Woensdag 7 mei 2014

Kortweg
Saxenburgh - De leiding van de
Saxenburgh Groep in Hardenberg
(o.a. Röpcke-Zweers ziekenhuis)
is weer op volle sterkte. Per 1 juli
vormt Henri Janssen als opvolger
van de weggestuurde Henk van
der Wal samen met Pauline Terwijn
de directie van de zorginstelling.
Jansen bekleedt nu dezelfde functie
bij het Beatrixziekenhuis in Winterswijk. Van huis uit is de nieuwe
directeur bedrijfseconoom.
Kampioen – Bruchterveld heeft
een roerig weekend achter de rug.
De plaatselijke voetbaltrots werd
zaterdag kampioen in de 4e klasse
D nadat twee weken geleden de
eerste plaats was overgenomen van
SVVN Nijverdal. De beslissende
wedstrijd werd met 5-0 gewonnen
in en van Daarle door spelers met
oer-Bruchtervelder namen als Waterink, Lenters, Lubbers en Otten.
Koppeltuin – Er is een begin
gemaakt met de inrichting van de
zogenoemde Koppeltuin. Deze tuin
ligt langs de Vecht in Hardenberg,
achter natuurcentrum De Koppel,
en loopt tot aan de Radewijkerbeek. Het gebied krijgt een nieuwe
inrichting naar een ontwerp van
kunstenaar Carmela Bogman. Het
gebied waar de Koppeltuin wordt
aangelegd, is grotendeels in eigendom bij Staatsbosbeheer. De tuin
wordt in de toekomst beheerd door
vrijwilligers van De Koppel en leerlingen van AOC de Groene Welle.

Meer dan 30 jaar geleden zong cabaretier Wim Kan tijdens een oudejaarsconference over de bodem van
de schatkist die bijna was bereikt:
Zuinig zijn, zuinig zijn
Zuinig met elkaar
Zuinig zijn, zuinig zijn
In het nieuwe jaar
Lichtjes uit en kaarsjes aan
Lekker vroeg naar bed toe gaan
Dat lied schoot mij te binnen toen ik
de politieke partijen in Hardenberg
hoorde tijdens de collegeonderhandelingen over de gemeentelijke
financiën. Tot ieders schrik bleek
dat Hardenberg op het randje zit
van wat nog is toegestaan. Wat geld
lenen betreft, daar ging het over. De
VVD had dat even uitgerekend: in
de afgelopen tien jaar is de schuld
van de gemeente gegroeid van 66
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.............

miljoen naar 198 miljoen euro. En
dan zijn de 30 miljoen die binnengehaald zijn met de verkoop van
aandelen Wavin, Vitens en Essent
nog niet meegerekend. “Er is in
die periode veel gebeurd, maar
dat heeft ook veel gekost”, vertelde fractievoorzitter Bert Gelling.
Dat lijkt mij trouwens wel een
aardige aanwinst, die VVD-fractie,
vooral op het gebied van financiën.
Hoewel ze dat niet teveel van zichzelf moeten vinden, maar daarover
heb ik het al eens gehad: eerst
het handwerk leren en dan volop
meedoen. De verkiezingsleus ‘De
VVD maakt Hardenberg beter’ is

een aardige, maar ik hou het liever
bij het wat volksere ‘Geen woorden
maar daden’. Op dat ene terrein dus
misschien een verbetering, maar op
andere gebieden zitten ze er nog wel
eens naast. De VVD vertelde bij
monde van Bert Gelling namelijk
dat deze partij graag een vrouwelijke wethouder had gezien in het
college van B en W. “De VVD zou
u dan ook willen oproepen om in uw
gelederen aandacht te besteden aan
uw opvolging”, zo sprak de liberale
fractievoorzitter, daarbij tussen de
regels door aangevend dat aan de
houdbaarheid van de wethouders
Douwe Prinsse en Jannes Janssen
over een jaar of vier wel eens een
einde kan zijn gekomen. Nou staan
VVD’ers erom bekend dat ze in
plaats van margarine graag boter
op hun brood smeren, maar dit

keer is dat zuivelproduct op hun
hoofd terechtgekomen. Kijk maar
eens even naar de kieslijst van
deze partij. Bij de eerste tien op de
lijst stonden slechts drie vrouwen,
waarbij de vrouw op de verkiesbare derde plaats ook nog eens is
weggestemd. Ten faveure van een
man, had ik willen schrijven, maar
dat is overbodig want meer smaken
dan man en vrouw hebben we nog
niet. Tenminste, niet in Nederland.
Hoe dan ook, het lijkt mij dat je
pas recht van spreken hebt als je
zelf je zaakjes op orde hebt. Ik
verwacht dan ook dat de VVD bij
de volgende gemeenteraadsverkiezingen vijf vrouwen bij de eerste
tien heeft staan en dat deze partij
een vrouwelijke lijsttrekker heeft.
En dan pas weer eens praten over
mevrouw de wethouder.

Koeien als attractie

Annexatie - Er is geen referendum
voor nodig noch een actie van
separatisten om de grens tussen
Hardenberg en Bruchterveld te wijzigen. Een deel van bedrijventerrein
Broeklanden hoort bij Hardenberg
en een ander deel bij Bruchterveld.
Omdat dit tot verwarring kan leiden
gaat de gemeente de woonplaatsgrens aanpassen, zodat heel Broeklanden tot het grondgebied van
Hardenberg behoort. De straten die
van woonplaats veranderen zijn de
Kanaalweg-oost, de Broeklandenweg en de Duitslandweg. Het is tot
nu toe rustig gebleven aan de grens.
Tegel - De atleet Gerrit Voortman
uit Rijssen krijgt een tegel op de
Hardenberger Walk of Fame tussen de Gedempte Haven en de
Amaliabrug. Hij onthult de tegel
vrijdag 9 mei, voorafgaand aan de
Hardenberg City Run. Voortman is
onder meer Nederlands en Europees
kampioen halve marathon geweest.
Natuur - Tot en met eind augustus
zijn er bij natuurcentrum De Koppel
in Hardenberg natuurschilderijen
te zien van Ina Janzen uit Bergentheim. Het zijn veelal vierkante
schilderijtjes van onder meer boomklever, bonte specht en kramsvogel.
Hospice - Met ingang van 1 mei
heeft hospice ’t Huis aan de Vecht
in Hardenberg een nieuwe coördinator. Verpleegkundige Karien Egberts uit Vriezenveen is de opvolger
van Joke Michel, die eind 2013 op
eigen verzoek is gestopt.
Stemmen – Leerlingen van de
juridische opleidingen van het
Alfa-college in Hardenberg worden
ingezet op de stembureaus bij de
verkiezingen voor het Europees
Parlement op 22 mei. Zij kunnen
daarmee een studieopdracht voltooien en de gemeente heeft een
oplossing voor het probleem om
voldoende mensen te vinden om de
stembureaus te bemannen.

redactie@sallander.nl
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BEERZE - Het kan verkeren. Enkele decennia geleden werd het beeld van
het platteland bepaald door de aanblik van paarden, varkens en vooral koeien. Tegenwoordig is dat iets bijzonders en wordt een boerderij overspoeld
door belangstellenden als de koeien weer de wei in mogen. Voorheen had
je alleen vlaggetjesdag voor de nieuwe haring, toen kwam daar de dag bij
waarop de eerste Beaujolais Primeur werd gepresenteerd, vervolgens was
er aandacht voor het begin van het aspergeseizoen en nu is ook een dag
waarop gevierd wordt dat de koeien weer naar buiten mogen.
Daar gaat trouwens wel een hele marketingcampagne aan vooraf, zoals
woensdag 30 april te merken was op het bedrijf van Bert Zandman in

Beerze. Deze veehouder, campingbaas, winkelier en eigenaar van een
Agrarisch Belevingscentrum met meer dan 300 koeien had samen met zijn
vrouw Jolanda en de mensen van Cono Kaasmakers (o.a. Beemster kaas
en Ben & Jerry’s ijs) een heel festijn voorbereid voor de eerste weidegang.

Opnieuw Aaltje Kraakdag

Kampioenschap uit beeld

HARDENBERG – Het leek er
even op dat de omstreden Aaltje
Kraakdag voorgoed van de kalender was verdwenen, maar de
draad wordt dit jaar toch weer
opgepakt.

HARDENBERG – Natuurlijk zijn
de meer dan 700 supporters van
HHC teleurgesteld dat hun ploeg
zaterdag in Spakenburg met 2-1
verloor van ‘de blauwen’, maar
over enige tijd hebben alleen nog
maar de positieve ervaringen een
plek gevonden in de herinnering.
Een geweldige actie om in korte
tijd 7 bussen te laten sponsoren
zodat honderden supporters gratis
naar Spakenburg konden reizen en
een prachtige feestdag die begon
met het uitzwaaien op sportpark De
Boshoek en eindigde met de ontvangst van de selectie op datzelfde

In 2008 is voor het eerst aandacht
geschonken aan deze ramp op 8
mei 1708, toen Hardenberg door
toedoen van Aaltje Kraak in de as
werd gelegd. Sindsdien wordt ieder
jaar op de een of andere manier
stilgestaan bij dit ongeluk. Tot vorig
jaar, toen er helemaal niets werd
georganiseerd, hoewel de gemeente

op haar website beweert dat in 2013
een beeld van Aaltje Kraak is onthuld. Dat was echter een jaar eerder.
Nu hebben basisscholen uit Hardenberg zich toch weer aangemeld voor
een programma op 8 mei. Zo’n 150
leerlingen komen vanaf 9.30 uur
bijeen in de hervormde kerk aan de
Voorstraat om onder meer te luisteren naar verhalenvertelster Johanna
van de Berg. Belangstellenden zijn
hierbij welkom. Daarna zal het
brandweerkorps van Hardenberg
op het Wilhelminaplein demonstreren hoe tegenwoordig een brand
wordt bestreden.

Hoogtepunt was het openen van de staldeuren door Helma Lodders (Tweede
Kamerlid VVD) en Jan Huitema (VVD-kandidaat voor het Europees parlement) om de koeien voor het eerst dit jaar weer los te laten. Meer dan
100 belangstellenden – waaronder veel campinggasten uit de gemeente
Ommen – vonden het de moeite waard hierbij aanwezig te zijn.

sportpark. Dat tussendoor duidelijk
was geworden dat Spakenburg een
sterkere voetbalploeg had was jammer, maar in de beleving niet doorslaggevend. Zelfs de meestal niet al
te joviale supporters van de tegenstander waren onder de indruk van
de Hardenberger fans en lieten dat
in geschrift ook blijken. Zaterdag
ontvang HHC uittredend kampioen
Katwijk, dat vecht voor de laatste
kans om niet te degraderen. Overigens hebben de Hardenbergers nog
wel een theoretische kans op het
kampioenschap maar dan moeten
alle concurrenten verliezen.

