Kortweg
Religie - De commissie Vorming en
Toerusting van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse heeft
dinsdag 7 februari een thema-avond
op de agenda staan over Religie als
machtsspel. In het LOC-gebouw
aan de Sportlaan houdt André
Droogers van de VU in Amsterdam
een lezing over zijn boek Zingeving
als spel. Dit boek gaat over de
macht die religie uitoefent op haar
aanhangers en de spanningen en
wantoestanden waartoe dat leidt.
Na de bijdrage van Droogers laat
Hoofd krijgsmachtpredikant Paul
van der Meulen zien wat zingeving
met mensen doet in een a-religieuze
omgeving zoals een oorlogsgebied.
De thema-avond begint om 20.00
uur.

Soms moet je je verlies nemen.
Enkele jaren geleden is er flink publieke en politieke strijd gevoerd in
Hardenberg om de groene hoek bij
de prins Bernhardbrug te behouden.
Grote bomen in plaats van een appartementsgebouw, daar ging het
om. Uiteindelijk hebben de door
ons gekozen raadsleden besloten de
bouw van appartementencomplex
Anna Charlotte Hof toe te staan.
Vooral de toezegging dat enkele
bomen zouden blijven staan en de
aanblik vanuit Heemse niet erg

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

drastisch zou veranderen, zorgde
voor verminderde weerstand.
De werkelijkheid is anders. De
entree van Hardenberg is duidelijk
gewijzigd, maar het is de vraag of
je daar niet aan kunt wennen. En nu
veel inwoners de aanblik dragelijk
vinden en bezoekers van het centrum niet anders weten, is het misschien verstandig de emoties wat
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naar de achtergrond te verwijzen
en een rationele blik te werpen op
de twee bomen die voor de linker
appartementen staan. Een beetje
triest duo, dat duidelijk de vroegere
buren mist. Een heel andere aanblik
zul je niet krijgen als je die twee
of, vooruit, alleen de rechter, ook
het zwijgen oplegt. (Want bomen
kunnen fluisteren, vraag de dichters
maar.) Voor de verkoper en eventuele koper van het appartement
linksboven zal het een zegen zijn.
De eerste kan eindelijk de al twee

jaar leegstaande woning verkopen
en de tweede heeft dan ongeveer
hetzelfde uitzicht als de andere
bewoners. Voor de groene groep
Vereniging Behoud Natuurwaarden
Vechtdal was het een bittere pil dat
de rechter toestemming gaf tot de
bomenkap langs de Vecht. Maar
soms moet je je verlies nemen en
vooruit kijken. Voor een beter
bewoonbaar verklaard appartementencomplex.
r.gritter@sallander.nl

Slag om leerling is ontbrand

Brazilianen - Het Regioteam
Hardenberg voetbalt dinsdag 29
mei op sportpark De Boshoek in
Hardenberg tegen het jeugdteam
van Cruzeiro Esporte Clube uit
Brazilië. De aftrap is om 19.30 uur.
De coaching van het Regioteam is
in handen van Gert Heerkes (nu nog
trainer-coach van Sportclub Veendam) en Michel Jansen (momenteel
hoofd opleidingen bij FC Twente).
De club uit Belo Horizonte heeft
onder meer topspelers als Ronaldo
en Maxwell voortgebracht.
Opruimen – De gemeenteraad van
Hardenberg krijgt 6 maart een voorstel te verwerken over het opruimen
van tijdelijke parkeerplaatsen. Op
het moment dat de parkeergarage
onder het gemeentehuis in gebruik
wordt genomen kunnen de parkeerplaatsen aan de Helfrichstraat
(voorheen kleuterschool De Potnösters) en de Karel Doormanlaan
(voorheen de bibliotheek) opgedoekt worden. Om de parkeerders
eraan te laten wennen dat ze van
de parkeergarage gebruik moeten
maken, is het volgens de gemeente
nodig de tijdelijke plekken te verwijderen. Op die manier kan snel
het geld terugverdiend worden dat
het opruimen kost, namelijk zo’n
50.000 euro.
Bomenkap - Waterschap Velt en
Vecht en de gemeente Hardenberg
gaan de dijk langs de Vecht ter
hoogte van de wijk Marsch-Kruserbrink in Hardenberg versterken.
Hiervoor is het nodig dat enkele
bomen langs de dijk gekapt worden.
Op dit moment zorgen de bomen
die in of langs het talud staan voor
een onveilig situatie, zegt het waterschap. Wanneer bomen omwaaien,
kan er een gat in het talud van de
dijk ontstaan. Daarnaast kunnen
wortels die door de dijk groeien
voor een onstabiele situatie zorgen
tijdens hoog water. Het is de bedoeling dat de bomen vanaf 8 februari
geveld worden. Later worden in de
wijk nieuwe bomen geplant.
Overwinning - De supporters
van HHC waren blij dat ze vrijdagavond de wedstrijd tegen de
supporters van IJsselmeervogels
hadden verloren. Dat was namelijk
een goed voorteken, want bij alle
voorgaande edities was het zo dat
de dag erna het eerste team won van
de Spakenburgers. Dit keer was het
niet anders. Daar leek het trouwens
het eerste halfuur niet op. De Hardenbergers werden aan alle kanten
voorbijgelopen, maar keeper Beukeveld hield zijn ploeg op de been.
Na rust was het een gelijkwaardige
wedstrijd, met HHC als gelukkige
winnaar door een doelpunt van
Hielke Penterman.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – Bij de een zijn de lease-planten opgehaald, de ijscokar
met gratis ijsjes voor bezoekers is weer ingeleverd en het nette pak is naar
de stomerij. Bij de ander is het schoolpersoneel nog volop bezig met voorbereidende werkzaamheden. Rond de wisseling van januari naar februari
is het overal tijd voor de jaarlijkse Open Dag.
Door reusachtige posters op lantaarnpalen en paginagrote advertenties in allerlei bladen mag duidelijk zijn dat de slag om de leerling weer is ontbrand.
Scholen voor mbo hopen veel leerlingen van het voortgezet onderwijs
binnen de poorten te halen, terwijl die op hun beurt de leerlingen van de

basisschool trachten te verleiden om komend schooljaar bij hen de lessen
te volgen. Met de nadruk op leerlingen, want die maken tegenwoordig de
dienst uit en de ouders zijn volgend, op een enkeling na.
De toekomstige ‘studenten’ van het Alfa-college in Hardenberg zagen
woensdag een mooi opgedirkte school in het LOC-gebouw, met slimme
stands, waar student en werkveld bijeen waren gebracht, shows, demonstraties en voldoende gratis pennen, drankjes en hapjes. Precies zoals een
Open Dag hoort te zijn. Hopelijk hebben de bezoekers wel begrepen dat
de chocoladefontein niet elke dag in bedrijf is.
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Tunnel onder N34 bij De Boshoek punt van discussie
HEEMSE – Bewoners van de Hessenweg en de Afterkampweg in
Hardenberg-Heemse zijn niet blij met de plek waar de provincie
Overijssel een tunnel wil aanleggen vanaf bedrijventerrein De
Haardijk onder de N34 naar sportpark De Boshoek. Hoewel ze voor
een verandering van het plan bij de provincie moeten zijn, waren
ze vorige week dinsdag ook aanwezig tijdens de raadsvergadering
in Hardenberg. Om de raadsleden in te lichten over hun bezwaren,
zodat de raad eventueel een bezwaar bij de provincie kan indienen.
In het eerste plan van de provincie
was een tunnel geprojecteerd naast
de huidige fietstunnel, uitkomend
bij Appie’s Hengelsport. De Hessenweg zou dan in twee stukken
worden verdeeld. De bewoners hebben daarop een nieuw plan bedacht
waarbij de tunnel aan de Ommer
kant van de fietstunnel zou komen
te liggen en niet aan de Coevorder
kant. De provincie heeft als reactie
een derde variant bedacht: nog
steeds een tunnel aan de Coevorder
kant, maar nu met een grote boog
richting het parkeerterrein van

sportpark De Boshoek. Volgens de
buurt nog steeds een gevaarlijke
oplossing. En – voor de bewoners
niet onbelangrijk - nog steeds te
dicht bij hun woningen.
De raad wilde dinsdag van wethouder Jannes Janssen weten wat
die ervan vond, want hij zit regelmatig met de provincie aan tafel
om te overleggen over de N34.
Volgens Janssen kan hij er nu nog
niks over zeggen. De provincie
beweert dat het plan van de buurt
20 tot 30 procent duurder wordt,
maar de buurt bestrijdt dat, zodat

de gemeente eerst de exacte cijfers
wil hebben. En het mag dan zo zijn
dat de bewoners van de Hessenweg
de tunnel aan de Coevorder kant
willen hebben, Plaatselijk Belang
Rheezerveen wil hem in verband
met de veiligheid van schoolgaande
kinderen aan de Ommer kant houden. VVD-fractievoorzitter Albert
Schipper vond het antwoord van de
wethouder maar niks. “Geen mitsen
en maren of praten over extra kosten, gewoon zeggen of het plan van
de buurt een goed plan is of niet”,
daagde hij Janssen uit. Maar die
liet zich niet tot zo’n versimpelde
uitspraak verleiden. Eerst weten
wat het kost en dan verder kijken.
“En bedenk dat we niet steeds bij de
provincie kunnen aankloppen met
extra wensen als er over tunnels,
spoorlijnen en kruisingen wordt
gesproken”, zo hield hij de raad
voor. Na afloop van de vergadering
vertelden enkele raadsleden dat de

buurt hen maar eens moest uitnodigen om de situatie ter plekke te
bekijken, dan zouden ze een beter
oordeel kunnen geven. Of die handschoen inmiddels is opgepakt is nog
niet bekend.

Lezing over zon
De Sterrenwacht Hellendoorn houdt
vrijdag 3 februari 2012 een lezing
met als titel Onze zon, een ster
in close-up. Er wordt onder meer
verteld hoe de zon is ontstaan is,
waar de zon zijn energie vandaan
haalt en wat er in de verre toekomst
met de zon gaat gebeuren. Aanvang
20.00 uur. De Sterrenwacht is nu
nog gevestigd in de molen aan de
Ommerweg in Hellendoorn. De
nieuwe Sterrenwacht in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug van
Staatsbosbeheer zal waarschijnlijk
eind van dit jaar in gebruik worden
genomen.

