Woensdag 31 oktober 2012

Zonnepanelen weg
In het Duitse plaatsje Laar, aan de
grens met de gemeente Hardenberg,
zijn in de nacht van woensdag op
donderdag 60 zonnepanelen gestolen. De panelen waren bevestigd op
het dak van een kippenmesterij. De
daders zijn op het dak geklommen,
hebben de panelen gedemonteerd en
ze in een vrachtwagen afgevoerd.
De waarde van de zonnepanelen
bedraagt ongeveer 12.000 euro.

Open Huis bibliotheek
De bibliotheek in Hardenberg viert
feest vanwege het 5-jarig verblijf in
het LOC en vanwege de onlangs uitgevoerde herinrichting. Voor jong
en oud zijn er zaterdag 3 november
vanaf 10.00 uur workshops en
activiteiten. Volwassenen kunnen
deelnemen aan een workshop kransen maken van Helga Fransen of
een workshop afgeschreven boeken
met Erna Nonkes. Kinderen kunnen
knutselen rond ‘Planeet Boek’, het
thema van de Kinderboekenweek.

Je zou mogen verwachten dat
wanneer een gemeenteraadslid aan
B&W vragen stelt over iets wat in
de samenleving leeft er normaal,
zakelijk wordt gereageerd. B&W
doen dat niet zelf maar laten ambtenaren uitpluizen wat er geantwoord
moet worden, kijken of er geen al te
gekke dingen in staan en zetten er
een krabbel onder. Af en toe is de
reactie een beetje vreemd.
Ambtenaar H.R. te H. moest onlangs vragen van raadslid Petra
Baarslag van Liberaal Hardenberg
behandelen. Buurtbewoners hadden
bij haar geklaagd dat brede school
De Matrix in de wijk Marslanden
aan de buitenkant er nogal vies
uitziet. Of de gemeente dit wel wist
en vooral: wat gaat de gemeente
eraan doen, wilde ze weten. De
bewuste ambtenaar antwoordde dat
de noordkant inderdaad veel vuiler
is dan de rest, dat dit bekend is bij
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de gemeente, maar - en nou komt
het – dat het schoonhouden van
het gebouw een uitdaging is. Een
uitdaging is geworden, want bij de
bouw van het pand had niemand dit
voorzien. Een uitdaging! De beste
man bedoelt eigenlijk te zeggen dat
ze dit nooit hadden verwacht en dat
ze geen flauw idee hebben hoe ze
die bende een beetje netjes kunnen
houden. De gemeente gaat daarom
maar in zee met een schoonmaakbedrijf om nieuwe technieken op
de gevel los te laten. Is inderdaad
een leuke uitdaging: kiek’n wat het
wordt. Misschien net zo leuk als
een poging wagen ambtenaren een
beetje gewoon antwoord te laten
geven op vragen van raadsleden.
Maar ach, het paste vorige week wel
een beetje bij de opmerkelijke be-

richten. Zo is in de begrotingsvoorstellen van B&W voor 2013 te lezen
dat zwembad De Marsch zaterdagmiddag dicht moet vanwege gebrek
aan zwemmers (besparing: 32.000
euro per jaar) en dat het openbaar
toilet aan de Markt wordt afgestoten vanwege gebrek aan plassers
(besparing: 31.000 euro per jaar).
Het opmerkelijkste bericht kwam
echter van De Onderzoeksfabriek,
een Hardenbergs bedrijf dat grote
kans maakt op de IG-Nobelprijs,
de prijs voor onzinnige onderzoeken. Afgelopen jaar hebben drie
Nederlanders zo’n prijs gewonnen
voor hun onderzoek naar waarom
de Eiffeltoren kleiner lijkt wanneer
je naar links leunt.
De Onderzoeksfabriek heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van
mensen als ze een parkeergarage
in- en uitrijden. “Iedereen heeft
wel parkeerkaartkauwers gezien.
Maar is dit gedrag standaard of

wijdverbreid?”, willen de onderzoekers weten. Daarbij vergetend dat
wanneer iets standaard is het wijdverbreid moet zijn. Maar goed, het
onderzoek ging niet over taal maar
over kauwers van kaarten. En wat
blijkt, nadat honderden kopers van
een parkeerkaart zijn geobserveerd?
Bijna 40 procent van de vrouwen
stopt de kaart in de mond tegenover 28 procent van de mannen.
En verder hebben ze ontdekt dat
bezitters van een oudere auto vaker
het kaartje in de mond nemen dan
degenen met een jongere auto. Opzienbarend en nuttig of onzinnig en
tijdverspilling? Niets van dat alles
natuurlijk, het trefwoord is humor.
Toch mist er iets in het onderzoek,
namelijk de vraag waarom vrouwen
en bezitters van oudere auto’s zich
zo gedragen. Lijkt mij iets voor een
onderzoekje in 2013.
dwd@sallander.nl

Vissen verhuizen van oude naar nieuwe Molengoot

Sterrenkijken
Sterrenkijkers kunnen vrijdag 2
november hun hart ophalen bij de
kijkhut in de Engbertsdijksvenen
bij Kloosterhaar. Astrona uit Almelo
zorgt er samen met Staatsbosbeheer voor dat er 5 grote telescopen
worden opgesteld. Vanaf 19.00 uur
staan koffie en thee klaar in het
informatiecentrum van Staatsbosbeheer aan de Dorpsstraat 1A. Daar
wordt eerst van 19.30 uur tot 20.00
uur een presentatie gehouden over
wat er die avond zoal te zien is.
Vanaf 20.00 uur vertrekt met naar de
800 meter verder gelegen kijkhut.

Opvolging VVV
Marketing Oost heeft dan wel aangekondigd dat per 1 januari 2013 de
VVV/ANWB-winkel
in Hardenberg wordt gesloten, maar
B&W willen toch een plek hebben
waar de bezoekers van de gemeente
Hardenberg toeristische informatie
kunnen verzamelen. Voor komend
jaar wil het college hiervoor 25.000
euro reserveren.

Recreatiewoningen
Bewoners die voor 1 oktober 2012
permanent in een recreatieverblijf in
de gemeente Hardenberg woonden
krijgen zes jaar extra tijd om de
permanente bewoning te beëindigen en een legale oplossing te
zoeken. Het college doet dit voorstel aan de gemeenteraad omdat
de bewoners momenteel moeilijk
hun woning kunnen verkopen. Het
beleid wijzigt niet, zeggen B&W,
want permanente bewoning van
recreatieverblijven blijft verboden.

Grensberoepen
Twaalf Nederlandse en negen
Duitse historische verenigingen uit
de grensstreek, maken een tentoonstelling over het thema Grensoverschrijdend werken in Nederland
en Duitsland. Te denken valt aan
beroepen als turfstekers, textielarbeiders, dienstbodes, huursoldaten
Rusluie en Vechtschippers. Elke
vereniging neemt een onderwerp
voor zijn rekening. Streefdatum
voor de tentoonstelling is 2014.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – Medewerkers van Sportvisserij Oost Nederland hebben donderdag 25 oktober in Hardenberg de oude loop van de Molengoot
leeggevist. Nadat de vissen elektrisch waren verdoofd dreven ze naar de
oppervlakte waarna ze werden gevangen, opgemeten en uitgezet in de
naastgelegen nieuwe loop van de Molengoot.

maandag begonnen. Eerst wordt de oude loop leeggepompt, vervolgens
worden amfibieën gevangen en overgezet en daarna start het dempen.

Het leegvissen is in opdracht van waterschap Velt en Vecht gebeurd omdat
de oude loop van de Molengoot wordt gedempt. Hiermee is afgelopen

Het dempen van de oude loop van de Molengoot maakt onderdeel uit
van de herinrichting van het Vechtpark. De komende jaren ontstaat langs
de oevers van de Vecht een parkachtig rivierenlandschap dat dwars door
het centrum van Hardenberg stroomt. Daarnaast krijgt de stad een betere
bescherming tegen overstromingen.

Protestmars stakers Calduran

Expositie over Gero- en Sola-fabriek

KLOOSTERHAAR – De ontslagvergoeding is te laag, er moet
geld voor scholing komen en de directie moet een terugkeergarantie afgeven. Dat zijn enkele van de eisen die vakbond FNV
stelt aan de directie van kalkzandsteenfabriek Calduran. De
bond doet dat namens de werknemers die op de nominatie staan
om ontslagen te worden.

GRAMSBERGEN - Op 13 juli 1954
meldt het Utrechts Nieuwsblad dat
de directie van de Sola-fabriek in
Zeist een Gero-filiaal heeft gekocht
in Gramsbergen. In de nieuwe fabrieksafdeling moeten de slijperij
en de polijsterij worden ondergebracht. De fabriek wil 2 augustus
beginnen met 125 man personeel.
Die fabriek in Gramsbergen was na
de Tweede Wereldoorlog geopend
als filiaal van Gero in Zeist, net als
een fabriek in Nieuw Weerdinge.
Daar waar nu de Gramsbergerhof
is, werd de loods van eierhandel
Dorresteijn omgebouwd tot een
fabriekshal.
Gero bestaat dit jaar als merk 100
jaar (het is nu onderdeel van de
Zoetermeerse firma Van Kempen

Calduran heeft vestigingen in
Kloosterhaar (de vroegere Ankerfabriek), Harderwijk en Hoogersmilde. Er werken nu nog 260
personeelsleden, maar 35 daarvan
moeten vertrekken, waarvan 9 in
Kloosterhaar. Drie jaar geleden zijn
in dit dorp ook al 55 personeelsleden ontslagen.
Omdat de directie van Calduran
geen gehoor heeft gegeven aan het
ultimatum van de FNV om met

een beter sociaal plan te komen is
een 48-uurs staking uitgeroepen.
De staking is maandagmorgen om
6.00 uur begonnen met acties bij
de fabriekspoort. Rond half tien
hebben de stakers een protestmars
gehouden van de fabriek aan de
Verlengde Broekdijk naar café ‘t
Olde Jagershuus die ze de Mars
voor Respect en een Sociaal Plan
hebben genoemd. Het protest in
Kloosterhaar is afgesloten met een
actievergadering.

en Begeer) en Sola viert het 90-jarig bestaan. Hoewel de fabrieken
Gramsbergen al enige tijd geleden hebben verlaten is de viering
voor de historische vereniging
Gramsbergen aanleiding om in het
museum aan het Meiboomsplein
een expositie in te richten over
de beide bestekfabrieken. Er zijn
producten en foto’s te zien. Ook
is er een film gemaakt door Henk
Beenen waarin oud-werknemers
hun verhaal vertellen.
De expositie wordt opgezet door
Jan en Janny Woertel en Jan en Nardie Godeke. Zaterdag 3 november is
de officiële opening, tussen dinsdag
6 november en eind maart 2013 kan
het publiek de expositie bekijken.

