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Kortweg
Vriendelijk - Het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg is genomineerd voor de titel ‘Meest
patiëntvriendelijke ziekenhuis’.
Dit is een initiatief van ZorgkaartNederland.nl. Het Hardenbergs
ziekenhuis staat samen met negen
andere ziekenhuizen op de lijst van
nominaties voor deze publieksprijs.
Alle ziekenhuizen in Nederland
dingen mee naar de prijs, maar dan
moet dat ziekenhuis meer dan 100
waarderingen hebben op ZorgkaartNederland.nl. Vrijdag 21 juni wordt
de winnaar bekend gemaakt.
Trekkers – Lokale en provinciale
politici gaan vrijdag 21 juni op pad
om de spanning tussen landbouwverkeer en fietsers te ervaren. Tijdens een werkbezoek aan Fleringen
en Hardenberg zullen zij zelf meemaken wat met name de fietsende
schooljeugd dagelijks ervaart op de
route van huis naar school.
Zomerfair – Op het terrein achter
dorpshuis ‘t Haarschut in Kloosterhaar wordt zaterdag 29 juni een
Zomerfair gehouden. De fair begint
om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
De entree bedraagt 2 euro, leerlingen van de basisschool hebben
gratis toegang. Op de fair staan zo’n
30 standhouders met een gevarieerd
aanbod voor huis en tuin. Voor de
kinderen worden activiteiten op het
kinderplein georganiseerd.

Hardenberg vindt sporten belangrijk maar sluit het zwembad in
Gramsbergen. Hardenberg trekt
wel veel geld uit voor prestigieuze
projecten maar heeft geen cent over
voor de buitendorpen. De bibliotheek in Hardenberg kan open blijven en die in andere plaatsen moet
sluiten. Oftewel: Hardenberg denkt
alleen aan de kern Hardenberg en de
rest kan stikken.
De emoties vieren hoogtij bij een
onderwerp als bezuinigen op de gemeentelijke begroting. En terecht,
want het zal je zwembad, bibliotheek of sportclub maar zijn die in
de problemen dreigt te komen. In
het heetst van de strijd verdwijnen
de nuances en worden uitspraken
gedaan die aantoonbaar onjuist
zijn. Een voorbeeld van dat eerste:
het zwembad van Gramsbergen
moet openblijven want het is het
mooiste bad in de gemeente. Duidelijk een uitspraak van iemand die
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nog nooit in Balkbrug is geweest.
Een voorbeeld van dat laatste: de
zwembaden in De Krim, Balkbrug
en Gramsbergen heb je nodig als
je graag het toerisme op een hoger
peil wilt brengen. Totaal bezijden
de waarheid, want elke camping
heeft zijn eigen bad. Vechtstreek,
Stoetenslagh, ’t Veld, Zandstuve,
Rheezerwold, de Klimberg, allemaal hebben ze een bad voor de
campinggasten.
Als inwoner van een dorp in de gemeente Hardenberg heb je al gauw
het idee dat in de grotere plaatsen
als Hardenberg en Dedemsvaart
veel mogelijk is en in de kleinere
plaatsen niets. Het theater, de bioscoop, het ziekenhuis, de vo- en
mbo-scholen, verzorgingstehuizen,
atletiekbaan, muziekschool, alles

in Hardenberg en niets in de omgeving. Logisch natuurlijk, want je
kunt die voorzieningen niet overal
neerzetten. Maar wil je ze dan missen om geld te kunnen overhevelen
van Hardenberg naar de dorpen? De
Voorveghter dicht om het zwembad
in De Krim te kunnen redden? De
enige atletiekbaan in de gemeente
niet aanleggen zodat de bibliotheek
in Balkbrug open kan blijven?
Als dit doorgaat moet de afrekening plaatsvinden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014,
lees je in veel commentaren van
boze betrokkenen. Dan zullen die
Hardenbergers een toontje lager
moeten zingen. Maar dat had ook
nu al gekund, want van de raadsleden die tot de drie gemeentelijke
regeringspartijen horen wonen 10
in Hardenberg, 3 in Dedemsvaart
en 10 in de zogenoemde buitendorpen. Er moet dus iets anders
aan de hand zijn waardoor ook de

Dedemsvaarters en buitendorpers
dit beleid steunen. Misschien wel
omdat het niet anders kan. Hoewel,
er is nog een lichtpuntje te ontdekken. De gemeente moet 10 miljoen
bezuinigen, terwijl B&W hebben
aangegeven dat het mogelijk is om
12,8 miljoen bijeen te schrapen. Je
kunt dan als raad voor de volle mep
gaan, omdat er misschien later nog
wel meer bezuinigd moet worden en
je nu een beetje reserve opbouwt. Je
kunt ook zeggen dat je de OZB niet
gaat verhogen, om de financiële pijn
een beetje te beperken. En je kunt
als raad ervoor kiezen om op bepaalde posten minder te bezuinigen.
Dus bijvoorbeeld wèl een zwembad
in Gramsbergen openhouden of een
bibliotheek in Balkbrug. Dinsdag
18 juni is al wat duidelijker geworden welke kant het opgaat, tijdens
de oriënterende raadsvergadering.
Een week later wordt dan door de
gemeenteraad het definitieve besluit
genomen.
ergee@sallander.nl

Kanaal Almelo-De Haandrik
in trek bij wedstrijdzwemmers

Film - De brede scholen in de
gemeente Hardenberg gaan aan
de slag met het Vechtdal Zomerfestival. De kinderen uit groep 3
gaan een bijzondere film maken
vanuit stilstaande beelden: een
tableau vivant. Deelnemers aan
het project zijn scholen in Lutten,
Schuinesloot, Slagharen, De Krim,
Dedemsvaart en Hardenberg, samen goed voor 250 leerlingen.
Carbage Run - Maandag 8 juli
gaat Europa ‘s grootste (en gekste)
straatrally van start: The Carbage
Run. Met dit jaar 1.700 deelnemers,
verdeeld over 525 auto’s. Zij gaan
3.000 km rijden door 7 verschillende landen in 5 dagen in auto’s
met een aanschafprijs van 500 euro.
Alle deelnemers worden uitgedaagd
met een zo origineel mogelijke
auto aan de start te verschijnen.
Deze 5e editie start maandag 9
juli om 9.00 uur bij de Evenementenhal in Hardenberg en gaat via
Duitsland, Italië, Frankrijk en
Andorra naar Spanje. De inschrijving is september vorig jaar open
gegaan en zat binnen 24 uur vol.
Jeugd – Omdat er de komende jaren
veel gaat veranderen in de ondersteuning voor kinderen en gezinnen
houdt de gemeente Hardenberg
woensdag 19 juni een conferentie
onder de naam De jeugd heeft
de toekomst. Gemeenten worden
vanaf 2015 verantwoordelijk voor
de uitvoering van alle jeugd- en
opvoedhulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Daarnaast
worden scholen vanaf 1 augustus
2014 verantwoordelijk voor Passend Onderwijs, waarbij ze de plicht
hebben een passende onderwijsplek
te bieden aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. De
conferentie is onderdeel van de activiteiten van de gemeente Hardenberg om zich op deze veranderingen
voor te bereiden. Het doel is ervoor
te zorgen dat er één plan van aanpak
komt voor een gezin, zodat niet 10
instanties zich bezig houden met de
zorg voor kwetsbare jongeren.

redactie@sallander.nl
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VRIEZENVEEN – Het hoofdnummer van de 18e
Twenterand Kanaalrace, de 10 kilometer heren
senioren, kent dezelfde winnaar als verleden jaar,
namelijk Jan Willem van der Graaff van het Y
uit Amsterdam. De race in het kanaal Almelo-De
Haandrik werd afgelopen zaterdag gezwommen
tussen de zwaaikom in Vriezenveen en de Puntbrug in Vroomshoop. Van der Graaff had voor
zijn overwinning ruim 2 uur en 7 minuten nodig,
een minuut meer dan in 2012. Bij de dames
was de hoofdprijs voor Leonie van Noort van
zwemclub De Zijl uit Leiden met een tijd van 2
uur en 14 minuten.
TT – In Ane wordt zaterdag 22
juni voor de 10e keer de Classic TT
gehouden. De officiële start is om
12.30 uur. De openingshandeling
wordt verricht door Benny Jolink,
zanger van de groep Normaal.
Hierna worden demoraces verreden
in de klassen 50cc, 125cc, 250cc,
350cc, 500cc, zijspannen en oldtimers. De toegang is gratis.

Al jaren is de Twenterand Kanaalrace de start
van het open water zwemseizoen. Voor veel open
water zwemmers een speciale dag, omdat na een
lang binnenseizoen eindelijk weer kan worden
gezwommen in open water. In hun eigen woorden: “Lekker doorzwemmen zonder keerpunten.”
Elk jaar zijn de omstandigheden verschillend.
Afgelopen zaterdag was het na de regenbui
aan het eind van de ochtend goed zwemweer,
met een watertemperatuur rond de 20 graden.
Tegen een uur of één werd de eerste wedstrijd
weggeschoten door burgemeester Visser, de
laatste start was even na half zes. Tussendoor

zwommen honderden senioren en junioren in
hun klasse van de werf van Consonant Yachts
richting Daarlerveen, begeleidt door boten van
de reddingsbrigade Deventer.
Bij die zwemmers zat ook een groep van circa
150 eerstejaars studenten van de opleiding Sport
en bewegen van het ROC van Twente. De kanaalrace van 1000 meter was voor hen een verplicht
onderdeel van de opleiding voor het vak Zwemmen. De dames moesten hun kilometer binnen 30
minuten afleggen en de heren binnen 28 minuten.
Voor de meesten was dat geen enkel probleem.

E-bike dag voor 60-plussers
HARDENBERG - Dinsdag 24
september wordt in Hardenberg een
e‐bikedag voor 60‐plussers gehouden. Tijdens deze eendaagse cursus
krijgen de deelnemers informatie
over de e-bike, de fiets met elektrische trapondersteuning. Daarnaast

is er aandacht voor verkeerskennis
en fietsvaardigheden. De cursus
is bedoeld voor 60‐plussers die al
een e‐bike bezitten en voor mensen
die erover denken zo’n fiets aan te
schaffen. Plaats van handeling is
Zaal Mulder in Baalder. De cursus-

dag duurt van 09.00 tot 16.00 uur en
wordt rond 12.30 uur onderbroken
voor een lunch.
Belangstellenden kunnen zich tot 1
september aanmelden via www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen.
Er zijn geen kosten verbonden aan
de deelname. Er zijn maximaal 35
plaatsen beschikbaar.

