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Winnen in plaats van rekenen
HARDENBERG - Niet verliezen
van ON Sneek, dat was het devies
van HHC afgelopen zaterdag. Bij
winst of een gelijkspel werd de
concurrentie op afstand gehouden,
zodat de Hardenbergers zaterdag 21
april op sportpark De Boshoek het
kampioenschap kunnen vieren in de
wedstrijd tegen ACV Assen.
De HHC-supporters hielden zelfs
met meer rekening: door zelf te winnen van ON en door verlies van de
achtervolgers had afgelopen zaterdag al het kampioenschap gevierd
kunnen worden. Om het zekere voor

het onzekere te nemen waren ze
daarom met flink wat bussen naar
Sneek gereden. Hun optimisme
kreeg echter na drie minuten al een
flinke deuk. De na een dopingaffaire weer in genade aangenomen
Chalong de Bruin zette de Snekers
op voorsprong, waarna de ploeg
achterover kon leunen om de Hardenbergers op te vangen. Hoewel
HHC optisch een overwicht kreeg
en ON steeds meer onder druk zette,
waren de beste kansen toch voor de
Snekers. Trainer Michel Janssen
begreep dat hij iets moest doen om
HHC weer nieuw elan te bezorgen.

Door de inbreng van Koen Otten
en Erik Drenthen veranderde de
speelwijze. Met succes, want in
de 82e minuut wist Erik Drenthen
HHC verdiend op gelijke hoogte te
brengen. Een 1-1- stand die ondanks
een hectische slotfase tot het eind op
het scorebord bleef staan.
Komende zaterdag kunnen de
HHC-supporters de rekenmachines
thuislaten. Wat de concurrentie ook
doet, het maakt niet uit. HHC moet
‘gewoon’ winnen van ACV, waarna
de tientallen vaten bier aangeslagen
kunnen worden voor het kampioensfeest.

Euregio-spreekuur Hardenberg 2034
HARDENBERG - Het samenwerkingsverband Euregio houdt
maandag 23 april van 18.00 tot
19.00 uur een spreekuur voor
burgers in het gemeentehuis van
Hardenberg.
Inwoners van de gemeente kunnen
hier terecht met vragen over verhuizing naar Duitsland, werken en
studeren in het buurland en sociale
verzekeringen zoals AOW, WAO,
zorgverzekering en pensioen. Voor
het beantwoorden van vragen over
zaken als Duitse belastingen is een
vertegenwoordiger van het Finanzamt aanwezig.

Na de officiële openingsworp door wethouder Douwe Prinsse - een krappe wijdbal - werd een toost uitgebracht op een bloeiende toekomst van honk- en
softbalvereniging Hardenberg Cubs.
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‘Honkbalstadion’ heet Riverside Park
HARDENBERG – Het vernieuwde honkbalveld in Hardenberg heeft sinds
zaterdag een naam. Na de officiële ingebruikname door wethouder Douwe
Prinsse werd een naambord onthuld waarop stond te lezen ‘Riverside Park’.
Nogal logisch, vond men: een veld in het Kruserbrinkpark en dichtbij de
rivier de Vecht. En aangezien honkbal een grote sport is in de Verenigde
Staten, staat de Engelstalige naam niet verkeerd. Dat de honkballers van
de Hardenberg Cubs in hun nopjes zijn met de prachtige accommodatie
straalde zaterdag van het openingsfeest af. Vooral bij degenen die zich nog
konden herinneren hoe de vereniging begin jaren ’90 was gestart op een
hobbelig veldje aan de Europaweg: levensgevaarlijk voor de ledematen
van de spelers, maar ook levensgevaarlijk voor de voorbijgangers, die de
ballen soms letterlijk om de oren vlogen. De verhuizing naar sportpark
De Kruserbrink was al een verbetering, maar ideaal was de plek nog niet.

Pas nadat bekend werd dat het sportpark geen plaats hoefde te maken
voor woningen of kantoren kon actie worden ondernomen om de accommodatie te verbeteren. Samen met de gemeente Hardenberg en ‘buurman’
korfbalvereniging Juventa werd een vernieuwd sportpark ontworpen,
met een kunstgrasveld voor de korfballers en een up-to-date veld voor de
honkballers.
“Wat nog ontbreekt is een eigen kleedaccommodatie met clubgebouw”,
vertelde wethouder Prinsse zaterdag. “De plannen zijn er al, en er is door
de gemeenteraad ook al geld voor gereserveerd, maar de korfbal- en de
honkbalvereniging zullen zelf de handen uit de mouwen moeten steken.
Ik weet echter dat beide clubs niet weg lopen voor wat extra werk, zodat
de volgende fase in de vernieuwing van het sportpark vast niet lang op
zich zal laten wachten.”

CDA wil spaarlampen cadeau doen
HARDENBERG - Wat ga je met
het extra dividend van vier ton
doen, dat je als gemeente krijgt
na de mogelijke fusie tussen energieleveranciers Essent en Nuon?
Oppotten, menen B&W. Nee,
gebruiken voor energiebesparende
middelen, vindt het CDA. Tijdens
de oriënterende raadsvergadering
van vorige week dinsdag kwam
CDA-raadslid Henk Dogger met het
voorstel elk Hardenbergs gezin een
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paar spaarlampen cadeau te doen,
als de fusie doorgaat en als de gemeente extra geld krijgt. Geen gek
idee, vonden de andere partijen in
eerste instantie, maar ze zetten wel
een paar vraagtekens bij het plan:
wat gaat de actie kosten, moet je
iedereen lampen geven of alleen de
minima, ga je niet de huid verkopen
terwijl de beer nog geschoten moet
worden? Volgens Dogger had zijn
voorstel niets te maken met minimabeleid, maar met het vergroten van
het milieubewustzijn. “Het gaat er
niet om of iemand wel of niet zo’n
lamp kan betalen, het gaat erom

dat de mensen beseffen dat een
spaarlamp beter is voor het milieu.
Je bereikt door dit voorstel met
relatief weinig geld een grote groep
mensen”, was zijn motivatie om niet
voor een andere actie te kiezen. “En
het milieu kan niet wachten op onze
trage manier van handelen. Wachten tot er een eventueel landelijk
verbod op gloeilampen komt duurt
te lang.” Omdat hij niet bij elke
partij en ook niet bij het college van
B&W meteen de handen op elkaar
kreeg voor zijn initiatief, beraadt
het CDA-raadslid zich nog op het
indienen van een definitief voorstel.

Koninginneconcert
in Boomhofkerk
GRAMSBERGEN - Het traditionele Gramsberger Koninginneconcert wordt zaterdag 28 april
gehouden in de Boomhofkerk in
Gramsbergen. Ab Weegenaar, vaste
organist van de Bovenkerk in Kampen, bespeelt het orgel en Tonnie
Kievits, musicus bij het Gelders
Orkest, speelt trompet. Op het programma staan stukken voor orgel
en trompet van onder meer Händel,
Lindberg, Stanley en Lorelli. Verder
is het programma doorspekt met
Vaderlandse Liederen. Het concert
begint om 20.00 uur.

Eigenlijk ziet dat beeld van
Hardenberg in 2034 er nog
niet zo gek uit. U hebt dat
zelf kunnen zien als u de
huis-aan-huis verspreide
poster hebt bekeken. Zonnetje, strand langs de Vecht
bij de ingang van de voormalige haven, een straatmuzikant, of eigenlijk: een
strandmuzikant die voor
wat vrolijke deuntjes zorgt.
Kortom: het ideale vakantiegevoel van velen. De gemiddelde dagtemperatuur van 42 graden
is wel wat aan de hoge kant, maar
je hoort van al die mensen die Tunesië, Marokko en Algerije hebben
bezocht “dat de hitte daar anders
aanvoelt, minder drukkend”. Dat
moet dus te doen zijn. Een minpuntje is wel dat Hardenberg ongeveer 490.000 inwoners telt, maar
ach, dat is nog maar de helft van het
Amsterdam van nu en ook heel wat
minder dan al die badplaatsen aan
de Turkse en Spaanse kust. Daar
staan dan wel heel wat voordelen
tegenover. Met zoveel inwoners is
HHC tegen die tijd een profclub,
zodat je leuke derby’s hebt tegen
FC Twente en Heracles. Vervuilende industrie is er niet, want heel
Hardenberg leeft van het toerisme.
Gedoe over teveel winkels in het
centrum behoort eveneens tot het
verleden, want iedereen voelt op
z’n klompen aan dat er veel meer
middenstanders moeten komen.
Eigenlijk kan het vanaf 2034 alleen maar beter gaan. De randstad
is in zee verdwenen, zodat er geen
fileproblemen meer zijn. Je familie
en kennissen wonen in de buurt,
zodat reizen tot een minimum
wordt beperkt. En dus ook de schadelijke CO2-uitstoot. De zon levert
zoveel energie dat er geen olie- of
kolengestookte energiecentrales
nodig zijn. Ook dat vermindert de
luchtvervuiling, de opwarming van
de aarde en het aantasten van de
ozonlaag. Zomerse vliegvakanties
die nu voor veel vervuiling zorgen
zijn voorbij, want je kunt gewoon
thuis vakantie houden. Eigenlijk is
de boodschap vrij simpel: ga niet
naar de film An Inconvenient Truth,
laat de aarde maar flink opwarmen,
zorg ervoor dat je in het hoge deel
van Nederland zit als de rest van
het land in zee verdwijnt, bereid
je voor op een baantje in de toeristenindustrie, steek ondertussen je
kop in het zand en ga rustig zitten
wachten op 2034. Dat moet toch
niet zo moeilijk zijn, is het wel?

Nieuwe tennistrainer
SLAGHAREN - Tennisvereniging
Slagharen heeft met ingang van
1 april een nieuwe trainer. Het is
de 36-jarige Hardenberger Peter
Muller, die de maand ervoor ook
als nieuwe trainer van tennisvereniging Gramsbergen kon worden
gepresenteerd.

Toeristische
overstappunten in
gebruik genomen
HARDENBERG - Vorige week
zijn twee Toeristische Overstappunten (zogenoemde TOP’s) in de
gemeente Hardenberg officieel in
gebruik genomen. Dat gebeurde
door burgemeester Bert Meulman.
Bij een TOP kunnen recreanten hun
auto parkeren en van daaruit diverse
fiets- en wandelroutes volgen. De
TOP’s zijn geplaatst bij natuurcentrum De Koppel in Hardenbergcentrum en natuurcentrum De
Wheem in Oud Avereest.

