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Kortweg
Uitkering - Dit voorjaar is door de
Cliënten Advies Raad Hardenberg
(CARH) een enquête gehouden
onder alle mensen die een uitkering
genoten binnen de Wet Werk en
Bijstand. Van de 600 mensen die
zijn aangeschreven hebben 160
aan de enquête meegewerkt. Het
blijkt dat de meeste mensen gebruik
maken van de zorg en huurtoeslag.
Mogelijkheden als een aanvraag bij
het SOCU fonds en kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen
worden minder genoemd. Het aantal bezoekers aan de voedselbank
bleef beperkt tot 22 bezoekers.
Volgens de CARH moet daarom
meer aandacht worden besteed aan
de mogelijkheden die de gemeente
en de voedselbank bieden.
Dementie - In de gemeente Hardenberg begint Carinova donderdag 20 september met de cursus
Omgaan met dementie. De cursus
is bedoeld voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van
mensen met dementie en bestaat uit
vijf bijeenkomsten, behalve op 20
september op 4 en 18 oktober en 1
en 15 november. De bijeenkomsten
zijn van 9.30 tot 11.30 uur in het
wijkgebouw aan de Meteoorlaan in
Heemse. Deelname is gratis. Aanmelden kan bij Femmie Stolte van
Carinova (tel. 0900 86 62).

Hardenberg kan op toeristisch
gebied nog heel wat winnen. Maar
als het niet gebeurt blijft het dorp
ook heel wat bespaard. Van beide,
dus het voordeel en het nadeel,
waren we afgelopen week getuige
in de Achterhoek. In Winterswijk,
om precies te zijn. Een plaats
met ongeveer 24.000 inwoners
maar met een middenstand die op
bijna het dubbele is berekend. Die
extra bezoekers komen van over
de grens en zorgen ervoor dat je
denkt in een Duitse plaats te zijn,
waar het Duits voertaal is, zowel
in spraak als geschrift. Er is zelfs
een winkel die de naam draagt van
Het Duitse bakkertje. En daar heb
je het: de Duitsers zorgen voor
extra inkomsten en bezorgen de
autochtonen een winkelaanbod dat
ze anders niet hadden gehad, maar
je waant je in een Duitse enclave,
een vreemdeling in je eigen dorp.
Voor de zekerheid hebben we even
aan de andere kant van de grens gekeken of het omgekeerde ook geldt,
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in de Duitse plaats Vreden, maar
daar waren weinig Nederlanders
te bekennen. Trouwens ook weinig
Duitsers want die zaten natuurlijk
in Winterswijk. En ik geef ze geen
ongelijk want de plaats telt bijna
evenveel inwoners als Winterswijk
maar heeft veel minder winkels en
ziet er ook minder aantrekkelijk uit.
Winterswijk is dus een beetje een
Duits dorp. Behalve tijdens het
Volksfeest. Het laatste volle weekeinde in augustus is het feest. Dat is
al jaren zo, al vanaf het eind van de
19e eeuw. Eerst nog wat aarzelend,
maar sinds de start van de Wilhelminafeesten, rond de verjaardag
van koningin Wilhelmina op 31
augustus, niet meer weggeweest,
behalve tijdens de Eerste en Tweede
Wereldoorlog. Maar da’s logisch.
Meer dan 100 jaar Volksfeest, en

vorige week was het weer raak.
De festiviteiten begonnen donderdag met een groot concert in een
open tent op het marktplein door
het harmonie- en symfonieorkest
van KWOV, de Koninklijke Winterswijksche Orkest Vereeniging.
Muziek van Queen, Anouk, Deep
Purple en Wim Sonneveld en samen
met zangkoor Catch delen uit The
Wizard of Oz. Om maar een paar
voorbeelden te noemen, want het
optreden duurde maar liefst drie uur.
Briljant. Duidelijk te horen dat ze
al jaren in de hoogste divisie voor
amateurorkesten spelen. Honderden
mensen in de tent en honderden op
de terrasjes eromheen. Met weinig
Duitsers, dat merkte je meteen al.
De muziekavond begon met het
Wilhelmus. En als één blok stonden
alle bezoekers op waarna ze uit
volle borst het volkslied meezongen. Dat zie ik Duitsers nog niet zo
gauw doen, het Wilhelmus meezingen, hoewel een deel van de tekst
wel op hen van toepassing is. Buiten

de tent goed beklante drank- en eettenten. Imbiss aus Rheine, dat dan
weer wel. Tot na half twaalf was er
muziek, terwijl de jongere jeugd de
naastgelegen kermis bezocht en de
oudere jeugd aan het werk was. Die
laatste groep sloofde zich tot diep in
de nacht uit om de wagens voor het
bloemencorso af te bouwen. Zowel
vrijdag- als zaterdagmorgen trok
een bonte stoet door Winterswijk,
waarbij getoond werd dat het ondanks de grote Duitse invloed wel
goed zit met de creativiteit.
Voor Hardenberg lijkt dit alles
geen werkend concept. In Winterswijk kent men eeuwen van
handelscontacten met de Duitsers,
in Hardenberg hebben we alleen
maar kilometers bos tussen hier en
de dichtstbijzijnde Duitse plaats.
Meer contact tussen ondernemers
en bestuurders is niet verkeerd,
maar het Hardenbergs vervangen
door Duits? Das ist mir ein Greuel.
dwd@sallander.nl

Streekderby valt nogal tegen

Natuurwerkdag - Natuurcamping
De Lemeler Esch houdt zaterdag 1
september samen met Landschap
Overijssel een natuurwerkdag op
De Lemelerberg. De organisatoren
zoeken mensen die natuur en landschap belangrijk vinden en een
dagdeel willen meewerken op de
berg van 10.00 tot 14.00 uur. In
ruil daarvoor kunnen deelnemers
een nacht gratis verblijven met
eigen kampeermiddel en ontvangt
iedereen tussen de middag een uitgebreide lunch. Opgave via info@
lemeleresch.nl.
Dak – Hardenberg kan het dak
op. De gemeente bezit namelijk
een groot aantal gebouwen waar
regelmatig aan het dak moet worden gewerkt. Maar voordat dit
gebeurt wil de gemeente nu eerst
laten uitzoeken welke risico’s de
werknemers lopen als ze het dak
op moeten. Werkgevers, dus ook de
gemeente, zijn wettelijk verplicht
om de gevaren voor hun personeel
bij het werken op daken zoveel mogelijk te beperken. Hetzelfde geldt
als het werk door derden wordt
uitgevoerd. De gemeente heeft ervoor gekozen het onderzoek naar de
risico’s te laten doen door Roofing
Service Nederland. Zij moeten de
komende maanden 52 gebouwen
onder de loep nemen.
Hondenzwemmen – Zwembad
Hattemat in Gramsbergen sluit
vrijdag 31 augustus om 17.00 uur
de poort voor de laatste keer in dit
seizoen. Tenminste, voor mensen.
Honden mogen er nog wel in.
Maandag 3 september kunnen de
viervoeters tussen 18.30 en 19.30
eens ervaren wat hun baasjes bedoelen als het hebben over ‘even
een verfrissende duik nemen’.
Orgel – Roelof Hamberg, organist
van de Joriskerk in Venlo, geeft
donderdag 30 augustus een wandelconcert in de Höftekerk en de Stephanuskerk in zijn geboorteplaats
Hardenberg. Op het programma
staan werken van o.m. Liszt, Guilmant en Bach. Het concert begint
om 20.00 uur, de toegang is gratis.

redactie@sallander.nl
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Zaterdag keken veel Hardenberger vrouwen naar het dansfestijn Let’s Dance in het stadscentrum. De mannen zagen de dansparen op het voetbalveld.
VRIEZENVEEN - Het is wel wat vreemd. Als je de reacties na afloop van
de wedstrijd DETO-HHC hoorde van de kant van spelers en trainers hadden
de toeschouwers best een aardige wedstrijd gezien. Het team stond goed of
Het concept van de trainer heeft gewerkt en We kregen veel kansen maar
het lukte steeds net niet. Allemaal clichés, allemaal zouteloze praatjes.
In werkelijkheid liet DETO zaterdag op sportpark Het Midden zien dat
het nog steeds moet bewijzen een aanwinst voor de Topklasse te zijn. Tel
daarbij op dat HHC wel duidelijk de betere partij was maar tegen de verdedigende Vriezenveners nog niet de helft liet zien van de week daarvoor
tegen het voetballende Rijnsburgse Boys en het mag duidelijk zijn, dat de

eerste thuiswedstrijd van DETO in de Topklasse niet op de lijst met Meest
fantastische wedstrijden ooit terecht zal komen.
HHC won uiteindelijk wel, ver in blessuretijd. De scheidsrechter had
aangegeven dat de extra tijd minimaal 4 minuten zou duren, maar door
het tijdrekken vanwege vermeende blessures aan de kant van de Vriezenveners werd die extra tijd met een paar minuten verlengd. En in die dying
seconds wist de voormalig DETO-speler Hielke Penterman HHC naar de
winst te schieten, heel Vriezenveen in rouw achterlatend en ervoor zorgend
dat de terugreis van de bus met HHC-supporters weliswaar kort maar heel
gezellig werd.

Meer verkeer op Vechtdallijn
HARDENBERG – Als een soort
opwarmertje heeft vervoersbedrijf
Arriva vorige week bekend gemaakt
wat er vanaf 9 december gaat veranderen op de spoorlijn Zwolle-Emmen. Vanaf die datum neemt deze
dochteronderneming van Deutsche
Bahn het personenvervoer op deze
lijn over van de NS. De tabellen met

vertrek- en aankomsttijden worden
medio september gepubliceerd.
Op de noordelijke Vechtdallijn (de
andere lijn, Almelo-Mariënberg,
wordt over ruim een jaar overgenomen) komen 14 nieuwe treinstellen
te rijden. Zij moeten ervoor zorgen
dat er net als nu één keer per uur een

stoptrein en één keer per uur een
sneltrein rijdt, maar de vertrektijden
zijn aangepast, waardoor de overstaptijd in Zwolle op andere treinen
zoals intercity’s naar de Randstad
ruimer wordt. De sneltrein stopt ook
in Mariënberg, zodat twee keer per
uur wordt aangesloten op de trein
vanaf Almelo voor reizigers die

overstappen richting Hardenberg
of Ommen.
In de spits, op maandag tot en met
vrijdag, rijdt er twee keer per uur
een extra trein tussen Coevorden
en Zwolle. Deze trein stopt niet
in Gramsbergen en Mariënberg.
Verder rijdt voortaan op zondagochtend de trein twee keer per uur
in plaats van één keer per uur. De
avondtreinen gaan op maandag
weer rijden en rijden ook langer
door dan voorheen.

