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Kortweg
Schade – De bebouwing van de
Markt in Hardenberg heeft een bewoner aan de Marslaan geld opgeleverd. De eigenaar van een woning
was van mening, dat zijn huis minder waard is geworden door de
komst van gebouwen en een parkeerplaats recht tegenover zijn perceel. Het adviesbureau dat door de
gemeente is ingeschakeld heeft geconcludeerd, dat ook volgens de
oude regels het terrein voor zijn
huis bebouwd mocht worden, zodat er niets nieuws onder de zon is.
Maar omdat hij wat last heeft van
schaduwwerking en lawaai van een
paar extra vrachtwagens krijgt hij
toch een beetje gelijk, zodat hij binnenkort 7500 euro ontvangt.

Aanleg derde deel centrumroute

Wapens (GN) – Het Duitse stadje
Winnenden kwam in maart 2009
in het nieuws nadat een 17-jarige
knaap vijftien mensen had doodgeschoten. In heel Duitsland is daarna
actie gevoerd om bij de politie wapens in te leveren. In de Grafschaft
Bentheim zijn het afgelopen jaar
388 wapens ingeleverd, waarvan
een klein deel illegaal was.
Muziek – Soli Deo Gloria uit Ane
heeft enkele nieuwe instrumenten
kunnen aanschaffen, dankzij een
succesvolle 24-uurs muziekmarathon ter ere van het 80-jarig
jubileum van de muziekvereniging
en een bijdrage van het Prins
Bernhardonds. Met het geld heeft
de vereniging negen instrumenten
gekocht, waaronder een trompet,
een concertmarimba, cowbells en
een tamboerijn.

HARDENBERG – De aanleg van de derde fase van de Centrumroute
Hardenberg is vorige week van start gegaan. Dat was iets later dan
gepland, vanwege de winterse weersomstandigheden.

ter hoogte van Super de Boer gesaneerd. Hier stond in het verleden een
tankstation van de Europagarage, die in 1979 werd verplaatst naar de
Kellerlaan. Volgens de planning zijn de werkzaamheden eind maart afgerond. Hierna wordt een nieuwe weg aangelegd van de Gramsbergerweg naar de Parkweg en er komt een rotonde in de Parkweg.

Subsidie – Het Prins Bernhardfonds heeft behalve aan SDG Ane
ook geld gegeven aan de doedelzakkenvereniging Manitoba Dragoons in Hardenberg voor de aanschaf van doedelzakken en kleding
en het streekmuseum in Slagharen
voor de aanschaf van vitrines.

De werkzaamheden in de derde fase vinden voornamelijk plaats aan de
Witte de Withstraat en de Gramsbergerweg. Als eerste wordt de kruising
Witte Withstraat – Stationsstraat aangepast. Voor het verkeer betekent dit
enige hinder, omdat er verkeerslichten bij de kruising zijn geplaatst.
Tegelijkertijd met de aanleg van de Centrumroute wordt onder deze weg
de hoofdleiding van het regenwaterriool aangelegd en wordt de bodem

Boek (GN) – Ter gelegenheid van
het 125-jarig bestaan van de
Landkreis Grafschaft Bentheim en
het 100-jarig bestaan van de regionale Heimatverein, wordt de geschiedenis van deze ‘buurprovincie’
in een 3-delig boek van zo’n duizend bladzijden beschreven. De uitgave is mogelijk door een gift van
135.000 euro van een plaatselijke
bank. Eén van de onderwerpen is
het eeuwenoude grensverkeer met
Hardenberg en gemeenten in
Twente.

Derksen lokt honderden Mariënberg wil AED’s
naar de Evenementenhal

Dialect - Waar in Overijssel zeggen ze magien, waar wichien en
waar meisien voor ‘meisje’? Hoe is
het met je gesteld als je smeu in de
botten bent? Wat is een piekelo, wat
is rujerieje, en wat heb je als je wat
onder het schoet hebt? Het is te lezen in de zesde aflevering van het
Woordenboek van de Overijsselse
Dialecten. Samen met deel 7, over
feesten en spelen, wordt het boek
gepresenteerd op 28 januari tijdens
een bijeenkomst met sprekers en
muziek in gasterij De Kruidentuin
in Mariënheem. Wie aanwezig wil
zijn bij de presentatie kan mailen
met info@ijsselacademie.nl.
Lammetjes – De lammetjesdag die
Landschap Overijssel 6 maart zou
houden gaat niet door. Oorzaak is
de Q-koorts. De lammetjesdag zou
plaatsvinden op de Lemelerberg. Er
zijn volgens het Landschap teveel
onduidelijkheden over mogelijke
besmetting en verspreiding van de
koorts.

redactie@sallander.nl

De Centrumroute loopt vanaf de Parkweg langs de zuidkant van het centrum en sluit aan op de Europaweg. De eerste fase (Lage Doelen-Havenweg) en de tweede fase (rotonde gemeentehuis) zijn in 2008 en 2009
gerealiseerd.
© Roel Gritter

HARDENBERG - 2009 was een
redelijk jaar voor verzekeraar
Univé, niet erg bijzonder. Was dat
laatste wel het geval geweest, dan
was de directeur vorige week dinsdag waarschijnlijk wel iets langer
aan het woord geweest tijdens de
jaarvergadering in de Evenementenhal in Hardenberg. Nu was hij
binnen een kwartier klaar, terwijl
er een half uur op het programma
stond. De bezoekers, grotendeels
oudere klanten van de verzekeraar,
vonden dat trouwens niet erg.
Univé had hen uitgenodigd voor
een avondje uit, met koffie en
krentenwegge vooraf, een hapje en
een drankje na afloop en tussendoor
een optreden van Johan Derksen.
De hoofdredacteur van het weekblad Voetbal International mocht
een uur lang vertellen over zijn
voetbalverleden bij onder meer
Veendam en Haarlem, over zijn
bemoeienis met Cuby and The
Blizzards, over de verbroken relatie met Willem van Hanegem en
over de animositeit tussen hem en
figuren als Hans Kraay jr. en
Wilfred Genee, zijn tv-collega’s bij
RTL. Als sidekick had hij dit keer
RTV Oost-presentator Bert van
Losser meegenomen, die als aangever ervoor zorgde dat het gesprek
niet stilviel. Daar was trouwens ook
zonder Van Losser geen sprake van
geweest, want Derksen heeft genoeg anekdotes voorhanden om een

avondvullend programma te verzorgen. Bijvoorbeeld over het kampioenschap van het Utrechtse DOS
in 1958 dankzij stimulerende pilletjes van een voormalige Royal
Airforce piloot. Of over de pillenwinkel van oud-Spartaan Theo
Laseroms, die meer verdiende met
de verkoop van verboden middelen
dan met voetballen.
Behalve dat Derksen zijn eigen verhaaltjes vertelde reageerde hij ook
op vragen uit de zaal. Over het
nieuwe stadion van de Graafschap
dat betaald wordt door Russische
miljardairs (onzin, aldus Derksen,
want wie investeert nou in de
Achterhoek als hij een Engelse topclub kan overnemen), over de
schulden van Feyenoord, het aanstaande kampioenschap van PSV,
de sterallures van Clarence Seedorff
die met een koffer vol kleren naar
een tv-opname komt en de geldzucht van spelers en trainers. Een
wereld van hypocrisie, waar hij uitstapt zodra hij de kans krijgt, vertelde Derksen. Over hypocrisie gesproken: Derksen deed eigenlijk
niets anders dan een uur lang spugen in het bord waaruit hij dagelijks eet, in plaats van als een kerel
de hele verdorven wereld van het
profvoetbal de rug toe te keren.
Maar drie huwelijken kosten een
flink bedrag aan alimentatie, beweerde Derksen, zodat hij nog wel
een paar jaar zit vastgebakken aan
zijn ‘Libelle voor kerels’.

MARIËNBERG - De stichting
Hartveilig Hardenberg wil eind
2010 in de hele gemeente voldoende AED’s hebben (Automatische Externe Defibrillator). Dat
moet samengaan met een dekkend
netwerk van vrijwillige hulpverleners en een geautomatiseerd
alarmeringssysteem. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij elk
dorp zelf. Mariënberg wil minimaal
2 apparaten aanschaffen, waarvoor
ruim 8000 euro op tafel moet worden gelegd. De beide gereformeerde

kerken in het dorp hebben al aangegeven dat ze een bedrag beschikbaar willen stellen en de gemeente
Hardenberg betaalt een kwart.
Plaatselijk Belang gaat deze week
huis-aan-huis door het dorp om te
collecteren. Wie de collectebus
heeft gemist kan een bijdrage afgeven bij de Spar-winkel. Wie zich
wil aanmelden als hulpverlener kan
dit doen bij coördinatrice Erna
Ramaker, Stationsweg 39,
Mariënberg (tel. 0523-252064).

Buitendorpen krijgen
geld voor sportclubs
HARDENBERG – De inwoners
van Hardenberg moeten niet achterover leunen en wachten tot de
gemeente het initiatief neemt, maar
zelf met ideeën komen en de handen uit de mouwen steken. Als ze
dat doen zal de gemeente een deel
van de kosten betalen. Dat is de
achterliggende gedachte van de
Subsidieverordening
Sportaccommodaties, volgens een gemeentelijke woordvoerder. Dit jaar
zit ruim 80.000 euro in de pot. Niet
genoeg, want de sportclubs zouden
volgens de regels 125.000 euro
moeten krijgen. Als er meer geld
wordt gevraagd dan er beschikbaar
is, moet volgens diezelfde regels
worden gekeken naar de urgentie:

welke projecten moeten dit jaar
worden uitgevoerd en welke projecten kunnen worden doorgeschoven.
Om die reden worden de aanvragen van de voetbalclubs uit Lutten
en Bergentheim en van korfbalvereniging Juventa uit Hardenberg
doorgeschoven naar 2011. Wat niet
betekent dat die aanvragen dan automatisch worden goedgekeurd,
laat de gemeente nadrukkelijk weten, want er staan grote bezuinigingen voor de deur. Het grootste deel
van de subsidies (ruim 68.000 euro)
gaat naar sportverenigingen in
Gramsbergen, Sibculo en Slagharen.

www.hardenberginbeeld.nl

