
Online handleidingen
Op de website www.ivn.nl/operatie-steenbreek/doe-
mee vind je onderstaande handleidingen. Scroll door 
naar stap 4.
• Hoe kom ik in de krant
• Algemene tips social media
• Facebook Tips
• Twitter Tips
• Handleiding opzetten Facebook pagina
• Handleiding opzetten Twitter account
• Handleiding MailChimp

Hashtags
#levendetuin 

Optioneel:
#tuin
#vlinders 
#bijen 
#egels 
#vogels 
#insecten
#natuur
#[plaatsnaam]

Mentions
Tag andere organisaties in je bericht voor een groter 
bereik

IVN kanalen
Twitter @IVNNederland
Facebook @IVNNatuureducatie
Instagram @IVNNatuureducatie

KNNV kanalen
Twitter @KNNVvereniging
Facebook @KNNVvereniging

Operatie Steenbreek kanalen
Twitter @OpSteenbreek
Facebook @OperatieSteenbreek

Vogelbescherming kanalen
Twitter @vogelnieuws
Facebook @vogelbeschermingnederland 
Instagram @vogelbeschermingnederland

Groei&Bloei kanalen
Twitter @GroeiNL
Facebook @GroeiNL
Instagram @groei_en_bloei 

De workshop helpt u bij het 
maken van een aantrekkelijke tuin 
waar u graag komt. Een tuin met 
meer kleur en meer leven, goed 
voor uw gezondheid én voor het 
klimaat. Maar we begrijpen ook 
dat dit best lastig is en dat u niet 
zo goed weet waar u moet begin-
nen. Daar is deze workshop ideaal 
voor. Ervaren natuurexperts geven 
u tips en voorbeelden om uw tuin 
aantrekkelijker te maken voor 
vogels, insecten en andere dieren.

Wanneer
Donderdag 16 september 
19.00-21.30 uur
Dinsdag 21 september 
19.00-21.30 uur
Dinsdag 28 september 
19.00-21.30 uur

Waar
De workshops vinden plaats bij 
de Tuinen van Mien Ruys, Moer-
heimstraat 84 in Dedemsvaart. 

Programma
Tot 19.00 uur Verzamelen op 
parkeerplaats Tuinen Mien Ruys
19.00 uur Start korte rondleiding 
door de Tuinen 
19.30 uur Start workshop 
20.30 uur Korte pauze met koffie 
en thee
21.30 uur Einde

Aanmelden
U kunt zich aanmelden op www.
hardenberg.nl/levendetuin. Meld 
u zich snel aan, want vol=vol. 
Er kunnen maximaal 15 personen 
meedoen per avond.

Biodiversiteit
Verschillende soorten bloemen, 
planten en dieren houden de 
natuur in balans. Dit noemen we 
biodiversiteit. Dit is belangrijker 
dan u misschien denkt. Door 
biodiversiteit is er landbouw, 
kunnen we medicijnen maken en 
halen we schoon water uit de 

grond. Ook is het van invloed 
op het klimaat en levert het 
voedsel en grondstoffen. Een 
levendige tuin met veel groen is 
bewezen goed voor een mens. 
Door alleen te kijken naar groen 
worden we rustiger, slimmer en 
creatiever. Daarnaast is een leven-
de tuin goed voor de natuur. Het 
levert voedsel voor dieren, water 
zakt sneller weg bij hevige regen 
en bomen, struiken en planten in 
de tuin zorgen voor verkoeling 
tijdens hittegolven. 

Steenbreek
De gemeente Hardenberg is een 
Steenbreek-gemeente, dat houdt 
in dat de gemeente stimuleert 
om (een aantal) tegels in de tuin 
te vervangen door groen, ter 
bevordering van de biodiversiteit. 
De workshop wordt dan ook in 
het kader van de actie Steenbreek 
aangeboden.
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DEZE WEEK IN KIJK OP HARDENBERG

Workshop een levende tuin

Nationale Sportweek

De Regenboog en De Kwinkslag in 1 gebouw
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Groenere tuin? Doe mee aan de workshop 
‘een levende tuin maak je zelf’!
Heeft u een nieuwe woning en moet u nog aan de slag met de tuin? Of heeft u een tuin die helemaal 
betegeld is en wilt u die groener inrichten? Zou u graag meer insecten en vogels in uw tuin zien? Dan 
is de workshop “een levende tuin maak je zelf” zeker iets voor u! De gemeente Hardenberg biedt deze 
workshop aan in samenwerking met het IVN, de Vogelbescherming en de vereniging voor veldbiologie 
(KNNV). 

Meld je aan vóór 4 oktober!

Gezinnen besparen energie én 
geld met Junior Energiecoach: 
een superleuk spel!
Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen bran-
den er in jouw huis? Doe met je gezin mee aan Junior Energie-
coach: een spel met leerzame uitdagingen, puzzels, experimenten 
en winacties. Zo ontdek je waar jullie energie kunnen besparen. 
Wedden dat ook jij straks zegt: ‘Met energie kun je lachen!’?

Inloopspreekuur voor 
reizen met het OV
Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen meer voor 
noodzakelijke reizen geldt, starten de OV-ambassadeurs weer 
met inloopspreekuren op locatie binnen de provincies Gelderland, 
Flevoland en Overijssel. Tijdens deze inloopspreekuren geven 
OV-ambassadeurs senioren uitleg over het reizen met trein en bus. 

Met een tv-held op lampenjacht 
en stekkerexpeditie
Vijf weken lang, 15-30 minuten 
per week, gaat tv-held Varkentje 
Rund in de rol van Junior Energie-
coach met jouw gezin op ontdek-
kingsreis. Elke week een nieuw 
filmpje, met een nieuwe challenge. 
Wie durft mee op lampenjacht 
of stekkerexpeditie? Kinderen 
worden zo echte Junior Energie-
coaches. Net als Varkentje Rund. 

Gratis meedoen
Junior Energiecoach is voor gezin-
nen met kinderen van ongeveer 
7 tot 12 jaar. In de gemeente 
Hardenberg kunnen 50 gezinnen 
meedoen. Het leuke is: deelname 
is gratis! Het spel start op 
8 oktober. 

Aanmelden, of meer informatie? 
Kijk op www.juniorenergiecoach.
nl. Inschrijven kan tot en met 
3 oktober. Dus wees er op tijd bij 
en schrijf je in!

Voor een schoner milieu en een 
vollere portemonnee; wij doen 
mee!

Meer weten? Kijk op 
www.juniorenergiecoach.nl.

Want reizen met het openbaar 
vervoer is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Om langer 
zelfstandig te kunnen reizen, 
bieden OV-ambassadeurs, vrijwilli-
gers die ook 55+ zijn, de mogelijk-
heid om vragen over het openbaar 
vervoer te stellen.

 Waar
 Buurtkamer Centrum, Burg.  
 Bramerstraat 92, Hardenberg

 Wanneer 
dinsdag 7 september 2021

 Hoe laat 
10.00 – 11.30 uur

Naast de fysieke inloopspreek-
uren kan men ook gebruik blijven 
maken van het telefonisch spreek-
uur. Op doordeweekse ochtenden 

en op enkele vaste middagen en 
avonden zitten OV-ambassadeurs 
klaar om telefonisch of via beeld-
bellen OV-vragen te beantwoor-
den. 

Beschikbaarheid telefonische 
spreekuren
Heeft u vragen over reizen met 
het OV? Maak dan gebruik van 
het telefonisch spreekuur en 
bel 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 

De OV-ambassadeurs helpen u 
graag op weg! Voor meer infor-
matie: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur. 

Centrale website
https://www.ivn.nl/operatie-steenbreek/workshop-
een-levende-tuin-maak-je-zelf

Voorbeeld tweets
• Wil jij ook graag een tuin met meer kleur en 

meer leven? Doe dan mee aan de workshop ‘Een 
levende tuin maak je zelf’ van @IVNnederland, 
@Vogelnieuws @KNNV Tijdens @Tuinweek in 
#Rijswijk #Alkmaar  #Ede #Lelystad http://im.nu/
KDH3vo 

• Wil jij een tuin die aantrekkelijk is voor jezelf 
en voor #vogels, #insecten en andere dieren? 
Doe dan mee aan de workshop ‘Een levende 
#tuin maak je zelf’ tijdens de @Tuinweek Lees 
meer over de workshop in Ede: https://ivn.nl/
provincie/gelderland/activiteiten/workshop-een-
levende-tuin-maak-je-zelf@IVNNederland @
KNNVvereniging @vogelnieuws

• Wil jij je tuin, balkon of buurttuin levend 
maken? Vol met #vlinders #bijen #egels #vogels 
en andere #insecten? Doe dan mee aan de 
workshop ‘Een levende #tuin maak je zelf’ @
Tuinweek van @KNNVvereniging @IVNNederland 
@vogelnieuws  Check https://bit.ly/2WddbP3 voor 
data en tijd!

• Schrijf je snel in en maak van die dode tegeltuin 
snel een bloeiende levende tuin. Dat is niet 
alleen goed voor de #biodiversiteit, maar 
voorkomt ook #hittestress en #wateroverlast. 
#klimaatbestendigetuin

• Workshop ‘een levende tuin maak je zelf’ 
ALKMAAR Tuinspecialist van Hortus Alkmaar, 
Rutger Polder, geeft dinsdag 11 juni van 19.30 tot 
22.00 uur de workshop ‘Een levende tuin maak je 
zelf’ bij Hortus Alkmaar aan de... http://twib.in/l/
gEgopER4d6G6 via @AlkmaarsWeekbld

• Alles staat klaar voor de cursus ‘Een levende tuin 
maak je zelf’ in de blokhut van de natuurtuin @

Gem_Rijswijk Diervriendelijk ontwerpen met 11 
cursisten.

• De @Tuinweek is van start! Wist je dat als je 
alle #tuinen bij elkaar optelt, je het grootste 
natuurpark van Nederland hebt? 

• Meer groen in de wijk draagt bij aan meer 
biodiversiteit, waterberging bij hoosbuien en het 
tegengaan van hittestress. Ongeveer 40% van het 
stedelijke oppervlakte is in bezit van particulieren; 
inwoners maken met hun tuininrichting daarom 
een groot verschil!

Voorbeeld facebook bericht 

Communicatie toolkit - Een levende tuin maak je zelf
Leuk dat je aan de slag gaat met de workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’. In deze toolkit vind je een 
aantal voorbeeldberichten om het nieuws te delen op (social) media en deelnemers voor je workshop te 
vinden. Ook vind je een overzicht van hashtags en de social media kanalen van de partners zodat je ons kan 
taggen. Succes!



Aantal besmettingen per
week per 100.000:

4

3

2

1 Waakzaam: < 35

Zorgelijk: 35 - 100

Ernstig: 100 - 250

Zeer ernstig: > 250

* Aantal besmettingen 
per 100.000 inwoners: 69

Zeer ernstig

Ernstig

Zorgelijk

Waakzaam

69*

Aantal besmettingen afgelopen week (23 t/m 29 augustus): 42

Zeer ernstig: > 250
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Nationale Sportweek 2021
Van 17 tot en met 26 september 2021 staat de Nationale Sportweek op het programma. In deze 
week wordt extra aandacht besteed aan het belang van sport en bewegen voor iedereen.

Sport en bewegen inspireert en 
verbindt, en levert een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van 
ieder individu. “Sport doet iets 
met je” is opnieuw het thema 
van de NOC*NSF Nationale 
Sportweek van dit jaar. Uiteraard 
doet gemeente Hardenberg ook 
graag mee aan deze Sportweek. 
We vinden het belangrijk dat 
zoveel mogelijk inwoners van 
onze gemeente “Gewoon Actief” 
zijn en de mogelijkheid hebben 
mee te doen aan de vele sport- 
en beweegactiviteiten die er in de 
gemeente zijn.

Organiseer een leuke activiteit 
en maak kans op €250,00 
activiteitenbudget
Wilt u als vereniging of organisatie 
inwoners uitdagen om in beweging 

te komen en een activiteit organi-
seren in deze Nationale Sport-
week? Wij hebben de mogelijkheid 
een bijdrage te verlenen van 
€250,- voor een activiteit. 
Let op: dit is dus niet enkel voor 
leden. Denk bijvoorbeeld aan een 
kennismakingsles, een instuif, 
demonstratie of een ouder en kind 
activiteit. Wilt u als vereniging of 
organisatie in aanmerking komen 
voor een bijdrage, meld u dan aan 
bij Team sport en accommodaties 
via telefoonnummer 0523-289261.

Open trainingen
Om inwoners de mogelijkheid te 
geven kennis te maken met het 
sport- en/of beweegaanbod in de 
gemeente Hardenberg vragen we 
verenigingen/organisaties in deze 
Nationale Sportweek de bestaan-

de trainingen open te stellen voor 
mensen die een keer mee willen 
doen of een keer willen komen 
kijken. Dit kost u geen extra 
organisatie/tijd. We vragen u om 
wat informatie door te geven 
(activiteit, vereniging/organisatie, 
contactpersoon, telefoonnummer). 
Wij bundelen deze informatie en 
communiceren dit via diverse 
kanalen. Ga naar de website van 
Gewoon Actief en meld je aan.

Mocht u verder nog vragen 
hebben of heeft u suggesties / 
ideeën neemt u dan vooral 
contact met ons op. Dit kan via 
telefoonnummer 0523-289261

Gewoon Actief -
www.gewoonactief.nl 
Via dit platform kunnen inwoners 

van jong tot oud uit de gemeente 
Hardenberg kennismaken met 
o.a. het sport- en beweegaanbod 
in de buurt. 

Staat uw vereniging of organisatie 
nog niet op de site, neem dan 
contact met ons op. 

 

Aanmelden vóór 25 september 2021

Najaarsaanbod culturele kindercursussen op 
gewoonactief.nl 
Het nieuwe najaarsaanbod kindercursussen van Cultuurkoepel Vechtdal staat weer online. Na de 
herfstvakantie gaan we beginnen met de cursussen. Ben je 12 jaar of jonger en kom je uit de gemeente 
Hardenberg? Tot 25 september kun je je aanmelden voor korte culturele kennismakingscursussen via 
www.gewoonactief.nl.

In samenwerking met ruim twintig 
(lokale) kunstdocenten biedt de 
Cultuurkoepel ook in het najaar in 
alle zestien wijken en dorpen weer 
een aantrekkelijk programma aan. 
Van beeldend en muziek tot 
erfgoed en kunst & techniek. Al 
deze activiteiten zijn te vinden op 
www.gewoonactief.nl. 

Aanbod culturele 
kindercursussen digitaal
De culturele cursussen die we 
aanbieden zijn te vinden in onze 
advertentie in de Toren van deze 
week. Volg ook Cultuurkoepel 
Vechtdal op Facebook en 
Instagram. Of bezoek onze 
website www.cultuurkoepevecht-
dal.nl of www.gewoonactief.nl 
voor een overzicht van de cursus-
sen.

Ook op alle basisscholen zijn 
folders met dit herfstaanbod uitge-
deeld. Heeft u de flyer niet ontvan-
gen? U kunt deze ophalen in één 
van de vestigingen van Bibliotheek 
Hardenberg. 

Breed aanbod in alle 
kunstdisciplines
Van 3D printen leren, van hout een 
kunstwerkje timmeren tot hiphop/
streetdance en programmeren in 
Scratch. Van muzikale kleuters tot 
toneel, een voorstelling maken en 
toneel spelen, ontdek ’t. Naast 
vertrouwde en succesvolle basis-
cursussen zijn er dit seizoen ook 
nieuwe cursussen binnen kunst & 
techniek zoals: programmeren in 
Scratch of Micro:bit of Blue Bot en 
3D printen leren. Met 80 boeiende 
cursussen die vaak maar een euro 
per les kosten, is er voor alle 

kinderen in de gemeente 
Hardenberg dicht bij huis volop de 
gelegenheid om te ontdekken wat 
ze het leukste vinden om te doen. 
Willen kinderen na afloop meer 
ontdekken? In overleg met de 
vakdocent is het meestal mogelijk 
om een vervolgcursus te volgen.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.gewoonactief.
nl/cultuurkoepel-vechtdal. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 25 
september 2021. De cursussen 
starten vanaf 25 oktober. 
Sommige populaire cursussen 
zitten al snel vol, wacht dus niet te 
lang met online aanmelden!

Basisscholen De Regenboog en 
De Kwinkslag in Slagharen in een 
nieuw gebouw op de huidige plek
Basisscholen De Regenboog en De Kwinkslag in Slagharen krijgen 
onderdak in een nieuw gemeenschappelijk schoolgebouw op de 
hoek van de Vergouwlaan en Dokter Willemslaan. De beide 
schoolgebouwen waar de scholen nu gehuisvest zijn, zijn aan 
vervanging toe. Tijdens de sloop en de nieuwbouw van het nieuwe 
schoolgebouw in 2022 worden beide scholen ondergebracht in een 
tijdelijke locatie.

Basisscholen De Regenboog en 
De Kwinkslag zitten nu naast 
elkaar in twee schoolgebouwen 
aan de Vergouwlaan in Slagharen. 
Beide schoolgebouwen zijn verou-
derd. 

De basisscholen hebben aangege-
ven samen in één gemeenschap-
pelijk schoolgebouw van 1 of 2 
bouwlagen gevestigd te willen 
worden. Het blijven wel twee 
scholen. De scholen kunnen naast 
het gebouw ook het schoolplein 
en de parkeerplaatsen delen. Ook 
willen de scholen graag dichtbij de 
sporthal gevestigd blijven. In het 
nieuwe schoolgebouw moet 
ruimte zijn voor maximaal 300 
leerlingen. 

Samen met de schoolbesturen en 
Plaatselijk Belang Slagharen is 
onderzocht wat de beste plek is 
voor een nieuw schoolgebouw. 
De huidige plek op de hoek van 
de Vergouwlaan en de Dokter 
Willemslaan heeft de voorkeur van 

de schoolbesturen. Hier is 
voldoende ruimte voor een school-
gebouw van 1 of 2 bouwlagen. 
Sporthal ‘t Noorderslag ligt op een 
steenworp afstand. Ook is op 
deze plek ruimte voldoende ruimte 
voor parkeerplaatsen en voor een 
kiss & ride gebied. 

Het terrein kan verkeersveilig 
ingericht worden zodat fietsende/
lopende leerlingen en auto’s elkaar 
op het schoolterrein niet tegenko-
men. Bovendien is er nog ruimte 
om in de toekomst op het terrein 
buitenschoolse opvang of een 
kinderdagverblijf te bouwen. 
Het plan wordt nu samen met de 
scholen uitgewerkt. Omwonenden 
en Plaatselijk Belang Slagharen 
worden hierbij betrokken. 
De bouw van een nieuw schoolge-
bouw van 1 bouwlaag past binnen 
het bestemmingsplan. Wanneer er 
gekozen wordt voor een gebouw 
van 2 bouwlagen moet het 
bestemmingsplan gewijzigd 
worden.
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Op donderdag 9 september vindt 
er weer een informatiebijeenkomst 
plaats, waarbij we de ontwerp-
schetsen voor het gebied aan u 
presenteren. Daarnaast zijn we 
benieuwd naar uw opmerkingen 

of vragen en komen we hierover 
graag met u in gesprek.

De informatiebijeenkomst vindt 
plaats tussen 18.00 - 21.00 uur 
in MFC De Binder. Vanwege de 

coronamaatregelen werken we 
met tijdsblokken van 30 minuten 
en maximale groepsgroottes. 
Daarom vragen we u om u vooraf 
aan te melden en een tijdsblok 
te kiezen. Dit kan tot en met 

5 september via onze website: 
www.vechtstromen.nl/vechtrijk-
gramsbergen.

Aankondiging informatiebijeenkomst Vechtrijk Gramsbergen
Sinds de informatiebijeenkomst in mei zijn gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen verder gegaan met het uitwerken en 
ontwerpen van de nieuwe inrichting van het gebied Vechtrijk Gramsbergen. 

Basisscholen De Regenboog en 
De Kwinkslag in Slagharen in een 
nieuw gebouw op de huidige plek
Basisscholen De Regenboog en De Kwinkslag in Slagharen krijgen 
onderdak in een nieuw gemeenschappelijk schoolgebouw op de 
hoek van de Vergouwlaan en Dokter Willemslaan. De beide 
schoolgebouwen waar de scholen nu gehuisvest zijn, zijn aan 
vervanging toe. Tijdens de sloop en de nieuwbouw van het nieuwe 
schoolgebouw in 2022 worden beide scholen ondergebracht in een 
tijdelijke locatie.

de schoolbesturen. Hier is 
voldoende ruimte voor een school-
gebouw van 1 of 2 bouwlagen. 
Sporthal ‘t Noorderslag ligt op een 
steenworp afstand. Ook is op 
deze plek ruimte voldoende ruimte 
voor parkeerplaatsen en voor een 
kiss & ride gebied. 

Het terrein kan verkeersveilig 
ingericht worden zodat fietsende/
lopende leerlingen en auto’s elkaar 
op het schoolterrein niet tegenko-
men. Bovendien is er nog ruimte 
om in de toekomst op het terrein 
buitenschoolse opvang of een 
kinderdagverblijf te bouwen. 
Het plan wordt nu samen met de 
scholen uitgewerkt. Omwonenden 
en Plaatselijk Belang Slagharen 
worden hierbij betrokken. 
De bouw van een nieuw schoolge-
bouw van 1 bouwlaag past binnen 
het bestemmingsplan. Wanneer er 
gekozen wordt voor een gebouw 
van 2 bouwlagen moet het 
bestemmingsplan gewijzigd 
worden.
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