Kortweg
Topklasse – HHC uit Hardenberg begint het 3e seizoen in de
Topklasse met een thuiswedstrijd
tegen Rijnsburgse Boys op zaterdag 18 augustus. Een week
later wordt de eerste derby van
het seizoen gespeeld, wanneer de
Hardenbergers op bezoek gaan bij
DETO uit Vriezenveen. Dinsdag
28 augustus volgt ’s avonds een
thuiswedstrijd tegen Noordwijk
en zaterdag 1 september is de
Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging GVVV gastheer van HHC.
Veiliger - De provincie Overijssel
houdt maandag 2 juli van 17.00
tot 21.00 uur in Zaal Reimerink in
Lemelerveld een inloopbijeenkomst
over de plannen die de provincie
heeft met de N348. Het gaat hierbij
om het veiliger maken van deze
weg tussen Raalte en Ommen. De
plannen bestaan uit het afsluiten van
vijf oversteken en het aanleggen
van twee tunnels tussen de Achterveldse- en de Lemelerveldseweg.
Modeshow - Het Röpcke-Zweers
ziekenhuis houdt woensdag 4 juli
samen met twee Drentse speciaalzaken een modeshow voor vrouwen
met een borstprothese. De show
vindt vanaf 19.30 uur plaats in
het ziekenhuis in Hardenberg. De
toegang is gratis, maar van tevoren
aanmelden is wel vereist: tel. 052837 30 31of oncologie@sxb.nl

Ik ben een kunstenaar. Dat wist ik
overigens tot vorige week niet, maar
een uitnodiging van het kunst- en
cultuurprogramma GrensWerte
heeft mij daarop geattendeerd. Ooit
heb ik een zakje met bloemzaden
gekregen. Waarschijnlijk van iemand die mij niet goedgezind is,
want voor tuinwerk hoef ik echt
niet wakker gemaakt te worden.
Maar goed, een zakje bloemzaden
kun je ook op een creatieve manier
verwerken, heb ik gedacht. De zaden zijn vanaf het balkon de lucht in
gegooid waarna de wind het karwei
kon afmaken. En laat dat nou een
kunstzinnige uiting zijn!
In het kader van het grensoverschrijdende kunst- en cultuurprogramma
GrensWerte heeft kunstenares
Swaantje Güntzel uit Hamburg (D)
in april met een speciaal apparaat
allerlei bloem- en plantenzaden
afgeschoten in het Euregiogebied,
om de grens tussen Nederland en
Duitsland bewust te vervagen. Don-
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in de kantlijn

derdag 28 juni verlaat zij Hamburg
om opnieuw af te reizen naar het
gebied tussen pakweg Coevorden
en Winterswijk om te zien, of het
eerste groen van de grassen en
bloemen verschijnt. De afgeschoten
bloem- en plantenzaden zijn alle
kanten opgewaaid, afhankelijk van
de sterkte van de luchtstroom en de
windrichting, en moeten daardoor
voor een slingerende bloemengrens
hebben gezorgd. Drie dagen lang
wordt de grensstreek op de aanwezigheid van bloemen uit het project
Blumenschieβen geïnspecteerd.
Meer lezen? Zie bit.ly/grenswerte
en ontdek, hoe ook u een uitvoerend
kunstenaar kunt worden.
Mocht het beroep van kunstenaar
niet wat voor u zijn, dan is telefoonwacht misschien een alternatief. Bij
dancing Crazy Horse – voorheen
Podium, in politieberichten altijd

Woensdag 27 juni 2012
aangeduid als ‘een uitgaansgelegenheid aan de Jan Weitkamplaan ‘zetten ze zaterdagnacht tussen zo’n
beetje 22.00 en 06.00 uur iemand
bij de telefoon om klachten van
buurtbewoners af te handelen, als de
dronken torren weer eens bloemen
uit tuinen hebben gerukt of auto’s
hebben bekrast. Dat is een van de
maatregelen die is afgesproken in
een gesprek tussen uitbater Nijzink,
de gemeente, de wijkagent, zorginstelling Baalderborg en Leefbaar
Baalderveld. Die laatste club is geen
politieke partij van bedenkelijk allooi zoals in Rotterdam of Utrecht,
maar een werkgroep om de wijk
veilig en leefbaar te houden. Andere
maatregelen zijn onder meer het laten patrouilleren van portiers op de
Jan Weitkamplaan en het instellen
van toegangsverboden voor notoire
raddraaiers. Maar uit de brief die
buurtbewoners vorige week van
de gemeente Hardenberg hebben
gekregen blijkt wel duidelijk wie
de grootste lastpost is, namelijk

kroegbaas Arjan Nijzink zelf. In de
brief staat namelijk dat er al eerder
gesprekken zijn gevoerd met de
heer Nijzink en dat sindsdien de
overlast is afgenomen. Het kan ook
zijn dat hij een paar zaterdagavonden achter elkaar donderspeeches
heeft afgestoken tegen de barbezoekers, waarna iedereen schuldbewust beloofde minder te drinken
en af te blijven van tuinen en auto’s
van buurtbewoners. Want dat is
natuurlijk de eigenlijke oorzaak:
teveel drank. En is de schenkende
partij daarvoor niet net zo verantwoordelijk als de drinkende partij?
Hoe dan ook, Crazy Horse belooft
telefoonwachten aan te stellen.
Een hele nacht in een kroeg en niet
mogen drinken, zouden daar nou
liefhebbers voor zijn?
[In de kantlijn gaat met zomerreces.
Vanaf volgende week op deze plaats
de column De Week Door.]
r.gritter@sallander.nl

Zomerfestival begint met bouwen van zandkastelen

Blauwalg - In de vijver langs de Europaweg in Hardenberg, tussen het
politiebureau en het gemaal Molengoot, is een zeer hoge concentratie
blauwalgen geconstateerd. Hoewel
geen mens er over zal peinzen in
de vijver een duik te nemen en het
verboden is honden bij de vijver uit
te laten, geeft de gemeente wel een
waarschuwing af omdat er risico’s
bestaan voor de gezondheid van
mens en dier.
Techniek - Harold Souman, leerling
van leerjaar 1 van De Nieuwe Veste
in Hardenberg, is winnaar geworden
van een landelijke techniekprijs.
Tijdens een voorlichtingsdag op
zijn school door Ambassadeurs
van de Techniek werd gevraagd een
technische oplossing voor een probleem te vinden. Van de ruim 150
ideeën die landelijk zijn ingediend
is zijn oplossing als beste gekozen.
Vorige week donderdag heeft hij de
bijbehorende prijs op zijn school in
ontvangst mogen nemen.
Brandweer – De Nederlandse
gemeente Hardenberg werkte wat
brandweerzaken betreft al samen
met de Duitse gemeente Uelsen,
om elkaar over en weer te assisteren. Daar is vorige week de
Samtgemeinde Emlichheim bijgekomen. In Hardenberg betreft het de
brandweerpost in Gramsbergen, die
indien nodig grensoverschrijdende
burenhulp zal verlenen of ontvangen, in Duitsland betreft het de
brandweer van Laar. De hulp wordt
om niet gegeven, want buren breng
je geen hulp in rekening.
Laatste kans - Het Alfa-college
houdt donderdag 28 juni van 17.00
tot 20.00 uur een voorlichtingsavond voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en hun ouders.
Tijdens deze bijeenkomst kunnen
vragen gesteld worden over bijvoorbeeld de inhoud van opleidingen,
doorstuderen aan het hbo en carrièrekansen. Er zijn loopbaanadviseurs aanwezig voor advies over
toelatingseisen en studiekeuze.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - In de periode juni t/m augustus 2012 vindt in de gemeente Hardenberg het Zomerfestival Hardenberg plaats. Het programma
bestaat onder meer uit theatervoorstellingen van Het Zandkasteel, straatparades, een kunstbustour, wedstrijden die de beste kinderkoks van Hardenberg, Dedemsvaart en Gramsbergen moeten opleveren en optredens
van De Zandtovenaar. Het festival is het vervolg van de viering van 35
jaar Sesamstraat, vorig jaar zomer in Hardenberg.

De aftrap heeft woensdag 20 juni plaatsgevonden, met een poging om in de
uiterwaarden langs de Vecht, aan de Heemser kant van de Voorstraatbrug,
het Nederlands record Zandkastelen bouwen te vestigen. Die poging kon
trouwens niet mislukken, omdat hij voor de eerste keer werd gehouden.
Ruim 100 kastelen zijn er gebouwd, in veel gevallen gemaakt door kinderen
van de basisscholen en hun minstens even entousiaste moeders.

Opnieuw asielzoekers in De Eik

modernere centra die nog wel een
poosje kunnen meegaan. Dat kan
De Eik overigens in de huidige
vorm niet. Als wordt besloten dat
De Eik weer in gebruik wordt genomen worden de gebouwen aan
de voorkant opgeknapt en komen
op het achterterrein nieuwe woonpaviljoens.

SLAGHAREN – Het zal waarschijnlijk niet zo zijn als in oktober 1987, toen zo’n tweehonderd
inwoners van Slagharen hebben
gedemonstreerd tegen het plan
van het ministerie van welzijn,
volksgezondheid en cultuur om in
het voormalig internaat De Eik 325
asielzoekers onder te brengen. In de
jaren dat De Eik een asielzoekerscentrum was, is de aanvankelijke
weerstand helemaal omgeslagen
in Sallands-enthousiasme, oftewel
berusting. In 1996 stuurde de gemeente Hardenberg zelfs een fax
naar staatssecretaris Schmitz van

Justitie om te protesteren tegen het
plan om De Eik een jaar later te
sluiten. Overigens duurde het nog
tot 2003 eer de laatste asielzoekers
Slagharen daadwerkelijk verlieten.
Nu, zo’n 9 jaar later, wil eigenaar
COA (Centraal orgaan opvang
asielzoekers) De Eik opnieuw in
gebruik nemen als opvangcentrum
voor gemiddeld 480 asielzoekers.
Pogingen om het pand te verkopen
zijn niet gelukt en nu het aantal
asielzoekers in Nederland daalt wil
het COA de tijdelijke en verouderde
centra sluiten en ze vervangen door

© Roel Gritter

B&W willen in principe positief
meedenken met het COA, ook
gelet op de positieve ervaringen
uit het verleden. Het huisvesten
van asielzoekers past bovendien
in het gemeentelijk beleid met
betrekking tot kwetsbare groepen.
De herontwikkeling van De Eik is
bovendien goed voor de Slagha-

rense economie, meent het college.
De gemeente wil met het COA
afspraken maken over de openbare
orde en veiligheid, het bieden van
werkgelegenheid en onderwijs.
Deze randvoorwaarden worden
nader uitgewerkt. Ook hierover wil
de gemeente in gesprek gaan met
Plaatselijk Belang, inwoners van
Slagharen en organisaties zoals de
politie en onderwijsinstellingen.
Het is de bedoeling dat in de loop
van 2016 de eerste asielzoekers een
plek in De Eik krijgen. “Slagharen
zal Slagharen niet meer zijn”, zo
stelde de dorpsgemeenschap in
1987. Datzelfde kan in 2016 worden
gezegd, maar dan waarschijnlijk
met een heel andere klank.

