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Hardenberg is toe aan een nieuwe
stadswandeling. Tot nu toe kun je
onder begeleiding van een gids
door het centrum van het Vechtstadje lopen voor een historische
wandeling, maar het enige dat je te
horen krijgt is: hier was dit en daar
stond dat. Zinloos derhalve, want
bij een wandeling wil je wat zien,
anders kun je wel een boekje lezen
of een site bekijken. Maar het kan
ook anders.
Meer dan 1500 leden telt de besloten Facebookpagina Hardenberg
van toen. Eerst veel ansichtkaarten

van vroeger, maar nu het boek Hardenberg op de kaart is uitgegeven
bestaat vooral de behoefte aan het
plaatsen van foto’s van particulieren. En dan natuurlijk commentaar
geven: die werkte daar, dat was er
eentje van de familie X en woonde
daar niet de familie Y? Bijna altijd
afgesloten met de verzuchting dat
Hardenberg toen nog mooi was.
Als voorbeeld kun je de Openbare
Lagere School nemen, op de hoek
van de Stationsstraat en de prinses
Julianastraat. De christelijke school
was de school van meester Roosjen
en dit was de school van meester
Bos. Gebouwd in 1912 en vijftig
jaar later buiten werking gesteld
toen de leerlingen verhuisden naar
de gloednieuwe Jan Ligthartschool.

Op de facebookpagina wordt een
oude foto van de school geplaatst,
daaronder komen verhalen over
wie men nog van die school kent
en welk kattenkwaad men heeft
uitgehaald en dan eindigt de bijdrage met de opmerking “Oh, wat
veel moois had je met dit gebouw
kunnen doen.” Allemaal nostalgisch
geneuzel, want het was een gebouw
dat niet meer als school gebruikt
kon worden. Wilde je er woningen
van maken zoals in de hbs in Coevorden dan moest je vele tonnen
investeren. Gebruiken als dorpshuis? Niet nodig in Hardenberg.
Ombouwen tot een clubgebouw
voor een vereniging? Veel te duur
voor zo’n club. Bovendien moest
het terrein geld opbrengen om de

nieuwbouw te kunnen betalen. Je
kon dus niks met dit gebouw doen.
En zo is het met veel gebouwen in
Hardenberg gegaan. Veelal matige
constructies, want de streek was te
arm om kwalitatief te bouwen. En
in plaats van voor duur geld de zaak
te renoveren is er bijna altijd voor
afbraak en nieuwbouw gekozen.
Afijn, oud spul is er niet en dus
is een wandeling langs kastelen,
herenhuizen, middeleeuwse hofjes
of stadspoorten niet mogelijk. Maar
wat dan wel? Een wandeling langs
de ING-bank, het Vechtdal College,
theater De Voorveghter, het LOC
en natuurlijk het meest markante
gemeentehuis van Nederland: onze
gele topper. Volkomen misplaatst op

die plek, maar dat ligt aan de omgeving, die voor een groot deel bestaat
uit bouwwerken uit de jaren ’60 en
’70, ontworpen door architecten die
hun hele jeugd hebben doorgebracht
met het spelen met legoblokjes. Het
gebouw is onlangs uitgeroepen tot
lelijkste gebouw van Nederland,
na een ludieke oprisping van een
journalist van het blad Cobouw.
Dat moet drommen dagjesmensen
opleveren is de verwachting, dus die
nieuwe stadswandeling moet wel
snel worden gemaakt, eindigend
bij een horecapand natuurlijk. En
zo kan het gemeentehuis de stad
nog geld opleveren ook. Met dank
aan Cobouw en de honderden Hardenbergers die zich door het blad
hebben laten opjutten.

Figuranten gezocht
Gramsbergen zoekt figuranten voor
een kerststal tijdens de kerstmarkt
op woensdag 9 december. De markt
wordt gehouden van 16.00 tot 21.00
uur. Bij de kerststal wordt een kerstverhaal gelezen waarvoor men figuranten zoekt. Het zijn rollen zonder
tekst, laat de organisatie weten. De
bijbehorende kleding is aanwezig.
Aanmelden kan via ge.he.gerrits@
gramsbergen.nl

Werk in uitvoering
Inwoners van Hardenberg kunnen
woensdag 11 november tussen
14.00 en 17.00 uur zien hoe ver het
bedrijf Plegt-Vos is met de herinrichting van het Heemsermarspark
en de uiterwaarden van de Vecht.
Opdrachtgevers waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg
houden dan een open middag ‘Werk
in uitvoering. Het startpunt van een
zelf te lopen route is bij het tijdelijke
onderkomen van Plegt-Vos aan
de Brink 30. Onderweg kan men
luisteren naar het verhaal van de
bruggenbouwer, op de foto met de
kraanmachinist en meedoen aan een
puzzeltocht.

Open huis hospice
Het hospice Huis aan de Vecht aan
de Jan van Arkelstraat in Hardenberg houdt drie dagen Open Huis:
donderdag 19 november van 18.30
tot 21.00 uur, vrijdag van 13.30 tot
16.30 uur en zaterdag van 10.00 tot
13.30 uur. Alle inwoners van Hardenberg en omstreken die belangstelling hebben worden uitgenodigd
het hospice ook eens van binnen
te komen bekijken en informatie te
verkrijgen over de werkzaamheden
die in het hospice plaatsvinden.
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Beren op de weg

Vogelvoer - Natuurcentrum De
Koppel aan de Vechtstraat in Hardenberg houdt woensdag 18 november van 14.00 tot 16.00 uur
een kindermiddag, waarbij het om
vogelvoer draait. Vooral bedoeld
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De
middag begint met wist-je-datjes
en tips over vogels in de winter.
Na de introductie gaan de kinderen
een traktatie voor vogels maken.
Hiervoor worden oude kopjes en
schotels gebruikt, die aan een touw
opgehangen worden. Als er tijd over
is maken de kinderen van bierviltjes
een kleurige mobile van vogeltjes.
Als versiering zijn er veertjes en
kralen. Informatie over de kosten en
opgave voor de middag via telef.nr.
0523-273388.

De provincie Overijssel heeft een
prijsvraag uitgeschreven voor kinderen uit groep 1 tot en met 4 van
alle basisscholen in Overijssel. De
kinderen kunnen tot 16 november
twee namen verzinnen voor de
nieuwe provinciale troostknuffels.
Troostknuffels zijn beertjes die
kinderen uitgereikt krijgen als ze
op de provinciale weg iets ernstigs
meemaken, zoals een ongeluk of
autopech, en een van de provinciale
weginspecteurs is ter plaatse. Hij
heeft de beertjes in de auto. De
kinderen kunnen via hun ouders de
namen indienen op de website
www.overijssel.nl/berenopdeweg.
Op de website zijn foto’s, een filmpje en een kleurplaat van de beertjes
te vinden. De prijswinnaar ontvangt
niet alleen de twee beertjes, maar
ook een leuke verrassing.

redactie@sallander.nl
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Zwanger – In het Röpcke-Zweers
ziekenhuis wordt dinsdag 17 november van 20.00 tot 22.00 uur een
voorlichtingsavond gehouden voor
zwangere vrouwen en hun partner.
De voorlichting is bedoeld om
aanstaande ouders voor te bereiden
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Als je boeken over hobby’s in huis hebt kun je dat het beste laten zien door die hobby’s zelf te tonen. Of wanneer
je boeken over muziek in de kast hebt staan is het wel aardig muzikanten te laten optreden. En heb je werk van
regionale schrijvers in je collectie, dan is het handig die schrijvers zelf iets te laten voordragen. Dat en meer deed
de openbare bibliotheek Hardenberg afgelopen zaterdag tijdens een Open Huis. Met een hoofdrol voor de stand
van De Makelij uit Dedemsvaart, waar onder meer macramé beoefend kon worden. Dat is een handwerktechniek
die vooral in de jaren 60 en 70 werd gebruikt om allerlei leuke dingen te maken, zoals planthangers. Nu weer
helemaal terug van weggeweest.
op de komst van de baby bij een
eventuele ziekenhuisopname. Een
verloskundige van het ziekenhuis
en twee gespecialiseerde kraamverpleegkundigen leggen alles uit
aan de aanstaande ouders. Er is
voldoende tijd om vragen te stellen.
De gratis toegankelijke bijeenkomst
wordt gehouden in het ziekenhuisrestaurant. Aanmelden kan door
een mail te sturen naar j.hiddink@
sxb.nl.
VOC - De veteranen in Hardenberg
krijgen een eigen onderkomen, een
V.O.C. oftewel een Veteranen Ontmoeting Centrum. Het is gevestigd
aan de Bruchterweg, naast Renaultgarage Cents. De officiële opening
is donderdag 26 november.

Leegstaande schoolgebouwen verhuren
HARDENBERG - Leegstaande
schoolgebouwen kosten de gemeente zo’n 65.000 euro per
jaar. Dat antwoordt het college
van B&W op vragen van D66raadslid Jacco Rodermond.
De gemeente Hardenberg heeft zes
leeggekomen schoolgebouwen in
beheer. Hiervan zijn twee helemaal
leegstaand (De Baanbreker in Lutten en ‘t Talent in Dedemsvaart),
de vier anderen worden deels
verhuurd. Daarbij gaat het om het
oude Vechtdal College in Dedemsvaart, de aanbouw van de voormalige landbouwschool aan de Piet
Heinstraat, het schoolgebouw van

Rentevoordeel waterschap Vechtstromen
REGIO - Waterschap Vechtstromen
heeft een rentevoordeel van jaarlijks
4 miljoen euro. Dit nadat het waterschap dit jaar een groot deel van zijn
leningen opnieuw heeft afgesloten.
Het dagelijks bestuur wil de helft

van de meevaller gebruiken om de
schuldpositie bij te buigen en de
andere helft reserveren voor investeringen. Ook is het de bedoeling
om extra besparingen door te voeren om de stijging van de lastendruk
te beperken.

Okidoki/Ichthus aan de Rembrandtstraat in Hardenberg-Heemse en
sinds 1 november de Kastanjehof in
Hardenberg-centrum. De verhuurde
voormalige schoolgebouwen worden kostendekkend verhuurd.
Volgens B&W worden zowel de
Baanbreker als ’t Talent actief
aangeboden. Er hebben zich enkele
gegadigden gemeld, maar hiermee
is nog geen overeenstemming bereikt. Op het moment dat blijkt dat
verkoop niet haalbaar is, is verhuur
een mogelijkheid.

Renovatie woningen
HARDENBERG - De provincie
Overijssel, Bouwend Nederland
en 25 Overijsselse gemeenten
ondertekenen donderdag 10 december in theater De Voorveghter
in Hardenberg een samenwerkingsovereenkomst waarin ze afspreken,
dat ze tussen 2016 en 2020 50.000
particuliere woningen in Overijssel duurzaam gaan renoveren. Dat
moet meer wooncomfort opleveren,
lagere energielasten en meer banen.

