Woensdag 4 mei 2011

Kortweg
Lintjes – Zes Hardenbergers hebben vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De meesten
hebben het lintje gekregen omdat
ze op een of andere manier in het
kerkelijk vrijwilligerswerk actief
zijn geweest. Daarnaast blijkt de
thuis- of ziekenhuiszorg een goede
basis te zijn voor een onderscheiding. Tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau zijn benoemd Roelie Brink,
Ina Kruiter, Gerrit Jan Potgieter,
Arend Kerssies en Henk Pit. Einte
Faber, voormalig voorzitter van het
CDA in Hardenberg, werd benoemd
tot Ridder.

Kleppertoer naar Hollands Schwarzwald
HARDENBERG – Het lijkt niet zo moeilijk: even kijken waar de laatste
tochten naar toe zijn gegaan, een nieuwe route uitzoeken van ongeveer
100 kilometer lang, de route verdelen onder een aantal mensen die
wat wetenswaardigheden opzoeken et voilà, je hebt een nieuwe Kleppertoer. Maar dan moet je er wel zo’n acht maanden voor uittrekken
en beschikken over een ervaren en enthousiast team dat kwaliteit kan
leveren. De historische vereniging van Hardenberg heeft zo’n team, en
dus zal de editie 2011 van de Kleppertoer langs de grens van Salland en
Twente ongetwijfeld net als voorgaande jaren veel deelnemers trekken.
Wist u dat de molenstenen van de
voormalige molen aan de Haarweg
in Brucht tegenwoordig dienst doen
in de beroemde watermolen van
Frans in Vasse? Dat de bewoners

van het huis De Goede Vrouw in
Beerze tegelijkertijd werkten als
bakker, veerman en kastelein? Of
dat de naastgelegen camping De
Roos de enig camping in Nederland

is met een natuurvoedingswinkel?
Wie met de Kleppertoer 2011 meegaat krijgt het allemaal te horen.
Ook dat in de ijsfabriek van bakker
Gerrit van der Valk uit Hellendoorn
(Mexicaantje, oranje hoed, caracoijs: geweldig goed) tegenwoordig
het beroemde Ola-ijs wordt gemaakt. In vier uur tijd passeert een
keur aan wetenswaardigheden de
revue, over een hele rits dorpen
tussen beginpunt Hardenberg en
het verste punt Rijssen. De busreis
telt twee stops. De eerste is bij het
Canadese kerkhof in Holten (waar

trouwens ook één Belg ligt begraven), de tweede bij restaurant ’t
Witte Hoes in Rijssen, vlak voordat
de bus het Hollands Schwarzwald
inrijdt. Wie wil weten wat dit bosgebied en de Eerste Wereldoorlog
met elkaar te maken hebben krijgt
iedere dinsdag en woensdag vanaf
17.00 uur een kans om een tocht
mee te maken. Kaarten zijn elke
ochtend te koop in het museum
aan de Voorstraat. Start- en eindpunt is het Vechtdal College aan
de Burgemeester Schuitestraat in
Hardenberg.

Warmte – Uit onderzoek is gebleken dat de bedrijven op het
Wavinterrein in Hardenberg zoveel
warmte over hebben, dat ze ook nog
de aan te leggen sportboulevard en
het gezondheidspark aan de Jan
Weitkamplaan van warmte kunnen
voorzien. B&W willen nu laten
uitzoeken of het aanleggen van
zo’n warmtenet ook technisch en
financieel haalbaar is.
Oorzaak – De ChristenUnie in
Hardenberg wil van de leden weten wat er is misgegaan tijdens de
campagne voor de verkiezingen van
provinciale staten. De verkiezingen
voor de Hardenberger gemeenteraad in 2010 verliepen nog zo
goed, maar in maart van dit jaar
zakte de partij van 5 naar 3 zetels
in de provincie Overijssel. Dat was
trouwens geen bezwaar om met de
andere grote verliezer, het CDA,
samen in de provincieregering te
stappen, maar het verontrust de
CU-bestuurders wel. Daarom hebben ze voor woensdag 11 mei een
bijeenkomst belegd in het LOC in
Hardenberg, waar ze van de leden
willen horen wat er aan schort. Tijdens de bijeenkomst zullen ook de
lokale politici aan het woord komen
om te vertellen over het eerste jaar
van de raadsperiode 2010-2014.
Woningen - De gemeente Hardenberg geeft in fase 2 van het woningbouwplan De Meerstal in Kloosterhaar kavels uit voor 4 vrijstaande en
10 dubbele woningen. De kavels
zijn bestemd voor woningbouw in
de vrije sector. Belangstellenden
kunnen zich tot 19 mei inschrijven
voor een kavel. Woensdag 25 mei
om 19.00 uur wordt er in het dorpshuis geloot.
Visie en ambitie – Donderdag 9
juni wordt een inspirerende dag
voor vrouwelijke ondernemers,
voorspelt de gemeente Hardenberg.
Ondernemende dames die binnen
de gemeentegrenzen wonen krijgen
vanaf 14.00 uur in theater De Voorveghter gelegenheid hun kennis te
vergroten, hun product of dienst
te presenteren én te netwerken. ’s
Middags worden drie workshops
aangeboden: kansdenken, timemanagement en durf te vragen. ’s
Avonds kunnen de onderneemsters
hun product of dienst presenteren
tijdens een ondernemersmarkt in
en rond het theater.
Katten - Gediplomeerd kattengedragsdeskundige Jasmien Jansen
geeft dinsdag 10 mei in natuurcentrum De Koppel een lezing over kattengedrag. De bijeenkomst begint
om 20.00 uur en duurt ongeveer
twee uur. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en vragen
uit het publiek, zal zij uitleggen hoe
je probleemgedrag kunt voorkomen
en kunt veranderen.

redactie@sallander.nl

Eén van de beide tussenstops van de Kleppertoer is bij de Canadese begraagplaats in Holten.

Raad laat ambtenaren
nog even bungelen
HARDENBERG – De ambtenaren van de gemeenten Hardenberg kunnen zich voorzichtig
opmaken voor een fusie met
Ommen. Vorige week hebben
zowel de raad van Hardenberg
als die van Ommen besloten dat
het proces gestart kan worden om
de ambtelijke organisaties ineen
te schuiven. Ten minste, als er
iets valt te verdienen voor beide
gemeenten, want dat wilde met
name Hardenberg even zwart
op wit vastgelegd zien. Op het
definitieve startschot moeten de
ambtenaren tot hun spijt nog even
wachten. Zij hadden sneller zaken
willen doen.
De politieke verhalen zullen uiteindelijk niet meer blijken te zijn
dan praatjes voor de bühne, is de
verwachting. Er komt de komende
jaren zoveel op de gemeenten af,
dat zelfs Hardenberg te klein zal
zijn om alles zelf te kunnen doen.
Er moet efficiënter worden gewerkt,
de kwaliteit moet verbeterd worden
en dat moet allemaal voor minder
centen, is de bedoeling. Maar dat
laatste moeten B&W wat beter uitwerken. In een amendement wilden
CDA, PvdA en OpKoers tijdens de

raadsvergadering van 26 april dat
wordt uitgezocht, hoeveel geld er
wordt bespaard. “De gemeentesecretaris heeft wel een paar getallen
genoemd, maar het staat nergens beschreven. Dat moet wel gebeuren”,
meende PvdA-raadslid Rein Jonkhans. Ook CDA-fractievoorzitter
Henk Meulink wilde weten wat het
Hardenberg oplevert. “Dat moet
veel zijn, anders wegen de nadelen
niet op tegen de voordelen.” In
een amendement werd gesproken
van een substantieel bedrag. Geen
halve ton en ook geen ton, maar het
precieze bedrag wist Meulink niet
te noemen. Een miljoen euro leek
hem wel substantieel. De CU vond
het financiële gewin niet alleen
maatgevend. Fractievoorzitter Wim
Boersma daagde zijn coalitiepartners uit te reageren op de vraag, of
er wel met Ommen samengewerkt
moet worden als er weinig geld kan
worden verdiend. CDA’er Meulink
en PvdA’er De Vos antwoordden
met een volmondig ‘nee’, terwijl de
CU even volmondig ‘ja’ antwoordde. Het college volgde hierin de CU.
“Het verbeteren van de kwaliteit is
voor ons net zo belangrijk”, vertelde
burgemeester Meulman. “Maar
weet wel dat het onze natuurlijke

neiging is zoveel mogelijk aan de
samenwerking te verdienen. dat
willen wij, dat wil Ommen, want
hoe meer je daaraan verdient, hoe
minder andere bezuinigingsoperaties je hoeft uit te voeren.” Hij
beloofde nadat het amendement met
21-9 was aangenomen met Ommen
aan de slag te gaan om een epistel
op te stellen, waarin komt te staan
wat er verdiend kan worden door
de ambtelijke fusie. Later dit jaar
kan de gemeenteraad dan aangeven
of dat voldoende is of niet, om met
de fusiebesprekingen door te gaan.

Extra geld voor
jonge mantelzorgers
HARDENBERG – Het aantal jonge
mantelzorgers in de gemeente Hardenberg groeit zo sterk, dat ze niet
allemaal ondersteuning kunnen
krijgen van zorginstelling Carinova.
Om de wachtlijst weg te werken
geeft de gemeente Hardenberg
25.000 euro extra subsidie aan Carinova. Er was rekening gehouden
met 84 mantelzorgers tot 18 jaar,
maar op dit moment zijn het er 108
en de verwachting van Carinova
is, dat er nog eens 40 bijkomen.
Volgens Carinova wordt de forse
stijging veroorzaakt doordat vorig
jaar op de scholen veel aandacht is
besteed aan deze groep.
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Twente wil
religieus toerisme
REGIO – Zondag 22 mei tussen
12.00 en 17.00 uur wordt in Ootmarsum een groots bezinningsevenement gehouden met de naam
Tussen Hemel en Aarde. Het stadje
staat deze dag in het teken van
openluchttheater, waarbij religie,
mythen, sagen en volksgebruiken
tot leven komen. Het geheel heeft
een uitgebreid randprogramma. Er
worden activiteiten gehouden waarbij religieuze instellingen, kunstenaars, musici en verhalenvertellers
uit Twente een plek hebben, van
Syrisch-Orthodox tot protestants en
van katholiek tot joods.
De bezinningsdag is onderdeel van
het project Langs Heilige Huisjes
van het Twents Bureau voor Toerisme. Het doel van dit project is
het religieuze toerisme naar Twente
en de bewustwording van het religieuze erfgoed te stimuleren. De
officiële aftrap van het project was
13 april met de presentatie van het
boek Hellehonden van Jan Terlouw
en zijn dochter Sanne. Na de bezinningsdag in Ootmarsum worden
in juni fiets- en wandelroutes met
arrangementen gepresenteerd, die
de gebruikers langs de vele Twentse
religieuze plekken brengen. Bij het
project hoort de website www.
langsheiligehuisjes.nl.

