Woensdag 26 mei 2010

Kortweg

Hardenberg heeft ‘gouden’ fietsklem

Quilt - In de bibliotheek van
Hardenberg worden van 2 juni t/m
2 augustus traditionele quilts getoond van Janny de Jong. Zij is lid
van de Hardenberger quiltclub
Quiltplezier. Een aantal quilts is
beschikbaar voor verkoop. De opbrengst hiervan komt ten goede aan
het hospice Huis aan de Vecht in
Hardenberg. Donderdag 17 juni zal
Janny de Jonge van 14.00 tot 16.00
uur een demonstratie geven op het
cultuurplein bij de ingang van de
bibliotheek.
Assistent - Stephan Rahantoknam,
nu nog als speler actief bij Be
Quick’28 uit Zwolle, wordt de
nieuwe assistent van HHC-trainer
Ted Verdonkschot. Hij is docent lichamelijke opvoeding aan het
Deltion College in Zwolle.
Rahantoknam tekent een contract
voor een jaar.
Opknappen - De gemeente
Hardenberg wil in een tiental dorpen enkele verouderde woonbuurten opknappen. In Gramsbergen wordt al aan twee straten
gewerkt. Later deze maand volgen
Bruchterveld en Sibculo en daarna
volgt in samenspraak met de bewoners de rest. De gemeenteraad heeft
eind 2009 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor
het opknappen. De nieuwe lokale
regeringspartijen hebben afgesproken daar nog eens een half miljoen
bij te doen. Door de straten nu aan
te pakken wordt verpaupering voorkomen en er wordt werkgelegenheid geschapen.
Zeis - Wie de man met de zeis wil
tegenkomen moet 19 juni naar
Hasselt of 3 juni naar Twente.
Landschap Overijssel verzorgt
beide dagen een cursus Maaien met
de zeis. De cursussen worden gehouden van 9.30 tot ongeveer 16.00
uur. De deelnemers leren behalve
het maaien ook het haren van de
zeis, zodat die scherp blijft. Aanmelden kan via de site van Landschap Overijssel.
Kloot - Carinova gaat zaterdag 5
juni klootschieten met jonge
mantelzorgers. Deze activiteit is
voor jonge mantelzorgers vanaf 12
jaar, onder meer uit de gemeente
Hardenberg. Het klootschieten gebeurt bij café De Wildzang nabij het
station in Ommen en duurt van
14.00 tot 16.30 uur. Opgeven voor
30 mei bij Carinova.
Poli - Kulturhus De Klaampe in
Westerhaar krijgt er twee poliklinieken bij. Het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg begint in
juni met een poli kindergeneeskunde en een poli
gynaecologie. De kinderartsen zijn
in de even weken op donderdagochtend beschikbaar. De gynaecologen zijn iedere dinsdagmiddag
aanwezig in Westerhaar. Het ziekenhuis had al poliklinieken voor
interne geneeskunde, cardiologie
en orthopedie.
Promotie – Naast kampioen Lutten
is ook nummer 2 Hardenberg’85
gepromoveerd naar de 3e klasse
KNVB. De Hardenbergers hadden
zaterdag 15 mei al een grote stap
gezet door de uitwedstrijd tegen
Vierhouten met 3-0 te winnen. Afgelopen zaterdag werd in Hardenberg op sportpark Baalderveld weliswaar met 1-2 verloren, maar dat
was voldoende om de champagneflessen te ontkurken.

redactie@sallander.nl

Het NS-station in Hardenberg is sinds vorige week voorzien van zes kluizen met OV-huurfietsen.
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HARDENBERG - Hij had nog nooit zoveel gefietst, vertelde gedeputeerde Job Klaasen van de provincie Overijssel. Tenminste, niet onder
werktijd. Helemaal van restaurant De Gloepe in Diffelen naar het NSstation in Hardenberg. Bij het restaurant was hij woensdag 19 mei de gast
van de Fietsersbond, om de digitale fietsrouteplanner voor Overijssel in
gebruik te nemen (te vinden via twitter.com/sallander). De planner is
door de Fietsersbond in opdracht van de provincie gemaakt. Geen
laboratoriumwerk zoals de TomTom, zei Klaasen, maar degelijk handwerk. Meer dan 80 vrijwilligers hebben vele uren werk gestoken in het
project. Veel weggetjes en doorsteekjes die niet in andere planners zitten
zijn bij de Fietsersbond wel te vinden.
Na de ingebruikname werd op een OV-fiets via Rheeze en de Heemser
Hooilanden naar het station in Hardenberg gefietst, waar een tweede fietsenstalling naast het station is gebouwd. In die nieuwe stalling is de
200.000e fietsklem geplaatst – te herkennen aan de goudkleur - die met

enig ceremonieel vertoon op zijn plaats werd gezet door vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en ProRail.
Deze drie instanties hebben geld en inzet geleverd voor de fietsenstalling
of moeten dat nog doen, zoals de gemeente Hardenberg, die beloofd heeft
de stalling en omgeving netjes te houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat
de wrakken die nu nog veel plaats innemen, straks verwijderd zullen
worden.

Witte Paal terug
op de oude plek

de N36 waren enkele genodigden
aanwezig, die een speciale band
hebben met de paal. De bijna tachtigjarige mevrouw Janny de GraafOerlemans uit het Zuid-Hollandse
Brielle kent de paal sinds 1945,
toen ze op zoek naar voedsel in het
oosten van ons land terecht kwam
en de Witte Paal voor haar een baken was.

HARDENBERG – De Witte Paal staat weer op de plek waar hij hoort
te staan: op de kruising van de N34 met de N36. Tot voor kort was dat
een T-splitsing, maar het is nu een echte kruising, omdat de N36 is
doorgetrokken en met een boog om Ommen gaat. Dinsdag 18 mei is
in opdracht van eigenaar Rijkswaterstaat de paal midden op de nieuwe
rotonde geplaatst.
Die Witte Paal is het originele
exemplaar van vlak voor de Tweede
Wereldoorlog. Daarvoor was er
trouwens al vele tientallen jaren een
witte grenspaal op die plek. Niet om
de grens tussen de gemeenten
Hardenberg en Ommen aan te geven, wat de meeste mensen denken,

maar om de scheiding aan te geven tussen de Marke Diffelen en de
Marke Stegeren. De oude witte
grenspaal was volgens het Rijksarchief in Zwolle dan ook oorspronkelijk een laaksteen.
Bij het terugplaatsen van de Witte
Paal op de kruising van de N34 en

Promotie HHC naar Topklasse
HARDENBERG – Net als het afgelopen seizoen voetbalt HHC in de hoogste klasse van het zaterdagvoetbal. Alleen is dat niet meer de hoofdklasse,
maar de nieuwe topklasse. Na de 5-1 overwinningen thuis op Zwaluwen uit
Hoorn volstond zaterdag een 1-1- gelijkspel. Het ging echter niet zo makkelijk als menigeen van tevoren had gedacht. De honderden oranjesupporters
moeten af en toe even zijn stilgevallen, toen na de vlotte 1-0 de ploeg uit
Hoorn grote kansen kreeg op het uitbouwen van de score. Dankzij een portie
geluk en goed keeperswerk bleef HHC overeind. Toen Kenny Kroeze vlak
voor rust 1-1 scoorde was de wedstrijd eigenlijk voorbij. In de tweede helft
was Zwaluwen opnieuw de bovenliggende partij, maar gescoord werd er niet.
Na het eindsignaal kwam al snel de champagne op het veld en werd de promotie naar de topklasse uitbundig gevierd.

Behalve dat er een fietsenstalling is bijgekomen is ook de oude stalling
(bouwjaar 2000) onder handen genomen. Door die renovatie heeft Hardenberg nu de beschikking over zes kluizen met een OV-fiets. Dat zijn huurfietsen die gebruikt kunnen worden om treinreizigers naar hun eindbestemming te brengen. De provincie Overijssel investeert meer dan drie
ton in het project, zodat er in Overijssel de komende maanden 160 OVfietsen bijkomen

Maker van de paal
Ook voor mevrouw Marieke
Baarsma-Dijkstra uit Heino heeft
de paal een bijzonder betekenis,
want hij is namelijk gemaakt door
haar vader Kornelis Dijkstra. “De
eerste klus van mijn vader na zijn
opleiding weg- en waterbouwkunde
aan de HTS in Leeuwarden was het
werken aan de N34, vlak voor de
Tweede Wereldoorlog. Hij was nog
maar 20 jaar oud en was in de kost
was bij een familie in Mariënberg.
In het weekend op de fiets naar
Meppel waar zijn ouders woonden,
en dan maandagmorgen in alle
vroegte weer terug. Hij zat altijd vol
fantastische ideeën, en hij bedacht
toen dat een Witte Paal op die plek
wel aardig zou zijn. Samen met de
aannemer of de uitvoerder heeft hij
toen de paal gemaakt”, vertelt mevrouw Baarsma.
De paal kwam midden op de kruising te staan, met waarschijnlijk
een fles of iets dergelijks eronder.
“Hij deed dat vaak als geintje. Een

fles met daarin de namen van de
werkers of een boodschap. Die hebben we trouwens nooit meer teruggevonden, want op een gegeven
moment was de paal verdwenen.
Wij gingen toen ik nog jong was
vaak langs de Witte Paal, omdat
mijn vader wilde weten of ‘zijn’
paal er nog stond. En zomaar opeens was hij weg. Het bleek toen dat
ze hem naar de berm hadden verplaatst, waar hij niet meer opviel.”
Kornelis Dijkstra heeft de paal nog
regelmatig kunnen zien, omdat hij
in de buurt woonde. In de Tweede
Wereldoorlog zat hij ondergedoken
in een binnenvaartschip, na de oorlog werkte hij in Eindhoven om het
vliegveld te herstellen en daarna
werkte hij vele jaren bij de gemeente Hoogeveen, waar hij zijn
carrière beëindigde als brandweercommandant.

