Woensdag 24 april 2013

Kortweg
Engels – Als eerste basisschool
in de gemeente Hardenberg houdt
OBS Baalder een Engelse week. In
de laatste week voor de meivakantie
wordt in alle groepen Engelse les
gegeven. Voor de start op dinsdag
23 april was de van oorsprong
Canadese Kathleen Moore uitgenodigd, die voor de leerlingen van
groep 1 t/m 8 een beeldende les
Engels verzorgde. In groep 7 en 8
staat Engelse les verplicht op het
lesrooster, maar Baalder wil het
daar niet bij laten en probeert ook
de andere klassen Engels te laten
spreken en begrijpen.
Prijs - Vrijdag 26 april worden in
het gemeentehuis van Hardenberg
de winnaars bekendgemaakt van
de Frits de Zwerverprijzen 2013.
Speciale gast is Karen Tessel, conservator van het Verzetsmuseum
Amsterdam. De voorzitter van de
jury en zoon van Frits de Zwerver,
Jan Slomp, leest het juryrapport
voor, waarna burgemeester Peter
Snijders de prijzen uitreikt aan de
winnaars. Het programma wordt
muzikaal opgeluisterd door dichterzanger Ritske van der Heide uit
Zwolle.

Terecht dat het Koningslied is teruggetrokken. Alleen jammer dat de
maker ervan niet meer geradbraakt
of gevierendeeld mag worden.
Zelden is op zo’n brute wijze het
Nederlands verkracht. En dan durft
de maker, ene John Ewbank, nog te
zeggen dat het een gepast lied is.
Co-auteur Daphne Deckers wordt
geciteerd met de woorden “Het is
fantastisch geworden; wat waren we
er trots op.” Tja, veelvuldig spuiten,
snuiven en drinken tast toch echt je
hersens aan, bewijst ze met deze
opmerking.
Van die bagger zijn we dus verlost.
Toch zijn er nog wel anderen die een

deweekdoor
.............

Konings- of Kroningslied hebben
gemaakt. Tientallen zelfs, en bijna
zonder uitzondering dikke prut.
Onze nationale strijkstok André
Rieu heeft het nog bonter gemaakt.
Gewoon een paar Oranjeliedjes
die je vroeger op de lagere school
leerde aan elkaar plakken en je
hebt een Kroningswals. Maar goed
dat je tegenwoordig alles illegaal
kunt downloaden want je moet er
toch niet aan denken dat Rieu hier
ook nog een paar centen aan zou
verdienen.

Een prominente rol in die Kroningswals is het gedeelte over
de Zilvervloot en Piet Hein. Dat
moet vast en zeker familie zijn van
Albert, zullen ze in Hardenberg
hebben gedacht. Toen dan ook
vorige week een bord gemaakt
moest worden om het verkeer om
te leiden vanwege de Hardenberg
City Run kon het niet anders, of de
tekst moest luiden dat theater De
Voorveghter en Albert Hein nog wel
bereikt konden worden. Misschien
iets voor Liberaal Hardenberg om
vragen over te stellen? Deze partij
gebruikt steeds andere gemeenten
als voorbeeld voor Hardenberg. De
afgelopen week bijvoorbeeld over

gemeenten die scholiertjes laten betalen voor een uittreksel uit het bevolkingsregister. Maar laat die partij
eens dichter bij huis blijven. Bij die
verkeersborden bijvoorbeeld, want
dat is geen reclame voor toeristen
die ons gebied bezoeken. Of laat
de liberale brievenschrijvers eens
aandacht schenken aan de parkeerproblemen van minder validen die
het gemeentehuis willen bezoeken.
Het regent klachten aan de balie
over het gebrek aan parkeerruimte
in de directe omgeving, maar er
wordt geen actie ondernomen. Ik
hoop dat ik volgende week kan melden dat B&W bedolven zijn onder
een vragenbombardement.
dwd@sallander.nl

Einde Kastanjehof in zicht

Rondje - Onder de naam Rondje
voor ’t Huis wordt zaterdag 22 juni
een fiets-sponsortocht gehouden
waarvan de opbrengsten ten goede
komen aan het Hardenberger hospice ‘t Huis aan de Vecht. Het is
de bedoeling 100 dames op de fiets
krijgen die een tocht van 80 à 100
kilometer gaan fietsen. Aanmelden
kan via inforondje@gmail.com.
Tentdienst - Praiseband Xing uit
Hattem is zondag 28 april te gast
in een tentdienst in Kloosterhaar.
Eigenlijk verzorgen de 15 muzikanten, zangers en zangeressen de
gehele dienst. De tent is te vinden
aan de Dorpsstraat 56. De dienst
waar jong en oud welkom zijn begint om 18.30 uur.
Bruggen – Met enkele feestelijke handelingen zijn donderdag
de bruggen over het kanaal AlmeloDe Haandrik in de Kloosterdijk
(Mariënberg) en Emtenbroekerdijk
(Hardenberg) officieel in gebruik
genomen. In de periode tot en met
december 2013 wordt het kanaal
gebaggerd, komen er nieuwe wachtplaatsen en worden vijf bruggen
vervangen. Daarvan zijn nu vier
stuks klaar.
Expositie – Rianne Leemhuis uit
Hardenberg is de eerste kunstenares
die exposeert in het nieuwe gemeentehuis in Hardenberg. Vrijdag
26 april wordt de kunstexpositie
in het bedrijfsrestaurant geopend.
Daar zijn vanaf dat moment wisselende tentoonstellingen te zien die
drie maanden duren, met werk van
lokale kunstenaars.
Winnaar - Klas 5/6a van cbs De
Kastanjehof in Hardenberg heeft
het leukste filmpje van de actie
Natuurlijk Schoon 2013 gehouden.
Dat vond de jury van vuilophaler
ROVA. Natuurlijk Schoon is een
actie waarbij scholieren en volwassen vrijwilligers half maart
het zwerfafval uit hun eigen leefomgeving hebben opgeruimd. De
leerlingen uit Hardenberg hebben
met een filmpje laten zien hoe zij
de opruimactie hebben aangepakt
en waar en waarom ze het zwerfafval aan het opruimen zijn. De prijs
voor hun bijdrage is een feestje op
het schoolplein op vrijdag 26 april.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG – Er gaan nog aardig wat kinderen naar de christelijke basisschool De Kastanjehof in Hardenberg-centrum – bij ouderen
bekend als ‘de school van Roosjen’- maar de kans bestaat dat de school
binnen twee jaar de deuren sluit.
De school telt nu nog zo’n 150
leerlingen, maar is berekend op
530. Dat aantal was er niet meteen
bij de start in 1930, maar is langzamerhand gegroeid tot de top in
de jaren ’60 werd bereikt. Volgens
het kersverse huisvestingplan van
de gemeente Hardenberg daalt het
leerlingenaantal naar 124 in het jaar
2025, veel te weinig voor zo’n groot
gebouw. In feite zou op dit moment

de helft van de bruto vloeroppervlakte voldoende zijn. Eigenlijk is
het pand te groot, te oud en te duur
aan onderhoud en energie.
Waterinkschool
Een oplossing voor dit probleem is
de school sluiten en de overgebleven leerlingen onderbrengen in andere schoolgebouwen van Chrono,
het verantwoordelijk schoolbestuur.

Afvalplan krijgt herkansing
HARDENBERG – Het plan om het
inzamelen van afval in de gemeente
Hardenberg helemaal op de schop
te nemen krijgt een herkansing. In
oktober 2012 moesten B&W constateren dat er te weinig draagvlak
was om de afvalberg te verminderen. De raad had niet zozeer moeite
met het uitgangspunt, maar meer de
uitwerking. Na een bezoek aan de
gemeente Steenwijkerland, waar is
bekeken hoe zo’n afvalplan in de
praktijk werkt, zijn de raadsleden
naar verwachting wel tevreden over

het voorstel van B&W.
Om ervoor te zorgen dat het restafval in de grijze container flink
vermindert stellen B&W van Hardenberg een reeks van maatregelen
voor. Het inzamelen van groente-,
fruit- en tuinafval (GFT) wordt
gratis, er hoeft dus niet meer per
lediging betaald te worden zoals
nu wel het geval is. Daar staat tegenover dat voor het vastrecht meer
moet worden betaald. In de buitengebieden wordt dan weer begonnen
met het ophalen van GFT-afval. De

Bijvoorbeeld in Heemse, in de wijken Baalder en Baalderveld of in
het gebouw van de Professor Waterinkschool in Hardenberg-centrum.
Wat er precies gaat gebeuren is nog
onderwerp van gesprek, waarbij
ook een rol is weggelegd voor de
medezeggenschapsraden van de
scholen. De gemeente heeft wel
aangegeven dat dit probleem op
nummer 1 staat van de lijst van op te
lossen problemen, omdat er al jaren
over gediscussieerd wordt en er nu
eens duidelijkheid moet komen.
Wat er na een eventuele sluiting
met het gebouw gaat gebeuren is
inzameling van restafval (de grijze
container) verandert van één keer
per twee weken naar één keer per
vier weken. Snoeiafval mag nu
vier zaterdagen in het voorjaar en
vier zaterdagen in het najaar gratis
naar vuilverwerker Het Bovenveld
worden gebracht, maar dat wordt
het hele jaar gratis. De verwachting
is dat de inwoners van de gemeente
Hardenberg na invoering van het
voorstel een tientje goedkoper uit
zijn. Vanaf 2015 begint men met
fase 2, waarbij in de woonwijken
ondergrondse containers worden
geplaatst waar de bewoners met een
pasje hun restafval kwijt kunnen.

nog onbekend, maar in de wandelgangen wordt verteld dat een lokale
bouwonderneming het pand wil
terugbrengen tot de oorspronkelijke
vorm, de overgebleven ruimtes voor
andere doeleinden gebruiksklaar
wil maken en op het schoolplein
woningen wil bouwen.
De Kastanjehof is overigens niet
de enige school waar wat mee staat
te gebeuren. In Baalder staan de
gebouwen van OBS Baalder en
GBS Albertus Risaeus op de nominatie om te verdwijnen, omdat
ze hun levenseinde hebben bereikt.
De kans bestaat dat één nieuwe
school wordt gebouwd met twee
ingangen. In Balkbrug kan CNS
Balkbrug worden opgeknapt zodat
OBS Prinses Margriet en later OBS
Oud Avereest kunnen aanschuiven.
In Bruchterveld komt mogelijk een
nieuw gebouw voor De Wiekslag,
waarin ook plek is voor een gymzaal en het dorpshuis. De andere
scholen die op vrij korte termijn
in aanmerking komen voor nieuwbouw zijn De Fontein in Lutten en
De Wegwijzer in Schuinesloot.
De gemeenteraad heeft het plan
voor het eerst op 23 april besproken. Een besluit over het huisvestingsplan wordt naar verwachting
dinsdag 14 mei genomen.

