Woensdag 27 maart 2013

Kortweg
Olie – De olie die vorige week
in het Duitse deel van de Vecht is
terecht gekomen heeft geen schade
veroorzaakt aan de natuur in de
gemeente Hardenberg. Dat zegt
het waterschap Velt en Vecht. In de
nacht van maandag op dinsdag is
nabij Schüttorf door een technisch
defect in een betonfabriek enkele
honderden liters stookolie op de
rivier geloosd. Meer dan 60 brandweerlieden hebben met behulp van
drijvende schermen ervoor gezorgd
dat de olie niet verder kon drijven.
Door toevoeging van een middel
is de olie gaan klonteren waardoor
het afgevoerd kon worden. Medewerkers van Velt en Vecht zijn ter
plaatse wezen kijken maar zagen
geen vervuiling meer.

Riolering belangrijker
dan uitvinding penicilline

Schoutenhof - De Saxenburgh
Groep is zo goed als klaar voor de
ingebruikname van Schoutenhof II
in Hardenberg, het gebouw dat met
zijn tweelingbroer (of zus) de poort
vormt van de wijk De Marslanden
voor wie per fiets de wijk bezoekt.
Voordat de bewoners hun intrek
nemen, krijgt het publiek donderdag
4 april de gelegenheid het pand te
bekijken. De deuren staan open van
13.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tof
21.00 uur.
Trein – Nadat al eerder de gemeenten Hardenberg en Twenterand
hebben aangegeven voorstander
te zijn van het doortrekken van de
spoorlijn Almelo-Mariënberg naar
Hardenberg is nu ook de provincie
Overijssel zover. Gedeputeerde Staten stellen voor het station Almelo
aan te passen, de halte Geerdijk te
sluiten, het baanvak te versnellen
en door te trekken naar Hardenberg.
Provinciale Staten nemen 17 april
een besluit.
Jubileum – Attractiepark Slagharen
heeft vrijdag 22 maart het 50-jarig
jubileum gevierd. Wat in 1963 als
ponypark is begonnen met 1 vakantiehuisje met 1 pony is nu het op
een na grootste park in Nederland
met 1,4 miljoen bezoekers per jaar.
Hoogtepunt van de viering was de
onthulling van twee nieuwe attracties: de Magic Bikes en Foggs Trouble, waarbij je in een boot een storm
in de oceaan trotseert. Woensdag
1 mei wordt een compleet nieuw
themagebied geopend, het Jules
Verne Adventureland. Hier komen
vier nieuwe attracties te staan.
Ballonnen – Het randprogramma
van het Ballonnenfestival 2013 in
Hardenberg (27 t/m 29 juni) wordt
overgenomen door de Evenementenhal. Organisator Stad Hardenberg Promotie heeft dit onderdeel
voor het eerst aanbesteed waarna
partijen hierop konden inschrijven.
De Evenementenhal Hardenberg
is uitgekozen om evenementen te
organiseren op de avonden dat de
ballonnen de lucht ingaan. Ballonfestival Hardenberg bestaat uit
de ballonvaarten, Nightglow, een
Drakenbootrace en een muziekprogramma in een feesttent.
Rommelmarkt – De Buurtkamer
aan de Burgemeester Bramerstraat
in Hardenberg houdt zaterdag 6
april een rommelmarkt van 10.00
tot 15.00 uur. Om 15.15 uur mogen
bezoekers nog even naar binnen om
een vuilniszak te kopen voor 2 euro
en die vol te stoppen met allerlei
dingen die er nog liggen. Zaterdag
13 april gaan om 10.00 uur de deuren open voor boeken, cd’s en dvd’s.
Deze markt duurt tot 14.00 uur.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – De uitvinding
van een toilet met riolering heeft
meer mensenlevens gered dan de
uitvinding van de penicilline. Volgens de Nederlandse waterschappen weten de meeste mensen dat
niet, maar dankzij de riolering en
de zuivering van water behoren
veel besmettelijke ziektes tot het
verleden. Tenminste, in de westerse
landen. In andere landen sterven
dagelijks mensen omdat ze geen

schoon drinkwater hebben of geen
hygiënisch sanitaire voorzieningen
zoals een toilet. Tijdens Wereldwaterdag - in 1992 voor het eerst
ingesteld door de Verenigde Naties
- is dit jaar in Nederland extra stilgestaan bij het werk van het waterschap. Bijvoorbeeld door gastlessen
te verzorgen op scholen., waarbij
natuurlijk niet dat rioleringsverhaal
prominent aan bod kwam maar wel
het nut van schoon water.

Hulp bij zoektocht
naar werk en werkers
HARDENBERG - De gemeente Hardenberg is dinsdag 26 maart
begonnen met een nieuw initiatief om werk en werkzoekenden
bij elkaar te brengen. Tijdens de opening van de Business Inspiratiedagen in de Evenementenhal in Hardenberg is het officiële
startsein gegeven voor het Dienstenbedrijf.
Het Dienstenbedrijf verbindt mensen met organisaties en organisaties en initiatieven onderling. De
opdracht is mensen, die buiten
het arbeidsproces staan weer aan
het werk te helpen. Het brengt de
vraag van het bedrijfsleven en het
aanbod van potentiële werknemers
in kaart. Daarnaast ondersteunt het
Dienstenbedrijf door onder meer
flexibele contracten, detachering,
scholing en begeleiding op de
werkplek.
Het initiatief lijkt een beetje op wat
een Arbeidsbureau vroeger deed,
maar volgens wethouder René
de Vent gaat het Dienstenbedrijf
verder. “Vroeger had je bij een
arbeidsbureau allerlei loketten voor
verschillende soorten beroepen en
werd er alleen gewerkt op basis van
vraag en aanbod. Het Dienstenbe-

drijf zoekt verbanden, kijkt over
grenzen heen en gaat ook op zoek
naar klussen bij bedrijven waar niet
meteen een hele vacature inzit. Het
Dienstenbedrijf gaat ook verder
dan het huidige UWV, dat alleen
basistaken uitvoert en voornamelijk
bemiddelt voor mensen die in de
WW zitten.”
De groep die bemiddelt moet worden groeit sterk volgens De Vent,
omdat de gemeente ook de jonggehandicapten die gebruik maken van
de Wet werk en arbeidsondersteuning (wajongeren) en de werkers in
de sociale werkplaatsen onder haar
hoede moet nemen. “Een Dienstenbedrijf heeft dan meer toekomst. Nu
heb je allerlei arbeidsbemiddelaars
die zich richten op mensen met een
uitkering, maar dat kun je beter in
één hand houden”, meent De Vent.

Waterschap Velt en Vecht was 1 van
de 16 waterschappen die meer dan
200 gastlessen op basis- en middelbare scholen in heel Nederland
verzorgden in de week voorafgaand
aan de Wereldwaterdag op 22 maart.
Dijkgraaf Albertine van VlietKuiper (zie foto) was woensdag op
bezoek bij basisschool De Marsweijde in de Hardenberger wijk De
Marslanden. Voor leerlingen van
groep 3 las ze voor uit het boek

Kikker en het water. Toepasselijk,
maar de meeste leerlingen kenden
alle Kikkerboekjes al, zodat voor
de tweede groep een boek werd
uitgezocht dat wat meer “op niveau” was. Tijdens het voorlezen
en vertellen bleek dat de zesjarigen
al heel wat wisten over water, maar
dat kwam vooral doordat de school
een hele Week van het Water had
georganiseerd.

© Roel Gritter

Lezing Margret Ester in LOC
HARDENBERG - Margret Ester,
afkomstig uit Gramsbergen, is
schrijfster van het boek De Overwinning : hoe ga je verder als je
leven opeens op z’n kop staat? Het
is een fictieboek over het leven
van de hoofdpersoon dat drastisch
wijzigt na een ongeluk tijdens haar
vakantie in Oostenrijk.

van het LOC aan de Sportlaan in
Hardenberg over haar boek, over
haar eigen beperking en over de
belangrijke rol van sport in haar
leven. Ze wil laten zien, dat iemand
met een beperking niet anders is
dan ieder ander. De lezing is gratis
toegankelijk en begint om 20.00
uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Zelf lijdt Margret aan spondylose,
een chronische aandoening aan de
ruggenwervels, en het hypermobiliteitssyndroom (HMS). Dinsdag 2
april vertelt zij in het Grand Cafe

Reserveren kan via www.bibliotheekhardenberg.nl. Dat reserveren
is handig voor de organisatie om in
te kunnen schatten op hoeveel aanwezigen er gerekend kan worden.

Publiek kiest gemeentelijke Kroonappels
HARDENBERG - Ter ere van
de aankomende inhuldiging van
koning Willem-Alexander en koningin Màxima is het Oranje Fonds
op zoek gegaan naar Kroonappels.
Dit zijn de drie mooiste sociale
initiatieven van het Koninkrijk. De
afgelopen week stemden mensen
op hun favorieten in de eigen
gemeente. Zij gaan door naar de
tweede stemronde. De organisaties
zijn in drie categorieën verdeeld:
Buurt, Jeugd en Helpende Hand.
In de gemeente Hardenberg waren
de winnaars het Thomashuis in De

Krim (buurt), de Hospice Groep
VechtZathe (helpende hand) en het
Dorpshuis in Lutten (jeugd).
In de tweede stemronde van 20 tot
en met 27 maart stemmen deze lokale winnaars op elkaar. Zij brengen
hun stem uit op medekandidaten in
hun eigen categorie, maar in een
andere regio. Op 28 maart maakt
het Oranje Fonds de 60 finalisten
bekend. Zij strijden op 18 april om
de titel Oranje Fonds Kroonappel.
De winnaars krijgen uit handen van
de nieuwe koning en koningin het
Appeltje van Oranje en 50.000 euro.

