Woensdag 6 juli 2011

Kortweg
Vilsterborg – Eerst was het een
boerderij, de woonplek aan de Vilsterborg 1 in Holtheme, toen werd
het wegbestemd omdat het ‘bijna
krot’ slechts als varkensschuur werd
gebruikt en twee jaar geleden wilde
de gemeenteraad er weer een woonbestemming aan toekennen omdat
de toenmalige eigenaar er wilde
wonen. Dat laatste is niet doorgaan,
maar nu is opnieuw om een woonbestemming gevraagd. Bouwbedrijf
Zweers wil als eigenaar de voormalige boerderij renoveren en het
erf weer flink opknappen. Volgens
de gemeente is de bouwval een
cultuurhistorisch waardevol object
en zorgt Zweers ervoor dat verdere
verpaupering wordt voorkomen.
Extra winkelruimte – De eigenaar van het pand Oosteinde 17 in
Hardenberg, de vroegere schilderswinkel van Frijling, wil het pand
aan de achterkant uitbreiden. In dit
nieuwe gedeelte, twee bouwlagen
die samen goed zijn voor 160 m2
vloeroppervlakte, wordt beneden
een winkel gevestigd. De bovenverdieping gaat dienst doen als
bedrijfs- en kantoorruimte. Omdat
deels buiten het bebouwingsvlak
wordt gebouwd moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Klokken klinken mooier dan ooit
HARDENBERG - Het is de laatste tijd stil in Hardenberg om 9 uur
’s avonds. Of misschien moet je zeggen: nog stiller dan anders. De
oorzaak? De papklok is niet meer te horen. De klok van de Stephanuskerk, de voormalige hervormde kerk aan de Voorstraat, houdt
zich al een poosje gedeisd. Het gevolg is niet dat de Hardenbergers nu
verhongeren, want er wordt ’s avonds al lang geen pap meer gegeten
door de boerenbevolking, ter afsluiting van de werkdag. Maar bij een
deel van de Hardenbergers zorgt het wel voor een gevoel dat er iets
mist. Dat gevoel blijft nog tot ongeveer zondag 10 juli bestaan, want
dan is de reparatiebeurt afgerond en klinken de middeleeuwse klokken mooier dan ooit.
Een half jaar geleden kreeg het
kerkbestuur bericht dat er ‘iets’ met
de klokken aan de hand moest zijn,
want de papklok deed het niet en
wanneer de klokken wel luidden,
gaf de klepel problemen zodat het
geluid te hard was. Goede raad was
duur, en de oplossing voor het probleem nog duurder. Gelukkig voor
het kerkbestuur bood Co Renkema
als vrijwilliger zijn diensten aan.
Hij had als oud-chef van de techni-

sche dienst van Wavin-Repox nog
wel connecties, zodat hij stroomschema’s kon krijgen voor de oude
computer die de klokken in gang
zette. Maar het echte probleem
was daarmee nog niet verholpen.
Om de zaak up to date te krijgen
moesten nieuwe motoren worden
aangeschaft en nieuwe klepels
worden aangebracht. Hiervoor
werd de firma Koninklijke Eijsbouts
ingeschakeld, de klokkengieterij en

uurwerkfabriek uit het Brabantse
Asten. Voor deze firma was de
klus in Hardenberg op zich niet
groot of moeilijk, maar doordat in
de oude klokkentoren aan slecht
bereikbare klokken gewerkt moest
worden, was het een lastig karwei.
Renkema heeft toen met een groep
vrijwilligers een lading balken naar
boven gesjouwd om in de toren een
werkplateau voor de klokkenmakers te creëren.
Computer
Dat vrijwilligerswerk heeft de kerk,
als dank van de firma Eijsbouts, een
nieuwe computer opgeleverd. Door
thuis een luidschema in te voeren en
die vervolgens via een usb-stick in
de nieuwe klokcomputer in te laden
wordt een hoop werk geautomatiseerd en kan er preciezer geluid
worden. De kleine klok om 12.00
uur, om de bevolking van oudsher

naar de warme maaltijd thuis te
sturen (de noenklok) en om 21.00
uur, om de dag af te sluiten met een
bord pap (papklok). De grote klok
wordt voor begrafenissen gebruikt
en beide tegelijk om zondag op te
roepen voor de PKN-kerkdiensten.
Tegenwoordig niet alleen voor
de (hervormde) Stephanuskerk
maar ook voor de (gereformeerde)
Höftekerk, die geen klokken bezit.
Vrijdag 8 juli komen de mensen
van Eijsbouts de nieuwe gietijzeren klepels in de klok hangen en
wordt er een poosje proefgedraaid.
De zondag erna worden dan de
kerkgangers met een nieuw, fris
geluid opgeroepen de kerkdienst te
bezoeken. Voor het kerkbestuur is
de onverwachte opknapbeurt wel
een kleine financiële tegenvaller,
maar door de inspanningen van de
vrijwilligers blijven de kosten nog
enigszins binnen de perken.

HHC-ers – Het gesprek dat het
bestuur van voetbalvereniging HHC
heeft gevoerd met Dennis Krohne
van Harkemase Boys heeft geen
positief resultaat voor de Hardenbergers opgeleverd. Krohne zou
verkassen naar HHC, maar besloot
op het laatste moment over te stappen naar AGOVV, de eerste divisieclub uit Apeldoorn. Het HHCbestuur ging hier niet voetstoots
mee akkoord en regelde een gesprek
met de 22-jarige aanvaller. Krohne
blijft echter bij zijn besluit om te
voetballen voor AGOVV. In plaats
van de aanvaller heeft HHC nu een
verdediger aangetrokken. Het is de
28-jarige Kevin Mooibroek, ooit
spelend voor FC Emmen, Meppen
en WKE, maar het afgelopen jaar
voor zijn werk actief in Costa Rica.
Voorzitter – Liberaal Hardenberg
heeft weer een stap gezet in het
proces om een normale politieke
partij te worden. Raadslid Petra
Baarslag was zowel voorzitter van
het bestuur als van de schaduwfractie. Die eerste functie heeft ze
neergelegd. Op de ledenvergadering
van de partij is apotheker Harry
Kooiker tot nieuwe voorzitter benoemd. Volgens een persverklaring
van Liberaal Hardenberg gaat deze
partij aan de slag om een krachtig
politiek protest te laten horen tegen het negeren van de zwijgende
meerderheid. “Er wordt te weinig
geluisterd naar wat mensen willen
voor hun woonomgeving en daar
wil Liberaal Hardenberg wat aan
doen”, schrijft de partij. Die intentie
wordt echter nog niet door iedereen
goed begrepen. Bij de verkiezingen
in 2010 werd door Liberaal Hardenberg op 5 zetels gerekend, maar de
partij kreeg er slechts 1.
Orgels - De jaarlijkse serie donderdagavondconcerten in Hardenberg
wordt donderdag 7 juli geopend
met een wandelconcert door oudHardenberger Roelof Hamberg. Hij
begint om 20.00 uur in de Höftekerk
met een werk van J.S. Bach. De
afsluiting is in de Stephanuskerk
met een fantasie over Psalm 94 van
Reubke. De toegang is gratis, maar
bij de uitgang kan een vrijwillige
bijdrage worden geven.

redactie@sallander.nl

Co Renkema aan het werk bij de grootste van de twee klokken. Deze stamt uit 1538 en is gemaakt door Geert van Wou jr. en Jan ter Stege. De bovenliggende
kleinere klok stamt uit 1506 en is gemaakt door Geert van Wou sr. Ooit was er een derde klok, maar die is ruim anderhalve eeuw geleden verkocht aan
de hervormde gemeente van Amsterdam, omdat Hardenberg geld nodig had voor een nieuwe kerk.
© Roel Gritter

Gemeentearchief krijgt
bijzondere oorkonden
HARDENBERG – Het gemeentearchief van Hardenberg heeft
begin dit jaar enkele oorkonden
(charters) uit de tweede helft van de
17e eeuw gekregen van de familie
Meilink uit de voormalige gemeente
Gramsbergen. De oorkonden bevatten afspraken over de overdacht
van bezittingen van het oude erve
Willink in Ane en het Kleintjes in
Anevelde. Onderdeel van de schenking was dat het archief zou zorgen
voor restauratie en conservering.
Dat is inmiddels gebeurd, zodat de
documenten een plek hebben gevonden in het depot van het archief,
waar ze onder goede condities wat
temperatuur en luchtvochtigheid
betreft worden bewaard.
Behalve deze bijzondere charters
heeft de familie Meilink ook enkele minder oude documenten aan
het gemeentearchief toevertrouwd.
Deze documenten worden niet als
charters aangemerkt, omdat ze niet
op perkament geschreven zijn.

Zoektocht naar
nieuwe huurders
HARDENBERG - Wat is de gemeente van plan met het Lokaal
Opleidingen Centrum (LOC) in
Hardenberg? Die vraag moeten
bestuurders en ambtenaren eerst beantwoorden voordat gezocht wordt
naar partijen om de vrijkomende
ruimtes op te vullen. “Maar winkels
worden het niet”, vertelde wethouder René de Vent vorige week.
Het LOC biedt sinds 2007 onderdak
aan onder meer twee scholen, de
bibliotheek, kunst- en cultuurinstelling De Muzerie, uitzendbureaus
en UWV Werkbedrijf (voorheen
arbeidsbureau). Komend jaar wordt
met de samenstelling van de huurders en de grootte van de verhuurde
ruimtes geschoven. Het UWV sluit
de deuren en verkast naar Zwolle,
de bibliotheek moet bezuinigen en
denkt erover de tweede verdieping
af te stoten en De Muzerie heeft
minder werk in Hardenberg en
wil daarom flexibeler gaan huren.

Hardenberg bemoeit zich
niet met kernenergie
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg hoeft niet langer bang
te zijn dat het een rol moet spelen
in de komende discussie over
uitbreiding van kernenergie in Nederland. B&W willen de aandelen
die het bezit in de Kerncentrale
Borssele verkopen. Hardenberg had
die aandelen, zoals vele tientallen
gemeenten in ons land, omdat het
mede-eigenaar was van stroomleverancier Essent. Dat bedrijf is vorig
Voordat naar nieuwe huurders
wordt gezocht wil de gemeente
kijken naar de soort huurders die
in de vrijgekomen ruimtes kunnen
komen. “Willen we bijvoorbeeld het
onderwijsdeel vergroten, of het cultuurdeel of juist het werkdeel? Als
we daar uit zijn gaan we op zoek.
En ik ben niet pessimistisch over
de kansen op een goed resultaat”,
meent De Vent.

jaar verkocht aan het RheinischWestfälisches Elektrizitätswerk
(RWE) uit Duitsland, maar over
Borssele moest nog een politiek
besluit worden genomen: niet iedereen wilde een kerncentrale aan
het buitenland verkopen. Ook een
economisch probleem moest nog
worden opgelost. Het Zeeuwse
bedrijf Delta, voor de helft medeeigenaar van Borssele, heeft zich
verzet tegen de overdracht aan
RWE. Er wordt nu aan een schikking gewerkt, waardoor langdurig
juridisch getouwtrek voorkomen
kan worden. Als dat lukt doet Hardenberg de aandelen van de hand
voor een bedrag van 500.000 euro.
Dat is niet genoeg om het jaarlijks
dividend van 34.000 euro te compenseren, maar omdat uit een ander
geldpotje van Essent nog middelen
vrijkomen, is er voldoende geld om
quitte te spelen.

