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Kortweg
Beheerder - Jessica de Jong uit
Kloosterhaar (27) wordt per 1 januari de nieuwe beheerder van
dorpshuis ‘t Haarschut in Kloosterhaar. Zij volgt Goselien Moltman
op, die op eigen verzoek stopt met
haar werk. Jessica is van beroep
verpleegkundige, maar heeft de
nodige ervaring opgedaan in de
horeca. Het dorpshuis is voor haar
geen onbekende werkplek, want ze
werkte er eerder als vrijwilliger.

Historische modeshow erg in trek
HARDENBERG - De modeshow van oude kleding, woensdag 11 november in het LOC in Hardenberg, was een schot in de roos. Bijna 300 meest
vrouwelijke belangstellenden waren afgekomen op deze activiteit van de
Historische Vereniging Hardenberg en het Alfa-college.
Zij zagen een modeshow van kleding uit de collectie van Gusta MullersBast, de laatste bewoonster van museum Huize Nijenstede in Heemse. Na
haar overlijden in 2004 kwam de kleding terecht op de zolder van de
oudheidkamer aan de Voorstraat in Hardenberg. “Toen we de dozen uitpakten werd pas duidelijk hoe vochtig Nijenstede moet zijn geweest”,

vertelde Riet Strijker, conservator van het Stadsmuseum in Almelo en
ladyspeaker van de modeshow, “want sommige kledingstukken plakten
van de schimmel aan elkaar.”
Wat nog wel toonbaar was werd door zo’n 20 modellen geshowd: nachtkleding uit 1920, corsetten uit 1950, tennispakjes van net na de Tweede
Wereldoorlog en streeprokken van meer dan honderd jaar oud. Ondanks
het succes krijgt de show geen vervolg, want het meeste materiaal gaat
terug in de doos, nadat het eerst goed is beschreven. Enkele goede stukken zullen wellicht in een vitrine in het museum belanden, maar het meeste
is daarvoor te kwetsbaar.

Open Podium - Jongerencentrum
Center in Hardenberg houdt donderdag 19 november Open Podium
voor jongeren tussen de 11 en 16
jaar. Van 19.00 uur tot 23.00 uur
kunnen jongeren hun talenten tonen, ontdekken of verder ontwikkelen. Wie een instrument kan bespelen, wil zingen, dansen of
acteren kan zich gratis aanmelden.
Wie alleen wil kijken en luisteren
betaalt een euro entree.
Marslanden - CDA en PvdA hebben vragen gesteld aan B&W over
de ontsluiting aan de oostkant van
de wijk Marslanden. Tijdens de algemene ledenvergadering van
Plaatselijk Belang op 2 november
werd duidelijk, dat de inwoners van
de nieuwste wijk van Hardenberg
zich zorgen maken. De huidige situatie kan leiden tot problemen met
de aanrijroute voor huisarts en ambulance, denken zij. De politieke
partijen willen weten wat B&W
hiervan vinden en wat zij aan het
probleem gaan doen.
Politiek – Nu de gemeenteraadsverkiezingen naderen, worden gehouden beginnen de lokale politieke partijen zich te roeren. De
programma’s worden samengesteld
en de kieslijsten worden vastgesteld. GroenLinks was in Hardenberg haantje de voorste. Lijsttrekker wordt het huidige raadslid Kees
Slingerland, reserve-raadslid Sonja
Rasenberg staat op 2. Ook de
ChristenUnie heeft de lijst klaar. Op
nummer 1 staat wethouder Jannes
Janssen, gevolgd door fractievoorzitter Bettina Grimmerink.
Politiek (2) – Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie in
de Tweede Kamer, komt woensdag
25 november naar Hardenberg. Hij
brengt een werkbezoek aan het
LOC en gaat in gesprek met B&W
en de CU-fractie in de Hardenberger gemeenteraad. ’s Avonds praat
hij de CU-leden bij over landelijke
ontwikkelingen. Die bijeenkomst
begint om 20.00 uur in het LOC,
ingang Sportlaan.
Lampen – Handelsvereniging
EMM uit Gramsbergen krijgt 5700
euro van de gemeente voor het aanbrengen van sfeerverlichting in de
wintermaanden in de winkelstraat.
De middenstanders betalen zelf
7800. Eerder kreeg Balkbrug
10.000 euro en Slagharten 51.000
euro. Dat laatste bedrag is zo hoog
omdat bij de reconstructie van de
Herenstraat is afgesproken extra
materiaal aan te brengen. De enige
kern die nog in aanmerking komt
voor een bijdrage is Bergentheim.
Trainers – Derdeklasser Mariënberg moet op zoek naar een nieuw
trainer. Jeroen Booijink, bezig aan
zijn tweede seizoen bij de roodzwarten, verlaat de club aan het
eind van het seizoen. Ook
Bruchterveld (4e klasse) heeft na
dit seizoen een nieuwe trainer.
Bram Roerdink vindt het na vier
seizoenen genoeg.

redactie@sallander.nl

Het moelijkste onderdeel van de show was het zoeken van passende modellen bij de kleding. Bij de tenniskleding was dat goed gelukt.
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Overijssels kanaal wordt breder en dieper
HARDENBERG – Er komen nieuwe bruggen over het Overijssels
kanaal tussen Almelo en De Haandrik. Om het kanaal geschikt te
maken voor schepen met een laadvermogen van 700 ton moeten de
bruggen in Bergentheim, Emtenbroekerdijk, Hoogenweg, Beerzerveld
en in de Kloosterdijk bij Mariënberg worden vervangen.
De provincie wil het kanaal een
halve meter diep uitbaggeren en de
bodem met enkele meters verbreden. Een deel van de bestaande
bruggen is niet lang genoeg en moet
worden vervangen door nieuwe
exemplaren. Bij de bruggen worden wachtplaatsen gemaakt om
snel van en aan boord te kunnen
komen. Door het aanpassen van de
vaarroute tussen Almelo en
Coevorden wil de provincie Overijssel het goederenvervoer over
water stimuleren. Volgens gedeputeerde Job Klaassen is dat niet al-

leen belangrijk voor de economische ontwikkeling in dit gebied,
maar ook goed voor het milieu en
de bereikbaarheid in Overijssel,
want elk 700 tons schip betekent
35 vrachtwagens minder op de weg.
Om diezelfde redenen wil de provincie onder voorwaarden koppelvaarten toestaan. Afgelopen voorjaar hebben drie succesvolle
proefvaarten plaatsgevonden met
koppelverbanden tussen Almelo en
Coevorden. De firma NijhofWassink heeft toen twee schepen
met een totale lengte van 110 me-

Veilig fietsen van Mariënberg naar Beerzerveld
MARIËNBERG – De wethouders
Janssen van Hardenberg en Burema
van Ommen hebben donderdag 12
november samen de nieuw aangelegde veilige fietsverbinding tussen
Mariënberg en Beerzerveld geopend. Zij werden hierbij begeleid
door leerlingen van de scholen De
Regenboog en De Schakel.
Langs de Nieuweweg en Kloosterdijk tussen Mariënberg en
Beerzerveld heeft de gemeente
Hardenberg een vrijliggend fietspad
aangelegd. Het fietspad is ook ter
hoogte van de spoorwegovergang in

de Kloosterdijk vrijliggend. Om dit
mogelijk te maken heeft ProRail de
overweg in de Kloosterdijk aangepast. Ook de Nieuweweg en de
Kloosterdijk zijn opnieuw ingericht. Aan de Beerzerhaar heeft de
gemeente Ommen de nodige
verkeersmaatregelen genomen. Al
deze aanpassingen hebben ervoor
gezorgd dat de verkeersveiligheid
in Mariënberg en Beerzerveld vergroot is. Fietsers kunnen nu aan één
zijde van de weg blijven rijden en
hoeven alleen bij de verhoogde
kruising met de Beerzerhaar nog
over te steken.

ter aan elkaar gekoppeld, waardoor
meer containers werden vervoerd
met minder inzet van machinekamer, brandstof en personeel.
Gedeputeerde Staten denken dat de
werkzaamheden aan het Overijssels
kanaal op 1 januari 2014 zijn afgerond. De totale kosten bedragen
ongeveer € 19 miljoen. Tijdens de
werkzaamheden wordt het kanaal
niet gestremd, wel is oponthoud
mogelijk of bijvoorbeeld tijdelijk
eenrichtingsvaart.

Matrix moet nu al
gerepareerd worden
HARDENBERG – De gloednieuwe basisschool-plus De Matrix in de Hardenberger wijk
Marslanden moet nu al opgeknapt worden. B&W willen
175.000 euro beschikbaar stellen
voor verbetering van het klimaat,
oftewel voor verwarming en verfrissing.
Het ene deel van het gebouw is te
warm en het andere te koud. Daarnaast is er gebrek aan frisse lucht.
Volgens wethouder Joost Liese
wordt dit veroorzaakt door bezuinigingen. “De bouwer had 5 miljoen nodig voor het gebouw, maar
er was maar 4 miljoen beschikbaar.
Er moest dus flink worden bezuinigd op het ontwerp en de uitvoering. Achteraf is gebleken dat de

Evenementenhal
wordt nog groter
HARDENBERG – Aan de voorkant van de Evenementenhal van
Van der Most in Hardenberg
wordt een hotel gebouwd met 200
kamers. Dat staat in het
ontwerpbestemmings-plan van de
gemeente Hardenberg.
Het hotel wordt gebouwd nadat de
bouw van de nieuwste hal is afgerond. Als de nieuwe hal is gebruik
wordt genomen telt het beurscomplex 27.000 m2 vloeroppervlak. Nog niet voldoende,
vindt Van der Most, want op het
terrein van transportbedrijf
Veurink, dat Van der Most enige
tijd terug heeft gekocht, wordt ook
een hal gebouwd, ter grootte van
8.000 m2. Dat is twee keer zo groot
als de hal die het laatst is bijgebouwd. Op het terrein Veurink
komen ook 700 parkeerplaatsen.
Afgelopen jaar zijn 39 beurzen gehouden die ruim 300.000 bezoekers
trokken. Als alle hallen klaar zijn,
zal dat meer dan een half miljoen
per jaar zijn, zo is de verwachting.
bezuinigingen ten koste van het
klimaat gingen. De aannemer is
inmiddels failliet, zodat de gemeente zelf het geld moet
ophoesten voor de reparatie van het
klimaat”, aldus Liese. De gemeenteraad moet nog aangeven, of het
bedrag ook daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.

