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Sinds vorige week woensdag ben ik
zo’n 100 euro per jaar extra kwijt
aan mijn liefhebberij, als ik ermee
doorga. De collega die met pensioen is gegaan nam op donderdag
altijd de Tubantia van woensdag
mee, met daarin de pagina’s Stad &
Land. Daarin staan streekhistorie en
streektaal centraal. Vanaf nu moet
ik dus de krant los kopen of ermee
stoppen. Vooral het stuk streekhistorie zal ik missen. De bijdragen over
streektaal minder. Ik ben vijf jaar
betrokken geweest bij dialektkring
De Vechtstreek, maar heb gemerkt

dat het eigenlijk trekken aan een
dood paard is. Nog enkele generaties, en dan zullen studenten in
Twente de universiteit gaan bezetten omdat het UT-bestuur geen geld
over heeft voor onderzoek naar het
verdwenen Twents, of zoiets.
Tenminste, als er dan nog actieve
studenten zijn, die niet alles pikken, die nog idealen hebben, die vol
levenslust de barricaden bestormen.
Ik hoop het, want het kan maar zo
zijn dat de jongeren dan anders zijn
dan nu. Nu hebben ze nog volop
vrienden en een druk sociaal leven,
denken we. Of denkt mevrouw
Baarslag van Leefbaar Hardenberg.
Zij sprak in de gemeenteraad naar

aanleiding van een presentatie door
iemand van het bedrijf BMC over
het begrip eenzaamheid. BMC heeft
onderzoek gedaan onder 561 Hardenbergers van 18+ hoe die denken
over het woon- en leefklimaat in de
gemeente Hardenberg, de relatie
burgers-bestuur, de gemeentelijke
dienstverlening en zorg en welzijn.
Vijf procent van degenen die hebben gereageerd gaven aan dat ze
zich eenzaam voelden. Jongeren
voelen zich in het algemeen niet
eenzaam, vertelde Baarslag, dus
zijn die 5% waarschijnlijk alleen
de ouderen.
Het is echter de vraag of de veronderstelling van mevrouw Baarslag

klopt. Meer dan vijftig jaar geleden
schreef de voormalige koningin
Wilhelmina een boekje over haar
leven, getiteld Eenzaam maar niet
alleen. En dat zou zomaar ook voor
de jeugd van nu kunnen gelden,
met zijn vele facebookvrienden en
chatcontacten in plaats van echte
vrienden en echte gesprekken.
Er moet dus wat meer onderzoek
komen naar de uitkomst van deze
steekproef. Die overigens liet zien
dat Hardenberg nog ruimte heeft
voor verbetering. De Hardenbergers
zijn over het algemeen tevreden
over hun buurt, het woon- en
leefklimaat scoort hoog. Over de
gemeentelijke dienstverlening en
de gemeentelijke communicatie

zijn ze minder tevreden. Ook het
vertrouwen in de overheid kan
sterk verbeterd worden: een kwart
heeft veel vertrouwen, een kwart
weinig vertrouwen en de helft van
de inwoners vindt het maar zozo.
De Hardenbergers vinden ook dat
ze beter bij de plannen betrokken
kunnen worden, vooral als het hun
eigen wijk, buurt of dorp betreft.
En wat gaat u ermee doen? vroeg
Hans Botter (OpKoers) aan B&W,
maar hij had natuurlijk aan de
andere raadsleden moeten vragen:
Wat gaan wij ermee doen? Want
Hardenberg is een gemeente die
net onder het gemiddelde scoort. En
met een zesje hoor je niet tevreden
te zijn, toch?

Nieuwe basisschool
Lutten krijgt een nieuwe basisschool, zo zal de gemeenteraad 14
april besluiten. Tijdens de oriënterende raadsvergadering werden nog
wel vragen gesteld over het gebruik
van de gymzaal die de gemeente
bouwt maar die het schoolbestuur
exploiteert en over de grond die
vrijkomt als de huidige school
wordt gesloopt. Volgens wethouder Janssen zal de gymclub tegen
normale tarieven kunnen huren,
omdat het schoolbestuur heeft gezegd er voor het hele dorp te willen
zijn. “Bovendien is er een natuurlijke rem, want als gymmen te duur
wordt gaat de club naar Slagharen.”
Op het terrein dat vrijkomt zullen op
termijn woningen worden gebouwd.

Historie boerenleven
Historicus Ewout van der Horst van
de IJsselacademie in Zwolle geeft
donderdag 16 april een lezing over
veranderingen in de agrarische sector in Salland in de afgelopen eeuw.
Dat gebeurt in het LOC-gebouw in
Hardenberg. De bijeenkomst begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis
en iedereen is welkom.

Historisch Festival
In het Schelfhorstpark in Almelo
wordt 17, 18 en 19 april de tweede
editie gehouden van het historisch
Festival Almelo. Hoogtepunt is de
Slag om Ruigenrode waarbij een
veldslag wordt nagespeeld in Napoleontische stijl op zaterdagmiddag (15.00 uur) en zondagmiddag
(14.00 uur). Hieraan doen ongeveer
700 spelers aan mee. Het complete programma is te vinden op:
www.historischfestivalalmelo.nl

Dinnershows
De Dinnershows van het Alfacollege Hardenberg op 1 en 2 april
hebben bijna 1100 euro opgeleverd
voor het goede doel, de stichting
Vecht voor Jeugd. Leerlingen van
de opleiding Recreatie en Toerisme
hebben twee avonden een theatershow verzorgd tijdens het 4-gangen
diner dat door de koks in opleiding
was bereid en door de leerlingen
van de opleiding Facilitaire Dienst
werd opgediend.

Schrijfster
Bestsellerauteur Annegreet van
Bergen verzorgt donderdag 23
april een lezing in het LOC aan
de Sportlaan in Hardenberg. Haar
boek Gouden Jaren staat al 25
weken in de top-10 van best verkochte boeken. Reserveren kan via
info@bibliotheekhardenberg.nl. De
lezing begint om 20.00 uur.

redactie@sallander.nl
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In Dedemsvaart werd voorafgaand aan de opvoering van het passieverhaal een kruis gedragen van de St. Vituskerk naar het podium aan de Wisseling.
Het succes van het EO-spektakelstuk The Passion - dit jaar 20.000 bezoekers in Enschede - krijgt steeds meer navolging. In onder meer ‘t Harde,
Ommen, Tubbergen en Dedemsvaart werd het verhaal over de laatste uren
van Jezus met zang, muziek en vertellers nagespeeld. Onder de naam Pas-

sie of Passieverhaal, want The Passion is een naam die alleen de EO mag
gebruiken. Net als in Enschede was overal de belangstelling groot, de
kwaliteit goed en de organisatie prima. Misschien wordt het als de Mattheüs
Passion een jaarlijkse traditie in grote delen van Nederland.

Verhuizing ballonnenfestival maakt geen schijn van kans
HARDENBERG – Je moet bij de
raadsvergadering in Hardenberg
van dinsdag 31 maart zijn geweest
om te weten dat het door sommige partijen geopperde plan om
het jaarlijkse ballonnenfestival te
verhuizen naar een andere periode
geen schijn van kans maakt. De
lichaamstaal van een meerderheid
van de raadsleden sprak boekdelen.
Raadslid Wim Kloekhorst liet het
niet alleen zien maar ook horen:
“Ik heb mededogen met de kleine
modderkruiper en andere beesten,
maar midden in de stad moet recreatie van de bewoners voorop staan.”
Onderwerp van gesprek was het
middenstuk van het Vechtpark,
tegenover het centrum van Hardenberg. Aan de noordkant, richting
Baalder staat de natuur op nummer 1 en ook aan de zuidkant, bij
natuurcentrum De Koppel, heeft
natuur de overhand maar in het
middengedeelte ligt de nadruk op
recreëren. Samen met het Heemsermarschpark moet dit gedeelte
langs de Vecht allereerst dienst
doen als waterberging. Vandaar
dat het waterschap het meeste
geld betaalt. Om er dan ook nog
iets moois en nuttigs van te maken
hebben de provincie Overijssel en

de gemeente Hardenberg eveneens
geld beschikbaar gesteld. Daardoor
kan bijvoorbeeld een evenemententerrein komen bij de Voorstraatbrug,
waar maximaal twee keer per jaar
een groot evenement mag plaatsvinden en hoogstens tien keer per jaar
een klein evenement.
GroenLinks-raadslid Kees Slingerland had daarover wel wat op
te merken: “Hou rekening met het
broedseizoen en zorg ervoor dat er
geen evenementen plaatsvinden tussen maart en juli. Laat de stichting
Hardenberg Promotie weten dat er
een andere datum gezocht moet
worden voor het ballonnenfestival.” Dat festival wordt telkens in
de laatste week van juni gehouden,
dit jaar voor de 25e keer. Volgens
wethouder Jannes Janssen kan dat
niet zomaar, omdat er overal in den
lande ballonnenfestivals worden
gehouden en je dan met andere
gemeenten zou moeten ruilen. Dat
leek PvdA-raadslid Rein Jonkhans
wel wat. Hij was ook tegen het
houden van evenementen tijdens
het broedseizoen en vond dat het
festival maar op een ander moment
of een andere plek gehouden moet
worden. Janssen is dat echter niet
van plan: “Het festival is niet van

de gemeente maar van de stichting
Hardenberg Promotie en als die zich
aan de flora- en faunawet houdt is
er niets aan de hand.”
D66 had wat moeite met het dubbele gebruik van het terrein. Raadslid Jacco Rodermond vond dat de
gemeente een keus moest maken:
natuur of evenemententerrein. Zijn
VVD-buurman Erik Back daar-

entegen was blij met het plan, dat
voor een goede balans zorgt tussen
natuur en recreatie. ChristenUnie
en CDA hadden zich zichtbaar geërgerd aan met name het doorvragen
van Jonkhans. Tijdens de stemming
op dinsdag 14 april zal duidelijk
worden dat het ballonnenfestival
ook voor de 26e keer op dezelfde
plaats en hetzelfde tijdstip kan
worden gehouden.

Hardenberg wil meer duurzame energie
HARDENBERG - Er moet minder energie worden gebruikt
en meer schone energie worden
geproduceerd. Dat is het streven
van de gemeente Hardenberg,
die haar plannen heeft verwoord
in de nota De kracht van gewoon
duurzaam doen.
De afgelopen zes jaren hebben 1500
woningeigenaren in de gemeente
Hardenberg met hulp van de lokale overheid energiemaatregelen
genomen. Tot 2018 moet daar nog
jaarlijks 1,5% bijkomen. Naast
besparing moet er meer schone
energie worden geproduceerd.
Hardenberg staat volgens eigen

zeggen in de top-10 van gemeenten met de meeste zonnepanelen.
Inwoners en bedrijven wekken
daarmee voor 1850 huishoudens
duurzame energie op. In 2020
moet 14% van de energie die de
Hardenbergers gebruiken duurzaam
geproduceerd zijn, is de bedoeling.
De toename komt overeen met
circa 10 windmolens of ruim 70
hectare zonnepanelen. Het geplande
windpark De Veenwieken dat met
5 windmolens op het grondgebied
van de gemeente Hardenberg ruim
7.000 huishoudens van energie kan
voorzien, levert een belangrijke
bijdrage aan het halen van deze
doelstelling.

