Woensdag 23 april 2014

Kortweg
Longpunt - Dinsdag 13 mei staat
het onderwerp “Dokter is het mijn
hart of zijn het mijn longen?” op het
programma bij Longpunt Hardenberg. Dokter Lionarons, cardioloog
van de Saxenburgh groep, is de
gastspreker van deze middag. Het is
niet altijd duidelijk wanneer klachten van het hart of de longen komen.
De cardioloog legt uit waarom. De
bijeenkomst wordt gehouden in
Het Heemse, Blanckvoortallee 2 in
Hardenberg en begint om 14.00 uur.
Wonen – In de Ouderenwinkel
aan de Kollergang in Hardenberg
is nog tot en met vrijdag 2 mei de
tentoonstelling Lang zult u wonen te
zien. Deze tentoonstelling laat zien
hoe huiseigenaren gestimuleerd
kunnen worden hun woning levensloopbestendig te maken, zodat men
er langer kan blijven wonen. Onder
de bezoekers van de tentoonstelling
wordt een huisbezoek met advies
op maat van een deskundige én een
attentie van de Ouderenwinkel verloot. De Ouderenwinkel is tussen
9.00 en 17.00 uur geopend.

Van de onlangs overleden Colombiaanse schrijver Gabriel García
Márquez wordt gezegd dat één van
de vele redenen voor zijn populariteit zijn gave was, om iemand direct
in een verhaal te plaatsen. Geen lang
voorspel met uitweidingen over van
alles en nog wat maar meteen to the
point. Als ik dat nu had gedaan was
de eerste zin geweest: D66 liegt.
Die zin had ongetwijfeld aandacht
getrokken. Maar dekt hij ook de
lading?
Vrijdag 18 april hebben drie politieke partijen in Hardenberg een lokaal
regeerakkoord gesloten, waaraan
D66, de VVD en GroenLinks hebben bijgedragen. Deze drie partijen
hebben niks ondertekend, want het
zijn tenslotte oppositiepartijen die
de handen vrij wil houden, maar ze
staan wel achter het akkoord. De
gemeente stuurde nog dezelfde dag
een persbericht over de positieve

ergee
.............

uitkomst van de onderhandelingen, maar dat was voor de fractie
van D66 niet voldoende omdat de
eigen inbreng niet genoeg aandacht
kreeg. De voorman van deze partij,
Jacco Rodermond, is een gewezen
journalist en hij weet wel hoe je een
boodschap moet brengen.
Het akkoord kent drie hoofdstukken: wonen, werken en welzijn.
Op alle terreinen heeft D66 een
bijdrage kunnen leveren, beweert
Rodermond. Bijvoorbeeld dat er
één wethouder verantwoordelijk is
voor de drie grote veranderingen
op het gebied van zorg en werk. En
ook dat de rekenkamer een meer
onafhankelijk karakter krijgt. Om
met dat laatste te beginnen: D66
had bij de onderhandelingen inge-

bracht dat er een onafhankelijke
rekenkamer moest komen zonder
raadsleden Anders heb je een slager
die zijn eigen vlees keurt, schreef
Rodermond. En wat is daarvan
terug te vinden in het akkoord?
Niets. De rekenkamer blijft bestaan
uit een onafhankelijke voorzitter
en vier raadsleden. Waarbij het
CDA voorstelde dat de verhouding
coalitie-oppositie zou veranderen
van 3-1 in 2-2. Dat is alles. O ja,
en bij staken van stemmen geeft de
stem van de voorzitter de doorslag.
Dat mocht er nog bij.
En dan de afspraak dat voortaan
één wethouder verantwoordelijk
is voor de grote veranderingen op
het gebied van werk en zorg. D66
had voorgesteld tijdelijk een vierde
wethouder voor deze portefeuille te
benoemen, maar dat voorstel is van
tafel geveegd. Dat nu één wethouder verantwoordelijk wordt is een
besluit van de coalitiepartijen, want

alleen zij hebben zich gebogen over
de portefeuilleverdeling, daar heeft
D66 of een andere partij niets mee
te maken gehad.
Rodermond kent het klappen van de
publicitaire zweep. Dat heeft hij ook
laten zien toen tijdens de verkiezingscampagne de Vereniging Eigen Huis met verontrustende cijfers
kwam over de OZB in Hardenberg.
D66 reageerde meteen vol vuur op
deze kwalijke zaak. Maar toen later
bleek dat de cijfers niet deugden
en D66 de woorden eigenlijk terug
moest nemen werden de excuses
zodanig verpakt in een persbericht,
dat het geen excuses meer waren
maar een reclameverhaal voor de
eigen partij. Daar kunnen de overige
partijen nog een puntje aan zuigen.
Als ze niet oppassen moeten zij
straks het werk doen en claimt D66
de successen. Best knap eigenlijk
van de nieuweling.

Aubade wordt weer traditie

Keizersnede - Zaterdag 10 mei
worden de deuren van het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
van 10.00 tot 15.00 uur opengezet
voor publiek. De organisatie heeft
een interactief programma samengesteld voor een breed publiek van
alle leeftijden. Belangstellenden
ontvangen bij binnenkomst in het
ziekenhuis een routekaart, aan de
hand waarvan zij hun route door
het ziekenhuis kunnen bepalen.
Liefhebbers van operaties kunnen in het restaurant Santé ‘live’
meekijken bij een keizersnede,
uitgevoerd door één van de gynaecologen in de operatiekamer in het
ziekenhuis. In het restaurant geeft
een gynaecoloog toelichting. Voor
deze activiteit moet men zich van
tevoren aanmelden via de website
www.sxb.nl.
Expositie - In het kader van
de 4-Mei herdenking houdt het
Dorpsarchief Kloosterhaar op zondag 4 mei een expositie over de
werkkampen Balderhaar en Kloosterhaar. Dit zal plaats vinden in de
Calduran Expositieboerderij aan de
Verlengde Broekdijk 16 in Kloosterhaar. De openingstijden zijn van
10.00 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 16.30 uur. De toegang is gratis
maar een gift wordt op prijs gesteld.
Raad – Tijdens een extra raadsvergadering zijn donderdag 24 april tot
wethouder benoemd Douwe Prinsse
(CDA), Jannes Janssen (CU) en
René de Vent (PvdA). Hun plaatsen
als raadslid zijn ingenomen door
respectievelijk Gerard Nijhof, Hans
Odink en Gitta Luiten. Nijhof is in
de raad terecht gekomen vanwege
een fors aantal voorkeurstemmen.
Dat was hem in 1998 in de oude
gemeente Hardenberg ook al bijna
gelukt. Hij kwam toen tien stemmen
tekort om met stip te stijgen van 18
naar 8, wat toen een verkiesbare
plaats was.
Eetcafé – Mensen die wonen of
werken in de woonservicezone
in Hardenberg-centrum kunnen
vanaf dinsdag 6 mei elke dinsdag
om 17.30 uur een warme maaltijd
gebruiken in activiteitencentrum
De Bramer aan de Burgemeester
Bramerstraat. De eerste maaltijd is
gratis, daarna moet 4 euro per keer
worden betaald. Het gezamenlijk
eten komt voort uit een behoeftepeiling onder bewoners en cliënten.

redactie@sallander.nl
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Dirigente Monique van Steenbruggen van Animato laat de zangertjes zien hoe je de Kanga danst.
HARDENBERG - De aubade moet weer
een traditie worden, vindt voorzitter Henk
Dunnewind van Stad Hardenberg Promotie,
en daarom zal de activiteit voortaan in het
jaarprogramma van zijn stichting worden
opgenomen.
Een jaar of drie geleden heeft de Oranjevereniging Heemse de aubade nieuwe leven ingeblazen,
nadat het in de vijftig jaar daarvoor erg stil was

gebleven tijdens Koninginnedag. Op het Rustenbergherplein stonden toen zo’n 200 belangstellenden klaar om mee te zingen met een lied van
Valerius, een lied over een zeeheld (Michiel de
Ruyter) en het Wilhelmus. Dit jaar is de locatie
verplaatst naar het vernieuwde Spindeplein bij
het gemeentehuis. En ook nu waren er zo’n 200
belangstellenden die konden meezingen met een
lied van Valerius, een lied over een zeeheld (Piet
Hein) en het Wilhelmus. Maar dit keer waren

Kookmiddag voor Vijf lintjes in
kinderen in OLC Hardenberg
HARDENBERG - De nieuwe
demo-keuken in het LOC aan de
Parkweg in Hardenberg wordt al
volop gebruikt. Woensdag 23 april
waren meer dan 30 kinderen te gast
om te koken uit Otje’s Kookboek
van Annie M.G. Schmidt. Dat is
een boek met spannende verhalen
die worden afgesloten met een
kindvriendelijk recept.
De kinderen gingen aan de slag met
Fletse Flensjes. Na afloop kregen ze
allemaal een kinderkookdiploma
mee naar huis.

HARDENBERG – Van een ware
lintjesregen kun je in Hardenberg
dit jaar niet spreken, daarvoor
moet je blijkbaar in Tubbergen
zijn. Vergeleken met het inwoneraantal van Hardenberg bijna drie
keer zo klein, maar wèl drie keer
zoveel koninklijke onderscheidingen. Burgemeester Snijders heeft
er vrijdagmorgen vijf uitgereikt.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst
in theater De Voorveghter zijn twee
mannen en drie vrouwen in het
zonnetje gezet voor hun inzet voor

er ook modernere bijdragen. Het jeugdkoor
Animato zong Doe de Kanga, het nationale koningslied uit Kinderen voor Kinderen, en een lied
over de kleuren van de vlag. De zilvervloot werd
door de jonge zangertjes binnengezongen onder
begeleiding van muziekvereniging De Eendracht.
Burgemeester Peter Snijders sprak vervolgens
een dankwoord, waarna het Leve de Koning! over
het plein schalde. Vanaf nu dus elk jaar, als het
aan Stad Hardenberg Promotie ligt.

de samenleving: Truida Buchner–
Breukelman uit Heemse, Gerrit Jan
Sasbrink uit Dedemsvaart, Hennie
Reinders uit Hardenberg, Gerrit Jan
Veltkamp uit Hardenberg en Erica
Kroeze uit Hardenberg. De beide
laatstgenoemden zijn benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau, de anderen tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.

Klepperklimtocht
HARDENBERG – De toerclub van
de Hardenberger Wielervereniging
houdt zaterdag 3 mei de jaarlijkse
Klepperklimtocht. Voor een uitje
met de hele familie is er een route

van 35 km, voor de sportieve recreant een tocht van 100 km en voor
de getrainde toerfietser is een tocht
van 150 km uitgezet. Die laatste
tocht gaat voor een groot deel over
de ‘bergen’ in Duitsland en Overijssel. Paspoort/ID-kaart en fietshelm
zijn verplicht.
De twee lange tochten hebben
de kwalificatie ‘2 sterren’ van de
NTFU. Dit houdt onder meer in dat
de plaatselijke EHBO-vereniging
op de controleposten aanwezig is,
dat gestrande deelnemers gerepatrieerd kunnen worden en dat de
organisatie aan strenge eisen moet
voldoen. Voor meer info kan gemaild worden naar info@tchwv.nl.

