Woensdag 24 december 2014

Foto’s veteranen
De stichting Veteranen Hardenberg
is van plan een fototentoonstelling
te houden in museum ‘t Stadhuus
aan de Voorstraat. De organisatoren
willen hiermee aandacht vragen
voor alle ex-militairen die ooit op
een vredesmissie zijn uitgezonden,
tussen 1945 en 2015. Via deze weg
wil het stichtingsbestuur veteranen
oproepen fotomateriaal ter beschikking te stellen, dat vervolgens gedigitaliseerd wordt en op A4-formaat
wordt afgedrukt. Daarna worden ze
op grote publicatieborden tentoongesteld in het museum. Er kan onder
meer contact worden opgenomen
via wilfredkikkert@kpnmail.nl.
Wie zich beschikbaar wil stellen als
suppoost kan zich hier ook alvast
melden.

Oliebollen

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

De VVD-fractie in de raad van Hardenberg bestaat uit nieuwelingen.
Dat is te merken bij het stemmen
over voorstellen van B&W. Als
enige partij stemde de VVD in
november tegen de begroting voor
2015. De politieke mores wil dan
dat je je neerlegt bij de nederlaag
en dat je coöperatief meestemt met
de gevolgen van het door de meerderheid aangenomen voorstel. In
dit geval: met het aftikken van de
belastingvoorstellen die horen bij
de begroting. Dat deed de VVD
vorige week dinsdag niet. Opnieuw
werd met overgrote meerderheid het
B&W-voorstel aangenomen en opnieuw stemde de VVD tegen. Hoe
heurt het? Nou, zo dus niet.

Ook OpKoers maakte een vreemde
move. De partij stemde voor alle
verordeningen (afvalstoffenheffing,
rioolheffing, ozb etc.) maar tegen
de hondenbelasting. Blijkbaar wist
partijleider Botter dat het praten
voor de bühne was, want hij kwam
niet met een alternatief. Terwijl
wanneer zijn plan was aangenomen
om de hondenbelasting af te schaffen er een gat van 350.000 euro
in de begroting was geschoten.
De politieke mores wil dan dat je
met een plan komt om dat gat te
dichten, maar dat deed Botter niet.
Ook het stokpaardje van gratis
parkeren werd weer bereden, terwijl
hij weet dat parkeren niet gratis is:
of de parkeerder betaalt door een
parkeerkaartje af te rekenen of de
burger betaalt via een hogere gemeentelijke belasting.
Trouwens, normaal gesproken is

het Petra Baarslag van Leefbaar
Hardenberg die het altijd over
gratis parkeren heeft, maar zij is
al maanden afwezig. Niet aan huis
gebonden of zo, want ze wordt
regelmatig in het openbaar gezien,
maar ze komt gewoon niet. Ondertussen schrijft ze wel brieven aan
B&W met vragen. Over zwerfafval
bijvoorbeeld, dat is haar een doorn
in het oog. “Daarom is ze er zeker
niet”, twitterde Rein Jonkhans
(PvdA): “ze is natuurlijk aan het
papier prikken.”
Nou was ze dat niet, want ze mag
dan het gemeentehuis mijden, in
theater De Voorveghter is ze wel
regelmatig te zien. En dat laat ze
via twitter volop weten. Een ziekte
die haar aan bed kluistert is het dus
niet. Dat ze niet bij raadsvergaderingen komt is om privéredenen,

zo laat ze desgevraagd weten. De
voorzitter van de raad is hiervan
volgens haar op de hoogte. Wat die
privéredenen zijn vertelt ze niet. En
terecht, want anders was het niet
privé maar openbaar. En dan was de
lol er ook af. Nu valt nog volop over
haar afwezigheid te speculeren.
Trouwens, ze zal binnenkort wel
weer in de raadszaal verschijnen
want vorige week vrijdag was de
gemeenteraad op werkbezoek bij
bloementeler Markhorst (leliegif)
en kippenhouder Van Veen (vogelgriep) en daar was ze bij aanwezig.
Zes januari is de eerstvolgende
kans voor haar om haar kiezers in
de raadszaal te vertegenwoordigen.
De vorige maand overleden Nijverdalse schrijver Willem Frederiks,
alias Willem van Noesel, schreef
er eind jaren ‘80 al een boekje over:
Kiek’n wat ‘t wördt.

In gebouw De Bo in Bergentheim
worden dinsdag 30 december van
9.00 tot 16.00 uur en woensdag
31 december van 8.00 tot 12.00
uur oliebollen en appelflappen gebakken. De opbrengst is bestemd
voor de Oosterkerk, de voormalige
hervormde kerk aan de Kanaalwegoost.

Vertrek
Na Frits Dantuma heeft nu de
tweede selectiespeler van HHC uit
Hardenberg te kennen gegeven dat
hij vertrekt. De veel scorende Twent
Hielke Penterman houdt er na vier
seizoenen mee op. Waar hij naartoe
gaat is nog niet bekend. Penterman
zegt aan een nieuwe uitdaging
toe te zijn, maar intern doet het
verhaal de ronde dat hij en Sargon
Gouriye niet op één lijn zitten met
trainer Marcel Groninger. Omdat
die onlangs zijn contract verlengde
is het de verwachting dat nog meer
spelers met een aflopend contract
HHC zullen verlaten.

Fotokijkdagen
Om het jaar 2014 af te sluiten houdt
het Dorpsarchief Kloosterhaar
twee Fotokijkdagen. Zondag 28 en
maandag 29 december is hiertoe
de Expositieboerderij aan de Verlengde Broekdijk 16 geopend van
14.00 uur tot 17.30 uur.

Tijdelijke school
De Boslustschool uit Ommen krijgt
een jaartje onderdak in Dedemsvaart. Daar staat sinds maart van dit
jaar het voormalige schoolgebouw
van het Vechtdal College leeg.
De 100 leerlingen van de Ommer
school moeten tijdelijk vervangende huisvesting hebben, omdat
de eigen school wordt verbouwd.
De verhuizing vindt in de loop van
februari 2015 plaats. Het schoolgebouw zal op termijn plaatsmaken
voor woningen.

Boek Slag bij Ane
Oud-Hardenberger Gert Timmermans, tegenwoordig wonend in
Hasselt en werkzaam als geschiedenisleraar aan het Greijdanus in
Zwolle, heeft woensdag 17 december zijn boek Gevangene van de bisschop gepresenteerd. Dat gebeurde
in het gemeentehuis van Hardenberg, waar burgemeester Snijders
het eerste exemplaar in ontvangst
mocht nemen. Het boek vertelt het
verhaal van twee boerenzonen uit
Rheeze in de tijd van de Slag bij
Ane in 1227.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG - Terwijl de driedaagse herfstmarkt op de Markt in Hardenberg uiteindelijk toch nog wat publiek trok tijdens een redelijk droge
zaterdagmiddag, moesten de winkeliers buiten het centrum maar zien hoe
ze klanten kregen.

Meer afvalscheiding
REGIO - Vanaf 1 januari mogen in
de gemeenten waar ROVA inzamelt
ook blik, sap- en zuivelpakken
in de zak voor de plastic verpakkingen. De techniek is nu zo ver
dat bruikbaar materiaal uit deze
verpakkingen gehaald kunnen worden. Hoewel de inhoud van de zak
zwaarder en scherper zal zijn (blik),
worden er door ROVA geen andere
plastic zakken geleverd.
REKENKAMER - Mevrouw Aljona Wertheim is de nieuwe voorzitter van de Rekenkamercommissie
van de gemeente Hardenberg. Zij is
dinsdag 16 december geïnstalleerd
en beëdigd door de gemeenteraad.

Toeristische impuls voor Rheeze
RHEEZE – Er zijn al eerder plannen geweest om pannenkoekenrestaurant annex bistro De Rheezerbelten uit te breiden, met onder meer
hotelruimte. Maar verder dan de tekentafel is men niet gekomen. Dit
keer lijkt het echter wel te gaan lukken. En nog uitgebreider dan eerst
de bedoeling was.
Op dit moment is aan de Grote Beltenweg 1 een pannenkoekenrestaurant gevestigd en verder een bistro,
een hotel en twee bedrijfswoningen.
De beide restaurants worden uitgebreid, één van de bedrijfswoningen
wordt een groepsaccommodatie
en daarvoor in de plaats komt een
nieuwe bedrijfswoning. Aan het
huidige hotel verandert niets, maar
er komt wel eentje bij: een luxu-

Nieuwjaarsconference over Hardenberg
HARDENBERG - Wie een jaar
geleden het afscheid van directeur
Jan Kroesen van theater De Voorveghter heeft meegemaakt, kan
dinsdag 6 januari een bekende aan
het werk zien, namelijk cabaretier

Aan de Europaweg gebeurde dat door gratis wafels en soep uit te delen
en door optredens van een kwintet Carol Singers, dat eerst buiten en later
tijdens stormachtige momenten in de winkels enkele malen Christmas
carols ten gehore bracht.

Mark van de Veerdonk. Hij houdt
een conference over de gemeente
Hardenberg tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis.
Hiervoor zijn alle 60.000 inwoners,
alle ondernemers, verenigingen en

eus, architectonisch hoogwaardig
hotel met maximaal 40 kamers,
wellnessvoorzieningen, vergaderruimtes, restaurant, zwembad en
sportvoorzieningen.
Daarbij blijft het echter niet. Omdat
er steeds meer vraag komt naar een
slechtweervoorziening willen de
eigenaars van De Rheezerbelten,
de familie Hans, een overdekte
speeltuin bouwen, die ook door
instellingen uitgenodigd, maar gelet
op de plek waar de bijeenkomst
wordt gehouden is de verwachting
dat niet iedereen van de uitnodiging
gebruik maakt.
De bijeenkomst in het gemeentehuis
begint om 19.30 uur en eindigt rond
23.00 uur.

bezoekers van buiten gebruikt kan
worden.
Naast de entree aan de Grote Beltenweg wordt een toeristisch punt
ingericht, met informatie over de
omgeving, de historie van Rheeze
komt aan bod en de authentieke
grenssteen die ooit op die plek heeft
gelegen wordt teruggeplaatst. Bij
dit alles hoort een nieuwe, centrale
receptie en ook die krijgt een speciale opvallende verschijningsvorm
want hij wordt gebouwd als een
hooiberg.
Het bestemmingsplan voor dit
gebied heeft de gebruikelijke zes
weken ter inzage gelegen. In die
periode heeft niemand gereageerd,
zodat de plannen verwezenlijkt
kunnen worden zodra de gemeenteraad ze begin februari heeft goedgekeurd. Overigens is het niet de
bedoeling alle verbouwingen in een
keer uit te voeren, maar de komende
jaren in gedeelten.

