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Oude kosterij wordt nieuwe trouwzaal
Omdat in september de trouwzaal in het gemeentehuis wordt
gesloten en Huize Nijenstede
als trouwlocatie is afgevallen,
moest de gemeente Hardenberg
op zoek naar een nieuwe plek
om in de kern Hardenberg huwelijken te kunnen sluiten. Die
is gevonden in de vroegere kosterswoning bij het witte kerkje
in Heemse.
HARDENBERG - In september
wordt de huidige trouwzaal in het

Tegels voor
toppers
HARDENBERG - In Rotterdam is
een Walk of Fame waar sterren hun
handafdruk in een tegel achterlaten.
Inmiddels beschikt de stad over de
afdrukken van Anton Geesink, Inge
de Bruijn, Anky van Grunsven,
Pieter van den Hoogenband, Fanny
Blankers-Koen en Bep van Klaveren, om er een paar te noemen.
Dat voorbeeld heeft Hardenberg
geïnspireerd om net zoiets te doen:
een tegelpad aanleggen langs de
Vechtoever in het centrum van Hardenberg. “Het zet Hardenberg op de
kaart, want er is geen gemeente in
Nederland met een Walk of Fame
voor topsporters”, is de motivatie.
Het initiatief is een co-productie
van gemeente en atletiekvereniging
Spurt’88. Zij willen dat Nederlandse topsporters die internationaal
hebben gepresteerd (bijvoorbeeld
Anton Geesink, Inge de Bruijn,
Anky van Grunsven en Pieter van
den Hoogenband) een tegel met
hun eigen naam erin krijgen, als ze
hem zelf komen onthullen. Het is de
bedoeling dat de onthulling jaarlijks
samenvalt met de dag waarop de
Hardenberg City Run wordt gelopen, dit jaar op 20 april. Verder is
het de bedoeling dat sporters die in
Hardenberg een internationale titel
halen (bijvoorbeeld de wereldkampioen dammen) een tegel onthullen
en er is de mogelijkheid een tegel
te laten onthullen door sporters die
‘toevallig’ in Hardenberg zijn.
Ook sporters uit de gemeente Hardenberg komen in aanmerking voor
een tegel. Voor hen geldt als voorwaarde dat ze minimaal 16 jaar oud
moeten zijn en dat ze (semi-) professioneel met hun sport bezig zijn
geweest of nog zijn. De voorwaarde
dat ze ook nog eens iets gepresteerd
moeten hebben geldt voor deze
sporters niet. De tegels worden 60
bij 60 centimeter groot. De kosten
per tegel bedragen 642 euro. Voor
de eerste onthulling van 5 tegels, inclusief ontwerp, informatiebord en
feestje voor vips, wordt een bedrag
van 7.000 euro uitgetrokken.

Sloop zorgcomplex
HARDENBERG - Het gezinsvervangend tehuis op de hoek Bruchterweg - Burgemeester Schuitestraat
in Hardenberg (dertig jaar geleden
in gebruik genomen als De Nijenburgh) gaat tegen de vlakte. Ook de
naastgelegen voormalige boerderij
wordt gesloopt. Eigenaar Beter
Wonen zet ervoor in de plaats 36 appartementen voor aangepast wonen
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gemeentehuis van Hardenberg
gesloten in verband met de voorbereidingen voor de bouw van een
nieuw gemeentehuis. Vanaf dat moment kan er in de kern Hardenberg
alleen nog op vrijdagmiddag in het
gemeentehuis worden getrouwd
in de raadszaal. Geen goede plek,
erkent de gemeente, omdat deze hal
nog volop wordt gebruikt door ambtenaren en bestuurders, wat storend
is voor een huwelijksceremonie.
Ook omdat Huize Nijenstede in
Heemse niet meer in gebruik is als
trouwlocatie sinds het overlijden
van de eigenaresse moest een al-

ternatief worden gezocht. Hiervoor
kwam recentelijk de voormalige
kosterij in Heemse in beeld. Het is
een gebouw met karakter en met
een zaal die groot genoeg is voor
een huwelijksvoltrekking, meent de
gemeente. Het gebouw heeft geen
kerkelijke functie meer en kan dus
als een neutrale trouwgelegenheid
worden beschouwd. De stoelen, de
fauteuils, de katheder en de geluidsinstallatie uit de huidige trouwzaal
worden verplaatst naar de nieuwe
locatie, zodat de kosten voor het
gebruik van de kosterij minimaal
zullen zijn.

Herdenking
Beste Ergee,
Kan teveel hardlopen
bevrijding Heemse
HEEMSE - Leerlingen van de
Doekesschool en De Vlinder uit
Heemse leggen woensdag 11 april
bloemen bij het monument van Frits
de Zwerver en de gedenksteen voor
de verzetsstrijders Arends, Bolks
en Scheffer. Dat gebeurt tijdens de
herdenking van de bevrijding van
Heemse. Ook andere belangstellenden worden in staat gesteld bloemen
te leggen.
De plechtigheid aan de Brandweg
begint om 14.00 uur met een toespraak en wordt afgesloten met het
zingen van het Wilhelmus.

Laatste loodjes beginnen
zwaar te wegen voor HHC

De grootste kansen waren zaterdag niet besteed aan Stefan Buitenhuis. Zelfs een strafschop werd gemist.
© Roel Gritter

HARDENBERG – HHC heeft zijn supporters zaterdag een grote
dienst bewezen door thuis met 2-1 te verliezen van DOS Kampen. Bij
winst zouden de Hardenbergers in theorie zonder te spelen op Tweede
Paasdag het kampioenschap van de Hoofdklasse C in de wacht hebben kunnen slepen. Geen prettig vooruitzicht voor de fans, en ook niet
voor spelers, staf en bestuur. Door de terechte nederlaag tegen DOS
kon dit scenario naar de prullenbak worden verwezen. Maar het valt
te betwijfelen of de spelers het expres hebben gedaan.
HHC kwam zaterdag op sportpark
De Boshoek nog wel goed uit de
startblokken, maar na kansen voor
Berger en Tieltjes was het afgelopen
met de dadendrang van de Hardenbergers. De duels werden slap aangegaan, de foute passes stapelden
zich op, er werd slordig verdedigd,
kortom: het wachten was op een
doelpunt van de Kampena-ren die
wel fanatiek om elke bal streden.
Dat doelpunt kwam er dan ook.
Twee zelfs, in de eerste helft. Na 35
minuten scoorde Ömer Özturk en op

slag van rust wist Rob Kabboord het
net te vinden. Wat trainer Michel
Janssen in de rust tegen zijn spelers
heeft gezegd is niet bekend, maar
na de thee zagen de 900 toeschouwers een heel ander HHC. Na tien
minuten leek de andere strijdwijze
succes te hebben. Kenny Kroeze
werd in het strafschopgebied gevloerd, de DOS-verdediger kon de
kleedkamer opzoeken en Stefan
Buitenhuis mocht een penalty nemen. Keeper Nick Karel wist echter
de slecht ingeschoten strafschop te

Meer huizen nodig voor asielzoekers
HARDENBERG - De provincie
Overijssel vindt dat de gemeente
Hardenberg meer ‘goedgekeurde
asielzoekers’ aan een woning moet
helpen. De gemeente erkent dat
er een achterstand is ontstaan in
het huisvesten van deze statushouders, maar wast de handen in
onschuld. “Als de statushouders

bij de gemeente worden aangemeld
ontbreekt het hen meestal aan een
identiteitsbewijs. Zo’n bewijs hebben ze nodig voor zaken als een
uitkering, verzekering, huur- en
zorgtoeslag. Als we dan na enkele
weken het identiteitsbewijs krijgen
van de immigratie- en naturalisatiedienst (IND), hebben de sta-

keren, zodat HHC nog geen stap
dichterbij was gekomen. De wissels
van Janssen (verdedigers eruit en
aanvallers erin) zorgden wel voor
chaotische taferelen voor het doel
van de Kamper goalie, maar succes was er pas in de 85e minuut via
Erik Drenthen. Te laat, want DOS
wist puffend en steunend het einde
te halen zonder verdere schade op
te lopen. Ondanks het verlies heeft
HHC nog steeds 11 verliespunten
minder dan nummer 2, net als voor
de wedstrijd.
Die nummer 2 is nu echter ACV
uit Assen, dat van achtervolger ON
Sneek wist te winnen. HHC kan
op 14 april kampioen worden als
het van ON Sneek wint en ACV
niet meer dan één punt haalt tegen
Genemuiden, maar de mooiste dag
om het kampioensfeest te vieren is
zaterdag 21 april, na afloop van de
wedstrijd HHC-ACV.
tushouders in veel gevallen ergens
anders woonruimte gevonden. Wij
worden op deze manier de dupe van
de problemen bij de IND”, meent
de gemeente.
Pas als de IND haar werk naar
behoren uitvoert kan de gemeente
haar taak uitvoeren, “want we
zijn best bereid om aan onze verplichtingen te voldoen”, schrijft de
gemeente aan Gedeputeerde Staten
van Overijssel.

schadelijk zijn voor je
hersens? Ik vraag dit
omdat ik gelezen heb dat
atletiekclub Spurt’88 samen met de gemeente
Hardenberg tegeltjes wil
laten onthullen door bekende topsporters. Geen
Hall of Fame, maar een
Walk of Fame. Tegeltjes
voor sporters die geen
biet te maken hebben met
Hardenberg, maar die hier een
keer een wedstrijdje starten of
op een andere manier toevallig
in het dorp zijn. De gemeente betaalt hiervoor ook nog eens 7.000
euro, zogenaamd om Hardenberg op de kaart te zetten. Ben ik
de enige die niet gek is geworden,
of is zo’n verkwisting van geld,
tijd en energie gebruikelijk?
Een verontruste Hardenberger
Beste verontruste Hardenberger,
Navraag bij een marathonloper
heeft mij geleerd dat hardlopen
inderdaad schadelijk kan zijn voor
je hersens, namelijk als je niet
genoeg vocht tot je neemt. Maar
de ambtenaren die deelnemen
aan het project zijn zeker geen
hardlopers, zij drinken meer dan
voldoende en ook zij hebben zich
achter het plan gesteld. Er moet
dus iets anders aan de hand zijn.
Waarschijnlijk ijdelheid. Om trots
te kunnen zijn op Hardenberg
(één van de doelstellingen van het
lokale kabinet) moet iedereen in
Nederland en ver daarbuiten van
deze gemeente hebben gehoord.
Op de kaart zetten, heet dan in
ouderwets bestuursjargon. Dat het
plan voor een Walk of Fame niet
origineel is, niet grappig en niet
opzienbarend maakt blijkbaar niet
uit. Dat je je bij de buitenwereld
onsterfelijk belachelijk maakt,
door een sporter uit bijvoorbeeld
Rotterdam of Utrecht een tegeltje
te laten onthullen in een ‘boerendorp in de uithoek van ons land’,
komt in hun brein niet op. Als die
sporter al komt, want wie reist nu
af naar de rimboe voor een lullig
tegeltje? Wil je niet met een voorraad tegeltjes blijven zitten dan
moet zo’n sporter hier al toevallig
aanwezig zijn, zodat je hem kunt
overvallen om hem vervolgens te
dwingen een tegeltje te onthullen.
Of je lokt hem met een zak geld,
dat kan ook. En de eigen mensen
dan, zoals de bedoeling is? Zo’n
sporter moet (semi-)professioneel
met zijn sport bezig zijn en minstens 16 jaar oud. Dus dan kom
je uit bij het echtpaar Hulzebosch
(schaatsen) en de zusjes Beltman
(wielrennen). En dat is het wel
zo’n beetje. Krijg je dus nog niet
dat pad tussen de Voorstraatbrug en
de nieuwe fietsbrug bij theater De
Voorveghter bedekt met tegels. En
om nog even op uw laatste vraag
terug te komen: u bent niet de
enige die niet gek is geworden. Alleen enkele hardlopers en een paar
ambtenaren wel. En misschien zou
je kunnen zeggen: het college van
B&W dat dergelijke kinderachtige
ideeën goedkeurt. Heel wat andere
mensen zouden het geld hebben
besteed aan de Vastenactie, Kerken
in Nood, Memisa of de nieuwe
Voedselbank in Hardenberg in
plaats van deze ijdeltuiterij. Laat
dat een troost zijn.

Gierzwaluw
HARDENBERG - Johan Tinholt uit
Dedemsvaart houdt donderdag 12
april in natuurcentrum De Koppel
een lezing over de gierzwaluw. De
twee uur durende presentatie begint
om 20.00 uur.

