Kortweg
Voorzitter – Jan Smit, voorzitter
van profclub Heracles, is dinsdag 29
oktober te gast bij vv Bergentheim.
Bert van Losser, sportverslaggevers
bij RTV Oost, zal Smit interviewen,
waarna het publiek vragen kan stellen. De bijeenkomst in de kantine
van de club begint om 20.00 uur.
Fluit – Bijna nergens in de regio is
nog een stoomfluit van een fabriek
te horen. Eén van de laatste was
die van de strokartonfabriek in
Coevorden, maar na meer dan 80
jaar dienst was het onlangs iemand
die op 5 kilometer van de fabriek
woont gelukt de fluit het zwijgen
op te leggen. Totdat inwoners van
Coevorden actie ondernamen en
handtekeningen verzamelden voor
de terugkeer van de fluit. De provincie Drenthe denkt dat op basis van
eerdere uitspraken van de Raad van
State de fluit de status van industrieel erfgoed kan krijgen. Hoe lang en
hoe hard de fluit straks is te horen
is nog wel een punt van discussie.

De tekstschrijver van woningstichting Beter Wonen kan het mooi zeggen. Vroeger had de Hoopsteeweg
in Bruchterveld niet zo’n beste
naam. Wild volk, waar de politie
nog wel eens aan de deur kwam.
Een buurt die in het klein leek op
de Amsterdamse volksbuurt De
Jordaan en daarom ook die bijnaam
droeg. Dat wilde gedoe is al lang
verleden tijd, maar de mensen die
er wonen zijn wel de afstammelingen of, zo u wilt, erfgenamen van
die oorspronkelijke pioniers. Beter
Wonen wil de buurt opknappen en
kondigde dat zo aan: “De bewoners
aan de Hoopsteeweg in Bruchterveld houden van de vrije leefstijl.
Dit is hun plekje zonder dat iemand
daar heel veel aanstoot aan neemt.
Om die reden wil Beter Wonen dit

.............
in de kantlijn

gebied behouden.” Als je dat zo
leest lijkt het alsof het zo’n unieke
buurt is dat het zonde zou zijn als
die zou verdwijnen. Dat schrijft
Beter Wonen dan ook letterlijk:
“Om het bijzondere en waardevolle
aspect van dit gebied te kunnen
behouden moeten de woningen
worden verbeterd.” Bijzonder en
waardevol, die woorden schieten
je niet als eerste te binnen als je
denkt aan een buurt als De Jordaan.
Misschien moet de gemeente eens
gaan denken aan een wijziging van
de straatnaam Hoopsteeweg in PC
Hooftstraat of Lange Voorhout.
Opvallende woorden van Beter Wonen. Maar ook opvallende woorden

Woensdag 16 november 2011
vóór Beter Wonen. Om precies te
zijn: vóór het hoofdkantoor langs
de Haardijk. Net als op andere
invalswegen van Hardenberg staat
daar een bord met aankondigingen.
Blijkbaar heeft voetbalvereniging
HHC er aan meebetaald, want de
thuiswedstrijden van deze club
worden wel vermeld en die van
andere verenigingen niet. En ik gok
dat ook restaurant De Rheezerbelten
een duit in het zakje heeft gedaan,
want er staat regelmatig geschreven
hoe goed je daar kunt vertoeven
terwijl andere eetgelegenheden
niet worden genoemd. Maar hoe
zou dat met de kerken zijn? Want
’s zondags valt er in rode letters te
lezen Welkom in de kerken. Zou
trouwens zo’n hartelijke begroeting
met daarop volgend een bezoek aan

een kerk nou het bruisende zijn dat
de PvdA-fractie voor ogen heeft?
De raadsleden van deze partij, met
een forse invloed uit het op Sodom
en Gomorra gelijkende Dedemsvaart met zijn coffeeshop, pleiten al
enige tijd voor reuring op zondag,
misschien zelfs uitmondend in
een koopzondag. In Dedemsvaart
zou dat misschien kunnen, maar
in Hardenberg toch niet, lijkt mij.
Zolang jou daar nog op zondag de
woorden Welkom in de kerken aankijken als je per auto het centrum
bezoekt, hoef je niet te denken aan
nog bruisender activiteiten. Een
flesje Spa rood op een terrasje, dat
is voor Hardenbergers al heel veel
bruis vergeleken met een tiental
jaren geleden.

r.gritter@sallander.nl

Neuenhaus gaat Hardenberg voor met Stolpersteine

Bedankje - Vrijwilligers die 12,5
25 of 40 jaar vrijwilligerswerk
doen in de gemeente Hardenberg
kunnen de komende maanden
genieten van een theateravond in
De Voorveghter. De gemeente zet
deze vrijwilligers in het zonnetje als
dank voor hun jarenlange inzet. De
gemeente Hardenberg heeft verenigingen en instellingen gevraagd om
vrijwilligers aan te melden die dit
jaar jubileum vieren. Er zijn meer
dan tweehonderd aanmeldingen
ontvangen.
Voorlichting – Het Alfa-college
in Hardenberg houdt donderdag
17 november van 19.00 tot 21.00
uur een voorlichtingsavond voor
toekomstige leerlingen. Dat gebeurt
in het LOC aan de Sportlaan. Tijdens deze avond kunnen vmbo- en
havoleerlingen met eventueel hun
ouders vragen stellen aan docenten
en studenten over de inhoud van
opleidingen, doorstuderen en carrièrekansen. Ook zijn er loopbaanexperts aanwezig voor advies over
de juiste studiekeuze.
Vluchtelingen – De provincie
Overijssel is nog wel eens kritisch
over het aantal vluchtelingen dat
Hardenberg ‘afneemt’, maar als er
genoeg woningen zijn maar geen
asielzoekers blijft het oorverdovend
stil. De gemeente heeft woonruimte
voor acht alleenstaande vluchtelingen of veertien in gezinsverband,
maar de asielzoekers zoeken liever
landgenoten op in een grote stad.
Op dit moment zijn er 22 asielzoekers gehuisvest in de gemeente
Hardenberg.
Kanaal – De afsluiting van de brug
in de Hoogenweg over het kanaal
Almelo-De Haandrik wordt uitgesteld. Voor de voorbereidingen is
meer tijd nodig dan verwacht, zo
laat de provincie Overijssel weten.
Zodra duidelijk is wanneer brug
wordt afgesloten worden omwonenden en andere betrokkenen hierover
nader geïnformeerd. Met het baggeren bij de brug is inmiddels wel
begonnen. Op dit moment wordt
een stuk gebaggerd over een lengte
van 3 km, aan weerszijden van de
brug. Bij Hardenberg is een depot
ingericht om de bagger te zuiveren,
te drogen (ontwateren) en tijdelijk
op te slaan. Later voert de aannemer
de bagger af naar een locatie die
op dit moment nog niet bekend is.
In totaal komt er naar verwachting
250.000 m3 bagger uit het kanaal.

redactie@sallander.nl

Gunter Demnig plaatst Stolpersteine in het trottoir in Neuenhaus. Inzet: bovenaanzicht van een gedenksteen.
NEUENHAUS - Bernhard Voshaar,
ereraadslid van Stadt Neuenhaus,
was het zijn vader verschuldigd,
vond hij. Die had samen met zijn
joodse vriend Siegmund Süskind in
het Duitse leger gediend tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Beiden waren
door veldmaarschalk Von Hindenburg onderscheiden vanwege dapper gedrag. Alle twee waren naar
Neuenhaus teruggekeerd en hadden daar een bestaan opgebouwd.
Totdat eerst tijdens de Kristallnacht
in november 1938 woningen, win-

kels en de synagoge van de joodse
Neuenhausers werden vernield en
in 1942 alle overgebleven joden
werden gedeporteerd en vermoord.
Ter herinnering aan die vriendschap
van zijn vader met een joodse medeburger en eigenlijk om alle joodse
inwoners van Neuenhaus te eren
heeft de 85-jarige Bernhard Voshaar
contact opgenomen met beeldend
kunstenaar Gunter Demnig uit Keulen. Die is in 1993 begonnen aan
zijn project Stolpersteine. Demnig
brengt gedenktekens aan in het trot-

Plannen voor hotel bij De Gloepe
DIFFELEN – De eigenaar van
restaurant De Gloepe in Diffelen
heeft de gemeente gevraagd of hij
een hotel achter zijn restaurant mag
bouwen. Het is de bedoeling een hotelaccommodatie te bouwen van 16
tweepersoonskamers en 2 eenpersoonskamers. Volgens het huidige
bestemmingsplan mag dat niet maar
de gemeente vindt de bouw wel passen in het gebied en wil in principe
meewerken aan de plannen, als aan
enkele voorwaarden wordt voldaan.
Zo moet de eigenaar aantonen dat
er behoefte is aan hotelkamers op

die plek, hij moet ervoor zorgen
dat er voldoende parkeerplaatsen
op zijn eigen terrein aangelegd
worden en hij moet ervoor zorgen
dat er voldoende groen wordt geplant zodat het nieuwe hotel niet
teveel afsteekt tegen de omgeving.
Er liggen op dit moment nog meer
plannen voor hotelaccommodatie in
de la (kleinschalig bij restaurant De
Rheezerbelten en grootschalig langs
de N34 en in Hardenberg-stad),
maar de gemeente denkt niet dat het
Gloepe-hotel die andere plannen in
de wielen zal rijden.

toir voor de huizen van mensen die
door de nazi’s zijn verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord
zijn gedreven. Deze Stolpersteine
(letterlijk ‘struikelstenen’) herinneren onder andere aan Joden, Sinti
en Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en
euthanasieslachtoffers. De kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat
je erover struikelt met je hoofd en je
hart en je moet buigen om de tekst
te kunnen lezen. Op de stenen zijn,
in een messing plaatje, de naam,

Rest Markfluwergeld
naar Stichting 2015
BALDERHAAR – Het restant van
de erfenis van Harm Markfluwer uit
Balderhaar wordt voortaan beheerd
door de Stichting 2015. Markfluwer
liet bij zijn overlijden in 1998 meer
dan een miljoen gulden na aan de
gemeente Hardenberg. Een deel
hiervan wordt gebruikt voor steun
aan ontwikkelingssamenwerking.
Omdat de Stichting 2015 zich met
dezelfde zaken bezighoudt krijgt die
het beheer over de 90.000 euro die
nog over zijn, als de gemeenteraad
dat voorstel goedkeurt.
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geboortedatum, deportatiedatum
en plaats en datum van overlijden
gestanst. Op dit moment zijn al
meer dan 31.000 stenen geplaatst
in een groot deel van Europa. In
Nederland hebben ruim 40 plaatsen
deze herdenkingsstenen. Vlak over
de grens waren al stenen geplaatst
in Emlichheim, Nordhorn en Itterbeck en sinds 10 november nu ook
in Neuenhaus, zo’n 25 kilometer
van Hardenberg verwijderd. Nadat
Voshaar contact had gelegd met
Demnig werd het gemeentebestuur
ingeschakeld. Die besloot onlangs
2.000 euro uit te trekken om op zes
plaatsen gedenktekens te kunnen
plaatsen: achttien in totaal, voor
elke joodse inwoner één.
In Hardenberg zijn enkele jaren geleden al voorzichtige pogingen gedaan om ook hier Stolpersteine aan
te brengen, maar het project is een
vroegtijdige dood gestorven. Als
de gemeenteraad, Lions, Rotary of
andere instellingen de handschoen
oppakken moet er voor ruim 40
stenen van 120 euro per stuk zo’n
5.000 euro worden vrijgemaakt.
In veel Duitse steden zijn stenen
geadopteerd door scholen en straten
waar joden woonden.

