Woensdag 3 september 2014

Rommelmarkt
Achter de Oosterkerk in Bergentheim wordt zaterdag 6 september
een rommelmarkt gehouden van
9.30 tot 12.30 uur. De helft van de
opbrengst gaat naar de stichting
Al-Kafaat in Libanon voor een
rolstoelbussenproject. Het ander
deel is bestemd voor een project van
Kerk in Actie. Wie zelf nog spullen
wil inbrengen kan dat t/m vrijdag
doen achter gebouw De Bo.

Onderscheiding
Burgemeester Peter Snijders heeft
zaterdag 30 augustus een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan
Henrie Telman uit Bergentheim.
Hij is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Telman nam
30 juni afscheid van de vrijwillige
brandweer, na een dienstverband
van 31 jaar. Behalve voor zijn
brandweerwerk heeft hij het lintje
gekregen voor zijn activiteiten als
vrijwilliger voor de plaatselijke
voetbalvereniging, de gereformeerd
vrijgemaakte kerk, stichting Dit
Koningskind en stichting Sprank.

ergee
.............

Ik heb ze in Hardenberg nog niet
gehoord of gezien, de nominaties
voor ALS-Icebucket. En als je de
Volkskrant van woensdag 27 augustus hebt gelezen weet je dat dit
maar goed is ook. Of wanneer je
de cartoon van Luojie hebt gezien,
de cartoonist van de Engelstalige
China Daily. Of in de Metro de 7
redenen hebt gelezen om niet aan
de uitdaging mee te doen.
De uitdaging om een emmer ijs over
je te gooien is een hype, om ervoor
te zorgen dat de stichting ALS
flink wat geld krijgt om een middel te vinden teneinde de dodelijk
spierziekte ALS te bestrijden. Via
Facebook is de hype de hele wereld overgegaan en heeft tenslotte
ook ons land bereikt. Het internet

staat vol met filmpjes van bekende
Nederlanders die meedoen, anderen
nomineren of als ze niet meedoen
geld storten. Of het liefst meedoen
èn geld storten. Ook regionale prominenten doen mee. Burgemeesters
uit Twente bijvoorbeeld, uit Losser,
Borne en Hengelo. Die zo ijdel
zijn dat ze graag op de voorgrond
treden, maar ook niet anders kunnen
dan meedoen, want anders vindt
de bevolking ze niet sportief. Het
merendeel van de filmpjes laat deelnemers zien die genadeloos door de
cartoonist te kijk worden gezet; ze
doen het voornamelijk voor zichzelf, om op foto of film te komen en
die aan de wereld te tonen.
In de Volkskrant komt Kellie Liket
aan het woord, onderzoekster aan de
Erasmusuniversiteit in Rotterdam.
Zij heeft uitgezocht dat mensen die
hun euro’s aan deze hype uitgeven
niet nogmaals hun geld aan andere

goede doelen uitgeven, terwijl die
veel nuttiger zijn. Aan ALS sterven
jaarlijks 500 mensen in Nederland.
Dat is tragisch, maar er zijn grotere
problemen. Jaarlijks sterven 1 miljoen mensen aan malaria. Geven
voor malarianetten is 500 keer zo
nuttig als geven voor ALS-medicatie. Ze stelt zich daarbij de vraag of
niet alle doelen even belangrijk zijn
om aan te geven? Haar antwoord is
dat ze niet gelijk zijn, als je kijkt
naar de impact die ze hebben op
de wereld. Laat je niet leiden door
hypes, zegt ze, maar door het effect
dat een donatie heeft op de levens
van anderen.
Maar waarschijnlijk is dit aan dovemansoren gezegd. De reacties op
het stukje in Metro laten weer eens
zien dat mensen slecht lezen, over
weinig kennis beschikken en zich
bijna uitsluitend door emoties laten
leiden. De actie is geweldig, vinden

ze, want nu kent iedereen ALS en
het levert veel geld op. Klopt. De
Facebook-actie heeft wereldwijd
100 miljoen euro opgebracht en in
Nederland minstens een miljoen.
Dat terwijl de stichting al ruim in
de reserves zit. Geld dat dus niet
naar acties is gegaan die met hetzelfde bedrag meer mensen kunnen
redden.
Of je meedoet moet je zelf weten,
het is je eigen keus om te geven
zonder naar de impact van je gift te
kijken. En met een ALS-patiënt in je
omgeving is het wel duidelijk waar
je sympathie ligt. Meedoen omdat
je graag in de belangstelling staat of
omdat je het fijn vindt met de kudde
mee te lopen? Ook allemaal eigen
keus. Maar bespaar ons die stomme
youtube-filmpjes, die alleen maar
de eigen ijdelheid strelen. Hardenberg: icebucket-vrije gemeente.
Kwestie van gewoon doen.

Veel volk bij Sallands Mooiste

Tour de Keet
Het jongerenwerk van De Stuw
organiseert Tour de Keet, een
avondvullend programma met o.a.
een optreden van de band Goed
Mis! De avond begint met een
kort inhoudelijk programma, in
samenwerking met Tactus en de
Brandweer. Het jongerenwerk van
De Stuw wil de keetbezoekers in dit
gedeelte attent maken op het belang
van bewust omgaan met bier en
hen wijzen op de brandveiligheid.
De aftrap van de tour is in oktober.
Aanmelden kan bij jongerenwerker
Ruben Drost: r.drost@destuw.nl.

Bieb voor Mariënberg
Maandag 1 september is in Mariënberg het nieuwe servicepunt van de
bibliotheek geopend in basisschool
De Regenboog. Leden kunnen de
boeken reserveren via de website
www.bibliotheekhardenberg.nl.
De bestellingen worden vervolgens
naar Mariënberg gebracht waar ze
via een geautomatiseerd uitleensysteem worden uitgeleverd, met
hulp van leerlingen uit groep 8 van
De Regenboog. Het servicepunt is
geopend op maandag van 15.30
tot 19.30 uur en op donderdag van
15.30 tot 17.00 uur.

Monumentendag
In museum Zichtbaar Verleden,
aan de Kloosterdijk in Sibculo, is
zaterdag 13 september geopend van
10.00 tot circa 16.00 uur.voor het
laatst de reizende expositie ‘Grensoverschrijdend werken 1600–1950’
te zien. De expositie is een project
van de samenwerkende historische
verenigingen Heemnoabers.

redactie@sallander.nl
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De laatste wagen met de roggeoost van 2014 wordt in optocht door Raalte gevoerd.
SALLAND - Bij Sallands Mooiste wordt meestal gedacht aan het zomerse
wielerfestijn met tochten door Haarle, Holten, Hellendoorn, Nijverdal,
Lemele en Luttenberg. Maar eigenlijk is er maar één die deze naam echt
verdient: het oogstcorso van Raalte, onderdeel van het Stöppelhaenefeest.
In de zomerperiode wordt in een groot deel van Salland – waartoe ook
de streek langs de Vecht behoort maar die door slimme marketingmensen
Vechtdal is genoemd – teruggegrepen op het boerenverleden. De historie
trekt in veel gedaanten voorbij, van oogstdagen tot optochten met oude
werktuigen. Maar als het ècht nostalgisch moet behoort alleen Raalte met

zijn Stöppelhaene tot de eredivisie. Precies op het goede moment, als de
laatste rogge van het veld is gehaald, zodat er na weken van hard werken
tijd is voor een feestje. En dat al meer dan 60 jaar in georganiseerd verband.
Met duizenden mensen langs de weg als het oogstcorso door de straten
trekt, dat de veelal oudere toeschouwers mee terugneemt naar de tijd van
hun jeugd, toen het boerenleven nog leek op de plaatjes uit de boekjes
van Ot en Sien. De optocht is ook wat deelnemers betreft meer dan een
lokaal evenement, want er reden onder meer wagens mee uit Schoonebeek,
Oosterhesselen, Sleen, Dalen, Odoorn en Coevorden.
Meer foto’s van het corso zijn te vinden op www.bit.ly/stoppelhaene.

Gemeente: “Onrust over einde dagbesteding onnodig”.
HARDENBERG – Er is onrust
ontstaan op de dagbestedingslocatie
van de RIBW aan de Stuwdijk in
Hardenberg, het Regionaal Instituut
voor Begeleid Wonen. Mensen zijn
overstuur geraakt en de emoties lopen soms hoog op. De dagbesteding
verdwijnt en daarmee ook de werkplekken van diverse cliënten. Dat
heeft de Raad van Bestuur anderhalve week geleden meegedeeld aan
het personeel. Volgens de betrokken
medewerkers is de oorzaak van de

problemen de bezuinigingen in de
zorg die straks door de gemeenten
worden ingevoerd. Er wordt zelfs
beweerd dat de gemeente Hardenberg nu al geen geld meer in de dagbesteding steekt. Die dagbesteding
is bedoeld voor mensen met een
psychische achtergrond die daar allerlei werkzaamheden kunnen doen.

ten van de dagbesteding, maar het
RIBW wil de dagbesteding op een
andere manier vormgeven die beter
past bij het wijkgericht werken. De
RIBW heeft ons te kennen gegeven
dat de locatie aan de Stuwdijk niet
eerder sluit dan op het moment dat
de laatste deelnemer een andere passende plek heeft gevonden.”

Volgens de gemeente zijn de verhalen die worden verteld onjuist.
“Er is geen sprake van het stopzet-

Dagbesteding wordt vanaf 1 januari
2015 vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. Daarmee wordt

het een taak van de gemeente. De
bewering dat de gemeente geen geld
steekt in dagbesteding is volgens
de woordvoerder van wethouder
René de Vent onjuist. Wel is het zo
dat gemeenten moeten bezuinigen
omdat ze vanuit het Rijk worden
gekort op het budget hiervoor. In
overleg met de aanbieders van dagbesteding wil de gemeente komend
najaar afspraken maken over de
vorm van dagbesteding, waarbij de
huidige indicaties van de inwoners

worden gerespecteerd maar de
begroting niet wordt overschreden.
2015 is hierbij een overgangsjaar. In
dat jaar zal de gemeente toewerken
naar de nieuwe werkwijze. “De
eventuele sluiting van de vestiging
aan de Stuwdijk is een besluit van
de RIBW en niet van de gemeente.
De RIBW bepaalt waar en op welke
wijze zij dagbesteding biedt aan
haar cliënten. Wij gaan er vanuit
dat de RIBW hierbij de indicaties
van cliënten respecteert en zorgvuldig omgaat met de overgang naar
nieuwe vormen van dagbesteding”,
aldus de gemeente.

