Woensdag 28 mei 2014

Kortweg
Rommelmarkt – In een tent naast
de Sionskerk in Mariënberg wordt
zaterdag 31 mei van 9.00 tot 12.30
uur een rommelmarkt gehouden.
Er wordt gereedschap, huisraad,
verf en apparatuur verkocht en er
staan kraampjes met bloemstukken,
speelgoed en leesvoer. Er is een Rad
van Avontuur en voor de inwendige
mens wordt goed gezorgd.
Burgemeester – In ons land was
afgelopen week alleen de verkiezing voor leden van het Europees
parlement, maar in andere landen
werden daar soms nog andere verkiezingen aan vastgeknoopt. Bij de
buren bijvoorbeeld moest ook een
nieuwe burgemeester van de Samtgemeinde Emlichheim gekozen
worden. Alle inwoners waren uitgenodigd om zondagavond de uitslag
in het dorpshuis bij te wonen. Niet
volgens het strakke Duitse protocol
maar “in lockerer Atmosphäre”.
Dat kon waarschijnlijk omdat de
verkiezing niet erg spannend was:
er was maar één kandidaat. Niemand had het aangedurfd zich als
tegenkandidaat aan te melden voor
de populaire burgemeester Daniela
Kösters. Het enige dat de burgers
konden aankruisen was Ja of Nee.

Er was even een lichte vorm van
paniek, tijdens de raadsvergadering
halverwege mei. Er waren enkele
voetbalclubs in de gemeente Hardenberg kampioen geworden en dat
moest toch in de kantine gevierd
kunnen worden? Maar de raad had
net afgesproken dat de kantines
een uur na de laatste wedstrijd of
training gesloten moeten worden.
Gelukkig reageerde burgemeester
Peter Snijders op de vraag van het
verontruste CDA-lid dat de regels
hem toestonden uitzonderingen te
maken. En in het geval van een
kampioenschap zou hij uiteraard
positief reageren als de vereniging
een aanvraag had ingediend. Het
raadslid was nog niet helemaal
tevreden, want stel nou dat je onverwacht kampioen wordt? Jouw club
wint tegen alle verwachtingen in de
laatste wedstrijd en de concurrenten
laten steken vallen. Daar kan jouw
club zich niet op voorbereiden,

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

zodat er geen vergunning is aangevraagd. Wat dan? Ook in dat geval
zal de burgemeester zich als een
echte burgervader gedragen en toestemming geven tot een langdurig
feestje, in de hoop dat de voetballers
niet àl te dronken worden en er geen
rotzooi wordt getrapt. Dat kan hier
gelukkig nog, zo’n beroep doen
op ieders nuchter verstand. Zelfs
wanneer er alcohol in het spel is.
Er is alleen een probleem als een
club meer dan vier teams heeft die
kampioen worden, want er mogen
maximaal vier ontheffingen per
jaar per kantine worden verleend.
Maar ach, met het inschakelen van
wat Belchinezen moet het lukken
om een paar teams op dezelfde dag
kampioen te laten worden en blijft
het feestvieren binnen de wettelijke
perken.

Toch zijn de regels niet soepel genoeg om Volendammer Kees Tol te
verleiden de clubkleuren van HHC
te dragen. De topscorer van voetbalvereniging Spakenburg is vorig jaar
overgestapt van Noordwijk naar ‘de
blauwen’ en dat bevalt hem prima.
Hij had ook bij ‘de roden’ uit het
vroegere vissersdorp kunnen spelen, maar daar had hij naar eigen
zeggen geen goed gevoel bij. “Op
donderdagavond zitten we vaak
tot na middernacht in de kantine.
Daar geniet ik van”, beweert hij in
het boek Puur Topklasse. “Onder
spelers, supporters en sponsors is
het ontzettend gezellig.” Zo lang
in de kantine zitten, dat zal hem in
Hardenberg niet lukken. Helemaal
niet nu de gemeenteraad extra geld
heeft uitgetrokken voor controleurs.
Dit jaar is het nog even niks, want
degenen die moeten controleren of
alles wel volgens de regels verloopt
hebben daar 50 uren voor. Per jaar,
welteverstaan. Met al die sportclubs

in de gemeente Hardenberg die een
eigen kantine hebben is dat natuurlijk onbegonnen werk. Volgend jaar
wordt dat beter, zegt de een. Nee,
slechter, vindt de ander. Hoe dan
ook, het wordt in elk geval anders.
Kruistocht van christelijke moraalridders en SDAP-erfgenamen die
lid zijn van de blauwe knoop? Of
een onderdeel van de strijd tegen
het vele gezuip in deze streek van
het land, waardoor je letterlijk van
braindrain kunt spreken?
Goed, de raad moet eind mei nog
even een definitief besluit nemen
maar dat zit wel snor. In plaats van
50 uur op jaarbasis is er dan 40.000
euro beschikbaar voor controles.
Nog niet veel, want dat betekent dat
er alleen geld is om te controleren
na klachten van burgers of kroegbazen. Voor de sportieve drinkers zal
er niet veel veranderen, maar het
staat allemaal wel mooi op papier.
En dat is ook wat waard.

Amateurs hebben zich week lang gepresenteerd

Mantelzorgboete – De PvdA in
Hardenberg is niet blij met de plannen van de eigen staatssecretaris
Kleinsma, om ouderen die bij hun
familieleden intrekken te korten op
hun AOW. “De afdeling verzoekt
u met klem dit onzalige voorstel te
verwerpen. In Hardenberg proberen
we juist om mantelzorg te stimuleren in plaats van te bestraffen”,
hebben ze vorige week de staatssecretaris van Sociale Zaken laten
weten. Het plan om AOW’ers die
vanwege de nodige zorg bij familieleden intrekken vanaf juli 2015 300
euro te korten valt buitengewoon
slecht bij de PvdA-achterban.
Bosprijs - Stichting Bostheater is de
winnaar van de eerste Cultuurprijs
in de gemeente Ommen. De prijs is
afgelopen zaterdag uitgereikt. De
Cultuurprijs is door de gemeente
ingesteld als waardering voor alle
mensen en organisaties die bouwen
aan cultuur in Ommen. De grote
opknapbeurt van het theater en het
zorgen voor een programma dat
aantrekkelijk is voor Ommenaren,
inwoners van buurgemeenten en
toeristen waren belangrijke zaken
om dit vrijwilligersproject te eren.
Afspraak - Negen van de tien
bollenboeren in de gemeente Hardenberg, de Werkgroep Bollenteelt
Hardenberg en de gemeente Hardenberg hebben vrijdag 23 mei het
Convenant Bollenteelt Hardenberg
ondertekend. In dit convenant
staan afspraken over de manier
waarop lelietelers die actief zijn in
de gemeente Hardenberg gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.
Voor de Werkgroep Bollenteelt is
dit nog maar een eerste stap om de
gezondheid van buren van lelievelden te bevorderen.
Thuis wonen - In Dedemsvaart
is donderdag 22 mei het eerste
exemplaar van Optimaal Thuis
officieel in gebruik genomen. Dat
is een kant-en-klare aanbouw bij
een woning voor mensen die bijvoorbeeld hun slaap- en badkamer
op de verdieping niet meer kunnen
bereiken vanwege rolstoelgebruik.
De aanbouw kan worden verwijderd wanneer hij niet meer nodig is
waarna hij bij een andere huis wordt
geplaatst. Ditt systeem waardoor
mensen langer thuis kunnen wonen
is ontwikkeld door Van Dijk Bouw.
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HARDENBERG – De WAK, de Week van de Amateurkunst, is zondag 25
mei afgesloten met kunstexposities en open ateliers. De dagen daarvoor
lieten amateurs in de regio van zich horen tijdens optredens, concerten,
exposities, openbare repetities, lezingen en workshops.
De gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg werken sinds 2013 intensiever samen op het gebied van kunst en cultuur. Dat heeft vorig jaar
geresulteerd in de eerste Vechtdal WAK. Ook voor 2014 gold dat de drie
gemeenten graag activiteiten wilden stimuleren die de gemeentegrenzen

Stemexperiment niet geslaagd
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart
samen met vier andere gemeente
meegedaan met een landelijk experiment. De stemmen zijn vanuit
de stembureaus naar het gemeentehuis gebracht om daar geteld te
worden. Het experiment moest het
tellen van de stemmen efficiënter,
betrouwbaarder, transparanter en
beter controleerbaar moet maken.
Vorige week is bekend geworden
wat het experiment in Hardenberg
heeft opgeleverd. Volgens de on-

derzoekers moest er veel extra werk
worden verricht waardoor het tellen
duurder is geworden. De kwaliteit
is volgens de onderzoekers niet
toegenomen. Omdat het tellen in de
raadszaal gebeurde, waar iedereen
die dat wilde toegang kreeg, zou er
sprake kunnen zijn van meer openheid, maar behalve door enkele
vertegenwoordigers van de lokale
en regionale pers is daar vrijwel
geen gebruik gemaakt. De conclusie
is dan ook dat het experiment wat
Hardenberg betreft geen vervolg
hoeft te krijgen. Stemmen per
stemcomputer heeft de voorkeur,

zouden overstijgen, maar daar is weinig van terecht gekomen omdat de
muzikanten, clubs en verenigingen blijkbaar het liefst zelfstandig werken.
Eén van die muzikale optredens door amateurs was het voorjaarsconcert
Klassiek ontmoet Populair in de Sint Vituskerk in Dedemsvaart. De zussen
Ellen en Annet Uythof, pianist Jan Kamphuis, gitarist Geert van de Logt
en aan het eind dochter Lisa van Ellen Uythof hebben zo’n 50 bezoekers
laten horen dat werk van Mozart, Schubert en Schumann, Ierse drankliedjes, een winnend liedje van het Eurovisie Songfestival en een Afrikaans
wiegeliedje ook door amateurs op hoog niveau gezongen kunnen worden.

aldus de gemeente. De uitkomst
van het onderzoek in de andere vier
gemeenten is nog niet bekend.

Waterschap zoekt
vrijwillige lesgevers
REGIO - Waterschap Vechtstromen
(o.m. de gemeenten Hardenberg
en Twenterand) wil het belang
van schoon en veilig water onder
de aandacht brengen van basisschoolkinderen. Om dit te bereiken
geven vrijwilligers waterlessen aan
scholieren in groep 7 en 8. Hiervoor
is het waterschap op zoek naar vrijwilligers die waterlessen in Twente
willen geven. Dit houdt in dat wordt

uitgelegd waarom schoon en veilig
water belangrijk is en hoe op een
rioolwaterzuivering het water wordt
schoongemaakt. De lessen bestaan
uit twee delen, een les in de klas en
ongeveer twee weken daarna een
rondleiding op de rioolwaterzuivering in de buurt. Voor meer informatie is Janneke Heukers beschikbaar
via tel. 088 220 3498.

redactie@sallander.nl
Noabermarkt - Tubbergen krijgt ook
een noabermarkt. Dat is een maandelijkse markt met producten die
geteeld en geproduceerd zijn op het
platteland. De eerste noabermarkt is
zondag 1 juni van 12.00 tot 17.00 uur.

