Woensdag 26 maart 2014

Kortweg
Beurs – In gebouw De Schakel in
Hardenberg wordt vrijdag 11 april
van 18.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 12 april van 10.00 tot 13.00
uur een kleding–, boeken- en CD
beurs gehouden. De opbrengst is
bestemd voor het Diaconaal Jongeren Project.
Fietsroute - Deze maand is een
begin gemaakt met de aanleg van
de ontbrekende schakel in de veilige
fietsroute van het noorden van de
gemeente Hardenberg via de wijk
Marslanden naar scholen, station,
ziekenhuis en sportboulevard in
het centrum. De fietsstraat loopt
vanaf de Prinses Amaliabrug via
de Prengerlaan tot aan de rotonde
Sportlaan - Parkweg, waar de fietsroute aansluit op de fietsroute van
de Sportlaan via de Stationsstraat
naar het station. Het eerste deel
wordt in april opgeleverd.

Als je de woorden College van
Bestuur leest denk je al gauw aan
een groep oudere, wijze mannen
en vrouwen in driedelig grijs of
stemmig mantelpakje die leiding
geven aan een groot bedrijf of grote
instelling. Gek genoeg wordt die
constructie soms ook voor scholen
gebruikt. Drie dorpsschooltjes en
je hebt een College van Bestuur
nodig. Maar omdat de club eigenlijk
te klein is of te weinig centen heeft
bestaat het hele College uit één
persoon. Onderwijsclub Chrono
in Hardenberg heeft ook met die
modegril meegedaan en kent zo’n
CvB. Binnenkort is hij blijkbaar
verdwenen, want er staat een advertentie in de krant waarin ze een
nieuwe zoeken. Dat vertrek heeft
één voordeel: je hoeft hem niet te
ontslaan. Niet dat er op korte termijn een ontslag zat aan te komen,
maar bij veel personeelsleden en

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

ouders heeft hij geen enkel krediet
meer. Met name degenen die bij
basisschool De Kastanjehof in
Hardenberg zijn betrokken kunnen
z’n bloed wel drinken.
Een jaar geleden stond in deze krant
te lezen dat het einde van de school
in zicht was. Te groot gebouw voor
de huidige populatie, erg duur aan
energie en onderhoud. Om basisscholen in de dorpen in leven te
houden zou er in Hardenberg een
school moeten sluiten, had men
berekend, en als dan in goedkopere
scholen net buiten het centrum plek
over is lijkt de keus niet zo moeilijk.
Maar de Kastanjehof is wel de enige
school in Hardenberg-centrum en
ook nog eens eentje met een gewel-

dige historie. Dat er verzet tegen de
sluiting komt is dan ook niet meer
dan normaal. Maar waarom pas
nu? Wat heeft de MR, wat heeft
het personeel en wat hebben de
ouders het afgelopen jaar gedaan?
Het antwoord: zich met een kluitje
in het riet laten sturen. Er is door
de CvB van alles beloofd over
onderzoek doen naar andere oplossingen, beweren de ouders, maar
daar is niets van terecht gekomen.
Wanneer leren de Hardenbergers
nou eens een keer dat het niet meer
is zoals vroeger. Onze lieve heer,
de dominee, dokter en leraar weten
wel wat goed voor ons is, het zal
allemaal wel goed komen. Maar
die tijd is voorbij, je moet af en toe
met de vuist op tafel slaan om wat
te bereiken.
En nu? Nadat de media over de
op handen zijnde sluiting hadden

gepubliceerd speelde Chrono de
gemeente de zwartepiet toe, door in
een brief aan de ouders te beweren
dat de gemeente medeschuldig is
omdat die structureel weigert te
betalen voor nieuwbouw van de
Kastanjehof. De gemeente op haar
beurt zegt dat zij geen schoolbestuur is en dat Chrono zijn eigen
verantwoordelijkheid moet nemen.
Dat alles helpt de Kastanjehof
natuurlijk niet veel verder. Nu de
verkiezingen achter de rug zijn
kan men misschien weer eens een
beetje normaal doen en proberen in
overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Maar eerst moet er
gecommuniceerd worden, de ouders
hebben daar recht op, het is tenslotte
hun school. En niet CvB, oftewel
communiceren via beeldscherm,
maar live, bijvoorbeeld in de grote
zaal van De Schakel. Op korte termijn graag.

Dinnershow - Leerlingen van de
opleiding Recreatie en Toerisme
van het Alfa-college in Hardenberg
houden dinsdag 1 en woensdag 2
april een dinnershow. Het thema
is American Dream: Amerikaanse
gerechten in combinatie met een
avondvullende theatershow. Van
de 25 euro die een kaartje kost gaat
7,50 euro naar de stichting The
home of Hope and Dreams. Deze
stichting, onder leiding van Giny
Pullen uit Hardenberg, zet zich in
voor weeskinderen in Uganda.
Schoon - Zo’n 15.000 scholieren
uit een deel van Overijssel en Gelderland gaan de straat op om de
omgeving van hun school schoon
te maken. Uit de gemeente Hardenberg doen 24 scholen van 31
maart t/m 4 april mee aan de zwerfafvalcampagne Natuurlijk Schoon,
een initiatief van ROVA. Naast
scholieren zorgen ook vrijwilligers
van verschillende verenigingen
ervoor dat het zwerfafval in hun
leefomgeving wordt opgeruimd.
Het ingezamelde zwerfafval wordt
door ROVA opgehaald. Het is de
zesde keer dat de actie wordt georganiseerd. Vorig jaar werd 26.000
kilo zwerfafval ingezameld. Dit is
te vergelijken met ruim 17.000 volle
vuilniszakken.
Expositie - Beeldend kunstenaar
Igor Smirnov exposeert t/m 10 mei
bij HardenbergArt in het LOC aan
de Parkweg. De schilderijen van de
Hardenberg kunstenaar – in 1975
geboren in Leningrad - hebben
een verhalend karakter, zijn soms
humoristisch maar kunnen ook een
ietwat duistere kant hebben. Een
aantal is te zien in de expositieruimte van HardenbergArt en op
het Cultuurplein bij de bibliotheek.
De openingstijden zijn te vinden op
www.hardenbergart.nl
N34 - Donderdag 27 maart presenteren de provincie Overijssel en de
gemeente Hardenberg tijdens een
inloopbijeenkomst het plan voor
de N34 tussen de Kellerlaan en de
Drentse grens. Tijdens de bijeenkomst tussen 16.00 en 20.30 uur in
het gemeentehuis zijn onder meer
impressies te zien van de viaducten en tunnels in de weg. Het deel
tussen de Kellerlaan en Witte Paal
wordt later gepresenteerd.
Parijs - Zes gymnasiumleerlingen
uit leerjaar 3 van het Vechtdal
College in Hardenberg zijn winnaar geworden van de landelijke
wedstrijd ‘Le français voyage en
Europe’. Dit was een wedstrijd van
de Ronde Tafel Frans waarbij een
vervolg van een film moest worden
geproduceerd. De Hardenbergers
wonnen een cultureel dagje Parijs.
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HARDENBERG - In de aanloop naar de raadsverkiezingen werd in de
raadszaal van het gemeentehuis in Hardenberg maandag 17 maart een
afsluitend debat gehouden. Ouders en leerlingen van cbs De Kastanjehof
maakten van de gelegenheid gebruik aandacht te vragen voor de dreigende
sluiting van hun school. Sommige lijsttrekkers probeerden heel opportunis-

tisch allerlei oplossingen aan te dragen zonder aan te geven waar het geld
voor de redding vandaan moest komen. Anderen zagen vooral een rol voor
schoolbestuur Chrono, waarbij het met name draait om goede communicatie
en een goede uitleg van de voorgestelde maatregelen. In de nieuwe raad
zal de mogelijke sluiting nog wel weer onderwerp van gesprek worden.

Legerdepot nog lang geen vakantiepark
REGIO - De Duitse buurgemeente
Uelsen zit wat in de maag met het
plan van Hennie van der Most voor
een vakantiepark net over de grens
met Hardenberg. De van oorsprong
Slagharense ondernemer heeft
het vroegere Bundeswehr Depot
in Itterbeck gekocht om er een

recreatieterrein van te maken. Dat
concept had hij eerder toegepast
in onder meer Slagharen (Bonte
Wever), Oranje (Speelstad Oranje)
en Almelo (Preston Palace). Alleen
duurt het dit keer wat langer om de
aankoop gebruiksklaar te maken. In
Almelo kocht hij in 1987 het Prinses

Twentse jeugd ietsje minder dik
TWENTE - Het in februari 2014
verschenen RIVM rapport Gezond
opgroeien, Verkenning jeugdgezondheid meldt dat het overgewicht
bij de Nederlandse jeugd in de
laatste jaren gestabiliseerd is maar
nog steeds te hoog is. In Twente
daarentegen zien we de laatste twee
jaar een daling van het overgewicht.
In 2011 had 18 procent van de
onderzochte Twentse jeugd overgewicht of ernstig overgewicht, in
2012 was dat 15 procent en in 2013

14 procent. Deze afname in Twente
heeft zich met name voorgedaan
bij de oudere jeugd: jongeren uit
groep 7 van het basisonderwijs en
klas 2 van het voortgezet onderwijs.
Overgewicht komt meer voor bij
leerlingen van het VMBO, dan
bij leerlingen die HAVO of VWO
volgen. Leerlingen die in de grotere Twentse steden wonen hebben
gemiddeld meer overgewicht dan
leerlingen die elders in Twente
woonachtig zijn.

Ireneziekenhuis, verbouwde het
pand tot een hotel met zwembad,
sauna, bowlingbanen en indoorkermis en kon vier jaar later de deuren
als Preston Palace openen. Het
terrein in Duitsland met zijn opslaghallen en munitiebunkers wacht al
11 jaar op de grote verbouwing tot
indoorcamping met zwemparadijs
en kinderspeelstad.
Een week geleden gaf burgemeester
Herbert Koers van de Samtgemeinde Uelsen waartoe Itterbeck
behoort een tussenstand aan de
gemeenteraad, bericht de Grafschafter Nachrichten. Het blijkt dat
Van der Most nog niet de benodigde
vergunningen voor zijn plannen kan
krijgen, omdat hij verouderde en
niet volledige aanvragen heeft ingeleverd. Met name het beschermen
van natuur en milieu vraagt extra
aandacht. Als dat is gebeurt zijn de
kansen op een vergunning volop

aanwezig, maar Van der Most lijkt
geen haast te maken. In de eerste
plaats omdat het nogal moeilijk is
om in Duitsland vergunningen te
krijgen. Burgemeester Wanink van
Itterbeck zei zelfs “dat het makkelijker is om naar Mars te reizen dan
hier een vergunning te krijgen.” Met
name de druk van natuur- en milieubewegingen zorgen voor oponthoud. Aan de andere kant denkt men
dat Van der Most ook niet meer over
voldoende financiën beschikt om
het vakantiepark op korte termijn te
realiseren. Er waren dan ook weinig
optimistische geluiden te horen in
de gemeenteraad van Uelsen, alleen staat men machteloos omdat
Van der Most niet tot meer spoed
gedwongen kan worden. Logeren
in een vroegere munitiebunker lijkt
voorlopig ver weg.
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