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Kortweg
Treinen - De provincies Overijssel
en Drenthe en Regio Twente hebben
aan vervoerbedrijf Arriva opdracht
gegeven de treinlijn Zwolle-Emmen
en Almelo-Mariënberg, onderdelen
van de Vechtdallijnen, te exploiteren vanaf december 2012. Hiervoor
bouwt treinfabrikant Stadler in
Zwitserland 14 nieuwe elektrische
treinen. De Overijssels gedeputeerde Gerrit Jan Kok is bij de
oplevering van de eerste trein aanwezig. De oplevering vindt dinsdag
12 juni plaats in de Zwitserse plaats
Bussnang.
Expo – Van 7 juni tot 1 juli zijn
beelden van Pohluma Jansen uit
Lelystad en foto’s van Jan Snijder
uit Gramsbergen te zien in de Theetuin Geerdijk aan de Noorderweg in
Geerdijk. Snijder houdt zich de laatste jaren vooral bezig met abstracte
fotografie. Hij werkt bij voorbeeld
met glas en licht of met projecties
met behulp van glazen voorwerpen.
Theetuin Geerdijk is geopend donderdag tot en met zondag van 10.00
tot 17.00 uur.

In Engeland maken ze van een
molshoop een berg, als de Nederlanders van een mug een olifant
maken. En in Frankrijk maken ze
er een hele kaas van: En faire tout
un fromage. En in Hardenberg en
omstreken? Daar maken ze een heel
spektakel van een naamsvolgorde.
Een week of twee geleden werd
duidelijk dat het samengevoegde
ambtenarenkorps van Hardenberg
en Ommen gaat heten Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Of
het niet logischer was de volgorde
om te keren, vroeg de meneer van
De Stentor aan burgemeester Peter
Snijders. Tenslotte telt Hardenberg
beduidend meer inwoners en komt
de H voor de O in het alfabet. Kan
wel zo zijn, vertelde de burgervader, maar Ommen stelde er prijs op
als eerste genoemd te worden. En
eigenlijk is dat wel begrijpelijk. In
de jaren ’50 greep Ommen naast de

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

miljoenen van de rijksoverheid om
Noordoost-Overijssel economisch
te ontwikkelen, terwijl Hardenberg
werd verblijd met de komst van de
Wavin. Die fabriek zorgde voor de
komst van nog meer industrieën,
meer mensen, meer woningbouw,
meer scholen, een theater, groter
ziekenhuis, verzorgingstehuis,
sportparken en sporthallen en een
groeiende middenstand. Zelfs de
vurig gehoopte komst van een HBS
ging aan de Ommer neus voorbij,
want dankzij beter lobbywerk kreeg
Hardenberg die ene christelijke
HBS die in de regio mocht komen.
Sindsdien lijdt Ommen aan een
vorm van PTSS, aan posttraumatische stress tengevolge van een
emotionele dreun. En sinds 1963
heeft die geestelijke schade zelfs

een gezicht. Of beter: een lijfje, een
zwart kuikenlijfje met op z’n kop
een halve eierdop. De Italiaanse tekenaar Toni Pagot moet aan Ommen
hebben gedacht toen hij in dat jaar
voor het eerst Calimero tekende,
het kuikentje dat steeds klagend
roept dat hij klein is en anderen
groot en dat dit niet eerlijk is. Dat
de gemeenteraad van Hardenberg
nu de buurgemeente grootmoedig
een vorm van geestelijke medicatie
heeft toegediend door akkoord te
gaan met het voorop plaatsen van de
naam Ommen, is prijzenswaardig.
En toch ging het nog bijna fout.
De ChristenUnie vroeg dinsdag 29
mei bij monde van fractievoorzitter
Wim Boersma of die naamsvolgorde wel goed was. Hardenberg
geeft tenslotte jaarlijks veel geld
uit om de gemeente op de kaart te
zetten, er rijden zelfs vrachtwagens
rond om de naam of eigenlijk: het

merk Hardenberg te promoten.
Waar komt dat verlangen vandaan
en waarom hebben B&W van
Hardenberg ingestemd met deze
volgorde, wilde Boersma weten.
Waar dat verlangen vandaan komt
mag nu wel duidelijk zijn en dat
B&W met de onlogische volgorde
hebben ingestemd is omdat ze rekening willen houden met de Ommer
gevoelens. Bovendien gaat het niet
om een naam voor een gemeente
maar alleen om de naam voor een
groep samengevoegde ambtenaren,
was de reactie van de meneer met de
Hardenberger ambtsketen om zijn
nek. De ChristenUnie wilde er geen
halszaak van maken, zodat Ommen
kan gaan werken aan het herstellen
van de traumatische ervaring van
ruim een halve eeuw geleden. Ach,
hoe gelukkig kun je iemand maken
door de letters OH van ouwehoeren
te hanteren.
r.gritter@sallander.nl

Vechtdal College gebruikt garage als lesruimte

WAK - In het kader van de landelijke Week van de Amateurkunst
geeft Katja Kaduk zaterdag 9 juni
een tekenworkshop in Bibliotheek
in Hardenberg. Deze workshop is
geschikt voor creatieve kinderen
van 7 t/m 11 jaar. De workshop is
van 11.00 tot ca. 12.30 uur. ’s Middags wordt een workshop illustreren
gegeven door een docent van de
Muzerie en Iena Redeker van de bibliotheek. Opgeven kan onder meer
telefonisch (270271). Er is ruimte
voor maximaal 15 deelnemers.
Olie – In Nederland heten de oliepompen bij Schoonebeek jaknikker, net aan de andere kant van de
grens bij Emlichheim noemt men
ze paardenkop. Die Duitse pompen
(actief sinds 1943) hebben onlangs
het tienmiljoenste vat aardolie
opgepompt. Het bereiken van deze
mijlpaal valt precies samen met de
viering van het 700-jarig bestaan
van Emlichheim. Momenteel worden in het Emlichheimer Veld op
95 locaties jaarlijks 160.000 vaten
aardolie gewonnen. Ter vergelijking: aan de Nederlandse kant, in
Schoonebeek en omgeving, is de
NAM in 2011 weer begonnen met
het oppompen van aardolie. Het is
de bedoeling de komende kwart
eeuw 120 miljoen vaten te winnen,
beduidend meer dus dan in Emlichheim naar boven wordt gehaald.
Voetbal - De 17 editie van het
voetbaltoernooi voor vrouwen van
sv Gramsbergen op sportpark ’t
Hoge Holt begint vrijdag 8 juni
om 16.40 uur. Normaal gesproken
is zaterdag de aftrap, maar dit jaar
zijn maar 4 van de 5 velden beschikbaar vanwege renovatie van
het hoofdveld. Het deelnemersveld
is dit keer sterk nationaal getint.
Waren er vorig jaar nog zeven buitenlandse teams, dit jaar zijn dat er
maar drie. De regionale inbrengt
komt van Bergentheim, Bruchterveld, HHC Hardenberg, OZC en
de organiserende vereniging. Voor
toernooidirecteur Cor van Dalen is
dit de laatste editie.
e

Jeu de boules – Een bijdrage in de
verbouw van het clubhuis heeft de
jeu de boulesvereniging Hardenberg niet gekregen van de lokale
overheid, maar B&W willen wel
een deel betalen van het bestratingwerk. De club krijgt ruim 800 euro,
zijnde een kwart van de kosten.

redactie@sallander.nl

De garage aan het Oosteinde heeft weer even het gevoel dat hij ertoe doet.
HARDENBERG – De oude Citroëngarage in het centrum van Hardenberg, bij senioren bekend als garage Ten Cate, is weer in bedrijf.
Leerlingen van de afdeling voertuigentechniek van het Vechtdal College gebruiken in plaats van hun eigen technieklokalen de garage als
lesruimte. Deze tijdelijke verhuizing is nodig omdat de praktijklokalen
van de sector vmbo worden verbouwd.
De school wil op een andere manier praktisch onderwijs verzorgen en daartoe moeten lesruimtes worden aangepast. Vijf jaar geleden zijn de eerste
plannen gemaakt om de muren tussen de verschillende techniekafdelingen
zowel figuurlijk als letterlijk te slopen. Leerlingen zien meer van andere
afdelingen en kunnen ruimer kiezen. Iemand die voertuigentechniek doet
kan nu ook makkelijk een lascursus volgen als hij dat nodig heeft, en een
timmerman kan ook metselen leren. Door de nieuwe manier van werken
en de verbouw van aparte praktijklokalen tot grote techniekpleinen is er
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ook meer ruimte om leerlingen in klas 1 en 2 kennis te laten maken met
praktijkgericht onderwijs.
Hetzelfde gaat gebeuren en is voor een deel al gebeurd met de afdelingen
verzorging, consumptieve technieken en handel en administratie. Zij gaan
samen als Dienstverlening & Commercie door het leven, met nieuwe
lesruimtes en een andere manier van onderwijs geven. Met een subsidie
van het rijk en een deel eigen geld is de school dit jaar begonnen met het
verbouwen van de keuken en de bouw van een restaurant. Om de praktijk
zoveel mogelijk na te bootsen gaan de toekomstige koks en obers vanaf
september wekelijks twee avonden diners verzorgen en een middag een
lunch voor gasten van buiten de school. Na de verbouwing van de ruimtes
voor consumptieve technieken en verzorging is begonnen met de ombouw
van de praktijklokalen voor techniek. De ruimte voor handel en administratie wordt tijdens de zomervakantie verbouwd tot een kantoortuin. Vanaf
september wordt dan niet meer gewerkt in 8 losse afdelingen, maar in 3
blokken: Techniek, Dienstverlening & Commercie en Landbouw Breed.

Beter Wonen wil alleen in dorpen verhuren aan hogere inkomens

Goedkope woningen

de grens, zegt Cees Naberman van
Beter Wonen, maar in andere kernen
komen ook mensen aan bod die tot
43.000 euro verdienen.

HARDENBERG – Aan de Zwaluwstraat en de Leeuwerikstraat
in Heemse gaat woningcorporatie
Beter Wonen elf woningen bouwen,
ter vervanging van de zeven die
er stonden. Er komen onder meer
vier duplexwoningen voor starters.
Doordat meer woningen worden
gebouwd dan er stonden kan de
huur relatief laag worden gehouden.

HARDENBERG – Woningcorporatie Beter Wonen gaat ook woningen
toewijzen aan woningzoekenden
die meer verdienen dan 34.000 euro
per jaar. Normaal gesproken mag
dit sinds 2011 niet meer, maar een
woningcorporatie mag voor maximaal 10% van de toewijzingen een
uitzondering maken. In de hoofdkern Hardenberg is 34.000 euro

“Wij zijn vaak de enige aanbieder
van huurwoningen in deze gebieden. Er zijn woningzoekenden die
net boven de inkomensgrens vallen.
Wij willen deze mensen de kans

geven om toch in hun eigen dorp te
blijven wonen”, vertelt Naberman.
Bij deze 10% toewijzingen gaat
Beter Wonen wel eerst voorrang
verlenen aan urgenten. Dit zijn
huishoudens waar de behoefte aan
woonruimte dringend noodzakelijk
is uit het oogpunt van gezondheid,
veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten.

