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Kortweg
Hannekemaaiers – Diffelen heeft
vorige week woensdag een bijzonder gezelschap binnen de dorpsgrenzen ontvangen. Een groep van
55 Nederlandse wandelaars was
‘s morgens vertrokken voor een
vierdaagse tocht van Uelsen naar
Bakkeveen, een afstand van zo’n
125 kilometer. De tocht is een eerbewijs aan de vele Hollandgänger,
Pikmeiers of Hannekemaaiers die
tussen 1600 en 1900 als seizoenarbeider naar Nederland trokken. De
eerste etappe was van het Pikmeiermonument in Uelsen naar Diffelen.
De laatste etappe is geëindig bij
het monument Poepekrûs in Bakkeveen, waar bloemend worden
gelegd op de plaats waar ooit een
onbekende jonge Hollandgänger is vermoord. De tocht wordt
iedere twee jaar gemaakt, langs
verschillende historische routes.
Dit jaar was dat voor de zesde keer.

Als gemeentebestuurder moet je
van alle markten thuis zijn: linten
doorknippen, scheppen zand wegkieperen, een graafmachine bedienen en grote knoppen indrukken
waarna confetti de lucht in schiet.
Natuurlijk, tussendoor moet je ook
nog even iets zeggen over dure
scholen die moeten verdwijnen,
je moet regelen dat mensen in
het buitengebied hun gft-afval in
groene containers deponeren, dat
er fietspaden worden aangelegd en
o ja, er moet nog ergens worden
gesneden om structureel 10 miljoen
euro te bezuinigen.
Opvallend is dat burgemeester en
wethouders steeds vaker worden ingeschakeld om levensmiddelen aan
de man te brengen. De eerste haring,
de eerste asperges en nu weer de
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eerste graskaas. Handje schudden,
proefje doen, zeggen hoe geweldig
het smaakt, dat al die inspanningen
goed zijn voor de economie en dat
er maar veel verkocht mag worden.
Proost!
Ondertussen breken ze zich het
hoofd over de vraag hoe ze in deze
financieel moeilijke tijd nog iets
positiefs kunnen meedelen. Zowel
Hardenberg als Twenterand is het
gelukt een jaarrekening 2012 te presenteren met zwarte cijfers en dat
wordt dan breed uitgemeten. Veel
gedaan, tegen veel problemen aangelopen en toch geld overgehouden.
“In Twenterand mogen we trots zijn

op dit resultaat”, vertelde wethouder Visser. En even daarvoor had
Hardenberg soortgelijke geluiden
laten horen. Beide jaarrekeningen
zijn echter wel naar de positieve
kant uitgeslagen vanwege eenmalige meevallers, beide gemeenten
hebben namelijk enkele miljoenen
euro’s aan extra dividend ontvangen
van energie- en kabelbedrijf Cogas.
Was dat niet gebeurd dan had Hardenberg een tekort gehad van 2 ton
en Twenterand zelfs van 3 ton.
Elke maand krijgt je 1800 euro van
je baas, je geeft 2000 euro uit en
dankzij een erfenisje heb je aan het
eind van het jaar nog iets kunnen
sparen. Hoe je dan kunt zeggen dat
je trots bent op het eindresultaat is
mij niet duidelijk, maar in het geval
van de politici heeft het misschien
te maken met de verkiezingen over

10 maanden. Dat de verkiezingen
eraan zitten te komen zult u binnenkort nog duidelijker merken.
Sommige politieke partijen profileren zich als een waanzinnige door
bijna wekelijks vragen aan B&W te
stellen over loszittende stoeptegels,
verwaarloosde grasperkjes of de
kwaliteit van het regenwater, in de
hoop dat ze veel lokale aandacht
krijgen. Dat scheelt tenslotte een
paar advertenties en ook bij hen is
geld ‘betuun’. Voor u als burger is
dat positief:. Mocht u nog een paar
zaken weten die in normale tijden
niet de moeite waard zijn om er aandacht voor te vragen dan kunt u nu
uw kans grijpen: er is vast wel een
partij die er bovenop duikt. Doen!
ergee@sallander.nl

Kritiek Duitse natuurclubs op Vechttoerisme

Skate – Op de skatebaan in park De
Kruserbrink in Hardenberg wordt
zaterdag 22 juni de Holy Oak Jam
2013 gehouden, een wedstrijd voor
skaters en BMX-ers. Om de baan
weer in goede conditie te brengen
wordt het spuitbusgeklieder van de
baan verwijderd, daarna wordt hij
opnieuw geverfd en door enkele
professionele graffitiartiesten van
afbeeldingen voorzien.
Cultuur - Acht Overijsselse gemeenten, waaronder Hardenberg,
hebben met de provincie Overijssel cultuurconvenanten afgesloten.
Hiermee willen de provincie en de
gemeenten de samenwerking op het
gebied van kunst en cultuur versterken, de deelname van inwoners
aan kunst en cultuur bevorderen,
zoveel mogelijk inwoners kunst en
cultuur laten beleven en verder de
culturele infrastructuur versterken.
Hardenberg krijgt een subsidie van
maximaal 30.000 euro per jaar. De
gemeente financiert zelf 15.000
euro per jaar mee.
Crematorium - Uitvaartbedrijf
Omko heeft vergevorderde plannen
om een crematorium te bouwen in
Coevorden, meldt RTV Drenthe.
Het bedrijf heeft een optie genomen
op een stuk grond aan de rand van
de stad. Ook in de jaren ‘80 probeerde het bedrijf uit Coevorden
al een crematorium te realiseren in
die plaats, maar omwonenden waren daar toen op tegen. Het bedrijf
probeert het nu opnieuw, omdat
volgens eigen zeggen steeds meer
mensen kiezen voor een crematie.
Cultuurprijs - Stichting ProGram
uit Gramsbergen heeft 22 mei de
Cogas Cultuurprijs 2013 gewonnen.
De stichting heeft de prijs gekregen
voor de organisatie van activiteiten
zoals Night of the Forest. De prijs
bestaat uit een glazen Award en
een geldbedrag van 1.000 euro.
ProGram gaat het geld gebruiken
om het openluchttheater in het
Gramsberger Bosje op te knappen.
Stadswandeling – In de maanden
juni, juli en augustus verzorgt de
Historische Vereniging Hardenberg
elke donderdag vanaf 13.30 uur
een stadswandeling van ongeveer
een uur. Een gids zal daarbij vertellen over de geschiedenis van
Hardenberg en over de bezienswaardigheden die nog niet onder
de slopershamer zijn gevallen. Na
afloop is er een videopresentatie can
10 minuten met beelden van Hardenberg vroeger en nu. Deelname is
dit seizoen nog gratis, telefonische
aanmelding via 0523-265624.

redactie@sallander.nl

Het pas geleden in gebruik genomen pontje in de Vecht bij Laar wordt door natuurclubs niet gewaardeerd.
VECHTDAL – Na veertig jaar weer eens met een boot van Hardenberg
naar de Duitse plaats Emlichheim, dat zien toeristische organisaties en
gemeentebestuurders wel zitten. Er zijn plannen om naar historisch
voorbeeld enkele Vechtzompen in te zetten voor het toeristisch grensverkeer. Om dat mogelijk te maken is een jaar of drie geleden afgesproken dat voor meer dan 1,2 miljoen euro de sluis bij De Haandrik
wordt gerenoveerd door waterschap Velt en Vecht, dat daarnaast een
flink bedrag steekt in het creëren van aanlegplaatsen. Mooie plannen,
maar niet in de ogen van natuurclubs, vissers en jagers uit de Grafschaft Bentheim, die steeds luider van zich laten horen
Aan de scheepvaart op het deel van de Vecht van De Haandrik naar Emlichheim worden strikte eisen gesteld aan snelheid en soorten aandrijving.
Zo mogen recreanten behalve door spierkracht, hun vaartuigen op termijn
alleen laten aandrijven door elektromotoren. Toch bekijken de Duitse
natuurclubs volgens de Grafschafter Nachrichten al die plannen met argusogen. Zij vrezen schade aan het milieu door al dat ‘wildtoerisme’. Dat

Midzomer bij de sluis
HARDENBERG – Rond de nieuwe
sluis in de Vecht bij natuurcentrum
De Koppel vindt zaterdag 22 juni
van 10.30 tot 16.00 uur het Midzomer Vechtival plaats. Deze activiteit
is een gezamenlijk product van
Staatsbosbeheer en De Koppel.
Er kan een boottocht door de sluis
worden gemaakt richting Diffelen,

onder begeleiding van een gids kan
het Vechtpark-in-aanleg worden
betreden, de Sjompiezingers en
muziekvereniging De Eendracht
treden op en men kan vlotten
bouwen, broodjes bakken, kanoën,
picknicken, knutselen en pannenkoeken eten. De entree is gratis,
maar aan sommige activiteiten,
zoals de vaar- en wandelexcursies,
zijn kosten verbonden.

bij het dorp Laar twee weken geleden een pontje in de Vecht in gebruik is
genomen is op zich niet erg, vinden de natuurliefhebbers, omdat het gevaarte
op spierkracht werkt, maar de plek deugt niet omdat het in de open natuur
is. Ook de oevers lijden in hun ogen onder het uitdijende toerisme. Het
Nederlandse Vechtdalpad, dat binnenkort wordt verlengd tot Hoogstede,
zorgt voor verstoring van flora en fauna en regelmatig voor vervuiling.
Amateurkanoërs zie je volgens hen regelmatig door slechte stuurmanskunst
in de oevers vastzitten, waar dan weer watervogels last van hebben.
“Van de Vecht een plezierrivier maken zoals bij Ommen is niet de bedoeling”, meent Walter Oppel van de verenigde natuurclubs, hoewel hij ook
wel begrijpt dat de gemeenten langs de Vecht het geld van de toeristen
goed kunnen gebruiken. De oplossing voor het vinden van een evenwicht
tussen natuur en toerisme is volgens hem het maken van afspraken in regionaal verband. Nu doet elke gemeente wat goed is in haar ogen en bestaat
de kans op een teugelloze groei van het toerisme. De natuurclubs bieden
hun kennis en kunde aan, in de hoop dat politici wat meer aandacht aan
natuurbescherming doen.

Veteranendag
Hardenberg
HARDENBERG - De stichting Veteranen gemeente Hardenberg houdt
zaterdag 1 juni voor de 6e keer een
Veteranendag. Dat gebeurt vanaf
10.00 uur in theater De Voorveghter.
Op het programma staat onder meer
het bezichtigen van een tentoonstel-

ling over de inzet van militairen
voor Vrede en Veiligheid vanaf
1945. De veteranen kunnen in een
schminkhoek terecht om gefotografeerd te worden in gevechtsuitrusting
Om 14.00 uur is de vlaggenparade
en de herdenking van gevallen veteranen. Daarna is de bijeenkomst
uitsluitend voor veteranen en hun
partners/begeleiders.

