Vrachtwagen als reclamezuil
HARDENBERG - De gemeente Hardenberg wil een oplegger van transportbedrijf Brink voorzien van een
doek met reclame. Op het doek komen foto’s van Hardenberg en de leus ‘Hardenberg, kloppend hart van
Noordoost-Overijssel’. Op die manier zal de vrachtwagen dagelijks op de Nederlandse wegen de naamsbekendheid van Hardenberg vergroten, zo is de verwachting. Het is de bedoeling een overeenkomst voor
een periode van drie jaar aan te gaan. Het ontwerpen en het maken van de zeildoeken kosten 6500 euro.
Daarnaast moet 2000 euro per jaar worden betaald voor het schoonmaken van de oplegger.

wordt gesuggereerd. “Het idee is
zomaar ontstaan, tijdens informele
contacten. Iemand bij de gemeente
kwam met een idee, waarop Brink
spontaan medewerking toezegde.
Ik vind dat je elkaar de ruimte moet
geven om ludieke acties te bedenken, anders verdwijnt de creativiteit
en spontaniteit. Het is wat anders
als je anderen in hun rechten zou
aantasten, maar daar is in dit geval
geen sprake van”, aldus Liese.

Hulpraadslid Jeroen Spoor van de
OPV heeft op persoonlijke titel
zijn bedenkingen kenbaar gemaakt
tegen het plan. Hij vindt dat ook andere transportbedrijven in aanmerking hadden moeten komen voor

het dienen als rijdende reclamezuil.
Bovendien vindt hij de schoonmaakkosten nogal hoog. “Dit is
net zo’n raar promotieverhaal als
stoelen huren op de nieuwe tribune
van HHC”, meent Spoor, die dan

Gramsbergen
goochelt met
Gemeentecup

WK Dammen gebruikt elektronische damborden

ook zijn partijgenoot Amsink en
andere oppositiepartijen heeft geadviseerd hierover vragen te stellen
aan B&W. Volgens wethouder Joost
Liese is er geen sprake van het voortrekken van de firma Brink, zoals

GRAMSBERGEN - Sportvereniging Gramsbergen is dit jaar belast
met de organisatie van het voetbaltoernooi voor mannen en vrouwen
in de gemeente Hardenberg, de
zogenoemde Gemeentecup. Voor
de loting is goochelaar Jan Kosters
uit Bergentheim ingehuurd. Hij zal
tijdens een half uur durende show
de loting verrichten. Kosters stelt
de poules samen met behulp van
onder meer balletjes en kaarten die
hij tijdens zijn acts gebruikt. De loting, die om 21.30 uur begint, wordt
verricht in de kantine op sportpark
‘t Hoge Holt. Belangstellenden zijn
van harte welkom. De wedstrijden
om de Gemeentecup 2007 worden
gespeeld in de laatste week van mei.
De finale bij zowel de mannen als
de vrouwen vindt plaats op vrijdag
1 juni.

Thema-avond
over alcohol
en opvoeden
GRAMSBERGEN - In het Dorpshuis in Gramsbergen houdt zorginstelling Carinova donderdag 8
maart vanaf 20.00 uur een themaavond die aansluit bij de landelijke
campagne ‘Alcohol en opvoeding’.
Hierin worden de risico’s van alcoholgebruik op jonge leeftijd onder
de aandacht gebracht. Tijdens deze
bijeenkomst kunnen ouders kiezen
uit een drietal workshops over alcohol en opvoeden. Er is een workshop voor ouders met kinderen tot
12 jaar, een workshop voor ouders
met kinderen in de leeftijd van 12
t/m 16 jaar en een workshop voor
ouders met kinderen vanaf 16 jaar.
Voor de jongeren zal er een grote
bus worden voorgereden van het
Consultatiebureau voor Alcohol
en Drugs (CAD). Hier kan men
terecht met vragen. In de bus zijn
straathoekwerkers van de gemeente
Hardenberg aanwezig om vragen te
beantwoorden.

Ludieke PR
Hopelijk komt de gemeente

Hardenberg binnenkort met
nog een paar leuke PR-activiteiten. Teveel Nederlanders hebben nog nooit van
Hardenberg gehoord en dat
is jammer, als je gemeente
voor een aardig deel moet
teren op de zak van toeristen. De plannen om HHC te
steunen (welke hoofdklasser met Hardenberg in de
naam hebben we nog meer
binnen de gemeentegrenzen?) en
een vrachtwagen als rijdende reclamezuil te laten dienen zijn dan
ook zo gek nog niet. Het gaat in
verhouding maar om een paar euro
en die kleine investering zal zich
naar verwachting dubbel en dwars
terugverdienen. Ik begrijp dan ook
niet de kleinzielige, wat zeg ik: de
bekrompen geluiden om hier tegen
te zijn. Hoeveel gemeenschapsgeld
wordt er niet gestopt in sportclubs
waar ik nooit lid van zal worden, in
culturele instellingen die ik noot zal
bezoeken, in aanleg en onderhoud
van wegen waar ik nooit over zal
rijden of in zorg die ik nooit (meer)
nodig heb. Maar mij hoor je daar
niet over mekkeren. Je weet nu
eenmaal dat er ook belastinggeld
gaat naar zaken die je absoluut niet
raken, maar waar anderen wel van
profiteren. Gemeente- lijke thee tijdens een raadsvergadering bijvoorbeeld, voor zeurende journalisten.
Tja, dat heet nou een samenleving.

Historische Vereniging
kiest nieuwe voorzitter

In de Voorveghter werd zaterdag de 16e editie gehouden van het Wildkamp Damtoernooi. Voorafgaand werden
de nieuwe elektronische damborden gepresenteerd die gebruikt worden tijdens het WK Dammen 2007.
© Roel Gritter

HARDENBERG – Het Wereld Kampioenschap
Dammen, dat 11 mei van start gaat in Hardenberg, beleeft een wereldprimeur. Voor het eerst
wordt bij alle partijen gebruik gemaakt van
elektronische damborden.
Deze vernieuwing in de damwereld maakt het mogelijk
dat alle gespeelde partijen wereldwijd via internet, van
zet tot zet, live kunnen worden gevolgd. Zaterdag zijn
bij de opening van het jaarlijkse Wildkamp Damtoer-

nooi in Hardenberg voor het eerst de elektronische
damborden gedemonstreerd. Voor de deelnemende
dammers verandert er hoegenaamd niets, maar voor het
publiek op afstand is het een geweldige vooruitgang.
De voorzitter van het organisatiecomité, Jan Koops
maakte verder de namen van de deelnemers bekend, die
zich tot nu tot hebben geplaatst. Daarbij zitten onder
meer regerend wereldkampioen Alexeï Tsjizjov uit
Rusland en zijn landgenoten Georgiev en Schwarzman.
Nederland wordt vertegenwoordigd door meervoudig
Nederlands kampioen Kees Thijssen.

Terechte kritiek op verkoop aandelen Wavin
REGIO - De Provincie Overijssel kan wijze lessen trekken
uit de verkoop van de aandelen Wavin. Dat is de uitkomst
van het onderzoek, dat op
verzoek van Provinciale Staten is uitgevoerd door bureau
Berenschot.
De Provincie en enkele gemeenten
verkochten in 2005 de Wavinaandelen voor 75 miljoen euro.
Een jaar later bleken de aandelen

Hulp voor toeristische bedrijven
HARDENBERG - Wie een mooie
foto heeft van zijn dorp, vlek of
gehucht kan die naar de gemeente
Hardenberg sturen voor plaatsing in
een nieuwe toeristische gids. Omdat de informatie over toeristische
plekken en evenementen volgens de
gemeente nogal verspreid worden
aangeboden, wordt het tijd voor
een bezoekersgids met evenementenkalender, die de gemeente gaat
uitgeven. De bedoeling is dat recreanten door het lezen van de gids een
herhalingsbezoek aan Hardenberg
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gaan brengen.
Tijdens bedrijfsbezoeken door vertegenwoordigers van de gemeente
is enkele keren kenbaar gemaakt,
dat de toeristenbranche behoefte
heeft aan zo’n gids. Omdat de
ondernemers zelf geen initiatieven
op dit gebied ontplooien, gaat de gemeente nu het voortouw nemen. De
gids wordt in een oplage van 27.000
exemplaren verspreid bij diverse
toeristische uitgifteplekken, zoals
campings en VVV-kantoor. De
kosten bedragen zo’n 15.000 euro.

veel meer waard te zijn, wat tot
kritische artikelen in de pers leidde.
Hierop namen Provinciale Staten in
oktober een motie van Wil Jaegers
uit Lutten aan, die opdracht gaf
voor een onderzoek naar de gang
van zaken rond de verkoop van de
aandelen. Uit het rapport blijkt dat
de provincie in 2005 niet slecht
heeft onderhandeld, maar dat ze

zich wel beter had moeten laten
informeren. Door een te afwachtende houding hadden de andere
partijen een informatievoorsprong,
aldus bureau Berenschot. Volgens
de onderzoekers moet de provincie
meer actie ondernemen als zich
nog eens zo’n situatie voordoet en
ze moet regels vaststellen voor het
kopen en verkopen van aandelen.

Festival Kameropera op herhaling
HARDENBERG - Het Kameropera
Festival 2007 kan rekenen op een
financiële bijdrage van de gemeente
Hardenberg ter grootte van 7500
euro. Dat is net zoveel als twee
jaar geleden, toen in Hardenberg,
Zwolle en Kampen de eerste editie
van dit festival heeft plaatsgevonden. In theater De Voorveghter,
Odeon Zwolle en de Stadsgehoorzaal Kampen zullen in april 50

voorstellingen worden gegeven.
De foyers van de theaters worden
omgetoverd in festivalcafés, waar
artiesten en publiek elkaar kunnen
ontmoeten en waar surpriseacts
worden opgevoerd. Verder staan
Open Dagen op het programma
en worden schoolvoorstellingen
gehouden. De eerste editie was
volgens de organisatoren een groot
succes, met zo’n 7000 bezoekers.

WINDMOLENS RADEWIJK - Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad
van Hardenberg besloten dat als er ooit windmolens in de gemeente worden gebouwd, ze ten zuiden van Dedemsvaart moeten komen en nergens
anders. Toch heeft een inwoner van Radewijk officieel gevraagd of hij zes
windmolens nabij de Klumpersweg in Radewijk mag bouwen. Dat mag
niet, vindt de gemeente.

HARDENBERG - De Historische
Vereniging Hardenberg houdt dinsdag 27 februari haar jaarvergadering. Dat gebeurt vanaf 20.00 uur
in gebouw De Schakel. De leden
kunnen zich onder meer uitspreken
over het voorstel om Rieks Bulthuis
de opvolger te laten worden van exvoorzitter Harm Hoving.
Na de pauze zal Sieny KampmanVeldsink vertellen over het leven
van Clara Feyoena van Raesfeldt,
dichteres van Heemse, van wie
dit jaar de 200e sterfdag wordt
herdacht.

redactie@sallander.nl
Kinderdisco Slagharen
SLAGHAREN - In het Kronkelhonk in Slagharen wordt zaterdag
24 februari een kinderdisco gehouden met als thema Circus. Er
wordt onder meer opgetreden door
de Kinderraad van Slagharen. De
organisatoren hopen dat de kinderen
verkleed komen als clown, tijger
of jongleur, als het maar te maken
heeft met het thema Circus. De
disco wordt gehouden van 19.30
tot 21.30 uur. De toegang is gratis.

Startschot proef
chipkaart in Salland
REGIO - Vanaf medio februari
vindt er in Salland een proef plaats
met chipkaartbetaling in het openbaar vervoer. In eerste instantie
door testreizigers, in een latere fase
krijgen houders van een jaarabonnement een uitnodiging om aan de
pilot deel te nemen.
Het officiële startschot voor deze
proef is vrijdag in Raalte gegeven,
omdat deze plaats centraal ligt in
het testgebied. Het is de bedoeling
dat vanaf 1 januari 2008 iedereen
met de chipkaart kan betalen in de
bussen in Noordoost-Overijssel,
Salland, IJsselmond en Zwolle.

