Woensdag 5 november 2014

Dierentuin
De dierentuin in Nordhorn (vlak
over de grens bij Denekamp) houdt
voor de 20e keer een Open Dag. Dat
gebeurt op zondag 9 november van
10.00 tot 16.00 uur. De dierentuin is
die dag gratis toegankelijk. Omdat
het vierde lustrum wordt gevierd is
de hele dag gevuld met activiteiten.

Ontbijt
Kinderen van groep 4 van CBS de
Marsweijde in de Hardenberger
wijk Marslanden hebben maandag 3
november in het gemeentehuis ontbeten, samen met de burgemeester
en de drie wethouders. De gemeente
Hardenberg wil als JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht)
de kinderen duidelijk maken dat een
gezond ontbijt belangrijk is om de
dag goed te beginnen.

Piet blijft Piet
De commissie Rondgang Sinterklaas in De Krim gaat absoluut niets
aan het Sintfeest en de traditionele
functie van Zwarte Piet veranderen.
Dat laten de commissieleden op de
website sinterklaasdekrim.nl weten.
Het gedoe over discriminatie en
slaven hebben ze wel gevolgd, maar
zij willen daar niets mee te maken
hebben. Sint èn Piet blijven welkom
in De Krim, aldus de commissie.

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

Wat hebben een pianospelend
meisje en een goudvis met elkaar
te maken? Het antwoord is: internet.
Om met het meest aangrijpende te
beginnen: enkele weken geleden
is een 13-jarig meisje uit Tilburg
omgekomen in het verkeer. Haar
pa zetten een filmpje van zijn pianospelende dochter op Youtube en
plaatste op Twitter het verzoek om
te kijken en het bericht te retweeten, “want ze wilde graag beroemd
worden”. Meteen doken allerlei
geëmotioneerde mensen erop af,
Youp van ‘t Hek deed een duit in ‘t
zakje en Giel Beelen van 3FM liet
weten dat hij het hartverscheurend
vond. “Laat de wens van 13-jarige
Anna alsnog uitkomen: laten we
haar beroemd maken” noteerde

hij. Dat laatste lukte: vorige week
donderdag stond de teller op 1,5
miljoen.

liet een bezoeker van de videosite
weten, “wat fijn voor je dat je nu
toch beroemd bent geworden.”

Rouwdeskundige Westerink noemde de actie geslaagd. ‘’Zij wilden
een soort standbeeld voor haar
oprichten en dat is gelukt. Voor
Anna is het een vervulling van haar
wens.’’ En pa leerde meteen de
keerzijde van de medaille kennen,
want hij had diezelfde donderdag
een boodschap voor de journalisten:
“Stop s.v.p. met bellen. Ik wil niet
op radio of tv, het gaat niet om mij,
het gaat om Anna.”

Eigenlijk is het volgens de rouwdeskundige een modern bidprentje,
zo’n bericht op facebook of twitter.
Voor de niet-katholieken: een bidprentje is tegenwoordig vaak een
gedrukt kaartje met een foto van
een overledene en enkele regels
over zijn of haar leven, plus een
gebed. Maar omdat drukwerk uit
de mode raakt wordt steeds vaker
het internet hiervoor gebruikt. Met
als resultaat veel huilreacties, heel
veel snikkende vreemdelingen en
een enkel tegengeluid: “Waar is dit
goed voor? Ok, er is verdriet maar
dit hoeft zo toch niet allemaal. Stel
dat iedereen dit gaat doen, waar
blijf je dan.” Uiteraard werd deze
persoon verbaal afgemaakt, want
hij vertoonde niet het juiste übergeëmotioneerde kuddegedrag.

Nou ja, dat laatste is natuurlijk
niet waar. Natuurlijk gaat het wel
om pa. Of beter: om de rouwverwerking van pa. Anna zal het bij
wijze van spreken worst zijn wat
er nu gebeurt. Hoewel, dat is niet
iedereen met mij eens. “Nou kun je
mooi pianospelen bij de engelen”,

Dichter bij huis werd meegehuild
om een dode goudvis. Een leerling
van een basisschool in Oldenzaal
had haar meester een briefje geschreven dat ze alleen kon schrijven
en niet kon praten, omdat ze te
verdrietig was vanwege de dood
van haar goudvis. Meester plaatste
het briefje op facebook, waarna
het een dag later al duizenden keer
geliked was door ontroerde volwassenen. Niet iedereen keurde de
actie goed: “Deze meester heeft het
vertrouwen van dat kleine meisje
ernstig beschaamd”, was één van de
reacties. De meester vertelde dat hij
dit een volgende keer niet weer zou
doen, hij had de impact van sociale
media sterk onderschat. Gelukkig
was er nog één persoon die de zaak
wel goed had ingeschat: “Zullen
we maar een stille tocht gaan houden? Beetje lichaamsbeweging is
nooit weg.” Zijn humor werd niet
gewaardeerd.

Ceremoniemeester Henk Schepers:

“Titel Ereburger Kloosterhaar zou niet misstaan”

Verlichting
De gemeente Hardenberg gaat
samen met Saxion Hogeschool
onderzoeken of de openbare verlichting veranderd moet worden.
En met veranderd wordt bedoeld
donker op plekken waar het kan en
licht op plekken waar het nodig is.
Maar ook het beter afstellen van
verlichting rond sportvelden en het
vervangen van traditionele lampen
door LED-verlichting staan op het
programma. Hardenberg doet dit
niet op eigen houtje maar wil samen
met 15 andere gemeenten in de
regio Zwolle bewuster omgaan met
openbare verlichting. De provincie
Overijssel steunt de gemeente met
een bedrag van 15.000 euro.

Marconi Award
Edwin Evers (43) uit Hardenberg
heeft de Marconi Oeuvre Award
2014 gewonnen. De populaire
538-radiopresentator kreeg vorige
week van zijn jeugdheld André van
Duin te horen dat hij de prestigieuze
radioprijs had gewonnen. Evers
won eerder al een gouden radioring,
zilveren radiosterren en prijzen als
beste presentator en beste programmamaker. Voorgangers van Evers
die ook de Oeuvre Award hebben
gekregen zijn Tom Mulder, Ferry
Maat, Frits Spits, Felix Meurders,
Lex Harding en Jeroen van Inkel.

Treindeuren
Vervoerder Arriva heeft sinds afgelopen weekend het geluidsniveau
van de treindeuren op de Vechtdallijnen verlaagd. Veel reizigers
klaagden over het schelle lawaai.

redactie@sallander.nl
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Voorzitter Riekele Bron (r) van het Dorpshuis neemt afscheid van Jan Ekkel, die 55 jaar bestuurslid is geweest.
KLOOSTERHAAR – Hij werd op zijn twintigste in het bestuur
gekozen van de stichting Dorpshuis Kloosterhaar. Dat was 55 jaar
geleden, bij de opening van dorpshuis ‘t Haarschut. Elke deelnemende
vereniging moest een lid leveren en Ekkel (“Jan van Luuks”) werd
afgevaardigde van de Jongensclub. Die club is allang ter ziele, maar
Ekkel bleef bestuurslid. Nu is er toch een eind gekomen aan zijn directe betrokkenheid met het dorpshuis. Dinsdag 28 oktober, tijdens
de heropening van het opgeknapte dorpshuis, werd afscheid van hem
genomen.
Een koninklijke onderscheiding zat
er niet voor hem in, want die had
hij in 2000 al gekregen. Wel een
passend afscheidscadeau, namelijk
een kunstwerk voor in de tuin, door
drie leden van het creatief centrum

Baalderborg moet bezuinigen
HARDENBERG - De komende
maanden wordt de helft van de leidinggevenden en tien procent van
de stafondersteuning bij zorginstelling Baalderborg ontslagen. Dat is
nodig om de bezuinigingen in de

zorg het hoofd te kunnen bieden.
Ook in de directe zorg verdwijnen
banen. Veel van de tijdelijke en
flexibele contracten worden niet
verlengd. Het gaat in totaal om 70

vervaardigd. “En misschien moet er
maar een klein comité in het leven
worden geroepen die onderzoekt
of Jan geen Ereburger van Kloosterhaar gemaakt kan worden”,
opperde ceremoniemeester Henk
tot 80 fte van de huidige 850 volledige arbeidsplaatsen. Een deel
van de medewerkers zal aan de slag
gaan op andere locaties en in andere
functies. De Baalderborg Groep, die
op 80 locaties zorg biedt, voorkomt
daarmee gedwongen ontslagen
onder de medewerkers binnen de
directe zorg aan de ouderen en

Scheper tijdens de heropeningsactiviteit. “Maar misschien is hij dat
ook al, zonder officiële goedkeuring.” Ekkel was namelijk bij veel
activiteiten in het dorp betrokken:
zwembad, Oranjecomité, kerk,
korfbalvereniging, sinterklaasfeest,
vrijwel niemand deed tevergeefs
een beroep op hem. En helemaal
ermee stoppen wil hij nog niet.
Mocht men hulp of advies nodig
hebben dan is hij zeker beschikbaar,
vertelde Ekkel dinsdagavond.
Naast het afscheid van Jan Ekkel stond de heropening van het
verstandelijk gehandicapten. Met
het terugdringen van het aantal
leidinggevenden zullen de teams
zelfstandiger gaan werken. Het
managementteam is eerder dit jaar
al verkleind.
De reorganisatie is volgens directeur Martin Kirchner vooral een

dorpshuis op het programma. Met
financiële bijdragen uit enkele
fondsen en dankzij de inzet van
veel vrijwilligers is het gelukt het
dorpshuis een metamorfose te laten
ondergaan en een moderne uitstraling te geven. Verder is dinsdag het
officiële startsein gegeven voor het
ontwikkelen van een Buurtkamer.
Alle zorginstellingen in Kloosterhaar hebben mensen geleverd voor
een werkgroep die onder supervisie
van stichting De Stuw dagopvang
en dagbesteding in het dorpshuis
gaat regelen, met hulp van bijna
zestig vrijwilligers.
gevolg van het kabinetsbeleid. Het
rijk hevelt zorgtaken en de bijbehorende financiering over naar de
gemeenten. Deze decentralisatie
van de zorg gaat gepaard met bezuinigingen op het budget. Voor de
Baalderborg Groep betekent dat een
korting van tenminste 4,4 miljoen
euro tot en met 2017.

