Woensdag 7 januari 2015

Afbraak
De voormalige landbouwwinterschool aan De Brink in Hardenberg
wordt gesloopt. Een groot deel van
het gebouw, het laatst in gebruik
door de huisartsenpraktijk De
Brink, is inmiddels verdwenen. De
huisartsen zijn begin oktober verhuisd naar basisschool De Kastanjehof. In de loop van 2015 zullen zij
terugkeren aan de Brink 17 in een
nieuw te bouwen medisch centrum.

Documentaire
Basisschool De Kastanjehof in
Hardenberg viert dit jaar het 145-jarig bestaan. Erg feestelijk zal dit
niet gebeuren, want het is meteen
het laatste jaar: de school wordt
gesloten om andere scholen te redden. Toch zal het 29e lustrum niet
ongemerkt voorbijgaan. Leden van
de medezeggenschapsraad zijn
van plan een documentaire over
de geschiedenis van de school te
maken. De MR is op zoek naar verhalen, voorwerpen en foto’s maar
bovenal naar personen die over
opvallende zaken in het schoolleven
kunnen vertellen. Contact kan via
mr.dekastanjehof@gmail.com.

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

Hoe blij kun je zijn met niks. Een
aardig voorbeeld was te zien tijdens
de laatste raadsvergadering van
2014 van de gemeente Hardenberg.
Het ging niet om niks, dat vooropgesteld. De gemeente krijgt net als
alle 400 andere gemeenten voortaan
veel te doen met werklozen, jongeren in de knel, thuiszorg en allerlei
andere zaken rondom de kwetsbaren in de samenleving. Dat heet de
transitie (overgang) van Rijkstaken
naar de gemeenten, omdat die dat
volgens het kabinet beter en vooral
goedkoper kunnen doen.
Eén van die onderdelen is de Participatiewet. Mensen met een bijstandsuitkering krijgen daarmee te

maken. Zij moeten sneller werk accepteren ook al moeten ze daarvoor
langer reizen of zelfs verhuizen, als
er meerdere volwassenen in een
huis wonen wordt de uitkering lager
en de gemeente kan een tegenprestatie vragen. Bijvoorbeeld om een
aantal uren per week vrijwilligerswerk te doen.
Nou hadden B&W van Hardenberg
bedacht dat je de groep met een
uitkering in tweeën kunt splitsen:
een groep die ver van de arbeidsmarkt staat en een groep die dicht
bij de arbeidsmarkt staat. Voor die
eerste groep is het zinvol om een
tegenprestatie te vragen, voor die
tweede groep niet want die is druk
bezig met solliciteren, maakt kans
op een baan en dan heeft verplicht
vrijwilligerswerk niet veel zin als je

daar al weer rap mee moet stoppen.

werd dit amendement aangenomen.

Dat vond de ChristenUnie niet.
Samen met CDA, PvdA en GroenLinks diende deze partij een amendement in waarin stond dat ook van
iemand met een korte afstand tot de
arbeidsmarkt in bijzondere gevallen
een tegenprestatie gevraagd mag
worden. Doe maar niet, adviseerde
wethouder René de Vent, want we
willen twee duidelijk gescheiden
groepen: mensen met een grote(re)
kans op een baan en mensen met
vrijwel geen kans op een baan. Bovendien hebben we geen bodemloze
put met geld of kunnen we niet
zomaar een blik ambtenaren extra
opentrekken. Niks mee te maken,
we dienen het amendement toch in,
vonden de partijen en omdat ze een
grote meerderheid in de raad hebben

Het is ons gelukt enkele verbeteringen in de wet aan te brengen,
schreef de partijleiding van de
ChristenUnie eind december in een
brief aan de leden. Maar dat klopt
uiteraard niet. Verandering, ja dat
wel. Maar geen verbetering. Want
ze hebben vergeten te zeggen wat
die bijzondere gevallen zijn. En
zonder definitie van wat nou bijzondere gevallen zijn kon De Vent er
weinig mee, gaf hij aan. Het gevolg
zal zijn dat er met dit amendement
niks gebeurt, want een wethouder
die liever geen uitzonderingen wil
maken zal zich niet het vuur uit de
sloffen lopen voor een enkel, bijzonder geval. Eigenlijk dus een heel
gedoe om niets. Zonde van al die
tijd en energie die erin is gestoken.

Rennen voor andermans leven

Evenementen
Organisatoren van evenementen in
2015 kunnen nog tot 1 februari een
subsidie aanvragen bij de gemeente
Hardenberg. B&W stellen hiervoor
van 2015 t/m 2018 jaarlijks 65.000
euro beschikbaar. Daarnaast is er
jaarlijks 10.000 euro beschikbaar
voor kleinschalige evenementen.
Met de subsidie wil de gemeente
organisatoren de mogelijkheid bieden een evenement te organiseren
met bovenlokale uitstraling.

Kerstattentie
Vlak voor kerst is het hospice ‘t
Huis aan de Vecht in Hardenberg
verrast door het bestuur van Wijkcentrum Het Uilennest in Heemse
met een cheque van 500 euro. De
wijkvereniging had de balans opgemaakt van 2014 en daarbij bleek dat
activiteiten zoals kaarten, biljarten,
ouderengym en bingo nog een batig
saldo hadden opgeleverd.

Expositie
© Roel Gritter

In de KunstSuper aan het Wilhelminaplein in Hardenberg wordt
zaterdag 10 januari de expositie
HelenaMaria geopend. Tot 20 februari zijn schilderijen en beelden
te zien van Helena van Esse en Ria
Stockmann. De expositieruimte is
geopend van maandag t/m vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur.

GRAMSBERGEN - Sommige inwoners van Gramsbergen
slapen in vreemde pyjama’s. In koeienpakken, noppendekens
of supermanshirts, maar de meesten dragen ‘s nachts toch het
gestreepte of geblokte flanelletje. Dat was zaterdag 27 december
te zien tijdens de eerste pyjamarun in het Vechtstadje.

Nieuw Veldzicht

Om 9.00 stonden meer dan 50 hardlopers in pyjama klaar in de Stationsstraat
om geld bijeen te lopen voor het goede doel: onderzoek naar de spierziekte
ALS. Een uurtje lopen in de bijtende kou leverde de deelnemers materieel

Veldzicht, het forensisch psychiatrisch centrum in Balkbrug, heeft
nieuwe bronnen aangeboord om
te kunnen overleven. In 2013 leek
het erop dat de kliniek voor tbs’ers
zou moeten sluiten, maar onder
meer door slim onderhandelen
van CU-voorman Arie Slob is de
sluiting deels teruggedraaid. De
tbs-plaatsen verdwijnen op den duur
waarna Veldzicht een psychiatrisch
en forensisch ziekenhuis wordt met
plek voor 154 patiënten, van wie het
merendeel vreemdeling is. Deze
week is de vernieuwing zichtbaar
geworden, door het tekenen van een
overeenkomst met Transfore, onderdeel van de Dimence Groep. Op
het terrein van Veldzicht komt een
forensisch psychiatrische kliniek.

redactie@sallander.nl

Noordelijke blaasgroepen
beginnen eigen federatie
HARDENBERG - Zo’n 50 blazers
met aanhang waren zaterdag present
in de wijkboerderij in HardenbergBaalder voor de eerste bijeenkomst
van de Nedersaksische Federatie
Midwinterhoornblazers i.o. Afkomstig uit Hardenberg natuurlijk, maar
ook uit Schoonebeek, Zuidwolde,
Dalfsen en het Duitse Wilsum. Als
tegenhanger van de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe (SMT)
zegt de een. Als aanvulling, meent
de ander. Omdat de blaasgroepen
buiten Twente zijn gevestigd mogen
ze geen lid worden van de SMT, ter-

wijl ze wel aan evenementen willen
deelnemen of willen samenwerken.
Bijvoorbeeld bij het maken van
afspraken over een blaasagenda,
over het uitlenen van deelnemers
bij evenementen in geval van nood
of het werven van nieuwe leden.
Maar ook om kennis uit te delen
over blaastechnieken en het maken
van hoorns.
Omdat het met de Twenten niet kan
hebben de noorderlingen in Salland/
Drenthe – net als de zuiderlingen in
Gelderland – nu een eigen federatie

gezien niks op, want ze moesten er ook nog eens voor betalen. Minimaal
een tientje, maar daar stond tegenover dat ze na afloop een ontbijt kregen in
café The Alley. De lopers en sponsors hebben bijna 1400 euro opgehaald.
Sinds 2011 organiseert een groep Gramsbergenaren acties om geld voor
onderzoek naar ALS te financieren. Eerst met recordpogingen bartending
en nu voor de tweede keer met een glazen huis. Van 26 t/m 30 december
hebben de drie dj’s Hayo van der Kamp, Ard Slot en Erwin Hulzebosch
zich laten opsluiten. Verleden jaar werd ruim 22.000 euro opgehaald. Dit
jaar lukte het, mede door de pyjamarun, bijna 29.000 euro in te zamelen.
opgericht. Tijdens de eerste bijeenkomst op 3 januari werd door de
deelnemers op het tegelplateau aan
de voorkant van de wijkboerderij
een blaasdemonstratie verzorgd.
Als aardigheid was er een trofee

voor de beste blazer (de gouden
hap) en eentje voor de beste groep
(de houten noot). Nu nog niet zo erg
officieel, maar vanaf volgend jaar
wel, met een kundige jury die de
deelnemers zal beoordelen.

Stichting 2015 deelt cheques uit
HARDENBERG - In de pauze
van de voorstelling van het wintercircus Martin Hanson in theater
De Voorveghter heeft de Stichting
2015 vrijdagmiddag drie cheques
overhandigd aan hulporganisaties.
Het Rode Kruis ontving 25.000 euro
voor een water- en hygiëneproject
in Zambia, Simavi kreeg 20.000
euro voor een vergelijkbaar project

in Indonesië en de vertegenwoordigster van Unicef mocht een cheque van 16.000 euro in ontvangst
nemen voor een drinkwaterproject
voor scholen in Bhutan.
De Hardenberger stichting ondersteunt lokale en nationale organisaties die onder meer actief zijn op
het gebied van armoedebestrijding,
gezondheid, onderwijs en milieu.

