Woensdag 17 juli 2013

Kortweg
Fietsroute – Waterschap Velt en
Vecht brengt in de maanden juli
en augustus elke week een project
of route in het werkgebied onder
de aandacht. Deze week is dat de
Fietsroute Schoonebeek, tussen
Coevorden en de Duitse grens. Op
de site van het waterschap vindt u
de gratis route bij Recreatie en dan
kiezen voor Watertour 2013.
Bingo – In gebouw De Wingerd
bij de Sionskerk in Mariënberg
worden elk jaar in de maanden juli
en augustus bingoavonden gehouden. Dit jaar staan ze gepland op
de woensdagen 17, 24 en 31 juli
en 7 en 14 augustus. De avonden
zijn bedoeld voor iedereen die een
gezellig avondje uit wil - alleen of
met het hele gezin - en na afloop
met mooie prijzen naar huis wil
gaan. De bingoavonden beginnen
stipt om 20.00 uur.

Is het om de kinderen te helpen?
Ouders een paar rustige middagen
te bezorgen? Of het creëren van een
vraag zodat de aanbieder eraan kan
verdienen?
In het lijfblad van de Hardenberger
middenstand stond vorige week
een verhaal over een instelling die
kindertjes wil helpen de overgang
van basisschool naar voortgezet
onderwijs te vergemakkelijken. In
hun eigen woorden: een praktische
training die kinderen voorbereidt op
de brugklas. Kinderen die verlegen
zijn, kinderen die gepest zijn op de
basisschool of kinderen die gewoon
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wat onzeker zijn over de overstap
naar de nieuwe school krijgen drie
keer twee uur een steuntje in de
rug. Dat gebeurt door een instelling
die van zichzelf zegt dat mensen
voor deze instelling kiezen omdat
ze netjes te woord worden gestaan
(waar vind je dat tegenwoordig
nog) en omdat de instelling geen
managers in dienst heeft (een bedrijf met managers is blijkbaar een
verdacht bedrijf). Natuurlijk wordt
er wel meer gezegd: dat ze integer

zijn, veel kennis van zaken hebben,
over ruime ervaring beschikken,
maar dat zijn de reclameverhalen
van elke instelling.
Wat in het verhaal ook staat is dat de
kosten van deze brugklastraining,
te weten 175 euro, veelal vergoed
worden door de zorgverzekeraar.
Wat echter niet in het verhaal staat
maar wel na wat zoeken op hun
website is te vinden is, dat je een
verwijsbrief van de huisarts nodig
hebt om voor een vergoeding in
aanmerking te komen. Dus eerst
naar je dokter, die ontdekt dat het
kind vreselijk lijdt onder de angst

geen nieuwe vriendjes te kunnen
maken en daarna bezoek je met dat
briefje in de hand de brugklastrainer. Zegt de huisarts dat je niet moet
zeuren, dat spanning bij een overgang naar iets nieuws bij opgroeien
hoort, dat veel kinderen opbloeien
in het voortgezet onderwijs en dat
elke school voor voortgezet onderwijs geschoolde mensen in dienst
heeft die leerlingen begeleiden bij
eventuele problemen, dan moet je
die 175 euro zelf betalen. Tja, het
leven van ouders met schoolgaande
kinderen gaat niet altijd over rozen.
ergee@sallander.nl

Enterse zomp op promotietoer

Asbest - De provincie Overijssel
opent een subsidieregeling voor
versnelde verwijdering van asbestdaken op bedrijven. De regeling is
bedoeld om eigenaren te stimuleren het verouderde en verweerde
asbest in hun daken te vervangen
voor duurzame, energiezuinige
materialen. In totaal is 1,1 miljoen
euro beschikbaar, waarvan 300.000
euro in 2013. Eén van de deelnemende gemeenten is Hardenberg.
De bedrijven worden de komende
maanden benaderd om mee te doen.
Meer informatie over het project en
de subsidieregeling staat op de website www.overijssel.nl/asbestdak.
Kruising - Gedeputeerde Staten
hebben het plan voor de verbetering
van de N377 Lichtmis-Slagharen
op twee punten aangepast. In plaats
van een viaduct bij De Stouwe en
een aanpassing aan de bestaande
verkeerslichten in Balkbrug komen
er verkeerslichten bij Sluis 4 en een
onderdoorgang in Balkbrug. Met
de wijziging in de plannen is een
extra investering van 5,9 miljoen
euro gemoeid. Hiervan neemt de
gemeente Hardenberg één miljoen
euro voor haar rekening.
App - De regio’s IJsseldelta, Salland, Vechtdal, WaterReijk, Twente
en de Hanzesteden aan de IJssel
hebben vorige week hun eigen
toeristische app gepresenteerd. Een
compleet overzicht van de apps kan
worden gevonden op www.oostbestapp.nl. Ze zijn gratis te downloaden
in de Play Store en App Store.
Mantelzorg - De Stuw zoekt vrijwilligers voor de Flexpoule Mantelzorg. Mantelzorger hebben meestal
weinig tijd voor zichzelf. Ze kunnen
daarom een beroep doen op de Flexpoule Mantelzorg van De Stuw, om
een dag of dagdeel voor zichzelf te
hebben. Er wordt dan gekeken of
er een vrijwilliger beschikbaar is
die tijdelijk de taken van de mantelzorger over kan nemen. Dieneke
Kloppenburg is de contactpersoon
van De Stuw (0523-267478).
Omroep – Hardenberg krijgt een
nieuwe hobby-omroep. B&W
stellen de raad voor de stichting
Lokale Publieke Omroep Hardenberg hiervoor aan te wijzen. De
nieuwe omroep is de opvolger van
het failliete RTV Hardenberg. De
omroep zoekt onderdak in het pand
van Hibertad aan de Molensteen in
Hardenberg. Het is de bedoeling dat
er onder meer wordt samengewerkt
met omroepen in De Wolden en
Ommen en met Baalderborg.

redactie@sallander.nl

De Vriendschap kreeg een warm onthaal in Vroomshoop, waar de mensen van Levend Vroomshoop voor een attractief programma hadden gezorgd.
© Roel Gritter

REGIO – Almelo wil er een, Vriezenveen ook en Vroomshoop natuurlijk. Verder is er belangstelling uit Gramsbergen en het Duitse Laar.
Als de honderdduizenden euro’s aan subsidie losgepeuterd kunnen
worden varen op termijn over het kanaal Almelo-De Haandrik en
de Overijsselse Vecht enkele replica’s van boten die vroeger vracht
vervoerden over de Vecht, de Regge, de Schipbeek en de Berkel. De
bekendste replica, de zomp De Vriendschap uit Enter, was afgelopen
week op promotievaart in het gebied tussen Almelo en Coevorden.
De promotievaart was bedoeld
om meer bekendheid te geven aan
de zomp en aan de toeristische en
recreatieve mogelijkheden die zij
biedt. Tegelijkertijd was het een demonstratie van waartoe de Enterse

zompenbouwers in staat zijn. Niet
allen nu, maar ook vroeger stonden
de zompenbouwers uit Enter goed
bekend. Zompen werden voor het
overgrote deel op enkele scheepswerven in Enter gebouwd. Op het

hoogtepunt van de zompenvaart
rond 1850 waren er alleen al in
Enter meer dan honderd boten van
dit type. De platbodem met een
diepgang van 40 centimeter was
bij uitstek geschikt voor de smalle,
bochtige en ondiepe riviertjes in
Oost-Nederland. Met zompen
werd van alles vervoerd: eiken
boomstammen, grondstoffen en
producten van de Twentse textielindustrie, Bentheimer zandsteen,
turf, vrijwel alles kon een plek in
het scheepje vinden. Na de komst
van verharde wegen en spoorwegen

ging de economische waarde van de
zompen verloren.
De moderne zompen worden niet
voor het vervoer van vracht maar
voor toeristen gebruikt. Ze hebben ook geen zeil meer maar een
elektromotor. Of de droom van
zompliefhebbers ooit werkelijkheid kan worden moet onderzoek
uitwijzen. Voor de Vechtzompen
is al zo’n haalbaarheidsonderzoek
gaande. Eind september moet duidelijk worden of de plannen kans
van slagen hebben.

Herdenking moord op onderduiker

Brandweer actief in Rheezerveen

ANE – Zeventig jaar na de moord
op een 18-jarige jongen uit Holten
door Nederlandse nazi’s wordt
die daad aan de Löstersweg in
Ane herdacht.

in de val, een jongen van 18 jaar uit
Holten. In een achtervolging werd
deze onderduiker doodgeschoten.
Hij had zich onttrokken aan de per 1
mei 1943 verplichte Arbeitseinsatz.

Het was 19 juli 1943, toen in de
gemeente Gramsbergen bewakers
van kamp Erika in Ommen razzia’s
uitvoerden in de omgeving van
Gramsbergen. Zo werd er in die late
middag ook in Ane gezocht naar onderduikers, waarvan men wist dat ze
er moesten zijn. Over de zandweg,
nu Löstersweg, liep Arend Schipper

Vrijdag 19 juli 2013 wordt in zalencentrum De Anerhof in Ane een
herdenkingsbijeenkomst gehouden
met muziek, het bekijken van foto’s
en bezinning in stilte. Om 17.15 uur,
het tijdstip waarop Arend Schipper
werd neergeschoten, zal bij een herinneringsteken aan de Löstersweg
zijn dood worden herdacht.

RHEEZERVEEN – De brandweer
Hardenberg is donderdag 11 juli
twee keer uitgerukt naar Rheezerveen. Rond het middaguur moesten
de brandweerlieden naar de rotonde
bij de Witte Paal (kruising N34/
N36) waar een vrachtwagen was
gekanteld. De truck met oplegger
was gevuld met 40 ton vulmiddel
voor asfalt. Waardoor de combinatie
kantelde is onbekend. De chauffeur
is door ambulancepersoneel ter
plaatse aan een hoofdwond behandeld. Later is hij toch nog ter controle naar een ziekenhuis vervoerd.

Aan het eind van de middag zijn
de posten Dedemsvaart, Slagharen
en Hardenberg gealarmeerd voor
een buitenbrand op vakantiepark
Het Stoetenslagh in Rheezerveen.
Het bleek dat er een grote bungalowtent in brand stond. De tent is
waarschijnlijk in brand gevlogen als
gevolg van een gasexplosie. De tent
en een naast de tent geparkeerde
auto brandden volledig uit. Ook
een aanhanger en een aantal fietsen
ontkwamen niet aan de vlammen.
Er hebben zich geen persoonlijke
ongelukken voorgedaan.

