Kortweg
Benefiet - Een regioteam van voetbalsters uit Twente, Hardenberg en
Ommen speelt op vrijdagavond 1
juni een wedstrijd voor het goede
doel tegen de dames van FC Twente. Deze wedstrijd is een initiatief
van Marloes de Boer, voormalig
international en oud-speelster van
Den Ham. De opbrengst is bestemd
voor het Alpe d’HuZes onderzoeksfonds van KWF Kankerbestrijding.
Het duel wordt gespeeld op sportpark De Rohorst in Den Ham. Voor
het regioteam zullen 22 speelsters
worden geselecteerd.
Struikelstenen – B&W van Hardenberg betalen 600 euro voor de
aanschaf van 5 struikelstenen in
Hardenberg. Die stenen worden
door de Duitse kunstenaar Gunter
Demnig geplaatst op de plaatsen
waar de 36 joodse Hardenbergers
woonden toen ze werden afgevoerd
naar Westerbork. De stichting die
het project begeleidt heeft inmiddels voor de helft van de stenen
sponsors gevonden. Het is de bedoeling dat eind 2012 de stenen een
plek krijgen in de straten en trottoirs
in het centrum van Hardenberg.
Op de stenen zijn, in een messing
plaatje, de naam, geboortedatum,
deportatiedatum en plaats en datum
van overlijden gestanst.

De bloempotgooiers zijn opgepakt.
Tenminste, een paar knapen die
ervan verdacht worden dat ze in de
nacht van vrijdag 27 op zaterdag
28 januari de gigantische grote
bloempotten aan de Bruchterweg in
Hardenberg omvergegooid hebben,
zijn naar het politiebureau gebracht
door mensen van een beveiligingsbedrijf, die ze op heterdaad hebben
betrapt. Twee anderen hebben zich
daarna zelf gemeld. Het viertal tieners uit Hardenberg en Rheeze heeft
voor zo’n 5.000 euro aan schade
veroorzaakt.
Even voor degenen die de afgelopen
maanden niet in het centrum van
Hardenberg zijn geweest: her en der
staan rode bloempotten, geplaatst
door de winkeliersvereniging,
gevuld met zand en een enkele
sprietige tak. Niet alle potten zijn
even groot. Langs de Bruchterweg
staan wat minder grote exemplaren,
maar bij de hervormde kerk aan

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

de Voorstraat staan bloempotten
die ongeveer het formaat van een
olifant benaderen. Blijkbaar zijn ze
erg uitnodigend om omver te trekken, want dat is nou al een paar keer
gebeurd. Puur vandalisme, vernielzucht, ergerlijk gedrag. Toch wordt
op internet verschillend gereageerd
op de vernielingen. Eigenlijk zijn de
reageerders in twee groepen onder
te brengen. In de eerste plaatst de
preciezen: Zo zonde, willen ze de
boel eindelijk opfleuren, zijn er
weer van die stakkers die de boel
kapot moeten maken. Blijf gewoon
van alles af wat niet van jou is.
Daarnaast heb je de rekkelijken:
Vandalisme valt niet goed te praten,
maar in dit geval maakt het de aanblik wel mooier. Die bloempotten
waren/zijn aartslelijk.

Woensdag 8 februari 2012
Ik sluit mij bij die laatste groep
aan. Want wie heeft de winkeliers
het recht gegeven de aanblik van
ons centrum zo naar de knoppen
te helpen? Het is al een omgeving
die je hart niet doet openspringen
van vreugde, en dan wordt er ook
nog eens zulke prut neergezet.
Opmerkelijk feit: dat vindt elke
Hardenberger die ik erover heb gesproken, behalve de bedenkers van
het bloempottenproject dat ze van
Almere hebben afgekeken.
Vervelend. Maar nog vervelender is
dat de Hardenbergers die ‘iets’ met
het stadscentrum te maken hebben
blijven grossieren in pulp-plannen.
Nu weer een groep die een Aaltje
Kraakbeeld wil plaatsen op het
Wilhelminaplein. Van haar wordt
beweerd dat ze in 1708 ervoor
heeft gezorgd dat Hardenberg vrijwel geheel is verbrand. Er is in de
archieven geen verslag te vinden

van een technisch onderzoek door
de recherche, maar het verhaal
doet het wel lekker. En zo’n ongewilde vandaal wordt geëerd met
een standbeeld. Hoe malloot moet
je zijn om zoiets te bedenken. Zouden de Engelsen een beeld hebben
gemaakt ter ere van Thomas Farriner, de bakker van koning Karel II,
die ervoor zorgde dat het centrum
van Londen in 1666 grotendeels
afbrandde? Welnee, hij stond op
het punt gelyncht te worden tot
iemand het gerucht verspreidde dat
gefrustreerde katholieken het protestantse Londen een loer hadden
willen draaien. En in Hardenberg?
Hier hou je een feestdag, je maakt
er een kunstproject van en je koopt
een beeld. Wel van brons, trouwens.
Gelet op de prijs van tweedehands
brons geeft dat weer hoop.
r.gritter@sallander.nl

Niets mooier dan schaatsen op natuurijs

Weinig woorden - Koos Vervoort
(taalambassadeur en ex-laaggeletterde) en Ria van Adrichem van
uitgeverij Stiep-Educatief komen
op uitnodiging van de bibliotheek
maandag 20 februari naar Hardenberg. Zoals Koos zijn er ook in de
gemeente Hardenberg volwassenen
die moeite hebben met lezen en
schrijven en die daarvan hinder
ondervinden in het maatschappelijk
functioneren. Voor hen zijn er leesen schrijfcursussen, maar weten ze
dat vaak niet. De bijeenkomst in
het LOC aan de Sportlaan in Hardenberg (van 19.30 tot 21.30 uur)
gaat dan ook over herkennen en
doorverwijzen. Opgave is mogelijk
in de bieb. De toegang is gratis.
Straatnaam – De gemeente Hardenberg moet als de wiedeweerga
een naam vaststellen voor het
openbaar gebied rond het nieuwe
kantoorpand van de Rabobank op
de hoek N34/Haardijk. Vanaf de
bestaande Hessenweg wordt een
ontsluitingsweg aangelegd naar het
pand. De leden van de gemeentelijke Werkgroep Straatnaamgeving
zijn onlangs met de naam Hof van
Otten op de proppen gekomen. Zo’n
twee eeuwen geleden was boer Gerrit Otten de eigenaar van een perceel
hooiland waar nu het bankkantoor
wordt gebouwd. De werkgroep
vindt het gepast de straat naar Otten te vernoemen. B&W hebben dit
voorstel inmiddels overgenomen.
Begraven – Eelerwoude Rentmeesters uit Goor hebben namens hun
cliënt Van Middelkoop een plan bij
B&W van Hardenberg ingediend
om een natuurbegraafplaats aan
te leggen in het Engelandse bos in
Anerveen. Deze plek is volgens hen
beter geschikt voor een begraafplaats dan aan de Aner Haarweg,
waarvoor in 2010 toestemming is
gevraagd (en gekregen). De rentmeesters mogen dat dan wel vinden, het college vindt van niet. De
grond heeft als bestemming bos en
agrarisch gebied en daar past geen
begraafplaats bij, vinden B&W. Het
karakter van het bos verdwijnt en
dat willen ze niet. Overigens moeten de rentmeesters wel 500 euro
legeskosten betalen voor hun vraag.

redactie@sallander.nl

In het half-Nederlandse dorp Laar, bij Gramsbergen net over de Duitse
grens, hebben de ijsmeesters een vooruitziende blik gehad. Of een goede
kijk op de weersverwachting. Enkele dagen voordat de vorst zich aankondigde werd een pomp bij de Vecht gezet, om water naar een weiland aan
de andere kant van de rivierdijk te transporteren. Het resultaat was dat de
leerlingen van de naastgelegen kleuterschool vrijdagmorgen een prachtige
glijbaan op het ijs konden maken.
’s Middags konden de Nederlanders niet alleen in Laar terecht, ze hadden
ook de keus uit natuurbanen in de gemeente Hardenberg. Enkele vrijwilligers waren druk bezig een baantje op de Oldemeijer te maken. Donderdag
had boswachter Nico Arkes getweet dat de recreatieplas nog niet helemaal

VVD wil weer praten over zomerhuisjes
HARDENBERG - De VVD in
Hardenberg vindt het een drastische
wijziging van beleid dat de landelijke VVD/CDA-regering geen duidelijkheid geeft over het permanent
bewonen van vakantiehuisjes. Dat
zal niet iedereen met deze liberale
politici eens zijn, maar zij mogen
daar geen vragen over stellen en de
VVD wel.
In 2010 heeft de gemeenteraad van
Hardenberg besloten dat er nooit
weer over permanente bewoning

wordt gepraat, tenzij het landelijk
beleid sterk wordt gewijzigd. Volgen de VVD is dat nu het geval.
B&W hebben de vraag gekregen
wanneer zij de gemeenteraad weer
inschakelen bij het stellen van
nieuwe regels voor het permanent
bewonen van vakantiehuisjes. Er
wordt met name aandacht gevraagd
voor de bewoners van park Moscou
bij Bergentheim. De liberalen willen de bewoners (valse?) hoop geven dat er een wijziging komt in het
beleid, “want er moet nu eindelijk

veilig was, maar een dag later waren er al liefhebbers actief. Een andere
natuurplas waar vrijdag al gereden werd was De Friese Koel’n, een meertje
in de Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar. Dit water van Staatsbosbeheer
wordt sinds 1992 gepacht door Plaatselijk Belang, om te gebruiken als
ijsbaan en visvijver. Na jaren van bloei kwam langzamerhand de klad
erin, vooral veroorzaakt door zachte winters. Twee jaar geleden moest
nog geschreven worden dat van georganiseerd schaatsen geen sprake meer
was, maar dat is nu anders. Vrijdag stond er een schaftkeet waar snert,
chocolademelk en worst werd verkocht, enkele jonge Kloosterhaarders
hadden na de milde sneeuwbui van vrijdag snel een paar ijsschuivers in
elkaar getimmerd en later op de dag kwam een echte veegmachine om het
spiegelgladde ijs nog mooier te maken.
© Roel Gritter
eens iets aan deze knellende problematiek worden gedaan”, menen
de VVD-raadsleden. Dat er geen
problematiek meer is omdat een
raadsmeerderheid al enkele keren
regels heeft vastgesteld, wordt door
de liberalen gemakshalve vergeten.
Verder willen de VVD’ers dat B&W
de inwoners van Hardenberg laten
meepraten over de nieuwe regels.
De liberalen hoopten dat B&W
tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 7 februari uitsluitsel zouden
geven. Of dat is gebeurd was op het
moment van verschijnen van deze
krant nog niet bekend.

Nieuwe dijkgraaf
beëdigd door CdK
REGIO - Commissaris van de Koningin in Overijssel Ank Bijleveld
heeft maandag 6 februari de nieuwe
dijkgraaf van waterschap Velt en
Vecht beëdigd. Dat is de voormalige burgemeester van Amersfoort,
Albertine van Vliet-Kuiper.
Zij is de opvolger van Wim Wolthuis uit Dedemsvaart. De beëdiging
heeft plaatsgevonden in het waterschapshuis in Coevorden.

