Woensdag 17 september 2014

Kabelgeld
De gemeente Hardenberg kan
65.000 euro verdienen als ze vóór
26 september een contract ondertekent met TenneT, het bedrijf
dat verantwoordelijk is voor het
transport van elektriciteit via het
hoogspanningsnet in Nederland.
Om de levering van elektriciteit
ook in de toekomst te kunnen garanderen wordt in de regio gewerkt
aan een aantal aanpassingen in het
elektriciteitsnet. Een onderdeel van
deze aanpassing is de aanleg van
een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Hardenberg en Coevorden. Die kabel
gaat onder meer door grond van de
gemeente. B&W zijn van plan op
tijd te tekenen.

Zwerfvuil
Het zwerfvuil in het nieuwe Vechtpark bij Hardenberg is velen een
doorn in het oog. Sommigen laten
het niet bij een constatering maar
grijpen in. Vrijwilligers, de gemeente Hardenberg en vuilverwerker
Rova gaan 20 september van 9.30
tot 11.30 uur aan de slag om het
zwerfvuil op te ruimen. De Mooi
Schoon bus, die bewoners gratis aan
kunnen vragen om hun eigen buurt
op te schonen, is die dag aanwezig.
Aanmelden kan bij De Koppel.

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

Koopzondag
Langzaam rukt de zondagopenstelling op vanuit Twente. De grote steden waren al ontheiligd en zojuist
is besloten dat (bijna) buurgemeente
Tubbergen aan de beurt is. Een
CDA-gemeente pur sang. Goed, de
partij heeft eventjes aan de zijlijn
gestaan om de schoenen weer aan te
kunnen trekken waar men jarenlang
naast heeft gelopen, maar sinds mei
van dit jaar bezitten de christendemocraten met 10 van de 19 raadszetels weer de absolute meerderheid.
En nu is het zover dat winkeliers in
de gemeente Tubbergen geen ontheffing meer hoeven aan te vragen
om de winkels op zondag te openen.
Van ‘s morgens elf tot ‘s avonds
zeven mag elke middenstander de

deuren van zijn bedoening van het
slot houden. Mag, het hoeft niet.
Bakkers mogen de deuren zelfs al
om acht uur openen en ook voor
campingwinkels geldt een ruimere
uitzondering.
Het CDA is de grote initiator van
het geheel. Is dat een ander CDA
dan in de gemeente Hardenberg?
Uiteraard. Daar een katholieke club
met meer bourgondische inslag, hier
is men vooral van gereformeerde
huize, doordesemd met het gedachtengoed van Calvijn. En misschien
heeft de leeftijd ermee te maken. In
Tubbergen is de verantwoordelijk
CDA-wethouder Roy de Witte amper 27 jaar. Tegenover De Roskam
zei hij dat het met de nieuwe verordening voor de winkeliers makkelijker en goedkoper wordt om open te
zijn. “Dat past ook bij een modern
centrum, waar ondernemers naar

hartenlust kunnen doen waar zij
het beste in zijn: ondernemen.” De
Witte lijkt mij nou niet bepaald een
man van de wereld, afgedaald van
de Olympus in Amsterdam, Rotterdam of Utrecht. Of om dichterbij
te blijven: Enschede, Hengelo of
Almelo. Hij woont in Manderveen,
en daar is geen winkel te vinden.
Zijn achtergrond, leeftijd en oog
voor de moderne tijd hebben hem
wellicht ervan overtuigd dat de
zondagopenstelling niet is tegen
te houden.
Dat probeert de ChristenUnie in
Hardenberg wel. Zo lang mogelijk,
althans. Ook het CDA had in het
verkiezingsprogramma staan dat de
partij tegen koopzondagen is, maar
dat lijkt wat minder principieel
dan de mening van de CU, want
de christendemocraten vinden wel
dat er in de gemeente Hardenberg

op zondag voldoende ruimte moet
zijn voor evenementen en activiteiten. Tot 2018 geen winkels open in
Hardenberg op zondag. En daarna?
In Barendrecht was vorig jaar uitbreiding van het aantal koopzondagen aan de orde. De ChristenUnie
kwam met vier tips voor haar leden
om deze uitbreiding tegen te gaan:
bidden, een petitie tekenen, een
brief aan de gemeenteraad sturen
en een opvallende: laten zien dat je
geniet van de zondagsrust, om het
beeld bij te stellen dat de zondag
voor christenen een dag is waarop
ze vooral veel dingen niet mogen.
De CU Hardenberg heeft nog een
kleine vier jaar om de oprukkende
Twentse horden van zondagkopers
tegen te houden. En de katholieke
leden van het CDA in Hardenberg
om zich wat meer te laten gelden.

Vaders moeten vaker voorlezen

Open dag
Arbeidscentrum De Scholle aan
de Handelsstraat in Hardenberg –
onderdeel van Baalderborg - houdt
zaterdag 20 september van 10.00 tot
16.00 uur een open dag. Iedereen
die het leuk vindt om deze werkplek
voor mensen met een verstandelijke
beperking te komen bekijken, is
deze dag van harte welkom. Tijdens
deze open dag worden demonstraties gegeven door de groep hout- en
papierbewerking, de drukkerij en
de keramiekgroep. De eigengemaakte producten zijn op deze dag
ook te koop. Verder is er o.a. een
schminkhoek, een springkussen en
een dierenknuffelhoek.

Nieuw
Vier personen ontvangen donderdag
18 september uit handen van burgemeester Snijders het Koninklijk Besluit van Nederlanderschap tijdens
de naturalisatieceremonie. Het gaat
om een vrouw uit Afghanistan, een
man uit Somalië en twee kinderen
die in Hardenberg geboren zijn.
Tijdens de ceremonie leggen de
nieuwe Nederlanders de verklaring
van verbondenheid af.

Zeis
Bij natuurcentrum De Koppel in
Hardenberg wordt zaterdag 27
september een cursus maaien met
de zeis gehouden, van 09.30 tot
15.30 uur. Bij deze activiteit van
landschap Overijssel wordt het
zeisen geleerd, maar ook het haren
van de zeis, zodat de zeis ook scherp
blijft. Verder is de mobiele smid
aanwezig, die de eigen zeis af kan
stellen. Het is mogelijk ter plaatse
een zeis te kopen of te lenen.

Kookmiddag
Woensdag 1 oktober wordt er door
het Alfa College, LOC-Cultuurmix,
en de Bibliotheek een kookmiddag
voor kinderen georganiseerd. Dat
gebeurt van 14.00 tot 16.00 uur in
de demo-keuken van het LOC in
Hardenberg, ingang Sportlaan.

redactie@sallander.nl
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Boer Jan leest in kinderdagverblijf De Kleine Wereld voor uit het boek Boer Boris.

Vorige week, tijdens de Week van de Alfabetisering, heeft een elftal vaders

uit Twenterand onder aanvoering van wethouder Jan Binnenmars van
Onderwijs voorgelezen op kinderdagverblijven in de gemeente. De Bibliotheek Twenterand had voor de onderwijswethouder De Kleine Wereld
in Westerhaar uitgezocht. Zo’n 20 kleintjes in de leeftijd van ongeveer 3
jaar luisterden naar een als boer verklede Binnenmars. Die verkleedpartij
paste bij het voorleesboek Boer Boris. De wethouder had er een interactief
boek van gemaakt, want de wiebelende kleintjes moesten bij de les worden
gehouden door zelf mee te tellen met het aantal dieren van Boer Boris of
te vertellen over hun eigen veestapel. Het voorleesboek mocht het kinderdagverblijf houden, maar Binnenmars ging niet zonder boek naar huis. Als
dank voor zijn bijdrage gaven de kinderen hem een zelfgemaakt boek met
tekeningen, met op de voorkant een boer die wel wat leek op Boer Boris.
En zelfs een beetje op Boer Jan.

Geen detailhandel op Nieuwe Haven

Koken voor stichting Vecht voor Jeugd

HARDENBERG - Raadslid Alex
Reiling van de VVD heeft het tijdens de laatste raadsvergadering
nog even geprobeerd, maar zijn
naamgenoot Gert Reiling van de
kampeerwinkel op industrieterrein
De Nieuwe Haven in Hardenberg
(sinds 2008) en Freddy Pullen van
de gelijknamige meubelzaak (sinds
1979) moeten hun bedrijven op den
duur beëindigen.

HARDENBERG - Leerlingen van
het Alfa-college in Hardenberg
koken donderdag 2 oktober samen
met min of meer bekende inwoners van de gemeente Hardenberg
een achtgangenmaaltijd voor het
goede doel. De opbrengst van de
avond gaan naar de stichting Vecht
voor Jeugd, die zich inzet voor
kinderen en jongeren die door omstandigheden in de problemen zijn
gekomen. Vecht voor Jeugd steunt
deze kinderen op sportief, cultureel
en educatief terrein.

TWENTERAND - Dat lezen en voorlezen erg belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van kinderen weet zo langzamerhand iedere Nederlander. En
dat ouders de grootste invloed hebben op het leesplezier van hun kinderen
zal ook weinig mensen zijn ontgaan. Toch wordt in ruim een kwart van de
gezinnen met jonge kinderen nooit voorgelezen. En in de gezinnen waar
dat wel gebeurt is het met name de moeder die Piep is wakker, Woezel en
Pip of Boer Boris ter hand neemt. Vaders lezen verhoudingsgewijs het
minst vaak voor, terwijl een vaderlijk leesvoorbeeld een groot effect heeft
op het leesgedrag van kinderen. De Leescoalitie (bibliotheken, stichting
lezen, stichting boekpromotie en anderen) probeert daarom vaders en
grootvaders aan het voorlezen te krijgen.

Voor Pullen en Reiling betekent dit
dat wanneer zij ermee stoppen hun
plek niet door iemand anders mag
worden ingenomen. De VVD vond
dat voor beide ondernemers een
uitzondering gemaakt moest worden, maar daar voelden B&W niets
voor. “Ze wisten vanaf het begin dat
ze er geen detailhandel mochten
vestigen. Als mensen dan toch fors
investeren is dat hun eigen risico”,
vond verantwoordelijk wethouder
In het nieuwe bestemmingsplan is Prinsse. Vrijwel alle raadsleden
geen plek meer voor detailhandel. waren het met hem eens.

Het koksteam bestaat onder andere
uit de schaatsers Gary Hekman en
Erik Hulzebosch, de raadsleden Piet
Cees van de Wel en Rick Brink en
ondernemers van De Wildkamp,
Brink Transport en Brunink Metaal. Geïnteresseerden kunnen een
tafeltje reserveren in het restaurant,
waarbij het 8-gangen diner 40 euro
per persoon kost.
Reserveren kan via het telefoonnummer 088-3341955 of via de
website www.koken-met-sterren.nl.

