Woensdag 14 augustus 2013

Kortweg
Geboren – In het Attractie- & Vakantiepark Slagharen is vorige week
een baby geboren. De moeder was
pas over drie weken uitgerekend
en dus had de familie de baby
nog niet verwacht. De bevalling is
heel snel gegaan waardoor er geen
tijd was om naar het ziekenhuis
te gaan. Moeder en zoon maken
het goed. Voor de kraamhulp was
het wel even wennen omdat in het
zomerhuisjes geen babyspullen,
wasmachine of commode aanwezig
waren. Het gezin is nog een dag in
Slagharen gebleven om even op
adem te komen en is daarna teruggegaan naar woonplaats Nijmegen.
Open Dag – Voetbalvereniging
HHC houdt zaterdag 17 augustus
vanaf 12.00 uur de inmiddels traditionele Open Dag. Er kunnen handtekeningen worden verzameld, men
kan kennis maken met de nieuwe
trainer en de vernieuwde selectie,
er wordt een wedstrijd gespeeld
tussen de supporters van Vak Q en
een G-team (gehandicaptenvoetbal)
en om 15.00 uur speelt het eerste
tegen zondaghoofdklasser Alcides
uit Meppel. De entree is gratis.

De inwoners van Gramsbergen
hebben het altijd al beweerd, maar
konden nooit het bewijs leveren. Nu
staat opeens op de facebookpagina
van het Hardenbergs archief te lezen
dat bij Koninklijk Besluit van 21
juli 1816 Gramsbergen is verheven
tot de rang van ‘stad’. Maar wel
eentje zonder stadsrechten zoals
andere steden in de regio die kregen
van hun landheer. Dus tja, eh, hmm,
een echte middeleeuwse stad is het
niet. Maar goed, Gramsbergen is
een stad. Tenminste, als het archief
een afbeelding van dat Koninklijk
Besluit kan tonen, want tot nu toe
is het slechts bij woorden gebleven.
Omdat Gramsbergen geen middeleeuwse stad is, kent het ook geen
recht op een weekmarkt. Hardenberg heeft dat recht wel en dat was
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.............

de afgelopen maandagen wel te
merken, je kon in het hele centrum
over de koppen van de vakantiegangers lopen. Het is zaak voor de middenstanders om erbij te zijn, want
nu kan er geld verdiend worden. En
volgens mij doen de meesten dat
ook: vrije tijd en vakantie komen
later wel, in de slappe periode.
Vorige week schreef ik over een
vakantiebezoek dat ik aan Oudenaarde en omgeving heb gebracht, in de Vlaamse Ardennen.
Een alleraardigst gebied dat een
beetje op Zuid-Limburg lijkt. Mooie
natuur, prachtige stadjes, moderne,
interactieve musea en fraaie middel-

eeuwse kerken en volop wandel- en
fietsroutes. Volgens Wikipedia is
het een bekende toeristische regio,
maar volgens mij hebben ze dat uit
hun duim gezogen. Veel winkels
in de stadjes zijn eind juli-begin
augustus gesloten, waardoor een
stuk levendigheid ontbreekt en
voor toeristen de aantrekkelijkheid
van een bezoek aan een stadje is
verminderd. En dat was te merken:
in één week tijd twee Nederlandse
auto’s gezien, geen Duitse, Franse
of Britse toeristen en je werd ook
niet overlopen door autochtonen.
Oorzaak de gesloten winkels, of is
het net andersom, zijn ze gesloten
omdat er toch niet zoveel toeristen
komen? Hoe dan ook, op meer dan
de helft van de winkelruiten hing
een papier met de mededeling dat
men vanwege jaarlijks verlof afwe-

zig was, oftewel vanwege vakantie.
Maar goed, ik was er niet ontevreden over want de keus tussen meer
winkels en levendigheid aan de ene
kant en een niet door massatoerisme
bedorven omgeving aan de andere
kant is voor mij niet zo moeilijk.
Voor feestnummers zijn de Vlaamse
Ardennen misschien niet zo’n goede keus. Hoewel, het barst er wel
van de schuurfuifen, tentfeesten en
oude zakkenparty’s. Maar die zijn
meer aan het eind van de vakantie,
voor de dorpelingen zelf, als ze
terug zijn van hun jaarlijks verlof.
Kunnen ze bij een pintje en een
varken aan het spit mooie verhalen
ophangen over hun vakantie naar
Knokke, naar Oostende of naar het
behalve op zondag immer bruisende
Hardenberg.
ergee@sallander.nl

Voetencrème wint het van vlekkenzeep

Kleppertoer - Sinds de start van
de Kleppertoer in 1999 hebben
de bussen van Sickman in totaal
40.000 deelnemers vervoerd. Deze
mijlpaal werd vorige week dinsdag
bereikt. Na afloop van de rit door de
Grafschaft Bentheim en ZuidoostDrenthe werden chauffeur Gerrit
Veldhuizen en gids Henny Reinders in het zonnetje gezet omdat
zij vanaf het begin bij de tochten
betrokken zijn. De organiserende
historische vereniging Hardenberg
had dinsdag voor alle passagiers
een attentie en een hapje en drankje
geregeld.
Reizende expositie - De vereniging
Heemnoabers99 (20 samenwerkende historische verenigingen uit
de Nederlands-Duitse grensstreek)
verzorgt volgend jaar voor de vierde
keer een reizende expositie. Na
2003 (de grens), 2006 (historische
boerderijen) en 2009 (rivieren en
beken) wordt in 2014 op tien plaatsen een tentoonstelling gehouden
over het grensoverschrijdend werken in Duitsland en Nederland tussen 1600 en 1950. Dat houdt in dat
de Hollandgänger aan bod komen,
de marskramers, veenarbeiders,
dienstmeisjes, textielarbeiders,
Vechtschippers, de Vriezenveense
kooplieden in Rusland en de huursoldaten in de vesting Coevorden.
Het geheel kost de vereniging zo’n
6000 euro maar dat bedrag zit bij
lange na niet in kas. Om die reden
heeft de gemeente Hardenberg een
verzoek gekregen voor financiële
steun. Hoe groot dat bedrag is staat
niet in de brief aan de gemeente
vermeld, maar bij navraag vertelde
de secretaris dat gehoopt wordt dat
Hardenberg met 500 euro over de
brug komt.
Concert - Donderdag 15 augustus
wordt in Hardenberg een wandelconcert gehouden, eerst in de
Höftekerk (aanvang 20.00 uur),
daarna in de Stephanuskerk. Het
concert wordt verzorgd door drie
Hardenbergers: Petra Breukelman
(dwarsfluit), Riekus Hamberg
(orgel) en Anneke Hamberg (orgel
en zang). De toegang is vrij; aan
de uitgang wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd.

redactie@sallander.nl
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Sandra Prins uit Lelystad demonstreerde een ‘wonderwisser’ die streeploos kan droogtrekken.
HARDENBERG - Net als verleden
jaar heeft John Gruter uit Maarssen
het standwerkersconcours in Hardenberg gewonnen. De man van de
Blije Voetencrème was volgens de
juryleden Jolanda Overweg, Albert
Prins en Niels Smulders de beste
van de 20 deelnemers tijdens deze
38e editie. Vooral de manier waarop
hij het publiek bij zijn werk betrok

werd hoog gewaardeerd. De tweede
prijs was voor Henk Veldhuis uit
Stadkanaal (speelgoed) en de derde
voor Lydia van de Ruit uit Capelle
aan de IJssel (vlekkenzeep). De
‘topartiesten’, zoals prijsuitreiker
wethouder René de Vent ze noemde,
hadden een nieuwe plek toegewezen gekregen. Het gebied rond De
Spinde was niet meer bruikbaar

vanwege de veranderingen in het
stratenpatroon, zodat was uitgeweken naar het marktterrein. De
deelnemers hadden hier gemengde
gevoelens over. De markt zelf
vonden ze een prima plek en er
was ook voldoende verkocht, maar
aan de opstelling mankeerde nogal
wat. Het aanbod om mee te denken
over die opstelling was volgens hen

Ten onrechte vergunning voor kippenmesterij
HOOGENWEG - De zaak die twee bewoners van de Heideweg in
Hardenberg-Hoogeweg hebben aangespannen tegen de gemeente
Hardenberg heeft gunstig voor hen uitgepakt. Vorige week woensdag
besliste de Raad van State dat de gemeente in november 2011 ten onrechte een milieuvergunning heeft verleend aan een pluimveehouder
aan de Heideweg waardoor die zijn huidige kuikenmesterij bijna kan
verdubbelen tot ruim 112.000 vleeskuikens.
Het betoog van de ene buurtbewoner dat B&W geen vergunning
hadden mogen afgeven omdat de
uitbreiding in strijd is met het bestemmingsplan is door de Raad van
State verworpen. Ook is de klacht
verworpen dat de agrariër toestemming heeft gekregen om 12 keer per
jaar ‘s nachts de vleeskuikens af te

voeren, terwijl niet is onderzocht of
dat minder vaak kan.
Het verhaal van de tweede buurtbewoner snijdt volgens de Raad van
State wel hout. Haar woning was
ooit onderdeel van een agrarisch
bedrijf maar wordt al vele jaren
niet meer als zodanig gebruikt.
De gemeente vond het wel een be-

drijfswoning, waardoor er minder
rekening gehouden hoeft te worden
met de stank die de kippenmesterij
verspreidt. Tijdens de zitting op 7
maart waarschuwden gemeenteambtenaren zelfs dat de bewoonster
de kans liep te moeten verhuizen,
omdat ze in een bedrijfswoning
woont terwijl het agrarisch bedrijf
niet meer bestaat. De bewoonster
heeft echter aannemelijk kunnen
maken dat het toch echt een burgerwoning is. De geplande uitbreiding
van de mesterij zorgt ervoor dat de
wettelijke geurnorm (14,0 odour
units per kubieke meter lucht) voor
burgerwoningen wordt overschre-
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door de organisatoren afgewezen,
waardoor verkopers en klanten niet
optimaal werden bediend. Tijdens
de prijsuitreiking in theater De
Voorveghter was dit door de organisatoren zelf ook al aangegeven,
zodat volgend jaar waarschijnlijk
een nog betere strijd om de Albert
Hofstede wisselbeker kan worden
gevoerd.
den. Om die reden is dan ook de
vergunning die de gemeente Hardenberg heeft afgegeven vernietigd.

Hulp bij repareren
HARDENBERG – In natuurcentrum De Koppel in Hardenberg
wordt zaterdag 17 augustus een
Repair Café gehouden. Van 13.00
tot 15.30 uur kan men er terecht
om hult te krijgen bij reparatie van
onder meer kleding, huishoudelijke
apparaten, meubilair, fietsen en sieraden. Daarbij wordt uitleg gegeven
over hoe men dit een volgende keer
eventueel zelf kan doen. Informatie
over het Repair Café is te vinden op
de site www.repaircafe.nl.

