Woensdag 5 augustus 2009

Kortweg
Klootschieten – Jonge mantelzorgers vanaf 16 jaar uit de gemeente Hardenberg kunnen vrijdag
28 augustus samen met leeftijdgenoten uit andere Sallandse gemeenten klootschieten. Zorginstelling
Carinova heeft voor hen plek gehuurd van 19.30 tot 22.00 uur bij
De Wilgenweard in Nijverdal. Aan
het evenement zijn geen kosten verbonden. Opgeven kan tot 13 augustus via info@carinova.nl of telefonisch (0900-8662).
Wandelen - Landschap Overijssel
verzorgt donderdag 6 augustus een
wandeling in het Beerzerveld. Onder leiding van een natuurgids gaan
de deelnemers het landschap ontdekken. Het Beerzerveld is een afwisselend natuurgebied met bos en
heide, zandverstuivingen, jeneverbessen en veenputten. De wandeling start om 14.00 uur bij de oprijlaan van landgoed Beerze aan de
Beerzerpoort.
Woensdag 12 augustus kunnen
wandelaars terecht op de
Lemelerberg, om samen met een
natuurgids van Landschap Overijssel dit heidegebied te verkennen.
De wandeling start om 14.00 uur
vanuit het restaurant op de
Lemelerberg. Voor beide wandelingen geldt dat beschermers van
Landschap Overijssel gratis kunnen
deelnemen op vertoon van hun
pasje, anderen betalen een kleine
bijdrage.

Rijkswaterstaat
Huisregels voor
verhardt bermen N36 Hardenberger horeca
HARDENBERG - Rijkswaterstaat gaat tussen maandag 17 augustus en vrijdag 21 augustus in de avond en nacht de bermen
verharden van gedeelten van de rijksweg N36. Er wordt een 80
centimeter brede verharding van grasbetonsteen aangelegd in de
bermen. De bermverharding heeft tot doel de verkeersveiligheid
te verhogen.
Voor de veiligheid van de weggebruikers en de wegwerkers sluit
Rijkswaterstaat tijdens de werkzaamheden de weggedeelten af
voor al het verkeer. De parallelwegen blijven beschikbaar voor
aanwonenden.
Er
worden
omleidingroutes ingesteld. De
werkzaamheden aan de N36 vinden in beide richtingen plaats tussen de Witte Paal bij Hardenberg
en de afslag Wierdensestraat bij

Almelo. Iedere avond en nacht
wordt de N36 in deze periode afgesloten van 19.00 tot 06.00 uur. Tijdens de werkzaamheden wordt het
verkeer tussen Almelo en Hardenberg/Ommen omgeleid via de N35
richting Raalte, de N348 richting
Ommen en de N34 richting
Hardenberg. Omleidingroutes staan
ter plaatse met gele borden aangegeven. Het verkeer moet rekening
houden met een langere reistijd.

HARDENBERG – In de gemeente
Hardenberg is men eind juli begonnen met het ophangen van bordjes
met huisregels in horecazaken.
Wethouder Douwe Prinsse heeft
maandag 27 juli het eerste exemplaar opgehangen in café Habana
in Dedemsvaart. Op de bordjes staat
onder meer dat het verboden is
wapens of drugs te bezitten en dat
agressie, racisme en overlast voor
de buren of de directe omgeving
niet wordt getolereerd. Ook wordt
geen alcohol geschonken en tabak
verkocht aan jongeren onder de 16
en geen sterke drank geschonken
aan jongeren jonger dan 18.
In oktober start de horeca met een
systeem van collectieve ontzegging.

Met gele en rode kaarten wordt
gezorgd dat mensen na problemen
in één horecazaak de toegang wordt
geweigerd in alle deelnemende
horecazaken in de gemeente
Hardenberg.
De derde maatregel wordt aan het
eind van dit jaar ingevoerd. De politie en de Toezichthouders Veiligheid gemeente Hardenberg geven
in die periode extra aandacht aan
uitgaansoverlast. Naast inzet tijdens de nachtelijke uren, betekent
dit ook extra aandacht voor vergunningen van de horeca. Ook worden
portiers opgeleid en getraind om
hun taken op professionele wijze uit
te voeren.

Creatieve markt heeft opkikker nodig

Fietsenstallingen - Spoorbeheerder
ProRail gaat langs de spoorlijn
Almelo-Mariënberg de fietsenstallingen vernieuwen en uitbreiden.
Er komen ruim 300 overkapte fietsplaatsen bij op de stations
Daarlerveen, Vroomshoop, Geerdijk en Vriezenveen.
Film in De Koppel – In natuurcentrum De Koppel in Hardenberg
is zondag 9 augustus van 13.30 tot
15.30 uur de film Erik of het klein
insectenboek te zien. Kinderen
vanaf 6 jaar, ouders en grootouders
zijn van harte welkom.
Audioverslagen - Wie wil weten
hoe het algemeen bestuur van Velt
en Vecht tot besluiten is gekomen,
hoeft niet meer de vergadering bij
te wonen of de notulen na te lezen.
Vergaderingen zijn voortaan na te
luisteren op de website van het
waterschap. De gehele vergadering
valt te beluisteren, maar ook fragmenten zijn te selecteren, bijvoorbeeld een agendapunt of de reactie
van een individueel bestuurslid. De
geluidsverslagen zijn te vinden op
www.veltenvecht.nl/bestuur.
Standwerkerbokaal - Donderdag
6 augustus wordt voor de 34e keer
het Hardenberger Standwerkerconcours gehouden. Dat gebeurt
van 18.00 tot 21.00 uur op de
locatie De Spinde in het centrum
van Hardenberg. Aan het concours,
dat een van de voorrondes voor het
Nederlands kampioenschap is, nemen 18 standwerkers deel. Zij strijden om de Albert Hofstede Wisselbokaal, een trofee die genoemd is
naar de eerste organisator van het
standwerkerconcours. Die beker
wordt rond 21.15 uur uitgereikt
door wethouder Douwe Prinsse in
theater De Voorveghter.

redactie@sallander.nl

De creatieve markt die dit jaar voor de zoveelste maal in Hardenberg is
gehouden, heeft dringend een opkikker nodig. Doordat het Stephanusplein
niet meer gebruikt kon worden moest zaterdag worden uitgeweken naar
het Spindeplein. Een stuk kleiner dan de oude locatie, maar nog te groot

voor het aantal kramen. Een honingverkoper, een handelaar in tweedehands boeken, een verkoper van teken- en schildercursussen en enkele
‘goede doelen kramen’ moesten voor opvulling zorgen.

10 jaar Slobberfeest in Hardenberg

Extra parkeerplaatsen
bij station klaar

Belangrijk seizoen voor
voetballers van HHC

HARDENBERG – Als de vakantieperiode is afgelopen kunnen meer
treinreizigers dan voorheen hun
auto kwijt bij het station in Hardenberg. De afgelopen weken zijn er
in opdracht van de gemeente 41
extra parkeerplaatsen bij het station
aangelegd. In totaal is er in het
stationsgebied nu ruimte voor 120
auto’s.
De gemeente denkt dat de extra
parkeerplaatsen nodig zijn omdat
meer mensen met het openbaar vervoer reizen. Omwonenden denken
dat de plaatsen nodig zijn omdat
veel mensen die in het centrum
werken hun auto bij het station parkeren, zodat ze geen parkeergeld
hoeven te betalen.

HARDENBERG – Voetbalvereniging HHC uit Hardenberg
begint de jacht op promotie naar de
nieuwe Topklasse met een oefenwedstrijd tegen zondageersteklasser De Zouaven uit Grootebroek.
Dat gebeurt zaterdag 8 augustus tijdens de Open Dag. Drie dagen later spelen de Hardenbergers een
uitwedstrijd tegen Rohda Raalte.

HARDENBERG - De jaarlijkse muzikale afsluiter van de Bouwvak
vindt dit jaar plaats op donderdag 7 augustus en vrijdag 8 augustus.
Voor de 10e keer in successie is het Wilhelminaplein in Hardenberg
het decor van een avondje vakantieverhalen vertellen en genieten van
muziek.
Donderdag is traditioneel de Hollandse Feestavond, met bijdragen van
het duo Helemaal Hollands, gevolgd door een optreden van Fragment.
Rond middernacht zullen de Gebroeders Ko het festival afsluiten. Vrijdag 7 augustus staan Margaretha Kleine, Papa di Grazzi en Nikki
(winnares Idols 2008) op de agenda.
Dit jaar wordt er strenger dan andere jaren op toegezien, dat jongeren
onder de 16 geen alcohol wordt geschonken. Bezoekers tussen de 16 en
de 20 jaar kunnen in café The Old Inn gratis een polsbandje halen op
vertoon van een geldig legitimatiebewijs, zodat zij wel alcoholische dranken kunnen kopen. Beide avonden begint het feest om 20.00 uur. De live
muziek dendert tot 01.00 uur door de straten, daarna is er nog tot 02.00
gelegenheid om op het Wilhelminaplein uit te blazen met wat achtergrondmuziek. De toegang tot het Slobberfeest is zoals altijd gratis.
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De serie oefenwedstrijden wordt
afgesloten met een wedstrijd in
Vriezenveen tegen DETO. Daarna
volgen enkele bekerwedstrijden
(Erica, Noordscheschut, Lisse en
Germanicus) waarna 5 september
de competitie begint met een wedstrijd in Zwolle tegen Be Quick’28.

