Woensdag 17 februari 2010

Kortweg
Parfum – Meiden tussen de 12 en
16 jaar mogen woensdag 24 februari hun eigen parfum maken in
jongerencentrum Center aan de
Gramsbergerweg. Dat kan tussen
19.00 en 21.30 uur. De entreeprijs
bedraagt bijna 4,5 euro.

IJscomité Friese Koel’n
heeft vers bloed nodig

Trouwen in een tent – De
eigenaresse van Madame Lescaut
(bed & breakfast) in Lutten mag een
huwelijk laten voltrekken in een
tent in haar tuin. Er zijn ongeveer
120 gasten uitgenodigd en die kunnen niet terecht in een bestaande
trouwlocatie, zegt de Luttense. In
eerste instantie is haar verzoek door
een ambtenaar afgewezen, omdat er
getrouwd moet worden in een gebouw. Zij heeft echter het verzoek
herhaald in een brief aan B&W.
Gun jezelf de ruimte, is de slogan
van de gemeente en die gebruikt de
vrouw om haar verzoek kracht bij
te zetten. B&W blijken hiervoor
gevoelig. Als de brandveiligheid is
gegarandeerd mag van het college
getrouwd worden op de ‘droomplek
in onze prachtige gemeente’, zoals
de schrijfster het in haar brief verwoordt.
Los Lobos – Het 14e Ribs & Blues
festival in Raalte had al onder meer
Jan Akkerman, Brainbox, Jesse Dee
en King Mo op de lijst staan, maar
daar is vorige week de legendarische Tex-Mex rockband Los Lobos
aan toegevoegd. Gratis te ervaren
tijdens het Pinksterweekeinde. De
website met meer informatie is te
vinden op twitter.com/sallander.
Straten - De gemeente Hardenberg
gaat dit jaar de uitstraling van een
aantal verouderde woonstraten in
de gemeente verbeteren. Komend
voorjaar zijn straten in Gramsbergen, Bruchterveld en Sibculo
aan de beurt. De straten krijgen in
ieder geval een nieuwe verharding
en eventueel nieuwe groen- of
speelvoorzieningen. De plannen
voor de herinrichting van de straten zijn eerst met Plaatselijk Belang
besproken. Daarnaast worden
informatiebijeenkomsten gehouden
voor de bewoners van de straten.
In Gramsbergen is dat vorige week
gebeurd Deze week is Sibculo aan
de beurt (donderdag 18 februari
vanaf 19.00 uur in de Horst) en
volgende week Bruchterveld (dinsdag 23 februari vanaf 19.30 uur in
de Heujmansbelt).
Juventa – De gemeente Hardenberg geeft de sportclubs op sportpark De Kruserbrink in Hardenberg
(honkbalvereniging Cubs en
korfbalvereniging Juventa) een bedrag van 300.000 euro voor de
bouw van nieuwe kleedkamers.
Ook de Hardenberger scholen kunnen hiervan gebruik maken. De
bouw valt samen met de bouw van
een nieuw clubhuis voor Juventa.
De clubs moeten bijna een ton lenen om de financiering rond te krijgen. De gemeente heeft zich garant
gesteld voor de helft van dit bedrag.
Juventa krijgt voor het clubhuis in
2011 ook geld uit het potje Particulier Initiatief. In dat potje zat dit
jaar te weinig geld om alle aanvragers te kunnen bedienen, zodat
enkele verzoeken naar 2011 doorgeschoven moesten worden.
Juventa had echter al een toezegging gehad, zodat de club als enige
zeker weet dat er komend jaar opnieuw een gemeentelijke bijdrage
komt.

redactie@sallander.nl

Deze twee meiden uit Kloosterhaar, leerlingen van de Nieuwe Veste in Hardenberg, hadden woensdag 10 februari ondanks langdurige sneeuwval zin
in een uurtje schaatsen. Maar ze moesten wel eerst zelf een baantje vegen.
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KLOOSTERHAAR - Het wordt tijd voor een ijsclub, vonden enkele
inwoners van Kloosterhaar in 1992. En dus werd onder auspiciën van
Plaatselijk Belang door een nieuw gevormd ijscomité een rondgang
door het dorp gemaakt om geld in te zamelen. Die inzameling leverde
een bedrag op van ruim 3.200 gulden. Dat geld was nodig voor de
aanleg van een ijsbaan op de Friese Koel’n, een meertje bij de
Engbertsdijksvenen. Nadat eigenaar SBB toestemming had verleend
voor gebruik van het meertje werd het geld aangewend voor de aankoop van 300 meter kabel voor verlichting en voor afvalbakken. Van
een bouwbedrijf uit Langeveen kreeg men een schaftkeet in bruikleen, die diende als verkooppunt van koek-en-zopie. Met Plaatselijk
Belang was afgesproken dat het ijscomité drie jaar onder de vlag van
PB zou opereren, waarna de ijsclub zelfstandig zou worden.
Ambitieuze plannen, die uiteindelijk niet waargemaakt konden worden. In het begin leek het er nog
wel op, want dankzij veel schaatsdagen was er in 1994 genoeg geld
in kas om een grotere schaftwagen
te kopen. Er was zelfs geld om de
verlichting uit te breiden met enkele lampen van 2000 Watt. ’s
Avonds konden de volwassenen
schaatsen, overdag werd het ijs onder meer gebruikt voor schaatswedstrijden voor kinderen van basisschool Cantecleer. Maar vanaf
1996 werd het allemaal wat minder. In dat jaar kwam de eerste tegenslag, doordat de schaftwagen
werd leeggeroofd. In de eerste week
van 1997 was het opnieuw raak. Dit
keer bestond de buit uit twee grote
bouwlampen, een koffiezetapparaat, een radio, een doos rook-

worsten en chocolademelk. De financiële schade was ongeveer duizend gulden. Dat geld zou voor de
verlichting worden gebruikt, maar
die aanschaf ging nu even niet door.
Er was niet genoeg geld in kas
omdat het comité net daarvoor een
sneeuwruimer had gekocht. Die
was betaald met eigen geld en met
de 2.000 gulden die Plaatselijk Belang had geschonken.
De inbraak zorgde dus voor financiële problemen voor het comité.
Gelukkig schoten de organisatoren
van Bargn’s Pop te hulp. Bargn’s
Pop is een jaarlijks terugkerend
muziekfestijn op het zwembadterrein, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor de exploitatie van
het zwembad. Deze club vrijwilligers hielp het ijscomité in 1997
door twee nieuwe bouwlampen te

Hardenbergkiest.nl
Welke uitslag gaf de raadsverkiezing op 7 maart 2006 te zien? Hoe vierde
de PvdA toen de verkiezingsoverwinning? Welke persberichten sturen de
partijen dit jaar rond? En hoe stemt Hardenberg dit keer? Om de aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen in beeld te brengen is de site
www.hardenbergkiest.nl gemaakt. Na de verkiezingen op woensdag 3
maart wordt hier ook de uitslag vermeld en zijn er foto’s te zien van de
verkiezingsavond in het gemeentehuis.

schenken en 200 gulden in de kas
te storten. Van Kloosterhaarder
Bert Korblet kreeg men een nieuw
koffiezetapparaat en het comité
kreeg geld van de burgers die geld
hadden gestopt in een bus in het
postkantoor. Een tweede kans voor
een ijscomité, dat nu wel zou worden omgevormd tot een ijsbaanvereniging, was de verwachting.
Maar die vereniging is er nooit gekomen. Het comité bleef onderdeel
van Plaatselijk Belang. Eerst nog
enthousiast, maar elk jaar een beetje
minder actief, toen de leden geen
jonge kinderen meer hadden, of niet

meer in de vorstverlet zaten, of het
te druk kregen met andere zaken,
of ……
Anno 2010 is er geen ijscomité
meer. De materialen zijn nog wel
allemaal in het dorp aanwezig, onder beheer van Plaatselijk Belang,
maar van georganiseerd schaatsen
is geen sprake meer. Op ijsdagen
pakken enkele schaatsliefhebbers
nog wel eens een zelfgemaakte
sneeuwschuiver ter hand, om een
baantje vrij te maken. Want de
Friese Koel’n blijft natuurlijk wel
een mooie plek om te schaatsen.
Ook zonder ijscomité.

Anerdijk krijgt fietspad
GRAMSBERGEN - De PvdA
snapte er niets van. Tenminste,
raadslid Andy de Vos niet. In
Gramsbergen werd al jaren gepraat
over een fietspad langs de Anerdijk
van Ane naar Gramsbergen, iedereen was er nu toch wel van overtuigd dat de weg onveilig was, de
buurtbewoners hadden diverse
publieksacties gehouden om aandacht voor hun zaak te vragen en
nog wilde het CDA niet zondermeer geld uittrekken voor het fietspad. Dit kan toch niet waar zijn?,
had hij op zijn weblog genoteerd.
Vorige week dinsdag kwam het
onderwerp opnieuw aan de orde tijdens de oriënterende raadsvergadering, maar al voor die vergadering had de PvdA een
persbericht rondgestuurd waarin
stond, dat de socialisten subiet een
fietspad wilden. Het CDA wilde dat
niet. Tenminste, niet meteen. “Wij
willen niet achter elke groep aanrennen die roept dat hij eerder aan
de beurt is dan anderen”, vertelde

fractievoorzitter Henk Meulink. Er
waren wel meer buurten die graag
zouden zien dat hun onveilige wegen onder handen werden genomen, zodat het beter was de keus te
maken in juni, als de voorjaarsnota
aan de orde zou komen. Dan kon
je een goede afweging maken, vond
Meulink. De ChristenUnie moest
de doorslag geven. Gisteravond
werd het besluit echt genomen in
de raadsvergadering, maar vorige
week donderdag was de CU-fractie
er al uit: er komt een fietspad. De
CU-wethouder Jannes Janssen had
nog wel gezegd dat de weg toch
echt in 2010 klaar zou zijn, ook als
men tot juni met een besluit zou
wachten, maar de ChristenUnie
wilde daar niet op wachten. “Ook
als we wachten tot juni maken we
de keus voor de Anerdijk, dus
daarom nu maar alvast. Het geld is
ervoor gereserveerd, wat ons betreft
gaat de gemeente nu aan de slag
om de veiligheid van de fietsers te
verbeteren”, zo laat de CU weten.

