Woensdag 24 juni 2015

ergee
............. Gemeente hoopt op goede wil bollentelers

Zat er de afgelopen weken iets in de
lucht? In het drinkwater? Was het
de toorn van de schikgodinnen? Of
was het juist een barmhartige daad
van Sint Jozef, de beschermheilige
van ouderen? Hoe dan ook, het was
een drukke tijd voor de grafdelvers.
Een paar voorbeelden: Horst
Brandstätter (81), ontwerper van
Playmobil, Cowboy Gerard de Vries
(81), Nederlandse zanger en dj,
Pierre Brice (86), Franse filmacteur
die de indiaan Winnetou speelde,
James Last (86), Duits orkestleider,
Fred Anton Maier (76), oud-wereldkampioen schaatsen uit Noorwegen
en natuurlijk de Zuid-Afrikaan
Darius Dhlomo (83). Darius wie?
Darius Dhlomo. Alleen oudere
Heracles-fans zullen hem nog kennen, maar er was een tijd dat deze
Zuid-Afrikaan beroemd was. Als
voetballer bij de zwart-witten, als
PvdA-raadslid in Enschede en als
bokser. Volgens Wikipedia was hij
eenmalig filmacteur, omdat hij de
rol van zijn landgenoot en medeHeraclied Steve Mokone speelde die toevallig eerder dit jaar overleed
- in de film De Zwarte Meteoor, naar
het boek van sportverslaggever Tom
Egbers, die overigens nog leeft. Alleen klopt dat niet, zoals wel meer
onjuistheden staan in deze internetencyclopedie.

Almelo was dus even wereldnieuws.
Nou ja, op provinciaal niveau. Maar
dat moet nog beter, meent de provinciale ChristenUnie. Deze partij
vond het afgelopen week nodig
vragen te stellen aan Gedeputeerde
Staten over de elektrificatie van
de spoorlijn Almelo-Hardenberg.
Niet in gewoon Nederlands, maar
in modern politicaals. Dat is de taal
van politici die niemand begrijpt. Er
is een onderzoek geweest en daaruit
blijkt “dat de maatschappelijke
rentabiliteit van de elektrificatie
hoger uitvalt dan in 2013, mede
door rekening te houden met de
lopende concessie.” Duidelijk?
Niet? Nee natuurlijk. Gepruts, bijna
minachting voor de lezer. Een beetje
interessant doen met vragen over
een spoorlijntje en dan gauw een
mailtje naar de pers.
Hadden ze maar een taalvirtuoos als
Drs. P in dienst gehad, de Nederlands-Zwitserse tekstschrijver die –
ook al – pas geleden is overleden. Ik
zei het al: de grafdelvers hebben het
stervensdruk. En na al die ellende
ook nog eens zo’n CU-persbericht,
er is een grens aan wat een mens
kan verdragen.

Kindergemeenteraad
HARDENBERG - Maandag 23
november zijn voor één dag de
kinderen de baas in de gemeente
Hardenberg. Samen met Madurodam en ProDemos organiseert de
gemeente die dag namelijk een
Kindergemeenteraad. Leerlingen
van basisscholen nemen voor één
dag plaats op de stoel van een raadslid. Ze dragen projecten voor die
zij in hun klas hebben voorbereid.
Tijdens de afsluitende vergadering
nemen de kinderen zelf een politiek
besluit over de plannen. Het plan dat
de meerderheid van alle stemmen
krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd. Hiervoor stelt Madurodam
3.000 euro beschikbaar.
De basisscholen in de gemeente
Hardenberg ontvangen vandaag een
e-mailbericht met de vraag of zij
willen deelnemen aan dit bijzondere
project. Er kunnen maximaal zeven
scholen deelnemen.

HARDENBERG - Hopelijk doet
goed voorbeeld goed volgen, antwoordt de gemeente Hardenberg
op vragen van PvdA-raadslid Rein
Jonkhans. Hij wil mede namens
GroenLinks weten, wat er gebeurt
met de bollentelers die vorig jaar het
convenant met de gemeente en de
omwonenden niet hebben getekend.

Eind mei 2014 hebben de leden van
de KAVB - de branchevereniging
van de bloembollensector – samen
met de Werkgroep Bollenteelt, de

gemeente Hardenberg en land- en
tuinbouworganisatie LTO afspraken
gemaakt over met name het gebruik
van wat de ene partij gewasbeschermingsmiddelen noemt en de ander
gif. Eén van de afspraken is dat er
niet wordt gespoten bij bepaalde
weersomstandigheden. Verder is
afgesproken dat naast bepaalde
percelen zoals woningen, scholen
en campings een teeltvrije zone in
acht genomen. Het convenant is
twee jaar geldig. Na afloop van het
eerste en tweede jaar worden de

afspraken geëvalueerd.

Wat is de stand van zaken? En
wat gebeurt er met de bollentelers
die niet hebben ondertekend? wil
Jonkhans van B&W weten. Hebben
jullie actief actie ondernomen ?
Volgens B&W is het convenant eind
april geëvalueerd. Binnenkort krijgt
de raad het resultaat daarvan te zien.
De gemeente gaat de telers die hun
handtekening niet hebben gezet niet
opnieuw benaderen. “In plaats daarvan zullen wij het convenant en de

ervaringen uit het teeltseizoen 2014
positief in de publiciteit brengen.
Wij hopen dat goed voorbeeld doet
volgen”, aldus B&W.
Uit de evaluatie zal straks ook
duidelijk wat het resultaat is van
het gebruik van niet-chemische
bestrijdingsmiddelen, de teelt van
afrikaantjes om de grond vrij te
krijgen van aaltjes, het stoppen
met het grondontsmettingsmiddel
Metam Natrium en gebruik van het
biologische middel Nemater tegen
vrijlevende aaltjes.

Boerenbruiloft als dank voor steun
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DEN HAM - Omdat de vereniging Historisch Schouwspel Den Ham
12,5 jaar bestaat heeft zij iets terug gedaan voor de Hammer bevolking, die de vereniging al die jaren een warm hart heeft toegedragen.
Woensdag 17 juni kon men een boerenbruiloft meemaken op De Brink.
Een bruiloft van een echtpaar dat uiteraard het koperen huwelijksfeest
vierde, samen met kinderen, familie, vrienden en bekenden. Op De Brink
waren tafels geplaatst met plek voor tientallen gasten, die zich volop tegoed

Trein
De provincie Overijssel verbetert
de treinverbinding Almelo-Mariënberg, onder andere door de lijn
door te trekken naar Hardenberg.
GS hebben de afgelopen week met
ProRail afgesproken dat de werkzaamheden aan het spoor kunnen
beginnen. ProRail is nu bezig een
aannemer te zoeken die het werk
wil uitvoeren. Als alles volgens plan
verloopt, rijden uiterlijk eind 2016
de treinen door naar Hardenberg.

konden doen aan vlees, worst, kip, krentenwegge en vers brood. Vroeger
werd dat weggespoeld met grote hoeveelheden bier, maar woensdag kon
dat niet want de gasten moesten nog in de benen. De boerendansers uit
Dinkelland lieten tijdens het feest diverse dansen zien, maar hadden bij
sommige ook de bruiloftsgasten nodig.
Na de boerenbruiloft konden de inwoners van Den Ham zich nog vermaken
op de braderie op De Brink en de festiviteiten die de Hammer horeca had
georganiseerd.

Zunnewendefestival viert
de komst van de zomer
REGIO - Voor de negende keer
wordt op landgoed Schuilenburg bij
Hellendoorn, aan de oever van de
Regge, het Zunnewendefestival gehouden. Dat gebeurt vrijdag 26 juni
van 20.00 tot circa 00.30 uur. Op de
grens van Salland en Twente wordt
de langste dag van het jaar gevierd
met muziek, theater, zang, verhalen,

poëzie, kunst en streekproducten.
Veel artiesten komen uit het Nedersaksisch taalgebied, maar er wordt
ook over de taalgrenzen gekeken.
Zo wordt het eerste optreden op
het grote podium verzorgd door
de Limburgse artiest Gé Reinders, samen met het Nijverdalse
KSW-orkest. Voor de finale heeft

Concert

Sportweek op Sportboulevard Weitkamplaan

De jaarlijkse serie Donderdagconcerten in Hardenberg gaat weer van
start. Donderdag 25 juni geeft het
koor Zevenmaal om 20.00 uur de
aftrap. Het orgel wordt bespeeld
door Erik Nijzink en Mathijs Kraan.
De toegang is gratis.

HARDENBERG - Om de inwoners van Hardenberg en omstreken kennis
te laten maken met de nieuwe beachvolleybalvelden op de Sportboulevard,
wordt van maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli een sportweek gehouden. Op
het programma staan onder meer beachvolleybal, voetvolley, beachvoetbal
en korfbal. De activiteiten zijn overdag bedoeld voor leerlingen van het
basis- en voortgezet onderwijs en ’s avonds voor belangstellenden vanaf
18 jaar. Meer info is te vinden op www.sportservice-hardenberg.

men net als verleden jaar André
Manuel gestrikt. Tussen die twee
optredens wordt het hoofdpodium bezet door de Groningse
driemansformatie Troebadoers en
door Muppetstuff, een formatie die
ondanks de Engels klinkende naam
de streektaal perfect beheerst. Op
de kleine podia en bij kampvuren
vindt men verhalenvertellers, een
Vlaamse bulderdichter en ook de
band Juust uit Genemuiden, die zijn
eigen gastheer meeneemt, namelijk
oud-Kamerlid Eddy van Heijum,
tegenwoordig Gedeputeerde van
Overijssel.
Een speciale kampvuurplek voor
de jeugd is het decor met verhalen
over de Sallandse Heuvelrug door
Karin de Graaf en verhalen van
Jip en Janneke in het Twents door
Martin ten Denge en Marieke Danneberg. Zij worden bijgestaan door
dialectgoochelaar Hank.

