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Sinds anderhalve week heb ik een
abonnement op een landelijke
krant. Een proefabonnement, want
langer dan drie weken hoef ik
hem niet te lezen. Het dagblad is
aangeschaft om alles, maar dan
ook werkelijk alles rond het WK
dammen in Hardenberg tot mij te
kunnen nemen. Verder heb ik tijdelijk een extra snelle internetverbin-

ding aangeschaft, om maar niets te
hoeven missen van de beelden die
gemaakt zijn van de dampartijen
in theater De Voorveghter. Al die
berichten en al die beelden, zo is
de bedoeling, maken mij trots op
Hardenberg. Dat moet namelijk
van het gemeentebestuur, als Hardenberger moet je trots zijn op je
gemeente en op je dorp. Om dat
vervolgens overal te verkondigen
waar je maar komt, zodat iedereen
in Nederland weet hoe geweldig
het is om in Hardenberg te wonen,
te werken, te recreëren en wat je allemaal nog maar meer kunt bedenken. Waardoor makkelijker zaken
gedaan kunnen worden, meer bedrijven naar Hardenberg komen en
woningzoekenden in sneltreinvaart
naar Noordoost-Overijssel afreizen
voor een woning.

Als trotse Hardenberger bevind ik
mij overigens in goed gezelschap.
Burgemeester Meulman is namelijk ook een trotse burgervader, zo
lees ik in een gemeentelijk persbericht. Boven dat bericht, over
de komst van Erik Hulzebosch en
Sascha Visser naar de feesttent op
het Stephanusplein tijdens Olympia’s Tour op Hemelvaartsdag,
stond de zin: “Hardenberg trots op
zangtalenten Edwin Evers en Erik
Hulzebosch.” En volgens de maker van het bericht had Meulman
gezegd “dat we in de gemeente
Hardenberg trots zijn op onze beroemde inwoner Erik Hulzebosch,
maar ook op Edwin Evers, die
eerder al die andere talentenjacht
‘Just the two of us’ op Talpa heeft
gewonnen.” Die burgemeester
toch, die weet wel erg veel af van

Hardenberger wint
etappe Olympia’s Tour

programma’s op SBS6 en Talpa
(dat overigens al weer een poosje
Tien heet). Maar goed, hij zegt dat
we trots zijn en dan zijn we dat
natuurlijk ook, je kunt die beste
man niet voor schut zetten. En dus
heb ik vrijdagavond ook 60 cent
besteed aan een sms-stem op Erik.
Erg vervelend echter, dat ik nog
geen letter in dat dagblad heb gelezen over het WK dammen. En ook
via die snelle internetverbinding
heb ik nog geen flitsende videobeelden kunnen vinden. Ook mijn
zoektocht via gratis bladen als De
Pers, Spits en Metro, die ik minutieus heb afgestruind op zoek naar
een paar regels over het dammen,
heeft niets opgeleverd. Misschien
toch niet zo erg aansprekend, een
WK dammen. Van het plan om bij

alle zakenrelaties, familieleden,
vrienden en bekenden eens flink
op te scheppen over ‘Hardenberg,
damstad aan de Vecht’ is dan ook
niets overgebleven. Alleen op Hemelvaartsdag was er reden om trots
te zijn. Op NOS-teletekst werd
Hardenberg maar liefst drie keer
genoemd. Eerst werd de klinkende
overwinning van HHC op Rijnsburgse Boys genoemd, vervolgens
waren de uitslagen van de etappe
en tijdrit in Olympia’s Tour te zien
en daarna, toch nog, een berichtje
over het WK dammen. Gelukkig,
daar kun je tenminste mee voor de
dag komen. De krant is inmiddels
afgezegd en het internetabonnement is de deur uit gedaan. Drie
keer op één dag op teletekst, dat is
voldoende om het gevoel van trots
tot de rand te vullen.

Jongen met vuur mishandeld
HARDENBERG - Een 16-jarige
jongen uit Hardenberg is vrijdagavond in de wijk Baalder door nog
twee onbekenden knapen mishandeld. Het slachtoffer fietste over de
Eibershof, toen hij twee jongens zag
die met een spuitbus en een aansteker enkele bosjes in brand wilden
steken. Het slachtoffer zei hier iets
van en wilde vervolgens een steegje
in fietsen. Hier stonden de twee verdachten ook weer. Bij het passeren
hield één van hen de spuitbus en

een aansteker vlak voor het gezicht
van de jongen, waardoor de knaap
een steekvlam in zijn gezicht kreeg.
Hoewel het slachtoffer nog net op
tijd zijn hoofd kon wegtrekken om
het ergste te voorkomen, liep hij
toch brandplekken op in zijn hals
en verbrandde hij een deel van zijn
haar, wimpers en wenkbrauwen. Hij
moest zich onder medische behandeling laten stellen. De politie is op
zoek naar de twee daders.

Excursie naar geboortestreek Clara Feyoena
HARDENBERG - De historische
vereniging van Hardenberg maakt
8 juni een busreis naar de geboortestreek van de Heemser dichteres
Clara Feyoena van Raesfeldt. De
excursie gaat eerst naar Winsum
in Groningen, waar het gezelschap
ontvangen wordt door Jacques Tersteeg van de plaatselijke historische
vereniging. Hij zal vertellen over
de relatie tussen Clara Feyoena en

Bellingeweer, waar de borg stond
waar Clara Feyoena woonde. De
tocht wordt vervolgd naar Marsum
voor een lunch en aansluitend een
rondleiding door het Poptaslot. Vervolgens bezoekt men Friens, waar
Clara geboren werd.
Opgave voor de excursie is elke
morgen mogelijk bij de receptie van
de Historiekamer, Voorstraat 34 in
Hardenberg.

Trekkers op de N34 bij Ommen
Coen Vermeltfoort uit Schuinesloot won de Hardenberger etappe in Olympia’s Tour.
HARDENBERG - De organisatoren van de Hardenberger etappe van Olympia’s Tour konden in
hun nopjes zijn: een stralende Hemelvaartsdag,
aardig wat publiek op de been en een winnaar uit de
eigen gemeente. De 19-jarige Coen Vermeltfoort uit
Schuinesloot mocht van de andere renners uit zijn
Raboploeg proberen de korte etappe HeerenveenHardenberg af te maken. Hij deed dat met verve.
Vermeltfoort: “Ik was al heel blij met de jongerentrui, maar winnen in je eigen gemeente, dat is toch
niet te bevatten?”
Het gemeentebestuur was in de persoon van wethouder
Douwe Prinsse zo tevreden over die prestatie, dat hij
Vermeltfoort meteen maar kandideerde voor de titel
Sportman van het Jaar. En de bedenkers van het tegelpad langs de Vecht (de ‘Walk of fame’ met namen van
beroemde sporters) zullen ongetwijfeld ook hun geluk
niet opkunnen, want er kan weer een nieuw exemplaar
de grond in. Blijheid alom, en dus kon voorzitter Wim
van Drunen van Olympia’s Tour niet achter blijven.
Hij roemde de organisatoren, die voor een programma
hadden gezorgd dat veel publiek naar het stadscentrum
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had getrokken. “Twee jaar geleden waren er zo’n 20.000
toeschouwers, vorig jaar was het natuurlijk wat minder
omdat het geen vrije dag was, maar dit jaar gaan we
weer aardig richting het aantal van 2005”, overdreef hij.
‘s Morgens waren er namelijk nog niet zoveel mensen
bij de finish aan de Europaweg. Die kwamen ‘s middags,
toen de tijdrit werd verreden (winnaar Lars Boom), de
kindervlooienmarkt werd gehouden en enkele artiesten
optraden in de feesttent op het Stephanusplein. Met
als grote klapper het optreden van Erik Hulzebosch en
Sascha Visser, de finalisten van de SBS6-wedstrijd ‘So
you wannabe a popstar’. De muzikale hoofdrol was
weggelegd voor de goed zingende Hulzebosch, maar
de om zijn uiterlijk hartstochtelijk toegegilde Visser
kreeg de meeste aandacht, hoewel hij muzikaal nogal
wat steken liet vallen.
Ondanks dat het een succesvolle Hemelvaartsdag was
voor sportief Hardenberg zal er komend jaar naar iets
nieuws uitgekeken moeten worden. De organiserende
wielervereniging HWV, de stichting Hardenberg Promotie en sponsor Rabobank vinden dat het na drie jaar
Olympia’s Tour welletjes is geweest.

Vriendelijke parkeergarage kost een ton extra
HARDENBERG - De parkeergarage die momenteel wordt aangelegd
onder het LOC aan de Parkweg in
Hardenberg ziet er niet vriendelijk
uit. Tenminste, dat vindt het col-
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lege van B&W. Omdat hij niet publieksvriendelijk genoeg is, bestaat
de kans dat straks weinig mensen
gebruik gaan maken van de garage.
Slecht voor het imago van de stad en
slecht voor de portemonnee, menen
B&W. Om hier wat aan te doen
krijgen de wanden een kleurtje, de
parkeervakken worden duidelijk

aangegeven en de uitgangen worden
beter zichtbaar gemaakt.
De kosten van de verfraaiing worden geraamd op 100.000 euro,
exclusief BTW. De leden van de
gemeenteraad mogen 12 juni aangegeven of het geld in hun ogen goed
wordt besteed.

OMMEN - Het verkeer op de N34 tussen Hardenberg en Zwolle moet er
sinds vorige week donderdag rekening mee houden, dat er trekkers op de
weg verschijnen. De gemeente Ommen heeft namelijk de Julianastraat en
de Schurinkstraat in Ommen verboden voor landbouwverkeer, waardoor
trekkers, combines en andere landbouwmachines tussen de Danteweg en
de Slagenweg gebruik mogen maken van de N34. Protesten van onder meer
vervoerders in de regio, ambulancediensten en de gemeente Hardenberg,
om het veiligheidsprobleem niet te verleggen van het centrum van Ommen
naar de N34, hebben het Ommer gemeentebestuur niet op andere gedachten
kunnen brengen.

Fans Sascha Visser en
Erik Hulzebosch gillen
zich de longen uit het lijf
HARDENBERG – Het omlijstende
programma van Olympia’s Tour
in Hardenberg trok op Hemelvaartsdag nog meer mensen dan
het wielrennen zelf. Met name
het optreden van Sascha Visser en
Erik Hulzebosch, finalisten van de
SBS6-talentenjacht “So you wannabe a popstar”, zorgde voor een
enorme toeloop in het centrum van
Hardenberg. Vele honderden gillende tienermeiden bliezen de tent op
het Stephanusplein vocaal bijna de
lucht in, toen Visser en Hulzebosch
het podium betraden. SBS6 maakte
van het mini-optreden opnames die
later die dag werden uitgezonden in
Shownieuws.
De finale, op vrijdagavond, leverde
een overwinning op voor Erik Hulzebosch. Het kwaliteitsverschil
tussen beiden was donderdag in
Hardenberg al te horen.

Erik Hulzebosch (boven) en Sascha
Visser zorgden voor wilde taferelen
in Hardenberg.
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