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Scholen met kantines pronken met
het bordje Gezonde schoolkantine
om te laten zien dat ze gezond bezig
zijn. Ook scholen in onze regio. In
de kantine moeten gezonde spullen
te koop zijn en het aanbod moet er
ook nog eens aantrekkelijk uitzien,
want dan neemt de verkoop toe, zal
elke winkelier je kunnen vertellen.
Wat gezond is staat in de richtlijnen
van het landelijke Voedingscentrum: een kantine is pas gezond
als het aanbod voor minimaal 75%
bestaat uit gezonde producten uit de
Schijf van Vijf (zoals fruit, brood-

Kortweg
Vrijwilligers - Het Servicepunt
Vrijwilligerswerk in Hardenberg
houdt dinsdag 15 maart van 19.30
tot 21.30 uur een training ‘Vinden
en binden van vrijwilligers’. Deze
(gratis) training vindt plaats in het
pand van De Stuw aan De Stuwdijk
4 in Hardenberg. In deze training
komt het werven van vrijwilligers
aan bod. Daarnaast wordt gekeken
hoe het werk voor vrijwilligers zo
ingericht kan worden dat ze voor
een langere periode beschikbaar
zijn. Opgave is mogelijk tot donderdag 10 maart via j.eilert@destuw.nl

jes, salades) en maximaal 25%
niet-basisvoedingsmiddelen (zoals
snoep en snacks).
Of de leerling ook gezonder eet is
een ander verhaal. Het aanbod mag
in meerderheid dan wel gezond
zijn, als de scholieren alsnog vooral
snoep en snacks kiezen schiet je
er nog niet veel mee op. Helemaal
geen snoep en snacks aanbieden en
de leerlingen verbieden in pauzes
naar supermarkten te gaan om hun
bruine boterham met kaas in te wisselen voor roombroodjes, dat zou
meer effect sorteren, maar dat is
blijkbaar niet haalbaar zonder een
peloton opzichters in te schakelen.
En bovendien: heb je niet het recht
om ongezond te eten als je dat wilt?

In de Duitse deelstaat SleeswijkHolstein (tegen de Deense grens,
hoofdstad Kiel) vinden politici van
wel. In ons buurland is het nog
steeds zo dat de warme maaltijd
vaak in de middagpauze wordt gegeten. Dus ook op scholen en Kita’s,
de kinderdagverblijven. En steeds
meer Kita’s en scholen verbannen
varkensvlees uit de kantine. Vaak
om moslims en vegetariërs tegemoet te komen, denkt men. Deze
trend bevalt de regionale CDU
allerminst. De christendemocraten
willen daarom varkensvlees verplicht op het menu laten plaatsen
van de kantines. Dat zorgt uiteraard
voor nogal wat commotie. Andere
partijen noemen het een krankzinnig idee om het eten van varkens-

vlees verplicht te stellen. “Wat
dacht je ervan dat iedereen dat zelf
maar moet uitmaken”, reageerde
de FDP-chef. Maar laat dat nou net
de strekking van het verhaal zijn.
Duitsers zijn blijkbaar net zulke
slechte lezers als Nederlanders. De
CDU-politici willen dat mensen
moeten kunnen kiezen, dus moet
er ook varkensvlees op het menu
staan. De regering van de deelstaat
wordt opgeroepen te bevorderen dat
het varkensvlees niet uit de scholen
en Kita’s verdwijnt, is de strekking
van hun oproep. “We kiezen voor
een gezond en uitgebalanceerd dieet
en in onze cultuur hoort daar varkensvlees bij. Niemand is verplicht
het te eten als hij niet wil, maar wij
willen niet dat een meerderheid

van de Duitsers het eten van varkensvlees moet opgeven omdat een
minderheid daar moeite mee heeft”,
is de mening van de CDU.
Ondertussen blijkt uit onderzoek dat
de meeste scholen het varkensvlees
niet uit religieuze gronden in de ban
hebben gedaan, maar omdat het
minder gezond is dan andere vleesproducten. De Duitse tegenhanger
van ons Voedingscentrum raadt aan
om hoogstens twee keer per week
vlees aan te bieden in de schoolkantines, waarvan één kipproduct.
Dat betekent van maximaal 20 keer
varkensvlees per maand naar maximaal 4 keer. Misschien dat de CDU
in Sleeswijk-Holstein veel varkensboeren onder de kiezers telt?

Dorpshuis Kloosterhaar door
verhoging OZB in problemen

Fietsen - Nu er geen bezwaren
zijn ingediend tegen het plan om
zogenoemde weesfietsen en foutgeparkeerde fietsen te verwijderen,
kan de gemeente Hardenberg aan
de slag met het schoonmaken van
de stationsomgeving in Mariënberg,
Hardenberg en Gramsbergen. Foutgeparkeerde fietsen worden verwijderd nadat ze 4 uur op een verkeerde
plek hebben gestaan, weesfietsen
worden na 6 weken verwijderd. Wie
zijn fiets daarna terug wil hebben
moet 25 euro per fiets betalen, af te
rekenen bij de gemeente.
Schrikkeldag - Normaal gesproken
worden er ongeveer 480 baby’s
per dag geboren in Nederland. Op
29 februari, schrikkeldag, zijn dat
er zo’n 10% minder. De Sociale
Verzekeringsbank, die dit bijhoudt
omdat deze instelling de kinderbijslag regelt, heeft de cijfers bekeken
vanaf 1972 en het blijkt elke schrikkeldag te kloppen. Volgens een
woordvoerder van de SVB is de
enige oorzaak die hij hiervoor kan
bedenken dat ouders de geboorte
beïnvloeden, zodat het kind elk jaar
een echte verjaardag heeft. In Hardenberg is drie ouderechtparen dat
niet gelukt, of ze wilden de geboorte
niet beïnvloeden. In het RöpckeZweersziekenhuis zijn vorige week
maandag drie schrikkelbaby’s geboren: Féline Dommerholt, Charlotte
Groen en Teim Bijenhof.
Poker - Vorig jaar was ze nog pokerkampioen van Delfzijl, dit jaar
behaalde ze de titel in Hardenberg.
Natasja Geurtse uit Nijverdal was
vrijdagavond winnares van de voorronde van het Open Nederlands
Kampioenschap Poker in café Den
Herdenbergher. Samen met 45
andere deelnemers streed ze om de
eer, want geld komt er niet aan te
pas. Door haar winst mag Natasja
in de finaleronde in Ermelo spelen.
Pasen – Voor kinderen van 6 t/m
12 jaar organiseert Natuurcentrum
De Koppel woensdag 16 maart een
kennis-/knutselmiddag rond Pasen,
van 14.00 tot 16.00 uur.

redactie@sallander.nl
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Voorzitter Riekele Bron van dorpshuis ‘t Haarschut vindt dat de OZB-verhoging een gezonde exploitatie onmogelijk maakt.
KLOOSTERHAAR – De bestuursleden van dorpshuis ’t
Haarschut in Kloosterhaar zijn
niet snel onder de indruk als ze
iets onverwachts op hun bordje
krijgen. Maar een half jaar geleden moesten ze wel even slikken
toen de gemeentelijke aanslag
OZB in de bus viel: geen 1500
euro betalen zoals in 2014, maar
3600 euro. “Verbazing en ongeloof overheersten”, zei dorpshuisvoorzitter Riekele Bron eind
februari tegen de raadsleden in
Hardenberg.
Dat ongeloof werd onder meer
veroorzaakt door de in zijn ogen
vreemde handeling van de gemeen-

te. In 2013 is men in Kloosterhaar
begonnen met het opknappen van
het dorpshuis: verbouwen, schilderen, zonnepanelen op het dak. Het
werk is gedaan door vrijwilligers,
de ondernemers van Kloosterhaar
leverden mensen of goederen en de
gemeente Hardenberg stopte 12.000
euro in het project. “Alles om de
mensen weer naar het dorpshuis te
krijgen en zo een sluitende exploitatie te krijgen”, vertelde Bron. “Maar
nu de OZB meer dan verdubbeld
is, is de poging om een gezonde
exploitatie te bereiken in één klap
ongedaan gemaakt.”
Uit een rondgang langs andere
dorpshuizen blijkt dat ook zij met

Meer sluizen in de Vecht
DIFFELEN - Bij Diffelen komt een sluis in de Vecht. B&W van Hardenberg
hebben hun goedkeuring gegeven aan het bestemmingsplan om bij de stuw
een sluis aan te leggen. Het plan ligt zes weken ter inzage waarna de raad
nog een besluit moet nemen, maar de verwachting is dat de afhandeling

dit probleem worstelen. Eerst was
de OZB gebaseerd op de vrije
verkoopwaarde en nu op de nieuwbouwwaarde. Het bestuur van het
dorpshuis heeft vervolgens bezwaar
aangetekend tegen de aanslag, omdat in haar ogen de hertaxatie niet
goed is gegaan, de OZB veel meer
stijgt dan wettelijk mag en de wettelijke kaders voor het bepalen van de
aanslag niet zijn gevolgd. In januari
mocht Bron dat bezwaar toelichten:
niet bij een onafhankelijke commissie, zoals hij had gedacht, maar bij
de ambtenaar die de zaak behandelt
en een juridische medewerker. Van
dat gesprek zou een verslag worden
gemaakt, maar volgens Riekele
Bron zijn de belangrijkste zaken die

hij ter tafel heeft gebracht niet in het
verslag opgenomen. Begin februari
kwam de uitslag van het bezwaar:
de waarde van het dorpshuis werd
met 5% naar beneden bijgesteld en
alle andere argumenten werden van
tafel geveegd.
Het bestuur van het dorpshuis laat
het er niet bij zitten en zal hiertegen
beroep aantekenen. Daarnaast deed
Bron tijdens de raadsvergadering
een beroep op de raadsleden om
te onderzoeken of er een regeling
voor dorpshuizen kan komen om de
extra OZB kwijt te schelden of een
subsidieregeling zodat de verhoging
gecompenseerd kan worden.

soepel zal verlopen. De sluis komt aan de kant van Mariënberg, de Diffeler
kant is volgens technici minder geschikt. De natuurwaarden die verloren
gaan worden ‘passend gecompenseerd’.
Ook de stuw bij Junne krijgt een sluis, zodat de Vecht op termijn van Ommen naar het Overijssels kanaal weer bevaarbaar wordt voor boten die qua
grootte, aantallen en uitstraling passen bij een halfnatuurlijke laaglandrivier.

