Woensdag 14 mei 2014

Kortweg
Kloostertuin – Op de plek van
het voormalige klooster in Sibculo
moet dit najaar een kloostertuin
komen. Dat is het eerste onderdeel
van een miljoenproject om de
kloostergronden en omgeving een
nieuwe bestemming te geven. De
nieuw opgerichte stichting Stuwend
Sibculo wil meer leven in de brouwerij en probeert van het dorp een
schakel te maken tussen Twente en
het Vechtdal. Om die reden hebben
de beide burgemeesters van Twenterand en Hardenberg vrijdag 9 mei
op de gemeentegrens een kloosterpaal geslagen en een bord met logo
onthuld. Wat de spitsmuis van de
plannen vind is niet bekend. Het
beschermde diertje heeft tot nu toe
de plannen voor het vroegere kloosterterrein kunnen tegenhouden.
Zwembad - Begin juni starten de
eerste werkzaamheden voor de
bouw van het nieuwe zwembad
op de Sportboulevard aan de Jan
Weitkamplaan in Hardenberg. Om
belangstellenden hierover te informeren vindt op woensdag 14 mei
een inloopbijeenkomst plaats. De
bijeenkomst wordt gehouden tussen
19.00 en 20.30 uur in de centrale hal
van het gemeentehuis.

Af en toe is het goed je blik te
verleggen van een dorpse omgeving naar die van een grote stad,
om te ontdekken wat er allemaal
nog meer in de wereld te koop is
behalve de klepperman, de boemel
naar Almelo en een optreden van
de Sjompiesingers. En dan bedoel
ik ook echt een grote stad, met zo’n
miljoen inwoners of meer. Daarvoor
moet je niet in Nederland zijn, maar
bijvoorbeeld bij onze oosterburen
en dan is de dichtstbijzijnde stad
voor ons Keulen. Vorige week heb
ik zo’n reis gemaakt, op de Dag
van de Arbeid. Die dag zegt hier
niets meer, of vrijwel niets, maar
in Duitsland zorgen vakbonden en
politieke groeperingen nog volop
voor activiteiten. Daarmee worden
niet de traditionele knokpartijen
tussen punkers en politie bedoeld,
maar het vullen van een plein – in
het geval van Keulen de Heumarkt –

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

met kraampjes, eettentjes, stalletjes
waar t-shirts met de kop van Che
Guevara worden verkocht of waar
je kunt blikgooien op de extreemrechtse NPD en verder een groot
podium voor cabaret en muziek.
Alle winkels zijn 1 mei gesloten op
een paar souvenirzaken na, want de
toeristen moeten wel hun geld kwijt
kunnen. In plaats van te shoppen
kun je bijvoorbeeld langs de Rijn
wandelen, de gratis concerten in de
Kölner Philharmonie bezoeken, de
Dom van binnen bekijken of je op
het plein voor deze middeleeuwse
gotische kathedraal vergapen aan
reusachtige bellenblazen en bedelaars. Maar er was meer. Een
fluitist van anderhalve meter hoog

met cymbalen onder de hak van zijn
rechterschoen en het teengedeelte
van zijn linkerschoen, zodat hij
zichzelf tijdens het fluiten ritmisch
begeleidde, een duo op trommel en
didgeridoo, dat Australisch blaasinstrument van de Aboriginals. En zes
personen die zich in zilverkleurige
pakken hadden gehesen, een zilverkleurig masker hadden opgezet en
verder niets anders deden dan tegen
een muurtje zitten en af en toe met
een buisje rammelen als er een paar
centen in een bakje waren gegooid.
De volgende dag waren de winkels
wel open en dat was te merken:
duizenden Keulenaars die een
extra vrije dag hadden genomen
om bijvoorbeeld in een lange rij te
gaan staan om de opening van de
nieuwe Primark bij te wonen. Met
een geniale actie van concurrent
C&A: op 2 mei werden veel pro-

ducten met 50% korting verkocht
en iedereen die dat wilde – en dat
was vrijwel iedereen - kon gratis
een grote ballon krijgen, zodat
tijdens de opening van Primark
de C&A-ballonnen het straatbeeld
bepaalden. In de kelder van die
C&A-winkel was een fanshop
gevestigd van 1 FC Köln, net weer
gepromoveerd naar de Bundesliga.
En dus was het winkelgedeelte afgeladen met alle denkbare en vooral
ondenkbare prullaria: vogelbadjes
in rood en wit, natuurlijk glazen
en kleding met daarop de Keulse
bok en iets waar de HHC-fans ook
eens aan zouden moeten denken:
een broodrooster in clubkleuren
met het Köln-logo. En terwijl het
clublied wordt afgespeeld zie je op
de geroosterde boterhammen de
afbeelding van de Dom. Voor wie
de bijbehorende beelden wil zien:
surf naar bit.ly/keulen2014.

Kleppertoer richting Staphorst

Kunst - Kunstencentrum Vechtdal
(voorheen De Muzerie) stopt per
september met het culturele aanbod in de gemeente Hardenberg.
De Openbare Bibliotheek werkt
momenteel aan een plan om onder
de naam Cultuurkoepel Vechtdal
vanaf september het culturele aanbod te verzorgen. Kunstencentrum
Vechtdal gebruikt de periode van
september tot december om de organisatie af te bouwen. Het doel van
de hele operatie is dat er jaarlijks
zo’n 300.00 euro wordt bezuinigd
op de subsidies van de gemeente.
Wandelen – De gemeente Hardenberg is trots op de tweede plaats
die bereikt is in de wedstrijd Wandelgemeente van het jaar, maar feit
is dat de pogingen om via allerlei
acties van dj’s, zangeressen, marketingmensen en twitterconnecties
als winnaar gekroond te worden
zijn mislukt. Vorige week is bekend geworden dat de Brabantse
gemeente Eersel is uitgeroepen tot
Wandelgemeente 2014. Vreemd is
dat niet, want deze gemeente heeft
alleen al een wandelsite (www.eerselwandelgemeente.nl) om u tegen
te zeggen. Hardenberg heeft door
de nominatie wel veel landelijke
bekendheid gekregen en de samenwerking door toeristische partijen
heeft een impuls gekregen.
Classic TT – Wil Hartog, in 1977
winnaar van de 500cc wedstrijd tijdens de TT in Assen, is zaterdag 21
juni een van de historische sterren
die meerijdt in de 11e Classic TT
Gramsbergen. Deze gratis toegankelijke wedstrijd wordt vanaf 12.30
uur gereden op een stratencircuit
in Anerveen. Voorafgaand aan de
wedstrijd wordt op vrijdagavond 20
juni nabij café Bolte de technische
keuring van de motoren gehouden,
waarbij enkele bijzondere racemotoren te zien en te horen zullen zijn.
Vechtival – Bij natuurcentrum De
Koppel wordt zaterdag 7 juni van
10.30 tot 16.00 uur voor de tweede
keer het Vechtival gehouden. Op
het programma staan onder meer
broodjes bakken bij Staatsbosbeheer, meezingen met popkoor Canta
Libre, vaar- en wandelexcursies en
snuffelen op de Vechtmarkt.

redactie@sallander.nl
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De museumboerderij in Staphorst is de pauzeplek tijdens de Kleppertoer.
HARDENBERG – Waaraan denk je als je het woord Staphorst hoort,
wilde burgemeester Joop Alssema van deze West-Overijsselse gemeente
weten van de gasten van de Kleppertoer. Uiteraard werd polio genoemd
en verder klederdracht, zondagsrust en volksgericht. Allemaal waar, vond
Alssema, maar je zou het eerst moeten denken aan de mens, de hardwerkende Staphorster die het dorp had gemaakt tot wat het nu was. Een deel
van de geschiedenis van die Staphorster en zijn dorp was te zien op de plek
waar de burgemeester die woorden uitsprak: de museumboerderij aan de
Gemeenteweg in Staphorst.
Het museum in Staphorst was de pauzeplek van de 16e Kleppertoer van
de Historische Vereniging Hardenberg. Vorige week was de promotierit,

vandaar dat Alssema als gastheer optrad. Deze week zijn de eerste reguliere
ritten van start gegaan. Vanaf de opstapplaats bij het Vechtdal College aan
de Burgemeester Schuitestraat gaat de tocht langs Witharen, Ommerschans,
Balkbrug, Rouveen naar Staphorst. Vandaar volgt het tweede gedeelte door
Noord-Overijssel terug naar Hardenberg, zo’n beetje de loop volgend van
de provinciale grensrivier de Reest.

Hardenberg financieel nog op koers

Ook een meevaller was het lager
uitvallen van de kosten voor hulp
bij het huishouden. Volgens B&W
komt dat door de andere manier van
werken bij het toepassen van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.
Er wordt meer dan vroeger gekeken
naar wat de aanvrager zelf nog kan
in plaats van het automatisch toekennen van allerlei voorzieningen
die veel geld kosten en vaak niet
gebruikt worden. Een grote tegenvaller was het bedrag van bijna 1,4
miljoen euro dat afgeboekt moest
worden op het grondbezit van de
gemeente, maar B&W verwachten
dat het grondbedrijf nu in rustiger

HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg heeft het afgelopen jaar
afgesloten met een winst van een
miljoen euro, terwijl was gerekend
op een verlies van een half miljoen.
Op een omzet van 130 miljoen euro
geen cijfers om wakker van te liggen, ware het niet dat dit positieve
resultaat voor een deel te danken is
aan het inzetten van reserves om het
huishoudboekje van de gemeente op
orde te houden. Er moet financieel
scherp aan de wind worden gezeild,
om de woorden van wethouder Jan-

nes Janssen te gebruiken, want de
toestand blijft nog wel even wankel.
Het voordelige resultaat van ruim
een miljoen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat een
aantal projecten in 2013 nog niet
volledig is uitgevoerd. Een andere
meevaller dat jaar was een hogere
uitkering uit het Gemeentefonds,
maar deze verhoging was slechts
tijdelijk want structureel mist de
gemeente sinds 2012 vier miljoen
euro aan inkomsten van het Rijk.

Deze maand rijden de Sickmanbussen op dinsdag en woensdag, vanaf half
juni ook op maandag. De tocht is telkens van 17.00 tot ongeveer 21.00
uur, maar in juni en juli vertrekt men een uur later. Kaarten zijn ‘s morgens
verkrijgbaar bij museum ‘t Stadhuus aan de Voorstraat in Hardenberg.
vaarwater is terechtgekomen.
Voor de komende jaren ligt er nog
wel wat werk voor het gemeentebestuur omdat Hardenberg amper
vet op de botten heeft. De algemene
reserves zijn nauwelijks op peil en
er is ook nog eens een fors bezuinigingsprogramma bezig, maar door
de nieuwe taken die de gemeente
van het Rijk krijgt op het gebied
van werk en zorg terwijl er op het
bijbehorende geld wordt gekort
zal er af en toe nog wat extra geld
nodig zijn. En dat moet ‘ergens’ uit
de eigen begroting gehaald worden.
De gemeenteraad is 10 juni aan zet.

