Woensdag 13 oktober 2010

Kortweg
Museum – In de gemeente Neuenhaus, ruim 20 kilometer over
de grens bij Hardenberg, wordt
binnenkort gestart met de bouw
van een Landbouwmuseum. Het
gemeentedeel Osterwald kent al
een oliemuseum en een particulier
boerenmuseum, maar krijgt er nu
een toeristische attractie bij. Het
nieuwe museum is eigenlijk een
oud museum, omdat het uit twee
historische panden wordt samengesteld die naar de nieuwe plek
worden verplaatst. Het museum
moet de agrarische historie van de
Grafschaft Bentheim laten zien,
maar wel op een moderne, interactieve manier. Het zes ton kostende
museum wordt naar verwachting in
mei 2011 geopend.
Niet robuust - Gedeputeerde Staten
van Overijssel hebben besloten met
onmiddellijke ingang te stoppen
met het aankopen van grond voor de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Het nieuwe kabinet wil onder meer
de robuuste verbindingszones – die
onderdeel zijn van de EHS – schrappen en gaat fors bezuinigen op de
EHS en het Investeringsbudget
Landelijk Gebied. De provincie was
van plan grond in Ebbenbroek en
Brucht te kopen maar die plannen
zijn nu van de baan. De Hardenberger politici hebben aan B&W
gevraagd wat dit betekent voor de
bewoners in het gebied en voor de
natuurontwikkeling.
Hoog bezoek - Prinses Máxima bezoekt dinsdagochtend 9 november
het Ondernemersstartpunt in het
LOC aan de Parkweg in Hardenberg. Zij laat zich tijdens het bezoek
informeren over het belang van
microfinanciering en de mogelijkheden die de gemeente Hardenberg
biedt voor startende ondernemers.
Beurs – In gebouw De Schakel in
Hardenberg wordt vrijdag 15 oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur en
zaterdag 16 oktober van 10.00 tot
12.00 uur een kleding-, boeken- en
CD-beurs gehouden. De opbrengst
van deze verkoop is bestemd voor
het Diaconaal Jongeren Project
Het is nog mogelijk om voor deze
beurs goederen in te leveren voor
de verkoop. Dit kan bij familie De
Weerd aan de Klinkerweg 4 in
Hardenberg.
Bomen –Van begin oktober tot eind
december is in natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg een expositie
te zien over bomen. Deze doe- en
ontdekexpositie voor kinderen van
6 tot 10 jaar is samengesteld door
leerlingen van AOC De Groene
Welle in Hardenberg. Kinderen
kunnen grondsoorten voelen in een
boom, er is een speelhut van boomtakken gemaakt en ze kunnen de
namen van bekende bomen raden.
Toneel - Plankenpret uit Lutten
is begonnen met de repetities van
het nieuwe toneelstuk Uutvinden
is mien hobby van Bernd Gombold, vertaald door Ben ten Velde.
Hoofdpersoon Willem Mulder vindt
van alles uit waar niemand wat aan
heeft, totdat opeens iemand onder
de indruk raakt van een uitvinding.
Het geld stroomt binnen, maar al
snel blijkt dat het verhaal te mooi
is om waar te zijn. Uitvoeringen
op 22,28 en 29 januari 2011 in De
Rank in Lutten.

redactie@sallander.nl

Tiende herdenking Kamp Molengoot

COLLENDOORN – De tiende herdenking bij het monument voor de
joodse arbeiders van Kamp Molengoot moest het maandag 4 oktober doen
zonder de bijdrage van een voorganger. Chazan Max de Wolf had op het
laatste moment afgezegd vanwege familieomstandigheden. In zijn plaats
werden de gebeden Jizkor en Enosj uitgesproken door mevrouw Boersma.
Voor de rest volgde de herdenking het vaste stramien: voordrachten door
leerlingen van een adoptieschool, muzikale bijdragen van een violiste en
fluitiste, een toespraak door een lid van het college van B&W, twee mi-

nuten stilte en daarna het spelen en zo mogelijk zingen van het Israëlisch
en Nederlands volkslied. Nieuw dit keer was de bijdrage van het Heemser
Mannen Ensemble.
Aan het slot van de herdenking werden kransen en bloemen bij het monument gelegd, onder meer door Karel van der Schaaf, de jeugdvriend
van Flip Slier wiens brieven uit Kamp Molengoot de aanzet gaven tot het
plaatsen van het monument en de jaarlijkse herdenking.
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Gemeenteraad wil ander voorstel over
geldlening voor nieuwbouw ziekenhuis
HARDENBERG - Drie vragen
moesten de raadsleden van de gemeente Hardenberg vorige week
dinsdag beantwoorden over het
garant staan voor een geldlening
voor een nieuw ziekenhuis. De
Saxenburgh Groep, waartoe het
ziekenhuis en meer dan een handvol
andere zorginstellingen behoren,
wil een nieuw Röpcke-Zweers
ziekenhuis bouwen voor zo’n 80
miljoen euro. Om geld te kunnen
lenen moet de gemeente Hardenberg garant staan voor een deel
van dat bedrag, namelijk voor 15
miljoen euro. De eerste van de drie
vragen was, of garant staan in zijn
algemeenheid een taak van de gemeente is. De tweede vraag was of
dit ook geldt voor het verzoek van
het ziekenhuisbestuur en de derde
vraag was of de raad voldoende
informatie heeft om ja of nee te kunnen zeggen tegen het voorstel van
B&W om het ziekenhuis financieel
te helpen.
De eerste vraag was het makkelijkst
te beantwoorden. Een grote meerderheid zei nee, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om toch garant
te staan. De tweede vraag was ook
eenvoudig te beantwoorden. Alle
partijen vinden het ziekenhuis van
groot belang voor de regio, dus
willen ze wel praten over het verzoek van het ziekenhuisbestuur,.
En eigenlijk gaf de derde vraag
ook geen problemen. Geen enkele
partij was namelijk tevreden over
het stuk van B&W waarin werd
voorgesteld garant te staan voor de
geldlening. Volgens de raad was het
stuk nog niet rijp voor een besluit,

zodat B&W met een nieuw, meer
uitgewerkt verhaal moeten komen.
Wat er in dat verhaal moet komen
te staan kon de raad wel aangeven. Laten de bestuursleden van
de Saxenburgh Groep maar eens
uitleggen, hoe ze opeens 4 miljoen
euro kunnen bezuinigen om de rente
van de lening te kunnen betalen. En
laat het bestuur maar eens vertellen
of ze nog wel geld overhouden voor
bijvoorbeeld investeringen in Oostloorn, of Welgelegen, of het Clara
Feyoena Heem. Daarnaast moeten
ze geen droomverhaal vertellen
maar een realistisch toekomstbeeld
en ze moeten even goed uitleggen
waarom ze bij de gemeente aankloppen en niet bij anderen zoals het
Waarborgfonds voor de Zorgsector.
De vertegenwoordigers van de
Saxenburgh Groep zagen daar geen
probleem in. “We zijn al bezig met
het besparen van geld, door onder
meer vacatures op een andere manier in te vullen. Hoe dat een paar
miljoen oplevert kunnen we wel

uitleggen. En we kunnen ook vertellen dat bijvoorbeeld de ouderenzorg
geen gevaar loopt. Het geld voor
Oostloorn komt uit een andere pot
dan het geld voor het ziekenhuis.
Die twee geldstromen hebben niets
met elkaar te maken, dus kunnen
we ook blijven investeren in Oostloorn of Welgelegen als dat moet.
Bovendien willen we straks geen
eigen gebouwen meer hebben maar
gaan we ze huren van Beter Wonen
of De Veste. Wij willen zorg leveren
en ons niet druk hoeven te maken
om stenen. Alleen de belangrijkste
delen van het ziekenhuis willen we
wel in eigendom houden, maar voor
andere delen zullen we ook gaan
huren”, vertelde Henk van der Wal,
lid van de Raad van Bestuur.
Portefeuillehouder burgemeester
Bert Meulman was dinsdag afwezig. Zijn vervanger wethouder
Douwe Prinsse beloofde dat er
uiterlijk half november een nieuw
voorstel klaarligt, waarin de vragen
van de gemeenteraad zijn verwerkt.

Start bouwprojecten Marsch-Kruserbrink
HARDENBERG - Maandag 11 oktober is met de voorbereidende werkzaamheden begonnen voor het project Nieuwbouw Marsch-Kruserbrink.
De werkzaamheden vinden plaats in het gebied tussen de Marslaan en de
Prengerlaan. Eind juni 2010 zijn hiervoor al de eerste palen in de grond
geplaatst. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden wordt de Marslaan
afgesloten voor al het verkeer. Het centrum van Hardenberg en de woonwijk
Marsch–Kruserbrink blijven bereikbaar via de Kruserbrink en de Havenweg. Als onderdeel van het Masterplan Centrum Hardenberg wordt de wijk
Marsch-Kruserbrink grootscheeps vernieuwd. In het noordwesten van het
gebied komen eengezinswoningen en appartementen. In totaal worden er
in het eerste deel, genaamd de Vechthof, 45 koopwoningen gerealiseerd.
Daarnaast wordt in een later stadium aan de Vecht een flat van zeven verdiepingen neergezet met 18 koopappartementen.

Turf als kunst
HARDENBERG – Zeven basisscholen in de gemeente Hardenberg
doen van 18 t/m 22 oktober mee
aan een kunstproject. Professionele
kunstenaars geven les in een groot
aantal kunstvormen. Alle activiteiten hebben te maken met turf. Er
is voor het thema Turf gekozen,
omdat de turf-en veengeschiedenis
veel sporen heeft achtergelaten in de
gemeente Hardenberg en het is volgens de bedenkers de verbindende
factor tussen de zes deelnemende
dorpen Bergentheim, De Krim,
Kloosterhaar, Dedemsvaart, Schuinesloot en Lutten. Bij het project
horen buitenschoolse activiteiten
zoals een Turftrappertoernooi, een
workshop Schilderen als Van Gogh
en een workshop Maak je eigen
Klepper. De afsluiting vindt plaats
op vrijdag 22 oktober van 18.00
tot 20.00 uur en is toegankelijk
voor alle belangstellenden. Naast
dans- en muziekpresentaties is er
ook een kinderatelierroute met
professionele tentoonstellingen van
alle gemaakte werkstukken van de
kinderen. De gemeente Hardenberg
zet extra bussen in om heen en weer
te pendelen tussen de zeven deelnemende scholen.

Voorlichting borstkanker
HARDENBERG - De lokale afdeling van de Borstkankervereniging
Nederland houdt woensdag 20 oktober samen met het Röpcke-Zweers
ziekenhuis een voorlichtingsbijeenkomst over hormoontherapie bij
borstkanker. Patiënten en andere
belangstellenden hebben gratis toegang. De bijeenkomst vindt plaats
van 20.15 tot 22.15 uur in Brasserie Santé van het Hardenberger
ziekenhuis.

