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Rood, roder, roodst. De primaire
kleur rood is kenmerkend voor
het werk van kunstenares Geke
Dijkhuis uit Hardenberg. Bekend
van het wandvullend kunstwerk
van kunststof dat tot 2011 in de hal
van het Röpcke-Zweers ziekenhuis hing. Of van het beeld op het
Wilhelminaplein dat Aaltje Kraak
moet voorstellen, de onbedoelde
brandstichtster die in 1708 heel
Hardenberg in de fik heeft gestoken
en postuum voor die daad wordt ge-

Paasvuur
Er komen in de gemeente Hardenberg regels om het houden van een
paasvuur in goede banen te leiden.
Die nieuwe lijn is op verzoek van de
Veiligheidsregio IJsselland vastgesteld, omdat die niet genoeg mensen
beschikbaar heeft om overal een
oogje in het zeil te houden. Voor
de komende paasdagen wordt maar
één ontheffing van het stookverbod
afgegeven per kern of buurtschap.
Alleen een maatschappelijke organisatie zoals Plaatselijk Belang
of een wijkvereniging mag zo’n
ontheffing aanvragen. Voorheen
was het voldoende om de aanleg
van een paasvuur te melden, voortaan moet een (gratis) vergunning
worden aangevraagd.

ëerd. Dijkhuis heeft vanaf 14 maart
een tentoonstelling bij HardenbergArt in het LOC aan de Sportlaan
in Hardenberg.
Dat weet ik omdat na enige aanvangsstrubbelingen HardenbergArt
nu de pr-activiteiten goed op gang
heeft gekregen, zodat de vrijwilligersclub niet alleen exposities
organiseert maar er ook mensen
voor uitnodigt. Hoe anders is dat
bij de tegenhanger/concurrent, de
KunstSuper aan het Wilhelminaplein. Eerst krijg je als persmedewerker nooit iets te horen, dan
opeens wel en vervolgens weer niet.

Misschien zijn ze daar nog wat in de
war vanwege het komende vertrek.
De gemeente heeft het pand te koop
aangeboden waar de KunstSuper
is gevestigd en nu moeten de kunstenaars verhuizen naar een nieuw
onderkomen. Ook de ArtCrew
(kunst? bezigheidstherapie?) van
zorginstelling Baalderborg heeft
daardoor een andere plek nodig. Of
was het soms andersom? Door de
bezuinigingen in de zorg kan Baalderborg geen geld meer uittrekken
voor de ArtCrew, daardoor wordt
de exploitatie van de KunstSuper te
duur met als gevolg dat de gemeente
de boel verkoopt en de kunstenaars

hun biezen moeten pakken.
Schrijf in een protestboek wat u
vindt van de voorgenomen sluiting,
zo riep naar verluidt kunstenaar
Jan Oosting de gasten op bij de
opening van de expositie van 21
februari. Als ik er was geweest had
ik geschreven: “Mooi zo, twee expositieruimtes voor kunstclubs die
blijkbaar niet door één deur kunnen
is teveel van het goede. En als je
dan niet kunt samenwerken moet
je maar verdwijnen.”
Trouwens, de bemoeienis van
Baalderborg met de KunstSuper is
iets wat velen in Hardenberg niet

snappen. De zorginstelling exploiteert ook een grote zorgboerderij in
Loozen, een café-restaurant aan de
Fortuinstraat en een kaarsenwinkel
aan de Voorstraat. Hoe bestaat het
dat je zoveel geld in dergelijke projecten kunt steken terwijl je enkele
miljoenen moet bezuinigen en er
tientallen banen verdwijnen, zoals
eind vorig jaar is aangekondigd.
Nou, dat bestaat dus blijkbaar ook
niet. Of na het terugtrekken uit de
KunstSuper nog andere maatregelen op stapel staan is niet bekend.
Eerst maar eens de kunstenaars
onder dak brengen, daarna zien we
wel verder.

Het Punt bedient grote regio

Fietskelder
De parkeergarage onder het gemeentehuis heeft nog wel wat
ruimte voor fietsen, vindt de Partij
van de Arbeid in Hardenberg. En
omdat Hardenberg geen fietsenstalling kent en toeristen nergens hun
e-bike kunnen opladen heeft deze
partij in een motie B&W gevraagd
te onderzoeken, of een deel van
de parkeergarage omgebouwd kan
worden zodat fietsers er een plek
kunnen vinden. De andere partijen
waren het roerend met de socialisten eens, zodat B&W de komende
maanden gaan bekijken hoe het plan
uitgevoerd kan worden en wat het
gaat kosten.

Afvalwater
Waterschap Vechtstromen stuurt
minister Kamp een brief over de
injecties van afvalwater in lege
gasvelden in Noordoost-Twente.
Het waterschap vraagt de minister
om een onafhankelijk onderzoek
naar de mogelijke risico’s van het
transporteren en injecteren van
afvalwater voor mens, dier en plant.

ProDemos
Onder leiding van ProDemos, het
landelijke Huis voor democratie en
rechtsstaat, wordt vrijdag 13 maart
een verkiezingsavond gehouden in
café Den Herdenbergher in Hardenberg die anders dan anders is. Niet
de kandidaten van de verschillende
partijen staan centraal deze avond ,
maar alle aanwezigen kunnen hun
stem laten horen. Doordat de leiding
in handen is van Daphne Paris van
ProDemos en niet van een lokale
voorzitter belooft het volgens de
organisatoren een interessante, afwisselende avond te worden. Vanaf
20.00 uur wordt uitleg geven over
de mogelijkheden en moeilijkheden
van provincies en waterschappen, er
wordt een quiz gespeeld en er is tijd
voor een kort debat.
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Als moderne Rattenvangers van Hamelen trommelden leerlingen van de Popschool de genodigden naar buiten.
VROOMSHOOP - Een plek voor Vroomshoop, voor de gemeente Twenterand en waarschijnlijk ook voor het zuiden van de gemeente Hardenberg:
dat is het activiteitencentrum Het Punt aan de Burgemeester Koetjestraat in
Vroomshoop. Vrijdag 6 maart was de officiële opening, zaterdag 7 maart
kon de bevolking met het pand kennis maken tijdens een Open Huis.
Dat ‘kennis maken met’ was overigens al enkele weken in etappes aan de
gang. De bibliotheek was al in gebruik, de grote zaal had al eens dienst
gedaan om een concert mogelijk te maken, ZorgSaam Twenterand kon
tijdens de opening filmbeelden laten zien van gezamenlijke maaltijden en
kaartmiddagen en de Popschool Twenterand had al een hele rij lessen achter

de rug. Maar vrijdag en zaterdag kon dat eens tegelijk worden bekeken.
Na de openingshandeling van het pand door wethouder Jan Binnenmars
met een groep jongeren, die tijd vroegen om samen dingen te beleven in
Het Punt, mochten de genodigden achter leerlingen van de popschool aan
naar buiten om het belevingsplein te openen. De inrichting van dat plein
is speciaal ontworpen om bezoekers te laten genieten van de omgeving en
van stromend water. Het plein beschikt over een buitenpodium en diverse
faciliteiten zoals een waterelement, fietsoplaadpunt en een solarmast. De
symbolische opening werd verricht door Ria Broeze, bestuurslid van waterschap Vechtstromen, en burgemeester Cornelis Visser.

Minder bomenkap Heemsermarsch Agenda
HARDENBERG - De bewoners
van de wijk Heemsermarsch in
Hardenberg hebben een succesje
behaald in hun strijd om het uiterlijk van hun wijk niet teveel aan te
tasten: de gemeente gaat geen 46
bomen kappen om het park in hun
buurt geschikt te maken als wateropvanggebied maar ‘slechts’ 22.
Het park wordt onderdeel van
het grote Vechtpark Hardenberg.
Aan de noordkant van de Vecht,
tegenover het centrum, wordt een
evenemententerrein aangelegd, er
komen kunstwerken, wandelpaden
en er wordt een natuurvriendelijke
oever aangelegd. Het Heemsermarschpark gaat daarna dienst
doen als waterberging, waarbij de
verwachting is dat het eens in de

200 jaar onder water moet worden
gezet omdat de Vecht overstroomt.
Het was de bedoeling 46 bomen te
kappen en een flink aantal struiken
te verwijderen, onder meer om
het talud rond het park stabieler te
maken. Ter compensatie zouden
nieuwe bomen worden gepland.
De buurt is echter van mening dat
de nieuwe bomen te dicht bij hun
huizen komen en dat de hoeveelheid vogels in het park drastisch zal
verminderen omdat ze geen nesten
meer kunnen bouwen. De gemeente
heeft samen met waterschap Vechtstromen bekeken of er ook minder
bomen verwijderd kunnen worden.
Als genoegen wordt genomen met
iets minder strenge eisen ten aanzien van beheer en onderhoud moet
dat lukken, aldus de gemeente.

- Van 16 t/m 21 maart wordt voor
de derde keer de Nationale Week
van Zorg en Welzijn gehouden. In
Oost-Nederland openen circa 250
zorg- en welzijnslocaties hun deuren voor het publiek. In Hardenberg
start de week in dagbesteding De
Diamant van stichting Sprank, waar
topmodel en presentatrice Kim
Kötter samen met 4 leerlingen van
het Alfa-college en cliënten van de
dagbesteding cakes gaan bakken.
- Examenleerlingen van de Hardenberger vo-school Greijdanus met
muziek in hun programma treden
vrijdag 20 maart op voor publiek
met ‘Greijdanus in Concert’. De
voorstelling in de school aan de
Burg. Schuitestraat 7a begint om
19.30 uur. De toegang is gratis.

- Tijdens de Boekenweek presenteert het nieuwe Schrijvers Collectief Hardenberg zich in het LOC aan
de Sportlaan. Donderdag 12 maart
vanaf 19.30 uur laten Janko Ekkel
uit Lutten, Thea Uri uit Dedemsvaart, Geja Leever uit Hardenberg
en Michel Oskam uit Hardenberg
van zich horen.
- In De Tamboer in Hoogeveen
wordt dinsdag 17 maart de eerste
Duitse Jobmarkt gehouden. Van
13.00 tot 17.00 uur zijn ruim 40
Duitse werkgevers uit de grensregio op de banenmarkt aanwezig,
met vacatures in de zorg, bouw,
techniek en industrie en de vrijetijdssector. Naast het banenaanbod
kunnen werkzoekenden zich laten
voorlichten over wat er nodig is om
te werken in Duitsland. De toegang
tot de banenmarkt is gratis.

