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Bankjes
VO-school De Nieuwe Veste in
Hardenberg heeft eindelijk het cadeau van de ouderraad in gebruik
kunnen nemen. In augustus 2013
is het nieuwe schoolgebouw aan
de Piet Heinstraat opgeleverd. De
ouderraad wilde ter ere hier van een
cadeau aanbieden, maar het zoeken
was naar een geschikt geschenk.
Uiteindelijk is de keus gevallen op
bankjes op het schoolplein. Onlangs
zijn ze geplaatst en in gebruik genomen.

Collecte MS
Tijdens de collecteweek van het
Nationaal Multiple Sclerose Fonds
eind november is een bedrag van
bijna 4500 euro opgehaald in de gemeente Hardenberg. Het geld wordt
besteed aan onderzoek, begeleiding
van patiënten en voorlichting.

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

Tv-presentator Sipke Jan Bousema
is er geboren, net als zanger Syb van
der Ploeg, politicus Piet Jongeling,
schrijver Theun de Vries en dammer
Jannes van der Wal. Het merendeel
van deze bekende Friezen heeft niet
meer of nog geen huishoudelijke
hulp nodig, want ze zijn inmiddels
overleden of nog te jong.
Voor de oudere inwoners van de
Friese gemeente Dantumadeel
zou dat wel kunnen gelden. Sinds
vorige week mogen ze weer hopen
op ondersteuning nu de rechtbank
in Groningen heeft bepaald dat niet

zomaar met huishoudelijke hulp
mag worden gestopt per 1 januari.
De gemeente moet kijken naar de
persoonlijke situatie van mensen
die op dit moment hulp krijgen,
vond de rechter.
Wat betekent die uitspraak voor de
gemeente Hardenberg, wil CDAraadslid Rick Brink weten. En hoe
maakt u de inwoners van Hardenberg duidelijk wat deze uitspraak
voor hun situatie kan betekenen,
is zijn tweede vraag. Eigenlijk
vreemde vragen. Want in feite zegt
de rechter niks anders dan dat je als
gemeente niet tot een algemene stop
op huishoudelijke hulp mag besluiten, maar dat je bij elke cliënt moet
kijken naar zijn of haar persoonlijke

situatie. Je moet dus zogenoemde
keukentafelgesprekken houden. En
dat doet Hardenberg. Mensen die
nu en volgend jaar recht hebben op
hulp worden begin 2015 geïnformeerd over de veranderingen en
uitgenodigd voor een persoonlijk
gesprek. Wat de uitkomst van dat
gesprek ook mag zijn, hun oude
hulp loopt dan sowieso nog een
half jaar door.
Had raadslid Brink dat kunnen
weten? Natuurlijk, want het is al
diverse keren aan de orde gekomen
en het is voor hem, maar ook voor
alle anderen, te lezen op de website
van de gemeente. Waarom stelt
hij dan toch die vragen? Tja, geen
idee, maar het maakt wel duidelijk

dat politici niet diep in de materie
zitten, zoals de politieke partijen
ook lieten zien tijdens de raadsvergadering van begin december,
toen ze extra maatwerk voor het al
bestaande maatwerk wilden hebben.
Het laat ook zien dat reageren op
mediaberichten niet zo handig is.
Veertig jaar geleden lag er vrijwel
een verbod in de raadszaal op het
gebruik van zinnen als “ik heb in
de krant gelezen dat....” toen burgemeester Van Splunder aan het
bewind was. Hij vond dat raadsleden zelf moesten nadenken en zelf
onderzoek moesten doen. Sindsdien
valt er weinig kwaliteitsverbetering
te ontdekken.

Twee kerstmarkten in Hardenberg

Dialectdienst
In de RK Sint Willibrorduskerk in
Vilsteren vinden zaterdag 20 december de tv-opnames plaats van de
jaarlijkse kerstnachtdienst van RTV
Oost en Overijsselse organisaties
voor streektaal. De dienst wordt gehouden in de vorm van het Festival
of Lessons and Carols. Het thema
van de viering dit jaar is ‘Iej heurt ‘t
van alle kaanten’. De dienst begint
om 19.30 uur, de entree is gratis. Hij
wordt uitgezonden op woensdag 24
december om 20.00 en 23.00 uur.

Wandelen
Lions Twenterand zetten donderdag
26 december voor de 22e keer een
kerstwandeling van ruim 5 kilometer uit in het natuurgebied Eerder
Achterbroek, tussen Den Ham en
Ommen. Dit jaar is de opbrengst
bestemd voor de stichting Manna.
Er kan tussen 11.00 en 14.00 uur gestart worden vanaf de parkeerplaats
Meiersbos aan de Junnerdijk. De
start is met borden aangegeven. Bij
het beginpunt is tegen een vrije gift
een routebeschrijving verkrijgbaar.
Langs de route staan muzikanten
en midwinterhoornblazers. Halverwege is een rustpunt waar eten en
drinken verkrijgbaar is.

Levend evangelie
Voor de 3e keer wordt in Lutten
een wandeling gehouden langs een
Levend Kerstevangelie. Dat gebeurt
zaterdag 20 december van 17.00 tot
21.00 uur, in en achter de tuin van
de Hervormde kerk aan de Anerweg-Noord. Een evangelist leidt
de bezoekers langs de verschillende
episodes uit het kerstevangelie.
Op de zoektocht naar de ster komt
men onder meer Gabriël, Augustus,
Maria en Jozef tegen. Onderweg is
koorzang te horen. De wandeling
eindigt bij de kerstkribbe op het
plein achter de kerk.

Voedselbank
De Voedselbank Noordoost-Overijssel roept ook dit jaar mensen op
om hun kerstpakket bij de voedselbank in te leveren. De inhoud
van de ontvangen kerstpakketten
wordt gesorteerd en verdeeld over
de bijna 250 pakketten die twee
wekelijks worden gehaald in Ommen, Hardenberg en Dedemsvaart.
In Hardenberg kan het pakket worden ingeleverd aan de Zwingel 7
in Baalderveld, op dinsdag 23 en
dinsdag 30 december tussen 19.00
en 20.00 uur.

redactie@sallander.nl
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Een nieuw onderdeel van de kerstmarkt was een kerstdienst in het dialect in de Stefanuskerk.
HARDENBERG - Twaalf keer heeft Hardenberg-centrum een kerstmarkt
gehad die eerst alleen werd georganiseerd door mannenkoor HCM en daarna
samen met Stad Hardenberg Promotie (SHP). Afgelopen zaterdag was de
13e editie met meer activiteiten en meer bezoekers dan verleden jaar maar
nu had SHP er maar een kerstbraderie van gemaakt. Of nog minder: een
wintermarkt. Deze naamsdegradatie kwam doordat enkele Hardenbergers
die wat meer leven in de brouwerij willen brengen een nieuwe kerstmarkt
hebben bedacht.
Aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag kan volgens de organisatoren
een magische kerstbeleving worden ervaren op de Markt. Met zang, muziek, verkoop van kerstartikelen, knieperties, warme Glühwein, Duitse
boterkoek, erwtensoep en chocolademelk. Precies zoals tijdens de kerst-

Organiste krijgt lintje
HARDENBERG - Mevrouw Nijman–van der Tol uit Hardenberg is
zaterdag 13 december benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Peter Snijders heeft
de onderscheiding uitgereikt in de
gereformeerd vrijgemaakte kerk
Het Morgenlicht tijdens haar vijftigjarig jubileum als kerkorganist.
Anneke Nijman-van der Tol is
sinds 1964 actief als kerkorganist.
Eerst was ze organist in de in de
gereformeerde kerk vrijgemaakt
te Hilversum. In 1968 verhuisde
ze naar de gemeente Hardenberg

waar zij als onderwijzeres aan de
slag ging. Vanaf dat moment was
zij organist voor kerkgemeenschappen in achtereenvolgens Heemse
(1968), Lutten (1972), Mariënberg
(1975) en Baalderveld (2005). In de
jaren negentig van de vorige eeuw
hielp mevrouw Nijman enkele jaren
vrijwillig schoolkinderen met een
lees- en rekenachterstand. Daarnaast begeleidt ze vanaf 1994 een
schoolklas bij de avondwandelvierdaagse, bezocht ze 20 jaar lang een
gehandicapte dame in zorgcentrum
Clara Feyoena Heem en collecteert
ze ruim 40 jaar voor goede doelen.

markt van HCM. Op de vraag of het niet handiger was geweest samen te
werken, zeggen leden van HCM dat hierover wel is gesproken, maar dat
hun kerstmarkt dan een week later gehouden zou moeten worden. “En
dan hadden we geen kerststukje meer verkocht omdat je te dicht op Kerst
zit”, was hun reactie.
Een nieuwe activiteit dit jaar was een kerstviering in het dialect in de
Stefanuskerk, de voormalige hervormde kerk aan de Voorstraat. Willem
van Lingen, Gerrit Bosscher en Gerrit van Faassen hadden een programma
gemaakt rond het thema De midwinterhoorns bloast weer. De rode draad
door het programma was het opnieuw ontdekken van de warmte uit vroegere
tijd. Het was een druk bezochte bijeenkomst met eigengemaakte liedjes,
kerstverhalen en harmonicamuziek.

Pannatoernooi
voor tieners
HARDENBERG - Het jongerenwerk van welzijnsorganisatie De
Stuw houdt net als verleden jaar
een Indoor Pannatoernooi voor
jongeren van 12 t/m 16 jaar. De
jongerenwerkers pakken het dit jaar
wel iets groter aan, met zes voorrondes en een finale.

den worden gespeeld op zaterdag
20 december in Gramsbergen en
22 december in Bergentheim. De
finale is vrijdag 2 januari om 19.00
uur bij discotheek Crazy Horse in
Hardenberg. Profvoetballer Hakim
Ziyech van FC Twente zal de prijzen overhandigen en een aantal van
zijn acties tonen. Opgeven kan via
email bij de jongerenwerkers van
De Stuw of een half uur van tevoren
op de speellocaties. De deelname
is gratis.

De voorronden worden gehouden
in Kloosterhaar, Slagharen, Gramsbergen, Bergentheim, Heemse en
Dedemsvaart. De voorronde in
Kloosterhaar is inmiddels achter
de rug. De eerstvolgende wedstrij-

UILENBAL - Het IVN gaat dinsdag 23 december van 14.00 tot
16.00 uur uilenballen pluizen bij
natuurcentrum De Koppel in Hardenberg. De doelgroep bestaat uit
kinderen van 6 t/m 12 jaar.

