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Plastic zakken
De gemeente Hardenberg is niet van
plan straatlantaarns van klemmen
te voorzien zodat daar de zakken
met afvalplastic opgehangen kunnen worden. Leefbaar Hardenberg
had dit gezien in Meppel en wilde
van B&W weten of dit idee ook in
Hardenberg toegepast kon worden.
Uiteraard kan dit, was de reactie van
B&W, maar de gemeenteraad – en
dus ook Leefbaar Hardenberg heeft gekozen voor het systeem van
omgekeerd inzamelen, waarmee dit
jaar een begin is gemaakt. Als fase
2 aan de beurt is worden overal
ondergrondse containers geplaatst
voor het restafval. De grijze containers worden dan gebruikt voor
kunststofverpakkingen, blik en
drankenkartons. De plastic zak zal
dus uit het straatbeeld verdwijnen.
Dat gebeurt in de loop van 2015,
met een uitloop naar 2016.

Uitvoering Euphonia
Zangvereniging Euphonia houdt
zaterdag 8 november haar jaarlijkse
uitvoering in MFC De Binder in
Gramsbergen. Vanaf 20.00 uur
brengt het Gramsberger koor een
afwisselend a capella programma
met populaire werken, afgewisseld met succesvol traditioneel
repertoire. De zaal is open vanaf
19.30 uur. Donateurs van Euphonia
hebben gratis toegang. Voor overige
belangstellenden bedraagt de toegangsprijs 5 euro.
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.............

Typisch Nederlands, noemt historicus Herman Pleij in zijn nieuwste
boek ‘Moet kunnen’ het omgaan
met extreme meningen: eerst elkaar
verrot schelden (smerige racisten,
jullie behandelen Zwarte Piet als
slaaf – nee, jullie moeten met je
tengels van onze tradities afblijven)
en uiteindelijk wordt een pragmatische oplossing gezocht waarbij
iedereen wat water in de wijn doet
en waarin iedereen toch een stukje
van zichzelf terugvindt.
Je zag dat vorige week terug in de
vergadering van de gemeenteraad,
waarin werd gesproken over de
komst van een recreatievoorziening
aan de Mulderij in Dedemsvaart.
Daar wil een bewoner een vervallen boerderijcomplex omtoveren tot

boerderijkamers, een gastenverblijf,
een groepsaccommodatie en een
kinderdagverblijf. En misschien
komt er nog een minicamping. De
buurt is daar op tegen. Fel op tegen.
De weg is nu al te smal en wordt
straks helemaal gevaarlijk en er is
een begraafplaats in de buurt die
om rust vraagt en niet om gelal en
geblèr. De buurtbewoners hebben
brieven geschreven, de raad uitgenodigd ter plekke te komen kijken,
er zijn gesprekken geweest met de
initiatiefnemer en de buurt om een
compromis te vinden en de betrokkenen hebben diverse keren ingesproken tijdens raadsvergaderingen.
Vorige week gebeurde dat zelfs door
zeven personen. Als je raadsleden
flauw wilt hebben moet je vooral
zoiets doen, zonder overleg steeds
hetzelfde vertellen. Niet het vele is
goed maar het goede is veel. Maar
dit terzijde.

Het bleek dat beide partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden,
een bemiddelingspoging van de
zijde van de gemeente was mislukt.
Maar waar was dan de pragmatische oplossing van Pleij? Daar
wilde de raad wel voor zorgen.
Eerst de VVD, die een amendement indiende waarin stond dat de
initiatiefnemer maar moest afzien
van een groepsaccommodatie, dat
zou rust brengen. Hoe kan uitgerekend de VVD ingrijpen in een
bedrijfsplan van een ondernemer,
vroegen andere raadsleden zich
af. Het amendement werd dan ook
weggeblazen. Kijk nog eens een
keer naar de verkeerssituatie, vroeg
de ChristenUnie. Een wanhopige
vraag in de trant van Ollie B. Bommel die vertwijfeld uitroept: “Tom
Poes, verzin een list!” als hij het
niet meer weet. Want wat had de
CU dan gewild? Dat de gemeente
de weg dubbel zo breed maakt?

Uiteindelijk kwam D66 met een
snel in elkaar geflanste motie die
tijdens een schorsing nog verbeterd
moest worden. In die motie werd
het college gevraagd samen met de
initiatiefnemer en de buurt overleg
te voeren om de veiligheid en de
rust te verbeteren. Nadat de raad
had besloten dat de initiatiefnemer
verder mag gaan met zijn plannen
omarmden bijna alle partijen alsnog
deze motie. Geen opdracht maar
een inspanningsverplichting, werd
er snel bijgezegd. B&W kunnen
dus gerust een ambtenaar sturen
die na 5 minuten concludeert dat er
geen oplossing is die de gemeente
minder dan een half miljoen euro
kost en klaar is Kees. Alleen OpKoers verschool zich niet achter
de slappe poging om behalve de
geit toch ook een beetje de kool te
sparen. Mosterd na de maaltijd, zei
de OpKoers-woordvoerder. En zo
was het.

Verhaal over hongersnood en
emigratie met een happy end

Gezondheidszorg
Het nieuwe Gezondheidscentrum
Kloosterhaar opent vrijdag 31
oktober officieel zijn deuren met
een Open Huis. Tussen 16.00 en
20.00 uur is iedereen welkom om
een kijkje te komen nemen aan de
Dorpsstraat 22 en 22b. In het pand
kan men onder meer terecht voor
huisartsenzorg, logopedie, fysiotherapie en er is een dependance
van het ziekenhuislaboratorium
Hardenberg gevestigd.

Natuurwerkdag
Zaterdag 1 november is het landelijke Natuurwerkdag. Voor het eerst is
het mogelijk bij natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg de handen
uit de mouwen te steken. Van 10.00
tot 13.00 uur zijn vrijwilligers daar
van harte welkom om onderhoud
te plegen aan de Koppeltuin. In
verband met de organisatie is aanmelden via www.natuurwerkdag.
nl noodzakelijk. Daar is ook alle
informatie over de locaties, exacte
tijden en de Natuurwerkdag zelf te
vinden.

Voorkomen inbraak
De politie en de gemeente Hardenberg houden donderdag 30 oktober
een infoavond over inbraakpreventie en Whatsapp-alertgroepen. Aan
bod komen zaken als babbeltrucs en
gaatjesboorders. Daarnaast wordt
het gebruik toegelicht van moderne
media in de strijd tegen inbrekers.
In de gemeente Hardenberg zijn in
20 verschillende buurten en wijken
al Whatsapp-alertgroepen actief. In
zo’n groep wisselen buurtbewoners
via de berichtendienst Whatsapp
informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen buurt
of wijk, met als doel de plannen van
een verdachte persoon te verstoren.
De avond begint om 20.00 uur en
wordt gehouden in het gemeentehuis van Hardenberg

redactie@sallander.nl
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De musical Ruth zorgde twee keer voor een uitverkochte grote zaal van MFC De Binder in Gramsbergen.
GRAMSBERGEN - Het bijbelboek Ruth is een literair pareltje, vinden
zowel christelijke als niet-christelijk letterkundigen. Ze prijzen het
boek om zijn stijl, woordgebruik en opbouw. Dat straalt voor een deel
af op de musical met dezelfde naam, het verhaal over Naomi, Ruth en
Boaz. Afgelopen weekend werd het theaterstuk twee keer opgevoerd
voor een uitverkochte zaal in MFC De Binder in Gramsbergen.
Ruth is het verhaal van gedwongen
emigratie, van hongersnood, allochtonen, maar ook van loyaliteit,
van trouw. Een modern verhaal
eigenlijk, dat op sommige plaatsen
in ons land ook gespeeld wordt in
een moderne setting. In Gramsbergen waren het traditionele beelden
die de honderden belangstellenden
te zien kregen, beelden zoals ze
die kennen uit de bijbelverhalen
van kerk en catechese. Dus een
‘soort van kleding’ die meer dan
tweeduizend jaar geleden in het
Midden-Oosten werd gedragen en
ook gebruiksvoorwerpen uit die
tijd. De herkomst van die kleding

is trouwens een verhaal apart: door
musicaldeelnemers en een groep
mensen daaromheen gemaakt van
oude gordijnen die zijn opgescharreld bij allerlei meubelzaken.
De musical Ruth, van graf tot
wieg, is de vijfde in een rij die in
2005 vanuit de PKN-gemeente in
Gramsbergen is begonnen. Eerst
Esther, daarna Mozes, vervolgens
Paulus en twee jaar geleden een
Nederlandstalige Mattheus Passie.
En misschien wordt er ook nog
wel een zesde musical opgevoerd.
De makers van Ruth - Gerard van
Amstel, Gerard van Midden en Erik

Idema – zijn bezig met een nieuwe
musical getiteld Op zoek naar Judas, waarin het ze het levensverhaal
van Judas vervlechten met dat van
Jezus van Nazaret.
Die musical is naar verwachting
leverbaar in juli 2016. Of de Gramsbergenaren – en inwoners uit de omgeving – daaraan gaan werken is de
vraag. Dat hangt onder meer af van

de beschikbaarheid van dirigente
Marjan Snippe uit Sibculo, regisseur Henk Peneman uit Radewijk,
de mensen van licht en geluid en de
huidige groep van ruim 30 deelnemers, maar gezien het enthousiasme
tijdens de twee uitvoeringen en
(volgens de verhalen) het plezier
tijdens de repetities, zal het niet veel
moeite kosten opnieuw koorleden
en solisten te vinden.

HHC laat winst uit vingers glippen
HARDENBERG - In sommige
media, vooral op internet, wordt
HHC nog steeds gezien als kampioenskandidaat. Bijna wekelijks
laten de Hardenbergers zien dat dit
zwaar overdreven is. Het elftal van
trainer Marcel Groninger laat delen
van een wedstrijd mooi voetbal
zien, maakt ook doelpunten maar

zakt daarna zover terug dat de tegenstander weer kan opkrabbelen.
Zaterdag was dat in Sneek tegen
Oranje Nassau niet anders. Binnen
tien minuten 0-2 door doelpunten
van Gersom Klok, maar aan het
eind mochten de Hardenbergers de
handen dicht knijpen dat er ‘slechts’
2-2 op het scorebord stond.

