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Vakschool 100% Gastvrij zoekt oudere werknemers
Stimuleringsregeling
Waar ziet u graag een pmd-bankje?

Gemeente Hardenberg
waardeert vrijwilligers

Dien uw project of activiteit
dat aansluit bij het Preventieakkoord nu in!

Vrijwilligers zijn belangrijk. Dat weet iedereen. Bijna elke club
of vereniging kan alleen bestaan met de hulp van vrijwilligers.
Ook in de gemeente Hardenberg zijn veel vrijwilligers actief.
Al deze vrijwilligers zijn heel belangrijk, we kunnen niet zonder hun
hulp. Als gemeente zijn we heel blij met het vele en verschillende
werk en de betrokkenheid van “onze” vrijwilligers. Daarom wil
de gemeente Hardenberg ook dit jaar deze vrijwilligers bedanken.

Op donderdag 23 september hebben vele maatschappelijke partners een lokaal preventieakkoord
ondertekend. In dit akkoord staan verschillende afspraken om Hardenberg samen gezonder te maken.
Door onder andere roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de
gezondheid van veel inwoners verbeteren.

Omdat er in de gemeente
Hardenberg heel veel vrijwilligers
actief zijn, maken we een keuze
uit deze grote groep. We zetten
alle vrijwilligers die rond deze tijd
12½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk
doen, in het zonnetje. Als u in uw
organisatie of vereniging vrijwilligers heeft die aan deze voorwaarden voldoen, dan kunt u hen
aanmelden. Dat kan via het formulier op www.hardenberg.nl onder
zorg en welzijn/vrijwilligers. We
vragen u om voor elke vrijwilliger
een apart formulier in te vullen.
De voorwaarden zijn:
-	de vrijwilliger doet rond deze
tijd 12½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk. Dit hoeft niet binnen
één organisatie te zijn geweest.
Wel moet de periode voor het
grootste deel aan één stuk zijn;
-	het vrijwilligerswerk mag niet
met de politiek te maken
hebben;

-	het aanmelden moet worden
gedaan door het bestuur van de
vrijwilligersorganisatie of door
de vrijwilligerscoördinator van
een professionele organisatie;
-	het vrijwilligerswerk moeten
gedaan worden in de gemeente
Hardenberg.
De formulieren kunt u op zijn
laatst op 12 november 2021
terugsturen naar:
Gemeente Hardenberg
T.a.v. Sandra Westra waardering vrijwilligers
Postbus 500
7770 BA Hardenberg
Of mailen naar sandra.westra@
hardenberg.nl
Daarna neemt de gemeente
Hardenberg persoonlijk contact op
met de vrijwilligers om ze uit te
nodigen.

Stimuleringsregeling
Maak met uw idee kans op maximaal € 5000,Initiatieven of ideeën die een bijdrage leveren aan een sterke
vrijetijdseconomie in de regio Hardenberg komen in aanmerking
voor de stimuleringsregeling van platform Gastvrij Hardenberg.
De beste initiatieven of ideeën ontvangen een financiële
ondersteuning van maximaal € 5.000.
De stimuleringsprijs van het
platform Gastvrij Hardenberg
wordt opnieuw opengesteld.
Aanvragen kan tot en met
maandag 15 november 2021.
U kunt uw plan of idee per e-mail
sturen naar gastvrijhardenberg@
hardenberg.nl.
Stuur bij uw aanvraag de volgende informatie mee:
• Een duidelijke omschrijving van
het project.
• Een begroting en rekeningnummer.
• Een toelichting hoe en waaruit
uw eigen financiële bijdrage
aan het project is vormgegeven.

Voorwaarden
Er zijn ook een aantal voorwaarden waar u rekening mee moet
houden. Bijvoorbeeld dat het idee
wordt ingediend door een rechtspersoon, waarbij minimaal met
twee partijen binnen de vrijetijdssector wordt samengewerkt en
dat de uitvoering bijdraagt aan
de uitgangspunten van de lange
termijn agenda ‘Gastvrij Hardenberg’. Alle voorwaarden zijn te
lezen op www.hardenberg.nl/
stimuleringsregeling.

Heeft u een projectidee dat
aansluit bij het Preventieakkoord
en wilt u aanspraak maken op
uitvoeringsbudget? Maak een
projectplan of actieplan en dien dit

in. Elk ingebracht project en activiteit zal door de regiegroep worden
getoetst aan de hand van verschillende criteria. U kunt uw aanvraag
indienen tot 31 oktober 2021.

U krijgt binnen twee weken na
indiening een eerste reactie op uw
aanvraag. Het aanvraagformulier
en meer informatie vindt u op
www.gewoonactief.nl.

Vakschool 100% Gastvrij
zoekt oudere werknemers voor horeca
Toerisme en recreatie zijn erg belangrijk voor het Vechtdal. Niet voor niets wil het Vechtdal de meest
gastvrije regio van Nederland worden. Daarvoor zijn mensen met hart voor gastvrijheid nodig, want
gastvrijheid is mensenwerk.
De Vakschool 100% Gastvrij is
opgericht door 17 belangrijke bedrijven in het Vechtdal om samen
te werken aan de doelen van de
regio. Zij zijn op zoek naar mensen
met een passie voor gastvrijheid.
Daarbij richt de vakschool zich
niet alleen op jongeren die klaargestoomd worden voor de sector.
Maar ook op mensen die op zoek
zijn naar zinvol en aantrekkelijk
werk. Waar kun je dan beter
terecht dan in de sector van
de (glim)lach?

Gastvrijheid kent geen leeftijd
Om in de vrijetijdssector aan de
slag te kunnen gaan, zijn diplomas
niet het belangrijkst. Ook leeftijd
zegt weinig, want gastvrijheid is
niet leeftijdgebonden. Iedereen is
welkom, van tieners tot tachtigers.
Wat nodig is, is een gastvrije
houding en passie voor gastvrijheid. We richten ons in eerste
instantie op de horeca en op
mensen die ervaring en kennis
ergens anders hebben opgedaan.
Vroeger noemden we hen senioren, maar eigenlijk bedoelen we

seniors, mensen met (levens)
ervaring en kwaliteit.
Kick-off bijeenkomst
op 2 november
Voelt u zich aangesproken?
Kom dan op 2 november naar de
Beerzer Bulten voor de start van
dit traject. Bent u enthousiast,
dan starten we meteen met een
korte training in praktische
vaardigheden voor de bediening.
Daarna kunt u aan de slag in een
leer-werktraject bij één van de
bedrijven van Vakschool 100%
Gastvrij, of u kiest voor een ander
traject van de Vakschool.
Namens de Vechtdalgemeenten,
het UWV en de Vakschool 100%
Gastvrij nodigen we u van harte
uit voor de bijeenkomst van
2 november. Aanmelden kan tot
28 oktober door een mail te sturen
naar laura.veenman@uwv.nl.
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Aanmelden kan nog tot 5 november 2021

Mantelzorgwaardering 2021
Gemeente Hardenberg heeft grote waardering voor mantelzorgers. Zij zijn van onschatbare waarde.
Daarom biedt de gemeente alle mantelzorgers een mantelzorgwaardering aan in de vorm van een
cadeaubon. Bent u of kent u een mantelzorger? Vraag dan nu de Mantelzorgwaardering 2021 aan via
www.hardenberg.nl/mantelzorg.
Aanmelden voor de Mantelzorgwaardering 2021 kan nog tot
5 november 2021. Dat kan via
het aanmeldformulier op

www.hardenberg.nl/mantelzorg.
Na 5 november krijgt u bericht
over de bonnen. Heeft u nog

vragen over de Mantelzorgwaardering? Stuur dan een mail naar
mantelzorgwaardering@hardenberg.nl of bel met 14 0523.

Waar ziet u graag een pmd-bankje?
In maart begon de gemeente Hardenberg samen met ROVA de aanpak Terugwinnaars. Een gerichte
aanpak voor het goed scheiden van afval. Dat deden inwoners van Hardenberg al heel goed.
Toch is de aanpak succesvol geweest. Ruim 85% van de gecontroleerde pmd-containers bevat
nu goed gescheiden pmd. Dat is een waardevolle grondstof voor nieuwe producten.
In oktober sloten we de aanpak af. Als dank voor de
inzet van onze inwoners geven we ze graag iets terug.
We hebben vier bankjes, die gemaakt zijn van gerecycled
pmd. Inwoners mogen aangeven waar zij zo’n bankje het
liefst zouden zien staan in de openbare ruimte. Dat kan
door hun favoriete plek voor een bankje door te geven
via communicatie@hardenberg.nl.
Aanmelden kan nog tot 1 november, daarna maken we
bekend waar de bankjes uiteindelijk komen te staan.

Vragen over reizen met het
openbaar vervoer?
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Om langer zelfstandig te kunnen
reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook
55+ zijn, de mogelijkheid om vragen over het openbaar vervoer te
stellen. Dat kan op verschillende manieren.
Inloopspreekuur
Op dinsdag 2 november 2021 is
er tussen 10.00 en 11.30 uur een
inloopspreekuur in de Buurtkamer
Centrum, Burg. Bramerstraat 92
in Hardenberg
Telefonisch spreekuur
Tijdens het telefonisch spreekuur
zitten OV-ambassadeurs klaar
om telefonisch of via beeldbellen
OV-vragen te beantwoorden. Bel
hiervoor naar 038 - 303 70 10.
- Maandag t/m vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur
- Dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur
- Maandag en woensdag
van 18.30 tot 20.00 uur
Online informatiebijeenkomst
Op dinsdag 23 en woensdag
24 november 2021 van 13.30
tot 14.30 uur leggen OV-ambassadeurs u in een online bijeenkomst

De pontjes gaan uit de vaart
Om de rivier De Vecht over te steken, wandelend of fietsend, kan
je - naast de bruggen over de rivier - gebruik maken van de pontjes
bij Rheeze en bij de Zwieseborg.
In de wintermaanden halen de
collega’s van de buitendienst de
pontjes uit de vaart. Dat heeft te
maken met de veiligheid; omdat
de Vecht een hemelwaterrivier is
ligt het water in de winter een stuk
hoger dan in de zomer. De rivier
treedt soms zelfs buiten haar
oevers. Voor de veiligheid zegt
het waterschap daarom dat de
pontjes uit het water moeten.
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De pontjes kunnen dan meteen
een grote onderhoudsbeurt krijgen
en aanpassingen, mocht dat nodig
zijn. In de zomerperiode worden
de pontjes soms ook tijdelijk uit
de vaart gehaald als het water te
hoog óf te laag staat.
Vanaf 1 november zijn daarom
de pontjes niet meer in de vaart,
begin april gaan ze weer te water.
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uit hoe u bijvoorbeeld een OV-chipkaart aanvraagt en gebruikt.
U heeft een telefoon, tablet
of computer nodig met
camera en microfoon.
Na aanmelding via e-mail
ov-ambassadeurs@ervaarhetov.nl
of telefoon 038 - 45 40 130
ontvangt u een inlogcode. U kunt
na de bijeenkomst eventueel een
afspraak maken voor een proefreisje onder begeleiding van een
OV-ambassadeur. Deelname is
gratis.
De OV-ambassadeurs helpen
u graag op weg!
Voor meer informatie: www.
ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

