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liggen van discotheek Podium na
de forse vernieuwing, en aan de
mensen die zeggen dat ze de ergeecolumn hebben gemist. Dat laatste
klopt namelijk niet, alleen was de
kop van Albert Hahn sinds januari
vervangen door een verticale tekst
in diapositief. Of zoiets.

Hardenbergers kunnen niet omgaan
met veranderingen. Denk maar aan
het gemopper op de transformatie
van het centrum, aan het links laten

De laatste keer dat er een opmerking
over werd gemaakt was afgelopen
vrijdag, door een ontvanger van een
koninklijke onderscheiding. Eén
van de drie. Slechts drie. Net als
verleden jaar. Voor een gemeente

met de omvang van Hardenberg zou
je veel meer medailles verwachten.
Ja maar, wordt dan tegengeworpen,
tussendoor worden er ook wel lintjes
uitgereikt. Klopt, maar dat gebeurt
in andere gemeenten natuurlijk ook.
Is het dan zo dat we in Hardenberg
niet actief genoeg zijn op vrijwilligersterrein? Lijkt mij niet. Menig
club, instelling of vereniging zou
al lang het loodje hebben gelegd,
als niet vele tientallen mensen
onbetaald hun ziel en zaligheid
erin hadden gelegd. Volgens mij is
het valse bescheidenheid. Zo van:

“Ach, ik heb weliswaar veertig jaar
onbetaald werk geleverd aan vele
clubs, scholen, kerkelijke instellingen en verzorgingstehuizen, maar
dat zou iedereen hebben gedaan.”
Wat natuurlijk niet waar is, anders
zouden niet steeds meer clubs donkere wolken op zich af zien komen
door de verminderde belangstelling
voor vrijwilligerswerk. Eigenlijk
mag de gemeenschap wel wat trotser zijn op de mensen die veel tijd
en energie besteden aan diezelfde
gemeenschap, zonder dat daar
een geldelijke beloning tegenover

Drie lintjes in Hardenberg

staat. Ook vergeleken met kleinere
buurgemeenten komt Hardenberg er
maar bekaaid van af. In Ommen zijn
dit jaar negen lintjes uitgereikt, in
Dalfsen twaalf en Twenterand zelfs
zestien! Volgend jaar dus minimaal
tien koninklijke onderscheidingen
in Hardenberg. Of helemaal stoppen, dat is misschien nog beter.
Dan is het verschil ook verdwenen
tussen iemand die ridder wordt
omdat-ie toevallig aardig piano kan
spelen, en iemand die veertig jaar in
z’n eentje een hele club draaiende
houdt en ‘slechts’lid wordt.

Ook herdenking
werkkampen
KLOOSTERHAAR - De groepen 7 en 8 van obs Cantecleer in
Kloosterhaar zullen ook dit jaar
direct betrokken zijn bij de dodenherdenking in hun dorp. Op 4 mei
verzamelen de kinderen zich bij
het door de school geadopteerde
Albertus Weertsmonument voor de
jaarlijkse herdenking. De herdenking, waaraan ook het Kloosterhaarse muziekkorps Crescendo zijn
medewerking verleent, bestaat uit
enkele toespraken, het voordragen
van gedichten en het leggen van
kransen. Om 20.00 worden er twee
minuten stilte in acht genomen,
waarna het Wilhelmus zal worden
gespeeld. Voor het eerst zullen ook
de monumenten voor de Joodse
werkkampen Kloosterhaar en Balderhaar in de herdenking worden
opgenomen. Zo rond kwart over
acht gaat groep 8 naar de monumenten aan de Groenedijk en de
Verlengde Broekdijk. Deze extra
herdenking zal eens in de vijf jaar
worden gehouden.

Kapotte ketel
vertraagt opening

Wil Jaegers (l), Freek Gerrits (m) en Jannes Smit vieren het krijgen van een onderscheding met een glaasje oranjebitter.
HARDENBERG - Vrijdag 27 april zijn in theater De Voorveghter in
Hardenberg drie inwoners van de gemeente namens koningin Beatrix
koninklijk onderscheiden door burgemeester Bert Meulman. Wil Jaegers uit Lutten werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jannes
Smit uit Dedemsvaart en Freek Gerrits uit Hardenberg werden Lid
in de Orde van Oranje Nassau.
Wil Jaegers, voormalig directeur van de school voor speciaal basisonderwijs De Vonder in Slagharen, kreeg zijn lintje onder meer vanwege zijn
inzet voor het speciaal onderwijs en zijn werk voor de gemeenteraad van
Hardenberg en Provinciale Staten. Jannes Smit staat bij zijn dorpsgenoten

Parkeerproblemen bij zwembad
DE KRIM - Raadslid Klaas Mulder
van de ChristenUnie maakt zich
zorgen over het parkeren bij het
zwembad in De Krim. Nu al wordt
er tijdens warme zomerdagen dubbel geparkeerd langs de Hoofdweg
en soms wordt zelfs de uitgang van
de brandweer geblokkeerd. Dit probleem zal alleen maar groter worden
als het nieuwe bedrijvenpark groeit,
dat pal naast het zwembad ligt. Op
termijn moet er een ontsluitingsweg voor noodgevallen komen,

die uitkomt op de toegangsweg
naar het zwembad en de uitrit van
de brandweer. Mulder wil graag
een parkeervoorziening op het
bedrijventerrein, zodat de verkeersproblemen worden opgelost.
Volgens wethouder Douwe Prinsse
bezit de gemeente Hardenberg nog
een stuk grond dat direct aan het
bedrijventerrein grenst. Hij zegde
toe, te onderzoeken of op dit stuk
grond parkeerplaatsen aangelegd
kunnen worden.

Beter Wonen besteedt onderhoud uit
HARDENBERG - Woningcorporatie Beter Wonen stopt met het zelf
doen van onderhoudsklussen aan haar huurwoningen. De timmerlieden en
schilders van vroeger hadden al plaatsgemaakt voor allround onderhoudsmedewerkers, maar met ingang van vorige week is al het onderhoudswerk
overgenomen door bouwbedrijf Van Dijk. De medewerkers van Beter
Wonen zijn gedetacheerd bij Van Dijk Bouw, maar blijven wel herkenbaar
als Beter Wonen-klussers.
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vooral bekend als ‘de meester van de zondagsschool’, een functie die hij
ruim 45 jaar heeft vervuld. Ook op andere kerkelijke terreinen en in onderwijsbesturen is Smit zeer actief geweest. Freek Gerrits ontving de onderscheiding onder meer vanwege zijn verdiensten voor kleindiervereniging
Pels en Pluim, het CNV, enkele onderwijsinstellingen, de gereformeerde
kerk en het IVN.
De drie Hardenbergers behoren tot de groep van 253 inwoners van Overijssel die een lintje hebben ontvangen. Twee van deze decorandussen kregen
hun lintje uit handen van de Commissaris van de Koningin, namelijk oudburgemeester James van Lidth de Jeude van Deventer en oud-burgemeester
Arend ten Oever van Ommen.

Weinig inzendingen voor Frits de Zwerverprijs
HARDENBERG - Het aantal inzendingen voor de Frits de Zwerverprijs
heeft een dramatisch dieptepunt bereikt. Slechts tien jongeren in de leeftijd
van 14 t/m 18 jaar hebben de moeite genomen, een opstel in te leveren
bij de IJsselacademie. Vorig jaar werden nog 39 werkstukken ingestuurd.
Zoals elk jaar beweert de jury dat de kwaliteit van de inzendingen wel ‘beduidend hoger’ is dan het jaar ervoor. Die jury, onder voorzitterschap van
Jan Slomp (zoon van Frits de Zwerver), maakt donderdag 3 mei om 15.30
uur de namen van de prijswinnaars bekend. Dat gebeurt in de trouwzaal
van het gemeentehuis in Hardenberg.

DE KRIM/GRAMSBERGEN - De
openingsdatum van zwembad Onder Ons in De Krim is verschoven
van 1 mei naar 17 mei. Reden van
deze verschuiving is een technisch
mankement aan de verwarmingsketel. Het is niet mogelijk de ketel
te repareren, met als gevolg dat
deze gesloopt en vervangen moet
worden. De werkzaamheden gaan
twee weken in beslag nemen. Na
deze werkzaamheden duurt het nog
drie dagen voordat het zwembad
haar deuren kan openen, omdat
de watertemperatuur op 23 graden
gebracht moet worden. Ter compensatie voor de abonnementhouders
zal het seizoen worden verlengd van
2 naar 16 september.
In Gramsbergen is het zwembad
wel geopend, zelfs een paar dagen
eerder dan gepland. De laatste
weken is de bestrating rondom het
instructiebad vervangen. Daarnaast
is dit jaar de tegelrand rondom het
grote bassin gerepareerd. Direct
na afloop van het seizoen wordt de
rest van het bad voorzien van nieuw
straatwerk.

redactie@sallander.nl

Fietsbrug over de Vecht is op tijd klaar
HARDENBERG - De fietsbrug
van Hardenberg-Marslanden naar
Hardenberg-centrum is vóór 1 juli
klaar, er zijn geen fouten gemaakt
in het ontwerp en de brug gaat niet
meer kosten dan was begroot. Dat
antwoordde wethouder Jannes Janssen vorige week dinsdag tijdens de
raadsvergadering op vragen van
GroenLinks-raadslid Kees Slingerland. Het raadslid had gehoord dat

er een fout was gemaakt, omdat de
brug niet goed aansluit op ‘t Holt,
de weg over de Vechtdijk.
“Dat is bewust gebeurd”, vertelde
Janssen, “want het waterschap
wilde dat de brug als het ware zou
leunen op de dijk. Om de brug en
de weg op elkaar te laten aansluiten
zal het hoogteverschil worden weggewerkt door een plateau. Automobilisten zullen daardoor moeten

afremmen. Een goede zaak, want
de gebruikers van de brug hebben
voorrang. En zo ga je het sluipverkeer ook tegen.”
Overigens is ‘t Holt sinds deze week
afgesloten voor het verkeer, omdat
de brug en het voet- en fietspad naar
De Marslanden worden afgewerkt.
De afsluiting duurt naar verwachting tot 18 mei.

