Kortweg
Millennium - De stichting 2015
houdt zaterdag 23 juni van 13.00
tot 17.00 uur een Millenniummarkt
in het centrum van Hardenberg.
Er staan 20 kraampjes van goede
doelen stichtingen, kinderen kunnen meedoen aan de voorronde
Beste kinderkok van Hardenberg,
Hibertad houdt een rally met elektrische auto’s en tot 16.00 uur kan
het Repaircafé bezocht worden,
waar vakmensen helpen met het
reparen van broodroosters, truien,
speelgoed en ander spul dat op de
nominatie staat om weggegooid te
worden. Verder wordt twee keer
een workshop djembé gegeven, om
14.30 en 15.30 uur. De workshops
duren een half uur en kennen per
keer een deelname van maximaal
20 personen.
Verhuizing – De meeste ambtenaren in de gemeenten Hardenberg en
Ommen krijgen 10 juli een andere
werkplek. Dat komt door de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis
in Hardenberg, maar ook door de
ambtelijke fusie van Hardenberg
met Ommen. De twee groepen ambtenaren worden ineen gevlochten en
gaan voortaan verder als Bestuursdienst Hardenberg-Ommen. Voor de
inwoners van beide gemeenten verandert er weinig, tenzij ze wekelijks
een paspoort of bouwvergunning
kwamen aanvragen bij dezelfde
ambtenaar. Vrijdag 6 en maandag 9
juli zijn beide gemeentehuizen gesloten in verband met de verhuizing.

De week begon met koffie. Douwe
Egberts, de koffiebrander, is volgens eigen zeggen thuis gekomen.
Maandag werd iedereen via een
groots opgezet mediaoffensief
voorbereid en dinsdag was het zover: DE ging naar de beurs. Na jaren
losgeweekt van het Amerikaanse
bedrijf Sara Lee. Of beter: van de
Amerikaanse pensioenfondsen die
in Sara Lee beleggen en die volgens
eigen regels geen buitenlandse aandelen mogen bezitten. DE is weer
in Nederlandse handen en dat was
voor tv-ploegen reden genoeg om
naar de fabriek van de koffiebrander
af te reizen en daar onder meer koffieproevers te interviewen. Wat mij
is bijgebleven, is dat één proever
werd gevraagd of hij ook wel eens
Senseo dronk. Toen het stil bleef
werd de vraag herhaald, waarna de
man het bijna oudtestamentische
gezegde uitsprak: Wie appelen
vaart, die appelen eet. Een omtrek-

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

kende beweging die wel duidelijk
maakte wat hij eigenlijk bedoelde:
Senseo is niet te drinken. Dat DE nu
met nieuw elan aan de slag gaat en
betere spullen op de markt brengt is
dan ook hard nodig.
Die nieuwe Senseo-smaken kun je
binnenkort zo’n beetje overal in het
centrum van Hardenberg drinken,
als het aan de lokale PvdA ligt.
Net als Grolsch, Johnny Walker en
Dom Pérignon. Deze partij kwam
de afgelopen week tijdens de behandeling van de voorjaarsnota
met een verhaal dat langzamerhand
op een repeterende breuk begint te
lijken: de winkels op zondag open.
Nieuw was de opmerking dat in de
leegstaande winkels in het centrum
van Hardenberg horeca een plek zou
kunnen vinden. Opmerkelijk, want
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veel leden van de SDAP, een van
de voorgangers van de PvdA, waren lid van de blauwe knoop en als
zodanig bewuste geheelonthouders.
En nu willen de moderne socialisten
het volk aan de drank brengen met
cafés in winkels. Veel cafés, want
er staan nogal wat winkels leeg. Het
ligt trouwens niet voor de hand dat
mensen wel geld gaan besteden aan
cafébezoek terwijl ze dat niet hebben voor de winkels die daarvoor
op die plek zaten.
De PvdA kreeg steun van de VVD,
die het wel ziet zitten om bijvoorbeeld 1 activiteit per maand te
organiseren. Daarbij bleef het zo’n
beetje . Een raadsmeerderheid
ziet niks in winkels open omdat
de meeste winkeliers dat niet willen, activiteiten kunnen nu ook al
worden gehouden (denk aan de
Koninginnenacht op zondagavond)
en de horeca mag al geopend zijn.

Het gejammer en geklaag van een
minderheid is dus onterecht. De
gemeente gaat natuurlijk zelf geen
activiteit organiseren en gaat zelf
geen café beginnen. Het moet van
kroegbazen, organisatoren en winkeliers komen en als die niet willen
houdt alles op. Op internet reageerden meteen enkele inwoners dat
in Hardenberg een grefo-dictatuur
heerst, terwijl bijna iedereen reuring op zondag wil hebben. Dat is
natuurlijk ver bezijden de waarheid,
omdat de meerderheid van de inwoners van de gemeente Hardenberg
bij verkiezingen vrijwillig kiest
voor een partij van christelijke signatuur. Mensen die per se op zondag
winkels willen bezoeken moeten
dus zorgen dat de meerderheid van
de Hardenberger kiezers anders gaat
stemmen of ze moeten hun gerief
maar buiten de deur zoeken.
r.gritter@sallander.nl

Veel deelnemers Hardenberger Avondvierdaagse

Wonen - Het is even moeilijk op
de kantorenmarkt en dus zoekt
woningcorporatie Beter Wonen een
andere invulling voor de gebouwen
Bekke en Bleek aan de Burgemeester Bramerstraat in Hardenberg.
Op de begane grond van de twee
appartementsgebouwen was ruimte
gereserveerd voor kantoren die
‘iets’ met zorg hebben te maken.
Op de eerste en tweede verdieping
zijn 26 woningen voor junioren en
senioren gevestigd. Daar moeten nu
op de begane grond 12 bij komen,
als het aan Beter Wonen ligt.
Nachtzwemmen – In zwembad
De Marsch in Hardenberg vindt
donderdag 21 juni de eerste Midzomernachtduik plaats. Van 21.30
tot 00.00 uur is het zwembad gratis
toegankelijk. Dit uit Scandinavië
overgewaaide evenement is bedoeld
om het zwemmen in de openlucht
extra onder de aandacht te brengen.
Griffier - De opvolger van Jolanda
Waaijer wordt de opvolger van Jolanda Waaijer. Dat lijkt cryptisch,
maar valt eigenlijk wel mee. Zij is
in 2006 als raadsgriffier overgestapt
van Tubbergen naar Hardenberg.
Haar opvolger in Tubbergen werd
Frank Droste. Nu Jolanda Waaijer
per 1 juli gemeentesecretaris van
Hardenberg wordt, moet er een
nieuw raadsgriffier komen. En dat
wordt….. Frank Droste uit Reutum,
de raadsgriffier van Tubbergen.
Nostalgie – De Jan van Arkelschool
in Hardenberg herleeft op Facebook. Het Vechtdal College heeft
voor een van haar voorgangers, de
CSG Jan van Arkel, een Facebookpagina gemaakt. Via dit medium wil
zij oud-leerlingen, oud-docenten en
anderen die bij deze school betrokken waren met elkaar in contact
brengen en hen een platform bieden waar zij herinneringen kunnen
ophalen en beeldmateriaal kunnen
delen. De website is te vinden via
http://on.fb.me/vanarkel.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - De 56e Hardenberger Avondvierdaagse zit er weer op.
Met veel deelnemers, zo was al voor de start bekend, want bij de voorinschrijving in het clubgebouw van Juventa aan de Parkweg hadden zich al
meer dan 2000 wandelaars ingeschreven. Daar kwamen een grote groep
bij die zich bij het startbureau in het Vechtdal College had ingeschreven
plus enkele honderden die alleen op zaterdag wilden deelnemen.
De deelnemers konden 5 of 10 kilometer per avond lopen, hoewel de
wandelaars die voor de dubbele afstand hadden gekozen dit keer extra

moesten lopen. Donderdag moesten ze namelijk omlopen omdat de brug
in de Hoogenweg eruit lag.
Zaterdag kon ook worden deelgenomen aan de Kleppertocht van 20 of
40 kilometer, die voor de 17e keer op het programma stond, en aan de
kleutertocht. Ook die telde veel deelnemers, er waren dit jaar zelfs zoveel
kleutergroepen die wilden meedoen aan de wedstrijd om de originaliteitprijs, dat de organisatoren extra bekers beschikbaar hebben gesteld.

Trillingen in wegdek
leveren energie op

Bewoners willen veiliger N377

HARDENBERG - De proef om te
kijken of voertuigen trillingsenergie
kunnen omzetten in elektrische
energie heeft positieve resultaten
opgeleverd. In het laatste kwartaal
van 2011 is materiaal in de N34
bij Hardenberg aangebracht om
trillingsenergie op te wekken. De
energie is niet voldoende om verkeerslichten of openbare verlichting te laten werken, maar kan wel
gebruikt worden voor bijvoorbeeld
sensoren die signalen geven naar
verkeerslichten. Daar worden nu
nog batterijen, accu’s en zonnepanelen voor gebruikt.
Het toepassen van trillingsenergie
in bestaande wegen blijkt nogal
lastig, maar de onderzoekers zien

wel mogelijkheden voor bruggen
en viaducten, bijvoorbeeld bij voegovergangen. Voordat dit op grote
schaal kan worden toegepast, moet
er eerst nader onderzoek worden
uitgevoerd naar een goede, degelijke constructie.
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BALKBRUG - Balkbrug is ontevreden over de provinciale plannen
voor de N377, de weg tussen Coevorden en Hasselt. De provincie wil
een nieuwe kruising in het dorp, die

Classic TT met sterren van weleer
ANERVEEN - Nederlandse toppers van weleer zoals Marcel Ankoné, Jan
Huberts en Aalt Toersen zijn zaterdag 23 juni aanwezig bij de 9e Classic TT
in Anerveen. Ook oud-wereldkampioen zijspan Rolf Steinhausen komt in
actie met de Busch BMW. Voorafgaand aan de racedag wordt vrijdagavond
nabij café Bolte in Gramsbergen de technische keuring van de motoren
gehouden. Net als vroeger in Assen rijden de deelnemende motoren onder
politiebegeleiding van het rennerskwartier in Anerveen naar de plaats van
keuring en weer terug. Bij deze keuring tussen 18.30 uur en 20.15 uur zijn
een aantal bijzondere racemotoren te zien en te horen. Zaterdag vinden
vanaf 13.00 uur de demo-races plaats in de klassen 50cc, 125cc, 250cc,
350cc, 500cc, zijspanklasse en oldtimerklasse. De toegang tot het circuit
is dankzij sponsoring gratis.

de verkeersstroom 10 tot 20 jaar kan
verwerken. De 1100 bewoners van
het dorp die getekend hebben voor
een ander plan willen een tunnel, die
veel meer veiligheid biedt en heel
wat jaren langer het verkeer kan
verwerken dan de nieuwe kruising.
Het extra geld dat nodig is kan gehaald worden uit de plannen voor
het weggedeelte tussen Balkbrug en
Nieuwleusen. De provincie wil daar
bushaltes weghalen en overgangen
verwijderen, zodat er 100 km/u kan
worden gereden. De bewoners willen die maatregelen niet, omdat ze
de onveiligheid vergroten in plaats
van verminderen. Op dat gedeelte
zou 80 km/u gereden moeten worden. Het geld dat de provincie daar
uitspaart kan dan gestoken worden
in de aanleg van een tunnel.

