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Verkeersles
Ruim 4000 leerlingen van basisscholen in de gemeente Hardenberg
doen de komende weken mee aan
projecten in het kader van verkeersveiligheid. Het project Streetwise
leert kinderen op speelse wijze over
veiligheidsregels in het verkeer. Het
veiligheidsprogramma Dode Hoek
leert kinderen in de hoogste groepen
om veilig om te gaan met grote
voertuigen in het verkeer. Het project wordt onder meer uitgevoerd
door de ANWB.

Motortoertocht
Stichting Eveno Racing houdt zondag 5 oktober een motortoertocht
van ongeveer 150 km met vertrek en
aankomst in Kloosterhaar. De start
is rond 10.30 uur bij motocafé De
Finish aan de Verlengde Broekdijk.
Bij terugkomst is er vanaf 15.00 uur
een barbecue voor de liefhebbers.
De opbrengst komt ten goede aan
Eveno Racing Gramsbergen, die
jong racetalent ondersteunt. Voor
opgave of meer informatie kan men
mailen naar info@motocafe.nl.

SynDROOM
Tv-maker Johnny de Mol was donderdag 18 september met een opnameteam aanwezig in Hardenberg.
Het team maakte in en bij Stadsherberg ’t Klepperhuus opnames
voor het RTL4-programma ‘SynDROOM’. Hierin helpt De Mol
ambities, dromen en fantasieën van
mensen met een verstandelijke beperking te realiseren. Wiens droom
Johnny helpt uitkomen en wat die
droom precies inhoudt is te zien op
9 oktober om 21.30 uur bij RTL4.
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Ik moet dat toch eens een keer vragen aan de mensen van Leefbaar
Hardenberg: gaan ze nou wekelijks
allerlei dorpskranten uitpluizen op
zoek naar iets wat Hardenberg ook
zou kunnen gebruiken, of pakken
ze de auto en struinen ze door de
omgeving op zoek naar tips, of
worden ze wekelijks platgebeld c.q.
gemaild met klachten en wensen
van burgers?
Vorige week hadden ze weer iets
bedacht, over plastic afval. Vuilophaler ROVA haalt één keer per vier
weken zakken met plastic afval op.
Vaak worden die zakken de avond
voor de ophaaldag neergezet. Logisch, want ROVA vraagt van de
bewoners dat de zakken vóór 07.00
uur aan de weg worden gezet. Nou

bezitten de meeste mensen tegenwoordig wel een beetje een groen
geweten’. Plastic is niet zo goed
voor het milieu en dat het gescheiden wordt ingezameld is best oké.
Maar om nou de wekker te moeten
zetten om je plastic naar buiten te
werken is toch echt iets teveel gevraagd. Dan maar de avond ervoor.
Alleen zitten in die zakken vaak wat
restjes etenswaren en die trekken
weer dieren aan. Zakken kapotgescheurd, afval over de straat, afijn,
u kent dat wel. Dat kan anders, zegt
Leefbaar Hardenberg, en het bewijs
is in Meppel te vinden.
In Meppel haalt de gemeente elke
veertien dagen het plastic afval op.
De inwoners van de stad kunnen
hun zakken met kunststofafval ophangen aan oranje haken die aan palen zijn bevestigd, meestal zijn dat
lantaarnpalen. Het voordeel hiervan
is dat de zakken niet wegwaaien en

dat beesten de zakken niet makkelijk kunnen openscheuren. Nou
heeft Meppel niet overal haken
kunnen ophangen. Ze zijn alleen
aangebracht wanneer er lantaarnpalen staan aan de kant van de straat
waar het plastic moet worden aangeboden. Als er geen ophanghaken
zijn moeten de bewoners zelf maar
een oplossing bedenken, adviseert
de gemeente.
De redactie van RTV Oost heeft
de vraag ook gelezen, er een berichtje van gemaakt en er helemaal
zelfstandig een opmerking aan
toegevoegd: “Of de hangklemmen
in Meppel ook een eind maken aan
de rommel op straat door opengetrokken zakken laat Leefbaar
Hardenberg in het midden.”
Zoek dat als nieuwsmedium dan
zelf even uit, zou je denken. Want
als je dat wel doet weet je meteen
dat het plan van Leefbaar Har-

denberg geen zoden aan de dijk
zet. In Meppel worden namelijk
zakken ook te vroeg opgehangen,
soms zelfs direct na de inzameling.
“Zakken met kunststofafval aan
een lantaarnpaal zijn niet alleen een
onplezierig gezicht, ze belemmeren
ook de doorgang voor wandelaars
en voor buurtbewoners met een
rollator of kinderwagen. Bovendien
trekken de zakken ongedierte en
katten aan”, reageert de gemeente
Meppel.
Gelukkig heeft Leefbaar Hardenberg nóg een vraag. Mensen in het
buitengebied zetten hun zakken een
beetje van de weg af, omdat anders
auto’s de zakken kapot kunnen
rijden. Maar omdat ze wat verder
weg staan neemt ROVA ze niet mee.
Kunnen B&W dit even regelen? wil
Leefbaar Hardenberg weten. Kijk,
zo’n vraag, daar heb je wat aan.

Leerlingen maken kennis
met democratie in spelvorm

Groei ‘t Rechthoes
Zorginstelling ‘t Rechthoes aan
de Veenlandweg in Brucht mag
uitbreiden. Dit is een kleinschalige
zorginstelling, die zich richt op dagbesteding voor jongeren tot 27 jaar.
Het gaat hierbij om een groep van
maximaal 16 cliënten. De dagbesteding bestaat uit diverse activiteiten
waaronder therapieën en het geven
van lessen voor beroepsopleiding
(hovenier, glazenwasser en klusjesman). Op het erf staan 3 bijgebouwen die er eigenlijk niet mogen
staan. B&W vinden het toch goed
dat de gebouwen nu legaal worden
gebruikt voor de zorginstelling.

Hardenberg Proeft
Twee dagen eten en drinken wat
de lokale restaurants, producenten
en specialiteitenwinkels te bieden
hebben. Dat kan op zaterdag 4 en
zondag 5 oktober tijdens het evenement Hardenberg Proeft. Normaal
op één dag, maar vanwege het
eerste lustrum nu uitgesmeerd over
twee dagen. Op de Markt wordt
een gezamenlijk terras gemaakt
en daaromheen presenteren de 26
deelnemers zich in pagodetenten.
Zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur,
zondag beginnen ze en eindigen ze
een uur eerder. Voor het proeven
dient men Kleppertjes te kopen voor
2 euro per stuk.

redactie@sallander.nl
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Patrick Rijke van ProDemos legt aan de leerlingen de spelregels uit.
HARDENBERG - Eerst een partijnaam kiezen, dan een partijprogramma maken, een slogan verzinnen, prioriteiten aanbrengen in je
wensenlijstje en argumenten bedenken om anderen te overtuigen dat
jouw wensenlijstje het beste is. Leerlingen van De MarsWeijde Hardenberg, Windesheim Sibculo en De Regenboog Slagharen hebben
afgelopen week aan den lijve ondervonden dat het nog niet zo eenvoudig
is om iets voor elkaar te krijgen wat je graag wilt.
Dinsdag 23 en woensdag 24 september waren de leerlingen van groep 7
en 8 afgereisd naar het gemeentehuis in Hardenberg om in de raadszaal
het spel Democracity te spelen. Eigenlijk was het geen spel maar een les
over democratische besluitvorming in spelvorm. Onder leiding van Patrick
Rijke uit Zwolle, ooit leraar klassieke talen maar nu werkzaam bij de stich-

Bestuurlijke vernieuwing moet kwaliteit Saxenburgh Groep vergroten
HARDENBERG - De twee grote
veranderingen op bestuurlijk niveau
die dit jaar hebben plaatsgevonden
bij de Saxenburgh Groep (o.m.
Röpcke-Zweers ziekenhuis, Oostloorn en Clara Feyoena Heem)

krijgen een vervolg. In april is het
voormalig CDA-kamerlid Hein
Pieper benoemd als voorzitter van
de Raad van Toezicht, als opvolger
van René Schuldink. Twee maanden
later is Henri Janssen benoemd als

voorzitter van de Raad van Bestuur,
in feite degene die samen met Pauline Terwijn de dagelijkse leiding
van de Saxenburgh Groep heeft. En
nu worden de resterende leden van
de Raad van Toezicht vervangen. In

ting ProDemos, moesten de scholieren een stad inrichten met een beperkt
budget. De huizen stonden er al maar er waren nog geen voorzieningen
zoals scholen, ziekenhuizen en sporthallen of groene ruimtes. Op basis van
hun ‘partijprogramma’ moesten de leerlingen anderen ervan proberen te
overtuigen dat bijvoorbeeld de bouw van een ziekenhuis belangrijker is dan
een sporthal en buurthuis, of omgekeerd. De leerlingen waren in groepen
verdeeld met elk een voorzitter, secretaris, woordvoerder en ‘gewone’
partijleden. Samen moesten ze tot de ontdekking komen dat het in een
democratie draait om overleggen, argumenten bedenken en meerderheden.
Uit het enthousiasme waarmee de leerlingen aan het spel deelnamen mag
misschien geconcludeerd worden dat het over enige jaren niet moeilijk zal
zijn om raadsleden te vinden voor de Hardenberger gemeenteraad.
wat ze zelf een persbericht noemen
schrijft de Saxenburgh Groep dat
de leden vertrekken “om de strategische keuzes die de Saxenburgh
Groep heeft ingezet ruimte te geven.” Wat die strategische keuzes
zijn wordt niet vermeld, maar het
is al langere tijd bekend dat het

ruim 40-jaar oude ziekenhuis aan
vervanging toe is en dat de Inspectie
vindt dat de kwaliteit van de verzorgingstehuizen verbeterd moet worden. Het nieuwe team rond Pieper
moet uit mensen bestaan die over
meer medische en juridische kennis
beschikken dan de huidige ploeg.

