Woensdag 10 april 2013

Kortweg
Bomen – Op de hoek van de
Van Speyckstraat en de Witte de
Withstraat in Hardenberg is donderdag 4 april de eerste van acht
Kroningsbomen geplaatst. Wethouder Jannes Janssen plaatste een
zogenoemde gewimperde linde.
Geen Koningslinde, omdat die
vaak last heeft van honingdauw, zo
laat de gemeente weten. Er komen
ook bomen in Balkbrug, Dedemsvaart, Slagharen, Gramsbergen, De
Krim, Heemse en Bergentheim.
De plekken voor de lindebomen
zijn gekozen in samenspraak met
de plaatselijke Oranjeverenigingen
en verenigingen voor Plaatselijk
Belang.
Ruslui – Gerrit Bosch van de historische vereniging van Vriezenveen
houdt woensdag 17 april een lezing
in het LOC aan de Parkweg in Hardenberg. Hij vertelt op uitnodiging
van de zustervereniging in Hardenberg over de Ruslui van Vriezenveen en over de bijzondere relatie
die Vriezenveen bijna twee eeuwen
heeft gehad met het Russische Sint
Petersburg. Aanvang 20.00 uur, de
toegang is gratis.

Het is goed dat het bedrijf Inter
Baarslag een jaar of twee geleden is
overgenomen door Oegema Transport. Want sinds die tijd heeft het
raadslid voor Liberaal Hardenberg
Petra Baarslag veel vrije tijd. Tijd
die ze onder meer besteedt aan het
schrijven van brieven aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Hardenberg. De
hele raad – 31 leden verdeeld over
8 partijen – heeft sinds januari van
dit jaar 21 schriftelijke vragen ingediend en 9 daarvan zijn afkomstig
van Liberaal Hardenberg. Oftewel:
43% van de vragen is ingediend
door 3% van de raadsleden.
En het zijn allemaal van die nuttige, zinnige vragen. Behalve de
laatste. Daar berijdt ze weer haar
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stokpaardje, over het parkeren in het
centrum van Hardenberg. Eerst leek
het er nog op dat ze wat had geleerd
van eerdere reacties op haar opmerkingen, want ze begon te vertellen
over onbetaald parkeren. Maar even
later vloog ze toch uit de bocht door
te schrijven dat winkelend publiek
wegtrekt naar plekken waar het
parkeren gratis is. Naar Volendam,
had ze gelezen, en naar Oldenzaal.
En of Hardenberg dat ook niet even
kon doen, graag op koopavond.
Het is blijkbaar niet duidelijk te
maken dat gratis parkeren niet be-

staat. Alle parkeerplekken en alle
parkeergarages hebben geld gekost.
Daarvoor heeft de gemeente geld
gespaard maar ook geleend. Net
zoals je een huis koopt met gespaard
en geleend geld. Het bedrag dat
je hebt geleend moet je in stukjes
afbetalen plus de rente over de lening. Dat moet de gemeente dus ook
doen. Als je geen parkeergeld vraagt
moet je wel betalen maar heb je
geen inkomsten. Ergens anders geld
vandaan halen? Dat kan, bijvoorbeeld door meer OZB te vragen of
door de eigen bijdrage te verhogen
van mensen die gebruik maken van
de AWBZ. Er kan ook parkeergeld
verdiend worden door minder geld
te geven aan wegenonderhoud,
aan sportclubs, aan onderwijs. Het

kan allemaal, maar een voorstel
daartoe heeft Liberaal Hardenberg
nog nooit ingediend. Of zou het
soms verkiezingspraat zijn? Binnen
een jaar mogen we weer naar de
stembus om een gemeenteraad te
kiezen. Zou daarom die vraag van
Petra Baarslag als een repeterende
breuk terugkomen? Als ze nou eens
zou stoppen met het stellen van
vragen, dan scheelt dat op jaarbasis
ongeveer een ambtenarensalaris.
Even 200 jaar volhouden en dan
kunnen we echt allemaal onbetaald
parkeren. Alsjeblieft, een gratis tip
voor het verkiezingsprogramma van
Liberaal Hardenberg.
dwd@sallander.nl

Gemeentearchief krijgt 400 jaar
geschiedenis Bergentheim cadeau

High Tea – Het jongerenwerk
van De Stuw nodigt Hardenberger
meiden van 12 tot 16 jaar uit voor
een High Tea. Deze activiteit is
georganiseerd in samenwerking met
leerlingen van het Vechtdal College
die hun maatschappelijke stage bij
De Stuw doen. De High Tea wordt
woensdag 10 april van 14.30 uur tot
16.30 uur gehouden bij de Sociëteit
aan de Sallandsestraat 61 in Hardenberg. De entree is gratis.
Kinderdorpen - De Stichting 2015
uit Hardenberg reikt vrijdag 12 april
een cheque uit aan SOS Kinderdorpen. Met dit geld gaat deze hulporganisatie een familieversterkend
programma opzetten in Budiriro
(Zimbabwe). De Stichting 2015
is door de gemeente opgericht om
inwoners bewust te maken van de
millenniumdoelen van de Verenigde
Naties en om fondsen te werven om
projecten te ondersteunen.
Zwerfaval - Tijdens de opruimactie
Natuurlijk Schoon van 11 t/m 16
maart, hebben duizenden scholieren en vrijwilligers uit het gebied
van vuilverwerker ROVA het
zwerfafval uit hun eigen omgeving
opgeruimd. In totaal is er 26.000
kilo aan zwerfafval ingezameld. Dit
is te vergelijken met 17.000 volle
vuilniszakken en is ruim een heel
voetbalveld vol. Uit de gemeente
Hardenberg hebben 1500 leerlingen
van 25 scholen meegedaan.
Sjiek – Bij het begin van het museumseizoen, zaterdag 6 april, is in
museum ’t Stadhuus aan de Voorstraat in Hardenberg de expositie
Sjiek geopend. In deze expositie
worden onder meer kledingstukken met bijbehorende accessoires
getoond uit de Nijenstedecollectie.
Deze kleding wordt getoond op etalagemodellen waarvan een aantal op
speciaal ontworpen draaiplateaus
is geplaatst. Het museum is t/m
september geopend van dinsdag tot
en met zaterdag van 13.30 tot 16.30
uur. De toegang is gratis.
VVN – Donderdag 11 april om
11.00 uur gaat de website van
Veilig Verkeer Nederland afdeling
Hardenberg online. Er kan nu eenvoudig contact worden gemaakt met
VVN via www.vvnhardenberg.nl.

redactie@sallander.nl

Gerry Feddes, de laatste markerichter van Bergentheim, overhandigt de markeboeken aan burgemeester Peter Snijders.
BERGENTHEIM – Ze geven wel
iets weg, de laatste markegenoten van de Marke Bergentheim,
maar niet helemaal voor niets.
De gemeente Hardenberg kreeg
donderdag bij notarisoverdracht
enkele markeboeken overhandigd voor het archief, waarvan
de oudste meer dan 400 jaar oud
is. In ruil voor de gift ontvangen
de 12 boerenfamilies die de marke
vormen voor het eind van het jaar
een gebonden kopie. En omdat
notaris Bulthuis liefhebber van
regionale geschiedenis is wilde
hij geen geldbedrag voor zijn
komst naar het gemeentehuis om
de overdracht officieel te maken,
maar ook zo’n kopie.

De Marke Bergentheim – tegenwoordig oud-Bergentheim genoemd – stamt uit de middeleeuwen. Eind 14e eeuw wordt zij al
genoemd. Enkele jaren later is de
naam Bergentheim opnieuw in officiële stukken te vinden, wanneer
rechten wordt afgestaan in de wildernis Sibculo, voor de bouw van
een klooster. En niet lang daarna
nog een keer, wanneer grond wordt
geschonken waaruit Mariënberg is
ontstaan.
Een marke werkte zo’n beetje als
een gemeente, voordat er echte
gemeentes waren. Eén van de
taken was het beheer van de gezamenlijke gronden, waar alleen de

Thuiswedstrijd voor beroemde tweeling
BRUCHTERVELD – Truus en Riet Spijkers, dochters van de vroegere
eigenaar van de Spibogarage in Bruchterveld, zijn vrijdag 5 april even teruggeweest op hun oude basisschool. De beroemde modetweeling, eigenaar
van het bedrijf Spijkers en Spijkers, gaf de aftrap voor een projectweek op
CBS De Wiekslag. Volgens directeur Jan Bakker van de school ontwerpen de leerlingen tijdens de twee projectweken modeartikelen als tasjes,

markegenoten vee mochten laten
grazen of turf mochten steken.
Koning Willem I gaf in de eerste
helft van de 19e eeuw de aanzet tot
het opheffen van de marken, maar
het duurde nog vele tientallen jaren
voordat dit proces was afgerond. In
Bergentheim zijn in 1972 de laatste
gronden verdeeld. Toen zou de
Marke Bergentheim al opgeheven
kunnen worden en de boeken naar
het archief worden gestuurd, maar
dat moest destijds verplicht naar het
Rijksarchief in Zwolle en daar hadden de Bergentheimers niet veel zin
in. Nu de wetgeving is veranderd en
de boeken met notulen en rekeningen in de omgeving bewaard mogen
worden vonden de markegenoten
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het tijd worden de marke officieel
op te heffen.
Tijdens een officiële bijeenkomst in
het gemeentehuis van Hardenberg
kon de laatste markerichter (=voorzitter) Gerry Feddes de boeken
overhandigen aan burgemeester
Peter Snijders, die de geschenken
meteen doorgaf aan archivaris
Erwin Wolbink. De markegenoten
mogen te allen tijde in het archief de
boeken komen inzien, zo luidde één
van de voorwaarden voor schenking. Wel met handschoen aan,
want de kwetsbare boeken behoren
tot de pareltjes van het archief, dat
niet rijk bedeeld is met cultureel
erfgoed dat enkele eeuwen oud is.

schoenen en hoeden waarna ze die zelf maken. Vrijdag 19 april, de laatste
dag van het project, presenteren ze hun ontwerpen op een echte catwalk.
Voor het project moesten de kinderen kleding meenemen die verknipt mag
worden zodat er nieuwe creaties uit kunnen ontstaan. Precies zoals de
gezusters Spijkers dat in de jaren ’80 deden toen iedereen op de middelbare school dacht dat ze verwend waren omdat ze zo vaak andere kleding
droegen, terwijl niemand in de gaten had ze de oude kleding omvormden
tot nieuwe mode.

