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te compenseren met reparatiewerk.
Maar dat zijn slechts gemene verdachtmakingen, waar ik verder geen
woorden aan vuil wil maken.

Hè, hè, eindelijk eens iemand die
zich bemoeit met het fietspad door
het Colenbranderbos. Het eerste
stuk, van Dedemsvaart naar de
Rheezerveenseweg is prima te berijden. Een rit over het tweede deel,
van de Rheezerveenseweg naar
Hardenberg, kost je je kunstgebit,
levert je gekneusde ribben op en
wordt steevast gevolgd door een
bezoek aan de fietsenmaker. Misschien hebben de gezamenlijke fietsenmakers van Hardenberg het pad
zelf wel in een deplorabele toestand
gebracht teneinde de door de crisis
gedaalde omzet aan nieuwe fietsen

Maar nu heeft eindelijk de VVD
de kat de bel aangebonden. Het
(nog steeds) kersverse raadslid
Alex Reiling wil van B&W weten
wie voor het pad verantwoordelijk
is – gemeente, Staatsbosbeheer –
en vooral wie het gaat opknappen.
En dan wordt ook echt opknappen
bedoeld en niet, zoals nu is gebeurd,
de argeloze toerist die denkt een
leuk fietstochtje te maken middels
een bord attenderen op het slechte
wegdek. Dat laats hoeft niet want
dat weet elke gebruiker van het pad
binnen twee minuten. Reiling had
over de slechte toestand gehoord

tijdens een vergadering van Plaatselijk Belang Rheezerveen en heeft
vervolgens zelf per fiets een verkenningstocht gemaakt. Na drie dagen
was hij weer zodanig aanspreekbaar
dat hij thuis kon uitleggen waar hij
was geweest.
Eigenlijk is dat geen gek idee, als
raadslid de fiets pakken en de buurt
doorrijden. Of als ambtenaar, politieagent. Dan zou je bijvoorbeeld
zien dat in Baalder al weken een
auto van een buurtbewoner geparkeerd staat op een plek die bedoeld
is voor mensen die het infobord
van de wijk willen bekijken. Als
dan ook nog eens een bezoeker
van die buurtbewoner zijn wagen
er achter stalt moeten de gasten van
de wijk hun auto midden op straat

zetten. Dat heeft al enkele keren tot
gevaarlijke situaties geleid. Natuurlijk, niet erg sociaal van de buurtbewoner maar ik vraag mij af of nou
niemand van onze overheidsdienaren dat ziet. Er wonen raadsleden,
ambtenaren en politieagenten in de
wijk die dagelijks de parkeerplaats
passeren. Of zou je er gewoon je
wagen mogen neerzetten zolang je
wilt? Als dat laatste klopt kan daar
misschien via regelgeving wat aan
worden gedaan.
Een fietspad voor toeristen, een
parkeerplaats voor je bezoekers:
Hardenberg wil graag gastvrij zijn,
maar bijhouden en handhaven hoort
daar ook bij. Mooi dat Reiling een
eerste stap heeft gezet.

HHC sluit Open Dag af
met klinkende overwinning

Muziek in openlucht
In het openluchttheater in het
Gramsberger Bosje treedt zaterdag
23 augustus zanger/gitarist Erik van
‘t Holt op met leerlingen van zijn
muziekschool Studio 31-A. Van ‘t
Holt is muzikant van de band The
Heinoos. Jonge musici uit Gramsbergen en omstreken, die les volgen
bij Erik van ’t Holt, spelen met
hem en een gelegenheidsband met
een hoog Heinoos-gehalte bekende
oude nummers uit de zeventiger
en tachtiger jaren. Bij slecht weer
wordt uitgeweken naar recreatiecentrum ‘t Hooge Holt. Aanvang
19.30 uur.

50 vensters
De IJsselacademie presenteert
vrijdag 22 augustus in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede de
Canon van Overijssel. Dat gebeurt
tijdens de opening van het nieuwe
vergaderjaar van de Staten van
Overijssel. Van de slag bij Ane,
Geert Grote, de havezaten tot en met
de textielindustrie en RTV Oost:
allerlei bekende namen komen aan
bod in dit nieuw overzichtswerk
van de geschiedenis van Overijssel.

Autobrand
De brandweerpost Hardenberg is
afgelopen zaterdag gealarmeerd
voor een woningbrand aan de Jan
van Arkelstraat in Hardenberg.
Tijdens het aanrijden werd de
melding gecorrigeerd naar een
autobrand in de buurt van een woning. Het bleek dat de eigenaar van
de brandende wagen een kwartier
daarvoor zijn auto had geparkeerd,
zodat de brandweer ervan uitgaat
dat kortsluiting de oorzaak van de
brand is geweest. Ook een auto die
naast het brandende voertuig stond
heeft vlam gevat. Met twee stralen
hogedruk zijn beide auto’s geblust.

Orgelconcert
© Roel Gritter

Organist Herman Boerman en tenor
Barend Wiltjer verzorgen donderdag 21 augustus een concert in de
Höftekerk in Hardenberg. Op het
programma staan liedbewerkingen
met aansluitend samenzang in afwisseling met solozang van Wiltjer.
Aanvang 20.00 uur. De toegang
is gratis, bij de uitgang wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.

Spreekuur Euregio
HARDENBERG - Scheidsrechter
Wilco Jansen uit Zwolle – komend
seizoen uit vrije wil niet meer te
bewonderen in de Topklasse – had
het nog niet eerder meegemaakt, noteerde hij op Twitter: een Open Dag
van een amateurclub. Die primeur
voor hem begint in Hardenberg al
een beetje gewoon te worden. De
vrijwilligers van HHC Clubsupport
hadden weer een Open Dag voor
(met name) de jongeren georganiseerd die werd afgesloten met een

Gratis zomerconcert
mannenensemble
HARDENBERG - Het Veluws
Mannenensemble o.l.v. Wim Magré geeft vrijdag 22 augustus een
gratis concert op vakantiepark De
Kleine Belties aan de Rheezerweg
in Hardenberg. De zangers worden
begeleid door Wilbert Magré, zoon
van de dirigent. Het concert begint
om 20.00 uur.

wedstrijd van HHC-1. En Wilco
Janssen was de scheidsrechter van
die wedstrijd tegen zondaghoofdklasser MSC uit Meppel.
De Hardenbergers hadden zaterdag
BBFreestyle uit Groningen ingeschakeld om de activiteiten voor
de bezoekers van de Open Dag te
regelen: een pannaveld, een knikkervoetbalbaan, een omhaalarena,
1-tegen-1 voetbalveldjes en voor
de allerkleinsten een springkussen.

Even na elven opende voorzitter
Bert Beun het festijn waarna presentator Piet Cees van der Wel de
ongeveer 150 kinderen met hun
ouders door het programma loodste:
Freestyle Soccer gedemonstreerd
door Bjorn Boes en Randy Koetsier,
daarna zelf aan het werk met allerlei
voetbalworkshops en uiteindelijk
handtekeningen scoren van de
selectiespelers. Ondertussen was
de groep jongeren aangegroeid tot
ongeveer 300, zodat de spelers van

SKOA verhuist naar de Brugkerk
BALKBRUG - Ruim 30 jaar organiseert de Stichting Kamermuziek
Oud Avereest (SKOA) concerten
van hoge kwaliteit tegen een lage
entreeprijs in de Reestkerk in Oud
Avereest. Omdat de Reestkerk op
dit moment wordt gerestaureerd en
verbouwd is hij enige tijd niet beschikbaar voor concerten en andere
activiteiten. De concertserie van
SKOA gaat echter gewoon van start.

Iedere derde zondag van september
t/m april is er kamermuziek te beluisteren, nu even niet in de Reestkerk maar in de fraai verbouwde
en comfortabele Brugkerk aan de
Zwolseweg in Balkbrug. Het eerste
concert van de nieuwe serie wordt
gehouden op zondag 21 september
om 15.00 uur, wanneer het duo
Saxion optreedt, een combinatie
van saxofoon en accordeon.

HHC-1 zich bijna een verzwikte
pols schreven.
De Open Dag werd afgesloten met
de laatste oefenwedstrijd van het
eerste. De Meppeler Sportclub
MSC bleek een ideale sparringpartner voor de Hardenbergers. Die
konden naar hartenlust combineren
en hun scorend vermogen testen.
Door doelpunten van Penterman,
Gouriye, Lanjouw en drie keer Klok
leidden de Hardenbergers bij rust
met 5-0. Na de pauze werd er nog
drie keer gescoord, eindstand 8-0.
Hoewel de hele voorbereiding
voor HHC goed is verlopen en de
selectie een kwaliteitsimpuls lijkt
te hebben gekregen, moet komende
zaterdag getoond worden dat er
ook gepresteerd kan worden als
het ergens om gaat. Om 14.30 uur
spelen de Hardenbergers in en tegen
Genemuiden, een van de vier promovendi in de Topklasse.

redactie@sallander.nl

De Euregio houdt maandag 25 augustus van 18.00 tot 19.00 uur een
spreekuur in het gemeentehuis van
Hardenberg. Burgers kunnen hier
terecht met vragen rond werken en
studeren in het buurland en sociale
verzekeringen (zoals AOW, WAO,
zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen
over verhuizen naar het buurland
kan informatie worden verkregen.
Voor het beantwoorden van vragen
over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger van het Finanzamt
aanwezig.

Stiltewandeling
De werkgroep Twente/Salland
van het Evangelisch Werkverband
houdt donderdag 28 augustus een
stiltewandeling. Er wordt om 19.30
uur gestart bij het dorpshuis aan
de Gravelandsweg 18 in Bruinehaar. Er wordt een uur in stilte
gewandeld. Na de wandeling kan
de avond afgesloten worden met
een luisteroefening . Informatie
en opgave: Henk Koldenhof, tel.
0546-642947.

