Woensdag 11 augustus 2010

Orgelconcert – Organist Jan
Braakman geeft donderdag 12 augustus vanaf 20.00 uur een concert
in de Morgenlichtkerk in Hardenberg-Baalder. Op het programma
van staan werken van J.S. Bach.
Jan is organist van de protestantse
kerken in Borne en Daarle en het
huis van bewaring De Karelskamp
in Almelo. De toegang tot het concert is vrij, wel wordt bij de uitgang
een vrijwillige bijdrage gevraagd
ter bestrijding van de onkosten.
Standwerkers – In de omgeving
Bruchterweg/Fortuinstraat in het
centrum van Hardenberg wordt
donderdag 12 augustus voor de 35e
keer het Hardenbergse standwerkerconcours gehouden. Tussen
18.00 en 21.00 uur zullen 19 standwerkers, waaronder 5 dames, strijden om de Albert Hofstede wisselbokaal. Tot de deelnemers behoren
Hans Goppel, winnaar in 2009, en
de lokale favoriet Jan Hofstede,
Nederlands kampioen in 2005 en
2008. De prijsuitreiking wordt meteen na het concours gehouden in
theater De Voorveghter.
Boerenmarkt – Op Erve
Schöttinck in Oud Bergentheim
wordt zaterdag 14 augustus een
boerenmarkt gehouden. Van 10.00
tot 16.00 uur kunnen liefhebbers
terecht bij 30 kramen met o.a. oude
ambachten, streekproducten en
huis- en -tuin decoraties. Verder
wordt opgetreden door shantykoor
de Moskoufieten (om 15.00 en
16.00 uur) en de harmonicagroep
uit Bruchterveld. De toegang is gratis, parkeren koste een euro.
Jazz – Op zes plekken in het centrum van Hardenberg wordt zaterdag 14 augustus opgetreden door
jazzbands. Tussen 14.00 en 17.00
uur wordt het Hardenbergse Jazzfestival op straat gehouden, met een
vervolg van 17.00 tot 19.00 uur op
het terras van theater De
Voorveghter. Vanaf 19.00 uur speelt
in de grote zaal van het theater
Hans Dulfer met de Beets Brothers.
In de foyers treden het Duitse
gipsykwintet Douce Ambiance en
het Jazzteam uit Amersfoort op.
Open Dag – De supportersclub van
voetbalvereniging HHC houdt zaterdag 14 augustus een Open Dag,
speciaal bestemd voor de jeugd. De
jongeren kunnen spelletjes spelen,
de nieuwe selectie van HHC bewonderen en kijken naar een wedstrijd
van het eerste. De eerste activiteit
begint om 14.00 uur.

Negentig jaar onderwijshistorie vergruisd
HARDENBERG – De bouw van
een school maakt meer los dan de
sloop. Negentig jaar geleden stond
uitgebreid in de lokale krant te lezen dat de eerste steen was gelegd
voor de bouw van een Christelijke
Muloschool aan de Gramsbergerweg. Dat gebeurde 24 juni 1920,
door de voorzitter van het schoolbestuur J.C. Makkinga. De sloop
van diezelfde school, in juli 2010,
is bijna geruisloos voorbij gegaan.
Figuurlijk gesproken natuurlijk,
want de buurtbewoners hebben de
afgelopen weken wel een paar extra
decibels gehoord. De school is gesloopt en de stenen zijn vergruisd,
zodat ze bijvoorbeeld weer dienst
kunnen doen bij de aanleg van een
nieuwe weg.
Duizenden leerlingen hebben in de
loop der jaren de deur op de foto
vrijwel platgelopen. Eerst leerlingen van de Mulo, later van de Mavo
zonder naam en nog weer later van
de Mavo met de naam Vechtstede.
Vervolgens, na een fusie in de jaren 90, werd het gebouw gebruikt
door het Vechtdal College. Nadat
die school verhuisde naar het
nieuwe gebouw aan de Burgemeester Schuitestraat, heeft zo’n beetje
elke school van Hardenberg die tijdelijk ruimtegebrek had onderdak
gevonden in ‘de schoele an de
Grambargerweg’. Bij de bouw, in
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1920, telde de school 53 leerlingen die in drie lokalen
les kregen. Toen de school in de jaren ’80 onderdak
bood aan ongeveer 550 leerlingen, waren er 22 lokalen in gebruik. Van het complex resteert voorlopig alleen nog de gymzaal uit 1976. De rest van het terrein

wordt geschikt gemaakt voor woningbouw. Een stuk
ter grootte van 2400 m2 wordt eigendom van Gerrit
Muller, wiens woning aan de Gramsbergerweg 12
plaats moest maken voor de nieuwe verbindingsweg
tussen de Stationsstraat en de Parkweg.

Hoogenweg terecht verboden voor vrachtverkeer Protest tegen
HOOGENWEG - Zes minuten Duitslandweg in 2003 voldoende gemaakt, zodat minder zand wordt bomenkap
moeten omrijden met een vracht- zou zijn om het dorp veiliger te vervoerd. Het gevolg is dat de prijs
wagen is minder erg dan de levens van kinderen van de
Hoogenweg in gevaar brengen.
Dat oordeelde de rechtbank in
Zwolle in een zaak die onder
meer Diamant Beton had aangespannen tegen de gemeente
Hardenberg.
De gemeente heeft in januari besloten een deel van de Hoogenweg
te sluiten voor vrachtwagens, omdat er toch nog teveel vrachtverkeer
door het dorp reed. Hardenberg had
gedacht dat de aanleg van de

maken, maar enkele bedrijven kozen toch voor de kortste route van
zandwinputten in Itterbeck en
Wilsum (Duitsland) naar de Diamand Betonfabriek in Hardenberg.
Gevaarlijk voor met name de jeugdige inwoners van de Hoogenweg,
vond de gemeente, zodat alleen een
verbod voor vrachtwagens kon helpen. Dat verbod werd niet geaccepteerd door de betonfabriek. Het laten rijden van de vrachtwagens over
de Duitslandweg kost per rit 6 minuten extra rijtijd. Hierdoor kunnen per dag minder ritten worden

voor het zand stijgt en daardoor
moet het eindproduct meer kosten,
zegt de betonfabriek. Slecht voor de
concurrentie en dus moet het rijverbod van de baan.
Dat laatste vond de rechtbank niet.
Het is terecht dat de gemeente de
veiligheid in de bebouwde kom van
Hoogenweg zwaarder heeft laten
wegen dan de extra rijtijd, aldus de
rechter, die dan ook het beroep van
Diamand Beton en de vervoerder
tegen het besluit van de gemeente
Hardenberg ongegrond verklaarde.

Landbouwdag toeristische trekker

Film – In natuurcentrum De Koppel in Hardenberg wordt zaterdag
14 augustus van 14.00 tot 15.30 uur
de documentaire De grote rivieren
vertoond. De Franse fotograaf Yann
Arthus-Bertrand laat zien dat veel
grote rivieren in de problemen zijn
gekomen door menselijk ingrijpen,
maar hij geeft ook aan hoe het tij is
te keren. De toegang is gratis.
Slobberfeest – Traditiegetrouw
wordt de bouwvak afgesloten met
twee muziekavonden op het Wilhelminaplein in Hardenberg. Donderdag 12 augustus treden vanaf 20.00
op Dj Blonde Greet, Henk Wijngaard, Jetset en Starkoo. Vrijdag
geeft Margaretha Kleine om 21.00
uur de aftrap, waarna de Perfect
Showband de avond tot 01.00 uur
volmaakt. Bezoekers onder de 16
jaar kunnen geen alcohol kopen,
net zomin als jongeren onder de 20
jaar zonder een polsbandje.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG – Mochten er ooit activiteiten uit het Klepperstadprogramma worden geschrapt, dan toch
zeker niet de Landbouwdag. Niet alleen is het een toeristische trekker, het is ook een van de weinige zomerse
evenementen waar de bevolking nadrukkelijk bij betrokken is. Eén van de trekpleisters 30 juli was Herwin
Ribberink uit Bruchterveld, die met stoom en vuur in zijn mobiele hoefsmederij voor wat spektakel zorgde.

HARDENBERG – “De bouw heeft
het al zo moeilijk en dan gaat zo’n
geitenwollensokkenfiguur moeilijk
doen over een paar bomen. Stagneer de bouw van het centrum niet”,
is de - uiteraard - anonieme boodschap op internet aan een verontruste bewoner van de Kruserbrink
in Hardenberg. Die bewoner,
Francis Vos, maakt zich druk over
het omhakken van zo’n tachtig bomen en ongeveer evenveel struiken,
waardoor de sloop van de voormalige huishoudschool soepeler verloopt. Maar hij krijgt ook steun:
“Tegen de drang naar zogenaamde
vooruitgang is hier geen kruid gewassen. Alles moet weg, mooie
gebouwen, natuur. Alles wat stijl en
een ziel heeft moet verdwijnen volgens onze gemeente”, reageert een
ander. Natuurlijk ook anoniem,
want op internet kun je je makkelijk verschuilen.
De vroegere Clara Feyoenaschool,
het laatst in gebruik als tijdelijk
onderkomen voor het Greijdanus,
moet binnenkort worden gesloopt.
Om het slopen makkelijk te maken
moet een hele strook groen worden
gestript, zoals Vos het noemt in zijn
brief aan B&W en de raadsleden.
“In deze groenstrook staan een aantal bomen: hazelaars, meidoorns en
vleugelnoten. In het verleden heb
ik hier nesten aangetroffen van
houtduiven, eksters, merels, koolmezen, zwarte mezen. Door de
sloop verdwijnen ook de nesten van
de boerenzwaluwen en de gierzwaluwen”, meent Vos. Verder
vreest hij dat de privacy van de bewoners vermindert als de bomen
verdwijnen. In zijn brief aan de
politici vraagt hij om beschermende
maatregelen voor de groenstrook,
“zodat het geen tien tot twintig jaar
hoeft te duren om weer een fatsoenlijke groenstrook te krijgen.”
GroenLinks heeft over deze zaak
vragen gesteld aan B&W, die na de
vakantie van het college beantwoord zullen worden.

