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Kortweg
Kunst - In de Kunstsuper aan het
Wilhelminaplein in Hardenberg
wordt zaterdag 5 september om
15.00 uur een expositie geopend
van de Almelose kunstenares Sibyl
Heijnen. Zij gebruikt onder anderen textiel, rubber en kunststof die
zij verwerkt tot monumentale objecten. De expositie loopt t/m 24
oktober. Op het plein zelf wordt
die dag van 11.00 tot 17.00 uur een
kunstmarkt gehouden, waar zo’n
70 beeldende kunstenaars hun
werk zullen tonen en verkopen. De
deelnemers worden ook beoordeeld. Het publiek doet dat uiteraard door creativiteit te belonen
met een langdurig bezoek en eventueel een aankoop. Een jury kijkt
welke kunstenaar zich het beste
aan het publiek presenteert. Voor
hem of haar ligt de prestigieuze
Vechtstede Kunstprijs klaar.

Joost Liese stopt in 2010 als wethouder
HARDENBERG – Nog eens weer
4 jaar aan de slag met zaken als
WMO ziet hij niet zitten. En dus
stopt wethouder Joost Liese ermee.
Hij stelt zich niet meer beschikbaar
voor een nieuwe periode als wethouder in de gemeente Hardenberg.
“Na een ambtsperiode van 16 jaar
vindt hij het tijd om zich te oriënteren op een andere levensinvulling
dan het wethouderschap”, staat er
in het persbericht van de gemeente.
Maar het is meer dat hij klaar is
met zijn huidige portefeuille, dan
dat hij is uitgekeken op het politieke werk. Joost Liese is 9 jaar
wethouder (geweest) in de gemeente Hardenberg en daarvoor 7
jaar in Avereest. Op zijn aangekondigd vertrek wordt verschillend

gereageerd. “Eindelijk, nu de rest
nog”, was de eerste reactie op de
digitale pulppagina’s van uitgever
Boom. De volgende was vleiender:
“De rol die je hebt gespeeld bij allerlei ontwikkelingen was tot nut
van veel mensen. Denk aan de invoering van de WMO, de doorstart
van Larcom, de bouw van dorpshuizen zoals het Kronkelhonk en
de eerste brede school in de gemeente Hardenberg. Prima gedaan.” Liese zelf vindt het goed om
na zoveel jaar ruimte te maken voor
nieuwe gedachten, nieuwe mensen
en nieuwe ontwikkelingen. “Maar
hoewel het om een zeer weloverwogen besluit gaat, is het wel een
besluit met bloedend hart”, aldus
de wethouder.

Je rijdt over de Lage Gaardenstraat
richting station Hardenberg, zet je
auto in een parkeervak aan de linkerkant van de weg en wacht op de
trein uit Zwolle. Aan de linkerkant,
omdat dat de enige kant is waar je
veilig kunt uitstappen. Zet je de
wagen rechts neer dan word je bijna
van de sokken gereden door automobilisten die met een flinke vaart
rechtdoor knallen. Dat mag niet,
want de weg voor het station is al-

leen bedoeld voor bussen en fietsers, de rest moet een aantal haakse
bochten nemen om op dezelfde
plaats uit te komen. Maar dat doet
lang niet iedereen. De route is ooit
bedacht achter gemeentelijke bureaus, maar hij is blijkbaar zo onlogisch dat zelfs gemeentearbeiders
in hun gele wagentjes weigeren de
vreemde omweg te nemen. Op dit
moment wordt op het gemeentehuis
nagedacht over de invulling van de
stationsomgeving. Waar komt het
gezondheidspark, is er plek voor
een techniekhal, hoe moet het parkeren worden geregeld, dat soort
zaken. Daar kan nog wel iets bij.
Verplaatst de bushaltes naar de zijkant van het station en richt het stationsplein opnieuw in. En hou daarbij rekening met wat logisch is, en
niet alleen met wat wenselijk is.

HHC zakt voor eerste serieuze test

Ballonnen - Omdat 25 en 26 juni
het ballonnenfestival in Hardenberg vanwege de te krachtige wind
niet kon doorgaan, heeft het organiserende comité besloten dat er
een inhaaldag komt. Vanaf de
uiterwaarden van de Vecht stijgen
zaterdag 5 september zo’n 75 passagiers in 15 ballonnen op. Als de
weergoden meewerken zullen de
eerste ballonnen rond 18.30 uur
het luchtruim kiezen.
Startweek - Deze week is het
startweek in De Krim. Voor de
meeste mensen is de vakantie voorbij en dat betekent dat de start van
onder andere het kerkwerk weer
begint. Inmiddels zijn de bonte
avond en de vossenjacht gehouden.
De startweek wordt afgesloten met
de startzondag op 6 september. De
dienst wordt om 09.30 uur gehouden in de Hervormde Kerk in De
Krim onder leiding van dominee
Baas. Diverse commissies hebben
ervoor gezorgd dat de gemeenteleden na de dienst aan allerlei activiteiten kunnen deelnemen.
Lintje - Brandweervrijwilliger
Albert Odink van de post Hardenberg is vrijdag 28 augustus koninklijk onderscheiden. Burgemeester
Bert Meulman heeft hem in de
brandweerkazerne de versierselen
opgespeld die horen bij de Orde
van Oranje Nassau. Odink is bijna
32 jaar in trouwe dienst geweest
als brandweervrijwilliger bij de
groep Hardenberg. Hij moet afscheid nemen omdat zijn gezondheid hem niet langer in de gelegenheid stelt zijn taak binnen de
brandweerorganisatie te vervullen.
Jubileum - Het is al weer 25 jaar
geleden dat Ton van der Lichte
enige natuurliefhebbers in Hardenberg om zich heen verzamelde, om
te komen tot de oprichting van een
natuurvereniging. Dit werd de afdeling Hardenberg van het Instituut voor Natuureducatie, kortweg
IVN genoemd Deze afdeling is op
dit moment één van de grootste van
ons land, met bijna 300 leden. Eigenlijk had het jubileumfeest op 10
februari gevierd moeten worden,
maar de IVN-ers wilden er een
buitenfeest van maken, zodat de
festiviteiten afgelopen weekend
plaats vonden bij gebouwtje De
Steenuil in het Gemeentebos.
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FC Lisse was zaterdag te sterk voor HHC. De Hardenbergers kunnen zich nu richten op het bereiken van de Topklasse.
HARDENBERG – Hoe oranje moet je bril zijn, om met droge ogen te
kunnen zeggen dat HHC misschien wel een gelijkmaker verdiende
tegen FC Lisse, zoals op een Hardenberger website stond te lezen? De
hoofdklasser uit Hardenberg was zaterdag op sportpark De Boshoek
kansloos in de wedstrijd om de KNVB-beker.
In de eerste helft werd geen enkele kans gecreëerd, hoewel HHC wel op
voorsprong kwam. Een schot van aanvoerder Gerard Kocks leek een meter naast het doel te belanden, maar er zat zoveel effect in verwerkt dat de

Pastorie mag advocatenkantoor worden
HEEMSE – De sinds september
van het vorig jaar leegstaande hervormde pastorie van Heemse mag
gebruikt worden als kantoor. Dat
heeft de gemeente besloten, nadat
advocatenbureau Schuldink heeft
aangegeven wat er aan het gemeentelijk monument wordt veranderd
(niets, zegt Schuldink) en waar de
klanten kunnen parkeren (op zes
ongebruikte parkeerplaatsen aan
het Kerkpad). De eigenaar van de
pastorie, de PKN-gemeente, wil het
pand eerst verhuren. “Wat er op de
lange termijn gaat gebeuren zien
we dan wel weer”, zegt Lidus
Veurink namens het College van

Kerkrentmeesters. Dat nou net deze
pastorie wordt verhuurd en niet de
pastorie aan de Hessenweg komt,
zegt Veurink, doordat alleen de pastorie aan het Kerkpad geschikt is
voor zakelijke doeleinden.
Overigens zal het aantal pastorieën
van de PKN-gemeente niet verminderen. De protestantse kerk heeft
namelijk de woning van Schuldink
aan de Brandweg gekocht, die
straks dienst zal doen als pastorie.
Schuldink mocht in dat pand geen
advocatenkantoor vestigen, vandaar dat hij zijn oog heeft laten vallen op de woning aan het Kerkpad.
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bal onhoudbaar voor de keeper in de linkerbovenhoek belandde. Daarna
liet Lisse zien, dat ook dit jaar het beste amateurvoetbal in het westen van
ons land wordt gespeeld. Hoewel misschien amper meer van amateurvoetbal kan worden gesproken. Lisse heeft op de transfermarkt 18 nieuwe
spelers aangetrokken, zodat de selectie momenteel uit 38 man bestaat.
Ter vergelijking: de betaalde clubs Telstar en Fortuna Sittard begonnen
aan het nieuwe seizoen met respectievelijk 16 en 14 spelers.
Maar goed, Lisse stond met de rust voor met 1-2, omdat de ploeg technisch vaardiger was, beter combineerde en vooral meer bij de les was:
HHC ontbeerde een stukje gezonde agressie. In de tweede helft werd dat
wat beter, trainer Van Raalte probeerde met enkele wissels het spelbeeld
nog te veranderen, maar veel hielp het niet. De gelijkmaker zou ook niet
terecht zijn geweest, daarvoor was Lisse gewoon te goed. De ruststand
was tevens de eindstand en dat betekent dat FC Den Bosch niet naar
Hardenberg maar naar Lisse mag reizen voor de volgende bekerronde.
HHC kan zich nu richten op het èchte doel van dit seizoen, namelijk het
bereiken van de Topklasse. Zaterdag kan de eerste stap worden gezet in
de uitwedstrijd tegen Be Quick Zwolle.

Grotere drogisterij
HARDENBERG – De DA-winkel
aan de Voorstraat in Hardenberg
moet worden vergroot, vindt eigenaar Piet ter Veen. Hij heeft bij de
gemeente een plan ingediend om
aan de achterkant bergruimte te
maken van zo’n 27 m2. Het pro-

bleem is echter dat het stukje grond
waar de berging moet komen de
bestemming ‘weg’ heeft. Er mag
geen ontheffing van het bestemmingsplan worden verleend, zodat
de bestemming ‘weg’ veranderd
moet worden in ‘winkels’. De gemeente is van plan de verbouwing
mogelijk te maken.

