Woensdag 9 juli 2014

Kortweg
Treinen - Deze week rijden geen
treinen tussen Zwolle en Ommen.
Dat duurt nog t/m vrijdag 11 juli.
Zaterdag 12 en zondag 13 juli is er
geen treinverkeer mogelijk tussen
Zwolle en Coevorden. Arriva zet
vervangende stop- en snelbussen in.
Controle – De gemeente Hardenberg heeft samen met Ommen een
ambtenaar in dienst genomen die
geen cent verdient. Wèl zijn bedrijf,
dat is ingehuurd om te controleren
of mensen niet permanent in vakantiehuisjes wonen in plaats van een
‘gewoon’ huis. Volgens wettelijke
regels mag alleen een overheidsdienaar dit werk doen, vandaar
dat voor deze constructie met een
onbezoldigd ambtenaar is gekozen.

Hardenbergers zijn nogal tam.
Donders tam? Nee, zelfs dat niet,
ik heb zelfs nog geen juichpak op
straat gezien. Zelfs op weg naar de
vijfde wedstrijd op rij, twee meer
dan iedereen had gedacht, viel er
weinig oranje te bespeuren. Ja, er
was een enkel café dat richting de
wedstrijd tegen Costa Rica - heel
voorzichtig – een paar oranje vlaggetjes had opgehangen en enkele
oranje plastic zakken op de luifel
had geplakt.
Hoe anders is het in Vroomshoop,
waar na elke gewonnen wedstrijd
een rotonde wordt bezet door uitbundige Oranjefans. Soms iets te
uitbundig, waardoor het ook een

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

enkele keer is voorgekomen dat
per ongeluk wat oude vetes zijn
beslecht met een gemoedelijke knal
voor de kop. Of neem Enschede,
waar verkeersborden tevergeefs
met iets glibberigs zijn ingesmeerd
om de aloude Twentse traditie van
paalklimmen te voorkomen. En
waar de burgemeester een rotonde
heeft vrijgegeven voor feestgedruis,
mits de jolige tukkers niet toeterend
in auto’s en op scooters eindeloze
rondjes maken. Waar men zich trouwens weinig van aantrok, zoals het
echte Oranjefans betaamt.

En wij? Wij Hardenbergers? Waarom staan wij niet op tegen de
grauwe middelmaat? Waarom
bezetten wij geen rotonde waar we
lallend, blèrend, toeterend en dansend onze overwinningen kunnen
vieren? Waarom heeft geen enkele
politieke partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hier rekening
mee gehouden en voorgesteld een
nieuwe rotonde mèt fontein aan te
leggen, teneinde onze verbondenheid met elkaar en de rest van het
Nederlandse volk te tonen, onze
traditionele noaberschap aan de
wereld te tonen? Misschien is het
omdat we nog niet zo lang rotondes kennen, we moeten er nog een
beetje aan wennen dat hij ook voor

iets anders gebruikt kan worden dan
elkaar vloekend en scheldend de pas
af te snijden, dat hij niet alleen geschapen is voor brutale fietsers die
denken dat iedereen wel snapt dat je
niet remt als je een rotonde oprijdt
al staat die ook vol met voertuigen.
Wij weten het gewoon niet. Pas
onze kindskinderen zullen begrijpen waartoe een rotonde op aarde
is. Maar goed, het gemeentebestuur
heeft nog één kans – en misschien
zelfs twee – op het aanwijzen van
een rotonde als feestrotonde. Tenzij
het Nederlands elftal doet wat het
tot nu toe altijd heeft gedaan: op
beslissende momenten niet thuis
geven. Dan beginnen we de discussie over twee jaar gewoon opnieuw.

Muzikanten spelen voor Groene Gramsbergers

Gastheer - Boeren zijn niet alleen
voedselproducenten, ze zijn ook
gastheer. Zelfs Gastheer met een
hoofdletter G, volgens de Ommer
Marke. Die heeft een promotiefilm
en negen bedrijfsfilms laten maken
waarin getoond wordt dat boeren
en boerinnen in het Vechtdal het
hele jaar door actief zijn als boer
èn gastheer. Al dat promotiemateriaal wordt zaterdag 12 juli gepresenteerd op De Velshoeve van de
familie Grondman in Lemele.
Slobberen – De bouwvak moet
nog beginnen, maar nu al wordt
over het eind nagedacht. En zelfs
meer dan dat, er zijn zelfs al twee
feestavonden geregeld met bijbehoren muziek. Om te vieren dat men
eindelijk weer aan het werk mag,
of om de laatste vakantiedag te
gedenken. Hoe dan ook, op het Wilhelminaplein in Hardenberg wordt
donderdag 7 en vrijdag 8 augustus
onder meer opgetreden door Diep
Triest, Harry ‘Drukwerk’ Slinger
en Big Apple.
Vakantiebieb – De openbare bibliotheek heeft iets bedacht om
mensen tijdens de vakantie aan het
lezen te houden of te brengen. Met
vanaf september misschien enkele
nieuwe leden als bijvangst. Sinds 1
juli is een app te downloaden in de
AppStore en de Google Play Store
waarmee men een aantal boeken
voor volwassen en kinderen alsmede enkele tijdschriften kan lenen.
Gratis en voor niks, men hoeft er
niet eens lid van de bieb voor te
zijn. Na 31 augustus verdwijnen de
boeken vanzelf uit de boekenkast.
Paupers - Misschien hebben uw
voorouders ook wel enige tijd
gewoond in het 19e-eeuwse paupergesticht Veenhuizen. Dat is zeer
goed mogelijk, want van 1 op de 16
Nederlanders hebben vroegere familieleden in een Drents armengesticht doorgebracht. Suzanna Jansen
heeft daar enkele jaren geleden de
bestseller Het pauperparadijs over
geschreven. Nu wordt daar een theatervoorstelling van gemaakt die in
de zomer van 2015 wordt gespeeld
op de plaats delict, in Veenhuizen
zelf dus. Alleen is er nog geen geld
voor. Via crowdfunding wil men in
vier maanden tijd 150.000 euro ophalen bij bedrijven en particulieren.
Op www.hetpauperparadijs.nl is te
lezen hoe dat werkt.
Rommelmarkt - Wijkvereniging
Rondom de Brink in Heemse houdt
zaterdag 12 juli in en rond ‘t Uilenest aan het Meeuwenplein van
10.00 tot 16.00 uur een rommelmarkt met bazaar. Standhouders en
particulieren kunnen zich opgeven
bij A Otten, tel. 06-51402105.

redactie@sallander.nl
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GRAMSBERGEN - Het lokale culturele Gramsberger festival Night of
the Forest mag dan figuurlijk in het water zijn gevallen, het Gramsberger
bosje met daarin het in verval geraakte openluchttheater blijft de komende
weken decor voor muzikanten, verhalenvertellers en acrobaten.
Harmonie Crescendo was woensdag 2 juli aan de beurt met optredens

Ambassadeur Duits helpt
Alfa-college de grens over
HARDENBERG - Het Alfa-college in Hardenberg heeft een ambassadeur Duits aangesteld. Met
ingang van het nieuwe schoolseizoen gaat Vanessa Zahn proberen
de leerlingen voor te bereiden op
een stage en misschien zelfs een
baan bij de oosterburen.
Duitsland wordt steeds belangrijker
voor de regio Noordoost-Overijssel,
meent het Alfa-college. Jongeren
zoeken een stageplek tijdens hun
studie en als ze daarmee klaar zijn
een baan, maar als die niet in deze
regio gevonden kan worden trekken ze weg. Vlak over de grens
is volgens de onderwijsinstelling
veel te halen aan stageplaatsen en
werk. Het probleem is echter de
koudwatervrees van de Nederlandse
jongeren. Ze spreken de taal niet
en bovendien krijgen ze met een
andere cultuur te maken, waardoor
ze letterlijk niet over de grens dur-

ven te stappen. Het Alfa-college
heeft gemeend iemand te moeten
benoemen als ambassadeur die die
drempel kan slechten en Duitsland
kan promoten. Het doel is de leerlingen in contact te brengen met
Duitse scholen, bedrijven en instellingen, hen duidelijk te maken hoe
de arbeidsmarkt werkt in Duitsland
en welke cultuurverschillen er zijn.
Daarnaast is het aanleren van de
Duitse taal belangrijk.
Het RTC (Regionaal Techniek
Centrum) dat werkt onder de paraplu van het Alfa-college is al enige
tijd bezig de blik naar het oosten te
richten. Sinds vorig jaar lopen leerlingen stage in Uelsen en een delegatie van een school uit Nordhorn
is onlangs op bezoek geweest om
te kijken of er mogelijkheden zijn
om een uitwisselingsprogramma te
beginnen. Je zou dus verwachten
dat de ambassadeur zich vooral

door het jeugdorkest en vervolgens het A-orkest, beide onder leiding van
dirigent Alfred Willering. Het luchtige zomeravondconcert met onder meer
op het programma Sorry van The Kyteman Orchestra, muziek van de film
Golden Eye en 99 Luftballons van de Duitse zangeres Nena, trok aardig
wat belangstellenden.
gaat bezighouden met de kansrijke
techniekafdeling, maar dat is niet
het geval. “Met techniek liggen de
contacten er al, dus daar gaan we
gewoon mee verder, maar we willen
ons juist richten op die opleidingen
waar het niet vanzelfsprekend is om
over de grens te kijken”, zegt Petra
Bartelds namens het Alfa-college.
De eerste opleidingen waarnaar
gekeken wordt zijn die van Zorg en
Welzijn, met name kinderopvang en
verpleegkunde.
Op de vraag hoe je aan een ambassadeur Duits komt antwoordt Bartelds dat er gewoon een advertentie
is geplaatst. “Maar we wilden niet
een doorsnee docent. Het moest
iemand zijn die zowel het Duits
als het Nederlands goed beheerst,
die beide landen goed kent en kan
invoelen wat de hindernissen zijn
om in Duitsland te gaan werken
of stage te lopen. Iemand die niet
alleen les wil geven, maar actief de
boer op wil gaan om mogelijkheden
te onderzoeken.”
In eerste instantie is Vanessa Zahn
voor een baan van drieënhalve dag
per week benoemd, maar dat kan
later nog uitgebreid worden.

Hardenberg
zonder stroom
HARDENBERG - Hardenberg,
Bergentheim, Mariënberg en Beerze zijn zaterdagmiddag door een
stroomstoring getroffen. In totaal
zaten zo’n 12.000 bewoners zonder
elektriciteit. De storing is veroorzaakt door een explosie in een
elektriciteitskast aan De Stelling
op bedrijventerrein Haardijk in
Hardenberg. Na ongeveer anderhalf
uur hadden de medewerkers van
energiebedrijf Enexis de storing
verholpen. Volgens een woordvoerder van het Röpcke-Zweers
ziekenhuis is de patiëntenzorg geen
moment in gevaar geweest. Het
noodaggregaat van het ziekenhuis
heeft de stroomvoorziening onmiddellijk overgenomen. Het crisisteam
is bijeen gekomen, specialisten,
OK-team, medewerkers technische
dienst zijn volgens protocol naar het
ziekenhuis gekomen en er stonden
extra ambulances stand by. Omdat
alles werkte zoals het moest hoefde
verder niemand in actie te komen.

