Woensdag 21 juli 2010

Kortweg
Bingo – In gebouw de Wingerd bij
de Sionskerk in Mariënberg worden bingoavonden gehouden op 21
en 28 juli en 4, 11 en 18 augustus.
Zowel inwoners van Mariënberg als
gasten zijn welkom. De bingoavonden beginnen om 20.00 uur.

Monument onthuld met frisse duik

Paardenmelkerij - Aan de Voshaarsweg in Harbrinkhoek houdt
paardenmelkerij Sand zondag 25
juli van 10.00 tot 17.00 uur Open
Dag. Op het programma staan een
demonstratie paardenmelken, het
proeven van paardenmelk en elke
30 minuten een samenvattende
videofilm. Voor kinderen is er een
springkussen en de mogelijkheid
om pony te rijden onder begeleiding. De gehele dag zijn er paardenshows in de manege. Ook bij
slecht weer is men welkom bij dit
overdekte evenement.
Kamers – Woningstichting Beter
Wonen in Hardenberg biedt aankomende studenten voorrang bij de
zoektocht naar woonruimte in
Utrecht of Leiden. Dit is mogelijk
doordat Beter Wonen afspraken
heeft gemaakt met huisvestingbureaus voor studenten in beide steden. De woningstichting heeft inmiddels vijf aankomende studenten
aan een kamer in Utrecht geholpen,
maar zowel in Utrecht als in Leiden zijn nog kamers beschikbaar.
De aanmeldingsprocedure is op de
website van Beter wonen te vinden.
N48 - Vanaf vrijdag 23 juli 22.00
uur tot zaterdag 24 juli 6.00 uur
vinden er werkzaamheden plaats op
de N48 tussen aansluiting
Dedemsvaart en knooppunt Hoogeveen. In verband met deze werkzaamheden is dit deel van de N48
dan afgesloten. Gele borden geven
de omleidingroutes aan. Afhankelijk van de weersomstandigheden
en het verloop van de werkzaamheden kunnen de afsluitingen korter of langer duren.
Op stap – Landschap Overijssel
verzorgt donderdag 5 augustus een
excursie in de serie ‘Op stap’ in het
natuurgebied Beerze. Onder leiding
van een natuurgids kunnen
geïnteresseerden een prachtige
wandeling maken in dit afwisselend natuurgebied. De wandeling
start om 14.00 uur bij de oprijlaan
van landgoed Beerze aan de
Beerzerpoort en duurt ongeveer 2
uur. Beschermers van Landschap
Overijssel mogen gratis mee. Anderen betalen een geringe bijdrage.
Auke Vos – In Slagharen is zaterdag aan de Auke Vosstraat een
herinneringsmuur onthuld. De
muur gedenkt Auke Vos, die zo’n
80 jaar geleden eigenaar/directeur
van de plaatselijke melkfabriek
was. In de muur is de vos aangebracht die vroeger op de gevel van
de melkfabriek hing. De onthulling
gebeurde door mevrouw Vos-van
Aken, schoondochter van Auke Vos
en Gerard Pieper, oud-medewerker
van de melkfabriek. Vos, die veel
heeft betekend voor Slagharen, is
in 1933 overleden aan de gevolgen
van een verkeersongeval in de buurt
van Harderwijk.
Orgel - In de serie donderdagavondconcerten in Hardenberg bespeelt donderdag 22 juli de Engelse organist Timothy Parsons de
orgels in de Höftekerk en de
Stephanuskerk. Dit wandelconcert
begint om 20.00 uur in de
Höftekerk.

redactie@sallander.nl

De 80-jarige Karel Ekkel nam het monument in gebruik met een duik in het Zwolse kanaal.
VROOMSHOOP – “Vroomshoop was eens ’t putje van Twente, veel wateren vloeiden daar saam, vaak sloeg daar de jeugd op zijn tenten, verleende het plekje zijn faam.” Dat plekje, dat Vroomshoper Jan
Lindenhovius in de eerste zinnen van dit vers noemt, is het Snottergat.
Een plek, waar ‘snotters’, oftewel de jongeren van Vroomshoop, leerden
zwemmen en later hun eerste vriendinnetje of vriendje opdeden. Het
snottergat was de plek bij de sluis in het Zwolle kanaal, waar het overtollig water van het kanaal terecht kwam in de Linderbeek. Toen de beek
verdween, verdween ook het gat en werden het sluisje tussen kanaal en
beek overbodig. De lokale kunstenaar Karel Ekkel wist de schuiven van
het sluisje echter voor het nageslacht te bewaren en donderdag 15 juli
werden ze weer teruggeplaatst. Niet als gebruiksvoorwerp, maar als monument. Waterschap Regge en Dinkel heeft met een omvangrijke her-
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inrichting van het Zwolse kanaal de afwatering in dit gebied verbeterd.
Die herinrichting, bestaande uit het verbreden van de bermen langs het
kanaal en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, is donderdag afgesloten met de onthulling van het monument. Al eerder was een infobord bij de sluis geplaatst met informatie over de herinrichting en de
historie van het kanaal. De onthulling werd verricht door bestuurslid Henk
Holterman van het waterschap en door Karel Ekkel en zijn tweelingzus
Jennie. Een lintje doorknippen vond Ekkel te saai, zodat hij iets verrassends
had bedacht. Nadat de plastic bedekking van het monument was verwijderd, dook de 80-jarige Vroomshoper het kanaal in, om even later proestend en snotterend weer aan wal te gaan. Vervolgens kon de bevolking
van Vroomshoop in een feesttent een mini-expositie bekijken van de stichting Levend Vroomshoop, over de geschiedenis van het kanaal.

Arriva koopt Spurttreinen Baanbreker blijft monument
– De voormalige aardappelmeelfabriek de Baanbreker
voor de lijn Zwolle-Emmen LUTTEN
in Lutten blijft een gemeentelijk monument. Dat hebben B&W van
HARDENBERG - Arriva gaat
het treinvervoer op het traject
Zwolle-Emmen uitvoeren met
gloednieuwe elektrische treinen
van het Zwitserse bedrijf Stadler.

voor fietsen, een loungehoek en een
vaste balie voor de stewards waar
reizigers terecht kunnen met vragen. De huisstijl van de treinen
staat nog niet vast.

In december 2012 gaat de treinconcessie in. Hiervoor heeft Arriva
14 Spurttreinen besteld, waarvan 6
treinen met 2 treinstellen en 8 treinen met 3 treinstellen. Op het traject Almelo-Mariënberg gaat Arriva
rijden met de bestaande Lint dieseltreinen die, voordat Arriva het vervoer van Connexxion overneemt,
helemaal worden vernieuwd.
De Spurttreinen zijn voorzien van
onder andere een 1e klas compartiment met 16 zitplaatsen, een
werk- en stiltecoupe, genoeg plek

De nieuwe treinvervoerder (vanaf
9 december 2012 Zwolle-Emmen,
de lijn Almelo-Mariënberg volgt
een jaar later) zegt goede ervaringen te hebben met de Spurttreinen
van Stadler in Noord-Nederland en
op de Merwede-Lingelijn. “Ze zijn
milieuvriendelijk en maken weinig
lawaai. Daarnaast zijn het transparante, gelijkvloerse en veilige treinen met airco, treinen waarmee het
plezierig en comfortabel reizen is”,
aldus Arriva-directeur Anne
Hettinga.

Hardenberg besloten, nadat tegen het oorspronkelijke besluit van
de gemeenteraad uit 2002 bezwaar was gemaakt door eigenaar De
Wildkamp Beheer.
Dat er zo lang is gewacht met een
definitieve uitspraak komt, doordat
de bezwaarmaker in 2003
opschorting van het bezwaar heeft
gevraagd en gekregen. Er is nu na
al die jaren toch een besluit genomen, op verzoek van Jarola Beheer,
de opvolger van de Wildkamp Beheer. B&W van Hardenberg, die
sinds 2004 zelfstandig mogen besluiten of een pand de status van
gemeentelijk monument krijgt,
hebben eerst nog advies gevraagd
aan de monumentencommissie en
de commissie bezwaarschriften.
Nadat beide instellingen groen licht
hebben gegeven hebben B&W be-

Ziekenhuizen werken samen bij opleiden professionals
HARDENBERG - Zes ziekenhuisorganisaties in Gelderland, Drenthe en Overijssel gaan nauw samenwerken bij de opleidingen voor de
functies van operatieassistent,
anesthesiemedewerker, Intensive
Care verpleegkundige, Cardio Care
verpleegkundige en Spoedeisende
Hulp verpleegkundige. Aanleiding
voor de samenwerking is de hui-

dige krapte op de arbeidsmarkt
voor deze functies. Door de handen ineen te slaan verwachten de
ziekenhuizen zowel nu als in de
toekomst kwaliteit en continuïteit
van zorg te kunnen blijven bieden
aan de inwoners in hun
verzorgingsgebied. De ziekenhuizen benutten daarbij elkaars kennis en ervaring om tot vernieuwing

van de inrichting van de gespecialiseerde ziekenhuiszorg te komen.
Verder onderzoeken ze of een vorm
van gezamenlijk opleiden mogelijk
is en helpen ze elkaar de (tijdelijke)
tekorten en mogelijke overschotten
op te vangen. Eén van de deelnemers is het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg. De afspraken
gelden voorlopig voor twee jaar.

sloten de monumentenstatus van de
Baanbreker te handhaven. Volgens
het gemeentebestuur is dit ook een
positieve ontwikkeling voor de eigenaar van het pand, want nadat
de Wildkamp het pand heeft verlaten vanwege verhuizing naar
Coevorden kan overheidssubsidie
worden aangevraagd voor het opknappen van industrieel erfgoed.
De monumentenstatus kan hiervoor
van belang zijn, menen B&W.

Seintje per sms
HARDENBERG – “Het ei van
Columbus”, is de algemene reactie
op internet, nadat bekend was geworden dat de gemeente Hardenberg sms-diensten gaat gebruiken
voor haar inwoners. Met ingang
van woensdag 21 juli stuurt de gemeente een sms (een tekstbericht op
een mobiele telefoon) naar klanten
die wachten op een paspoort of rijbewijs. Zodra de documenten klaar
zijn wordt automatische een sms’je
gestuurd naar de klanten, als die
hebben aangegeven dat ze daar prijs
op stellen. Aan de sms-service zijn
geen extra kosten verbonden.

