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Toen ik vorige week via Facebook
een bericht kreeg dat een tante uit
Noord-Drenthe was overleden,
moest ik opeens denken aan Sientje
de Groot uit Daarlerveen. Die twee
hebben niks met elkaar te maken,
maar op een vreemde manier misschien ook weer wel.

denberg van toen bijvoorbeeld, of
de Huishoudschool in Hardenberg.
Daarnaast wordt Facebook gebruikt
om te kijken of verre familieleden
nog in leven zijn, waar ze wonen
en wat ze doen. En als je geen
adres van ze hebt en je moet ze iets
meedelen, zoals vorige week toen
een nicht mij op de hoogte wilde
brengen van het overlijden van haar
moeder, dan kun je proberen via
Facebook contact te zoeken.

Facebook wordt blijkens de berichten steeds minder gebruikt door jongeren en steeds meer door ouderen.
Ze vertellen over hun reisjes, hun
oppasdagen met kleinkinderen en
andere prietpraat, of ze maken pagina’s met foto’s van vroeger. Har-

Ik kwam na die reactie van die
nicht op haar facebookpagina,
zag dat ze op de lagere school in
Hijken klasgenoot was geweest
van iemand die nu in Hardenberg
woont en dacht toen aan de eigen
klasgenoten. Niet van de lagere

Fotokiekdagen
De stichting Klooster Sibculo houdt
Fotokiekdagen op maandag 28 en
dinsdag 29 december. Van 10.00
tot 16.00 uur is iedereen welkom
in museum Zichtbaar Verleden. Er
worden onder meer groepsfoto’s
getoond van schoolklassen, belijdenisgroepen en de beginjaren van
gospelgroep Le Mot Chanté.

school, maar van de middelbare, de
Jan van Arkel in Hardenberg. Op de
website Schoolbank.nl staan enkele
klassenfoto’s. Onder meer die van
de allereerste havo-examenklas in
1973. Je ziet op die foto nogal wat
leerlingen staan uit Vroomshoop en
zelfs Daarlerveen. Sientje de Groot
was een van die leerlingen, maar
ook Willy Klein Kromhof en Henk
Blekkenhorst. Ze reisden liever naar
Hardenberg dan naar Almelo. In
afstand maakt het niet veel uit, maar
per openbaar vervoer ben je naar
Hardenberg een kwartiertje langer
onderweg. En toch deden ze het.

knooppunt in het openbaar vervoersnetwerk, schrijft de gemeente.
B&W hebben namelijk een briefje
gemaakt voor de raadsleden waarin
ze vertellen hoe het ervoor staat met
de plannen om de omgeving van het
station aan te pakken. Als de trein
van Almelo naar het noorden niet
meer eindigt in Mariënberg maar
doorrijdt naar Hardenberg wordt het
een stuk drukker bij het station en
dan moet je wat doen op het gebied
van wegen, parkeren, er moet een
voetgangerstunnel komen, het aantal perrons zal wellicht veranderen
en de bushaltes worden verplaatst.

Die langere reis moet volgend jaar
tot het verleden behoren, want
Hardenberg wordt een belangrijk

Een grote verandering, die met
glinsterende ogen wordt bekeken
door scholen. Niet meer door de

middelbare scholen, zeg maar de
opvolger van de Jan van Arkel en
de opvolgers van de openbare en
gereformeerde mavo’s, maar door
de scholen voor mbo. Het Alfacollege in Hardenberg denkt dat nu
veel meer leerlingen uit het zuiden
naar Hardenberg zullen reizen, terwijl het ROC van Twente verwacht
dat meer leerlingen uit het noorden
naar Almelo of Hengelo zullen
gaan. Allebei kan natuurlijk niet,
dus we moeten maar zien voor wie
het een kans wordt en voor wie een
bedreiging.
Maar om terug te keren naar het begin: hoe zou het nou zijn met Sientje
de Groot? Misschien dat lezers uit
Daarlerveen het antwoord weten?

Gratis ophangen spandoek goede doelen

Contracten
Trainer Marcel Groninger van HHC
blijft nog een jaar. Na de bekerwinst
tegen N.E.C. maakte hij bekend zijn
contract te verlegen. Datzelfde doen
de spelers Sander Danes en Thomas
Bakker. Dennis Krohne verhuist
naar Groningen en verlaat de club.
Eerder was al bekend gemaakt dat
Philip Ties naar Spakenburg gaat.
Nieuwelingen hebben zich nog niet
aangediend.

Begroting
Ondanks teruglopende inkomsten
zijn 23 van de 25 Overijsselse gemeenten erin geslaagd een sluitende
begroting voor 2016 of meerjarenraming te maken. Twee gemeenten
vallen in 2016 onder preventief
toezicht van de provincie. Dat zijn
Haaksbergen en Almelo, die moeite
hebben uit het financiële dal te
klimmen.

Uitverkocht
Het enige grote nieuwjaarsfeest
in Hardenberg is uitverkocht. In
de Evenementenhal worden ’s
nachts van 01.00 tot 05.00 uur
2500 18-plussers verwacht. Er zijn
optredens van Beethoven Rocks
en Qmusic. Voor bezoekers is regiobusvervoer geregeld, maar de
meeste bussen zitten al vol.
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HARDENBERG – Organisaties van Goede
Doelen hoeven voortaan geen retributie meer te
betalen aan de gemeente Hardenberg als ze een
spandoek willen ophangen. Dat hebben B&W
vorige week besloten. Tot nu toe moest een
vergunning worden aangevraagd en voor het
aanvragen van vergunningen moet gewoonlijk
betaald worden. Het gemeentebestuur wil dat de

Muzikale benefietavond in Uelsen
UELSEN - De Duitse grensplaats Uelsen, in de nabijheid van Hardenberg, wordt volgende maand voor de 8e keer omgetoverd tot
muziekdorp. De Rotary Uelsen-Coevorden houdt op 19 januari een
benefietconcert met veel Nederlandse deelnemers.
Van Bach tot Beatles, pop, gospel,
instrumentaal en rock, het is een
succesformule waar veel toeschouwers uit het hele grensgebied op af
komen. Zij zorgen voor inkomsten
die de Rotaryclub nog het zelfde
jaar weer besteedt aan tal van goede
doelen en regionale projecten. Zo
zijn aan de Nederlandse kant van de
grens de afgelopen jaren initiatieven
als het Alzheimercafé, het Rudie
Zwols Fonds, de Voedselbank,
Hospices Emmen en Hardenberg
voorzien van een mooie gift. Ook
in Duitsland konden veel groepen en burgerinitiatieven worden
bediend. Alle artiesten treden op
zonder dat ze er een cent voor
krijgen, zodat al het geld naar de

goede doelen gaat. Dit jaar wordt
onder meer meegewerkt door de
band Porterhouse, de jazzband 5
on 2, violiste Kaylee Landhuis,
de 17-jarige countryvirtuoos Rik
Vinke, Gospelkoor Uelsen, het
klassiek kamerkoor Cantabel uit
Coevorden en Kamerorkest van
de muziekschool Niedergrafschaft.
Verder is er straattheater van Crazy
Paints en de Contactclowns van Ray
Biemans.
Er wordt op 19 plekken opgetreden,
waaronder een kerk, een kroeg, een
bank, een molen en een schoolkantine. Aanvang 19.30 uur. Op de
facebookpagina Uelsener Musiknacht is meer informatie over het
evenement te vinden.

regels versoepeld worden, zodat ambtenaren er
geen werk meer mee hebben en de instellingen
voor goede doelen van een hoop gedoe en kosten
af zijn. Helemaal zonder regels gaat het echter
niet. Het moet gaan om een spandoek voor een
erkend goed doel of een lokale opererende instelling, het spandoek mag niet verlicht worden, als
het spandoek boven de weg hangt moet dat op

minimaal 4,2 meter gebeuren en het spandoek
mag hooguit een paar weken hangen. Als het gaat
om een spandoek op of boven grond van waterschap, provincie of rijk gelden de gemeentelijke
regels niet.
De mogelijkheid blijft wel om achteraf de organisatie te corrigeren als aan deze voorwaarden
niet wordt voldaan.

Meer dan een mantelzorgcompliment
HARDENBERG – Een mantelzorgcompliment is mooi, maar
daar wil de gemeente Hardenberg
het niet bij laten. Er moet voorkomen worden dat mantelzorgers
overbelast worden, ze moeten
kunnen blijven meedoen in de
samenleving. Om dat te bereiken
heeft de gemeente een Plan van
aanpak bedacht, waarbij speciale
aandacht wordt geschonken aan
jonge mantelzorgers.
Eerst moet je de mantelzorgers
goed in beeld hebben, begrijpt de
gemeente. De zogenoemde keukentafelgesprekken van de Samen
Doen-teams moeten voor die gegevens zorgen en daarnaast wordt een
publiekscampagne op touw gezet.
Als je eenmaal weet wie die mantelzorgers zijn moet je volgens de
gemeente kijken of je kunt voor-

komen dat ze overbelast worden.
Mantelzorgers moeten eigenlijk
hun zorg delen met meer mensen.
Als de mantelzorger dat zelf niet
kan moeten de Samen Doen-teams
zorgen voor een sociaal netwerk.
Daarnaast kan gekeken worden of
het mogelijk is dat zorgtaken tijdelijk aan een ander overgedragen
kunnen worden: buitenshuis zoals
in een dagopvang of thuis door
bijvoorbeeld een zorgvrijwilliger
of een beroepskracht.

af, maar omdat de gemeente en de
scholen er positief over zijn willen
ze het project voortzetten, zodat
de basisscholen één keer in de drie
jaren bezocht kunnen worden.
Overigens blijft het mantelzorgcompliment wel bestaan. Tot 2015
werd de Dag van de Mantelzorg
centraal in Hardenberg gehouden,
maar dat wordt nu Bergentheim,
Dedemsvaart en Hardenberg zodat
meer mantelzorgers kunnen deelnemen.

De speciale aandacht voor jonge
mantelzorgers is al twee jaar bezig.
Vanaf 2013 worden jaarlijks 13
basisscholen bezocht, met als doel
jonge mantelzorgers op te sporen en
te ondersteunen. Daarnaast krijgen
klasgenoten inzicht in de soms
zware belasting van jonge mantelzorgers. Dat project loopt eind 2015

Volgend jaar is voor de acties
zoals het in beeld krijgen van de
mantelzorgers, het tegengaan van
overbelasting, de aandacht voor
jonge mantelzorgers en de Dag
van de Mantelzorg een bedrag van
430.000 euro nodig. In 2017, als de
incidentele kosten vervallen, heeft
de gemeente 340.000 euro nodig.

