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Kortweg
Dagbesteding - De dagbesteding
van de Saxenburgh Groep in Bergentheim krijgt een nieuwe plek aan
de Postweg. Afgelopen week vond
de sleuteloverdracht plaats door
woningcorporatie Beter Wonen. De
verhuizing van de Hogendorpstraat
naar de nieuwe plek was aanleiding
om voor een nieuwe naam te kiezen:
dagbesteding Bergentheem heet
voortaan De Posthoorn.
TIP - In het voormalige VVVpand aan de Gedempte Haven in
Hardenberg komt een Toeristisch
Informatie Punt. Het TIP moet hèt
startpunt worden voor een bezoek
aan Hardenberg. Deze opvolger
van de VVV wordt ingevuld door
ondernemers uit Hardenberg en
de gemeente Hardenberg en opent
vermoedelijk begin juni de deuren.
Hoeveel mensen bij het TIP gaan
werken en bij wie ze in dienst
komen kan de gemeente nog niet
vertellen. Het TIP zit nog in de
opstartfase. We hebben nu de opzet
gemaakt, maar deze zaken moeten
allemaal nog worden uitgewerkt,
vertelde een woordvoerder van de
gemeente.

Hardenberg is een tropisch paradijs,
dat kan bijna niet anders. Overijssel is namelijk de provincie met de
meeste zonnepanelen en in Overijssel is Hardenberg de gemeente waar
de meeste zonnepanelen te vinden
zijn. Die heb je natuurlijk niet als
je te maken hebt met permanente
zonsverduistering, moessons of
sneeuwstormen. Wethouder Jannes
Janssen heeft het vorige week zelf
gezegd. Wij zijn gek met het milieu
en dat zullen we weten. Janssen is
zo GroenLinks dat hij nog de laatste
GFT-korrel uit de zwarte afvalbak
wil halen. Alleen is daar nog niet

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

meteen een raadsmeerderheid voor
te vinden. De grijze container 1x
per 4 weken ledigen en GFT weer
ophalen in het buitengebied is een
brug te ver voor het CDA. Kijk
naar Raalte, vertelde CDA-raadslid
Henk Steenbergen. Daar halen ze 1x
per 3 weken de grijze container op,
1x per 3 weken de groene container
en 1x per 3 weken de zakken met
plastic. De PvdA zag daar wel wat
in, net als OpKoers zodat wethouder

Janssen een grote groep raadsleden
tegenover zich heeft. Misschien wel
teveel om zijn plannen te verwezenlijken.
Maar gaat het nou om de centen of
om het milieu? Er zijn altijd mensen
die met een maatregel ontevreden
zijn, wat je ook doet, vond de ChristenUnie. Spijtig voor de mensen
die al goed bezig zijn met het gescheiden inzamelen van afval, maar
het grootste gros kan nog wel wat
dwingende hulp gebruiken. En het
èchte GroenLinks? Dat wilde iets
weten over het gratis inleveren van

Negen lintjes in Hardenberg

Asielzoekers – Het duurt nog minstens tot 7 juni voordat Slagharen
weet of voormalig klooster De
Eik weer een asielzoekerscentrum
wordt. Vorige week gaf het COA (de
instantie die asielzoekers huisvest)
voorlichting aan de gemeenteraad.
Als de plannen doorgaan wordt de
moderne uitbouw aan de straatkant
verwijderd zodat het originele
klooster overblijft. Op het terrein
achter het pand komen paviljoens
of rijtjeswoningen, die keus moet
het COA nog maken. Dinsdag 14
mei nemen COA en de raad een
definitief besluit, maar dan duurt
het nog 3 weken voor de Raad van
Toezicht vertelt of er geld is voor de
plannen of dat ze in de prullenbak
gegooid kunnen worden. PvdAraadslid Rita Juurlink toonde zich
sterk voorstander van de komst van
een azc: “Goed voor Slagharen,
goed voor de regio. Het project
zorgt voor werk en dat kunnen we
goed gebruiken.”
Waterschap - De provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel hebben als bevoegd gezag ingestemd
met de fusie van de waterschappen
Regge en Dinkel en Velt en Vecht
per 1 januari 2014. Het nieuwe waterschap draagt de naam Vechtstromen. Waterschap Vechtstromen verzorgt vanaf 2014 het waterbeheer in
Twente, Noordoost-Overijssel en
Zuidoost-Drenthe, een gebied met
een oppervlakte van circa 225.000
hectare. Er wordt gewerkt vanuit de
kantoren Almelo en Coevorden. Het
bestuur zit in Almelo. De fusie zorg
ervoor dat jaarlijks 11 miljoen euro
wordt bespaard.
Boeken - Bibliotheken controleren
regelmatig hun collectie op verouderde, beschadigde of anderszins
niet meer aantrekkelijke materialen.
Deze worden dan afgeschreven
en aan het publiek te koop aangeboden voor een zacht prijsje. In
Hardenberg gebeurt dat tijdens de
openingsuren van de bieb in de
week van 14 t/m 18 mei.
Foto’s - In de periode mei t/m augustus is er een foto-expositie van
Ko van Vuure te zien bij natuurcentrum De Koppel. De titel is De wondere wereld van de macrofotografie.
De expositie bestaat uit 15 foto’s en
1 overzichtslijst.

redactie@sallander.nl

asbest (mooi niet, want dan gebeurt
het ondeskundig) en vroeg zich af
of de wethouder wel verstand had
van communiceren met de burgers,
want de partij miste Facebook in
het communicatieplan. Dat lijken
mij inderdaad de meest dringende
vragen als het gaat om een totaal
nieuwe manier van afval inzamelen.
Janssen heeft nog tot 14 mei de
tijd om munitie te vinden tegen de
ideeën van Steenbergen c.s., anders
kan hij zijn eigen plan bij het grof
vuil zetten. Daar moet trouwens nog
steeds voor betaald worden.
ergee@sallander.nl
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HARDENBERG - Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Voorveghter zijn vrijdagmorgen vijf mannen en vier vrouwen in het zonnetje
gezet voor hun inzet voor de samenleving. Burgemeester Peter Snijders
reikte negen keer de versierselen uit die horen bij het Lidmaatschap in de

Orde van Oranje Nassau. De negen zijn Henk Beenen, zijn echtgenote Dinie
Beenen en Henk Noteboom uit Gramsbergen, Aafiena Offringa, Bennie
Dijkers en Gerrit Jan Smit uit Hardenberg, Riek Woelderink uit Mariënberg,
Tineke Strijker uit Dedemsvaart en Wies Hultink uit Slagharen.

3e Skeelerwedstrijd voor de jeugd

Zomerfestival met film en muziek

GRAMSBERGEN - Zaterdag 11
mei wordt op de skeelerbaan in
Gramsbergen de derde wedstrijd
gehouden van de Jeugdskeelercompetitie 2013. De baan aan de
Kanaaldijk is voor de derde keer
het strijdtoneel van deze spectaculaire jeugdskeelerwedstrijden.
De plaatselijke organisatie is
in handen van de schaats- en
skeelervereniging Hou StreekHardenberg.

HARDENBERG - Het draait
tijdens het Vechtdal Zomerfestival in Hardenberg om film en
muziek. Dit thema wordt uitgewerkt met activiteiten voor alle
doelgroepen. Voorgaande jaren
richtte het zomertheater zich
vooral op de jongste bezoekers
van Hardenberg. Met de komst
van het Vechtdal Zomerfestival
wordt de keuze gemaakt voor een
bredere doelgroep.

De skeelercompetitie is bedoeld
voor jeugdigen uit de noordelijke

helft van Nederland in de leeftijd
van 7 t/m 17 jaar. De competitie
gaat over in totaal acht wedstrijden.
De openingswedstrijd was op 20
april in Heerde en de finalewedstrijd
wordt 21 september in Nijeveen
verreden. In Gramsbergen rijden
de ongeveer 125 deelnemers in hun
leeftijdscategorie een tijdrit, een
wedstrijd ‘in lijn’ en een puntenkoers. Er is een aparte jongens- en
meisjescompetitie. De wedstrijden
beginnen om 09.30 uur. De prijsuitreiking staat gepland om ca. 14.30
uur. De toegang is gratis.

WO-2 bij Radio Hardenberg
HARDENBERG – Als (voorlopig)
eenmalige activiteit is zaterdag
4 mei bij Radio Hardenberg een
historische radiodocumentaire te
horen over een element uit de WO2geschiedenis van Hardenberg. Radio Hardenberg is een station dat
alleen uitzendt via internet.
De documentaire betreft een gesprek in de streektaal met de in-

middels overleden oud-kleermaker
Mannes Meijer, die vroeger een
zaak had aan de Fortuinstraat in
Hardenberg. De historische opname
is zo’n 20 jaar geleden gemaakt
voor een uitzending van de lokale
omroep. Zaterdag 4 mei wordt de
opname van ruim een half uur om
18.00 uur uitgezonden op het internetadres www.radiohardenberg.nl.

Met het thema Film en Muziek is
de bioscoop een logische locatie.
Hier worden themaochtenden met
historische films georganiseerd. In

Nieuwe plek voor kunst
HARDENBERG – Omdat in de
Kunstsuper geen plek meer was
voor de kunstuitleen, de expositiecommissie en de educatieve groep
van Hardenberg Art moest hiervoor
een nieuwe plek gezocht worden.
Die is gevonden in het LOC aan
de Parkweg in Hardenberg. Een
mooie plek, vinden ze zelf, op het

samenwerking met de muziekverenigingen uit de gemeente wordt
een muzikaal programma toegevoegd. Ook muziek- en filmworkshops staan op de agenda.
Op het parkeerterrein van de Evenementenhal komt in juli een grote
drive-in bioscoop. Op een scherm
van 40 m2 worden gedurende een
aantal avonden in juli films vertoond. Andere plannen zijn een
bingo met livemuziek, een jazzfestival, muzikale vaartochten en het
maken van een lipdub. Ook wordt
gekeken of de populaire parade
weer kan worden georganiseerd.
Cultuurplein bij de bibliotheek en
kunstencentrum De Muzerie. Vanaf
1 mei is de kunstuitleen weer volop
in bedrijf maar de eerste expositie
is zaterdag 27 april al geopend.
De titel hiervan is Hoera voor de
koning. Meer dan 50 groepen van
basisscholen hebben op uitnodiging
van Hardenberg Art een kunstwerk
gemaakt ter ere van de inhuldiging
van koning Willem-Alexander.

