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Kortweg
Groot – Een melkveehouder uit
Vroomshoop heeft de gemeente
Hardenberg gevraagd of hij een
nieuw bedrijf mag bouwen naast
zijn huidige bedrijf aan de Fortwijk
in de gemeente Twenterand. Aan de
Hammerdijk in Sibculo wil hij op
een bouwvlak van minstens 1,5 hectare een grootschalig emissiearm
bedrijf neerzetten voor minimaal
400 koeien, een proefstal en eventueel een biogasinstallatie. B&W
willen aan het plan meewerken.

Scholieren kijken naar hun toekomst

Trein 1 - De provincie Overijssel
is samen met de provincie Drenthe
als concessieverlener verantwoordelijk voor de treindienst ZwolleEmmen. Deze treindienst wordt na
aanbesteding vanaf december 2012
uitgevoerd door Arriva onder de
naam Vechtdallijnen. Gedeputeerde
Staten van Overijssel hebben de
huidige concessie van de NS, die
in december 2010 afloopt, ongewijzigd verlengd tot december 2012.
Trein 2 - De provincie Overijssel
heeft samen met Regio Twente en
de Duitse deelstaat Niedersachsen een proef voorbereid met een
grensoverschrijdende treindienst
Hengelo-Oldenzaal-Bentheim. De
proef start op 12 december en duurt
drie jaar. De vervoerders zijn de
Bentheimer Eisenbahn en Syntus.
Gift - Ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan heeft Zalencentrum
Mulder onlangs feest gevierd met
familie en relaties. Van ontvangen
enveloppen met inhoud zijn drie
laptops, een laserapparaat waarmee een sterrenhemel kan worden
geprojecteerd en diverse speel- en
bouwpakketten geschonken aan
de kinderafdeling van het RöpckeZweers ziekenhuis.
Eten - In de Buurtkamer aan de
Bramerstraat in Hardenberg zal
vanaf 23 november elke dinsdag
en donderdag tussen 12.00 en 14.00
uur een lunch worden geserveerd
aan ouderen die het leuk vinden
om samen te eten. Deze activiteit
is opgezet door leerlingen van het
Alfa-college, die ook de lunch zullen verzorgen. In de Buurtkamer
is informatie verkrijgbaar over de
menukaart en de kosten.
Winterrun – De organisatoren
van de zomerse Carbage Run (een
5-daagse rally door Europa in een
auto die niet meer mag kosten dan
500 euro) houden van 13 t/m 17 februari 2012 een wintereditie. Deze
run is bestemd voor de mensen die
de boot hebben gemist omdat de
inschrijving voor de zomereditie
snel was volgeboekt. De route loopt
o.m. door Duitsland, Zwitserland
en Oostenrijk. Startplaats is Hardenberg, de finish is in Kirchberg.
Dassen - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het 3e
kwartaal van dit jaar 1150 euro subsidie gegeven aan het Dassenplatform Vechtdal in Hardenberg. Het
geld wordt besteed aan een laptop
en gps-apparatuur om per satelliet
de plaats van dassen te bepalen.
N36 - Rijkswaterstaat verlengt op
korte termijn de invoegstroken van
de N36 bij Westerhaar-Vriezenveensewijk, om de verkeersveiligheid op die plek te verhogen. De
afgelopen jaren hebben zich daar
enkele ernstige verkeersongevallen
voorgedaan. In het weekend van 20
november wordt met de werkzaamheden begonnen.
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De kraamverzorgsters hadden over gebrek aan belangstelling niet te klagen.
HARDENBERG – De grootste beroepenvoorlichting in de (verre) omtrek is weer achter de rug. Meer dan 1.000 leerlingen van de Nieuwe
Veste, de Zeven Linden, het Greijdanus en de drie vestigingen van het
Vechtdal College hebben dinsdag 2 november de regionale Beroepenmanifestatie bezocht. De manifestatie vond plaats in het schoolgebouw
van het Vechtdal College aan de Burgemeester Schuitestraat in Hardenberg, maar was georganiseerd door de stichting BOB (Bevordering Opleidings- en Beroepskeuze), een samenwerkingsverband van de decanen
van de scholen voor voortgezet onderwijs in Noordoost-Overijssel.
De voorlichting werd gegeven door
83 ‘mensen uit het veld’. Voor de
groep die belangstelling had voor
journalistiek was journalist Cor
van Dalen van de Stentor aanwezig,
Rinus Kerkdijk uit Gramsbergen
vertelde over het vak van hovenier,
Johan Slatman deed uit de doeken
waaruit het werk van een bakker
bestaat en architect Henk Hamhuis
probeerde de scholieren duidelijk

te maken hoe een architect zijn
werkzame dagen vult, om een paar
beroepen te noemen.
Toppers dit jaar waren de beroepen
Grafisch ontwerper, waarvoor 112
leerlingen zich hadden aangemeld
en Fysiotherapeut en Binnenhuisarchitect, die elk 103 geïnteresseerden
telden. Net daaronder zaten Hotelier, Leraar Basisonderwijs, Medewerker kinderopvang en Architect.

Palen met verhalen
HARDENBERG – Fietsen door
het Vechtdal en onderweg af en
toe even stoppen om naar een
verhaaltje te luisteren. Eentje
voor je kinderen en eentje voor
jezelf. Dat is het nieuwste plan
van de toeristische ondernemers
in de Vechtdal gemeenten.
Uit onderzoek is gebleken dat
fietsers niet allen maar willen
trappen, maar onderweg ook wat
willen beleven. Dat bracht een paar
ondernemers uit de toeristischrecreatieve branche op het idee
een Verhalenknooppunt te maken.
Er is al een fietsroutenetwerk in
Overijssel met knooppunten, waar
het verhalenknooppunt aan gekoppeld kan worden. Het plan bestaat
uit het plaatsen van 30 zogenoemde
trappalen in het Vechtdal. Dat zijn
buizen van een meter hoog, waarin
een usb-stick zit die verhalen in
digitale kwaliteit kan laten horen.
Om de energie op te wekken voor
het apparaat moeten de fietsers
een trappedaal bedienen. Elke paal
bevat een verhaal voor volwasse-

nen en een verhaal voor kinderen.
Omdat gebruik gemaakt wordt van
een usb-stick kunnen de verhalen
na verloop van tijd gemakkelijk
vervangen worden door nieuwe.
De 30 palen kosten bijna 75.000
euro, maar daarnaast moet nog
een halve ton uitgetrokken worden
voor de verhalentellers, promotie
en reclame, persbewerking (!) en
uitvoeringskosten. De provincie
betaalt 60 procent van de kosten,
van de gemeente Hardenberg wordt
10.000 euro gevraagd. B&W zijn
van plan dit bedrag te betalen.

Aantal stadswachten
blijft ongewijzigd
HARDENBERG – De stadswachten in Hardenberg mogen van B&W
blijven. Ze houden toezicht, helpen
burgers en zijn zo’n beetje ogen
en oren van politie, brandweer en
gemeentelijke diensten. Dat gebeurt naar tevredenheid, zodat de
grootte van de groep in 2011 blijft
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Bijna uit de top 10 verdwenen is
Werken bij de landmacht, dat de
afgelopen jaren altijd in de top 3
was te vinden. Om nog even in hittermen te blijven: met stip gestegen
is Werken in een kapperszaak.
Oud-kapper Eppo Zwart uit Heemse
was na jaren weer teruggekeerd op
het oude nest en dat hebben de 70
leerlingen en hun ouders geweten.
Zwart beschikt over een uitgebreid
arsenaal aan anekdotes over het
kappersvak en hij is niet te beroerd
die met anderen te delen.
In tegenstelling tot andere jaren
hoefde dit keer geen enkele voorlichter verstek te laten gaan.
“Daar hebben we geluk mee gehad,
want dat heb je als organisatie niet
in de hand”, meende Alex van
Rheenen, voorzitter van de deca-

nenkring. “Net zo min als je veel
invloed hebt op de manier waarop
voorlichting wordt gegeven of de
mate van betrokkenheid van de
leerlingen en ouders. En natuurlijk,
er zijn best wel zaken die voor verbetering vatbaar zijn, maar wij zijn
als decanenkring erg tevreden over
deze manifestatie, die door het grote
aantal voorlichters een bijzonder
positie inneemt in de regio.”

Leven na de gloeilamp

Kunstgrasvelden
voor Sibculo en
Kloosterhaar

HARDENBERG – Het einde van
de gloeilamp is aanstaande. Welke
lamp daarna het best kan worden
gekocht is woensdag 10 november
te horen tijdens een informatieavond in natuurcentrum De Koppel in Hardenberg. Van 19.30 tot
21.00 uur vertelt Lars van Beek
van Spectrus Licht en Advies over
spaarlampen, halogeenlampen en
LED-lampen. Zijn bijdrage gaat
onder meer over de verschillende
typen verlichting, de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied en wat
met duurzame verlichting bespaard
kan worden. De toegang is gratis.
Info via tel. 0523-273388.
zoals hij is. Dat kost de gemeente
ruim 320.000 euro, maar dat is zo’n
80.000 euro meer dan was begroot,
zodat naar alternatieve geldbronnen
moet worden gezocht.
Eén van die geldpotjes is de post
Afvalstoffenheffing, waaruit 40.000
euro wordt gehaald. Of de groepsgrootte na 2011 ongewijzigd blijft
hangt onder meer af van hoe de gemeentelijke bezuinigingen worden
ingevuld.

Dezelfde groep leerlingen die vorige week heeft deelgenomen aan de
Beroepenmanifestatie kan in maart
terecht bij de Opleidingenmanifestatie. Dan komen vertegenwoordigers van vervolgopleidingen naar
Hardenberg, om te vertellen over
de opleidingen aan hun ROC, Hboinstelling of Universiteit.

SIBCULO - Voetbalvereniging
SVV ’56 in Sibculo krijgt een
kunstgras voetbalveld. En ook
de korfbalverenigingen KIOS ’45
(Sibculo) en UNI (Kloosterhaar)
kunnen een kunststof korfbalveld
tegemoet zien. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg besloten.
Voor 2010 is in de begroting een
bedrag van 850.000 euro gereserveerd voor kunstgras. Voor dit
bedrag kan de gemeente één kunstgras voetbalveld en twee kunststof
korfbalvelden aanleggen. Voor het
voetbalveld kiest het college voor
sportpark de Dubbeltreffer in Sibculo. De korfbalvelden worden aan
gelegd op de Dubbeltreffer en de
Polderhoek in Kloosterhaar. Door
de aanleg van zowel een voetbal- als
een korfbalveld in één werk is er
bovendien een aanbestedingsvoordeel te halen op de Dubbeltreffer.
De Krim en Dedemsvaart komen
later nog aan de beurt.

