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De gemeente Hardenberg wil 55plussers uit de kern Hardenberg een
bridgecursus aanbieden. Die cursus
is onderdeel van het project Denken en Doen. Maar eigenlijk zou
het geld beter besteed kunnen worden aan een cursus Fatsoenlijk Nederlands Schrijven voor ambtenaren. Vorige week stuurde de

gemeente een persbericht met de
woorden: “Het project Denken en
Doen vloeit voort uit het Nationaal
Actieplan Sport en Bewegen. Een
landelijke impuls, waar de gemeente Hardenberg aan meedoet.
Met behulp van deze impuls worden kansrijke beweeginterventies
ingezet om mensen te stimuleren
om (meer) te gaan bewegen.” Verder commentaar lijkt mij overbodig, behalve nog even dat de
bedenker van die zinnen meteen op
non-actief gezet zou moeten worden, zonder behoud van salaris.
Daarnaast is het natuurlijk vreemd
dat gedacht wordt dat bridgen de
mensen stimuleert om meer te gaan
bewegen. Of het moet zijn dat de
gemeente al tevreden is als men-

sen hun polsen in beweging zetten
met het werpen van kaarten en het
achterover tikken van sherry en
oude jenever. Net zo vreemd is het,
dat de grens bij 55 jaar wordt gelegd. Landelijk gezien hebben mensen van die leeftijd vaak de drukste
banen en de meeste sociale contacten. En weet u wanneer de cursussen worden gehouden? Op
maandagmiddag en woensdagmorgen, tijdstippen dat normale
mensen aan het werk zijn. Trouwens, waarom wordt bridgen aangeprezen? Waarom geen schaken,
dammen of andere denksport? Je
moet altijd wantrouwig zijn bij dit
soort zaken, want het zit er dik in
dat de bridgebond de zaak sponsort
om er zelf beter van te worden.

Moet de gemeente zich trouwens
wel met dit soort zaken bezighouden? Is mensen laten bridgen nou
een kerntaak van onze lokale overheid? In Hardenberg.nu stond te
lezen hoeveel respons de bedenker
van dit plan verwacht. Van de 5.000
aangeschreven personen blijft bijna
100 man over, is de verwachting.
Een verwachting die gebaseerd is
op landelijke cijfers. Dat is me
nogal een heisa om amper 2 procent van de doelgroep eraan over
te houden. Het beste is daarom de
brieven van de bemoeizuchtige gemeente daar te deponeren waar ze
thuis horen: in de prullenbak. En
laat de bridgebond maar
advertentieruimte kopen als ze zo
graag leden erbij wil hebben.

Kortweg
Manege - Jantje Dolfing van manege Hoogenweg mag van de gemeente Hardenberg de manege
vernieuwen en uitbreiden. De huidige manege is ongeveer 2600 m2
groot. Een groot deel hiervan
wordt gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. Daarnaast wordt de
hal uitgebreid met zo’n 800 m2 om
de paarden meer ruimte in de stallen te kunnen bieden en om te kunnen voldoen aan de nieuwe dierenwelzijnnormen.
Planschade – Enkele bewoners
van de Willebrandt van Oldenburgstraat en de Koppellaan in
Hardenberg hebben tevergeefs geprobeerd schadevergoeding te krijgen van de gemeente. Zij menen
dat hun woningen minder waard
zijn geworden doordat de gemeente toestemming heeft gegeven
voor de bouw van een appartementencomplex op de hoek van de
Europaweg. Het door de gemeente
ingeschakelde Kenniscentrum
voor Overheid en Bestuur vindt dat
er geen grond is om planschade te
betalen, omdat een taxateur heeft
aangegeven dat de waarde van de
woning niet is verminderd. B&W
nemen dit advies over.
Komgrens – Hardenberg-stad
wordt een beetje groter. De komgrens bij de prinses Amaliabrug
wordt verlegd, zodat bromfietsers
die via de Koehierdesteeg van de
woonwijk de Marslanden naar
Hardenberg v.v. rijden kalmer aan
moeten doen. Nu mag er nog 45
km per uur worden gereden, terwijl volgens de politie 30 km meer
dan genoeg is.
Om dat voor elkaar te krijgen moet
de Koehierdesteeg binnen de bebouwde kom komen te liggen. Begin september worden de borden
verplaatst, waarna de politie kan
controleren of de bromfietsers zich
aan de snelheid houden.

De Vecht
als zwembad
HARDENBERG - Donderdag was
het water in de Vecht tegenover
café Docks nog vrijwel onzichtbaar
door een groene drab. Een dag later hadden de vrijwilligers van

zwem- en waterpolovereniging De
Grunte het haventje en omgeving
helemaal gebruiksklaar gemaakt
voor de tweede editie van de Waterpolo & Vechtrace. In de Vecht waren waterpolovelden gecreëerd.
Een kleine 100 zwemmers zwommen richting de prins WillemAlexanderbrug voor hun wedstrijd
over maximaal 1500 meter.

Jodenster: Made in Twente
REGIO – Nog niet zo lang geleden
werd algemeen gedacht dat de gele
Davidsterren die de joden in de
Tweede Wereldoorlog moesten dragen afkomstig waren uit de Poolse
stad Lodz. Maar uit onderzoek is
gebleken dat ze veel dichterbij waren gemaakt, namelijk in Twente.
Het was om precies te zijn in
Enschede, in de Stoomweverij Nijverheid. Extra wrang: dat was een
fabriek van de joodse familie Van
Gelderen. De vier Van Gelderenbroers die de directie vormden waren toen al ondergedoken, zodat de
uitvoering niet door hen werd geregeld maar door een Duitse Verwalter, een zaakwaarnemer. Dat
niet Lodz maar Enschede de plaats
van herkomst was werd een conservator van het Joods Museum in
Amsterdam in 1997 duidelijk, toen
een hele rol geel katoen, bedrukt
met jodensterren, werd geëxposeerd
en hij op de achterkant de plaats-

naam Enschede zag staan.
Dit verhaal is uitgebreid te vinden
in deel 11 van de serie Twente, toen
en nu. Dit deel, vers in de boekhandel, behandelt de Tweede Wereldoorlog. Er staat onder meer een
verhaal in over Rijkswerkkamp
Twilhaar bij Nijverdal, dat net als
de kampen in Kloosterhaar en
Hardenberg door de Duitsers gebruikt werd om joodse mannen
dwangarbeid te laten verrichten,
een soort voorportaal voor
Westerbork. Verder komen onder
meer aan bod Huize Ludwina in
Zenderen, de villa van de Twentse
knokploegen, landgoed Twickel bij
Delden, dat het hoofdkwartier was
van de Canadezen en waar rijkscommissaris Seyss Inquart een
poosje als krijgsgevangene in een
tentje is vastgehouden en havezate
Herinckhave bij Fleringen, eigendom van de beruchte NSB-voorlieden Egon en Ernst von
Bönninghausen.

Het was even bibberen voor de dames van ZPC Twenhaarsveld uit Holten,
omdat ze gewend zijn te trainen en te spelen in verwarmde zwembaden.
© Roel Gritter

Bewoner reageert te laat
HARDENBERG - De bomen naast de vroegere Clara
Feyoenaschool aan de Marslaan in Hardenberg worden terecht
gekapt. Dat antwoorden B&W in een brief aan GroenLinks-raadslid Kees Slingerland. Die had hierover vragen gesteld nadat buurtbewoner Vos aan de bel had getrokken.
Op de plek waar nu nog eventjes
de school staat worden huizen gebouwd met eigen tuinen. Die tuinen grenzen aan het pad achter de
woning van de heer Vos. In contracten met Beter Wonen en Van
Dijk Bouw is vier jaar geleden al
afgesproken, dat het terrein bouwrijp wordt opgeleverd, dus zonder
gebouwen en zonder de bestaande
bomen en struiken. Dat zou al twee
jaar geleden gebeuren, maar omdat
de
gereformeerde
school
Greijdanus langer gebruik moest
maken van het gebouw is de termijn met twee jaar verlengd. In het
contract met de bouwers is ook vastgelegd waar en hoeveel groen zij
zullen terugplaatsen in de wijk.
Voor het kappen van de huidige
bomen is eind maart een aanvraag
ingediend die zes weken ter inzage
heeft gelegen. In die periode heeft
niemand gereageerd. Vervolgens is
de vergunning verleend, waarna
belanghebbenden tot begin augus-

tus in beroep konden gaan bij de
rechtbank in Zwolle. Ook dat is niet
gebeurd. De brief van de heer Vos
en de vragen van GroenLinks komen dus een beetje als mosterd na
de maaltijd, moet de conclusie zijn.
Dat de gemeente niet erg kritisch
heeft onderzocht wat de waarde van
het groen is klopt niet, vinden
B&W. In opdracht van het bureau
Ecogroen is in juni veldonderzoek
gedaan om te kijken of beschermde
dieren in het schoolgebouw aanwezig zijn. Dat blijkt niet het geval te
zijn. Er leven wel een paar mussen
en een stuk of wat zwaluwen waarvoor vervangende huisvesting
wordt gezocht. Bovendien mag de
aannemer alleen slopen en bomen
kappen buiten het broedseizoen,
dus met de aandacht voor flora en
fauna zit het wel goed, meent de
gemeente. Met de sloop van de 50
jaar oude huishoudschool wordt in
september begonnen.

Fotowedstrijd - De Euregio houdt
een fotowedstrijd voor grensbewoners. Hoe leeft u in het Nederlands-Duitse grensgebied en
Hoe brengt u uw vrije tijd door?
zijn onderwerpen waarover de fotograferende grensbewoner een
digitale prent zou kunnen
inzenden. Foto’s kunnen t/m 15
september gestuurd worden naar
foto@euregio.nl. De deelnamevoorwaarden zijn te vinden op
www.euregio.nl.
Zwanger – Het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg houdt
maandag 6 september een
voorlichtingsavond voor zwangeren en hun partner. De avond is
bedoeld om aanstaande ouders in
algemene zin voor te bereiden op
de komst van de baby en de kraamtijd thuis, maar ook op een eventuele ziekenhuisopname. De voorlichting duurt van 20.00 tot 22.00
uur en vindt plaats in het
ziekenhuisrestaurant.
Eén van de vrouwelijke gynaecologen van het Hardenbergse ziekenhuis is deze avond ook aanwezig om met name toelichting te
geven op de verschillende vormen
van pijnstilling tijdens de baring.
De verschillende deskundigen zullen iets vertellen over onder andere
opname op de afdeling, de inleiding van de bevalling en voeding
van pasgeborenen. Een kraamverzorgende van de thuiszorg is
aanwezig om informatie te geven
over de zorg thuis, na de bevalling.

redactie@sallander.nl

