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ergee
.............
Ze noemde zijn naam niet, maar het
was duidelijk dat het om de Oekraïense ex-profvoetballer Evgeniy
Levchenko ging. PvdA-raadslid
Erica Kloekhorst deelde vorige
week dinsdag samen met de twee
andere vrouwen in de fractie tijdens
de raadsvergadering tulpen uit, met
een kaartje. Op de voorkant van dat
kaartje stond de tekst: “Vrouwen
zijn net mannen.” Op de achterkant: “….maar dan goedkoper.”
Gefronste wenkbrauwen bij Leef-

Kortweg
Lammetjes - Zaterdag 19 maart
verzorgt Landschap Overijssel
de traditionele Lammetjesdag bij
Schaapskooi De Lemelerberg in
Giethmen bij Ommen. Tussen 12.00
en 16.00 uur zijn er naast de vele
lammetjes ook diverse activiteiten
voor jong en oud. Voor beschermers
van Landschap Overijssel en kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis,
anderen betalen 3 euro.

baar Hardenberg-raadslid Petra
Baarslag, want goedkope vrouwen
zou je ook anders kunnen opvatten, maar de boodschap was wel
duidelijk en anders werd dat door
raadslid Kloekhorst nog wel even
uitgelegd: vrouwen moeten voor
hetzelfde salaris 64 dagen langer
werken dan mannen.
Vorige week dinsdag was het 8
maart en dat is al jarenlang Internationale Vrouwendag. Door de
PvdA-dames werd dit aangegrepen
om aandacht te vragen voor de
ongelijke beloning: mannen verdienen voor hetzelfde werk door
de bank genomen nog altijd meer
dan vrouwen.

En wat was de rol van die Oekraïense ex-profvoetballer in dit geheel?
Deze oud-speler van onder meer
Vitesse, Cambuur en Groningen
had enkele dagen vóór Internationale Vrouwendag in het AD gezegd
dat de emancipatie in Nederland
was doorgeslagen. Hij ergert zich
dagelijks aan de manier waarop
mannen en vrouwen met elkaar
omgaan. Ziet hij, terwijl hij langs de
Amsterdamse grachten wandelt, een
vrouw op een fiets. Hijgend, tegen
de wind in. Met een volwassen vent
achterop. Dan heeft hij zin om op
het stel af te sprinten, de man bij de
kraag te vatten en hem het stuur in
de handen te drukken: fietsen, jij!

En dan hoe ze eruit zien. Echte mannen vinden dat vrouwen ’s morgens
verzorgd de deur moeten uitgaan:
hakken, mooie rok, geföhnd haar.
Toen Erica Kloekhorst die laatste
zin voorlas zorgde dat voor goedkeurend gemompel in de raadszaal,
zelfs een enkel applaus. “Blijkbaar
zitten hier ook een paar ‘echte
mannen’ in de zaal”, reageerde ze.
Maar wie de moeite neemt het hele
verhaal van Levchenko te lezen
begrijpt dat de oud-profvoetballer
nogal wereldvreemd is, die het liefst
terug wil naar de tijd vóór 1956,
toen vrouwen werden ontslagen
als ze trouwden om zich te wijden

aan hun taak als echtgenote en (in
veel gevallen) als moeder. Eigenlijk
is het een beetje vreemd dat het
AD zo’n anti-emancipatieverhaal
afdrukt, want het thema van Internationale Vrouwendag was dit jaar
Sisterhood, waarbij van vrouwen
werd gevraagd om elkaar te steunen
in plaats van te bekritiseren. Ook de
actie voor gelijke beloning paste
niet echt bij het thema, want het
is een jaarlijks terugkerend thema.
“Hopelijk nu voor het laatst”, vertelde Kloekhorst. Maar eigenlijk
weet ze wel dat de bloemen voor
volgend jaar alvast besteld kunnen
worden.

Hardenberg wil niet dat naar
schaliegas wordt geboord

Karpers - Waterschap Vechtstromen gaat geen karpers uitzetten
in de rivier de Vecht. De hengelsportfederaties Sportvisserij OostNederland had hierom gevraagd.
Volgens het waterschap komt de
karper van nature niet in deze wateren voor en kan als bodemwoeler
een negatieve invloed hebben op de
waterkwaliteit. Daarom zal er maar
een zeer beperkt aantal
vissen worden uitgezet, zodat de
kwaliteit van het water blijft geborgd. Wel worden karpers uitgezet
in vijf kanalen met veel scheepvaart, ongeveer één vis per honderd
strekkende meter kanaal.
Pasen - Natuurcentrum De Koppel
in Hardenberg houdt woensdag 16
maart een kindermiddag. De kennis- en knutselmiddag van 14.00
tot 16.00 uur staat voornamelijk
in het teken van Pasen, maar ook
een beetje van de Boomfeestdag.
Kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn van
harte welkom.
Aardappelmeel - In het museum in
Gramsbergen is vrijdag door Johan
Reefman (PB De Krim) en Roland
Velema (stichting Vloeivelden) de
nieuwe expositie “Tussen aardappel
en meel” geopend. De tentoonstelling laat een stukje geschiedenis
zien van aardappelmeelfabriek
Onder Ons in De Krim door middel
van producten, foto’s en historische
films. Elke dag te bezichtigen van
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur.
Jazz – De Jazzclub Hardenberg ontvangt zondag 20 maart in de foyer
van theater De Voorveghter het trio
Charlaton. Van 16.00 tot 18.00 uur
spelen Charles Corstjens, Ton Karmiggelt en Anton van der Leij een
mix van de muziek van gitaristen
als Django Reinhardt, Chet Atkins
en Les Paul.
Historie - De Historische Vereniging Hardenberg houdt woensdag
23 maart haar jaarvergadering in
de podiumruimte van het LOC in
Hardenberg. Aanvang 20.00 uur.
Ook niet-leden zijn welkom. Voor
de pauze worden de bestuurlijke
zaken afgehandeld, na de pauze
wordt uitleg gegeven over de interne verbouwing die het museum
aan de Voorstraat heeft ondergaan.

redactie@sallander.nl

Archieffoto

HARDENBERG - De gemeenteraad van Hardenberg heeft dinsdagavond 8 maart de eigen gemeente schaliegasvrij verklaard. De raad
stemde in met de motie van GroenLinks, CU en PvdA waarin het college
van B&W werd gevraagd Hardenberg schaliegasvrij te verklaren en dit
kenbaar te maken aan het provinciaal bestuur, de Tweede Kamer en het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De motie
werd gesteund door de hele raad, met uitzondering van OpKoers.nu.
Het vreemde was dat de motie
eigenlijk overbodig was, omdat er
geen schaliegas in de bodem van
de gemeente Hardenberg zit. Hardenberg was dus altijd al schaliegasvrij, ook zonder de motie. Op de

Enquête D66 Over Oekraïne
HARDENBERG - D66 heeft een
enquête rondgestuurd langs de ondernemers in Hardenberg over het
referendum van 6 april. ‘Volgens
ons is het een verdrag dat vooral
onze bedrijven aangaat’, zegt fractievoorzitter Jacco Rodermond. In
de enquête draait het om de vraag
of de ondernemers voordelen zien
in het verdrag met Oekraïne. Als de
ondernemers geen of onvoldoende
voordelen zien zegt Rodermond dat
zijn partij dan zal adviseren tegen
te stemmen, hoewel hij zelf wel
voordelen ziet in het verdrag.

vraag waarom dan toch de motie is
ingediend kon of wilde GroenLinks
geen antwoord geven.
Oorspronkelijk stond in de motie
dat Hardenberg zich schaliegas-

en frackenvrij moest verklaren.
Fracken is het laten trillen van de
bodem om gas als het ware los te
weken uit onderaardse steenlagen.
Dat vonden enkele partijen en ook
B&W te ver gaan, omdat het volgens hen soms wenselijk is om wél
(kort) te fracken, bijvoorbeeld om
het ‘gewone gas’ te kunnen winnen.
Omdat fracken gevaarlijk kan zijn
volgens GroenLinks is het winnen
van schaliegas ook gevaarlijk, want
de bodem kan vervuild raken waardoor het winnen van drinkwater in
gevaar kan komen en de aarde kan

licht gaan beven.
Aangezien de GroenLinksfractie
tevreden was met het halve ei in
plaats van de lege dorp werd de
oorspronkelijke motie sterk aangepast, waardoor vrijwel niemand
tegen kon zijn. Behalve OpKoers.
“We zijn tegen omdat de motie
overbodig is”, zei fractievoorzitter
Hans Botter. “Een meerderheid in
de Tweede Kamer heeft vanmiddag net besloten dat de komende
zeven jaar geen schaliegas wordt
gewonnen in Nederland. Dit voegt
niks meer toe.”

Onenigheid over plek voor woningbouw in Sibculo
SIBCULO - De stichting Stuwend
Sibculo ligt in de clinch met de
gemeente Hardenberg. Er moet een
nieuwe plek worden aangewezen
voor woningbouw en elke partij
vindt zijn eigen terrein het meest
geschikt.
Ambtenaren van de gemeente hebben in een raadsvoorstel beschreven
waarom Voor de Akkers beter is dan
een plek naast het kloosterterrein,
eigendom van de heer Dorresteijn
uit Vroomshoop. Beide partijen
zitten als sinds 2008 om tafel om

te kijken of er een geschikt plan gemaakt kan worden voor het kloosterrein. De gemeente zegt dat dat
er nog steeds geen acceptabel plan
ligt: de stichting Stuwend Sibculo
wil teveel woningen bouwen en ze
passen niet goed op die plek. De
stichting op haar beurt geeft aan dat
uit diverse onderzoeken is gebleken
dat er zelfs nog meer vraag naar
woningen is dan wordt aangenomen
en dat de woningen prima plassen in
de buurt van het kloosterterrein. De
ambtenaren hebben steeds weer iets

nieuws bedacht om de plannen van
de SSS tegen te houden, vindt het
bestuur van de stichting, waardoor
men al die jaren geen stap verder is
gekomen. Nu de nood hoog is en
er nog maar 1 kavel in Sibculo beschikbaar is, wil de gemeente haar
eigen grond voor nieuwbouw gaan
gebruiken, zo schrijft de stichting
in een brief aan de leden van de
gemeenteraad. Die moeten daar 22
maart voor het eerste over praten
waarna dinsdag 5 april een besluit
wordt genomen.

