Kortweg
Rommel – In de Buurtkamer Hardenberg aan de Burgemeester
Bramerstraat wordt zaterdag 31
maart van 10.30 tot 15.00 uur een
rommelmarkt gehouden. Twee
weken later, op zaterdag 14 april,
wordt op dezelfde plek en dezelfde
tijd een boekenmarkt gehouden,
met daarnaast verkoop van lp’s,
cd’s en dvd’s. Beide markten worden gehouden ten behoeve van de
aanschaf van een geluidsinstallatie
voor de Buurtkamer.
Vertrek – Spits Renco van Eeken
gaat topklasser HHC verlaten. Zijn
nog doorlopende contract wordt
per 1 juli ontbonden. Van Eeken
is van plan vanaf januari 2013 in
Australië te gaan voetballen. Om
ritme en conditie vast te houden wil
hij nog een half jaar bij een club in
het noorden van het land spelen.
Ook Kevin Mooibroek en Berry
Hoogeveen stoppen aan het eind
van het seizoen. Mooibroek kan zijn
werk niet meer combineren met het
voetbal. Datzelfde geldt voor Hoogeveen. Het contract met verdediger
Stijn Pol is verlengd met twee jaar.

Afgelopen zaterdag heb ik een rit
van Sibculo naar vuilnisbelt Het
Bovenveld gemaakt. Sorry, vuilnisbelt is ouderwets, dat heet nu
milieubrengstation. Daar breng je
geen milieu natuurlijk, maar datgene dat je brengt komt weer ten
goede aan het milieu. Hoe dan ook,
15 kilometer heen en 15 kilometer
terug om gratis twee zakken compost op te halen. Het was die dag de
landelijke Compostdag. En iedere
inwoner van Hardenberg kon dat
cadeautje in ontvangst nemen als

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

dank voor zijn of haar inspanning
om het gft-afval goed te scheiden.
Ik heb dus drieënhalve euro uitgegeven om gratis twee zakken à 20 liter
in ontvangst te kunnen nemen, ter
waarde van twee euro. Maar ja, gratis hè. De gemeentelijke dank en dus
mijn winst had trouwens wel wat
groter mogen zijn. In de gemeente
Borger kregen de inwoners 4 zakken compost. Ach, eigenlijk moet je

Woensdag 28 maart 2012
tevreden zijn met wat je krijgt, want
de gemeente had zich ook als Losser
kunnen gedragen die maar één zak
compost heeft uitgedeeld. Topper
dit jaar was de gemeente Zutphen,
met 5 zakken compost per inwoner.
Die gemeente had echter wat goed
te maken, want het imago van de
IJsselstad heeft een forse deuk opgelopen. Burgemeester Arnold Gerritsen (D66) weigert namelijk bij
de viering van Koninginnedag het
zesde couplet van het Wilhelmus
te zingen. Het eerste, over Duits

bloed en het eren van de koning
van Spanje, krijgt hij nog wel uit
zijn keel maar het couplet waarin
staat dat God zijn schild is waarop
hij wil bouwen, nee, dat gaat te ver.
Heeft iets te maken met scheiding
van kerk en staat. Maar nou bedenk
ik opeens dat Hardenberg voor
het eerst ook een liberale burgemeester heeft. Wat zal die op 30
april gaat zingen? Wel of geen 6e?
Inzetten kan via www.bwin.com.
r.gritter@sallander.nl

Kinderboerderij Baalder maakt
kans op een Appeltje van Oranje

Zandkasteel - Elders kost een
kaartje 35 euro, in Hardenberg
maximaal 15. De organisatoren van
het Zomertheater in Hardenberg
hebben zich de kritiek van afgelopen jaar aangetrokken, toen ouders
verzuchtten dat ze een klein kapitaal
kwijt waren om het Sesamstraattheater te bezoeken. De tweede editie
van het Zomertheater, met meer
inbreng van ondernemers en minder
van de overheid, brengt van 24 juli
tot 11 augustus Koning Koos, Sassa
en Toto naar Hardenberg. Dit zijn de
hoofdrolspelers van het populaire
kinderprogramma Het Zandkasteel.
Naast de voorstellingen in theater
de Voorveghter in Hardenberg worden er diverse culturele activiteiten
georganiseerd voor inwoners en
zomergasten in de hele gemeente
Hardenberg. Hèt succesnummer
van verleden jaar, de parade door
het centrum van Hardenberg, krijgt
in elk geval een vervolg.
Fietsen – Donderdag 17 mei vertrekt een groep van 25 leerlingen
van het Vechtdal College Dedemsvaart vanuit Parijs om in 6
dagen terug te fietsen naar de plek
waar hun school staat. Een tocht
van 600 kilometer voor het goede
doel: Stichting KIKA, kinderen
kankervrij. De deelnemers laten
zich sponsoren door de lokale ondernemers, familie en vrienden.
De tocht wordt gehouden ter nagedachtenis aan hun schoolgenoot
Debora Kosse, die verleden jaar aan
kanker is overleden. De leerlingen
worden vergezeld door 2 docenten
en 4 ouders.

Leerlingen van klas 3 werkbegeleider zorgbedrijf van de Groene Welle leggen samen met cliënten van de Baalderborg een moestuin aan.
HARDENBERG – De normale gang van
zaken op de kinderboerderij Baalder in de
gelijknamige wijk van Hardenberg is vorige
week woensdag ernstig verstoord. Oorzaak
was de komst van een filmploeg die opnames
moest maken voor Appeltjes van Oranje,
sinds 2003 de jaarlijkse prijs van het Oranje
Fonds voor organisaties die zich inzetten voor
een leefbare samenleving en het verbeteren
van de maatschappelijke samenhang tussen
verschillende groepen.

Verhalen – Bij de Blauwe Bogenbrug in Dalfsen wordt zaterdag 12
april het eerste Verhalenpunt in
gebruik genomen. Het Verhalenpunt is een trappaal waarvan er 30
worden geplaatst in het Vechtdal,
met verhalen voor kinderen en voor
volwassenen. Zo’n trappaal is een
buis van een meter hoog, waarin
een usb-stick zit die verhalen in
digitale kwaliteit kan laten horen.
Om de energie op te wekken voor
het apparaat moeten een trappedaal
worden bediend. In Dalfsen wordt
het verhaal van de overstroming in
1926 verteld. Andere verhalen gaan
bijvoorbeeld over de wilde deerne
van Kranenburg, het ontstaan van
de Lemelerberg en de smokkelaars
in Vilsterborg.

Dat laatste is een hele mondvol, maar de betekenis wordt duidelijk gemaakt in Baalder. Daar

redactie@sallander.nl

Het Werkplein Hardenberg heeft
de afgelopen weken kandidaten

Meer mensen
nodig in de zorg
HARDENBERG - Op het Werkplein in het LOC aan de Parkweg
in Hardenberg is dinsdag 20 maart
het project Instroom Zorg van start
gegaan. Dit project is bedoeld om
werkzoekenden die al enige tijd een
uitkering hebben te laten instromen
in de zorgsector. De verwachting is
dat de zorgsector over enkele jaren
een groot tekort aan medewerkers
heeft. Het project moet ervoor
zorgen dat de instroom van nieuw
personeel wordt vergroot.

is twee jaar geleden de kinderboerderij nieuw
leven ingeblazen door verstandelijk gehandicapte cliënten en scholieren te betrekken bij het
onderhoud aan de boerderij en het verzorgen van
de dieren. Dat gebeurt in eendrachtige samenwerking tussen AOC de Groene Welle, zorginstelling
Baalderborg en de wijkvereniging Baalder.
Het Oranje Fonds heeft dit jaar als thema voor
Appeltjes van Oranje gekozen voor groen. Of het
nou gaat om groen in en om de stad (buurttuinen,
plantsoenen en parken) of om plattelandsgroen,
om klimaat, milieu of duurzaamheid, alles past
binnen het thema als het maar gaat om projecten

met interesse voor de zorgsector
geselecteerd en aangemeld voor een
intake bij de Baalderborg Groep of
de Saxenburgh Groep. Hieruit zijn
19 kandidaten geselecteerd. Zij beginnen in april met de verkorte opleiding tot Helpende/Verzorgende
(niveau 2) in een leerwerkconstructie. Dit wordt gefinancierd door de
zorgaanbieders. De deelnemers
hebben nu een WW- of WWBuitkering. Uitgangspunt is dat ze
gedurende de opleiding hun uitkering houden. Nadat de opleiding is
voltooid of na maximaal een jaar
werkervaring bieden de Baalderborg Groep of de Saxenburgh Groep
de kandidaten een betaalde baan
aan of een leerarbeidsovereenkomst
(niveau 3).

die groen gebruiken voor de sociale binding in
een wijk, dorp of stad. Omdat het project in
Baalder aan die voorwaarden voldoet is het met
9 andere projecten genomineerd voor één van
de drie prijzen. Voor de drie winnaars van het
Appeltje van Oranje ligt een bedrag van 15.000
euro klaar en een bronzen beeldje gemaakt door
Koningin Beatrix. De prijs wordt jaarlijks in
mei uitgereikt door Prinses Máxima tijdens een
feestelijke bijeenkomst op Paleis Noordeinde. De
filmopnames die woensdag zijn gemaakt worden
gebruikt bij de beoordeling door de jury en de
presentatie bij prijsuitreiking.
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Ziekenhuis voorbereid
op bevolkingsonderzoek
HARDENBERG - Het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg
heeft een groot aantal nieuwe scopen (kijkers) en HD-beeldschermen
aangeschaft. Het ziekenhuis is hiermee goed voorbereid op het voor
2013 aangekondigde bevolkingsonderzoek op dikke darmkanker.
De scopiekamer in het ziekenhuis
werkt sinds kort met een compleet
nieuw voorraad scopen, waarmee
inwendig onderzoek wordt gedaan
van dikke en dunne darm, slokdarm,
maag en longen. Via een slang
wordt een kijker ingebracht. Met
deze kijker worden bijvoorbeeld
ontstekingen, gezwellen, poliepen
of zweertjes zichtbaar. De hoge

kwaliteit van de nieuwe beeldschermen zorgt ervoor dat de arts
de diagnose nog beter kan stellen.
Bovendien kan de patiënt met alle
onderzoeken meekijken.
Overigens is de aanschaf van nieuwe scopen niet beperkt tot de
scopiekamer: ook andere afdelingen beschikken sinds kort over de
nieuwe apparatuur.

