Woensdag 7 februari 2007

Schooldamtoernooi
HARDENBERG - De vier damverenigingen in de gemeente Hardenberg houden een schooldamtoernooi
om het kampioenschap van de
gemeente. In maart worden de voorronden gespeeld, 30 mei is de finale
in de Schakel in Hardenberg. De
aanleiding voor dit groot opgezette
schooldamtoernooi is de strijd om
het Wereldkampioenschappen dammen, die van half mei tot half juni
in Hardenberg plaatsvindt.

Milieufilm voor
jeugd Hardenberg
HARDENBERG - Van 23 t/m 25
april draait de milieufilm ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore in De
Voorveghter in Hardenberg.

Hoogeveenseweg moet veiliger worden
SCHUINESLOOT - Streekbelang De Belt-Schuinesloot wil
dat de gemeente Hardenberg
van de Hoogeveenseweg in
Schuinesloot een 60 km weg
maakt.
In mei wordt de weg door de provincie overgedragen aan de gemeente,
ongeveer op hetzelfde moment dat
de rondweg om Slagharen gereed is.

Die rondweg wordt een 60 km weg,
net als het verlengde van de Hoogeveenseweg, de Riegshoogtendijk in
Drenthe. Wethouder Jannes Janssen
heeft volgens Streekbelang gezegd,
dat ook de weg langs hun dorp
wordt ingericht als een 60 km weg,
maar dat het nog wel een aantal
jaren kan duren voordat het zover is.
Streekbelang meent echter dat was
beloofd dat dit tegelijk met de aan-

leg van de rondweg zou gebeuren.
Via een brief aan de gemeenteraad
probeert Streekbelang te bereiken,
dat pogingen worden ondernomen
de wethouder op andere gedachten
te brengen. “Wij hebben het idee dat
men zich in Hardenberg niet goed
realiseert dat de kruisingen met de
Hoogeveen-seweg als zeer onveilig
worden ervaren. Hopelijk kunnen
we er samen voor zorgen dat die
weg nog dit jaar een 60 km wordt.”

Diploma voor cursisten Taal en
cultuur van Noordoost-Overijssel

Deze film van de voormalige Amerikaanse vice-president is bedoeld
om de mensheid bewust te maken
van de gevaren van het broeikaseffect en de smeltende poolkappen.
Voorveghter, Wavin, Rabobank en
Beter Wonen werken samen om de
vertoning mogelijk te maken. Zij
zijn hiervoor benaderd door GroenLinks-raadslid Kees Slingerland.
De filmvertoning is vooral bestemd
voor de jeugd uit Hardenberg en
omgeving. Diverse scholengemeenschappen zijn daarom benaderd om
met hun leerlingen te komen. Er
zijn al toezeggingen gedaan, zodat
in ieder geval gerekend kan worden
op een aantal van 1600 leerlingen
die de film gaan bekijken.
Voorafgaand en na afloop van de
film wordt de jeugd benaderd om
na te denken over het thema milieu.
De jongeren worden opgeroepen
actief een bijdrage te leveren aan
oplossingen. Zo zal er een speciale
website ontwikkeld worden waarin
zij de mogelijkheid krijgen om hun
ideeën te plaatsen.

Hardenberg
vriendelijk voor
ondernemers
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg is woensdag 31 januari uitgeroepen tot de meest
onderne-mersvriendelijke gemeente
van IJssel-Vecht, waarmee het de
MKB-Gemeenteprijs 2007 heeft
gewonnen. De prijs is een initiatief
van MKB IJssel-Vecht en wordt
iedere twee jaar uitgereikt. Tijdens
een ondernemersbijeenkomst in
hogeschool Windesheim in Zwolle
reikte gedeputeerde Carry Abbenhues de prijs uit aan burgemeester
Bert Meulman. Naast Hardenberg
maakten ook de gemeenten Raalte
en Zwolle kans op de prijs.

Steun voor
zwerfjongeren
HARDENBERG - Woningcorporatie Beter Wonen biedt drie zwerfjongeren een geheel gemeubileerde
woning in Hardenberg aan. De
woning wordt in februari door drie
jongeren in gebruik genomen. Zij
worden begeleidt door een coach
van het Leger des Heils. Het bieden
van onderdak maakt deel uit van het
project Take Off, dat bedoeld is om
de jongeren een regulier leven te
laten leiden. Dat betekent dat ze aan
werk worden geholpen en dat ze afrekenen met schulden, verslavingen
en andere problemen. Het streven
is dat de jongeren binnen twee jaar
een ‘normaal’ bestaan opbouwen.

In de laatste les werd het werk van dialectschrijver behandeld, zoals de gedichten van Hendrik van Laar uit
Lutten. Cursist Jan Willem van Lingen had zich voor die gelegenheid in een oud kostuum van Van Laar gestoken.
© Roel Gritter

DEDEMSVAART - In de Turfschuur van de historische vereniging Avereest is maandag 29 januari de cursus “Taal en cultuur van
Noordoost-Overijssel” afgesloten
met het uitreiken van certificaten
aan de veertien deelnemers.
Deze cursus, die voor de tweede
keer werd gegeven, is bedoeld om
zowel nieuwkomers als mensen
die in de streek geboren en getogen
zijn, inzicht te geven in de taal, de
cultuur en de geschiedenis van de
regio. De acht lessen van de cursus
zijn gegeven op verschillende aan-

Uitbreiding Ponypark City
COLLENDOORN - Het aantal recreatiewoningen in Ponypark City
in Collendoorn wordt met 24 stuks
uitgebreid. Op het terrein wordt ook
een multifunctionele activiteitenhal
gebouwd. De uitbreiding is mogelijk doordat de gemeente Hardenberg wil meewerken aan vrijstelling van het bestemmingsplan. De
uitbreiding moet klaar zijn voordat
het toeristenseizoen 2008 begint.

Optreden Aalt Westerman
GRAMSBERGEN - Streektaalzanger Aalt Westerman uit Nieuwleusen treedt zaterdag 10 februari op in
het Vestzaktheater in Gramsbergen.
Hij wordt begeleid door accordeoniste Dinie Bijker, met wie hij
samen het Vechtdal Duo vormt. Het
optreden begint om 20.00 uur.

sprekende locaties in de gemeente
Hardenberg: in Dedemsvaart bij
de kalkovens, in Slagharen in het
Oale Meestershuus, in Balkbrug
bij de molen, in Gramsbergen in
het Infocentrum Vechtdal en in Hardenberg in de Historiekamer. Iedere
les bestond uit twee delen: voor de
pauze stond de taal centraal van de
lesplaats van die avond en daarna
werd de geschiedenis behandeld of
een ander interessant aspect van de
plaats. Voor het taalkundige deel
van de cursus was als cursusleider
Geert te Velde aangetrokken, docent
Nederlands aan de lerarenoplei-

ding van Windesheim in Zwolle.
Hij is oorspronkelijk afkomstig
uit Dedemsvaart en spreekt de
taal van de streek. Gastdocenten
uit verschillende plaatsen vulden
steeds het historische deel van de
cursusavond of vertelden, zoals
tijdens de laatste cursusavond, over
streektaalliteratuur.
De cursus is opgezet door een
werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de historische
verenigingen van Avereest, Slagharen, Gramsbergen en Hardenberg,
het Deltion College en de stichting
IJsselacademie.

Provincie geeft geld om
alcoholmisbruik door
jongeren aan te pakken
REGIO - Gedeputeerde Staten van
Overijssel steunen een gezamenlijk project van twaalf gemeenten
in de politieregio IJsselland, om
het alcoholgebruik door jongeren
in deze regio te matigen. Voor de
eerste fase van het project stellen
ze 25.000 euro beschikbaar. Voor de
uitvoering van maatregelen later dit
jaar legt de provincie alvast 75.000
euro opzij.
De problematiek van alcoholgebruik door jongeren is zowel landelijk als in Overijssel het afgelopen
jaar nadrukkelijk op de politieke
agenda gekomen. Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op
steeds jongere leeftijd alcohol.

Veel professionals die met jongeren
werken, zoals leraren, politiemensen en jongerenwerkers, worden
geconfronteerd met de ernstige
gevolgen van dit overmatige alcoholgebruik: gezondheidsschade,
overlast, geweld, verkeersonveiligheid en problemen op school (ook
schooluitval) en thuis.
Twaalf gemeenten, waaronder
Hardenberg en Ommen, hebben
een gezamenlijk voorstel gedaan
voor de aanpak van overmatig alcohol gebruik door jeugdigen. Ze
gaan activiteiten opzetten om het
alcoholgebruik door jongeren van
10 tot 24 jaar terug te dringen en
het thema breed onder de aandacht
te brengen.

Kunst
Hardenberg heeft een prijs
gewonnen. Het is de meest
ondernemersvriendelijke
gemeente van Noord-Overijssel. Dat gebied wordt
gevormd door zo’n 10 gemeenten, waarvan 7 geen
biet uitvreten en 3 aardig
aan de weg timmeren. En
Hardenberg dus het beste.
Da’s mooi, natuurlijk. En dat
vindt de verantwoordelijk
ambtenaar ook. Net zoals iedereen
die een prijs krijgt zegt hij, dat de
prijs een beloning is voor de inzet
van de winnaars, maar ook een stimulans voor hen om nog beter hun
best te doen. Maar levert het ook
wat op, behalve de eer? Jazeker,
een doorzichtig kunstvoorwerp
van kunststof met ingegoten een
ets van twee dansende figuren.
De kunstenaar had blijkbaar meer
moeite met het bedenken van wat
het moest voorstellen, dan met het
maken van het ding. Uiteindelijk
werd bedacht dat het materiaal,
de doorzichtige kunststof dus, de
open bedrijfscultuur symboliseert.
Maar wat fantaseer je nou voor
die dansende figuren? Welnu, dat
symboliseert de samenwerking
tussen gemeente en bedrijven en
het zoeken van oplossingen als
er problemen zijn. Wat dat laatste
met dansen te maken heeft snap ik
niet, misschien een tip dat u moet
zwaaien en zwieren als u er even
niet uitkomt. Afijn, iedereen weer
tevreden. De kunstenaar is zijn ding
kwijt, Hardenberg mag een jaartje
glimmen van trots en de hofnar
heeft weer even mogen aantonen
dat kunst en uitleg niet samengaan.
Daarom graag binnenkort nog zo’n
prijs, want een avondje lachen is
gezond in deze donkere maanden.
Edah wordt Jumbo
HARDENBERG - De Edah-supermarkt in Hardenberg wordt een
Jumbo winkel. De supermarktketen
uit Veghel heeft deze winkel, samen
met die in Rijssen en Weert, onlangs
overgenomen van de Sligro Food
Group. De overname zal verder
geen gevolgen hebben voor de betrokken medewerkers. Zij komen
in dienst van Jumbo supermarkten.
Binnenkort worden de winkels
opgebouwd naar de Jumboformule.
Naar verwachting zal de heropening
van deze drie nieuw Jumbowinkels
nog dit voorjaar plaatsvinden.

Snelheid
HARDENBERG - De politie gaat
nog even door met het controleren
van de snelheid op de Hessenweg
in Hardenberg. Sinds in oktober met de controles is gestart is
de gemiddelde snelheid nog niet
echt gedaald. Die blijft namelijk
steken op 34,5 km/uur. Wel is de
verkeers-intensiteit met 25 procent
afgenomen, wat betekent dat het
sluipverkeer afneemt. De controles
worden tot en met april gehouden.

Eetstoornissen
HARDENBERG - Het RIAGG
houdt dinsdag 13 februari van 20.00
tot 22.00 uur een voorlichtingsavond over eetstoornissen in de
bibliotheek in Hardenberg. Er wordt
informatie gegeven over het herkennen van eetstoornissen en mogelijke
remedies. Geïnteresseerden kunnen
zich opgeven bij Wilma de Iongh
van het Cursuscentrum RIAGG in
Zwolle.

redactie@sallander.nl

