Woensdag 3 maart 2010

Kortweg
Trein (GN) - De regio Twente en
het graafschap Bentheim gaan
nauw samenwerken op het gebied
van personenvervoer per trein.
Vanaf december gaan treinen rijden
van Oldenzaal naar Bad Bentheim,
“ zei vorige week dinsdag SPD-burgemeester Volker Pannen van
Bentheim. Het betreft voorlopig een
experiment van drie jaar. In Bad
Bentheim heeft de lijn uit
Oldenzaal aansluiting op de treinen
naar Rheine, Osnabrück en
Bielefeld. “Dit is een eerste stap om
de regio beter te verbinden met de
luchthaven Münster-Osnabrück,”
aldus Pannen.

Noaber positief ontvangen

Nieuwe burgemeester – Burgemeester Bert Meulman stopt ermee.
Niet meteen, en ook niet over 3 jaar
als zijn 2e termijn in Hardenberg
erop zit, maar ‘ergens’ rond zijn 65e
verjaardag. “Dat kan een half jaar
eerder of een half jaar later zijn”,
vertelde Meulman vorige week
woensdag. Die 65e verjaardag valt
op 28 september 2011. Hij wil zich
daarna gaan bezig houden met bijvoorbeeld het coachen van jonge
wethouders, met werk voor een
stichting die onderzoek doet naar
de relatie tussen voeding en kanker en hij wil nog meer gaan doen
voor de stichting No Nonsense
(www.stgnononsense.nl), een club
die noodhulp geeft aan mensen die
tussen wal en schip vallen.
Oldtimers - De 5e klas van 1967
van de School met den Bijbel in
Hardenberg (nu de Kastanjehof)
houdt zaterdag 13 maart voor de
derde keer een reünie. Net als de
vorige keren, in 1978 en 1992, is
hun oud-onderwijzer Piet Roosjen
van de partij. Van de klas van 44
leerlingen zullen in ieder geval zo’n
30 aanwezig zijn, vertelt Ria Koop.
Zij organiseert deze editie samen
met Arend Zweers, Jan de Weerd,
Ria Bosscher en Tineke Breukelman. Plaats van samenkomst is de
oude school aan de Lage Doelen.
De bijeenkomst duurt van 14.00 tot
20.00 uur. Op het programma staat
onder meer bijkletsen, het maken
van een klassenfoto, een stadswandeling en tot slot een gezamenlijke maaltijd.
Gift - Wijkvereniging De Sumpel,
werkzaam in de Heemser wijken de
Norden en het Hazenbosch, heeft
2500 euro gekregen van het Oranje
Fonds. Het geld wordt gebruikt voor
een interne verbouwing van wijkgebouw ’t Sumpelhuus, de aanschaf
van een biljart en het vervangen van
meubilair.
Jazz - De jazzclub Hardenberg presenteert zondag 7 maart van 16.00
tot 18.00 uur in de foyer van theater De Voorveghter het OBAO Trio.
Het trio, met in haar gelederen de
Hardenberger contrabassist Chiel
Dhont, wordt tijdelijk uitgebreid
met de Finse violiste en vocaliste
Mirella Pirskanen. Dit concert vervangt het optreden van 20 december, dat afgelast moest worden vanwege het slechte weer.
Gebed - In de katholieke
Stephanuskapel aan de Mulderij in
Hardenberg wordt vrijdag 5 maart
een dienst gehouden in het kader
van de jaarlijkse Wereldgebedsdag.
Dat gebeurt met muzikale medewerking van het koor Poco à Poco
(beetje bij beetje) onder leiding van
Anielka Zak. De viering begint om
19.30uur. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie te drinken.
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Minister Donner van Sociale Zaken liet zich in Hardenberg voorlichten
over plannen van De Noaber.
© Roel Gritter

HARDENBERG – Politieke crisis of niet, de problemen op de arbeidsmarkt moeten nu aangepakt
worden. Dat vindt minister Piet
Hein Donner van Sociale Zaken.
Hij was dinsdag 23 februari op
werkbezoek in Hardenberg.
Op het Werkplein in het OLC aan
de Parkweg liet hij zich bijpraten
over het project De Noaber. Dat is
een plan van ondernemers uit
Hardenberg om personeel dat bij de
ene werkgever (tijdelijk) overbodig
is onder te brengen bij een andere
werkgever of bij te scholen. Op deze
manier behoudt de werkgever binding met zijn werknemers en dit
vergroot weer de kans dat het personeelslid terugkeert naar zijn vroegere werkgever, wanneer er weer
werk is. De werknemer ontvangt

met het transfercentrum een inkomen dat hoger ligt dan de reguliere
WW-uitkering en hij of zij blijft
actief op de arbeidsmarkt.
Het project in Hardenberg sprak
Donner bijzonder aan, zo liet hij
weten. Hij zal dan ook zijn ambtenaren laten onderzoeken, of dit initiatief binnen de huidige WW-regels kan worden opgezet. Wachten
tot er een nieuw kabinet komt vindt
Donner niet wenselijk, omdat je
anders veel tijd verspeelt. Overigens is het transfercentrum volgens
Donner niet alleen als crisismaatregel interessant. Als dit sneller werkt dan de huidige arbeidsbemiddeling, zouden werkgevers
misschien meer verantwoordelijkheid moeten krijgen voor de WW,
meent de minister.

Crescendo speelt met Gé Reinders
GRAMSBERGEN - De Limburgse
volkszanger Gé Reinders zal zaterdag 13 maart samen met muzikanten van de harmonie Crescendo uit
Gramsbergen optreden. Dat gebeurt
overigens niet in Gramsbergen,
maar in theater De Voorveghter in
Hardenberg. Het is de 2e keer dat
de Gramsberger vereniging optreedt met Reinders. In maart 2007
was de Voorveghter ook het decor
van een boeiende muzikale avond.
Gé Reinders trekt al jaren volle zalen met zijn programma’s waar hij

samen met amateurorkesten een
avondvullend optreden verzorgd.
De resultaten tot op heden: een gouden cd, een Edison en het lied
Blaosmuziek op nummer 27 in de
Top 2000. Dit keer bestaat het programma uit Limburgse liederen,
afgewisseld met conferences. Daarnaast speelt Crescendo een tweetal
werken zelfstandig, te weten
Hispaniola van Jan de Haan en
muziek uit de legendarische King
Kong film. Het optreden in de
Voorveghter begint om 20.15 uur.

HHC voetbalt ook op dinsdag
HARDENBERG – Om de wedstrijden in de Hoofdklasse zaterdagvoetbal
in te halen, die door het winterse weer van de afgelopen weken zijn afgelast, moet HHC uit Hardenberg enkele keren op dinsdagavond aantreden.
Op 16 maart ontvangt HHC het Assense ACV, dinsdag 23 maart moeten
de Hardenbergers naar Staphorst en dinsdag 13 april komt Flevo Boys op
bezoek. De overige inhaalwedstrijden zijn op zaterdag 20 maart:, wanneer HHC naar Groningen moet voor de wedstrijd tegen PKC’83 en
zaterdag 3 april, als Nunspeet HHC ontvangt. De inhaalwedstrijden zijn
nodig omdat de competitie op 8 mei afgelopen moet zijn.

Hardenberg heeft alcoholpoli
HARDENBERG – Het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg heeft sinds 1 maart een
alcoholpoli. Dat is overigens geen
gebouw, maar een samenwerkingsvorm tussen het ziekenhuis
en Tactus Verslavingszorg. Het
initiatief is een reactie op het toegenomen aantal jongeren dat veel
teveel alcohol drinkt. Dat is geen
ver-van-mijn-bedshow, want in
Hardenberg gaat het om gemiddeld 1 geval per week, voornamelijk in het weekeinde, zegt kinderarts Jaco van den Hoek.
Het aantal jongeren dat vanwege
comazuipen door een kinderarts in
een ziekenhuis is behandeld, stijgt.
Hetzelfde geldt voor jongeren die
een ongeval hebben gehad waar
alcohol in het spel was. “Maar de
jeugd weet ook makkelijker de weg
naar de eerste hulp te vinden om
hun stomdronken vriend of vriendin te presenteren”, vertelt Van den
Hoek. In de eerste helft van 2009 ligt
het totale aantal al ruim 25 % hoger
dan in 2008. Voor Tactus reden om
alcoholpoli’s in Overijssel te starten.

Jongeren die dronken of met
vergiftigingsverschijnselen in het
Röpcke-Zweers ziekenhuis belanden, werden tot nu toe opgelapt en
daarna weer naar huis gestuurd.
Vanaf nu gaat dat anders. De jongeren tot 18 jaar worden door de
kinderarts onderzocht en doorverwezen naar Tactus. Aan jongere
én ouders of verzorgers wordt een
nazorgtraject op maat aangeboden.
Dit kan variëren van een eenmalig
gesprek tot een langdurige behandeling. “Als specialist zijn we nu
direct geïnformeerd en indien nodig snel aanwezig. Van daaruit bepalen we of er verder aanbod nodig is”, aldus Anja van de Riet van
Tactus.
Een belangrijk onderdeel van het
programma is het geven van voorlichting aan ouders en kinderen.
Die moeten leren, wat de schadelijke effecten van alcohol zijn op de
hersens van jongeren. Daarnaast
vindt Tactus het belangrijk, dat
ouders zich realiseren welke belangrijke rol zij spelen in het
alcoholgebruik van hun kind.

Net in Hardenberg, nu al failliet
HARDENBERG – Vorig jaar
heeft vervoersbedrijf Filart uit
Tubbergen nog een nieuwe vestiging in Hardenberg geopend en
het jaar daarvoor een nieuw, modern pand op het industrieterrein
van Tubbergen. Vorige week
werd het bedrijf door de rechtbank in Almelo failliet verklaard.
De oorsprong van het huidige taxi
& touringcarbedrijf Filart ligt in het
dorp Manderveen. Midden jaren
dertig begon Marinus Filart daar
een fietsenzaak, die later werd uitgebreid met een klein taxibedrijf.
In 1963 werd het bedrijf overgenomen door Gerrit Filart en 1997
kwam de derde generatie in het

bedrijf werken, oud-motorcoureur
Rob Filart. Hij heeft de zaak verder weten uit te bouwen naar een
regionaal werkende onderneming.
Het bedrijf verzorgt onder meer
leerlingen- en gehandicaptenvervoer. Dagelijks rijden er zo’n
kleine 100 voertuigen door de regio’s Twente en Salland. Ook de
spelersbus van Heracles Almelo
wordt geleverd door het bedrijf. Bij
Filart werken ongeveer honderd
medewerkers, die woensdag per
direct op straat kwamen te staan.
Curator Poelenije probeert zo snel
mogelijk een oplossing te vinden
voor het leerlingenvervoer. Diverse
taxibedrijven in de regio hebben
daar al belangstelling voor getoond.

