Woensdag 22 juli 2009

Vitens steekt handen
uit de mouwen
HARDENBERG - Acht medewerkers van het drinkwaterbedrijf
Vitens hebben donderdag 9 juli als
vrijwilliger de handen uit de mouwen gestoken in het Röpcke-Zweers
Ziekenhuis in Hardenberg. Zij hebben de tuin bij verpleegafdeling
neurologie/ longgeneeskunde opgefleurd met bloemen en planten, die
door Vitens aan het ziekenhuis zijn
geschonken. De bedoeling van deze
actie van Vitens is om haar maatschappelijke betrokkenheid te tonen.

De Koppel houdt
instuif voor kinderen
HARDENBERG - Woensdag 22
juli wordt in natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg een kindermiddag gehouden waarbij het
draait om de zomer en natuurmaterialen. De activiteit is met
name bedoeld voor kinderen van 6
t/m 12 jaar. Opgave vooraf is niet
nodig. De instuif wordt gehouden van
14.00 tot 16.00 uur.

Nieuw leven voor Kunstwegen
HARDENBERG - Als het aan
de cultuurwethouders van de
Vechtdalgemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en
Zwolle ligt, wordt het project
Kunstwegen nieuw leven in geblazen. Kunstwegen is een openluchtmuseum van 64 kunstwerken langs de rivier de Vecht,
tussen Nordhorn en Zwolle. De
wethouders willen dat alle deelnemende gemeenten hier aan
bijdragen.
Kunstwegen is in 2001 van start
gegaan en is vooral aan de Duitse
zijde van de grens een groot succes
geworden. Aan de Nederlandse
kant heeft het project wat meer tegenslag gehad, onder andere door
de ingewikkelde organisatiestructuur. Bij de start van het project is

een aantal kunstwerken gerealiseerd. Een deel heeft te lijden van
achterstallig onderhoud. Sinds de
start is de collectie vrijwel niet vernieuwd. Volgens de Nederlandse
cultuurwethouders kan het Duitse
succes ook in Nederland worden
geëvenaard. Voorwaarden zijn dan
wel dat de gemeenten allemaal
meebetalen en dat de provincie
Overijssel het project ondersteunt.
Wethouder Daan Geurs van de gemeente Ommen heeft aangegeven
dat de gemeenteraad van Ommen
voorlopig niet wil investeren in
Kunstwegen. Initiator wethouder
Joost Liese van de gemeente
Hardenberg betreurt dit. “Natuurlijk gaan wij niet over de besluitvorming in andere gemeenten. Het
zou echter jammer zijn als de gemeente Ommen, toch een toeris-

tische gemeente bij uitstek, zijn
medewerking onthoudt. Er ontstaat
dan een rare situatie, waarin het
project Kunstwegen wordt onderbroken in de gemeente Ommen. Ik
kan mij niet voorstellen dat dit de
bedoeling van Ommen is.”
Cofinanciering
De gemeenten willen Kunstwegen
een prominente plaats geven in het
provinciale project Ruimte voor de
Vecht. Ook zien de wethouders
volop mogelijkheden om bij andere
partijen financiën te verwerven
voor nieuwe kunstwerken. “Het
blijkt dat er ruime mogelijkheden
zijn voor cofinanciering wanneer
we als gemeenten de handen ineen
slaan”, vertelt wethouder Liese.
“Eerst moeten we zelf onze nek uitsteken met de gemeentelijke bijdra-

gen. Daarna kunnen we derden vragen ook een bijdrage te leveren.
Met een bescheiden structureel bedrag kunnen we zo toch een grote
bijdrage leveren aan de cultuur in
deze regio. Ik vind het daarom onbegrijpelijk dat de gemeenteraad
van Ommen zijn medewerking lijkt
te onthouden.”
Besluitvorming
Als het aan de wethouders ligt, zal
direct na de zomervakantie de besluitvorming in de gemeenteraden
worden voorbereid. Alles is erop
gericht om ruim voor het eind van
het jaar de Duitse partners te laten
weten dat de Nederlandse gemeenten en de provincie bereid zijn opnieuw in Kunstwegen te investeren.
Dit is nodig om de samenwerking
met Duitsland veilig te stellen.

Defilé Authentieke Rijtuigendag voor het eerst op de Markt

Rommelmarkt in de
Johan Clemmestraat
MARIËNBERG – Buurtvereniging Johan Clemme in
Mariënberg houdt zaterdag 15 augustus haar jaarlijkse rommel- en
goederenmarkt. Van 9.00 tot 13.00
staat de straat vol met standhouders
met nieuwe en gebruikte spullen.
Er zijn nog enkele standplaatsen.
Aanmelden kan tussen 18.00 en
20.00 (tel. 06-21823100).

Rommelmarkt aan de
Kanaalweg West
Bergentheim – Aan de Kanaalweg
West in Bergentheim wordt zaterdag 15 augustus van 9.00 tot 14.00
uur een grote rommelmarkt gehouden. Deze rommelmarkt wordt jaarlijks georganiseerd door buurtvereniging De Scholle. Naast een
groot aantal marktkramen zal er
ook een springkussen voor de kinderen en een bakkraam aanwezig
zijn. Wie goederen wil verkopen
kan contact opnemen met B.
Wesselink (tel. 0523-251884).

Demonstraties door
Romeins legioen
UELSEN– Zaterdag 25 juli (vanaf
15.00 uur) en zondag 26 juli (vanaf
11.00 uur) worden bij de Bronstijdboerderij in Uelsen demonstraties
gegeven door Milites-Bedensen.
Dat is een groep Romeinen uit het
Bitburger Land. Voor 4 euro kunnen toeschouwers een complete afdeling van een Romeins legioen in
actie zien.

Attractiepark Slagharen
trekt meeste bezoekers
SLAGHAREN - Attractiepark
Slagharen (1,4 miljoen) en Nationaal Park Sallandse Heuvelrug (1,1
miljoen) ontvingen in 2008 beide
meer dan een miljoen bezoekers.
Met deze aantallen staan beide toeristische trekkers ruim bovenaan in
de top 10 van Overijsselse attracties. In de landelijke lijst van
attractieparken, dierentuinen en
musea staat het Attractiepark op de
zesde plaats. Dit blijkt uit de inventarisatie van bezoekersaantallen
van het Gelders Overijssels Bureau
voor Toerisme.

redactie@sallander.nl

De start van de tocht door de omgeving van Hardenberg was als vanouds op sportpark De Boshoek.
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HARDENBERG - Tien keer was sportpark De Boshoek de vertrekplaats van de Authentieke Rijtuigen Dag en het Stephanusplein de plek waar het
defilé werd gehouden. Het plein voor het gemeentehuis is echter niet meer geschikt voor zo’n evenement, vandaar dat de organiserende menverening
HARP ervoor had gezorgd dat zaterdag, tijdens de 11e editie, het nieuwe Marktplein werd gebruikt voor het defilé. Een verandering ten goede, want
de bijna 50 aanspanningen werden door een grote groep toeschouwers gadegeslagen. Tussen start en finish waren de combinaties te bewonderen op de
Hoogenweg, in Radewijk en in Loozen. Meedoen aan de tocht was het belangrijkste, maar een goede beoordeling krijgen van juryleden van de
Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij (NVTG) werd wel gewaardeerd. Er werd gekeurd op koets, tuig, paard en de bijbehorende kleding.

Koningin bezoekt Salland Met IVN waterdiertjes vangen
SALLAND – Koningin Beatrix
brengt vrijdag 28 augustus een
streekbezoek aan Salland. Het bezoek van de koningin heeft als
thema Samenwerken in Salland.
Dat gaat over de manier waarop
inwoners, belangengroepen, overheden en bedrijfsleven op verschillende terreinen samenwerken aan
de toekomst van het Sallandse land.
Koningin Beatrix zal het gemeentehuis in Dalfsen, landgoed Het
Laer in Ommen, de Lemelerberg en
Stöppelhaene in Raalte bezoeken.
In Dalfsen laat ze zich informeren
over het project “Ruimte voor de

Vecht”. Hierin komen de duurzame
ontwikkeling, de waterveiligheid
en het beheer van het Vechtdal samen. Aansluitend bezoekt ze de tentoonstelling over het heden, verleden en toekomst van de Vecht. Op
landgoed Het Laer in Ommen krijgt
ze iets te horen over Vechtdalproducten en in een theehuis bij de
Lemelerberg ontmoet ze vertegenwoordigers van de agrarische sector en de natuur- en landschapsbeheerders uit Salland. De
koningin sluit haar bezoek aan
Salland af met een rondgang langs
de festiviteiten van het Sallandse
oogstfeest Stöppelhaene in Raalte.

HARDENBERG - Wegens het succes van vorig jaar houdt het IVN
in de vakantieweken drie middagen
voor de jeugd die in het teken staan
van het vangen van waterdiertjes.
Dit gebeurt in de Koppelvijver, nabij natuurcentrum De Koppel in
Hardenberg.
Het vangen gebeurt in groepen onder leiding van de gidsen Wiebe
Tolman en Henk Wassink van de
plaatselijke IVN-afdeling. Alle kinderen krijgen een netje en een glazen potje, waarin de gevangen diertjes een tijdje worden vastgehouden. Ondertussen kunnen

met behulp van een zoekkaart de
namen van de beestjes worden opgezocht. Momenteel zitten er in de
vijver veel stekelbaarsjes, bootsmannetjes, waterschorpioenen,
haftelarven, libellenlarven en larven van de geelgerande waterkever.
De eerste twee vangdagen zijn al
geweest, maar voor de derde, dinsdag 4 augustus, kan men zich nog
opgeven. De IVN-middag duurt
van 14.00 uur tot ongeveer 16.00
uur. In verband met de indeling van
de groepen is aanmelden gewenst.
Dit kan tijdens kantooruren bij De
Koppel, telefoon 0523-273388.

