Woensdag 13 maart 2013

Kortweg
Treinnaam – Vijftien jaar lang je
naam op een Arriva-trein tussen
Zwolle en Emmen en met het geld
dat je daarvoor betaalt steun je
een goed doel, namelijk 538 Voor
Warchild. Personen of bedrijven die
een bod uit willen brengen kunnen
dit doen via 538voorwarchild.nl/
marktplaats. Donderdag 28 maart
wordt de winnaar bekend gemaakt
tijdens de live uitzending van Evers
Staat Op tussen 6.00 en 10.00 uur.
Boom – Toen Jan Koops nog wethouder was in Hardenberg had de
gemeente niet vaak geluk met bomen kappen. Sinds zijn vertrek zijn
de kansen gekeerd. Bijvoorbeeld
in Dedemsvaart. Net nu een nieuw
parkeerterrein aan de Prins Bernhardstraat is gepland blijkt dat de
grote kastanjeboom die midden op
het terrein staat ernstig ziek is. Hij
moet dus verwijderd worden, maar
ter compensatie gaat de gemeente
aan de rand van het parkeerterrein
zes nieuwe bomen planten.

Schaatsers die door struiken banjeren en een heideveld doorploeteren om een mooie bosvennetje
te bereiken en dan zeggen: “Maar
ter compensatie gaan we zelf de
baan vegen”. Als u zoiets leest
denkt u waarschijnlijk: “Zijn ze nou
helemaal betoeterd, eerst de boel
vernielen en dan ter compensatie
zichzelf een cadeau geven!” Er
zouden verontwaardigde stukken
in de krant komen, of moderner:
anonieme scheldpartijen op de
sites van de regionale kranten en
de regionale omroep. Maar als
paardenliefhebbers zoiets beweren
blijft het oorverdovend stil. Terwijl
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vorige week eigenlijk hetzelfde is
gebeurd.
De Landelijke Ruitervereniging De
Sallandruiters (als ik dat lees denk
ik altijd: zou er ook een stedelijke
ruitervereniging zijn?) heeft na
30 jaar weer eens grondbezitters,
boswachters en ambtenaren zo
gek gekregen dat er een slipjacht
gehouden mag worden en dan
zeggen ze grootmoedig dat ze ter
compensatie in het najaar het ruiter-

pad in het Staatsbos bij Hardenberg
zullen opknappen. Ter compensatie
waarvan? Van de bossen, struiken, heidevelden en akkers die ze
vernield hebben? En zie daar: ze
geven zichzelf een cadeautje want
niemand anders dan ruiters maken
gebruik van een ruiterpad. O ja, en
volgend jaar weer, schrijft de hoofdorganisator, want het was zo mooi.
Dat laatste klopt, vanuit het oogpunt
van toeschouwers en deelnemers.
Toeschouwers misschien nog meer
dan deelnemers want sommige
ruiters laten wekelijks hun Bentley
met paardenkar naar een startpunt

rijden, tanken voldoende spirituozen, laten zich hun jasje aanreiken
en krijgen de cap opgezet, waarna
ze wat door de natuur huppelen.
Niks bijzonders. Maar als je als
toeschouwer 30 jaar droog hebt
gestaan wil je wel massaal uitlopen,
dat was zaterdag 2 maart wel te
zien. De vraag is of dit succes een
vervolg rechtvaardigt in 2014. De
datum is alvast in de agenda van
de hoofdorganisator genoteerd. Met
potlood, mag ik hopen, want het is
niet te verwachten dat de groene
groepen zich volgend jaar weer
stilhouden.
dwd@sallander.nl

Kennismaken met cultuur

Nieuwe Wever - Donderdag 14
maart is de officiële opening van
De Nieuwe Wever. Dat is de kleinschalige woonvorm in Slagharen
die zorginstelling de Baalderborg
Groep heeft laten bouwen in de
buurt van de plek waar uitgaanscentrum De Bonte Wever heeft gestaan.
De bewoners hebben trouwens eind
vorig jaar al hun intrek genomen in
het gebouw. Zaterdag 16 maart is er
van 13.30 tot 16.30 uur Open Dag.
Tegeltjes – Veel instellingen openen
zaterdag 16 maart de deuren tijdens
de Open Dag van Zorg en Welzijn.
De zorgverleners van VVT doen
dan anders, zij komen naar de mensen toen. Dat gebeurt onder meer
in Hardenberg. Centrumbezoekers
worden via tientallen spreukentegeltjes gewezen op de wijsheden
van grootmoeder over ouder(s)
worden. VVT staat van 10.00 tot
16.00 uur op het Klepperplein.
Spoorlijn – B&W van Twenterand
gaan akkoord met het opwaarderen
van de spoorlijn Almelo-Mariënberg en het doortrekken van deze
lijn naar Hardenberg na 2015. Het
enige nadeel volgens het college is
de sluiting van het station Geerdijk.
De raad van Twenterand buigt zich
binnenkort over dit voorstel.
Verdediger – Oud-Veendamspeler
John van Dalen (27) speelt volgend
seizoen bij HHC in Hardenberg. Hij
komt over van WKE uit Emmen.
Ook nieuw is de 22-jarige middenvelder Tiemen van Hezel, tot 2011
jeugspeler bij FC Groningen. De
contracten met Lars Offringa (tot
2014) en Raymond Beukeveld (tot
2015) zijn verlengd.

Kennismaken met Sh’bam in dansschool Erik.
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HARDENBERG - Hoe vaak krijg je de kans djembé te spelen, een raptekst te bedenken, stiftgedichten te maken, lid te zijn van een popband of
animatietekeningen te fotograferen. Ruim 1500 scholieren in de regio’s
Hardenberg en Zwolle krijgen die kans wel, want zij zijn deze maand op
ontdekkingstocht in het culturele aanbod van beide plaatsen. Kunstencen-

trum De Muzerie organiseert dit jaar voor de zevende keer KunstKick. De
leerlingen volgen op een ochtend twee workshops bij een culturele instelling
en sluiten af met een voorstelling of concert in het theater.
In Hardenberg kon dat onder meer in de Bibliotheek, Dansschool Erik,
natuurcentrum De Koppel en theater De Voorveghter.

Geheimzinnigheid over pand Voedeslbank

Sterrenkijkavond Engbertsdijksvenen

HARDENBERG – Woningbouwcorporatie Beter Wonen in Hardenberg reageert niet op vragen over
plannen die deze instelling heeft
met het pand van de Voedselbank
Noordoost-Overijssel. De voedselbank zit gratis in een deel van
het voormalig notariskantoor aan
De Brink in Heemse, gezamenlijk
eigendom van Beter Wonen en Van
Dijk Bouw. In het andere deel zat
tot voor kort RTV Hardenberg, maar
dat gedeelte is vrijgekomen na het
faillissement van de lokale omroep.
Onlangs heeft de voedselbank te

KLOOSTERHAAR - In de Engbertsdijksvenen in Kloosterhaar
wordt vrijdag 15 maart een sterrenkijkavond gehouden. Bij de
kijkhut in het natuurgebied worden 5 grote telescopen voor de
bezoekers opgesteld.

horen gekregen dat moet worden
uitgekeken naar een andere ruimte.
In die ruimte moet plek zijn om
voedsel aan te voeren, op te slaan
en in kratten te verpakken voor
de 160 cliënten in de gemeenten
Hardenberg en Ommen, die elke
twee weken een voedselpakket
ontvangen.
Rond de zomer moet het gehele
voormalige notariskantoor vrij van
gebruikers zijn. Over de toekomst
van het gebouw blijft voorlopig
nog een waas van geheimzinnigheid hangen.

Zwerfafval - Tijdens de vijfde
editie van de zwerfafvalweek Natuurlijk Schoon van 11 t/m 16 maart
gaan meer dan 1496 scholieren en
vrijwilligers van 25 scholen en
verenigingen uit de gemeente Hardenberg de straat op om zwerfafval
op te ruimen. Het project is bedacht
door vuilverwerker ROVA, maar er
wordt samengewerkt met gemeenten, natuur- en milieuorganisaties
en (vooral) basisscholen.

Naamsverwisseling

Brug - De brug in Beerzerveld over
het kanaal Almelo-De Haandrik is
afgesloten voor het wegverkeer van
vrijdag 15 maart tot medio oktober
2013. De afsluiting van de brug is
nodig in verband met het aanleggen
van de nieuwe brug. Fietsers en
voetgangers kunnen gebruik maken van een noodbrug, die naast de
huidige brug ligt, het andere verkeer
wordt omgeleid.

HARDENBERG – Normaal gesproken houden bestuurders er niet van als
in kranten of tijdschriften hun gemeente met een andere wordt verwisseld,
maar soms komt het goed uit. In de Volkskrant van afgelopen zaterdag
werd in een groot artikel over verliesgevende grondbedrijven een gemeente
opgevoerd die eind 2012 door de provincie op de vingers is getikt, omdat
het investeringen probeerde te dekken met winsten uit grondexploitaties
die nog niet gerealiseerd waren. Die gemeente werd door de Volkskrant in
zowel woord als beeld aangeduid als de Brabantse gemeente Halderberge.
Navraag bij die gemeente maakte duidelijk dat het niet Halderberge moest
zijn, maar Hardenberg. Door de fout van de Volkskrant heeft de gemeente
Hardenberg dit keer geen imagoschade opgelopen.

Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee
klaar in het informatiecentrum van
Staatsbosbeheer aan de Dorpsstraat
in Kloosterhaar. Hier wordt van
19.30 tot 20.00 uur een presentatie
gehouden over wat er deze avond
zoal te zien is. Vanaf 20.00 uur kunnen de bezoekers naar de kijkhut
lopen waar de sterrenkijkers staan
opgesteld, een afstand van zo’n 800

Bomenkap op
Spindeplein
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg is deze week begonnen met het kappen van bomen op
het Spindeplein in Hardenbergcentrum. Dit plein moet in de nabije
toekomst deel gaan uitmaken van
het nieuwe stadspark. Ter compensatie van de gekapte bomen worden nieuwe bomen geplant in het

meter. Ook als het een bewolkte
avond mocht zijn is er voldoende
te zien en te beleven.
Deze sterrenkijkavond wordt georganiseerd door de werkgroep
AstronA uit Almelo, enkele andere
amateurastronomen en Staatsbosbeheer. De geschatte eindtijd is 23.00
uur. De toegang is gratis. Aanmelden niet nodig
stadspark rond het gemeentehuis.
Dit park wordt in de tweede helft
van dit jaar aangelegd, nadat de
werkzaamheden aan de centrumroute zijn afgerond. Ook het herdenkingsmonument van beeldhouwer
Kees Verkade dat nu op de rotonde
Bruchterweg/Europaweg staat,
krijgt een plek in het stadspark.

redactie@sallander.nl

