Woensdag 12 juni 2013

Kortweg
Droog – De een z’n dood is de ander z’n brood. De afgelopen week
steeg het water in de grote rivieren
tot bijna recordhoogte, zodat campings ontruimd moesten worden.
Dat verleidde Vechtdal Marketing
tot de actie om het Vechtdal aan te
prijzen als de ideale plek om droog
te kunnen kamperen. Hoog en droog
genieten. Zelfs iets te droog, laat het
waterschap Velt en Vecht weten. Tot
midden juni weinig of geen regen,
waardoor het neerslagtekort weer
iets groter wordt. Bij de sluis in
Noordseschut wordt zelfs af en toe
wat water richting Noordoost-Overijssel gepompt. Door de stuwen
omhoog te zetten wordt het water
in eigen gebied vastgehouden, laat
het waterschap weten.
Naam - Donderdag 6 juni is het
startsein gegeven voor de War
Child-trein die rijdt tussen Zwolle
en Emmen. Dat gebeurde in de
live-uitzending van Edwin Evers
op radio 538. Daarna werd de naam
onthuld en volgde de eerste rit met
de War Child-trein. De naam van
de trein is geveild. Een anonieme
bieder betaalde 64.500 euro voor
de naam en besloot dat de trein War
Child-trein moest heten. Met het
bedrag kan de organisatie War Child
5.375 oorlogskinderen helpen.

Ze zaten lekker in de zon op een
bankje in het Kruserbrinkpark, de
twee dames op leeftijd. Boekje in
de ene hand, plastic bekertje met
wijn in de andere hand en een aangebroken fles naast zich. Oppassen
voor politie, want dat kan 90 euro
kosten, vertelde ik ze. De dames
wilden weten waar dat stond want
ze hadden geen bord gezien. Geldt
voor de hele gemeente, want het
staat in de APV, gaf ik als reactie.
Ach ja, zei de ene dame, want dit is
Hardenberg……
Dat van die 90 euro was net twee
dagen eerder voorbijgekomen op
twitter. Politieman Paul Masselink (@wa_Hardenberg04) had de
wereld kenbaar gemaakt dat een
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jongere bekeurd was wegens het
drinken van bier op de openbare
weg. “Boete 90 euro en blikje leeggegoten. #(onge)zonde.” Volgens de
APV vallen ook parken, bermen,
pleinen, bossen, speelweiden en
ijsvlaktes onder het begrip ‘openbare weg’.
Het kan geld kosten, zei ik tegen de
dames, maar het hoeft niet. Twee
buurtgenoten zaten een paar maanden geleden ’s avonds te vissen in
de vijver van het Kruserbrinkpark.
Hengel in de ene hand, blikje bier
in de andere. Van de twee agenten

op mountainbikes die bij de twee
vissers stopten moesten ze het
blikje leeggieten. Daarna moesten
ze hun vistas leegmaken en de twee
blikjes die erin zaten openmaken
en leeggieten. Een boete kregen
ze niet, maar Masselink heeft dus
wel duidelijk gemaakt dat het ook
anders kan.
Wat ik mij nu afvraag is of je dit willekeur of maatwerk moet noemen.
Hoe zou men tewerk gaan als op een
mooie zomerdag honderden mensen
rond natuurplas De Oldemeijer in
het Staatsbos recreëren, flesje rosé
of blikje bier in de koeltas? Of wat
Vechtdal Marketing aanprijst: met
een bootje op de Vecht, picknickmandje mee, een leuk uitje voor
toeristen. Moet er dus wel worden

bijgezegd dat er geen alcoholische
dranken in het mandje mogen zitten,
want dat kan wel eens een extra dure
picknick worden.
Trouwens, die ene dame had wel
gelijk met haar opmerking. Elke
gemeente kan namelijk zelf bepalen
waar wel en waar niet op de openbare weg, in parken of rond vijvers
alcohol gedronken mag worden.
Sommige gemeenten wijzen in de
APV gebieden aan (Groningen)
of plaatsen borden bij de plekken
waar het is verboden (Rotterdam).
En wij? Wij kiezen voor de algehele
drooglegging, want ach ja, dit is
Hardenberg.
ergee@sallander.nl

Sibculo wacht op toestemming kloostertuin

Pannenkoeken - Zaterdag 15 juni
wordt in Kloosterhaar van 16.00
tot 19.00 uur de 5e editie gehouden
van het jaarlijkse dorpspannenkoekenfeest. Jong en oud kunnen
op het terrein achter dorpshuis ’t
Haarschut versgebakken pannenkoeken eten (ook glutenvrij) en
zich vermaken met muziek, dans en
spelactiviteiten. Het terrein wordt
ingericht met een overdekt terras.
Kinderen kunnen de ranjakoe melken, grabbelen, knutselen of zich
laten schminken. Verder kan men
genieten van live optredens van
streetdancers, een zangeres, een
muziekgroep en de eigen DJ van
jeugdhonk Kloo-jo.
Boswachters - De boswachters
Nico Arkes, Ruud Jonker en Jos
Kloppenburg doen meer dan alleen
natuurbeheer en –ontwikkeling. Ze
treden ook op. Hun volgende voorstelling is zaterdag 15 juni in het
openluchttheater in het Gramsberger Bosje. Vanaf 19.30 uur brengt
het trio onder de naam Stepping
Stones een voorstelling over de
Vecht en het Vechtdal.
Skeeleren - Hou Streek houdt zaterdag 15 juni voor de 15e keer de
Sallandse Grenstocht, een grensoverschrijdende recreatieve skeelertocht van 5 tot 100 kilometer.
Start en finish zijn bij de schaats- en
skeelerbaan aan de Kanaaldijk in
Gramsbergen. Deelnemers kunnen
inschrijven tussen 8.30 en 13.00
uur. De start van de grote groep
is om 09.30 uur. De jongste jeugd
rijden na het vertrek van de grote
groep gezamenlijk en onder begeleiding 5 of 11 km. Het dragen van
een helm is verplicht. De gehele
route is met pijlen uitgezet en waar
nodig geveegd. Na afloop krijgen
de deelnemers een aandenken aan
de tocht.
Concert - De Broederband Beerzerveld geeft zaterdag 22 juni een
zomeravondconcert op het landgoed Beerze. Ook zullen enkele
leden gehuldigd worden voor resp.
50, 40 en 25 jarig lidmaatschap.
Het concert begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis.

redactie@sallander.nl

Henk Huisman staat nu nog in de wildernis, maar op termijn is dit de plek van de kloostertuin.
SIBCULO – Plannen genoeg
bij het bestuur van de stichting
Klooster Sibculo. Ooit moet er
een gebouw komen boven de
herstelde keldergewelven van
het middeleeuwse Cisterciënzer
klooster, met daarin op de begane
grond een plek voor het huidige
museum en daarboven een ontvangstruimte. Maar dat is iets
voor de verre toekomst. Dichterbij ligt het plan om een kloostertuin aan te leggen op de plek waar
vroeger de binnenplaats was van
het klooster.
Bij een klooster hoort een kloostertuin, zegt voorzitter Henk Huisman
van de stichting. Dat willen we
graag laten zien. En we kunnen als
de tuin eenmaal is aangelegd ook
aan educatie doen, omdat je dan iets
kunt vertellen en laten zien over het

klooster. Daarnaast willen we een
beetje natuur terugbrengen voor de
natuur die we hebben weggehaald.
Die we moesten weghalen. De bomen die we gekapt hebben tastten
namelijk de restanten aan van de
middeleeuwse muren.

in het klooster van het Zwitserse
Sankt Gallen heeft genoteerd welke
kruiden en gewassen er werden
verbouwd weten we ook wat wij
erin kunnen plaatsen, hoewel het
wel een beetje van de grondsoort
afhangt wat er kan komen.”

Toen eenmaal het plan was geboren
om een kloostertuin in Sibculo aan
te leggen is via internet informatie
gezocht. Hoe zag zo’n tuin eruit,
wat zet je erin aan planten, groente
en kruiden en wie heeft verstand
van het aanleggen van zo’n tuin,
waren de vragen die zo’n beetje
werden gesteld. En die werden
beantwoord, want de zoektocht
leverde genoeg positieve reacties
op. Huisman: “De Cisterciënzer
kloosters hadden allemaal hetzelfde
grondplan. We weten dus hoe groot
de kruidentuin was. En doordat men

De volgende stap is het zoeken van
een ontwerper, maar dat gebeurt pas
als ministerie van Infrastructuur en
Milieu toestemming heeft gegeven
voor de aanleg. Die was er eerst wel,
maar omdat op het terrein van het
voormalige klooster beschermde
spitsmuizen zijn ontdekt zijn aanvullende voorwaarden gesteld, die
de stichting teveel belemmeren. De
ambtelijke procedures kosten veel
tijd, zegt Huisman, maar hij hoopt
dat er een compromis gevonden
kan worden waar alle partijen mee
kunnen instemmen.

Uitreiking derde groene lintje
HARDENBERG - GroenLinks reikt voor de derde keer een Groene Lintje
uit. Dat gebeurt zaterdag 22 juni tijdens de Groene Markt op het marktterrein
in Hardenberg. Deze onderscheiding gaat naar een persoon of instelling
die zich op een positieve manier heeft ingezet voor natuur en milieu in de
gemeente Hardenberg. In 2010 is het Groene Lintje uitgereikt aan Johan

© Roel Gritter

Als de toestemming wordt verleend
zal de tuin door vrijwilligers worden aangelegd onder professionele
leiding. Ook het onderhoud zal door
vrijwilligers uit Sibculo gebeuren.
Bovendien zullen vrijwilligers de
rondleidingen verzorgen. “Het
museum is meer dan een expositieruimte waar het verleden van
Sibculo zichtbaar is gemaakt, het
is ook een ontmoetingsplek voor
de dorpsbewoners”, zegt Huisman. “Elke middag is het museum
geopend en omdat we naast de
dorpswinkel zitten komen er altijd
wel mensen langs om een praatje
te maken. Die grote groep vrijwilligers laat zien dat het dorp trots is
op haar geschiedenis. En die kan
nog groeien als de wildernis die
er nu ligt op het kloosterterrein is
veranderd in een aantrekkelijke
kloostertuin.”

Poffers en in 2012 aan Hein Kuijper van Vereniging Natuur en Milieu De
Vechtstreek. Dit jaar zijn genomineerd Eberhard Dijkhuis en Egbert Pullen
uit Hardenberg en Hillie Waning-Vos uit Slagharen.
Tot maandag 17 juni kan iedereen aanbevelingen of kritische kanttekeningen maken over de drie genoemde kandidaten. Dat kan via het mailadres
hardenberg@groenlinks.nl. Hierna zal een GroenLinks-jury op basis van
de reacties een definitieve keuze maken.

