen in Haarlo ontvangt in de 

week van 14 december van ons een kerstkaart.  

 

Leefbaarheid voortgang woningbouw 

In de aankomende weken kunnen geïnteresseerden die zich hebben aangemeld via Hugo 

Boom een brief verwachten met meer informatie over de woningbouwplannen in Haarlo. 

Heb je interesse in een woning in Haarlo? Neem dan contact op met Hugo Boom. Je kunt ook 

een e-mail sturen naar secreataris@haarlosbelang.nl. Dan zorgen wij ervoor dat jouw 

gegevens bij Hugo Boom komt.  

 

Rondvraag/ Mededelingen 

– Via deze weg willen we mededelen dat Erik Bergsma stopt met de functie van bestuurslid 

binnen het Haarlo’s Belang. We vinden het uiteraard erg jammer dat Erik stopt en willen 

hem via deze weg nogmaals van harte bedanken voor zijn inzet in het Haarlo’s Belang!  

– We hebben een bijdrage gekregen van Fonds 2013 voor de reanimatiecursus van het 

afgelopen jaar. 

 

Sluiting 

Volgende vergadering is 26 januari 2021 om 19.30 uur. 

 

Verslag online bestuursvergadering 26 januari 2021 

 
Aanwezig (online): Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Bertie ten Bras, Jan te 

Luggenhorst, Tineke Wantia, Vanessa Lappenschaar 

 

Agenda bestuursvergadering 26 januari 2021 

20.00 uur komst Jan Lubben 

 

Zendmast 

De rechtbank heeft het besluit over de plaatsing van de KPN mast aan de Dennenweg in 

Haarlo vernietigd. Meer informatie hierover lees je in ons laatste nieuwsbericht. In de week 

mailto:secreataris@haarlosbelang.nl
https://www.haarlosbelang.nl/2020/12/29/rechtbank-doet-uitspraak-over-zendmast-haarlo/


van 8 februari zal bij de gemeente worden gesproken over de vervolgstappen van de 

plaatsing van de zendmast in Haarlo. Of het hoger beroep wordt is nog onduidelijk. Maar er 

gebeurt hier nog wel iets mee. Jan Lubben houdt ons op de hoogte.  

 

Windmolenpark 

De gemeente is ook nog bezig het zogenaamde RODE Beleid te herijken. Dit beleid dient 

eerst door de gemeente vastgesteld te worden. Op korte termijn zal hierover een 

uitnodiging komen vanuit de wethouder voor alle kleine kernen. 

 

Opening bestuursvergadering 

Notulen 15 december 

Akkoord 

Ingekomen stukken 

 

Actiepuntenlijst 

Doorgenomen.  

 

Evaluatie vergadering kleine kernen 

Ronald en Bertie hebben de vergadering met de Kleine Kernen bijgewoond. Het was een 

goed georganiseerde vergadering. Dit keer door Rekken. Er werden verschillende 

onderwerpen besproken, onder andere windmolens, woonvisie/leefbaarheid, AED 

onderhoud en het RODE-beleid. 

 

Er kwamen ook een aantal nieuwe onderwerpen ter sprake, waaronder de Noordtak van de 

Betuwelijn door de Achterhoek. Een ambtenaar uit Doetinchem is voorgedragen als 

contactpersoon voor alle gemeenten in de Achterhoek. Samen met de kleine kernen wordt 

er een brief opgesteld. Deze brief gaat dan alvast richting Het Rijk. Het plan dat nu staat is 

dat wanneer de nieuwe N18 vier-baans wordt, de Noordtak langs de N18 wordt geplaatst.  

Op korte termijn zal er een uitnodiging komen van de Wethouder over RODE beleid voor alle 

kleine kernen. Hierin zal ook het huidige plan voor Windmolens worden besproken. 

 

Omgevingsvisie 15 februari 

Er staat een informatieavond gepland over de omgevingsvisie op maandagavond 15 februari. 

We gaan ons als Haarlo’s Belang aanmelden voor deze avond. De gemeente Berkelland is 

bezig met het maken van een Omgevingsvisie. Hierin wordt beschreven hoe we willen dat 

Berkelland er in de toekomst in grote lijnen uitziet. Inwoners kunnen in een omgevingsvisie 

aangeven welke dingen zij in grote lijnen gerealiseerd willen zien. N.a.v. alle input zal er een 

voorstel voor een omgevingsvisie worden opgesteld. Hier kun je als belangenvereniging op 

reageren.  

 

Bingoavond 13 februari 

Wegens het grote succes van de eerste bingoavond in Haarlo wordt er een tweede 

bingoavond georganiseerd. De organisatie wil de opbrengst hiervan schenken aan Haarlo’s 

Belang. Iedereen kan zich aanmelden voor de bingoavond. Voor meer informatie zie of om je 

aanmelden zie de Facebookpagina van Natuurlijk 

Haarlo: https://www.facebook.com/NatuurlijkHaarlo 

https://www.facebook.com/NatuurlijkHaarlo


Woonvisie/ leefbaarheid 

De afgelopen maand hebben geïnteresseerden die zich hebben aangemeld bij Hugo Boom 

een mail ontvangen met informatie over woningbouw in Haarlo. In maart zullen de kavels op 

de Garver worden vrijgegeven. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Hugo 

Boom via leefbaarheidsgroephaarlo@gmail.com. 

 

Rondvraag/ Mededelingen 

– 

 

Sluiting 

Volgende vergadering is 23 februari 2021 om 19.30 uur. 

 

 

Paasvuur in Haarlo afgelast! 
 

Vanwege de huidige coronamaatregelen hebben wij besloten om het paasvuur in Haarlo ook 

dit jaar helaas niet door te laten gaan. 

 

Wij gaan nadenken over een leuk alternatief voor kinderen/gezinnen in Haarlo rond Pasen. 

Houd onze website in de gaten voor meer informatie hierover, stay tuned! 

 

 

 
 



 

 



  

 
 

Adverteren in Kontakt?  

 

Informeer naar de mogelijkheden,  

stuur een e-mail naar; 

 info@kontakt-haarlo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sportclub Haarlo 

Door de vreemde tijd waarin we nu verkeren gebeurt er op sportief gebied op het moment 

weinig bij sportclub Haarlo. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus die op 

het moment de wereld en ons dagelijks leven in zijn greep heeft. Er word op het moment 

van schrijven niet gevoetbald in competitieverband of getraind en alle overige actieviteiten 

die doorgaans georganiseerd worden vinden ook geen doorgang. Er word enkel getraind 

door de jeugdafdeling van onze club.  

Dit wil echter niet zeggen dat de vrijwilligers en bestuurleden stil zitten. Achter de schermen 

gebeurt er veel en gaan een heleboel zaken wel gewoon door.  

Enkele activiteiten die de afgelopen maanden wel plaats hebben gevonden zijn onze 

jaarlijkse soepactie en ledenvergadering. De ledenvergadering was echter wel anders als 

anders. Deze was online. Belangstellende leden konden zich aanmelden via e-mail, ze kregen 

daarop een antwoord met hierin een link waarmee ze toegang kregen tot een online 

vergadering. Ook heeft de jaarlijkse soepactie doorgang gevonden. Ook in een andere vorm 

dan men van ons gewend is, doormiddel van vooraf bestellingen te doen en af te halen in 

een speciaal opgezette drive-trough op de parkeerplaats van ons sportpark. Vele mensen 

zijn door onze drive-through gereden, we hebben vele kofferbakken en fietstassen kunnen 

vullen met bakken soep. Mooi om te zien dat er zoveel mensen moeite hebben gedaan en 

ons een financieel steuntje in de rug hebben gegeven. Hartelijk dank voor de verkopers en 

kopers van de soep. Uiteraard ook een groot woord van dank naar Keurslagerij Boenders en 

de vrijwilligers van de ‘’soepcommissie’’.  

 

Samenwerking jeugd                                                                                                                     

Verder valt er nog nieuws te melden over de jeugd. Zo hebben de voetbalverenigingen 

EGVV, GSV ’63, Sportclub Haarlo, VV Noordijk en v.v. Reünie de intentie uitgesproken op het 

gebied van jeugdvoetbal de krachten te bundelen met ingang van het seizoen 2021‐2022. De 
verkennende gesprekken tussen de vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen zijn 

inmiddels succesvol afgerond. Er wordt nu gekeken hoe deze samenwerking er in de praktijk 

uit gaat zien. De plannen sluiten aan op de recente samenwerking die al tussen de 

verschillende jeugdafdelingen van voornoemde verenigingen plaats vinden. Door de 

veranderende bevolkingssamenstelling (vergrijzing) in onze gemeente wordt het voor de 

diverse verenigingen steeds moeilijker kinderen te laten voetballen met leeftijdgenoten en 

daarbij ook nog eens rekening te houden met het prestatieniveau. Daarnaast wordt het 

steeds complexer om goede begeleiding voor de teams te organiseren. Door de 

schaalvergroting die het gevolg is van deze samenwerking, ontstaan er veel meer 

mogelijkheden. Zo ontstaat er een grotere groep jeugdleden waarmee het mogelijk is voor 

de talentvolle spelers voetbal op prestatief niveau aan te bieden, terwijl er daarnaast 

voldoende spelers beschikbaar zijn om ook op een meer recreatieve vorm invulling aan de 



sport te geven. Er ontstaat een nieuwe meer dynamische jeugdvereniging, die aantrekkelijk 

is voor toekomstige jeugdleden, maar ook voor ambitieuze kaderleden.  

Het is de bedoeling dat de voetbalverenigingen een overeenkomst ‘Samenwerking 

Jeugdopleiding’ (SJO) aangaan. Dit betekent dat de gezamenlijke jeugdafdelingen en onder 

een nieuwe naam en een nieuw tenue bij de KNVB worden ingeschreven. Als voorlopige 

naam is gekozen voor UNO ’21 

‘’Uut Noaberschap Ontstoan’’ 

 

60+ voetbal                                   

Verder is er ook nog nieuws voor de wat rijpere jeugd van onze club en ons dorp. Sport 

Federatie Berkelland (SFB) en zes Berkellandse voetbalclubs slaan de handen ineen om het 

aanbod ‘60+ voetbal Berkelland’ te realiseren. De eerste positieve en productieve 

overleggen zijn inmiddels achter de rug. Het streven is om, in afwachting van de 

mogelijkheden en ontwikkelingen, dit voorjaar (april/mei) te starten bij VV Reünie.  

Vanuit het project ‘Clubkadercoach’, dat door de SFB uitgevoerd wordt bij een aantal clubs 

in Berkelland om ze toekomstbestendig te maken, kwam bij VV Reünie, EGVV en VV 

Rietmolen als wens naar voren om voetbal voor 60+ toe te voegen aan het aanbod van de 

club. De SFB heeft deze clubs bijeen gebracht in een gezamenlijk overleg om dit breder op te 

pakken. Al snel sloten ook VV DEO, GSV’63 en VV Ruurlo als geïnteresseerde clubs aan. 

Met deze zes clubs is eind 2019 een eerste start gemaakt met overleggen. Streven is om, 

indien mogelijk, dit voorjaar te gaan starten in april/mei. Alle zes locaties zullen één voor één 

langs worden gegaan in een soort wekelijkse carrousel. De eerste start zal dus zijn in Borculo 

bij VV Reünie waar alle geïnteresseerden samenkomen om lekker te voetballen, maar zeker 

ook om na te zitten en elkaar beter te leren kennen. Dames en heren, ook met een iets 

jongere leeftijd dan 60 jaar, zijn van harte welkom. De leeftijd 60+ is namelijk een richtlijn en 

geen eis. Zie het als een vervolg op het 35+ en 45+ voetbal, wat bij veel clubs al een succes 

is. 

Lijkt het je leuk om mee te doen of gewoon eens een keer te kijken als het zover is? Elke club 

heeft haar eigen contactpersoon die je er alles over kan vertellen. Ook kan uiteraard met de 

SFB contact opgenomen worden mocht je niet direct betrokken zijn bij een club. 

Voel je vrij, kom er bij! 

 

Voor aanmelding of meer info, neem contact op met de SFB via 0545-476727, 

info@sportfederatieberkelland.nl of kijk op www.sportfederatieberkelland.nl  

 

Contactpersoon vanuit Haarlo is Gerard Eppink (06-13904160) 



We hopen dat het coronavirus snel onder controlle is en dat er weer snel activiteiten, 

trainingen en wedstrijden kunnen plaatsvinden op ons sportcomplex. 

We houden iedereen uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte via de sociale kanalen 

wanneer er nieuws te melden is. 

Pas goed op elkaar en blijf gezond! 

Namens het bestuur van Sportclub Haarlo, 

Bart Lerink                   

 

 

 

 

 



Aan alle lezers van Kontakt, 

De IJsvereniging Haarlo is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van donateurs en giften. 

De laatste jaren deed de IJsvereniging altijd in Kontakt die in december verscheen een 

oproep aan de lezers om de jaarlijkse bijdrage te betalen. In 2019 hebben 45 donateurs de 

bijdrage van € 5,00 overgemaakt, bedankt hiervoor! Nu Kontakt niet meer elke twee 

maanden verschijnt, is deze oproep in 2020 niet geplaatst. 

U vraagt zich misschien af waarom u de jaarlijkse bijdrage betaalt, terwijl u de laatste jaren 

vanwege de zachte winters niet op natuurijs heeft kunnen schaatsen. Gelukkig kon dit jaar 

op vrijdagmiddag 12 februari het sein op groen en ging de ijsbaan voor een aantal dagen 

open. Hiervan is door de Haarlose bevolking veel gebruik gemaakt. Het was alle dagen 

gezellig druk. 

De IJsvereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een van de 

voorwaarden hierbij is dat er een zakelijke rekening moet zijn. Voor deze zakelijke rekening 

betaalt de IJsvereniging elke maand € 9,95 kosten aan de Rabobank. 

Verdere uitgaven die elk jaar terugkomen zijn:                                               

Sportfederatie Berkelland    €  50,00                                          

 Brand- en Aansprakelijkheidsverzekering  € 125,00                             

Energiekosten( water en licht)   €  25,00                                             

De IJsvereniging heeft dus jaarlijks minimaal € 320,00 aan kosten. 

Daarom is het belangrijk dat er ook geld binnenkomt. 

Iedereen die de IJsvereniging Haarlo een warm hart toedraagt, wordt in de gelegenheid 

gesteld om de jaarlijkse bijdrage van € 5,00 over te maken op rekeningnummer: 

 NL50 RABO 0309 1422 29 tnv IJsvereniging Haarlo  onder vermelding van naam en adres. 

Als u bij betaling gebruik maakt van internetbankieren, dan kunt u deze betaling elk jaar uit 

laten voeren door dit aan te geven door middel van periodieke overboeking. Dan heeft u er 

zelf geen omkijken meer naar. Een aantal van u doet dit al, bedankt hiervoor! 

Voor vragen ben ik te bereiken op: mrhulzink@kpnmail.nl of 06-15080454.  De IJsvereniging 

rekent op u!  

Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

Namens de vrijwillige ijsmeesters en de voorzitter, 

Marianne Hulzink, penningmeester 

mailto:mrhulzink@kpnmail.nl


 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

 



 
 

 

 



De lente komt er aan, en er is eindelijk iets licht aan het 

einde van de tunnel! 

De Berkelhof heeft een pittige tijd achter de rug. Ook wij 

hadden te doen met Corona. Mensen zijn ziek 

geworden, wat een heftige periode was. We zijn met z’n allen geschrokken hoe snel dit gaat 

en wat voor een impact dit heeft.  

Na vele maanden met weinig contacten en hele strakke regels komt er nu gelukkig iets 

verlichting. De meeste bewoners en deelnemers dagbesteding konden al worden 

gevaccineerd. Lang niet iedereen, en ook pas voor de eerste keer, maar toch, de druk neemt 

iets af. Ook mogen de meeste medewerkers zich nu voor de eerste keer laten vaccineren. 

Nadat wij jaren bezig zijn geweest om onze bewoners ook echte Haarloërs te laten zijn, 

doordat ze contact hadden met mensen in de zintuigentuin en de winkel, is nu al bijna een 

jaar alles dicht.  We willen wel iedereen bedanken die ons steun, hulp en aandacht heeft 

gegeven, op welke manier dan ook. Iedereen heeft hier van genoten!  

 

Helaas weten we op dit moment nog niet wanneer het weer een beetje ‘normaal’ wordt, 

maar we vertrouwen erop dat de weg naar De Berkelhof weer wordt gevonden zodra het 

weer mogelijk is! 
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