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Kortweg
Schnaps –Ter gelegenheid van het
125-jarig bestaan van de Grafschaft
Bentheim brengen de oosterburen
een jubileumdrankje op de markt:
de Grafschafter Kräuterwacholder.
Het goedje is bereid uit lokale tarwe
en jeneverbessen. Vorige week is
tijdens een officiële plechtigheid in
de dierentuin van Nordhorn de eerste fles soldaat gemaakt.

Afscheidstentoonstelling en
masterclass in Kunstsuper

LKSVDD – Het architectenbureau
LKSVDD uit Hengelo gaat 10 tot
12 woningen bouwen op de hoek
van de Acaciastraat in Gramsbergen. De huizen die er nu nog
staan worden gesloopt. Ervoor in
de plaats komen zorgwoningen
voor senioren. De huizen worden
gebouwd in opdracht van woningstichting Beter Wonen, die voor het
zorggedeelte samenwerkt met de
Saxenburgh Groep. “Het wordt zoiets als in de Van Lyndenstraat”,
zegt directeur Gerrit Teunis van
Beter Wonen, “hoewel de vorm van
de huizen wel anders wordt. Maar
de opzet van beide projecten lijkt
op elkaar.” De start van de bouw
is naar verwachting begin 2011.

Verkeer - Gedeputeerde Staten van
Overijssel hebben vorige week besloten vijf miljoen euro beschikbaar
te stellen voor gemeentelijke projecten, die de kwaliteit van vervoer
en verkeer verhogen. Hardenberg
krijgt 150.000 euro voor de aanleg
van een fietspad langs de Anerdijk
in Gramsbergen en een ton voor
projecten die de verkeersveiligheid
moeten vergroten.

Dialectradio – Oost-Nederland
heeft sinds vorige week een radiozender, die zich geheel richt op de
streektaal. Niet op de kabel of in
de ether, maar via internet. Te zien
en te horen op www.allesplat.nl. De
website, een initiatief van Omroep
Gelderland en RTV Oost, zendt 24
uur per dag streektaalmuziek uit in
streaming audio. Verder zijn onder
meer de wekelijkse columns van de
Twentse cabaretier Helligen
Hendrik en verhalen uit het luisterboek van de Achterhoekse bakker
en caféhouder Jan Groot Zevert terug te vinden op de site. Het is de
bedoeling dat in de nabije toekomst
ook opnamen uit de archieven van
Omroep Gelderland en RTV Oost
terug te luisteren zijn via de internetzender. ‘Alles Plat’ richt zich op
muziek in de Nedersaksische
streektaal, die in Nederland wordt
gesproken in Groningen, Drenthe,
Overijssel, Gelderland en delen van
Friesland.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – Na een
tumultueuze week, waarin HHCtrainer Ted Verdonkschot zijn team
op scherp probeerde te zetten door
aanvoerder Gerard Kocks uit de
selectie te zetten, hebben de
Hardenbergers weer eens drie punten gehaald. In zoverre is de opzet
van Verdonkschot dus geslaagd. In
Zwolle werd zaterdag met 0-2 gewonnen van Berkum door doelpunten in de tweede helft van Kenny
Kroeze en Stephan Buitenhuis.
Eind oktober verloor HHC nog
thuis van Berkum, in een wedstrijd
vol agressie, overtredingen, rode
kaarten en een Zwolse assistentcoach die na afloop ruzie zocht. Van
dit alles was zaterdag niets te merken, integendeel, je zou zelfs kunnen spreken van een beetje saaie
wedstrijd. Berkum liet HHC het
spel maken, omdat de Zwolse ploeg
door blessuren en schorsingen niet
bij machte was dat zelf te doen.
Toch had Berkum in de 1e helft een
voorspong moeten nemen, omdat
gelegenheidsspits Pascal Diender
een bijna niet te missen kans kreeg.
Hij miste toch, zodat HHC het heft
weer in handen kon nemen. Veel
kansen leverde dat niet op, zodat
het niet vreemd was dat de 0-1 viel
uit een standaardsituatie. Kenny
Kroeze mocht voor de 3e keer op
een mooie plek een vrije trap nemen. De beide eerste keren was het
opbrengst nihil, maar de derde was
wel raak. Aan het eind van de wedstrijd profiteerde Stefan Buitenhuis
van slordig verdedigen door
Berkum. Door de overwinning is
HHC wat dichter bij plaats zes geraakt, die aan het eind van de competitie recht geeft op promotiewedstrijden.

Knutselen – In natuurcentrum De
Koppel wordt 5 april, Tweede Paasdag, een knutselactiviteit gehouden.
Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen kinderen en hun ouders binnenlopen om bijvoorbeeld
paasmandjes te vlechten of narcissen te maken van een eierdoos. Voor
de hele kleintjes zijn er Paaskleurplaten. Deelname is gratis.

CD – De jubileum-CD die de
Gramsberger harmonie Crescendo
vorig jaar heeft opgenomen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, is sinds zaterdag verkrijgbaar. Tijdens het voorjaarsfestival
heeft erelid Gerard Kwant uit handen van voorzitter Bernd Edelijn
het eerste exemplaar in ontvangst
mogen nemen. Op de CD staan acht
werken, waaronder het speciaal
voor het jubileum geschreven
Studiosa Omnia Vincit. Aan de CD
hebben het A-, B- en C-orkest van
de harmonie meegewerkt.

Paardenmiddel
helpt HHC
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Kees Verkade geeft kleiles aan een lid van de ArtCrew.
HARDENBERG - Wethouder Joost Liese neemt binnenkort afscheid van de Hardenberger politiek. Omdat hij de afgelopen raadsperiode de cultuurwethouder
was, hebben vrijwilligers van de Kunstsuper een
afscheidsexpositie voor hem georganiseerd in de galerie aan het Wilhelminaplein. De tentoonstelling, die
dinsdag 23 maart is geopend en duurt tot 15 mei, omvat onder meer werk van sneltekenares Louise Bramer.
Zij heeft speciaal voor Liese een aantal werken gemaakt. De andere exposanten in deze afscheidstentoonstelling zijn Igor Smirnov en Anneke Wilbrink.
De gemeente Hardenberg had bedacht dat bij deze
afscheidstentoonstelling ook wel de expositie van Kees
Verkade zou passen. Verkade maakt het oorlogsmonument voor Hardenberg dat 22 april wordt ont-
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huld. Onderdeel van de deal tussen de gemeente en
Verkade is, dat de kunstenaar een verkoopexpositie
houdt en dat 30 procent van de opbrengst naar een
goed doel gaat. Normaal gesproken krijgt de Kunstsuper 30 procent van de opbrengst van verkochte werken, maar dit keer ontvangt men geen cent. De 30 procent van de opbrengst gaat namelijk naar de ArtCrew,
de kunstzinnige bezigheidstherapie voor patiënten van
Baalderborg. Die groep had dinsdagmorgen ook al een
masterclass boetseren van Verkade gekregen. De
meeste aandacht werd vorige week dinsdag dan ook
besteed aan Verkade en de ArtCrew, terwijl de manifestatie oorspronkelijk bedoeld was voor Liese. Er was
daarom meer tevredenheid over het kunstzinnig niveau van de expositie dan over de financiële en
promotionele waarde voor de Kunstsuper.

Ziekenhuis valt
in de prijzen
HARDENBERG – Bedenk een
plan waarmee je lokaal ouderen en
chronisch zieken in beweging
krijgt. Die uitdaging hebben 135
organisaties uit het hele land aangenomen. Dertig van hen kregen op
11 maart in Stadion Galgenwaard
in Utrecht een subsidiecheque uitgereikt van de bekende presentatrice Caroline Tensen, om hun
droom werkelijkheid te laten worden. Daaronder de polikliniek
reumatologie van het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg,
die een bedrag van 9.000 euro
kreeg. Met het geld wordt in
Hardenberg een beweegaanbod
voor mensen met reuma opgezet.

Onderhandelingen op oor na gevild
HARDENBERG – “Hebben we nog wel wat te vergaderen?”, vroeg
voorzitter Jaap van Dijk zich af tijdens de beraadslagingen over het
nieuwe collegeprogramma in Hardenberg. De onderhandelingen verlopen namelijk zo voorspoedig, dat het erop lijkt dat er geen vijf
overlegrondes nodig zijn, zoals vooraf was gedacht. Binnen een mum
van tijd waren zes van de zeven partijen het eens over 7 miljoen aan
bezuinigingen in de komende vier jaren. Liberaal Hardenberg liet
net als de vorige keer verstek gaan.
De partijen waren afgelopen vrijdag voor de tweede keer te gast in theater
De Voorveghter, om in de openbaarheid de onderhandelingen te voeren.
Dankzij het voorwerk van de ambtelijke top kon het punt van de bezuinigingen snel worden afgehandeld. De partijen kozen voor een structurele
bezuiniging van 7 miljoen euro. De ambtenaren moeten 3 miljoen bezuinigen op hun werk, de lat voor de gemeentelijke ambities wordt een beetje
lager gelegd waardoor 2,1 miljoen minder wordt uitgegeven en door verhoging van inkomsten kan 1,9 miljoen worden binnengehaald.
Het is de komende vier jaren niet alleen financiële kommer en kwel. De
raad kan namelijk ook 16,5 miljoen investeren. Vijf miljoen wordt opzij
gelegd zodat ook een volgende raad iets kan besteden. De overblijvende

11,5 miljoen euro gaan naar allerlei projecten die op de politieke wensenlijstjes staan. Alle partijen mochten een soort top-10 noemen van projecten die zij graag zagen uitgevoerd, waarna voorzitter Van Dijk daar een
gemeenschappelijk lijstje van maakte. Het CDA had bij de eerste vijf alleen sportonderwerpen staan (nieuw veld Bergentheim, verplaatsen velden De Krim, aanleg Sportboulevard Hardenberg, aanleg kunstgrasvelden
en uitbreiding sporthal de Citadel in Dedemsvaart), terwijl de andere partijen ook zaken als de aanpak van oude wijken en extra onderhoud aan
wegen hoog op hun lijstje hadden staan. Door er een gemeenschappelijk
lijstje van te maken zouden de CDA-onderwerpen op de lijst zakken,
zodat bijvoorbeeld Bergentheim kon fluiten naar een extra sportveld. CDAonderhandelaar Prinsse was er daarom als de kippen bij om te verklaren,
dat de coalitiepartners daar nog over konden onderhandelen, zodat
Bergentheim niet alle hoop hoeft te laten varen.
Komende vrijdag wordt vanaf 13.00 uur opnieuw onderhandeld. Dan moet
eigenlijk het concept regeerakkoord klaar zijn. Verder wordt nog gesproken over de brieven die lobbyclubs aan de onderhandelaars hebben gesteund, over het verplaatsen van de sportvelden in De Krim, over
onderwijshuisvesting en over de raadsreglementen.

