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Steun voor
dorpsregio
NORDHORN/NEUENHAUS - De Duitse deel-

staat Nedersaksen heeft
financiële middelen toegezegd voor een dorpsontwikkelingsproject
van Nordhorn, Neuenhaus en Lage. Het is de
eerste keer dat gemeenten uit de Grafschaft
Bentheim zo’n gezamenlijk project zijn begonnen.
De deelstaat verleent
over een periode van
tien jaar financiële steun
aan
de
zogeheten
‘Dorfsregion NordhornNeuenhaus’.
Dat gebied in het midden van de Grafschaft
Bentheim bestaat uit de
noordelijke Nordhornse
kernen Hohenkörben,
Bimolten en Bookholt,
de stad Neuenhaus (inclusief
Veldhausen,
Grasdorf en Hilten) en
de gemeente Lage.
Ook
het
terrein
rondom klooster Frenswegen is daarbij inbegrepen.
De burgemeesters van
de betreffende gemeenten, Thomas Berling
(Nordhorn), Paul Mokry
(Neuenhaus) en Hin-

drik Bosch (Lage) zijn in
hun nopjes met de toegezegde steun en de vorming van de dorpsregio.
Alle deelnemende partijen zeggen louter positieve ervaringen te hebben met dorpsontwikkelingsprojecten.
Burgemeester Berling
wijst in dat verband op
het nieuw ontstane
dorpsplein in Klausheide, dat volgens hem
veel goeds en ‘schwung’
heeft gebracht in het
dorpsleven.
,,De mensen uit Bimolten, Bookholt en
Höhenkorben wachten
al lang op deze middelen. Ze hebben goede
ideeën”, voegde hij
eraan toe.
Het dorpsvernieuwingsplan van de regio
Nordhorn-Neuenhaus
wordt door de inwoners
zelf ontwikkeld.
De maatregelen die ze
nemen in het kader van
dat plan kunnen tot 75
procent door de deelstaat worden vergoed.
Daarmee is het project
zeer aantrekkelijk voor
de deelnemende gemeenten.

▲ Hindrik Bosch, Günter Oldekamp, Thomas Berling

en Paul Mokry (vlnr, voorste rij). FOTO STADT NORDHORN

▲

Een familie pauzeert bij de grensovergang Denekamp. FOTO EUREGIO-HISTORY.NET

Buren beter leren kennen door
regionale grensverhalen
Tim Nijhof
Münster/Oldenzaal

Alexandra Bloch Pfister van het Büro für
Geschichte & Historische Kommunikation in Münster verzamelt grensverhalen
voor de website euregio-history.net. Er
staan nog niet veel verhalen met een link
naar Twente op de site, maar daar wordt
aan gewerkt.
Mensen uit deze regio zijn welkom om
historische en persoonlijk getinte grensverhalen aan te leveren, zegt Bloch Pfister. Dat kan door het aanmaken van een
account op de website en het plaatsen
van een tekst met bijbehorende foto.
Bloch Pfister: ,,Eind 2016 begonnen we
met het project Grenzgeschichten. We
hebben circa 80 bijdragen van mensen
die verhalen vertellen over hun ervaringen in de grensstreek. Na aanlevering
controleer ik of datgene wat verteld is

historisch gezien plausibel is. Als dat zo
is, krijgt het een plek op de site.”
Ze hield dit jaar tien actiedagen om het
project, waarvoor een interregionale
subsidie is verstrekt, onder de aandacht
te brengen. ,,We hebben tien plaatsen
bezocht, waaronder Gronau en Nordhorn. De reacties waren positief. In
Twente zijn we nog niet geweest. Ik zou
naar het Palthe Huis in Oldenzaal komen, maar dat ging helaas niet door vanwege een ongeval dat ik heb gehad. Ik
heb goede contacten met directeur Sandra Schipper van het Palthe Huis. Ik zou
graag alsnog naar Oldenzaal gaan. Nu
ontbreekt de financiering om het project
voort te zetten. Ik zoek nieuwe Duitse en
Nederlandse partners.”
Ongeveer driekwart van de inbreng op
de site is van Duitse makelij, de rest
komt van Nederlanders, voornamelijk
van mensen uit de Achterhoek. De ge-

plaatste korte verhalen zijn mooie, komische en aangrijpende ontboezemingen.
Het gaat over liefdesgeschiedenissen, deportatie, risicovolle smokkeltochten en
goede Duitsers in de oorlog. Deze regio
komt ook voorbij, bijvoorbeeld in een
verhaal over kou lijdende tolambtenaren
bij de grensovergang in Denekamp en de
barre koetstocht van H.G. Hartmann in
1864 van Lochem door Oldenzaal richting Nordhorn. De oorlog houdt nog
steeds veel mensen bezig, stelt Bloch
Pfister vast. ,,Dat heeft me verbaasd.
Mensen hebben ook nog altijd vooroordelen over hun buren uit Nederland of
Duitsland. Je ziet dat in de teksten.” Wat
ze met deze bundeling van verhalen wil
bereiken? ,,Dat de mensen hun buren
een beetje beter leren kennen. Deze geschiedenissen bieden een ander perspectief. En het mooiste: de verhalen brengen
mensen samen.”

AGENDA
Pet af voor Harm
Boer Harm steekt nog
een keer de handen uit
de mouwen in Tierpark
Nordhorn en treedt
daarna terug. Ludwig
Seybering, die ruim 10

jaar vertolker was van
het personage, gaat met
pensioen. Het evenement ‘Heilig Abend mit
Bauer Harm’ biedt alle
bezoekers maandag van
10.00 tot 17.00 uur in de

Stube van de Vechtehof
de gelegenheid afscheid te nemen..

Adventsmarkt
De Adventsmarkt in Bad
Bentheim op het Rad-

hausplatz is drie dagen.
Vandaag (van 16.00 tot
20.00 uur), morgen en
zondag (van 14.00 tot
20.00 uur) kunnen mensen er terecht om de
kerstsfeer te proeven.

NORDHORN

BAD BENTHEIM

Geen schuldaflossing
door recordinvestering

Massale aanmelding
donoren na actie

Door een investering van 29
miljoen euro in bouwprojecten
en straten in 2019 ziet Stadt
Nordhorn zich gedwongen het
afbouwen van de schuldenlast
op te schorten. Het leeuwendeel van de investering, de
hoogste in de stadshistorie,
gaat naar de nieuw- en verbouw van kinderdagverblijven.
Doordat deze geplande maatregelen grotendeels met
vreemd kapitaal gefinancierd
moeten worden, is Nordhorn
tijdelijk niet in staat de jaarlijkse terugdringing van de
schuldenlast van de stad op te
brengen.

Na een actie in Bad Bentheim
in november hebben 800 inwoners van de stad zich als mogelijke stamceldonoren laten
registreren. SV Bad Bentheim
en de Reformierte Kirche
plaatsten daarvoor een oproep.
Ook is 61.250 euro bijeengebracht voor stamceldonorcentrum DKMS. De gegevens van
de donoren worden vergeleken
met die van leukemiepatiënten.
Daaruit moet blijken of stamceltransplantaties uitgevoerd
kunnen worden. Organisator
van de actie Lydia Lödden is
geroerd door de bijval en ‘trots’
op het behaalde resultaat.

