Woensdag 14 juli 2010

Kortweg

Jongeren blij met nieuwe skatepark

Vlinders - Landschap Overijssel
houdt zondag 18 juli bij natuurcentrum De Wheem in Oud
Avereest een activiteitenmiddag.
Om 13.30 uur start er een excursie
door het Reestdal. Samen met een
natuurgids gaan de deelnemers op
zoek naar de vlinders en libellen
van het Reestdal. In De Wheem
staan kraampjes van Ambachten
van Vrogger en noew met demonstraties kantklossen en mutsen maken, Hinke Postma showt decoraties van natuurlijke materialen en
in de gelagkamer is een expositie
te zien van Berend Hakkers. De
Wheem is geopend tot 17.00 uur.
Summergames – In de Hardenberger wijk Heemse worden deze
maand op drie woensdagen sportieve activiteiten gehouden voor
jongeren van 12 tot 16 jaar. Stichting De Stuw en de gemeente trekken samen op om het Blokkenplein
aan de Rembrandtlaan om te toveren in een sportveld. Woensdag 14
juli worden soccergames gehouden,
21 juli zijn de watergames aan de
beurt en 28 juli is gereserveerd voor
een zeskamp. De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en duren tot
16.30 uur. Deelname is gratis. Van
tevoren opgeven kan via
j.v.d.plas@destuw.nl, maar de jongeren kunnen zich ook op de dag
van de wedstrijden nog aanmelden
bij de organisatoren.
Topklasse – HHC uit Hardenberg
speelt de eerste wedstrijd in de
nieuwe Topklasse op zaterdag 21
augustus in en tegen Katwijk. Een
week later ontvangt men
Genemuiden op sportpark De Boshoek. Er wordt ook enkele malen
doordeweeks gespeeld. De eerste
keer is dinsdag 31 augustus in Rijssen tegen Excelsior. Op de 10 e
wedstrijddag, woensdag 16 oktober,
wordt tegen een oude bekende met
een nieuwe naam gespeeld. Flevo
Boys heeft met ingang van dit seizoen de plaatsnaam Emmeloord
aan de clubnaam vastgeplakt.
Te kort – De zwembaden in de gemeente Hardenberg moeten er snel
voor zorgen dat ze de financiën
weer op orde krijgen, vinden B&W.
Uit het jaarverslag 2009 blijkt dat
de begroting met een kwart miljoen
euro is overschreden. Dit negatieve
resultaat wordt veroorzaakt door
hogere personeelskosten, hogere
energielasten en een veelheid aan
kleinere onderhoudskosten. Dit jaar
kan het gat gevuld worden met geld
uit de zwembadbuffer, maar voor
volgende jaren moeten de kosten
fors omlaag. Het verhogen van de
toegangsprijs is nog niet aan de
orde, maar dit kan wel in beeld komen als de gemeente op een rijtje
zet hoe er bezuinigd kan worden en
hoe de gemeentelijke inkomsten
verhoogd kunnen worden.
Thomashuis – Het bedrijf De Drie
Nootenbomen wil van de voormalige boerderij aan de Parallelweg 58
in De Krim een Thomashuis maken. Een Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor acht volwassenen met een verstandelijke
beperking. Het huis wordt geleid
door twee ‘zorgondernemers’: een
echtpaar dat er ook woont en de bewoners begeleidt en verzorgt. Zij
runnen het Thomashuis als een bedrijf. Anno 2009 waren er 70 van
dergelijke bedrijfjes in ons land. De
gemeente Hardenberg wil in principe meewerken aan het wijzigen
van het bestemmingsplan.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – “Een gigantisch vette baan, die curved rail ziet er
clean uit. Echt heel dat uberdope park trouwens, concrete rocks.”
Voor de meeste mensen zal dit wartaal zijn, voor skaters is het dagelijks taalgebruik. Op internet zijn volop lovende woorden te vinden
over het nieuwe skate- en BMX-park in het Kruserbrinkpark in
Hardenberg, dat donderdag 8 juli officieel in gebruik is genomen.
De gemeente Hardenberg is de voornaamste geldschieter, maar ook
woningstichting Beter Wonen heeft een financiële bijdrage geleverd. Van
beide organisaties waren donderdag 8 juli vertegenwoordigers aanwezig
bij de officiële ingebruikname. Die opening werd verricht door twee BMX-

ers op hun fietsjes en een skater, onder toeziend oog van vele leeftijdgenoten die uit de (verre) omgeving naar Hardenberg waren gekomen voor
het openingsfestijn. En gadegeslagen door bewoners van de Parkweg flats,
die nog niet meteen overlopen van enthousiasme, vanwege het lawaai en
de rommel die de jongeren produceren.
De herinrichting van de rest van het Park Kruserbrink start in de tweede
helft van 2010 en is naar verwachting in het voorjaar van 2011 afgerond.
Er komen nog overnachtingplaatsen voor campers, de vijver krijgt een
open verbinding met de Oude Radewijkerbeek, de speelvoorzieningen in
het park worden uitgebreid en er komt een sortimentstuin.
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Laatste deel Oosteinde Nieuw museum in Sibculo
wordt ook opgeknapt
HARDENBERG – Het Oosteinde
in Hardenberg, ruwweg tussen
bloemenwinkel De Lelie en
kledingzaak Sproetjes, is het laatste deel van het project VoorstraatOosteinde dat nog opgeknapt moet
worden.
De bedoeling was dit tegelijk te
doen met de bouw van woningen
en winkels aan de zuidkant van het
Oosteinde (vanaf de Aldi tot en met
de ingang naar het Israël
Emanuelplein). Nu het vanwege de
economische crisis nog wel een
paar jaar kan duren voordat deze
woningen en winkels worden gebouwd, moet de gemeente zelf maar

iets doen aan het verbeteren van de
kwaliteit van de weg. Daarbij komt
dat de grond voor de vroegere garage van Ten Cate nog gesaneerd
moet worden. Uit drie varianten
hebben B&W ervoor gekozen de
noordkant van de weg en het trottoir helemaal op de knappen en de
zuidkant een beetje, om geen geld
over de balk te gooien. Als het
woon- en winkelproject aan de
zuidkant toch nog wordt opgepakt,
kan de straat helemaal worden vernieuwd door de gemeente. De
winkelbouwer kan dan de grond
onder het voormalig tankstation
schoonmaken.

Onderzoek nieuwe slijterij
HARDENBERG - De eigenaar van
de nieuwe slijterij De Schenckerij
aan De Brink in Hardenberg kan
binnenkort bezoek verwachten van
de gemeente Hardenberg. Hij wilde
op die plek een slijterij beginnen,
maar daar was de gemeente op tegen. Detailhandel hoort in het centrum, is het gemeentelijk beleid.
Daarop werd een nieuwe aanvraag
ingediend, waarbij in het pand aan
De Brink een groothandel zou komen met een klein stukje slijterij.
“Voor de overbuurman die kerstpakketten voor zijn personeel koopt
in de groothandel, maar ook wel

een flesje wijn voor de verjaardag
van zijn vrouw wil meenemen”,
was de motivatie. Dit verhaal ontroerde de gemeente zo zeer, dat het
plan nu wel werd goedgekeurd.
Maar dankzij artikelen in kranten
waarin alleen maar over de slijterij
werd gesproken en advertenties
waarin alleen maar reclame werd
gemaakt voor de slijterij, begint bij
de gemeente het idee post te vatten
dat men misschien om de tuin is
geleid. Om te kijken of de eigenaar
zich aan de voorwaarden heeft gehouden wordt eerdaags een
controlebezoek gebracht.

SIBCULO – Het nieuwe kloostermuseum aan de Kloosterdijk in
Sibculo wordt vrijdag 16 juli officieel geopend. Zaterdag 17 juli is
er open huis voor donateurs van de
stichting, inwoners van Sibculo en
andere belangstellenden. Daarna is
het museum open op woensdag,
donderdag en zaterdag van 10.00
tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.

Het museum wordt beheerd door
vrijwilligers van de stichting Klooster Sibculo. Deze stichting is opgericht nadat in 2003 het 750-jarig
bestaan van Sibculo werd gevierd.

De stichting heeft een ruimte naast
de Sparwinkel geschikt gemaakt
voor gebruik als museum. Dit is
overigens het tweede museum dat
ooit gewijd is aan de historie van
het vroeger Cisterciënzer klooster
in Sibculo. Zo’n 80 jaar geleden,
na opgravingen op het kloosterterrein, is het eerste museum in
gebruik genomen. Halverwege de
jaren ’60 werd het museum opgeheven en verhuisden de opgegraven restanten naar de Oudheidkamer Twente,
waar
ze
waarschijnlijk ergens in een depot
liggen verborgen.

Brandweerkazerne heeft opknapbeurt nodig
HARDENBERG – De brandweerkazerne in Hardenberg zal nog wel
een poosje dienst moeten doen. Er
was al twee miljoen euro gereserveerd om een nieuwe kazerne met
een prijskaartje van zeven miljoen
te bouwen, maar omdat de politieke
partijen hebben afgesproken dat in
deze regeerperiode niet te doen, is
het geld toegevoegd aan de algemene investeringspot. Toch moet er
wel iets gebeuren om de kazerne de
komende jaren leefbaar te houden.
Het meubilair is 35 jaar oud, de
vloerbedekking is versleten, voor de
vrijwilligers ontbreken kleed- en
bergruimtes en de toiletten stammen ongeveer uit de middeleeuwen.
De brandweerlieden denken dat
hiervoor zo’n 150.000 euro uitgetrokken moet worden. B&W heb-

ben voorlopig nog niets toegezegd,
maar ook nog niets afgewezen. De
wensen worden meegenomen in de
begroting voor 2011.

Natuurwandelingen
COLLENDOORN - Tijdens de
vakantieweken houdt de boswachter van Landschap Overijssel wekelijks een wandeling door het natuurgebied Collendoorn bij
Hardenberg. De route van 3 kilometer lang wordt op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
gelopen, te beginnen op 13 juli en
eindigend op 31 augustus. Van de
deelnemers wordt een kleine vergoeding gevraagd. De start is op de
parkeerplaats aan de Kerkdijk.

