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DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

HARDENBERG

Energie besparen? De energiecoach helpt
Boosterprik zonder afspraak
Gratis cursus stoppen met roken

Informatiepagina voor alle steden en dorpen in de gemeente Hardenberg

Herintreders op de arbeidsmarkt
gezocht!

Ben jij op zoek naar een passende baan of opleiding en heb je géén
uitkering? Meld je dan aan bij New Jobportunities.
Op 20 januari 2022 tussen 15.30
en 17.00 uur is er een online informatiebijeenkomst over dit project.
Hierin krijg je uitleg over welke
gratis ondersteuning je kunt krijgen
voor werk en opleiding. Ook kan je
vragen stellen.
100 werkzoekenden begeleid
Het project New Jobportunities 2.0
helpt mensen die nu niet werken
en ook geen uitkering ontvangen
weer aan een baan. Sinds de
zomer zijn er 30 mensen begeleid,
10 van hen hebben al een nieuwe
baan of passende vervolgopleiding
gevonden via New Jobportunities.
In totaal kunnen 100 werkzoekenden uit de grensstreek van Drenthe,
Overijssel, de Landkreis Emsland
en Grafschaft Bentheim worden
begeleid naar een baan bij een
ondernemingen of overheidsinstellingen in de Duits-Nederlandse
grensregio.
Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Veel bedrijven zijn op zoek naar
personeel. Soms is bijscholing
nodig omdat iemand niet genoeg
kennis of vaardigheden heeft.
Ook hiervoor zijn mogelijkheden,

Op 18 januari start de gratis oudercursus ‘Help, mijn kind kan niet zonder!’. Deze cursus is voor ouders
en opvoeders met kinderen tussen de 12 en 23 jaar die problematisch alcohol drinken, drugs
gebruiken, te veel gamen of gokken.

bijvoorbeeld via het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
Met dit Ontwikkelfonds voor
werknemers en werkzoekenden
kan je gemakkelijker de regie op
je eigen loopbaan pakken. De
arbeidsmarkt verandert, daarom is
het belangrijk mee te bewegen en
beschikbaar te zijn. Zodat ook voor
iedere inwoner van Hardenberg
een passende baan te vinden is.
Meld je aan voor 19 januari
Wil jij meer weten over jouw
mogelijkheden om (weer) aan het
werk te gaan? Meld je aan voor
19 januari 2022 door te mailen
naar Maud Diemer (m.diemer@
cmostamm.nl). Kijk voor ervaringsverhalen op https://cmostamm.nl/
praktijkvoorbeelden-van-het-mooiewerk-dat-new-jobportunities2-0-doet/
New Jobportunities 2.0 is een
samenwerking van de Regiodeal
Zuid- en Oost-Drenthe, de
gemeenten in de Arbeidsmarkt
Regio Drenthe, het UWV, de
Agentur für Arbeit Nordhorn,
Zero to One, het Rijnland Instituut
en CMO STAMM.

Gemeente vervangt bomen aan
de Koningsvaren in Dedemsvaart
In de week van 17 tot en met 23 januari begint hovenier Arjan van
der Veen met het vervangen van een deel van de bomen aan de
Koningsvaren in Dedemsvaart. De grote elzenbomen zorgen daar
voor veel overlast.

Aan de Koningsvaren staan grote
elzenbomen die voor overlast
zorgen. Daarom wordt een deel
van de bomen vervangen.
Bewoners dachten mee en kozen
nieuwe boomsoorten. Eind vorig
jaar werd een kapvergunning
aangevraagd en verleend.

Oudercursus ‘Help, mijn kind kan niet zonder!’

Hovenier Arjan van der Veen
verwijdert de bomen en de
stobben en vervangt de grond
voor goede teelaarde. Als dat
nodig is herstelt hij ook het straatwerk en maakt hij plantvakken
groter. De buitendienst van de
gemeente plant de nieuwe bomen.

Veel ouders van kinderen met een
middelenprobleem voelen zich
machteloos. Ze hebben vaak het
gevoel het gedrag van hun kind
niet bij te kunnen sturen. Dit kost
veel energie, slapeloze nachten en
lijkt nauwelijks iets op te leveren.
De oudercursus ‘Help mijn kind
kan niet zonder!’ van Tactus helpt
ouders en opvoeders om weer
controle te krijgen in het gezin en
zich minder machteloos te voelen.
Inhoud cursus
In vier avonden en een terugkomavond wordt met name ingegaan
op de communicatie in het gezin
en krijg je praktische informatie

om anders met je kind om te
gaan. Een belangrijk onderdeel
van deze avonden is het ontmoeten en in contact komen met
ouders die tegen dezelfde problemen aan lopen.
Een aantal doelen van de cursus
is:
- de communicatie binnen het
gezin verbeteren;
- grenzen leren aangeven;
- inzicht krijgen in de redenen en
gevolgen van bepaald gedrag;
- ervaringen uitwisselen met
andere ouders;
- terugkrijgen van de controle in
het gezin.

Wanneer is de cursus?
De data van de cursusavonden
zijn 18 januari, 25 januari,
1 februari en 8 februari van 19.00
tot 21.00 uur. De cursus is bij de
Baron in Dedemsvaart tenzij de
coronamaatregelen het niet toelaten.
Aanmelden of meer informatie:
Voor aanmelden of meer informatie neem je contact op met Kris
van Mourik, preventiewerker bij
Tactus regio Zwolle. Dit kan door
een mailtje te sturen naar k.
vanmourik@tactus.nl of door te
bellen naar 06 57 88 12 13 of
088 382 28 87.

Wil jij stoppen met roken?
Heb jij goede voornemens en wil je nu écht stoppen met roken? Doe dan mee! Op maandag 24 januari
2022 om 18.00 uur organiseert Vitaal Vechtdal opnieuw de cursus ‘Ik stop ermee’.
De online cursus is gratis voor inwoners en werknemers in het Vechtdal.
Gemeente Hardenberg en Vitaal
Vechtdal werken samen met
scholen, gemeenten, werkgevers,
huisartsen en zorgverleners om
aandacht te vragen voor stoppen
met roken. Op zoek naar meer
informatie en nuttige tips van
voormalig rokers? Vitaal Vechtdal
heeft een handzaam boekje over
stoppen met roken. Je kunt het

boekje downloaden op www.
vitaalvechtdal.nl/inwoners/roken.
Het boekje kun je ook gratis
krijgen van de huisarts of de
praktijkondersteuner van de
huisarts.
Aanmelden
Je hebt niets te verliezen en veel
te winnen. Geef je nu op voor

www.hardenberg.nl

deze gratis cursus. Aanmelden
kan op: www.vitaalvechtdal.nl/
aanmelden.

Werk thuis. Kan dat niet?
Houd op werk altijd 1,5 meter
afstand.
70-plus: beperk contact met
kinderen t/m 12 jaar.

bij verkoudheidsklachten.
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Evenementen, kunst en cultuur,
dierenparken en pretparken
Dicht om 17.00 uur.

Vaste
zitplaats
Aantal besmettingen afgelopen
week
(3verplicht.
t/m 9 Doorstroomjanuari): 430

706*
Winkels en
boodschappen
Aantal
besmettingen per
week per 100.000:
Niet-essentiële winkels en dienstverlening
om 17.00 uur.
Waakzaam:
< 50
1 dicht

Kijk op www.energielokethardenZorgelijk
Mondkapje bij verplaatsing.
berg.nl voor meer informatie over
energie besparen en de energieWaakzaam
coach.
Afhalen en laten bezorgen wel
mogelijk na 17.00 uur.

Sport

4

Zeer ernstig: > 250

Besparing:

€250
per jaar

Wist je dit al lang en wil je anderen verder helpen?
Word energiecoach en mail naar energiecoach@destuw.nl

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Houd je aan de basisregels:
Wassen

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis en
laat je testen, ook als je
gevaccineerd bent.

Alle locaties dicht om 17.00 uur.
Geen publiek bij sport.

Gebaseerd op gegevens van Nibud en MilieuCentraal 2019.

En verwarm alleen de ruimtes waar je veel bent.
Tip: met een deurdranger gaan deuren
automatisch dicht.

Zorgelijk:
50 - 150
2 winkels,
Essentiële
zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.
3 Ernstig: 150 - 250

* Aantal besmettingen
per 100.000 inwoners: 706

Sluit alle binnendeuren in huis

gangsbewijs geldt.

evenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Stuur voor een afspraak een mail
Zeer ernstig
Dicht om 17.00 uur.
naar energiecoach@destuw.nl of
bel 0523 - 267 478. Het gesprek
met de energiecoach is gratis. Vaste zitplaats verplicht.Ernstig

#Bespaartip

• Openbaar vervoer en stations.
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• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

De energiecoach helpt u graag!
Horeca
Onze energiecoaches helpen u
graag met het vinden van manieren om energie te besparen. De
prijzen van gas en stroom stijgen,
tijd dus om in actie te komen.
De energiecoach kijkt graag met u
wat u zelf kunt doen om te
voorkomen dat uw energielasten
steeds hoger worden.

• Alle publieke binnenlocaties.

Informatiepagina voor alle
en dorpen in de
gemeente
Hardenberg
• steden
Bij verplaatsing
waar
coronatoe-

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Energie besparen?

Mondkapje verplicht:

Boosterprik zonder afspraak

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/corona
of bel 0800-1351

Om beter beschermd te zijn tegen de Omikron-variant van het
coronavirus is het belangrijk om de boosterprik te nemen. Dat kan
in Hardenberg nu zonder afspraak.
Voor de boosterprik, maar ook
voor een 1e of 2e vaccinatie,
kunt u vanaf dinsdag 11 januari
zonder afspraak terecht in de
Evenementenhal. Natuurlijk kunt

u ook nog steeds een afspraak
maken. Dan gaat het op de priklocatie net iets sneller, omdat u
dan al geregistreerd bent.

Afspraak maken
U kunt online uw afspraak maken.
Ga hiervoor naar: www.coronatest.
nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/
online-een-afspraak-maken

