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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het vergaren van berichten voor de Kloosterhaarder, het goed op papier zetten, vermenigvuldigen en laten verspreiden is altijd een flinke
klus voor alle betrokkenen. Vandaar dat door omstandigheden deze keer de Kloosterhaarder niet vóór de Kerst maar in het nieuwe jaar
uitkomt. We zoeken als bestuur nog naar mogelijkheden om een en ander te vereenvoudigen en voor actueel nieuws ook andere media in
te zetten. Verheugd zijn we met de bewoning van 10 woningen in de MarkFluwer hof. De bouw en oplevering gingen voorspoedig en we
verwachten het tweede deel nog vóór de zomer van 2017 bewoond te krijgen. Een mooie aanwinst voor ons dorp. Ook zijn er gunstige
berichten over bouwplannen in de Meerstal. In februari 2017 zal Goossen Te Pas Bouw een verkoopavond organiseren en in de periode
daarvoor zal hun website www.meerstal-kloosterhaar.nl hiervoor worden bijgewerkt. In onze directe omgeving speelt NATURA 2000 een
rol in de Engbertsdijkvenen. We worden via vertegenwoordigers van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden en zullen hierover zo
nodig berichten. Een ander initiatief is het onderzoeken of kleinschalig zorgwoningen in Kloosterhaar aan een behoefte voldoet. Dit is
echter een traject wat nog wel enige jaren kan beslaan. Een ander initiatief wat wel snel kan is meedoen aan Gewoon Gezond
Kloosterhaar, door deel te nemen aan de gezamenlijke dorpswandeling op zondag 15 januari. En een Avond4daagse Kloosterhaar is al
gepland vanaf 15 mei. Gewoon DOEN is ons advies.
Het bestuur gunt alle inwoners van Kloosterhaar een actief en gezond 2017.
VERGADERING MET ALLE BUURTVERENIGING
Woensdag 15 februari 2017, aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis

GEWOON GEZOND KLOOSTERHAAR
Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van inwoners in de gemeente Hardenberg een
aantal jaren onder het landelijke gemiddelde van 81 jaar ligt. Binnen de gemeente wordt daarom op
verschillende plaatsen serieus werk gemaakt van een gezondere leefstijl. Oók in Kloosterhaar. In het dorp
blijken hart- en vaatziekten vaker voor te komen dan in de rest van Overijssel. Ook voor betreft
chronische ziekten scoort het dorp hoger dan gemiddeld. Weinig beweging, een ongezond
voedingspatroon en/of een hoge alcoholconsumptie blijken hiervan veelvoorkomende oorzaken te zijn.
Om die reden heeft een afvaardiging van het Plaatselijk Belang, ouderen- en jeugdwerk, onderwijs, sportverenigingen, zorg- en
welzijnsorganisaties en gemeente het initiatief genomen voor het project ‘Gewoon Gezond Kloosterhaar’; een project van, voor en door de
inwoners van Kloosterhaar.
Het doel? Een gezonder en vitaler leven voor de mensen in Kloosterhaar. Want iedereen wil graag gezond ouder worden en zelfredzaam
blijven in de eigen vertrouwde omgeving.
Zondag 15 januari 2017 om 14.00 uur is de kick-off van Gewoon Gezond
Kloosterhaar door middel van een wandeling van ongeveer 2,5 km, die langs
verschillende bedrijven, verenigingen en locaties voert. Kom in beweging en geniet
onderweg van het samenzijn, de gezelligheid, live muziek, sport en een hapje en
een drankje. Laat je verrassen en voor iedereen van harte aanbevolen!

CRESCENDONIEUWS

SERENADES

De grote verlotingsactie 2016 zit er inmiddels weer op. De prijzen zijn getrokken en
verdeeld onder de winnaars. We zijn alweer druk bezig met de actie van 2017. Inmiddels
zullen de leden weer bij u langs geweest zijn of u binnenkort bezoeken, met de vraag of u
weer mee wilt doen met deze voor ons zo belangrijke actie. In ieder geval allen bedankt
voor uw ondersteuning middels uw deelname aan deze actie.

Het wordt voor Crescendo op dit moment
steeds
moeilijker
om
voldoende
muzikanten bij elkaar te krijgen om een
verantwoorde serenade te kunnen geven bij
jubilea e.d. Dit vinden wij niet leuk, dat wij
hier soms niet aan kunnen voldoen. Maar
veel van onze leden werken in variabele
werktijden en sommigen hebben andere
verplichtingen. Dan kan het dus een keer
voorkomen dat we niet kunnen optreden.
We hopen dat u hier begrip voor heeft. Let
wel! We doen er altijd alles aan om wel een
groep bij elkaar te krijgen als we op de
hoogte zijn van een jubileum of i.d. Maar
helaas lukt dit dus niet altijd.
We
bieden
hierbij
alvast
onze
verontschuldigingen aan als het geven van
een serenade in de toekomst niet altijd zal
lukken.

Hieronder volgen nog de resterende trekkingen van 2016.
(inclusief de hoofdprijzen van december)
Alle winnaars gefeliciteerd.
De hoofdprijzen zijn dit jaar bekend gemaakt tijdens de kerstviering van “Cantecleer”.
Bij deze onze dank aan cantecleer voor deze mogelijkheid.
Oktober
1e prijs: Mevr. Schouwink/Mevr. Bosgraaf, Schutstraat 8
2e prijs: R. Post, Schoolstraat 30
3e prijs: A. Wigger, Duytschstraat 10
November
1e prijs: J.W. Luisman, Schutstraat
2e prijs: W. Volkers, Dorpsstraat 45
3e prijs: E. Hakkers, Kleinhaar 32

BUURTBUS
Buurtbus is op zoek naar vrijwilligers voor
de buurtbus van Bruchterveld-KloosterhaarHardenberg.
heeft U interesse neem dan contact op met
Ed
Vink,
tel
0523232797
of
email: Buurtbusbveld@gmail . com.

December (Hoofdprijzen)
1e prijs: J. Potgieter, Duytschstraat 42
2e prijs: Fam. Kivits, Sportstraat 11
3e prijs: D.J. Benjamins, Lagendijkstraat 15

BEGRAFENISVERENIGING
Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten (DEL) doet een oproep aan haar leden om adreswijzigingen en geboortes te melden via het
mailadres: begrafenisver.kloosterhaar@gmail.com of telefonisch via 24 08 55

10 JAAR BUURTZORG
De landelijke organisatie Buurtzorg bestaat 10 jaar. Als team Kloosterhaar e.o. mochten we hier een feestje organiseren en dat hebben wij
gedaan op maandag 19 december 2016 met onze cliënten, partners/ mantelzorgers en collega’s in het witte kerkje in Bruine Haar.
We werden bij binnenkomst ontvangen met accordeon muziek en werd er koffie of thee aangeboden.
Een collega gaf een presentatie over medicatie beheer en medicatie veiligheid en wat daar allemaal bij komt kijken.
Onder het genot van een high tea , was er een optreden van Look a like Dorus die 2x een optreden deed van een half uur en door de
interactie met Dorus en de cliënten werd het een geweldige middag. Als afsluiting kregen alle cliënten het boek over 10 jaar Buurtzorg en
een presentje met een fotokaart van ons team uit Kloosterhaar

DORPSAGENDA
ZATERDAG 17 JANUARI 2017
Grote bazaar bij v.v. Kloosterhaar
Kinderbazaar: aanvang 14.00 uur, aanvang ‘s avonds om 20.00 uur

ZONDAG 18 JANUARI 2017
Kick off: Gewoon gezond Kloosterhaar
Dorpswandeling vol ontdekkingen
Aanvang: 14.00 uur bij het dorpshuis
WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017
Jaarlijkse vergadering bestuur plaatselijk belang en alle buurtverenigingen
Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis
VRIJDAG 17 FEBRUARI 2017
Ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie SKK
M.m.v. Hans Kuiper met “Slacht aan huis”
ZATERDAG 4 MAART 2017
Potgrondaktie v.v. Kloosterhaar
ZATERDAG 8 APRIL 2017
Rock ‘Em All 2017
Met: Rumbones, Black Wizard, Snaggletoöth en Somewhere on Stage

