Kortweg
Binder - Het nieuwe Kulturhus De
Binder in Gramsbergen, opvolger
van het dorpshuis, krijgt voor de inrichting 70.000 euro van het Oranjefonds. Dat is vorige week bekend
gemaakt. Eenzelfde bedrag wordt
geschonken door het VSB-fonds
(voortgekomen uit de 200 jaar oude
Nutsspaarbanken) en 10.000 euro
door de Rabobank. Vorige week is
begonnen met de voorbereidingen
van de sloop van het dorpshuis.
Naar verwachting wordt De Binder
in juni 2013 in gebruik genomen.
Spinning - Erik Hulzebosch maakt
zaterdag 10 maart zijn opwachting
in fitnesscentrum Bodytrend in
Hardenberg om deel te nemen aan
een spinningmarathon. De marathon wordt gehouden van 10.00 tot
16.00 uur. De opbrengst komt ten
goede aan Saxenburgh goes Alpe
d’HuZes. Woensdag 6 juni gaan
twee teams van de zorginstelling per
fiets de Alpe d’Huez op. Zij willen
40.000 euro aan sponsorgeld bij
elkaar brengen om kanker een halt
toe te roepen. Voorafgaand worden
allerlei acties gehouden om geld in
te zamelen, zoals de spinningmarathon. Wie hieraan wil deelnemen
kan zich opgeven bij Bodytrend.

.............
in de kantlijn

Maart is dialectmaand en dat zullen
we weten. RTV Oost bijvoorbeeld
besteedt een maand lang aandacht
aan de dialecten in Overijssel en
daarbuiten, zowel op radio en tv
als op internet. De vernieuwde
website www.allesplat.nl wordt de
komende weken flink in het zonnetje gezet. Maar ook de omroepen in
Gelderland, Drenthe, Groningen en
Brabant laten horen dat de streektaal nog leeft. En zelfs de politiek
bemoeit zich er (weer) mee.

Nederland in allerlei variaties
wordt gesproken. Een verzoek om
in Brussel een hogere status van de
taal te vragen ligt al twee jaar op
het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. Dat duurt volgens Van
Hijum allemaal veel te lang, zodat
hij samen met nog vier platproaters
bij minister Spies van Binnenlandse
Zaken aan de bel wil trekken.

CDA Tweede Kamerlid Eddy van
Hijum heeft vorige week laten
weten dat het kabinet nou eindelijk
eens de knoop moet doorhakken
over de hoogste erkenning voor
het Nedersaksisch, de taal die in
grote delen van Noord- en Oost-

Het Nedersaksisch is al erkend als
streektaal door Brussel, maar het
moet een hogere status krijgen,
die van Deel III van het Europees Handvest Streektalen. Daarin
staan maar liefst 68 uitgewerkte
maatregelen om regionale talen te
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beschermen en te bevorderen. Onze
taal krijgt dan dezelfde rechten als
het Fries, hoewel Van Hijum en
zijn kompanen niet verwachten dat
meteen op alle basisscholen dialectlessen worden gegeven of dat in de
rechtszaal in Zwolle Sallands mag
worden gesproken. Maar het kan
wel. In Artikel 9 van dat derde deel
van het handvest staat bijvoorbeeld
dat verdachten of procederende personen het recht hebben hun eigen
streektaal te gebruiken, zonder dat
ze daarvoor extra moeten betalen.
En in Artikel 10 staat dat lokale
autoriteiten zoals gemeenteraden
aangemoedigd moeten worden in
de streektaal te debatteren, zonder
het gebruik van Nederlands uit
te sluiten. Ook in Artikel 10 staat
dat het wordt aangemoedigd om

plaatsnamen in de streektaal te
noemen, indien nodig met de naam
in het Nederlands erbij. Dat gebeurt
in Friesland (Snits is Sneek), maar
ook vlak over de grens in Duitsland
( Emmelkamp is Emlichheim). Bij
ons zou dan Bergentheim Banthum
worden, Baalder wordt Boalder
en Heemse is Hiemse. Of dat een
zegen is? Voor de dialect-diehards
misschien wel, maar de toeristische jongens en meisjes zullen
ervan gruwen: het Vechtdal heeft
al moeite genoeg om hier euro’s
van buiten de provinciegrenzen
te laten rollen en plaatsnamen
als Coldern, Hiemservenne en
Mainbarg zullen daarbij niet erg
behulpzaam zijn, valt te vrezen.
r.gritter@sallander.nl

Broodbakcursus schot in de roos

Afval - Van 12 t/m17 maart houdt
afvalverwerker ROVA voor de vierde keer de grote zwerfafvalweek
Natuurlijk Schoon. Dit jaar doet een
recordaantal van 15.000 leerlingen
van 250 scholen uit het basis- en
voortgezet onderwijs aan de actie
mee, onder meer uit de gemeenten
Hardenberg, Ommen en Twenterand. Tijdens de eerst actieweek,
in 2010, zijn zo’n 9.000 vuilniszakken zwerfvuil ingezameld.
Lening – De eerste starterslening
van 2012 is woensdag 29 februari in
de wijk Baalderveld uitgereikt door
wethouder Douwe Prinsse. Met de
starterslening van maximaal 30.000
euro wil de gemeente Hardenberg
koopstarters een steuntje in de
rug bieden en de doorstroming op
de woningmarkt en de bouw van
nieuwe woningen bevorderen. Tot
nu toe zijn 27 aanvragen voor startersleningen ontvangen, bestemd
voor 20 bestaande en 7 nieuwbouwwoningen. Als de raad het plan van
B&W goedkeurt voor een nieuwe
manier van het verstrekken van
leningen, kunnen in 2012 minimaal
110 starters worden geholpen.
Lopen – Een van de onderdelen
van het nieuwe evenement Gramsbergen, daar loop je mee weg is
Nordic Walking. Wie daarmee
wil kennismaken kan zaterdag 31
maart een gratis proefles volgen.
De les wordt gegeven tussen 10.00
en 11.00 uur op het grasveld bij de
Boomhofkerk in Gramsbergen. Er
zijn die dag allerlei activiteiten: een
voorjaarsmarkt, wandelingen van
5, 10, 15, 20 en 30 kilometer, een
breakfastrun (2,5 t/m10 kilometer)
voor hardlopers met na afloop een
Engels ontbijt, muziek, historische
stadswandeling met gids en voor de
schooljeugd onder meer zaklopen,
steltlopen en een avontuurlijke
GPS-tocht.
Boekenweek – De van oorsprong
Slagharense schrijfster Rita Spijker
is dinsdag 13 maart te gast in het
Grand Café van het LOC in Hardenberg. Zus Dorothé (moeder van
Miss Montreal) omlijst de avond
met muziek. De activiteit begint om
19.30 uur met muziek waarna om
20.00 uur de lezing volgt.

redactie@sallander.nl

Bakker Albert Voorthuizen legt uit waarom brood uit de oven zoveel lekkerder is dan brood uit de broodbakmachine.
BALKBRUG – Het was vorige week woensdag
voor sommigen wel even schrikken: volg je een
cursus broodbakken in korenmolen De Star
in Balkbrug, blijkt dat het meel niet van die
molen afkomstig is. Volgens molenaar Wim
Wassink is dat niet omdat de molen niet kan
malen of omdat de molenaar niet wil, maar
omdat deze tijd andere eisen stelt aan het
malen van graan dan vroeger. Overigens had
de bekentenis van de molenaar geen invloed
op de inhoud van de cursus of de interesse van
de deelnemers.
De gemeente Hardenberg is eigenaar van de
molen en wil dat de molen in originele staat
blijft. Daardoor kan er geen consumptiemeel
gemalen worden, want dan zouden geen stenen
molenstenen gebruikt mogen worden, het graan
zou eerst helemaal geschoond moeten worden
en de molenaars zouden met haarnetje op en
mondkapje voor moeten werken. En dat willen
ze niet, want dan zijn ze onverstaanbaar tijdens
rondleidingen. De vrijwillige molenaars van De

Glasleverancier failliet
HARDENBERG - De kans bestaat
dat het nieuwe gemeentehuis in
Hardenberg op het moment dat de
ambtenaren erin trekken nog niet
af is. Vorige week werd bekend gemaakt dat de leverancier van de glazen gevelpanelen failliet is. Het glas

Star gaan daarom wekelijks naar Hellendoorn,
om daar met kunststenen het graan te malen.
Hoewel de gemeente Hardenberg eigenaar is,
wordt het beheer niet door ambtenaren uitgevoerd. Er is een beheerstichting Molen de Star,
die ervoor zorgt dat de molen kan blijven draaien
en die activiteiten organiseert om de molen aan
bekendheid en inkomsten te helpen. Eén van die
activiteiten is een broodbakcursus. Geen workshop, want het enige dat de deelnemers mogen
doen is de tips opschrijven die de bakker geeft,
het stellen van vragen over het bakproces en het
tussendoor proeven van brood en koekjes.
Woensdag 29 februari was de eerste van dit
seizoen. Tien deelnemers uit (voornamelijk)
Balkbrug, Dedemsvaart, Lutten en Hardenberg
kregen tussen 19.00 en 22.00 uur van meesterbakker Albert Voorhorst de fijne kneepjes te
horen over het bakken van brood, het maken van
deeg voor amandelkoekjes en het verwerken van
bladerdeeg en vulling tot vruchtkoeken.

voor de gele panelen (bronskleurig,
noemt de gemeente ze) komt uit
China en wordt chemisch gehard
en verder behandeld bij Tetterode in
Voorthuizen. Nu dit bedrijf onlangs
failliet is verklaard moet aannemer
Volker Wessels op zoek naar een
andere leverancier. De extra kosten
komen voor rekening van de aanne-
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Tijdens de rijsperiode van het deeg vertelde
molenaar Wassink over de molen en de meelproducten. Bakker Voorhorst liet vervolgens filmpjes
zien over broodbakken in een professionele
bakkerij en foto’s van zijn reizen als een soort
ontwikkelingswerker naar landen in Afrika, Azië
en Zuid-Amerika, waar hij mensen heeft geholpen met het verbeteren van het lokale bakproces.
De deelnemers aan de cursus, drie mannen en
zeven vrouwen, waren na afloop van de cursus
nog net zo enthousiast als aan het begin van de
avond. De meesten hadden al vaker brood gebakken, maar de tips van Albert Voorhorst die
tijdens de cursusavond ook in praktijk werden
gebracht zorgden ervoor, dat ze bijna niet konden
wachten om het geleerde uit te proberen. Wie de
cursus ook wil volgen moet even wachten, want
de gehele maand maart is volgeboekt. Het meel
is echter iedere woensdagmiddag en zaterdag
te koop in de molenwinkel en de bijbehorende
recepten voor het brood en de amandelkoekjes
zijn te vinden op de website www.molendestar.nl.

mer en niet van de gemeente, zegt
wethouder Douwe Prinsse, omdat
dit in de contracten is afgesproken.
Tot nu toe is bijna 40 procent van
de panelen geleverd. Ook als de panelen later worden geleverd kan er
in juli door de ambtenaren worden
verhuisd, want het gemeentehuis is
al waterdicht.

Afstraffing voor HHC
HARDENBERG – Via RTV Oost
heeft heel Overijssel zaterdag
kunnen zien dat de verdediging
van topklasser HHC af en toe op
een tweedeklasclubje lijkt. Tegenstander Genemuiden was feller,
scherper en won verdiend met 0-4.

