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Nog één keer tijdelijke
Met scootmobiel
plek voor kynologenclub naar Collendoorn
HARDENBERG – Nog één keer
willen B&W van Hardenberg de
plaatselijke kynologenclub helpen
met een tijdelijke plek, nu de vereniging het huidige Wavinterrein
moet worden verlaten omdat de
Wavin dit stuk grond nodig heeft
voor uitbreiding. De club is al acht
jaar aan het zoeken naar een permanente plek voor de clubactiviteiten en een clubgebouw,
maar dat blijkt tot nu toe een onmogelijke queeste. Hoewel, er
schijnt een plek gevonden te zijn,
maar daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Tot
die tijd wil de club graag aan de

slag op een terrein naast het
Engelandse bos. Dat mag maximaal drie jaar, zo hebben B&W
goedgekeurd, maar dat is dan ook
echt de laatste keer dat er een tijdelijke oplossing wordt geboden. Langer dan drie jaar kan niet, omdat
waterschap Velt & Vecht het terrein
gaat inrichten als retentiegebied,
om in tijden van hoog water overstromingen in stedelijk gebied te
voorkomen. Als de kynologenclub
binnen nu en drie jaar geen permanente plek heeft gevonden, moet de
club maar eens gaan denken aan
verhuizen naar een andere gemeente, menen B&W.

COLLENDOORN – Natuurvereniging IVN wil mensen met
een handicap in de gelegenheid
stellen
om
natuurgebied
Collendoorn te bezoeken. Tot nu toe
is dat niet mogelijk, omdat het gebied voor een groot deel op de voormalige stortplaats is gevestigd en
door de hoogte niet bereikbaar is
voor gehandicapten.
Vrijwilligers van het IVN zullen op
de donderdagen 4, 11 en 18 juni,
telkens vanaf 14.00 uur, personen
met een scootmobiel bij de ingang
aan de Slagenweg opvangen en

naar boven begeleiden. De veeroosters zullen hierbij worden afgedekt zodat passage met de
scootmobiel mogelijk wordt. De
boswachter van Landschap Overijssel en gidsen van het IVN zullen
boven op de bult informatie geven
over het natuurgebied en over de
flora en fauna. Aan de tocht zijn
geen kosten verbonden. In verband
met de inzet van vrijwilligers is het
noodzakelijk dat de deelnemers
zich uiterlijk drie dagen van te voren aanmelden. Dit kan op telefoonnummer 0523-261005 of op 0620009596.

Fietstunnel Heemse wordt kunstwerk
HARDENBERG - Wethouder
Jannes Janssen heeft maandag 18
mei samen met een aantal creatieve inwoners en scholieren uit
de Hardenberger wijk Heemse
het startsein gegeven voor het opknappen van de fietstunnel onder
de Twenteweg bij de wijk
Heemse.
Nadat alle andere fietstunnels in
Hardenberg waren voorzien van
beschilderde panelen, vonden de
Heemsenaren dat ze niet konden
achterblijven, zodat ze de gemeente
vroegen mee te werken aan een
opknapbeurt van hun fietstunnel.
De gemeente heeft die toezegging
gedaan. Eerst wordt het zichtbare
betonnen deel in de tunnel geschilderd. Daarna worden geschilderde
panelen aan de wanden bevestigd.
Deze panelen worden de komende
tijd beschilderd door creatieve inwoners en scholieren van de scholen Het Palet, De Vlinder en de
Doekesschool dat een deel van de
panelen van een mooie beschildering wordt voorzien. In totaal worden 44 panelen beschilderd. De
opgeknapte tunnel wordt half juni
opgeleverd.

Op 17 juni geeft muziekvereniging
Crescendo een concert met Erik
Hulzebosch. “Twee grote evenementen tegelijk houden is niet
goed. Omdat Crescendo haar activiteit al eerder had gepland hebben
wij besloten de veiling over de zomer heen te tillen”, aldus voorzitter Bert van der Wal van SV Gramsbergen. “Het geeft ons bovendien
extra tijd nog meer aantrekkelijke
en grappige kavels te verwerven.”
Zeker is al dat geboden kan worden op een teamtraining door
Heraclestrainer Gert Heerkes en
een huiskamerconcert door The
Heinoos.
Het bestuur van de supportersvereniging is begonnen met het
benaderen van lokale en regionale
winkels en bedrijven, met de vraag
of ze iets beschikbaar willen stellen voor de veiling. Zo moet er een
aanbod ontstaan met onder meer
(sport)kleding, taarten, groente,
fruit- en vleespakketten, huishou-

Helikopter – De traumahelikopter
die begin mei een jonge patiënt
naar het Röpcke-Zweers ziekenhuis
in Hardenberg heeft vervoerd, kon
niet landen op de helihaven die het
ziekenhuis ooit cadeau heeft gekregen. De oorzaak is simpel: er is
geen helihaven meer.
Bij het vertrek van burgemeester
Van Splunder in 1989 is het geschonken geld dat bij zo’n afscheid
hoort gebruikt voor de aanleg van
een helihaven. Maar, zegt een
woordvoerster van het ziekenhuis.
“vanwege steeds strengere eisen die
aan zo’n helihaven werden gesteld,
was het voor ons onbetaalbaar om
deze voorziening in stand te houden. Denk hierbij aan het plaatsen
van lichtmasten, het aanbrengen
van een blusinstallatie, het snoeien
van aanvliegroutes en het opleiden
van personeel dat de landing moet
begeleiden. Dit zijn redenen geweest om de heliplaats op te heffen
en de plek te bestemmen voor huisvesting.”
Geen trein - In verband met werkzaamheden aan het spoor rijden er
zaterdag 30 mei geen treinen maar
bussen tussen Almelo en
Mariënberg. De bussen vertrekken
vanaf de voorzijde van de stations,
behalve bij station Geerdijk. Hier
vertrekt de bus ter hoogte van de
brug op de Noorderweg. Er moet
rekening worden gehouden met een
langere reistijd van ongeveer een
half uur.
Festival - Aan de Kerkweg in
Bruchterveld wordt vrijdag 12 juni
het jaarlijkse Paus Mousefestival
gehouden. Vanaf 21.00 uur wordt
opgetreden door de Rotterdamse
band Run for cover (voorprogramma) en de Drentse band
Trax (hoofdprogramma).

De openingshandeling zou bestaan uit het beschilderen van een paneel bij de tunnel in Heemse. De opdracht
tot het meenemen van kwasten was niet gegeven, zodat het paneel niet gekleurd kon worden en het bij een
toespraak van de wethouder bleef.
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SV Gramsbergen verplaatst veiling
GRAMSBERGEN - De voor
woensdag 17 juni geplande veiling van goederen en diensten van
Sportvereniging Gramsbergen is
verplaatst naar vrijdag 25 september.

Kortweg

delijke artikelen, huisraad, wijn,
bier en concertkaarten. Maar ook
door teams en individuele leden van
de voetbalvereniging uit te voeren
werkzaamheden. Daarbij gaat het
onder meer om timmerwerk, het
leggen van straten en het snoeien
van struiken en bomen.
De aangeboden kavels worden vermeld op de website van SV Gramsbergen. En op veilingdag zijn ze
een uur voor het begin van de veiling te bezichtigen en worden
daarna bij opbod verkocht. Wie op
25 september mee wil bieden kan
via een inschrijfformulier een
kopersnummer en veilingbordje
verwerven. De veiling wordt geleid
door veilingmeester Albert Prins,
voormalig medewerker van
Notariskantoor Hardenberg. De
veiling is een avondvullend programma, met naast de verkoop ook
enkele muzikale optredens.

Dure sportclubs ook
voor armere kinderen
HARDENBERG – Veel sportverenigingen zijn zo duur, dat
nogal wat bijstandskinderen niet
aan sport kunnen doen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP), nadat het onderzoek heeft gedaan naar buitenschoolse activiteiten van kinderen
uit arme gezinnen. De gemeenten
in Nederland krijgen samen 80
miljoen euro van het rijk, om meer
kinderen mee te laten doen. Dat dit
bedrag niet helpt komt doordat gemeenten het geld in een algemene
pot stoppen voor hulp aan minima,
of doordat de kinderen niet bereikt
worden. In Hardenberg wordt jaarlijks bijna twee ton gebruikt om iedereen mee te laten doen.
De gemeente Hardenberg vindt dat
alle inwoners recht hebben op deelname aan sportieve, sociale, edu-

Expositie over gebruik van alcohol
HARDENBERG - De ANDO, de Algemene Nederlandse Drankbestrijders
Organisatie, heeft in de bibliotheek in Hardenberg een expositie samengesteld over alcohol. Deze expositie moet een bijdrage leveren aan de
maatschappelijke discussie over het gebruik en misbruik van alcohol. De
expositie bestaat uit panelen, die van 25 mei t/m 24 juni in de bieb staan.

catieve en culturele activiteiten.
Inwoners die dit niet kunnen betalen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming. In 2007
heeft de gemeente 782 aanvragen
ontvangen, een jaar later was dit
toegenomen tot 811. Die groei vindt
de gemeente overigens een beetje
weinig, omdat veel geld en energie
is gestoken in voorlichting en het
direct benaderen van mensen die
voor een bijdrage in aanmerking
komen.
Om met name jongeren toch nog
meer bij het maatschappelijk leven
te betrekken gaat Hardenberg een
Jeugdsportfonds in het leven roepen, bedoeld voor kinderen tot 18
jaar. Het fonds betaalt rechtstreeks
de contributie van de sportvereniging en eventueel sportattributen (kleding, materiaal) tot
een bepaald maximum bedrag per
jaar. De deelnemers krijgen dus zelf
geen geld maar ontvangen als het
ware voorzieningen in natura. De
ambtenaren van de gemeente
Hardenberg zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van een
voorstel voor B&W.

Rommelmarkt - Buurtvereniging
Groenedijk in Kloosterhaar houdt
vrijdag 5 juni van 16.00 tot 20.00
uur haar jaarlijkse braderie en
rommelmarkt. Voor de kleintjes is
er een springkussen en er zijn leuke
spelletjes geregeld.
Veiligheid - Carinova begint in
haar wijkgebouw aan de Floralaan
in Hardenberg-Baalderveld met de
cursus Kind en Veiligheid. Deze
cursus is bedoeld voor ouders van
kinderen tot circa 4 jaar en iedereen die met kinderen omgaat (bijvoorbeeld oppas, verzorgers, grootouders). De cursus duurt van 19.30
tot 21.30 uur en vindt plaats op 11,
18 en 25 juni. Opgave kan telefonisch via nummer (0900) 8662 of
via de website www.carinova.nl.
Deelname is gratis.
Gedichtentrein - Een speciale
Willem Wilmink gedichtentrein
reed vrijdag 15 en zaterdag 16 mei
door Overijssel. Op elk station werden enkele gedichten van de in
2003 overleden dichter voorgedragen en vond een speciale happening plaats. De treinreis was een
opmaat naar het Willem Wilmink
Festival, dat van 4 tot en met 7 juni
plaatsvindt in Enschede en op 11
juni in Zwolle. Vanaf maandag 25
mei is de treinreis twee weken lang
te zien bij TV Oost in een serie
korte reportages onder de titel ‘Wilmink op het Spoor’. De serie is elke
werkdag te zien om 21.50 en 22.50
uur. De aankomst op station
Hardenberg wordt uitgezonden op
woensdag 3 juni.
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