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Juni 2021 
 
Beste lezers, 

 

Hierbij de tweede digitale uitgave van kontakt.  

Ondanks  het corona virus en een beperkte opgave van artikelen, is er nu toch weer een 

Kontakt met de laatste nieuwtjes vanuit de Haarlose verenigingen. 

  

We zullen deze digitale versie plaatsen op de website van Haarlo's Belang.  

 

Voor de mensen die niet de mogelijkheid hebben om een digitale versie te lezen kunnen 

wij een aantal exemplaren afdrukken.  

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 27 augustus  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.  

Binnekort starten de vakanties  , mogelijk is er op verenigingsgebied niet veel te melden 

de aankomende tijd, 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  

mailto:info@kontakt-haarlo.nl


 
 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hallo allemaal 

 

Helaas hebben de door ons geplande activiteiten voor het seizoen 2020/2021 geen doorgang 

gevonden als gevolg van de coronapandemie. 

 
In april hebben wij als bestuur alle leden verrast met een doos chocolade. 

Wij hopen dat jullie ervan hebben genoten. 

 

In september start het nieuwe seizoen 2021/2022. 
De vraag is nog steeds of we dan weer samen mogen komen. 

Er gloort licht aan de horizon, dus hopen we dat dit door kan gaan. 

 

Onderstaand de geplande data voor seizoen 2021: 
 

14 september 

12 oktober 

 9 november 
14 december 

 

Over de invulling van deze avonden krijgen de leden nog nader bericht. 

 
Wanneer wij onze activiteiten weer opstarten vraag dan gerust je buurvrouw of vriendin eens 

mee. 

Misschien wil zij er ook wel graag weer op uit na een jaar thuis zitten. 

 

“Nieuwe leden zijn van harte welkom” 
Onze bijeenkomsten worden gehouden op een dinsdagavond, aanvang 20.00 uur bij 

HCR Prinsen. 

 
Voor nu wensen we iedereen een heel fijne zomer zonder coronabelemmeringen thuis of op 

vakantie en tot de volgende bijeenkomst. 
 

Groet 

 

Bestuur Vrouw Actief Haarlo. 
 



  

 
 

Adverteren in Kontakt?  

 

Informeer naar de mogelijkheden,  

stuur een e-mail naar; 

 info@kontakt-haarlo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Misschien vraagt u zich af hoe het gaat op De Berkelhof?  

 

Helaas is het al weer een hele tijd geleden dat wij de deuren hebben moeten 

sluiten voor bezoekers in verband met corona……  

 

En nog altijd zijn wij huiverig met het openen van de winkel en de 

zintuigentuin. Onze doelgroep is gewoon erg kwetsbaar.  

 

Maar wij gaan goed gemutst de zomer in!  

 

Hoe het gaat en wat er allemaal is gebeurd?  

Neem even een kijkje op onze website voor ons kwaliteitsrapport over het jaar 

2020, met veel mooie foto’s!  

 

https://www.deberkelhof.nl/organisatie/kwaliteitsrapport.html  

 
 

 

 

https://www.deberkelhof.nl/organisatie/kwaliteitsrapport.html


 
 

 

Hallo ouderen van Haarlo 

 

Het is al weer een hele tijd geleden dat wij bij elkaar zijn geweest. 

 

Hoewel de vooruitzichten ten aanzien van corona steeds beter worden kunnen wij tot op 
heden nog geen data plannen voor onze bijeenkomsten. 

 

Zodra dit weer mogelijk is zullen wij u zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. 

 
Wanneer wij de bijeenkomsten weer opstarten bent u als ouderen van Haarlo van harte 

welkom. Ook wanneer u nog  niet eerder een bijeenkomst hebt bijgewoond, neem dan eens 

contact op met de organisatie. 

 
Onze bijeenkomsten worden gehouden op een woensdagmiddag één keer per maand vanaf 

twee uur tot half vijf in het Kulturhus. 

 

Heel graag tot ziens. 
 

Namens de ouderensoos. 

 

Janny Pardijs. 
 

 

 



 

 
 



Verslag bestuursvergadering 30 maart 2021 

 

Opening bestuursvergadering  

 

Komst Jan Lubben 

Omgevingsvisie 

De ontwikkeling van de omgevingsvisie loopt. Jan geeft aan dat de punten die Haarlo’s 

Belang voor de omgevingsvisie heeft ingezonden, is verwerkt in het eerste concept van de 

omgevingsvisie. Zodra deze versie met ons wordt gedeeld kunnen wij hier feedback op 

geven. Jan houd ons op de hoogte en verwacht in mei hierover meer te kunnen vertellen. 

 

Noaberfonds 

De aanvragen voor het Noaberfonds is minder dan eerder. Jan attendeert nogmaals dat wij, 

als inwoner van Haarlo, ideeën voor het dorp kunnen indienen bij het Naoberfonds. 

Notulen 23 februari 2021 

Akkoord bevonden. 

Ingekomen stukken 

Ingekomen stukken zijn besproken. Geen openbare opmerkingen 

Actiepuntenlijst 

Actiepuntenlijst is besproken. Geen openbare opmerkingen. 

Jaarlijkse ledenvergadering 

De ledenvergadering in april kan helaas niet doorgaan vanwege de huidige 

coronamaatregelen. Onze voorkeur gaat naar een fysieke vergadering. Daarom stellen wij 

voor om over een half jaar nogmaals de situatie te herzien. Hopelijk kan de ledenvergadering 

fysiek plaatsvinden in het najaar. Wel zullen we de kascontrole doen. Als alternatief voor de 

ledenvergadering in april, zullen we een jaarverslag opstellen en deze delen met de leden.  

Duurzaamheid 

Punt duurzaamheid besproken. Geen openbare opmerkingen.  

AED/ Reanimatie 

De reanimatiecursus is wegens de huidige coronamaatregelen verzet. Deze zal in het najaar 

opnieuw worden ingepland. Luud van Eck heeft aangeboden de organisatie van de 

reanimatiecursussen op zich te willen nemen. We zullen, wanneer dit weer mogelijk is, ook 

samen met Luud kijken of we een nieuwe reanimatiecursus kunnen aanbieden voor 

geïnteresseerden. Tevens is Luud contactpersoon geworden voor het onderhoud aan de 

AED. Luud draagt het stokje over van Gerrit Grooters. We danken Luud hiervoor. Ook willen 

wij middels deze weg nogmaals Gerrit bedanken voor het onderhouden van de AED de 

afgelopen jaren.  

Rondvraag/ Mededelingen 

– Bertie heeft zijn volle termijn als voorzitter volbracht. Per 1 mei a.s. zal Bertie aftreden als 

voorzitter van het Haarlo’s Belang. Wij vinden het jammer dat Bertie ons gaat verlaten. Wij 



willen hem uiteraard hartelijk bedanken voor zijn inzet voor het Haarlo’s Belang de 

afgelopen jaren. Bedankt Bertie!  

– Ronald heeft aangegeven het voorzitterschap op zich te willen nemen. Wij zijn hier erg blij 

mee en stemmen hier als bestuur mee in. Dank je wel Ronald!  

– Middels deze weg willen wij ons nieuwe bestuurslid introduceren: Martijn van Ginkel heeft 

aangegeven als bestuurslid te willen treden in het Haarlo’s Belang. Hier zijn wij als bestuur 

erg blij mee. Welkom Martijn! De contactgegevens van Martijn zullen worden toegevoegd 

aan de website.  

Sluiting 

Volgende vergadering 20 april 19.30 uur  

 

 

Verslag online bestuursvergadering 20 april 2021 

 
Opening bestuursvergadering 

 

Komst Jan Lubben 

Herinrichting voshaarweg/ sluyterweg 

Jan geeft aan dat de chicane aan Wolikweg niet omgedraaid kunnen worden. Op dit moment 

liggen de chicane aan de verkeerde kant van de weg. De chicane zijn destijds geplaatst om 

de snelheid van het verkeer vanaf de 60 km/u weg af te remmen. De reden dat dit niet aan 

de andere kant van de weg geplaatst kan worden, heeft te maken met de afstand met 

inritten. De inritten van ‘t Kluntjespot en de begraafplaats komen in beknelling wanneer de 

chicane aan de andere kant van de weg wordt geplaatst. De gemeente stelt voor om het zo 

te laten. Op deze manier heeft het geen positief effect op het snelheidsprobleem. Wij stellen 

daarom ook voor dat er gekeken wordt naar een alternatieve oplossing. Jan Lubben koppelt 

onze vraag intern terug. 

De gemeente is bezig met de uitwerkingen van de herinrichting van de Voshaarweg en 

Sluyterweg. De betreffende buurten hebben recent nieuwe informatie ontvangen over de 

herinrichting. Haarlo’s Belang is nog niet op de hoogte. Jan koppelt dit terug en verwacht dat 

Dick Esselink contact met ons gaat opnemen. 

 

Zendmast 

Verweerschrift komt binnenkort in het B&W. Daarna gaat het weer naar de Raad van Staten. 

Wordt vervolgd.  

 

Kavels op de Garver 

De inschrijfperiode voor de kavel op de Garver is inmiddels gesloten. Op dit moment is bij 

het Haarlo’s Belang nog niets bekend over de invulling van de kavels. De werkgroep 

Leefbaarheid gaat contact op te nemen met de gemeente over de actuele stand van zaken.  

 

Notulen 30 maart 2021 

Akkoord. 

 

Ingekomen stukken 

– 



 

Actiepuntenlijst 

– 

 

Plan Prinsenhof 

Het Haarlo’s Belang staat, zoals eerder vermeld, positief tegenover de plannen op locatie 

Prinsenhof. Wel zijn we kritisch over de totstandkoming van het genoemde aantal woningen. 

Het Haarlo’s Belang, als mede de werkgroep Leefbaarheid, heeft vooraf geen inzage gehad in 

het plan zoals deze er nu ligt. De werkgroep Leefbaarheid zal het dorpsbelang inzake 

woningbouw, in nauwe samenwerking met Haarlo’s Belang, vanaf nu vertegenwoordigen. 

De ontwikkelingen op plan Prinsenhof zullen we nauw blijven volgen via de werkgroep 

Leefbaarheid. Wij blijven in gesprek met de gemeente en de projectontwikkelaar. Op deze 

manier proberen we samen deze plannen zo positief mogelijk te laten verlopen. 

 

Rondvraag/ Mededelingen 

– 

 

Sluiting 

Volgende vergaderingen: 

–  25 mei 19.30 uur 

–  29 juni 19.30 uur  

 

 

Verslag online bestuursvergadering 25 mei 

 

Opening bestuursvergadering 

 

Komst Jan Lubben 

Herinrichting Voshaarweg/Willem Sluyterweg 

Dick Esselink heeft het conceptvoorstel voor herinrichting gestuurd naar Jan Lubben. Jan 

gaat hier deze week naar kijken en koppelt dit terug aan het Haarlo’s Belang. Jan verwacht 

dat het voorstel volgende week dinsdag in het B&W komt. Dan is het zichtbaar voor 

iedereen. 

 

Zendmast 

De rechter vindt dat er een betere onderbouwing moet komen voor het onderzoek over de 

mogelijke gezondheidsrisico’s van de zendmast. Gemeente heeft dat nu gedaan en 

ingediend. Er is een nieuwe inzending gedaan voor het onderzoek. De gemeente gaat ervan 

uit dat dit voldoende is.  

 

Leefbaarheid 

Op dit moment zijn er geen actualiteiten over de bouwplannen in Haarlo. Geïnteresseerden 

kunnen zich nog steeds aanmelden voor kavels op Prinsenhof.  

Haarlo’s Belang heeft dinsdag 8 juni een gesprek met de leefbaarheidsgroep, waarin zij 

Haarlo’s Belang zullen bijpraten over de stand van zaken.   

 



Zomerfeest 

De afgelopen weken zijn er verschillende nieuwsberichten naar buiten gekomen over 

strengere wetten door de gemeente m.b.t. zomerfeest activiteiten. Jan Lubben geeft aan dat 

het bestuur van het Zomerfeest contact op kan nemen met Jan wanneer er onduidelijkheden 

of belemmeringen zijn. De intentie van de gemeente is alsnog dat zomerfeesten zoveel 

mogelijk op dezelfde manier voortgezet kunnen worden.  

Er worden twee personen binnen de gemeente ingezet die kunnen helpen en begeleiding 

kunnen geven rondom de wet- en regelgeving zomerfeesten.  

 

Notulen 20 april 2021 

Akkoord 

 

Ingekomen stukken 

NL Doet 

Zaterdag 29 mei a.s. wordt er weer een NL Doet dag georganiseerd bij ‘t Kulturhus. Ook wij 

zijn uitgenodigd. Jan en Vanessa zullen aanwezig zijn namens het Haarlo’s Belang.  

Mail Sinterklaas 

We hebben een mail ontvangen met de vraag of wij dit jaar met ons sinterklaasfeest weer 

een Sint en Piet willen ‘ inhuren’. We willen voorstellen om net als voorgaande jaren dit 

evenement voort te zetten. Als alles mogelijk is i.v.m. corona, zal de intocht in Haarlo weer 

een week na de landelijke intocht plaatsvinden.  

 

Actiepuntenlijst 

Actiepunten besproken. 

 

Rondvraag/ Mededelingen 

Vraag: Wat te doen met onkosten bij onderhoud begraafplaats? 

Bonnetjes kunnen gedeclareerd worden bij het Haarlo’s Belang. Voor grote uitgaven of 

aanschaf moet er eerst een aanvraag worden ingediend. 

 

Sluiting 

Volgende vergadering 22 juni om 19.30 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Haarlo’s Belang Jaarverslag 2020-2021 

 

Jaarlijks vindt de jaarvergadering van het Haarlo’s Belang plaats in het voorjaar. Echter 

vanwege Covid-19 heeft deze vergadering in 2020-2021 niet plaatsgevonden. Middels dit 

jaarverslag wordt u op de hoogte gehouden welke onderwerpen het afgelopen jaar aan bod 

zijn komen. Tevens zal onze bestuurssamenstelling en het financieel jaaroverzicht hierin 

benoemd worden. 

Bestuur samenstelling 

In 2020 zijn Vanessa Lappenschaar en Ronald Grooters toegetreden aan het bestuur. Erik 

Bergsma en Peter Visser zijn afgetreden. 

In 2021 is Martijn van Ginkel toegetreden aan het bestuur. Bertie ten Bras is afgetreden.  

Het huidige bestuur bestaat momenteel uit: Ronald Grooters (voorzitter), Tineke Wantia 

(penningmeester), Anne Prinsen (Secretaris), Vanessa Lappenschaar, Gerrit Dekker, Jan te 

Luggenhorst, Martijn van Ginkel. 

Financieel jaaroverzicht 

In 2020 en 2021 is het financieel jaaroverzicht voorgelegd aan het bestuur en is de 

kascontrole uitgevoerd door Dini Prinsen en Gerrit Fokkers. Deze is akkoord bevonden. 

 

Leefbaarheid 

Zoals u wellicht niet is ontgaan is HCR Prinsen verkocht. De horeca zal blijven bestaan en er 

is een plan voor 24 woningen. Daarnaast zijn de bouwkavels op de Garver verloot door de 

gemeente. De werkgroep leefbaarheid houdt zich, in samenwerking met Haarlo’s Belang, 

bezig met de invulling van de toekomstplannen die er liggen op het gebied leefbaarheid. 

Hierin zullen we samen zoveel mogelijk de belangen van inwoners behartigen. 

 

Duurzaamheid 

De gemeente is bezig om het rode beleid te herzien. Onder andere de plannen voor het 

plaatsen van windmolenparken en zonnepanelen worden opnieuw bekeken. Dit wordt door 

Haarlo’s belang op de voet gevolgd. Wij sluiten ons aan bij bijeenkomsten en 

informatieavonden. 

Uit het woonwensenonderzoek van de gemeente Berkelland bleek dat in Haarlo 

belangstelling was voor het energie zuiniger maken van woningen.  Daarop heeft Haarlo’s 

Belang en werkgroep duurzaamheid ingesteld om aan de slag te gaan met dit onderwerp. De 

werkgroep heeft samenwerking gezocht met het verduurSaam energieloket (nu AGEM 

Energieloket). Per buurt is in 2019-2020 een informatieavond georganiseerd in het Kulturhus 

met uitleg van deskundigen over energiebesparing en financiële regelingen rondom 

energiebesparing. De buurtbijeenkomsten zijn bezocht door 84 Haartlo’ers. Van de 

aangeboden diensten is goed gebruik gemaakt, met name van de mogelijkheid om een 

“warmtefoto” van je huis te laten maken. Het project wordt voortgezet. 

 

Mobiele bereikbaarheid 

Vanuit de krant hebben we vernomen dat Gemeente Berkelland niet het hoger beroep van 

de rechtbank afwacht, maar besloten heeft om de zendmast te plaatsen in Haarlo. Deze zal 

komen aan de Dennenweg. Verdere informatie heeft het Haarlo’s belang hier nog niet over. 

Indien er verdere informatie bekend is, zal dit gepubliceerd worden op onze website. 

 



Herinrichting Voshaarweg/ Willem Sluyterweg 

De gemeente gaat de wegen Voshaarweg en Willem Sluyterweg herinrichten, volgens de 

planning in het najaar 2021. Het Haarlo’s Belang heeft naast de bewoners van deze wegen 

inzage in de plannen die de gemeente heeft. Deze zijn op onze website gepubliceerd.  

Via deze weg hopen wij u middels dit verslag een beeld te kunnen schetsen van hetgeen 

Haarlo’s belang zich mee bezig houdt. Wij hopen dat onze jaarvergadering volgend jaar weer 

fysiek kan plaatsvinden. Mocht u vragen, opmerkingen en/ of adviezen hebben dan kunt u 

zich ten alle tijde melden bij de bestuursleden van het Haarlo’s Belang. 

Blijf gezond en hopelijk tot snel! 

Bestuur Haarlo’s Belang 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Adverteren in Kontakt?  

 

Informeer naar de 

mogelijkheden,  

stuur een e-mail naar; 

 info@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 

 



 

 

 

 

MUZIEKVERENIGING  CMV  ACCOORD 

 

Van de redactie van het Kontakt kwam een verzoek om kopij in te leveren.  

Hoewel  er weinig veranderingen zijn  binnen onze vereniging zal ik proberen om toch iets te 

schrijven / typen  

 

Tot op heden hebben er door de Corona-regels nog geen repetities weer plaats gevonden van de 

malletband en brassband. 

Wanneer  jullie het Kontakt hebben ontvangen zijn inmiddels weer meer dingen mogelijk,  de regels 

zijn weer aangepast, weer meer versoepelingen. Muziekverenigingen mogen weer starten met 

repeteren.  

Malletband en brassband  van CMV Accoord gaan langzamerhand de  repetities weer opstarten, 

uiteraard wel met in acht neming van de regels, zoals de 1,5 mtr.  

Wie had ooit gedacht dat we al ruim een jaar verder zijn met nog steeds het  ,,Corona- gebeuren’’, 
met alle ups en downs.   

 

Tot slot een klein gedichtje van Toon Hermans :      

  

 ….BLIJ…. 
  Het leven is zeker niet altijd  ‘een reden tot blij zijn’. 
  Om blij te zijn heb je moed nodig. 

  Daarom is het woord ‘blijmoedig’ een   véélzeggend woord. 

 

 

Hartelijke groet, 

namens  CMV Accoord.   

 

 

 

                               

                     

 

                                  

     

  



 

 

 
 

 

 

 

Adverteren in Kontakt? 
 

Mail voor meer informatie naar: 

 

redactie@kontakt-haarlo.nl 
 

 



 

 

 

Na een lange periode van verplichte rust ziet het er voor ons goed uit, naar alle waarschijnlijkheid 

mogen we begin juni weer starten met de repetities. Omdat het nu nog lastig is om concrete plannen 

te maken voor concerten en optredens gaan we eerst maar eens voorbereiden op het najaarsconcert 

op 20 of 27 november. Welke datum het gaat worden wordt in de loop van dit jaar definitief.  

De afgelopen maand hebben we een serenade gebracht aan Bert en Anja Grooters voor hun 40 jarig 

huwelijk, en bij Johan en Reina Prinsen voor hun 50 jarig huwelijk. Beide keren uiteraard volgens de 

voorschriften.   

Bij een groot aantal muzikanten is de stof hierdoor weer van het instrument en zijn klaar om weer vol 

goede moed te beginnen met muziek maken.  

 

 

Namens de Eendracht 

Robert Hietbrink 
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