Woensdag 24 september 2014

Open Ateliers
Komend weekeinde is het vierde en
laatste Open Atelier weekeinde in
het Vechtdal. Zaterdag 27 en zondag
28 september kunnen kunstminnaars van 11.00 tot 17.00 uur kunt
kennismaken met het werk van 17
kunstenaars.
Schilders, keramisten, tekenaars en
fotografen laten hun atelier zien en
vertellen verhalen over hun kunst.
Alle namen, locaties en technieken
van de deelnemers zijn te lezen in
een folder die verkrijgbaar is bij
campings, het I-punt in Hardenberg,
het gemeentehuis en hij is aan te
vragen via www.vechtdalkunst.nl

Oktoberfeest
Het Oktoberfeest is aan een onstuitbare opmars bezig. Ooit begonnen
in Beieren, maar de grens van het
bier- en muziekfeest is steeds verder naar het noorden verschoven.
Hardenberg is al enkele jaren geleden toegetreden tot het Dirndl- en
Lederhosengilde en vorig jaar is de
Duitse buurgemeente Emlichheim
overstag gegaan. Dat is ze daar
blijkbaar zo goed bevallen dat er dit
jaar een tweede editie plaatsvindt.
En ook nog eens een dag langer.
Vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober
staat er een tent in het dorp met
binnenin Beierse sfeer, Beiers eten,
Beiers drinken en bovenal typisch
Duitse Stimmungsmusik. Nederlanders zijn welkom.

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

CDA-gedeputeerde Theo Rietkerk
verlaat de provinciale politiek. In
2003 is hij gedeputeerde in Overijssel geworden, daarvoor was hij 5
jaar lid van de Tweede Kamer. Zijn
nieuwe baan is bestuursvoorzitter
van onderwijsinstelling Landstede.
Dat werd tijd, hoor je in de wandelgangen. Al een poosje trouwens.
Rietkerk heeft alles op provinciaal
gebied al eens meegemaakt, weet
veel en laat dat soms iets te duidelijk
merken.
Datzelfde wordt gezegd van de
Hardenberger wethouder Douwe
Prinsse. De beroemde uitspraak
van de schrijver F. Scott Fitzgerald
is misschien wel op hem van toepassing: “Been everywhere, seen
everything and done everything,
God, I’m sophisticated.” Wereld-

wijs is-ie, op lokaal terrein, iemand
die politiek Hardenberg van haver
tot gort kent. Op zich niks mis
mee, maar de kans bestaat dat je je
na zoveel jaren een beetje vreemd
gaat gedragen. Vorige week dinsdag
was dat nog het geval, tijdens de
raadsvergadering.
Op de agenda stond het vaststellen van een bestemmingsplan
waardoor een paardenhouderij met
woning gebouwd mochten worden
in Rheezerveen. Een hamerstuk,
maar op het laatste moment wilde
raadslid Jacco Rodermond (van
D66? “Voorlopig”, zei hij.) er een
bespreekstuk van maken. Dat viel
in slechte aarde bij met name CDAfractievoorzitter Dirk van der Valk,
maar Hans Botter van OpKoers reageerde wat christelijker en brak een
lans voor Rodermond: een nieuwe
partij in de raad met nieuwe mensen, die nog niet de fijne kneepjes
van het vak kennen, daar moet je

een beetje mededogen mee hebben.
Rodermond wilde bij dit agendapunt weten hoe het zat met handhaving: wist de wethouder wel dat er
begonnen was met werkzaamheden
terwijl de raad nog geen besluit had
genomen? “Ik weet hier niets van”,
was de reactie van Prinsse. “Dacht
je nou echt dat ik bij elke bouwaanvraag ging controleren hoe ver men
is?” Eigenlijk gaf hij de indruk dat
de vraag hem niet zoveel interesseerde. Maar er moest uiteraard wel
geantwoord worden.
“In zulke gevallen gaan we kijken
of iets gelegaliseerd kan worden.
Maar soms neemt een aanvrager
het risico dat hij wordt teruggefloten
door de gemeente of rechter. Niks
bijzonders, meer smaken hebben
we niet.” Rodermond meende dat
hij niet helemaal serieus werd genomen. En daarin had hij gelijk. Het
klopt dat Prinsse dit verhaal al tientallen keren heeft moeten vertellen,

maar dan nog is het niet zo aardig
de nieuweling als een klein ventje
te behandelen. Misschien moet hij
nog eens terugdenken aan de tijd
dat hij leraar was aan een school in
Dedemsvaart. Nieuwelingen moet
je op weg helpen, hen soms drie
keer iets uitleggen, maar zeker niet
een beetje blasé of uit de hoogte
behandelen.
Wellicht moeten we voor Prinsse
ook maar eens uitkijken naar een
andere baan. Bestuursvoorzitter van
een pingpongfabriek van 20 hectare
op bedrijventerrein BroeklandenZuid bijvoorbeeld. Of manager van
het crematorium op de Haardijk.
Maar ik denk dat-ie zal zeggen:
had Rodermond zich maar beter
moeten voorbereiden en de vraag op
het juiste tijdstip op de juiste plek
moeten stellen. En ook daar is wat
voor te zeggen.

Klaverjassen
Twee jaar na de vorige editie gaan
de Vrienden van Hospice ’t Huis
aan de Vecht in Hardenberg weer
24 uur lang klaverjassen voor het
goede doel. Vrijdag 14 november
beginnen de spelers om 20.00 uur
in het Grand Café van het Alfacollege. De deelnemers betalen 15
euro inschrijfgeld en worden voor
dit bedrag gedurende de hele 24 uur
de van het toernooi voorzien van
eten en drinken. Het is de bedoeling
dat zij zich door familie, vrienden
en bekenden laten sponsoren om
deze marathonsessie vol te kunnen
houden en zo een mooi bedrag bij
elkaar te spelen voor het hospice.
Aanmelden kan tot 21 oktober bij
janhamhuis@gramsbergen.nl.

Visrecord
De Vechtdal Vistafette krijgt een
herkansing. De eerste poging om
een wereldrecord te vestigen door
met zoveel mogelijk vissers op
één moment in één rivier te vissen
moest worden afgelast in verband
met gevaarlijk hoog water. Zaterdag
27 september moet dit wel lukken.
De recordpoging staat onder leiding
van Olympisch Judokampioen en
fanatiek hengelaar Mark Huizinga
en de bekendste visser van Nederland, Ed Stoop van Vis TV. Tussen
14.00 en 15.00 uur worden langs
de hele rivier de Vecht vanuit een
helikopter tellingen uitgevoerd.
Meer info is te vinden op de website www.vechtdaloverijssel.nl/
vistafette.

Kinderboekenweek
Woensdag 1 oktober gaat de 60e
editie van de Kinderboekenweek
van start. Het thema van dit jaar
is Feest! In de bibliotheek in Hardenberg kunnen kinderen woensdagmiddag 1 oktober van 14.00 tot
16.00 uur koken met pompoenen.
Een week later wordt er geknutseld
met Loom-elastiekjes.

redactie@sallander.nl
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TAPTOE - De zomer is nu echt voorbij. Dat heeft niets te maken met een
bepaalde datum, of met de buitentemperatuur maar met de taptoe. Als in
Hardenberg het marktterrein wordt omzoomd met taptoeliefhebbers is het
zomerseizoen voorbij. Het evenement is elk jaar een ware publiekstrekker en deze tiende editie was dat niet anders. Op speciaal verzoek van de
toeschouwers was de Bicycle Showband Crescendo uit Opende van de

partij, net als twee jaar geleden. Het fietsende korps oogstte ook dit keer
veel lof. Muzikaal topwerk werd geleverd door de showbands Excelsior
uit Delft en Pasveer uit Leeuwarden, terwijl de jonge muzikanten van de
Arnhem band - ooit begonnen als padvinderskorps – de show stalen met
hun kleurrijke optreden. Regionale bijdragen waren er van showkorps Jubal
uit Dedemsvaart en Soli Deo Gloria uit Ane.

Hardenbergers moeten het samen doen
HARDENBERG - De fractie
van OpKoers was tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 16
september vol lof over het beleidsplan Samen doen. Daarin staan
besluiten over zaken als mantelzorg, welzijnssubsidies, hulp
voor gehandicapten en chronisch
zieken, jeugdhulp en de hulp die
de samenleving zelf moet bieden
aan buurt en buurtbewoners.
Het vreemde was echter dat toen
erover gestemd moest worden één
partij tegen stemde: OpKoers.
Voorafgaand aan de stemming
werden drie amendementen en één
motie behandeld. Het amendement
van de ChristenUnie en PvdA om
geen eigen bijdrage te vragen als
iemand hulp van het gebiedsteam
nodig heeft, werd aangenomen. In
het tweede amendement, ook van
ChristenUnie en PvdA, werden

B&W opgeroepen contracten af te
sluiten met zorgaanbieders die rekening houden met de godsdienstige
gezindheid, de levensovertuiging en
de culturele achtergrond van de cliënten. Het derde amendement was
alleen van de ChristenUnie. Daarin
werd gevraagd het geld dat besteed
wordt aan een jaarlijkse waarderingsbijeenkomst voor mantelzorgers direct aan de mantelzorgers
te geven, omdat die niet op zo’n
bijeenkomst zitten te wachten en het
geld wel goed kunnen gebruiken.
Met alleen steun van D66 werd dit
voorstel verworpen.
Daarna werd gestemd over het hele
voorstel, inclusief de aangenomen
amendementen. Hans Botter van
OpKoers dacht echter dat nu de
motie aan de beurt was zodat hij
de vinger bij wijze van spreken al
bij de tegen-knop had geplaatst.

Pas toen voorzitter burgemeester
Peter Snijders met een hamerklap
het agendapunt afrondde begreep
Botter dat hij tegen had gestemd
terwijl hij eigenlijk voor had willen
stemmen.
Toen de motie uiteindelijk werd
behandeld stemde OpKoers tegen,
net als de ChristenUnie, de VVD
en het CDA. De andere partijen
vonden het wèl een goed idee om
B&W alleen zaken te laten doen
met instellingen die hun bestuurders
niet meer betalen dan een ministerssalaris. In de wet staat dat dit in vier
jaar bereikt moet worden, maar
GroenLinks, PvdA en D66 vinden
die periode te lang en willen alleen
zaken doen met organisaties die
nu al beloven dat ze zich aan het
maximum houden. Omdat deze drie
partijen een minderheid vormen
werd de motie met grote meerderheid verworpen.

Winst voor HHC
HARDENBERG – Het was niet
zo sprankelend als vorige week
tegen Hoek, maar HHC keerde
zaterdag wel met de drie punten
uit Spakenburg naar huis.
De wedstrijd tegen IJsselmeervogels werd door HHC met 1-3 gewonnen door doelpunten van Klok,
Penterman en Manuhutu maar daar
zag het aanvankelijk niet naar uit.
De Spakenburgers waren de baas
in het begin van de wedstrijd en
hadden de 1-0 op het puntje van
de schoen liggen. Na een kwartier
werd de wedstrijd voor het grootste
deel van de toeschouwers een stuk
minder interessant. Oud-prof Pascal
Bosschaart (o.m. FC Utrecht, Feyenoord en ADO) vergreep zich aan
Sargon Gouriye en kon met rood
vertrekken. HHC wist met de manmeersituatie goed om te gaan en
won verdiend van IJsselmeervogels.

