Woensdag 26 augustus 2009

Kortweg
Leerwerkproject - Er kunnen opnieuw enkele honderden inwoners
van Noordoost-Overijssel geholpen
worden met hun poging een baan
te vinden of te behouden. Het Leerwerkloket Noordoost-Overijssel,
gevestigd op het Werkplein in het
LOC in Hardenberg, heeft voor dit
jaar en komend jaar 265.000 euro
gekregen van het Rijk. Het geld
wordt gebruikt om 600 werkende
jongeren zonder startkwalificatie,
werkzoekenden en mensen die met
werkloosheid worden bedreigd te
helpen met leerwerktrajecten.
Dankzij de subsidie die twee jaar
geleden is ontvangen hebben meer
dan 400 werkenden en werkzoekenden zo’n traject gevolgd.
Fokkerij - Springstal Kloosterman
aan de Kerkdijk in Collendoorn
mag van de gemeente Hardenberg
het bedrijf uitbreiden met een
paardenhouderij. Er wordt een gebouw neergezet met ruimte voor
een rijhal en 20 paardenboxen. Om
een en ander mogelijk te maken
moet nog wel het bestemmingsplan
worden gewijzigd.

HHC troeft Erica
op alle fronten af
HARDENBERG – Sportclub Erica
had zich er heel wat van voorgesteld. De ploeg mistte vorig jaar op
een haar na promotie naar de
hoofdklasse. Om te laten zien dat
de Drentse club daar wel thuishoort,
was de bekerwedstrijd tegen HHC
uit Hardenberg een uitgelezen kans
om de talenten te etaleren. De werkelijkheid was heel anders. HHC
wist de uitwedstrijd met groot vertoon van macht winnend af te sluiten. De 0-7 eindstand maakte duidelijk dat HHC op dit moment niet
een maatje, maar enkele maten te
groot is voor Sportclub Erica.
Doelpuntenmakers waren voor rust
Kenny Kroeze (2x), Stefan Buitenhuis en Gerard Kocks. Na de pauze
kwamen daar nog treffers bij van
opnieuw Stefan Buitenhuis, Tom
IJzerman en Ruud Bruns.

Kortverslag
De gemeenteraadsvergaderingen
zijn weer begonnen. En meteen
werd vorige week dinsdag duidelijk, dat het salaris van de raadsleden gehalveerd kan worden, omdat
ze er toch maar overbodige zaken
voor kopen. Kranten bijvoorbeeld.
Ada Ruitenberg (CDA) stelde een
vraag aan B&W over iets dat ze
gelezen had in een krant. “Maar of
het zo is weet ik niet, want je moet
niet altijd alles geloven wat in de
krant staat”, beweerde het raadslid.
Welke krant zou ze nou toch bedoelen? Deze krant kan dat niet zijn,
want die verschijnt niet in
Dedemsvaart. De Toren kan het ook
niet zijn, want die wordt daar slecht
bezorgd, had net daarvoor een inwoner van Dedemsvaart tegen de
raadsleden vertelt. Gelet op Ada’s
achtergrond zal dat dus Trouw zijn
geweest, de Stentor of de

Dedemsvaartse Courant. Allemaal
betaalde kranten. Ada Ruitenberg
geeft dus een hoop geld uit aan
kranten die ze eigenlijk niet vertrouwt. Zulk onverantwoordelijk
gedrag vraagt om gemeentelijk ingrijpen, vind ik, want daar is ‘ons’
belastinggeld niet voor bedoeld.
Maar is halvering van het salaris
geen te strenge maatregel voor
raadsleden die niet de kwaliteit van
ons journalistiek werk in twijfel
trekken? Misschien, maar die moeten het dan maar zien als boete voor
hun hardnekkig gedrag om
inspreekbeurten te bederven. Rein
Jonkhans (PvdA) heeft er een
handje van. Vorige week vroeg een
burger om een stukje grond met
waardevolle bloemen achter zwembad de Kiefer in Dedemsvaart te
ontzien. Wie wat aan de inspreekster wilde vragen? Jonkhans natuurlijk, want die steekt altijd zijn
vinger op. En wat wilde Jonkhans

weten? Waar dat stukje grond lag.
Juffrouw Grimmerink (CU) is net
zo’n eentje. Ik neem tenminste aan
dat ze schooljuf is geweest, want zij
vraagt insprekers nooit iets, zij wijst
ze altijd terecht. Bent u al bij B&W
geweest? Antwoord: nee, ik ben
geen ambtenaar, ik weet niet hoe
zoiets werkt. Opmerking Grimmerink: nou, als u een volgende
keer even naar B&W gaat wordt de
zaak veel sneller afgewerkt. Dank
u, juf, maar daar was die spreekbeurt niet voor bedoeld. Hebt u nog
iets te vragen aan de inspreekster,
wilde de voorzitter weten. En niet:
wilt u nog even iemand een lesje
leren? Maar ach, ik zal eens met
mijn hand over mijn hart strijken.
Halvering van het salaris kunnen
Jonkhans en Grimmerink afkopen
als ze de komende drie maanden
geen vragen stellen aan insprekers.
Dat zal ze leren.
Roel Gritter

Benefietshow voor Doe Een Wens

Bezoek koningin - Koningin
Beatrix brengt vrijdag 28 augustus
een streekbezoek aan Salland. De
vorstin zal achtereenvolgens het
gemeentehuis in Dalfsen, landgoed
‘t Laer in Ommen, de Lemelerberg
en oogstfeest Stöppelhaene in
Raalte bezoeken. Vanaf ongeveer
15.00 uur doet TV Oost live verslag van de aankomst van de koningin en het bezoek aan de
Stöppelhaene. Tussendoor zijn
beelden te zien van de bezoeken aan
de andere dorpen. ’s Avonds is een
samenvattend verslag van het bezoek te zien.
Bypass - De CDA-fractie in
Hardenberg wil een betere tijdelijke
verbinding van Dedemsvaart richting de N34. In verband met de aanleg van de rondweg om Ommen is
het Zwarte Pad afgesloten voor het
verkeer. Alternatieve routes zorgden voor veel overlast, zodat de
buurgemeente Ommen ook wegen
ging afsluiten. Het gevolg is dat het
vrijwel onmogelijk is van
Dedemsvaart naar het zuiden te rijden. Het CDA wil nu dat de bypass
langs het Zwarte Pad niet alleen
maar toegankelijk is voor (brom)fietsers, maar ook voor het overige
verkeer. Desnoods moet het maar
met verkeerslichten worden geregeld, vindt de fractie. Omdat de
bypass op Ommens gebied ligt moet
er wel overleg worden gevoerd met
de gemeente Ommen.
Soos – In wijkgebouw ‘t Norderlicht in de wijk Heemse wordt dinsdag 15 september van 14.00 tot
17.00 uur een ouderensoos gehouden. Gastspreker is mevrouw Wolsleger, die vertelt over de ziekte
Alzheimer en het Alzheimer café.
Na de pauze wordt er bingo gespeeld.
Sneeuw – De provincie Overijssel
heeft in december 2006 een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente
Hardenberg, voor een opslagruimte
van 260 m2 op het perceel Bosweg
2 in Heemserveen. De ruimte is
bedoeld voor de plaatsing van
sneeuwschuivers. Doen, adviseerden vorige week ambtenaren aan
B&W, want in de winter houden de
sneeuwschuivers de wegen naar
Hardenberg sneeuwvrij en dat is
belangrijk voor de lokale economie.

redactie@sallander.nl

RHEEZE - Camping De Zandstuve in Rheeze heeft vorige week woensdag haar zomeractie voor het goede doel afgesloten met het overhandigen
van een cheque van 2700 euro aan de stichting Doe Een Wens. De medewerkers van de camping waren al vanaf het Hemelvaartweekend bezig op
allerlei manieren geld in te zamelen. Zo werden er bingo’s en workshops
georganiseerd en was er continu gelegenheid voor donaties.
Woensdag 19 augustus werd een wensenshow gehouden, waarbij Berk de
Zandwachter (een van de themafiguren van de camping) tegen een ver-

goeding wensen van de kleinste campinggasten vervulde. Kinderen die
wilden dansen, zingen, met de themafiguren op de foto wilden gaan of
zin hadden in het spelen van een potje voetbal met Berk de Zandwachter
kwamen allemaal aan hun trekken, als er maar gedoneerd werd. Aan het
einde van de show werd de cheque overhandigd aan vertegenwoordigers
van Doe Een Wens, een stichting die sinds 1989 de liefste wensen vervult
van kinderen tussen de 3 en 18 jaar, met een levensbedreigende ziekte.

Hulp voor wulp

Zwembad Hattemat
huldigt 35.000e bezoeker

HARDENBERG – Het idee van
Johan Poffers uit Hardenberg om
het badmeesterhuisje bij het buitenbad van zwembad De Marsch te
bewaren, heeft zelfs de gemeenteraad gehaald. Plaatsvervangend
raadslid Sonja Rasenberg van
GroenLinks wil van B&W weten of
het huisje verplaatst kan worden,
zodat het dienst kan doen als onderkomen voor vleermuizen.
Diezelfde Johan Poffers zet zich
niet alleen in voor de vleesmuis,
ook de wulp heeft zijn warme aandacht. Deze oerbewoner van het
Vechtdal dreigt te verdwijnen, zegt
Poffers, als de gemeente de plan-

nen doorzet om een fiets- en wandelpad aan te leggen op de winterdijk van de Vecht, tussen Hardenberg en Loozen.
“U hebt de natuur- en milieukwaliteiten van het gebied niet goed
onderzocht”, schrijft Poffers aan
B&W en de gemeenteraad. “Het
ontbreken van een ecoloog bij de
gemeente is er mede de oorzaak
van, dat er telkens natuuronvriendelijke plannen worden bedacht. Het wandelend, varend en
fietsend publiek drukt zwaar op dit
relatief kleine gebied. Daar wordt
te weinig rekening mee gehouden”,
is het verwijt van Poffers. Het antwoord van de gemeente op de vragen en opmerkingen van Johan
Poffers is nog niet bekend.
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GRAMSBERGEN - De 8-jarige
Sterre Pouwels uit groep 4 van basisschool de Akker is vrijdagmorgen in het zonnetje gezet bij
haar bezoek aan zwembad Hattemat
in Gramsbergen. Sterre was samen
met haar klasgenootjes op weg naar
het schoolzwemmen en zij was het
die dit seizoen als 35.000e bezoeker van het bad de poort passeerde.
Ze werd opgewacht door het badpersoneel en uit handen van badmeester Albert van der Veen ontving ze een bos bloemen en ze kreeg

een gratis zwembadabonnement
voor het nieuwe seizoen. Badmeester Gert-Jan Reinders trakteerde na
afloop de hele klas, want zij deelden uiteraard mee in de vreugde.
Vorig jaar stopte de bezoekersteller
in Gramsbergen bij 37.504 gasten.
Met nog een mooie week te gaan,
met daarin opgenomen proefzwemmen, diplomazwemmen en de
Feestweek-Achtkamp, zal het uiteindelijke bezoekersaantal van dit
jaar iets hoger uitkomen dan in 2008.

