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Bibliotheek Kloosterhaar wordt gebruikt voor kinderopvang

Ondanks het groeiende gebruik van
digitale media, kan de uitdrukking
‘Liegen alsof het gedrukt staat’
nog niet als oud vuil worden afgedankt. Vorige week stond in het
gemeentelijk weekblad een lovend
stukje over de kunststofijsbaan
die door de Lions Club en de ijsvereniging op het Stephanusplein
in Hardenberg was geplaatst. “De
baan trekt veel bezoekers, er zijn
bijna uitsluitend enthousiaste en
positieve reacties”, stond er te lezen.
En verder: “Overdag zijn alle uren
ingetekend door scholen en de rest
van de dag wordt de baan ook druk
bezocht, samen zo’n 250 kinderen
per dag.” In hetzelfde artikel was
ook te lezen dat de opbrengst van
de baan geweldig groot was. En
dat is vreemd. In de eerste plaats
lijkt mij het aantal bezoekers nogal
fors overdreven. Zo heb ik enkele
keren ’s middags en ’s avonds met
eigen ogen kunnen constateren dat
er maar één of twee schaatsers actief waren. En geen kritiek? Jawel,
waarom de baan niet op zondag was
geopend. En hoe zit dat dan met die
geweldige opbrengst? Als er 250
kinderen per dag schaatsen, die vier
euro voor de toegang en het gebruik
van de schaatsen betalen, dan is je
opbrengst duizend euro per dag.
De baan was 12 dagen geopend,
dus heb je op z’n hoogst 12.000
euro aan inkomsten. En wat zijn de
kosten? Die kun je zelf nalezen op
de site www.icesolutions.nl. Voor
een baan zoals in Hardenberg betaal
je 17.355 euro voor een periode
van twee weken. Exclusief BTW,
zodat je in feite meer dan 20.000
euro kwijt bent. Dat is maar liefst
8.000 euro meer dan je aan inkomsten binnenhaalt (als dat aantal van
250 deelnemers per dag al klopt).
Hoezo, een geweldige opbrengst?
De baan was gesponsord en het
bezoek van de scholieren was gesponsord. De opbrengst voor het
goede doel was veel groter geweest,
als al dat sponsorgeld rechtstreeks
naar het Lions-project was overgemaakt. Maar, zo zou men kunnen
tegenwerpen, dan was de andere
doelstelling niet gehaald, namelijk
zoveel mogelijk Hardenbergers in
beweging te krijgen. Daar geloof
ik echter niets van. De bezoekers
waren vrijwel uitsluitend kinderen
van basisscholen, en die bewegen al
volop. Of bij hun eigen sportclub,
of via het gemeentelijk programma
Kies je sport, of gewoon, omdat het
jonge, levendige kinderen zijn. Mijn
conclusie: verkeerde doelgroep,
te weinig opbrengst, misleidende
informatie. Maar natuurlijk was de
schaatsbaan wel een groot succes!

Geld voor mantelzorg
HARDENBERG – Voor de mantelzorgers in de gemeente Hardenberg
is 98.000 euro beschikbaar uit een
landelijk potje van 32 miljoen. Het
was de bedoeling dat de landelijke
overheid elke mantelzorger een
bedrag van 250 euro zou schenken, maar omdat het niet mogelijk
is vast te stellen wie wel en wie
geen mantelzorger is, heeft het
Rijk nog maar weinig geld kunnen uitkeren. Omdat de gemeente
tegen hetzelfde probleem aanloopt
wordt met vertegenwoordigers van
de mantelzorgers overlegd, hoe het
geld besteed wordt.

KLOOSTERHAAR – De leeg
staande bibliotheek in Kloosterhaar
gaat dienst doen als kinderdagverblijf. Woningstichting Beter Wonen
neemt het gebouw voor een prikkie
over van de gemeente, onder de
voorwaarde dat het vervolgens verhuurd wordt als voorziening voor
Kinderopvang. “Een ideale plek,
zo vlak bij de basisschool”, vindt

wethouder Douwe Prinsse. “We
hadden natuurlijk het terrein ook
kunnen verkopen voor een marktconforme prijs, zodat er een paar
huizen neergezet zouden kunnen
worden, maar voor de leefbaarheid
van het dorp is het beter dat er kinderopvang komt. Wij verkopen het
pand en de grond voor 75.000 euro
aan Beter Wonen, die stopt geld in

de verbouwing waarna peuterspeelzaal ’t Kloostergrut kan verhuizen
en er plek is voor buitenschoolse
opvang. Als een commerciële instelling de bieb had willen kopen
had er wel een ander prijskaartje aan
gehangen. Nu kan er tenminste een
huurprijs worden gevraagd die nog
opgebracht kan worden.”

Brandweerman verhuist naar Australië

Kortweg
Beachvolleybal – Bij het begin
van de wijk Baalder in Hardenberg
komen enkele velden voor beachvolleybal. Op het openbare terrein
aan de Albert Schweitzerlaan legt
volleybalvereniging Kangeroe drie
velden aan. Het is een tijdelijke
voorziening, omdat over enkele
jaren beachvolleybal een plek moet
krijgen bij de nieuwe sportboulevard aan de Jan Weitkamplaan.
Toegang – De enige toegangsweg
naar Baalder gaat vanaf 5 mei op de
schop. In de Albert Schweit-zerlaan
worden twee middengeleiders
aangebracht, zodat wandelaars in
twee etappes kunnen oversteken.
De weg is beperkt bruikbaar en op
21 mei zelfs helemaal afgesloten.
De gemeente zal tijdens de werkzaamheden drie tijdelijke routes
openstellen.
Exoten – Waterschap Velt & Vecht
is een campagne begonnen om exotische waterplanten uit de winkels
te krijgen. De planten verstoppen
watergangen, sluizen en gemalen
en belemmeren de doorstroming
van water. Ook vissers en zwemmers hebben last van de explosief
groeiende planten. Het waterschap
zal tuincentra en bezitters van vijvers in de tuin de komende weken
informeren over het probleem.

De globe was één van de geschenken voor het echtpaar Compagne.

HARDENBERG – “De moeilijkste momenten? Die waren er
niet. Als je tijdens de oefenavonden op woensdag maar je ei kwijt
kon. De gezelligheid van de groep helpt je over de problemen
heen. Wat dat betreft was het de laatste tijd ietsje minder, het
moet namelijk niet te zakelijk worden.” Dat waren de afscheidswoorden van Jan Compagne, die na 30 jaar de brandweer van
Hardenberg verlaat om een nieuwe uitdaging aan te gaan in
Australië.
De kantine van de brandweerkazerne van Hardenberg was woensdagvond gevuld met brandweerlieden
en oud-collega’s, om Jan Compagne
en zijn vrouw Magda uit te zwaaien.
Compagne, kunststofexpert bij
Wavin Overseas, heeft een nieuwe
baan aanvaard bij een bedrijf in het
Australische Perth, dat in licentie
Wavinbuizen maakt. Zes jaar ‘down
under’, en dan maar weer zien.
Door het vertrek heeft de 54-jarige

Harden-berger net niet de dertig jaar
als brandweervrijwilliger volgemaakt. Hij begon bij de brandweer
op 1 juli 1978 als brandwacht en
eindigde als onderbrandmeester, de
rang die hij een half jaar geleden behaalde. “Daarvoor moesten heel wat
cursussen worden gevolgd, en wat
opviel was, dat je nogal wat achtens
en negens op je lijsten had staan”,
sprak commandant Martin Cuperus
de vertrekkende brandweerman toe.

Centrum afsluiten met palen
HARDENBERG – Het voetgangersgebied in het centrum van
Hardenberg wordt afgesloten met
verzinkbare palen, als het aan B&W
ligt. Tussen 7.00 en 12.00 uur zijn
de palen in het wegdek verdwenen,
zodat de winkels bevoorraad kunnen worden. Ook tussen 18.00 en
23.00 uur mag er vrachtverkeer
door de straten, behalve op koopavond, dan gaan de palen om 21.00
uur naar beneden.
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“Alleen op het onderdeel sociale
vaardigheid werd iets minder hoog
gescoord. Dat past wel een beetje bij
het beeld dat sommigen van je hebben. Je lijkt een beetje emotieloos,
maar dat is slechts de buitenkant.
We hebben er geen spijt van gehad
dat je in 1978 bent aangenomen.
Misschien zul je zelf ook wel een
beetje de brandweer missen, maar
ach, in Perth heb je nogal vaak last
van bosbranden, dus als je nog
eens wilt blussen zul je die kans
wel krijgen.” Brandweerofficier
Gerrit Pullen mocht vervolgens
Jan Compagne en zijn vrouw namens zijn collega’s overladen met
cadeaus. Geen zware spullen, want
alles moet in het vliegtuig mee naar
Australië. Deze week vertrekken de
Hardenbergers voor hun avontuur
aan de andere kant van de wereld.
en andere hulpverleners krijgen
wel toegang. Ook verhuizers of
storingsdiensten kunnen tijdelijk
het centrum inrijden, als ze bij
de gemeente ontheffing hebben
gevraagd.

Op alle andere uren is het centrum
niet meer toegankelijk. De afslui-

ting is volgens B&W nodig, omdat
de winkels op andere tijden worden
bevoorraad dan met de winkeliers
is afgesproken. De politie had weliswaar toegezegd dat overtreders
aangepakt zouden worden, maar
volgens de gemeente gebeurt dat
niet. Door de afsluiting hoeft er niet
meer gecontroleerd te worden. Verder zijn de palen een probaat middel
om ramkraken te voorkomen, kan
autocrossen in de nachtelijke uren
worden tegengegaan en kan er niet
meer illegaal geparkeerd worden.
Ambulances, brandweer, artsen

Bevrijding Heemse

Boeken Marga Minco als monoloog

HEEMSE – Leerlingen uit groep 7
van de basisscholen De Vlinder en
Ds. Doekesschool leggen vrijdag
11 april om 14.00 uur bloemen bij
het Frits de Zwervermonument aan
de Brandweg. Zij doen dat om de
bevrijding van Heemse op 11 april
1945 te herdenken. Belangstellenden zijn van harte welkom.

GRAMSBERGEN – In het Vestzaktheater in Gramsbergen brengt
theatergroep Adhoc uit Deventer
zondag 13 april een theatermonoloog die gebaseerd is op de boeken
van de joodse schrijfster Marga
Minco. De vertelling wordt omlijst
door Jiddische muziek van de klez-

In eerdere plannen werd nog geopperd dat de winkeliers aan de afsluiting zouden moeten meebetalen,
omdat ze er belang bij hebben. Nu
hebben B&W echter verzonnen dat
de verzinkbare palen de openbare
orde en veiligheid dienen, zodat de
winkeliers hun portemonnee niet
hoeven te trekken. Voor het project
wordt een krediet van 500.000 euro
gevraagd aan de gemeenteraad.

mergroep Levanti. Na afloop houdt
Herman Smit, oud-burgemeester
van Hardenberg, een lezing over
de houding van de Nederlanders
tegenover de Jodenvervolging in
de oorlog. De voorstelling begint
om 15.00 uur.

Nieuweling – Bij HHC vertrekt
aan het eind van het seizoen onder
meer spit Tom IJzerman. Dit gemis
wordt naar verwachting goedgemaakt door de komst van Ruud
Bruns, een rechter vleugelspits. De
23-jarige aanvaller speelt nu voor
eersteklasser DETO uit Vriezenveen. Daarvoor kwam hij uit voor
het beloftenteam van FC Twente en
Go Ahead Eagles.
Rotonde - Donderdag 10 april,
vrijdag 11 april en zaterdag 12 april
is de rotonde op de kruising van de
Bruchterweg met de Schuitestraat
in Hardenberg afgesloten voor
autoverkeer. De binnenring van de
rotonde, die nu nog uit betonsteen
bestaat, wordt vervangen door
prefab betonnen elementen. Deze
elementen zijn beter bestand tegen
de vrachtauto’s die over de rotonde
rijden.
Compost – Vuilverwerker ROVA
doet zaterdag 12 april mee aan
de landelijke compostdag. In de
gemeente Hardenberg kan men
tussen 9.00 en 16.00 uur gratis
compost halen op de locatie van
Van Gansewinkel in Bergentheim,
zo lang de voorraad strekt. Alleen
personenauto’s zijn welkom. Per
voertuig mag maximaal 1 m3 compost worden meegenomen.
Film – In jongerencentrum Center
aan de Gramsbergerweg in Hardenberg wordt vrijdag 18 april een
filmavond gehouden. Tussen 19.30
en 23.00 uur kunnen jongeren van
12 t/m 16 jaar kijken naar Shallow
Hall en Knocked Up. Er is plaats
voor 25 bezoekers. Aanmelden kan
tot 18 april bij Center.
Ouderen – Zorginstelling Carinova
opent dinsdag 15 april het eerste
consultatiebureau voor ouderen in
de gemeente Hardenberg, bestemd
voor mensen van 60 jaar en ouder.
Het bureau is gevestigd in het
Carinova-gebouw aan de Stuwdijk
in Hardenberg (voorheen kantoor
Beter Wonen). Voor een afspraak
kan telefonisch contact worden
opgenomen (0900-8662).

redactie@sallander.nl

