Woensdag 5 september 2012

Kortweg
Harmonicadag – Bij de Grenshoeve in Duits Wielen, zo’n 50
meter na de grensovergang Venebrugge, wordt zaterdag 8 september van 11.00 tot 17.00 uur een
harmonicadag gehouden. Spelers
kunnen in en rond de boerderij
een plek vinden. Voor wie meer
wil weten over dit muziekinstrument is er een stand met info- en
lesmateriaal. De entree is gratis.
Verkiezingen - In het gemeentehuis
van Hardenberg wordt woensdag
12 september een bijeenkomst
gehouden rond de uitslagen van de
verkiezingen voor de leden van de
Tweede Kamer. Vanaf 21.00 uur
kunnen belangstellenden terecht in
het bedrijfsrestaurant. Op televisies
zijn de landelijke uitzendingen te
zien. Zo gauw er uitslagen bekend
zijn van de Hardenberger stembureaus, worden die bekend gemaakt.
Orgel - Zaterdag 8 september is het
Nationale Orgeldag. In Hardenberg
staat dit jaar van 10.00 tot 17.00 uur
het gerestaureerde orgel in de Höftekerk centraal. De vaste organisten
bespelen het orgel doorlopend. Bezoekers mogen een kijkje in en bij
het orgel nemen en in overleg met
de organist ook het orgel bespelen.

De inwoners van Mariënberg zijn
aan een grote ramp ontsnapt. Het
heeft namelijk niet veel gescheeld
of ze waren twee puntjes kwijt. Officieel. Dat zit zo: In de jaren ’80,
toen de gemeentelijke administratie
in computers werd ingevoerd, kon
de software niet omgaan met tekens
op en door de letters. De Duitse stad
Köln werd Koeln, bijvoorbeeld,
en ons aller Mariënberg raakte de
puntjes (het trema) kwijt Dat is
allemaal geen probleem, ware het
niet dat de gemeente nu wettelijk
verplicht is één schrijfwijze te
gebruiken. Volgend jaar komt de
inspectie op bezoek om te kijken
of dat is geregeld.
Nou kan tegenwoordig de software
wel met die speciale tekens omgaan,
maar ambtenaren ten gemeentehuize meenden dat het plaatsen van
de twee puntjes een heel gedoe zou
geven. Om die reden adviseerden
ze B&W begin dit jaar om ervoor
te kiezen Mariënberg officieel te
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veranderen in Marienberg. Dat doen
we dus nog maar even niet, zei het
college, want we willen eerst wel
eens weten wat Plaatselijk Belang
ervan vindt, wat de straatnamencommissie denkt en wat het kost.
Dat onderzoek is inmiddels achter
de rug zodat vorige week de materie weer door de lokale regering
werd besproken. En wat blijkt uit
de papieren? Drie leden van de
commissie zeiden dat vanuit historisch oogpunt de naam met twee
puntjes geschreven moest worden,
wat overigens ook de enige juiste
schrijfwijze in het Nederlands is.
Maar twee commissieleden hadden
geen boodschap aan de correcte
schrijfwijze en aan de historie en
vonden het wel goed dat de puntjes
verdwenen. Blijkbaar hebben die
het zwarte garen niet uitgevonden,
of ze hebben zich laten overdonde-

ren door ambtenaren die goed van
de tongriem zijn gesneden, want
normaal gesproken zou je dit niet
pikken. Ambtelijk Hardenberg staat
al bekend als erg taalzwak (kijk
maar eens naar allerlei taalfouten op
borden) en dan ga je ook nog eens
bewust zo’n misser maken. Niet te
accepteren. En Plaatselijk Belang?
Ach, aan de ene kant voelt men er
voor de bestaande administratieve
(foute) naam maar zo te houden, aan
de andere kant hecht men wel aan de
naam met puntjes. ’t Kan vriezen,
’t kan dooien, de gebruikelijke
houding van plattelanders. Tja, als
ze het dan zelf niet weten moet de
knoop maar worden doorgehakt ten
faveure van de goedkoopste keus,
zo werd gedacht, en die goedkoopste keus is Marienberg, dus zonder
trema. Als je namelijk de naam in de
computers wilt veranderen moet je
daarvoor personeel inschakelen dat
in de weekeinden aan de slag moet.
Kost enkele tienduizenden euro’s,

zo is grofweg berekend. Zonder dat
de bevolking er iets vanaf wist zou
op deze manier de naam Mariënberg ten eeuwige dage zijn puntjes
verliezen.
Gelukkig hebben de collegeleden
meer oog voor ons cultureel erfgoed, want daartoe kun je zo’n
oude plaatsnaam wel rekenen. Zij
accepteren dat er dan maar een paar
centen extra betaald moeten worden
om de puntjes in de computers te
krijgen. Maar ik vind dat het hiermee nog niet afgelopen moet zijn.
Die twee leden van de straatnamencommissie die de verminking accepteerden moeten morgen meteen
hun ontslag indienen. En het bestuur
van Plaatselijk Belang moet zich stil
in een hoekje gaan zitten schamen,
omdat het zo weinig daadkracht
heeft getoond en de mogelijkheid
heeft gecreëerd dat de plaatsnaam
Mariënberg werd verkwanseld.
dwd@sallander.nl

Nieuwe uitstraling bibliotheek

Klaverjassen – In de nacht van 9 op
10 november wordt in het restaurant
van het Alfa-college in Hardenberg
voor de tweede keer een 24-uurs
klaverjastoernooi gehouden. De
opbrengst is bestemd voor hospice
’t Huis aan de Vecht in Hardenberg.
Twee jaar geleden was de eerste
editie, die dankzij het inleggeld van
de deelnemers en (vooral) bijdragen
van sponsors een bedrag van 8.000
euro heeft opgebracht.
Verhuizing – De Baptisten Gemeente Hardenberg verhuist de
kerkdiensten van het schoolgebouw
van de Nieuwe Veste aan de Piet
Heinstraat naar het Greijdanus aan
de Burgemeester Schuitestraat.
De verhuizing is nodig vanwege
ruimtegebrek. Voordat de Nieuwe
Veste onderdak bood werd vanaf
2005 gekerkt in de voormalige
huishoudschool Clara Feyoena aan
de Marslaan. De eerste dienst in
de nieuwe omgeving is zondag 9
september om 9.30 uur.
Vecht - In Ommen is een begin gemaakt met het project Vechtoevers.
Voor het oude gemeentehuis wordt
een nieuwe damwand aangebracht.
De Vecht kan dan worden verbreed.
Het wordt hierdoor mogelijk om
later een plein tot aan het water
te maken. Eind september zijn de
werkzaamheden afgerond.
Boete - Een Nederlandse kippenboer met een bedrijf net over de
grens in Laar heeft een boete gekregen van 50.000 euro. En inmiddels
betaald, bericht de Grafschafter
Nachrichten. De man heeft sinds
2010 een bedrijf met leghennen.
Nu wil hij de bestaande twee schuren uitbreiden met nog eens twee
exemplaren. Normaal gesproken
zou dit geen probleem zijn ware
het niet dat ontdekt werd dat hij
al een derde schuur had gebouwd
zonder toestemming. De eigenaar,
de bouwer en de gebruiker moesten
samen 114.000 euro boete betalen.
In de illegale schuur leggen dagelijks 45.000 hennen hun eieren.
Zij mogen blijven tot ze over een
maand of negen hun levenseinde
hebben bereikt.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG – De bibliotheek in Hardenberg heeft vorige week donderdag de deuren weer geopend na een ingrijpende renovatie. Die verandering
was aan de ene kant noodgedwongen, omdat vanwege minder subsidie
de bovenverdieping in het LOC afgestoten moest worden. Aan de andere
kant is van de nood een deugd gemaakt door de collectie overzichtelijker
en aantrekkelijker te presenteren.
Het afstoten van de bovenverdieping, waar vrijwel nooit bezoekers kwamen, en het snijden in de personeelskosten heeft zo’n 100.000 euro aan
besparing opgeleverd. Voorlopig heeft de operatie nog niet geleid tot

Meepraten over de toekomst
HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg wil weten
of hij nog op de goeie weg is.
Daartoe worden in september vier
bijeenkomsten gehouden met ondernemers en verenigingen voor
Plaatselijk Belang om te praten over
een eventuele aanpassing van de
Toekomstvisie. Ook inwoners kunnen hun ei kwijt, via sociale media
als facebook en twitter.
De raad heeft in 2004 een Toekomstvisie tot 2020 vastgelegd,

die ondertussen al een keer is
geëvalueerd met ondernemers en
bevolking. Tenminste, dat was de
bedoeling want de bevolking heeft
het nogal laten afweten. Dat was al
zo tijdens de eerste ronde in 2003,
toen de raad erachter wilde komen
welke richting Hardenberg moest
opgaan. Destijds kwam slechts 1
procent van de inwoners opdagen.
Bij de evaluatiebijeenkomsten in
2008 was de opkomst nog slechter.
Om die reden is er dit keer voor

minder openingsuren of het sluiten van filialen in de buitendorpen, maar
wanneer de gemeentelijke subsidie nog verder wordt verlaagd kunnen die
maatregelen niet uitblijven.
De nieuwe presentatie is een beetje geënt op wat in de boekwinkels de
laatste jaren gebruikelijk is: boeken niet met de rug maar met de voorkant
presenteren en de boekenkasten afwisselen met tafels waar boeken op een
aantrekkelijke wijze zijn geplaatst en daardoor goed in het oog springen.
Verder zijn de boeken voor volwassenen nu in drie categorieën ingedeeld:
Spannend en Actief, Liefde en Leven en Cultuur en Literatuur.

gekozen de gesprekken alleen met
ondernemers en Plaatselijk Belang
te voeren en de bevolking de mogelijkheid te bieden vanuit huis op
stellingen te reageren.
De onderwerpen die aan de orden
komen zijn onder meer de bereikbaarheid van onze regio (weg,
spoor, water), aandacht voor de
groene ruimte, zelfstandig wonen,
de streekfunctie van Hardenberg
en de voorzieningen in de dorpen.
De aftrap is donderdag 6 september
met een ontbijtbijeenkomst met
ondernemers in het gemeentehuis.

Carbage Run 2013 vol
HARDENBERG – Vorig weekend
is de inschrijving voor de Carbage
Run 2013 geopend. 24 uur later
werd hij alweer gesloten, omdat
het maximum aantal teams van
500 was bereikt. Vorig jaar werd
dit pas na drie maanden bereikt.
De flink gepimpte auto’s die maximaal 500 euro hebben gekost gaan
maandag 8 juli 2013 van start voor
een 5-daagse rally door Europa. De
start is in Hardenberg. Daarna wordt
via Zuid-Duitsland, Italië, ZuidFrankrijk naar Barcelona gereden.

