Woensdag 8 mei 2013

Kortweg
Legaal – Misschien had hij er even
niet aan gedacht, maar een inwoner
aan de Anerveenseweg in Ane had
9 paardenboxen, een opslagplaats
voor voer en mest en nog wat zaken
op zijn perceel gebouwd zonder
gemeentelijke toestemming. Nu, 2
½ jaar nadat de gemeente geconstateerd heeft dat hij fout zat, vraagt de
eigenaar alsnog toestemming. Van
de gemeente krijgt hij die.
Beroerte - Dinsdag 14 mei is het de
Europese Dag van de Beroerte. De
Saxenburgh Groep schenkt hieraan
aandacht met een mini-informatiemarkt. De hal van het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
is ingericht met informatiestands.
Tussen 09.30 en 15.00 uur kan men
de bloeddruk en BMI laten opmeten. Aan de hand van deze metingen
kan ziekenhuispersoneel tips geven
over mogelijke veranderingen van
de leefstijl, zodat het risico op het
krijgen van een beroerte verkleind
kan worden.

Nee, het is niet om flauw te doen,
zo van “Wat vreemd, op de Dag
van de Arbeid wordt er niet gewerkt”, want er wordt namelijk in
Nederland wel gewerkt op de Dag
van de Arbeid. Dat is bij ons geen
officiële feestdag, in tegenstelling
tot de dag ervoor. Tenminste, zo
was het tot dit jaar. Waarschijnlijk
zat daar vroeger een complot achter. Op Koninginnedag, 30 april,
iedereen vrij geven en dan zeggen
dat je geen twee dagen achter elkaar
de economie kunt laten rusten. De
meeste mensen snappen dat wel en
omdat van oudsher het volk meer

deweekdoor
.............

van oranje dan van rood houdt kun
je de rebelse arbeiders mooi hun
feestelijke protestdag onthouden.
Om even weer terug te keren naar
de eerste zin: hij klopt bij nader
inzien toch wel, er wordt namelijk
niet overal in Nederland gewerkt op
1 mei, de Dag van de Arbeid. Een
deel van het personeel van de Rabobank werkt niet. Hou er rekening
mee dat op 1 mei geen betalingsver-

keer mogelijk is in verband met de
Dag van de Arbeid, waarschuwde
de bank. Waarschijnlijk allemaal
rooie bankbedienden daar. Goed,
geld overmaken kon niet, geld
laten rollen was geen probleem.
Dinsdag gingen veel Nederlanders
in Duitsland boodschappen doen
en een dag later werd dat weer
terugverdiend toen Duitsers naar
Nederland kwamen. Tenminste, dat
zei een hoge gemeenteambtenaar uit
Twist. Hij was degene die namens
deze Duitse grensgemeente vorige
week woensdag de eerste gasten van
de Kleppertoer ontving in Gasthof

Backers. Met die vier- à vijfduizend
extra bezoekers moet je toch iets
kunnen doen, hebben ze in Twist
bedacht. En dus had de ambtenaar
allerlei folders met fietsroutes meegenomen om de gasten te verlokken
nog eens een keer te komen. Allemaal in het Nederlands, zo handig
zijn ze daar wel. Tja, die Duitsers.
Hebben ze met hard werken ervoor
gezorgd dat ze zo’n tien procent
minder werklozen hebben dan in
Nederland, hebben ze ook nog eens
onze handelsgeest overgenomen.
En dat is niet eerlijk, zou Calimero
zeggen.
ergee@sallander.nl

Kleppertoer overschrijdt
Duitse en Drentse grens

Tenten – Het plan om een bedrijf
te bouwen aan de Jan Weitkamplaan
in Hardenberg dat tenten verhuurt
gaat niet door. Op dit moment is het
bedrijf gevestigd in een oude schuur
bij een boerderij, maar omdat de
ondernemer een stuk grond bezit
aan de Weitkamplaan tussen de
Radewijkerbeek en het Overijssels
kanaal leek het hem een goed idee
daar zijn bedrijf voort te zetten. De
gemeente denkt daar anders over:
er is nog genoeg ruimte op de bestaande bedrijventerreinen, waar hij
zijn tenten kan verhuren.
Logo – Leuk bedacht van schoenmakerij De Schoenmaker aan de
Fortuinstraat in Hardenberg. De
eigenaar wil het gemeentewapen
van Hardenberg gebruiken in de
nieuwe huisstijl van het bedrijf. Het
gemeentewapen wordt bij Koninklijk besluit verleend en mag alleen
door de gemeente gebruikt worden.
B&W van Hardenberg vrezen dat
het hek van de dam is als ze De
Schoenmaker toestemming geven.
Bovendien zou men kunnen denken
dat er een relatie is met de gemeente
terwijl dat niet het geval is. De
Schoenmaker zal dus zelf een logo
moeten bedenken.
Vissen – Natuurcentrum De Koppel
houdt woensdag 15 mei van 14.00
tot 16.00 uur een kindermiddag over
vissen. Kinderen van 6 t/m 12 jaar
zijn van harte welkom. De middag
begint met wist-je-datjes over de
vissen die in de Vecht voorkomen.
Daarna gaan de kinderen aan de
slag met bladeren, takjes, schelpen,
pijpenragers en oogjes om een vissenschilderij te maken. Hiervoor
worden zoveel mogelijk natuurlijke
materialen gebruikt.
Bostheater – De stichting ProGram
gaat bekijken of het zin heeft het
verwaarloosde openluchttheater in
het Gramsberger bosje op te knappen. Hierop vooruitlopend worden
dit jaar enkele kleinere herstelwerkzaamheden uitgevoerd en zijn een
paar optredens geprogrammeerd.
De eerste is een optreden van
verhalenvertelster Marjo Dames
uit Radewijk op zaterdag 18 mei
vanaf 19.30 uur. Het is een familievoorstelling over helden en draken,
waarbij ze ook accordeon speelt
en gebruik maakt van poppen.
Zaterdag 15 juni is de voorstelling
Stepping Stones te zien. Het is een
muzikale ode door enkele boswachters aan het Vechtdal.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG - Himmelstorte kregen ze bij de koffie, de deelnemers
aan de eerste Kleppertoer van het nieuwe seizoen. Het was woensdag
1 mei de start van de 15e editie van deze bustocht vanuit Hardenberg.
Alleen voor genodigden, dat wel, om de route uit te proberen. Een
route die net als vier keer eerder voor een deel door Duitsland voerde.

Van Twist, de zuidelijkste punt van het ooit vele honderden hectare grote
veengebied Bourtangermoor, wordt de reis vervolgd naar Drente, langs
de oude boerderijen rond Schoonebeek en dan via Emlichheim, Laar en
Gramsbergen weer naar de startplaats, het Vechtdal College aan de Burgemeester Schuitestraat in Hardenberg.

De torte werd halverwege de rit geserveerd, bij Gasthof Backers in Twist.
Dat was trouwens alleen omdat het woensdag was, want op dinsdag wordt
gepauzeerd bij het café met de toepasselijke naam Halbzeit. Het deel tot
aan de pauzeplek gaat van Hardenberg via Radewijk naar Wilsum, Uelsen,
Gölenkamp, Esche, Neu Gnadenfeld naar Twist. In grote lijnen wordt de
route van Kunstwegen gevolgd, het grootste open museum van Europa met
tientallen kunstwerken die in de buurt van de rivier de Vecht zijn geplaatst.

De tocht duurt in totaal vier uur en tijdens die eerste rit klopte dat tot op de
minuut, ondanks een bezoek aan de molen bij Laar waar de 79 busritten die
nog volgen aan voorbij zullen gaan. De deelnemers aan die tochten mogen
echter wat langer de benen strekken bij de Spölberg, waar de ankerketting
van Luciano Fabrio als een kunstwerk omheen ligt. Liefhebbers voor een
bustocht met gids kunnen elke werkdag van 9 tot 12 kaarten aanschaffen
bij museum ‘t Stadhuus aan de Voorstraat in Hardenberg.

Zorgen over Voedselbank
HARDENBERG - Raadslid Marco
Laarman van de eenmansfractie
DS’12 heeft vragen gesteld aan
B&W van Hardenberg over de
Voedselbank. Twee maanden geleden is al bekend gemaakt dat deze
instelling het voormalige notariskantoor aan de Brink in Heemse
moet verlaten. Buurman RTV
Hardenberg is vanwege een faillissement al verdwenen en nu wil
eigenaar Beter Wonen dat ook de
Voedselbank een nieuw onderkomen zoekt. Blijkbaar heeft begin
mei weer iets in een krant hierover

gestaan want Laarman wil nu alsnog weten of B&W de krant hebben
gelezen, of het college even wil aangeven waarom Beter Wonen de huur
heeft opgezegd en wat B&W gaan
doen om het probleem op te lossen.
Uit de vraagstelling blijkt dat Laarman niet zelf bij Beter Wonen heeft
geïnformeerd maar dat hij vindt dat
het college dat moet doen, omdat
de gemeente ervoor moet zorgen
dat de Voedselbank goed onderdak
wordt aangeboden. Laarman wil
ook weten of B&W de Grondwet

kennen, waarin staat dat de overheid zich moet inspannen om de
burgers bestaanszekerheid te geven
en voor spreiding van de welvaart
moet zorgen. Als B&W hier ‘ja’ op
antwoorden wil het raadslid weten
hoe het kan dat bijna 200 mensen
afhankelijk zijn van gratis voedselpakketten. Over welke inspanningen de gemeente heeft gedaan
wordt door hem niets gevraagd.
Overigens geeft de Voedselbank
zelf aan dat het om 160 pakketten
gaat die om de week worden uitgegeven aan cliënten in de gemeenten
Hardenberg en Ommen, aan mensen
die tijdelijk noodhulp nodig hebben.

Woningbrand

HEESME - Zaterdagochtend rond 8
uur is de brandweer van Hardenberg
opgeroepen voor een woningbrand
aan de J. Vermeerstraat in Heemse.
Direct na aankomst van de eerste
tankautospuit werd een binnenaanval gedaan met twee stralen
hogedruk. Hierdoor kon de brand
beperkt blijven tot de bijkeuken. Bij
de brand kwam veel rookontwikkeling vrij die voor grote rook- en
roetschade heeft gezorgd. De bijkeuken is nagenoeg uitgebrand. De
bewoners werden door hun rookmelder op tijd gewaarschuwd zodat
zij snel hun huis konden verlaten.

