Woensdag 4 september 2013

Kortweg
Lintje – Brandweerman Jan Nieuwenhuis uit Hardenberg heeft vrijdag 30 augustus een Koninklijke
onderscheiding ontvangen bij zijn
afscheid van de vrijwillige brandweer. Nieuwenhuis is ruim 28 jaar
actief geweest bij de brandweer:
het grootste deel als vrijwilliger en
sinds 2002 als beroeps. Hij ontving
vrijdag in de brandweerkazerne aan
de Europaweg de versierselen die
horen bij het Lidmaatschap van de
Orde van Oranje-Nassau.
Lakenvelder – Zaterdag 7 september houden 14 eigenaars van het
Oudhollandse koeienras Lakenvelder een Open Dag. Dat gebeurt
onder meer op Het Lotter, Elimmerweg 2 in Schuinesloot. Gasten zijn
welkom van 10.00 tot 17.00 uur.
Voedselbank - De voedselbank
Noordoost-Overijssel is dringend
op zoek naar een nieuw onderkomen. Per 1 januari moet het
voormalige notariskantoor aan De
Brink in Heemse worden verlaten.
De zoektocht naar een nieuwe plek
heeft nog geen resultaat opgeleverd, omdat de voedselbank moet
voldoen aan alle eisen die de voedsel- en warenwet stelt. Bovendien
stelt de Arbowet eisen aan de werkplekken van de vrijwilligers. Voor
het samenstellen van de pakketten
(elke 14 dagen voor 200 huishoudens) zoeken ze we een geschikte
locatie in Hardenberg ter grootte
van ongeveer 200 vierkante meter
werkruimte met een kantoor en
kantine voorziening. Reageren kan
door te bellen met 06-34120614.

De entree van Hardenberg-stad,
met de blik vanuit Heemse over de
Voorstraatbrug, is beter geworden
sinds de Troubadour een facelift
heeft gekregen. Het horecabedrijf
is inhoudelijk vernieuwd, maar de
waard en waardin schuwen niet
ook de buitenkant aan te pakken.
Er is een vlonder in de Vecht met
af en toe een bandje, een serre aan
de waterkant en er worden zelfs
Carribean Party’s op de naastgelegen brug gehouden. Een mooie
entree, maar wel als een vlag op
een modderschuit. En die modderschuit is dan de brug. Een haveloze,
verveloze brok beton. Er zijn in de
loop der jaren al heel wat plannen
gemaakt om de brug te vernieuwen,
te verbreden of zelfs te vervangen,
maar omdat het de gemeente telkens aan voldoende geld ontbrak
kwam er nooit iets van die plannen
terecht. Ook nu zal er vast en zeker
niet voldoende geld in kas zitten

ergee
.............

om de Voorstraatbrug door een vers
exemplaar te vervangen, maar een
likje verf moet toch nog wel betaald
kunnen worden? Volgend jaar heeft
de brug de respectabele leeftijd van
65 jaar bereikt. Me dunkt, een mooi
moment om vóór het toeristenseizoen begint de brug weer wat van
haar oude glorie terug te geven.
Dat zou nog eens een tolle actie zijn,
zoals onze oosterburen plachten te
zeggen. Eén van de vertalingen van
dit Duitse woord luidt indrukwekkend, maar eigenlijk is dat te slap.
Fantastisch of de hippie-uitdrukking te gek komen dichter in de
buurt. Het bureau voor toerisme in
de Grafschaft Bentheim gebruikte
het onlangs ook nog eens: Toller
Wettbewerb vom VVV Nordhorn.

Wat zo toll was? Het plan om inwoners van Nordhorn een ontwerp
te laten tekenen dat met de stad te
maken moet hebben. Dat kan een
markant gebouw zijn, of een evenement dat in de stad plaatsvindt,
als er maar iets van Nordhorn
inzit. Verder worden er aan de
fantasie geen grenzen gesteld. Het
is de bedoeling dat de vijf mooiste
of grappigste ontwerpen worden
gedrukt op..... een fietsbel. Het lievelingsvervoermiddel van de Nordhorners, de fiets, kan wel wat kleur
gebruiken, vindt de VVV en dus is
een wedstrijd uitgeschreven met als
motto Pimp Your Fahrradklingel,
in een nogal vreemde mengeling
van Engels en Duits. De winnende
ontwerpen worden vervolgens in de
VVV-winkel verkocht en de winnaars krijgen hun bel en een bon.

de opvolger van de VVV. Maar wat
moet je hier nou op zo’n fietsbel
schilderen. De klepperman? Het
gemeentehuis? De ballonvaarten,
HHC, de Vecht of het standwerkersconcours? Je zou inspiratie kunnen
opdoen tijdens een stadswandeling
van de historische vereniging. Elke
donderdagmiddag en nog eens
gratis ook. Tijdens de wandeling
komt de rijke historie van de stad
aan bod, laten de gidsen weten, en
vooral inwoners van Hardenberg
schijnen dat verrassend te vinden.
Daar kan ik mij eigenlijk wel iets bij
voorstellen. Die rijke historie is tot
nu toe namelijk erg goed verborgen
gebleven. Maar misschien dat de
stadswandeling zoveel bijzonderheden oplevert, dat het I-kantoor
een fietsbelproject in Hardenberg
kan beginnen. Ook toll.

Misschien een aardig idee voor het
nieuwe I-kantoor in Hardenberg,

ergee@sallander.nl

Gedenkplaat voor dwangarbeiders

Toch zorgwoningen
op plek basisschool
HOOGENWEG – Als alles loopt
zoals de plannenmakers hebben
bedacht kan eind 2014 de schop
in de grond voor de bouw van 24
zorgwoningen van de Baalderborg
Groep aan de Hoogenweg. Dat
moet gebeuren op de plek van de
basisschool, die zo’n 16 jaar geleden de deur sloot. Maar niet alleen
zorgwoningen, er komen ook seniorenwoningen.
Dat laatste hebben de bewoners
van de Hoogenweg afgedwongen.
Tijdens een bijeenkomst in juni van
Plaatselijk Belang waar de plannen
werden gepresenteerd, bleek dat
er nogal wat weerstand was tegen
de bouw. Voor een deel oud zeer,
omdat enkele buurtbewoners rond
de eeuwwisseling het idee hadden
van de school een oorlogs- en verzetsmuseum van te maken als ze
bij de school hun woning mochten
bouwen, een plan dat geen genade
kon vinden in de ogen van de gemeente, terwijl woningbouw nu
wèl wordt toegestaan. Voor een deel
ongenoegen omdat Baalderborg
mensen van elders naar de Hoogenweg verplaatst terwijl de Hoogenweggers er zelfs niets aan hebben.
Na die bijeenkomst in juni zijn de
plannen aangepast, met ditmaal
wèl aandacht voor de senioren van
de Hoogenweg. Wethouder Douwe
Prinsse is dinsdag 27 juni naar de
Hoogenweg afgereisd om daar met
de bevolking de aangepaste ideeën
te bespreken. De veertig aanwezigen lieten dit keer geen afkeurende
geluiden horen, zodat de conclusie
werd getrokken dat het project niet
in de prullenbak hoeft te belanden.
Binnenkort wordt begonnen met
het uitwerken van de plannen,
waarna inloopavonden worden
gehouden waar de dorpsbewoners
de bouwtekeningen eventueel van
commentaar kunnen voorzien.
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REGIO - Heel wat grensbewoners hebben in
de vorige eeuw gewerkt in de textielfabrieken
van Nordhorn, dat net zo’n textielregio was
als Twente. De meesten vrijwillig, omdat dat
hun baan met bijbehorend loon was, maar er
was ook een periode dat arbeiders verplicht
tewerk werden gesteld in de fabrieken van
Povel, Rawe en Niehues & Dütting (N+D).
Zo’n tienduizend mannen en vrouwen uit minstens 12 landen hebben tussen 1939 en 1945 in
de fabrieken in Nordhorn dwangarbeid moeten
verrichten. Eén van hen was Seine Prins uit Al-

melo, in 1922 geboren in Hellendoorn. In 1944
tewerkgesteld bij N+D, gearresteerd bij een
razzia omdat hij een afbeelding van koningin
Wilhelmina bij zich droeg, overgebracht naar
de concentratiekampen Auschwitz, Leitmeritz
en Flossenburg waar hij op 19 november 1944
is gestorven. De stad Nordhorn gedenkt hem en
de andere dwangarbeiders in schaamte en met de
wil om niet te vergeten, zo zou sinds zondag 1
september te lezen staan op een gedenkplaat in
der Schwarzer Garten in Nordhorn. Zou, want
burgemeester Thomas Berling (op de foto rechts)
moest tijdens de vredesbijeenkomst in het nabij-

Bewoners De Spinde klagen
over toegankelijkheid park
HARDENBERG - “De bewoners
van De Spinde zeuren niet. Wij zijn
altijd correct met elkaar omgegaan
en als mocht blijken dat een ambtenaar heeft gezegd dat ze niet moeten
zeuren omdat ze aan de bel trekken
over de aanleg van het park voor
hun deur, dan wordt daar intern wel
even wat van gezegd.” Wethouder
Jannes Janssen reageert daarmee
op berichten dat bewoners van de
flat De Spinde ontevreden zijn over
het gloednieuwe park dat om het

gemeentehuis wordt aangelegd en
over de manier waarop ze ambtelijk
zouden zijn behandeld. Zij missen
een goede verbinding voor hun rollators en scootmobielen en hebben
daarom een brief aan de gemeente
gestuurd met hun klachten, nadat
ze al eerder mondeling hun ontevredenheid hadden geuit.
Trap aangepast
De klachten hebben Janssen wel
verrast. “Bij het ontwerp van het

gelegen Lutherse gemeenschapshuis meedelen
dat vergeten was de gemeenteraad om toestemming te vragen, zodat de plaat op een later tijdstip
wordt geplaatst. Hij had daarnaast ook nog eens
de pech dat het bloemstuk dat klaar stond om
namens de gemeente bij de herdenkingsmuur in
de zwarte tuin geplaatst te worden, was gestolen
tijdens de bijeenkomst in het gemeenschapshuis. Die bijeenkomst was georganiseerd door
vakbonden, vormingswerk en vredesbeweging
op de anti-oorlogsdag 1 september, de dag dat
de Duitsers in 1939 de Tweede Wereldoorlog
begonnen met de aanval op Polen.

park is er contact geweest met het
bestuur van de bewonerscommissie
en daarna hebben we een inloopbijeenkomst gehouden waar alle
bewoners voor zijn uitgenodigd.
Daar konden ze de tekeningen zien
en er werd uitleg gegeven over de
aanleg van het park. Er zijn toen
geen op- of aanmerkingen gemaakt.
Nu alles wordt uitgevoerd zoals
is afgesproken valt het sommigen
blijkbaar een beetje tegen. Met
name de zogenoemde luie trap,
waar op bijna glooiende wijze een
meter hoogteverschil overwonnen
wordt, komt wel erg dicht bij hun
voordeur. En daar hebben ze misschien wel gelijk in. We kijken dus

of die trap wat verder weg aangelegd kan worden.”
Over de klachten met betrekking tot
de slechte toegankelijkheid gaat de
gemeente opnieuw in gesprek met
de bewoners of is ze dat begin deze
week al geweest. “Dat hebben we
de voorzitster van de bewonerscommissie al beloofd en de uitnodiging
ligt al klaar”, vertelde de wethouder
vorige week. “En dan zullen we nog
eens laten zien waar de rijbanen
voor rollators en scootmobielen liggen en hoe ze het park, het gemeentehuis en de stad kunnen bereiken.”

redactie@sallander.nl

