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Woningen naast Elzenhof
HARDENBERG - De OPVfractie maakt zich zorgen over
de bouw van woningen naast
basisschool De Elzenhof in Hardenberg-Baalder. De partij denkt
dat de woningen zo dicht bij de
school worden gebouwd, dat er
weinig speelruimte overblijft.
Daarnaast wordt gevreesd voor
geluidsoverlast voor de toekomstige bewoners.
B&W van Hardenberg delen die
zorg niet. “We verwachten dat begin
2008 met de ontwikkeling van acht
starterwoningen wordt begonnen.
Maar hoe het plan wordt ingevuld

is nog niet bekend, zodat we ook
nog niet weten hoeveel ruimte er
overblijft tussen de school en de
woningen. Mocht er ruimte overblijven aan de schoolzijde, dan kan
de school deze grond aankopen.
Overigens blijft er altijd genoeg
speelruimte aanwezig rond het
schoolgebouw. En wat de overlast
betreft: de nieuwe bewoners weten
dat ze naast een school gaan wonen,
waar af en toe activiteiten worden
gehouden die voor wat ongemak
kunnen zorgen. Maar omdat ze dat
weten als ze de woning kopen kun
je niet meer van overlast spreken”,
aldus B&W.

Nieuwe PvdA-afdeling
HARDENBERG - De Ommer en
de Hardenberger afdeling van de
PvdA zijn gefuseerd. Ommen besloot daartoe al enige tijd geleden,
Hardenberg nam vorige week het
besluit.
De reden voor de fusie is het gebrek
aan actieve kaderleden. Vooral in
Ommen, maar zo langzamerhand
ook in Hardenberg. De fusiebesprekingen zijn gestart op verzoek
van het landelijk partijbestuur.
Overigens zal niet alles samen
worden gedaan. In de nieuwe
PvdA-afdeling is namelijk wel een
scheiding aangebracht ten aanzien
van de gemeenteraadsfracties. Elke

raadsfractie zal verantwoording
blijven afleggen aan de eigen gemeenteleden. Het nieuwe bestuur
bestaat uit vijf leden uit Hardenberg
en twee uit Ommen.

Kleur in Kloosterhaar
KLOOSTERHAAR - OBS Cantecleer in Kloosterhaar houdt donderdag 26 april haar tweejaarlijkse
grote schoolavond. Het feest wordt
gehouden in een grote feesttent op
het terrein van het zwembad. Op het
programma staat de schoolmusical
‘Een feest van kleur’, waaraan alle
schoolkinderen zullen deelnemen.
De grote schoolavond begint om
19.00 uur en duurt tot ongeveer
21.00 uur afgelopen. De entree is
gratis.

Kampioenen, olé, olé

Geld voor hospice
HARDENBERG - Modezaak Veurink uit Hardenberg heeft vorige
week 4.000 euro geschonken voor
de inrichting van een hospice aan de
Jan van Arkelstraat in Hardenberg.
Het geld is een deel van de omzet
die de modezaak vorig jaar heeft
gemaakt tijdens de viering van het
25-jarig bestaan. Het hospice is
bedoeld voor mensen die het liefst
zelf thuis willen sterven, maar dat
door omstandigheden niet kunnen.

Vrijwilligersprijs 2007
voor IVN-Hardenberg
HARDENBERG - IVN-Hardenberg
heeft de vrijwilligersprijs 2007 van
landschap Overijssel gewonnen.
Voorzitter Wiebe Tolman mocht vorige week donderdag de prijs in ontvangst nemen tijdens de Kapavond,
de slotavond van het winterseizoen
vrijwillig landschapsbeheer. IVNafdeling Hardenberg staat al jaren
op de lijst met genomineerden voor
de eervolle prijs, die bestaat uit een
keramiek van kunstenares Marry
Algra uit Dalfsen en een oorkonde.

Voedselbank
HARDENBERG - De nieuwe voedselbank in Hardenberg zoekt nog
een bestuurslid uit het bedrijfsleven.
Ook worden vrijwilligers gevraagd
die uitvoerend werk willen doen.
Binnenkort wordt bekend gemaakt
waar en wanneer de voedseluitgiftes zullen plaatsvinden, maar wie
zich alvast wil aanmelden voor de
ontvangst van een pakket kan op
werkdagen tussen 13.00 en 16.00
uur contact opnemen met het secretariaat van Humanitas (tel. 615002).

Olympia’s Tour

De alcohol vloeide rijkelijk na afloop van de kampioenswedstrijd. Aanvoerder Gerard Kocks mocht een magnum champagne ontkurken.
© Roel Gritter

HARDENBERG - De lichting 2004 is blijkbaar een erg goede
geweest. In dat jaar promoveerden drie clubs naar de Hoofdklasse C, en alle drie zijn inmiddels kampioen geworden. Eerst
Excelsior uit Rijssen, vervolgens Oranje Nassau uit Sneek en
sinds zaterdag HHC uit Hardenberg. Dat de Hardenbergers
dit seizoen het kampioenschap zouden vieren stond al een
poosje vast. Alleen de datum was nog niet bekend. Afgelopen
zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen ACV op het programma. Een moeilijke tegenstander, verwachtte menigeen.
Daarvan bleek echter niets. HHC won met 2-0, maar was
zoveel beter dan de tegenstander dat de uitslag eigenlijk veel
hoger had moeten uitvallen.
“HHC is de absolute favoriet”,
stond zaterdag in het wedstrijdblad
van de Hardenbergers te lezen.
“Maar deze mening is vooral gebaseerd op de stand. Toch is dat een
beetje misleidend, want HHC is
niet zoveel beter dan de stand doet
vermoeden.” Waar die uitspraak
op gebaseerd is, is een raadsel. Op
de laatste wedstrijden misschien,
toen de machine wat stroever ging
lopen. Maar eigenlijk is HHC het
hele seizoen wèl de betere ploeg
geweest, met soms wat geluk

aan haar zijde, en met soms een
gelijkwaardige tegenstander (Be
Quick tijdens de wedstrijd in Hardenberg), maar ‘het voetballend
vermogen’ van de Hardenbergers
bleek telkens zoveel beter, dat er
toch echt wel een gat gaapt tussen
HHC en de rest. Zaterdag was het
niet anders. Binnen tien minuten
hadden de Hardenber-gers drie
keer paal en lat geraakt. ACV kon
daar weinig meer tegenover stellen
dan wat hang-, duw- en trekwerk.
Doelpunten leverden de aanval-

lende acties van HHC echter niet op.
En daarmee werd meteen weer eens
duidelijk waar het dit seizoen aan
heeft geschort, namelijk doelpunten
maken en concentratie. HHC heeft
weliswaar de meeste goals van alle
ploegen gescoord, maar dat hadden
er, gezien de potentie van de ploeg,
veel meer moeten zijn. Ondanks een
voorhoede met kanjers als Berger,
Kroeze, Tieltjes en (af en toe)
Drenthen liet het scorebord in veel
wedstrijden een te geringe voordelige marge zien. En als het dan eens
lekker liep, zoals in de wedstrijd
tegen Genemuiden, waarin de Hardenbergers simpel uitliepen naar
3-0, moest er aan het eind nog vol
gas worden gegeven omdat men de
tegenstander de ruimte had geboden
langszij te komen.
Zaterdag bleek ACV niet bij machte
het HHC moeilijk te maken. Pas na
40 minuten produceerden de Assenaren het eerste schot op doel. Daarvoor had HHC via Kenny Kroeze
een voorsprong genomen. Ook in
de tweede helft liet ACV niets zien,

maar omdat HHC ‘vergat’ te scoren had het zomaar gelijk kunnen
komen via een verdwaalde ACVgoal. De Harden- berger defensie
verdedigde echter geconcentreerd,
gaf geen kans weg en zorgde daarmee voor voldoende vertrouwen in
een succesvolle afloop. Toen Kenny
Kroeze een klein half uur voor tijd
opnieuw het net had gevonden was
het duidelijk: HHC werd zaterdag
21 april 2007 kampioen.
Na het laatste fluitsignaal werd dat
onderstreept door een geweldig
feest op het veld, vervolgens in
het centrum van de stad waar de
ploeg werd gehuldigd door het gemeentebestuur en tenslotte weer op
sportpark De Boshoek, waar tot in
de kleine uurtjes werd gevierd dat
trainer Michel Jansen in vijf jaar tijd
een ploeg heeft opgebouwd die terecht kampioen van de Hoofdklasse
C is geworden. Met dank aan bestuur en de tientallen vrijwilligers,
die dat mogelijk hebben gemaakt.
En dat mag ook wel eens worden
gezegd.

HARDENBERG - De wielerwedstrijd Olympia’s Tour doet dit
jaar twee dagen Hardenberg aan,
namelijk op donderdag 17 mei
(Hemel-vaartsdag) en op vrijdag
18 mei. Donderdag finishen de
renners op de Europaweg na de
etappe Heerenveen-Hardenberg.
Diezelfde dag volgt de individuele
tijdrit van 17 kilometer richting
Brucht en Bergentheim. Vrijdag 18
mei is Hardenberg startplaats van de
etappe naar Son en Breugel.

Anne van der Meiden
gastspreker Oranjeviering
HARDENBERG - Zondag 29 april,
één dag voor Koninginnedag, staat
muziek centraal tijdens een speciale
Oranjeviering in Hardenberg. Dat
gebeurt in een tent aan de Vechtoevers. Gastspreker is de bekende
dominee Anne van der Meiden. Hij
zal zowel in het Nederlands als in
het Twents dialect twee lezingen
verzorgen. Tijdens de viering, die
om 16.00 uur begint, wordt opgetreden door muziekvereniging Kunst
Na Arbeid, jeugdkoor Animato en
de Gospelsingers uit Mariënberg.
De lezingen van Anne van der Meiden hebben als titel ‘Op zoek naar
collectiviteit’. Er wordt geld ingezameld ten behoeve van de organisatie
Child Care Afrika, die kinderen in
Afrika helpt bij het bevorderen van
zelfredzaamheid. Het sluitstuk van
de viering, rond de klok van 17.30
uur, vormt het Wilhelmus.
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