Woensdag 11 februari 2009

De gemeente Hardenberg noemt
zichzelf een sportieve gemeente.
Dat is onder meer getoond door de
aankoop van een paar stoeltjes op
de nieuwe tribune van HHC, voor
een bedrag van 1250 euro per zitplaats. Leuk om met relaties naar
een mooie pot voetbal te kijken,
waarna in de bestuurskantine onder het genot van bier en bitterbalen
genetwerkt kan worden. Veel plezier voor weinig geld.
Maar hoeveel stoelen heeft Hardenberg gereserveerd in de nieuwe
skybox van Gerrit van de Berg in
Ane, waar vanuit de hoogte gekeken kan worden naar het gedrag
van hanen en hennetjes? Als je tien
procent van de kosten betaalt, mag
je daarvoor toch ook wel een paar

Skybox in
kippenschuur

stoeltjes ontvangen, lijkt mij. Gezellig met zakenrelaties onder het
genot van een geroosterde
drumstick kijken naar de kippetjes.

derland zal denken dat er in het
oosten alleen maar halfgaren wonen? Het lijkt mij toch het uitproberen waard.

Zeventienduizend euro betaalt de
gemeente, maar ze kan geen enkele
stoel in de skybox haar eigendom
noemen. Niet zo handig, lijkt mij.
En ook de promotionele waarde is
niet zo geweldig uitgebuit. Waarom
hebben de bedenkers van al die
leuke plannen die Hardenberg de
afgelopen jaren op de kaart hebben
gezet (vierling, Volkswagen beetle,
Ganzedijk, shopcursus) nu niet toegeslagen? Haal SBS of RLT naar
Hardenberg, huur een hoogwerker,
plaats daarop het camerateam, laat
een paar hennen en hanen hun
zegenrijk werk doen en je scoort
weer in de landelijke media. AD en
Telegraaf zijn er vast en zeker als
de kippen bij om het verhaal over
te nemen en RTV Oost leest het wel
in de regionale media, om het
daarna zonder bronvermelding op
de eigen teletekstpagina’s te plaatsen. Gratis aandacht voor de gemeente, wat wil je nou nog meer.
Of zou dit nou net averechts kunnen werken, omdat de rest van Ne-

Het was vorige week bij de gemeente Hardenberg niet alleen de
week van de gemiste kansen, maar
ook de week van de ‘kulargumenten’. De lokale overheid wil geld
stoppen in de lokale omroep, omdat die gaat verhuizen naar het
voormalig notariskantoor aan De
Brink. RTV Hardenberg, zoals de
nieuwe naam luidt, vroeg een financiële bijdrage voor de inrichting
van het pand en om te wennen aan
de hogere huurprijs. Ze deed daarbij een beroep op de Wet Huurbescherming, voor drie achtereenvolgende jaren. Mooi geprobeerd,
was de reactie van de gemeente,
maar die vlieger gaat niet op. De
omroep huurt nu een deel van het
vroegere politiebureau aan het
Stephanusplein, maar dat is gewone
bedrijfsruimte en daarvoor geldt de
wet niet. Toch wil de gemeente met
alle geweld de omroep financieel
steunen: 15.000 euro voor de inrichting van de nieuwe studio en
6.000 als tegemoetkoming in de

hogere huurprijs. Dat hoeven we
niet te doen, stelt de gemeente met
nadruk, maar het moet gezien worden als een gebaar van goede wil.
En welk argument wordt daar onder meer voor gebruikt? “Door zich
voortaan RTV Hardenberg te noemen zal de omroep indirect meewerken aan het vergroten van de
naamsbekendheid van de gemeente
Hardenberg.”
Dat is natuurlijk een beetje dom van
de ambtenaar die dat heeft bedacht,
want de omroep mag zich alleen
richten op de inwoners van de gemeente Hardenberg. Vergroten van
de naamsbekendheid is dan ook
niet aan de orde, want volgens mij
weten de Hardenbergers heus wel
dat ze in Hardenberg wonen.
Waarom zegt de gemeente nou niet
gewoon dat de omroep geld krijgt
omdat de arme vrijwilligers zo zielig zijn, of omdat de hoofdredacteur en de hoofdambtenaar lid zijn
van dezelfde Rotaryclub, of omdat
de tante Betje van de bode altijd
snikkend voor de radio zit als het
programma Bonne Femme wordt
uitgezonden. Oké, ook flutredenen,
maar tenminste wel eerlijk.

Via Gladiola krijgt concurrentie

ANE – Het pluimveebedrijf van
Gerrit van de Berg in Ane krijgt
een skybox in de nieuwe stal. Bezoekers krijgen daar informatie
over hoe het toegaat in een modern pluimveebedrijf. Ook kunnen ze het leven van de hanen en
de kippen vanuit de hoogte bekijken. De gemeente Hardenberg
betaalt een deel van de kosten, als
de provincie en Europa ook meebetalen.
Van de Berg heeft samen met onder meer de Universiteit van
Wageningen en LTO Noord een
nieuw huisvestingssysteem voor
vleeskuikenouderdieren ontwikkeld
(kippen die speciaal gehouden worden om veel kuikens te krijgen).
Volgens de bedenkers wordt in de
nieuwe Quality-Time stal het welzijn van de dieren verhoogd, waardoor het aantal bevruchte eieren
toeneemt. Om het grote publiek
kennis te laten nemen van het leven in deze ‘kippenfabrieken’, wil
Van de Berg een skybox bouwen in
zijn stal. De stal ligt in de nabijheid van fiets- en wandelroutes,
zoals het Pieterpad en het Vechtdalpad. Langs deze routes worden
verwijsborden geplaatst.
De totale kosten van de nieuwe stal
zijn geschat op ruim 1,5 miljoen
euro. Voor de skybox met ontvangst- en voorlichtingsruimtes,
verwijsborden en een communicatieplan moet 170.000 euro op tafel
komen. Hardenberg en de provincie Overijssel betalen elk tien procent, terwijl uit het Europese
Leaderfonds twintig procent subsidie wordt ontvangen. De rest moet
Van de Berg zelf betalen.

Jongerenhuisvesting
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg en de woningcorporaties Beter Wonen en De
Veste hebben afgesproken, dit jaar
iets te doen aan de woningnood bij
jongeren. De Veste plaatst tien
spacecabins als tijdelijke huisvesting voor jongeren in de kern
Hardenberg. Daarnaast zal Beter
Wonen dit jaar minimaal 25 woningen beschikbaar stellen voor jongeren. De Veste doet daar nog eens
10 woningen bovenop.

Kortweg
Korfbalgekte - De korfballers van
Juventa uit Hardenberg hebben
maandag 2 februari 150 minuten in
de auto gezeten om 6 minuten te
mogen korfballen. De op 10 januari
gestaakte wedstrijd tegen Sparta
Nijkerk (blessuren van de scheidsrechter) moest van de KNKV toch
worden uitgespeeld. Bij het begin
van deze miniwedstrijd was de
stand 14-14. Toen de scheidsrechter het eindsignaal floot stond 1417 op het scorebord.
Olielampentocht - Zorginstelling
Carinova houdt vrijdag 27 februari
een olielampentocht met stamppot
voor jonge mantelzorgers (16 tot 30
jaar). Het gratis toegankelijke evenement begint om 19.30 uur en
wordt gehouden bij manege
Laarbrug in Ommen. Belangstellenden kunnen zich tot 13 februari per mail of telefonisch aanmelden bij Carinova.
Optreden Trust - In Podium de
Bezantijn in Gramsbergen (de voormalige trouwzaal van het gemeentehuis) treedt zondag 15 februari de
groep Trust op: tien snaren en
meerstemmige zang, ritmisch ondersteund door percussie. Geen
covers of kopieën van andere bands,
maar eigen werk dat overal enthousiast ontvangen wordt. Aanvang
14.30 uur.
Postzegelbeurs - Filatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg
houdt zaterdag 28 februari een
postzegelbeurs. Dat gebeurt in
dorpshuis De Schalm in Steenwijksmoer van 10.00 tot 16.00 uur.
Er worden ongeveer 15 handelaren
verwacht, met een keur aan postzegels en poststukken, en er kan
volop worden geruild. Om 14.00
uur is er een veiling van postzegels
en poststukken. Beurs en veiling
zijn voor iedereen toegankelijk.
Boerenkoolloop - Hardlopers,
wandelaars en Nordic walkers kunnen zaterdag 28 februari vanaf
10.30 uur meedoen aan de Boerenkool-met-worstloop in Rheeze. Dat
is een recreatieve cross over 7, 14
of 21 kilometer met als startpunt
camping Boslust. Na de wedstrijd
geen prijzen, maar wel een bord
stevige kost. Inschrijven tot 25 februari bij mmrun-events.nl

Met het sabreren van een fles champagne vieren Martijn Giard-Kamphuis van Hotel Paping (l) en hoofdredacteur
Bert Gorissen van het ANWB-blad Toeractief de geboorte van de Vechtdal Wandelvierdaagse.
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HARDENBERG – De Via
Gladiola, de beroemde straat in
Nijmegen waar tijdens de laatste
dag van de vierdaagse de wandelaars feestelijk worden ingehaald,
krijgt concurrentie. Nou ja, een
beetje dan. Tijdens de slotdag van
de Vechtdal Wandelvierdaagse, op
zaterdag 27 juni, zullen de deelnemers toegezongen worden nabij
Huize ’t Laer in Ommen. Minder
massaal dan in Nijmegen, en waarschijnlijk ook minder uitbundig,
want het betreft geen prestatietocht,
maar een recreatieve wandeling
over 15, 25 of 40 kilometer. Afgelopen vrijdag was het officiële
geboortefeest van dit nieuwe
wandelevenement.
De recreatieondernemers in het
Vechtdal hebben iets nieuws bedacht om het voorseizoen een beetje
te verlengen. Met ingang van dit
jaar wordt voortaan elk jaar in juni
een wandelvierdaagse gehouden,
met start en finish in de gemeen-

ten Hardenberg, Ommen en
Dalfsen. Dit jaar is dat van 24 t/m
27 juni. De organisatoren zetten in
op 2.000 deelnemers en hopen dat
dit zal uitgroeien tot 8.000. Er
wordt gemikt op deelname van wat
oudere wandelaars, die graag iets
leuks op een presenteerblaadje krijgen aangeboden en daar ook geld
voor over hebben. Om die doelgroep te bereiken is de organisatie
in zee gegaan met Toeractief, het
fiets- en wandelmagazine van de
ANWB. De recreatieondernemers

hopen dat de deelnemers bijvoorbeeld per trein naar het Vechtdal
komen (met de NS wordt nog onderhandeld over een speciaal Vechtdalkaartje, dat vier dagen geldig is)
en vervolgens overnachten op een
camping, in een hotel of bungalow
in de regio. Hiervoor zijn speciale
arrangementen samengesteld. De
organisatoren hebben voor het evenement een eigen website gemaakt
(te vinden via hardenberg-stad.nl),
waar onder meer de startplaatsen
en starttijden zijn te vinden.

Controle op luxeverzuim
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg controleert de vrijdag
voor de voorjaarsvakantie extra op
luxeverzuim. Op vrijdag 13 februari brengen de leerplichtambtenaren controlebezoeken aan
een aantal scholen. Vooraf legt de
gemeente contact met de scholen,
zodat zij zich op het bezoek kun-

nen voorbereiden. De komende tijd
wil de gemeente vaker controleacties uitvoeren op luxeverzuim.
Deze acties zullen niet vooraf bekendgemaakt worden.

www.sallander.nl
redactie@sallander.nl

Erve Tijhuis - De commissie
Noaberschap in Kloosterhaar verzorgt vrijdag 13 februari een excursie naar Erve Tijhuis in Langeveen.
Dat is een zorgboerderij, waar
ouderen een zinvolle dagbesteding
kunnen vinden. Inwoners van
Kloosterhaar die mee willen, kunnen zich tot 12 februari 12.00 uur
opgeven bij Alie Keuken. Het vervoer gebeurt met eigen auto’s.
Oefenpotjes - Hoofdklasser HHC
lijkt klaar voor de tweede helft van
de competitie. Waar andere voetbalclubs de afgelopen week moesten
strijden om de punten, speelden de
Hardenbergers enkele oefenpotjes.
Dinsdag werd het beloftenteam van
profclub Emmen met 9-1 van het
kunstgras gespeeld op sportpark De
Boshoek. Zaterdag werd in
Vriezenveen geoefend tegen eersteklasser DOS’37. Beide teams hadden eerder dit seizoen 1-1- gespeeld
in een bekerwedstrijd. Dit keer was
HHC met 1-6 duidelijk een maatje
te groot voor de club uit ’t Vjenne.
In het team van de Hardenbergers
was zowel dinsdag als zaterdag een
plaats ingeruimd voor Michel
Steggink en Leo Scheepmaker, die
beiden lange tijd afwezig waren
vanwege blessures.

