Woensdag 30 mei 2012

Kortweg
Gas - Vrijdag 1 juni is de landelijke Groengas dag. In Hardenberg
kunnen liefhebbers die dag tussen
12.00 en 15.00 uur bij autobedrijf
Mastebroek een Groengas auto
testen. De Volkswagen caddy’s van
de Toezichthouders Veiligheid Hardenberg die op Groengas rijden zijn
beschikbaar, maar er is ook een Fiat
Ducato bedrijfsauto beschikbaar
gesteld door Cogas, een Fiat Doblo
van ATS uit Balkbrug en een Mini
Cooper van Orange Gas. Verder is
er een markt met informatie over de
mogelijkheden die er zijn om een
Groengas installatie in te bouwen,
milieuvoordelen, besparingen en de
subsidieregeling van de provincie.
Snippergroen - Liberaal Hardenberg heeft een meldpunt geopend
waar de inwoners uit de gemeente
Hardenberg terecht kunnen met
hun opmerkingen en klachten over
snippergroen. De gemeente Hardenberg wil dat inwoners stukjes
openbaar groen huren of kopen,
terwijl diezelfde inwoners tot nu
toe het onderhoud gratis hebben
uitgevoerd. Om te weten te komen
wat er gaande is vraagt Liberaal
Hardenberg die inwoners te reageren via snippergroen@gmail.com.

Jong & dynamisch. Elk bedrijf
dat websites maakt is jong en
dynamisch. Tenminste, dat zetten
ze van zichzelf op de voorpagina,
als een soort reclameleus. Je moet
jong en dynamisch zijn, dan pas tel
je mee. Dat ze jong zijn is logisch,
want de meeste bedrijfjes – ooit
begonnen op de slaapkamers van
een paar puistige pubers – komen er
na een paar jaar achter dat ze geen
bestaansrecht hebben en verdwijnen
weer. De clubs, scholen en instellingen die voor een dubbeltje op de
eerste rang wilden zitten in grote
verwarring achterlatend. En daarna
komen er weer nieuwe bedrijfjes,
niet gehinderd door kennis over wat
hun voorgangers is overkomen. Ook
jong & dynamisch.
De makers van de site Jij & Overijssel moeten van dit soort zijn. De

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

provincie Overijssel daagt haar inwoners uit om de eigen woonplaats
of favoriete plek in Overijssel een
volksverhaal te geven en dat verhaal
kun je dan zenden naar de website
Jij & Overijssel. Of eigenlijk kon,
want de deadline is al verstreken.
Je verhaal zou op de site worden
geplaatst en inwoners van Overijssel konden vervolgens stemmen via
hun Twitter- of Facebookaccount.
Voor de winnaar is er trouwens
nog iets meer te halen dan alleen
de spreekwoordelijke eer: de publieksprijs bedraagt namelijk 5.000
euro en de winnaar van de juryprijs
ontvangt maar liefst 20.000 euro.
(Dat laat maar weer eens zien dat
de provincie barst van het geld en

van gekkigheid niet weet hoe ze het
kwijt moet raken.)
Maar goed, dat stemmen ging
natuurlijk mis, want jong & dynamisch betekent ook vaak prutswerk
leveren en verkeerde inschattingen
maken. Het verhaal De steur van
sluis 7 van Hardenberger Gerrit
van Faassen was op tijd ingeleverd
(zowel op papier als digitaal) maar
niet geplaatst. Nadat anderen al
dagenlang stemmen hadden ontvangen en er diverse mails naar
de organisatoren waren gestuurd
kwam er eindelijk een reactie, een
mail voor de heer Faassen (i.p.v.
Van Faassen) en een dag later voor
de heer Faessen. Tja, er was iets
mis gegaan met de computer, heel
sneu, sorry, sorry, sorry maar nu
stond alles op de site. Wat niet waar
was, zodat opnieuw moest worden

gereageerd. Vijf dagen te laat was
alles rond. Dat was het gepruts. De
verkeerde inschatting heeft te maken met de manier waarop gestemd
mag worden. Hebt u een idee wie
volksverhalen inzenden? Zijn dat
twintigers en dertigers, of vijftigers
en zestigers? En wie maken gebruik
van Twitter en Facebook? Precies,
de doelgroep is niet in staat om op
een normale manier te laten weten
welk verhaal hem of haar het meest
bekoort. Zoek dat verhaal trouwens
maar eens op, over de steur die
lang geleden in de Dedemsvaart is
gevangen. Geschreven door iemand
die niet meer jong & dynamisch is,
maar wel over veel ervaring beschikt. En uiteindelijk heb je daar
meer aan.
r.gritter@sallander.nl

Maria komt naar De Voorveghter

Joden – In Neuenhaus (D) vinden
allerlei activiteiten plaats om te
gedenken dat het 29 juli zeventig
jaar geleden is dat de joodse dorpsbewoners werden opgepakt en naar
Theresienstadt gestuurd. Enkele van
die activiteiten zijn ook interessant
voor Nederlanders, menen de organisatoren. In het plaatselijk gymnasium wordt 3 juni de tentoonstelling
De meisjes van kamer 28 geopend.
Zo’n 60 joodse meisjes van 12 tot
14 jaar zijn tussen 1942 en 1944
ondergebracht in Zimmer 28 in het
concentratiekamp Theresienstadt.
Vijftien van hen hebben het kamp
overleefd. Voor de tentoonstelling
die tot 22 juni te zien is in de aula
van het Lise Meitner Gymnasium
is een Nederlandse vertaling van de
Duitse teksten aanwezig.
Scheidsrechter –Voor het tweede
achtereenvolgende jaar fluit topscheidsrechter Bas Nijhuis wedstrijden op sportpark ’t Hoge Holt
tijdens het voetbaltoernooi voor
vrouwen op 8, 9 en 10 juni. Nijhuis
leidt zaterdag 9 juni enkele groepswedstrijden en de twee finales.
Fusie – De besturen van de Stichting ProKind, Stichting Peuterspeelzalen Hardenberg, Stichting
Peuterspeelzalen Avereest en gastouderbureau Vechtdal zijn onlangs
gefuseerd. De organisaties gaan
gezamenlijk verder onder de naam
Welluswijs. Welluswijs biedt onder
meer dagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang aan
voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de
regio Hardenberg.
Debat - In theater De Voorveghter
vindt donderdag 31 mei om 13.30
uur het grote slotdebat plaats van de
Overijsselse editie van Werelddebat
op school. Middelbare scholieren
uit de Millenniumgemeenten Deventer, Hengelo, Zwolle en Hardenberg gaan met elkaar in debat
over Internationale samenwerking,
de Millenniumdoelen en het lokale
bestuur. De scholieren zijn de afgelopen weken klaargestoomd voor
dit slotdebat door raadsleden en
het debatbureau Debatrix. De finale
van de debatwedstrijd wordt gepresenteerd door SBS-presentatrice
Tooske Ragas. De prijsuitreiking
is zo rond 15.30 uur.

redactie@sallander.nl

Vorige week werd geoefend in de aula van het Vechtdal College in Hardenberg.
HARDENBERG - Nog anderhalve week en dan moeten de 70 Hardenbergers van protestantse huize laten zien of ze de liederen en teksten
van de musical Maria onder de knie hebben. Zaterdag 9 en zondag 10
juni staan ze op het toneel van theater De Voorveghter.
Maria, de kracht van de liefde, is de titel van deze Bijbelse musical. Nogal
opmerkelijk, de keus voor een bij uitstek katholiek hoofdpersoon door
leden van een PKN-werkgroep in Hardenberg. Als voorbereiding konden

kerkleden vorige maand op bezoek bij Maria. Er was namelijk een tocht
uitgezet langs Mariakapellen in Twente, met veel wetenswaardigheden
over de moeder van Jezus.
In de musical staat het leven van Maria centraal. Allerlei gebeurtenissen
uit haar leven worden in de musical uitgespeeld en bezongen, maar tegelijkertijd speelt een verhaal in de tijd van nu, waarin allerlei actuele thema’s
aan bod komen. De voorstellingen beginnen beide avonden om 20.30 uur.

Meer planten dan kappen Skeelertocht
HARDENBERG - De raadsleden
van de gemeente Hardenberg zijn
niet allemaal goed op de hoogte
van wat nou ‘des gemeentes’ is
en wat tot het eigendom van de
provincie behoort. Enkele weken
geleden dacht Liberaal Hardenberg
dat Hardenberg meer rotondes bezit die in aanmerking komen voor
onderhoud door ondernemers dan
B&W hadden aangegeven. Vergeten was de provinciale rotondes
van het totaal af te trekken. Nu is
het GroenLinks dat aangeeft dat
er langs de Jachthuisweg richting
Lutten bomen zijn verdwenen, die
goed gecompenseerd zouden kunnen worden met aanplant langs de

parallelweg, maar er niet aan heeft
gedacht dat het een provinciale weg
is. Maar, zo reageren B&W op het
idee van GroenLinks, de provincie
gaat zeker nieuwe bomen planten
ter compensatie.
Overigens heeft de gemeente nu
voor het eerst ook eens laten zien
hoeveel bomen jaarlijks worden
gekapt en hoeveel ter compensatie
worden geplant. Afgelopen seizoen
zijn er 328 geveld en 431 nieuw
geplant, een jaar eerder zijn 241
gekapt en 215 geplant en het jaar
daarvoor hebben 259 bomen het
loodje gelegd en zijn er 1004 bijgekomen in openbaar terrein.
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HARDENBERG - Schaats- en
skeelervereniging Hou Streek
houdt zaterdag 2 juni de 14e editie van de Sallandse Grenstocht.
Dit is een grensoverschrijdende
recreatieve skeelertocht langs
Hardenberg, Gramsbergen en de
Duitse dorpjes Laar en Wielen.
Het is een zogenoemde vrije tocht,
wat wil zeggen dat er geen voorrijders zijn en dat iedereen in zijn
of haar eigen tempo kan rijden.
De deelnemers kunnen kiezen uit
afstanden tussen 5 en 100 kilometer.
Start- en finishlocatie is recreatiepark ’t Hooge Holt in Gramsbergen. Inschrijven kan tussen 8.30

en 13.00 uur. De start van de grote
groep is om 09.30 uur. De gehele
route is met pijlen uitgezet en waar
nodig geveegd. Bovendien ontvangen alle deelnemers een duidelijke
routebeschrijving. Na afloop is er
voor iedereen een herinneringsmedaille. Het dragen van een helm is
verplicht.

Rommelmarkt
KLOOSTERHAAR - Buurtvereniging Groenedijk uit Kloosterhaar
houdt vrijdag 5 juni een braderie en
rommelmarkt. Van 16.00 tot 20.00
uur kan iedereen naar hartenlust
snuffelen op deze markt, meedoen
aan spelletjes en genieten van een
hapje en een drankje. Voor de kleintjes is er een springkussen geregeld.

