Woensdag 28 mei 2008

VVD verwijt CDA stoere taal
Ik dacht dat gemeentevoorlichter
Marcel van Dijk de grootste verhalenverteller van de regio was,
maar ik heb mij vergist. Van Dijk
liet vorige week in een persbericht
de Akse-vierling (de vier meiden
die Stad Hardenberg promoten)
allerlei zaken vertellen over hun
woonplaats. “Hardenberg is best
uniek. Het is een kleine stad, maar
heeft eigenlijk alles wat grotere steden ook hebben. Je kunt hier prima
een dagje gezellig shoppen.”, zegt
één van de Akse-meiden. En een
ander zegt: “We hebben ook een
bioscoop waar alle actuele films
draaien. En wat te denken van theater de Voorveghter, met heel veel
leuke voorstellingen.” Maar het
promotieteam is nog niet uitgeouwehoerd, welnee: “In Hardenberg
kun je prima uitgaan. Lekker eten
in één van de leuke restaurantjes of
gezellig ergens op het terras zitten.
Het is hier gewoon heel gezellig.”
Nou? Niet gedacht hè, dat meiden
van 14 zo hun woonplaats kunnen
promoten. Het is dan ook niet zo.
Marcel van Dijk heeft dat zelf bedacht, maar zich niet gerealiseerd
dat dit geen taalgebruik is van
meiden uit klas 2 van het voortgezet
onderwijs.
En toch is hij niet de grootste fantast
uit de regio. Hij wordt overtroffen
door malloten uit Ootmarsum. Daar
was 25 mei een Kuierfestival. Anne
van de Meiden mocht weer komen
opdraven om tegen een leuk vergoeding wat in het dialect te kletsen over wandelen. Kuiern oaver
kuiern. Verder waren er onder meer
workshops, zoals meditatief lopen
met Tai Chi en wichelroedenwandelingen, en lezingen over pelgrimstochten. Christelijke wandelingen
naar Santiago de Compostela,
bedevaarten naar Mekka en tochten
volgens de leer van het Boeddhisme
en Hindoeïsme. Maar het mooiste
was tenenlezer Dinant Hengeveld.
Hij liet zien, dat tenen inzicht
kunnen geven in karakter, gedrag
en levenshoudingen. Althans, dat
beweerde hij. In den beginne waren
er handlezers, voornamelijk zigeunervrouwen, die de toekomst in je
hand konden lezen. Daarna hebben
we een poosje bomenfluisteraars
gehad, en enige tijd was een helderhorende in de mode, maar dat is
allemaal achterhaald, oude koek.
Je moet, als je een beetje wilt meepraten op de club, toch zeker een
keer je tenen hebben laten lezen.
Wel gewassen graag, anders krijg
je storing op de lijn. En met korte
nagels, want de tenenlezer zou eens
bloedige wonden kunnen oplopen
en dan ziet hij je karakter niet meer
zo helder. Maar in elk geval met
minstens een halve liter wodka in je
mik, want anders geloof je je eigen
oren niet. Misschien een idee voor
de gemeentelijke voorlichters: de
Akse-sisters die tussen het uitdelen
van folders door handen, tenen en
oren gaan lezen. Volgens mij succes
verzekerd.
AFVAL - In natuurcentrum De Koppel in Hardenberg wordt woensdag
4 juni een creatieve kindermiddag
gehouden, waarbij het om afval
draait. Kinderen uit de groepen 3
t/m 8 zijn welkom van 14.00 tot
16.00 uur.

HARDENBERG – De sluitingstijden van de horeca moeten vervroegd worden, in sportkantines mag na 16.00 uur geen alcohol
meer worden geschonken, supermarkten moeten na 18.00 uur
stoppen met de verkoop van alcohol en teenageparty’s dienen
verboden te worden. Verder moet er een meldpunt komen voor
alcoholmisbruik, zal bij feesten meer controle moeten plaatsvinden en behoren dronken kinderen door de politie afgeleverd te
worden bij de ouders thuis. Dat waren enkele van de proefballonnetjes die de CDA-fractie in Hardenberg opliet tijdens de
evaluatie van de Toekomstvisie. “Stoere taal die niet waar te maken is”, meende voorzitter Albert Schipper van de VVD-fractie.
Jongeren & Drank was één van de
vijf onderwerpen die vorige week
dinsdag aan de orde kwamen tijdens
de extra oriënterende raadsvergadering. De raadsleden hebben de
afgelopen weken de gemeente doorkruist om met de burgers in gesprek
te gaan over de Toekomstvisie. Dat
is een document uit 2004, waarin de
gemeenteraad aangeeft wat er moet
gebeuren om Hardenberg stevig op
de toekomst af te laten stappen. Uit
die gesprekken zijn volgens alle
partijen twee zaken duidelijk naar
voren gekomen: er zijn maar weinig
Hardenbergers die trek hebben in
een discussie met de raad, maar met

degenen die wel kwamen opdagen
zijn boeiende gesprekken gevoerd.
Uit de gesprekken was onder meer
het beeld ontstaan dat jongeren in
Hardenberg wel erg veel alcohol
drinken. Een beeld dat bevestigd
wordt door onderzoek van de GGD.
Henk Bosch (CDA) was van mening dat de gemeente Hardenberg
niet ambitieus genoeg is om het
drankprobleem aan te pakken. “De
nadruk ligt nu teveel op preventie en
te weinig op regelgeving en handhaving”, meende hij. “Als de jeugd
in 2011 nog net zoveel drinkt als nu
hebben we het niet goed gedaan. En
natuurlijk is preventie goed, er moet

op alle basisscholen voorlichting
komen voor leerlingen van 10 tot
12 jaar, maar dat is niet voldoende.
De tijd van pappen en nathouden is
voorbij” Die toonzetting beviel de
VVD niet. “Nu wordt de vloer aangeveegd met het huidige beleid en
dat is niet terecht”, meende Schipper. Ook Dries Kesselaar (PvdA)
vond dat Bosch de zaak te negatief
zag. “Het lijkt alsof het erg slecht
gaat met de jongeren in Hardenberg,
maar dat valt wel mee.” Kees Trimp
(Christen-Unie) meende dat Bosch
wat te ver doorsloeg met zijn actiepunten: “We zullen wel realistische
doelen moeten stellen.”
Een discussie leverden de ideeën
van de CDA-fractie niet op, want
daarvoor was deze bijeenkomst
niet bedoeld, er mochten alleen
vragen gesteld worden om zaken
te verhelderen. Hierdoor was het
eigenlijk een weinig zinvolle bijeenkomst, die beter schriftelijk
afgedaan had kunnen worden. Het
echte debat over de evaluatie van
de Toekomstvisie, zo dat er al komt,
wordt dinsdag 17 juni gevoerd.

Levende geschiedenis

Kortweg
Leerwerkloket - In het LOC aan
de Parkweg in Hardenberg wordt
donderdag 29 mei het Leerwerkloket Noordoost-Overijssel geopend.
Het Leerwerkloket is een regionale
centrum voor werkgevers, werkzoekenden, werkenden en alle andere
geïnteresseerden die op zoek zijn
naar informatie over werken, leren
en de combinatie hiervan.
Apotheek - Met ingang van 30
mei heeft Hardenberg een nachtapotheek, getiteld apotheek Reest
& Vecht. Deze is bedoeld voor
iedereen in de regio Hardenberg
die buiten kantoortijden medicijnen
nodig heeft. De nachtapotheek is in
het weekend, ‘s avonds en ‘s nachts
open en komt bij de centrale huisartsenpost in het Röpcke-Zweers
ziekenhuis. Voorlopig is de apotheek geopend van 18.00 tot 8.00
uur. Later moet dat 24 uur per dag
worden.
Braderie – Aan de Groenedijk in
Kloosterhaar wordt vrijdag 6 juni de
jaarlijkse braderie gehouden. Vanaf
16.00 uur kan met genieten van de
diverse marktkraampjes en op zoek
gaan naar allerlei snuisterijen. Voor
de kinderen zijn er spelletjes en een
springkussen.
Wens - De kinderraad Slagharen
(scholieren uit de groepen 7 en 8)
heeft dit jaar geld ingezameld voor
het goede doel: Stichting doe een
Wens. Op dinsdag 20 mei heeft
de kinderraad een cheque van 309
euro overhandigd aan een van de
medewerkers van deze stichting.
Sportief - Hou Streek houdt 21 juni
een grensoverschrijdende recreatieve tocht voor skeeleraars, fietsers
en steppers. Deze Sallandse Grenstocht is een recreatieve skeelertocht
voor alle leeftijdscategorieën. De
tocht wordt onder auspiciën van de
SBN/KNSB verreden. De verschillende afstanden kunnen ook per
fiets en per step worden afgelegd.
Het recreatiepark ’t Hooge Holt
in Gramsbergen is de start- en
finishlocatie. Inschrijven kan van
8.30 tot 13.00 uur. De eerste rijders
vertrekken om 9.30 uur, finishen
kan tot 15.30 uur. De route is met
pijlen uitgezet.

Smid Klaas Kloosterhuis uit het Groningse Bierum laat zien hoe historische voorwerpen worden gemaakt.
© Roel Gritter

HARDENBERG – Een harpiste
uit Utrecht, een smid uit Bierum,
een monnik uit Alphen en een wapenmaker uit Breda, om maar een
paar voorbeelden te noemen: uit
heel Nederland waren donderdag
muzikanten en ambachtslieden naar
Hardenberg gereisd voor een dagje
Middeleeuwen aan het Vechtdal
College. Leerlingen van de eerste
klassen van het VMBO hadden de
drie dagen ervoor in carrouselvorm
gewerkt aan zaken als het instude-

ren van een wagenspel, het bereiden
van een middeleeuwse maaltijd en
het kalligraferen van teksten. Enkele ouders waren bereid gevonden
te assisteren bij het maken van middeleeuwse kleding.
Als slot van het vakoverstijgend
project was de groep Datura aanwezig om middeleeuwse liederen te
spelen en oude dansen in te studeren, leden van het genootschap Die
Landen van Herwaerts Over infor-

meerden de leerlingen met levende
geschiedenis over beroepen in de
middeleeuwen en oud-conciërge
Hendrik Jan Reefman was met
paard en wagen aanwezig, om met
de leerlingen te ringsteken. Omdat
in het achterste gedeelte van de
school gezwoegd werd op examens,
werden alle activiteiten gehouden
op het grasveld aan de straatkant,
waardoor overburen en passanten
ook een glimp van het leven in de
middeleeuwen konden opvangen.

Cadeau provincie kan tennisclub redden

KLOOSTERHAAR – Alle gemeenten in Overijssel krijgen een financieel cadeautje van de provincie Overijssel. Eenmalig ontvangt elke gemeente 5 euro per inwoner, dat geïnvesteerd moet worden in sportaccommodaties. De gemeente Hardenberg ontvangt bijna 300.000 euro. Voor de tennisvereniging in Kloosterhaar
biedt deze gift wellicht mogelijkheden.
De club heeft een paar maanden
geleden aan de gemeente een bijdrage gevraagd om de tennisbanen
te kunnen opknappen. De banen
waren onbespeelbaar geworden,
doordat de begroeiing rond de
tennisvelden de bovenlaag van de

banen aantastte. Volgens B&W was
financiële hulp niet mogelijk, omdat
er in de begroting geen rekening
mee was gehouden. De PvdAfractie heeft dinsdag 27 mei tijdens
de raadsvergadering een motie ingediend om de club toch te helpen.

De tennisclubs in Gramsbergen en
Dedemsvaart zijn wel geholpen
door de gemeente, zegt de PvdA,
zodat men Kloosterhaar niet in de
kou kan laten staan. Het cadeau van
de provincie komt waarschijnlijk op
een zeer gunstig tijdstip.

HHC – In voetbal is het niet altijd
zo, dat de beste wint. HHC had in
de strijd om de landstitel zaterdag
tegen Spakenburg de beste kansen,
trof twee keer de paal, miste een
strafschop, zag spits Berger na een
serie bewuste overtredingen met
een lichte hersenschudding het veld
verlaten en moest tot het eind toe
tegen elf Spakenburgers voetballen
terwijl dat er hooguit negen hadden
moeten zijn. Na afloop stond er een
stand van 1-1 op het scorebord,
waar vooral FC Lisse, de derde
hoofdklassekampioen, erg tevreden
over was.
Controle - Donderdag 22 mei heeft
de grootste transportcontrole plaatsgevonden die ooit in de politieregio
IJsselland is gehouden.
Bij Hardenberg, Raalte en Staphorst
waren vaste controle punten. Daarnaast voerden 9 auto’s van de opsporingsdiensten mobiele controles
uit. In totaal zijn 218 vrachtwagens
gecontroleerd en 300 perso-nenwagens en bestelbusjes. Bij de controle
van de vrachtwagens zijn 29 bonnen
uitgedeeld, bij de overige voertuigen
gebeurde dat 113 keer. Daarnaast zijn
800 bekeuringen uitgeschreven voor
te hard rijden.

redactie@sallander.nl

