Woensdag 9 juni 2010

Kortweg
Voetbal – Topklasser HHC speelt
zaterdag 24 juli op sportpark De
Boshoek in Hardenberg een oefenwedstrijd tegen eerstedivisionist FC
Volendam. Aanvang 17.00 uur.
Voetbal (2) – Het voormalige ‘Kanon van HHC’ is niet meer. Freek
Becker, oud-wethouder van de gemeente Twenterand, is vorige week
maandag op 62-jarige leeftijd overleden. Becker begon zijn voetbalcarrière bij Mariënberg, speelde
daarna van 1967 tot 1970 in de 3e
klasse bij HHC in Hardenberg,
waarna hij vertrok naar DETO
Vriezenveen. Op de ranglijst met
topscorers staat Becker op een zesde
plek. In drie seizoenen HHC
scoorde hij 53 keer.
Opening – Het Inloop- en
activiteitencentrum De Buurtkamer
in De Krim wordt vrijdag 18 juni
officieel geopend. Dat gebeurt door
wethouder René de Vent en vaste
gast mevrouw F. van de Belt. Aansluitend is er van 12.30 tot 15.00
uur een open huis voor belangstellenden. De Buurtkamer is in december 2009 gestart en draait voor
het grootste deel op vrijwilligers.
De Saxenburgh Groep biedt professionele begeleiding bij de activiteiten. De ruimte aan de Planetenweg
biedt plaats aan 20 personen. De
meeste bezoekers zijn alleenstaand,
maar ook echtparen waarvan één
partner afhankelijk is van zorg weten de weg te vinden.
TT – In Ane wordt zaterdag 19 juni
voor de 7 e keer de Classic TT
Gramsbergen gehouden. Speciale
gast is achtvoudig wereldkampioen
Phil Read. De 71-jarige Engelsman
was actief in de periode 1961-1976.
Hij was de eerste coureur die in zowel de 125cc, de 250cc als de 500cc
wereldtitels behaalde en de enige
die wereldkampioen werd als privérijder. Voorafgaand aan de races
wordt een keuring gehouden. dat
gebeurt vrijdag vanaf 19.00 uur bij
café Bolte in Gramsbergen. Op de
wedstrijddag beginnen de trainingen om 10.00 uur. De eerste race
start om 12:50 uur. Net als andere
jaren is de toegang gratis.
Cup – HHC uit Hardenberg is net
als verleden jaar winnaar geworden
van de gemeentecup. In de finale
werd vrijdag op sportpark Baalderveld met 3-0 gewonnen van
Hardenberg’85.
Bekeuring - Vanaf 1 juni kunnen
de Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente Hardenberg bekeuringen
uitdelen voor overtredingen op het
gebied van overlast en vandalisme.
De hoogte kan variëren van 20 euro
tot 240 euro. De gemeente wil hiermee de zogenaamde kleine ergernissen, zoals vernielingen, milieuovertredingen en vandalisme
bestrijden.
Lucht - De provincie Overijssel
stelt extra geld beschikbaar voor
veehouders. Zij kunnen subsidie
krijgen voor de aanschaf van
luchtwassers. Dat zijn installaties
die zo’n 75 procent van de ammoniak uit de lucht halen. Vooral gesloten varkensstallen hebben baat
bij dergelijke apparaten. Veehouders kunnen een aanvraag voor
subsidie indienen bij het Ministerie van LNV. Overijssel doet daar
1,5 miljoen euro bij. De extra investeringen zijn mogelijk door de
verkoop van Essent aandelen.

redactie@sallander.nl

Kleding voor een paar maatjes meer
HARDENBERG
–
Een
consumentenbeurs organiseren
voor mensen met een maatje
meer. Dat was de wens van
Joyce Mittendorff, beursorganisator van de Evenementenhallen van der Most. Afgelopen week heeft ze zelf die wens
laten uitkomen, hoewel de ‘mensen’ bijna uitsluitend vrouwen
waren. “Size More is mijn missie”, vertelde ze, “want het is
voor mensen met een maatje
meer een hele onderneming om
aan mooie kleren te komen. Hier
staan al hun winkels bijeen, zodat ze ook echt eens kunnen
shoppen.”
De beurs in Hardenberg, die voor
de eerste keer werd gehouden, telt
weinig concurrenten. Op dit moment kent alleen Eindhoven ook
een beurs voor ‘een maatje meer’.
Die uitdrukking moet trouwens wel
ruim worden genomen, omdat de
meeste bezoekers niet één maatje
maar vele maten meer nodig hebben. En allemaal konden ze vrijdag en zaterdag aan hun trekken
komen. De goedkopere winkels
waren aanwezig op de beurs, maar
ook de duurdere merken waren vertegenwoordigd. Alleen niet voor
mannen. Volgens Joyce lieten de
winkeliers het afweten, want ze
waren wel benaderd.
Om de keus voor de dames te vergemakkelijken werd een modeshow
gehouden, waaraan bijna alle
beurshandelaren meededen. Vijf
fors gebouwde dames showden alles wat aanwezig was, zelfs een
wandeling over de catwalk in ondergoed werd niet geschuwd. Naast
de modeshows vonden er metamorfoses plaats (haar en make-up) en
traden er artiesten op. De data voor
de volgende beurs zijn ook al bekend, namelijk 16 en 17 april 2011.
De verkoopster van de
handgemaakte laars heeft zelf
schoenmaat 39. Het exemplaar
dat voor haar staat is ‘een paar
maatjes meer’, namelijk maat 53.
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Hardenberger Veteranendag dit jaar groter van opzet
HARDENBERG – De derde Hardenberger Veteranendag
wordt gehouden op zaterdag 19 juni. Omdat het dit jaar
65 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd, is de Veteranendag dit jaar groter van opzet. Zo wordt een rondtocht gehouden van militaire voertuigen en is in theater De
Voorveghter een tentoonstelling te zien.
Er is voor gekozen om de
Hardenberger Veteranendag een
week eerder te houden dan de nationale Veteranendag, om iedereen

de gelegenheid te geven ook de nationale Veteranendag in Den Haag
te bezoeken. Op 19 juni start om
9.30 uur op het Wilhelminaplein in

Rookmelders voor
onveilige woningen
HARDENBERG – Wat in Hoofddorp en Zaandam is gebeurd kan
ook in Hardenberg gebeuren: een
brand die van de ene rijtjeswoning
overslaat naar de andere, omdat de
woningen niet brandveilig zijn gebouwd.
In de gemeente Hardenberg telt de
groep rijtjeswoningen met een plat
dak of met een kap afgedekt ruim
8500 stuks. De gemeente heeft als
steekproef een derde deel aan de
hand van bouwtekeningen laten

onderzoeken. Tenminste, dat was
de bedoeling, maar van meer dan
de helft was geen gedetailleerde
tekening meer aanwezig, zodat niet
beoordeeld kon worden of de woningen wel of niet brandveilig zijn.
Van het resterende deel bleek zo’n
kwart onveilig (290 woningen) en
driekwart wel veilig. Het gemeentebestuur gaat met deze cijfers in
de hand de woningeigenaren benaderen om ze te bewegen,
rookmelders aan te schaffen.

Hardenberg de rondtocht van militaire voertuigen. De voertuigen rijden vervolgens via de rotonde de
Europaweg op. Via de Molenweg
en Brinkstraat rijden ze naar theater de Voorveghter aan het Badhuisplein. Daar is van 10.00 tot 13.00
uur een show van Keep them Rolling en Dutch Peace Army. In de
Voorveghter is van 10.00 tot 13.00
uur een tentoonstelling over wereldwijde vredesmissies en over
militaire attributen. Deze tentoonstelling is voor iedereen gratis toegankelijk. Lokale veteranen zijn

aanwezig om bezoekers te woord te
staan. Om 14.30 uur start het officiële programma bij theater de
Voorveghter met een voor iedereen
bij te wonen vlaggenparade en de
herdenking van de gevallenen. Vervolgens wordt er in de Voorveghter
voor de veteranen het officiële programma gehouden. Hier worden
enkele toespraken gehouden. Ook
houdt een aantal jongere veteranen
een presentatie over wereldwijde
vredesmissies. Daarnaast wordt er
gelegenheid geboden voor onderlinge ontmoeting.

OBS Baanbreker verkocht
LUTTEN – De Hardenberger J.H.
Lennips wordt de nieuwe eigenaar
van de voormalige OBS De Baanbreker in Lutten. Althans, als het
bestemmingsplan voor het schoolgebouw wordt gewijzigd.
Lennips wil het pand geschikt maken voor recreatieve doeleinden,
zodat er groepen kunnen logeren.
In minder drukke perioden kan de
school dienst doen als vergaderruimte of gebruikt worden voor
conferenties met slaapgelegenheid.

De school is via openbare inschrijving verkocht. Lennips bood bijna
3,3 ton, waarmee hij wel 80.000
euro boven de boekwaarde zat,
maar volgens de gemeente heeft hij
een reële prijs geboden. Twee jaar
geleden werd het schoolgebouw gesloten vanwege daling van het
leerlingenaantal. De overgebleven
scholieren vormden samen met de
leerlingen van Sluis Zes in
Dedemsvaart de nieuwe school Het
Talent.

