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De gemeente Hardenberg doet er
alles aan om meer bekendheid in
den lande te krijgen. Met als doel
meer mensen te trekken die in Hardenberg willen wonen. En zowaar,
het lijkt te lukken. Afgelopen week

wist een inwoner van Arnhem
mij te vertellen waar Hardenberg
lag. Dat is in de afgelopen vijftig
jaar nog niet eerder gebeurd. De
nieuwste activiteit is het gratis ter
beschikking stellen van poloshirts
met daarop het logo van de promotiecampagne ‘Hardenberg: gun
jezelf de ruimte’. Voorlopig alleen
voor deelnemers aan de Vierdaagse
van Nijmegen, maar ik kan mij
voorstellen dat daarna vakantiegangers een setje kunnen ophalen
in het gemeentehuis. Stel je voor,
je loopt parmantig te paraderen
op je vertrouwde Franse camping
in je mooie Hardenberg-shirt en

alle driehonderd landgenoten die
ook jaarlijks die camping bezoeken kijken je na. Dat shirt roept
ongetwijfeld vragen op. Als echte
Hardenberg-ambassadeur vertel je
daarna over de prachtige omgeving
en het mooie stadscentrum waar je
volgens de gemeente zo geweldig
kunt shoppen, kunt eten en van cultuur kunt proeven. Meteen breekt
de helft van de campinggasten de
vakantie af om spoorslags naar
Hardenberg te vertrekken. Daar
worden ze opgevangen door de
Akse-sisters, die volop folders gaan
uitdelen. Tenminste, als ze daar nog
tijd voor hebben. De vier meiden

zijn namelijk ook druk bezig met
het promoten van uitzendbureau
Adecco. Dit bedrijf maakt mooi
gebruik (misbruik?) van het idee
van de gemeente om de vierling in
te zetten voor promotieactiviteiten.
Waarschijnlijk gaat het uitzendbureau straks ook gratis poloshirts
uitdelen. Met de tekst: Adecco geeft
je de ruimte. Want het is nog altijd
zo dat het beter is een goed idee
te pikken dan zelf een slecht idee
te bedenken. En waarom ook niet.
Of je nu loopt in shirts van Nike,
Adidas, de gemeente Hardenberg
of Adecco maakt niet uit. Als het
maar gratis is.

FC Lisse speelt HHC van de mat
HARDENBERG – Het toea
tje op de competitie, de
strijd om de zaterdagtitel bij
de amateurs, was voor HHC
uit Hardenberg net zo ona
smakelijk als veleden jaar.
De thuiswedstrijd tegen
Spakenburg was de enige
wedstrijd waarin HHC kon
laten zien dat het team best
kan voetballen, maar FC
Lisse bleek telkens een maa
tje te groot.
Of eigenlijk meer dan een maatje.
Vorige week dinsdag werd HHC, op
het eerste kwartier na, gewoon weggespeeld door de ploeg uit ZuidHolland. Lisse speelde verzorgd
combinatievoetbal, wat maar liefst
vijf treffers opleverde. HHC kon
daar niets anders tegenoverstellen
dat het ‘kick and rush’ van Engelse
clubs in de lagere divisies. Niet,
omdat het niet anders wilde spelen,
maar omdat Lisse dat niet toeliet.

De penningmeester en de lotenverkopers waren het meest tevreden over de nacompetitie.

Iemand die wel veel plezier aan
deze nacompetitie beleefde is de
penningmeester van de club. Bij
de twee thuiswedstrijden van HHC
was sportpark De Boshoek meer
dan gevuld. Veel toeschouwers uit
Hardenberg en fans van de tegenpartij, maar ook bezoekers uit de
regio, die normaal gesproken niet

op De Boshoek zijn te vinden. “Ik
kom niet vaak bij HHC, maar nu
wilde ik deze belangrijke pot wel
eens zien”, vertelde een inwoner
van Ommen. Het was hem niet
meegevallen. Wel het voetbal, maar
niet het onsportieve gedrag van een
deel van het HHC-publiek. “Discriminerende opmerkingen richting de

donkere doelman van Lisse waren
niet van de lucht. Ze kwamen veelal
van een paar opgeschoten jongelui.
Maar alle volwassenen eromheen
stonden het gewoon toe en lachten
erom. HHC onwaardig, lijkt mij”,
was zijn reactie. Die laatste opmerking verraadt dat HHC blijkbaar een
goede naam in de regio heeft. Of het
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uiten van discriminerende opmerkingen een incident was of dat het
HHC-bestuur zich echt zorgen moet
maken zal vanaf september duidelijk worden. Een nieuwe competitie, met een nieuw trainer, enkele
nieuwe spelers en een nieuwe kans
voor het publiek om de naam van
HHC hoog te houden.

Openbare scholen worden zelfstandig Positieve geluiden Bierbrouwerij
HARDENBERG - Het openbaar onderwijs van de gemeente Hardenberg over bouwplan
verhuist
wordt per 1 januari 2009 verzelfstandigd. Op diezelfde datum wordt gefuseerd met het openbaar onderwijs van de gemeente Coevorden. B&W kloosterterrein
GRAMSBERGEN – Schipperscafé
van Hardenberg hoeven dan geen twee petten meer te dragen. Nu is de
gemeente nog ontwikkelaar van lokaal onderwijsbeleid en bestuurder van
het openbaar onderwijs. Die laatste functie vervalt dan over een half jaar.
De nieuwe onderwijsstichting zal 29 scholen met in totaal zo’n 3500 leerlingen en 350 personeelsleden tellen. Het is de bedoeling dat het bestuur
gevormd wordt door twee personen, die leiding geven aan de schooldirecteuren. Het aantal managers binnen het openbaar onderwijs wordt in fasen
teruggebracht van 18 naar 9 schooldirecteuren.

Probleemketen worden aangepakt
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg gaat op ketenjacht.
Maar alleen de zieke exemplaren
worden afgeschoten. Volgens de
gemeente zijn dat de commerciële
keten, de keten waar alcohol wordt
geschonken aan jongeren onder de
16 jaar en de keten die zorgen voor
brandgevaar of overlast. De andere
van de 80 keten die Hardenberg telt

worden met rust gelaten. Wel worden ouders en jongeren voorzien
van informatie over de gevaren van
alcoholgebruik op jonge leeftijd en
over alcoholmisbruik. Buurtketen
die niet voldoen aan de voorwaarden krijgen een maand tijd om
maatregelen te treffen. Als blijkt dat
ze zich dan nog niet aan de regels
houden, worden ze gesloten.

Ebbenbroek behoudt speelterrein
EBBENBROEK – Het terrein op de hoek van de Grote Kattendijk en de
Emtenbroekerdijk in Ebbenbroek wordt een plek voor dagrecreanten, jeu
de boules-spelers en voor het jaarlijkse buurtfeest. Die activiteiten worden
er nu ook al gehouden, maar eigenlijk illegaal omdat het terrein een agrarische bestemming heeft. Omdat het illegaal is en geluidshinder oplevert had
een buurtbewoner aan de gemeente gevraagd de activiteiten te verbieden,
maar B&W zijn dat niet van plan en willen zelfs de activiteiten legaliseren.

SIBCULO – Eigenaar Dorresteijn
van het kloosterterrein in Sibculo
heeft B&W van Hardenberg om een
voorlopige goedkeuring van zijn
plannen gevraagd.
Dorresteijn wil de resten van het
klooster opgraven en zichtbaar
maken. Verder komen op het terrein volgens de plannen een kloosterhoeve met openluchttheater en
theeschenkerij en een woon- en
zorgpaviljoen. Voor het gemak
heeft de architect van Dorresteijn
het naastgelegen terrein, dat eigendom is van de gemeente, ook bij
de plannen betrokken. B&W van
Hardenberg staan positief tegenover
de ideeën van de grondeigenaar.
Wel moet er nog veel (archeologisch) onderzoek plaats- vinden en
er zal overlegd moeten worden met
gemeente, het steunpunt Cultureel
Erfgoed Overijssel en het waterschap, zodat het nog wel een poosje
kan duren voordat de eerste schop
de grond ingaat. De gemeente en
de initiatiefnemer zullen samen
een informatieavond organiseren
om de buurt in kennis te stellen van
de plannen.

Boonstra (‘Derk an de brugge’)
wordt het nieuwe onderkomen van
bierbrouwerij Mommeriete. Gert en
Carina Kelder verhuizen hun hele
hebben en houden van landgoed De
Groote Scheere in Holthone naar
de nieuwe plek aan het Overijssels
kanaal. Het cafégedeelte, dat in
oude staat wordt gehandhaafd, is
inmiddels in gebruik. De komende
maanden zullen verbouwingen
plaatsvinden om de brouwketels
en opslagtanks onderdak te bieden.
Voorlopig wordt er daarom nog
steeds in Holthone bier gebrouwen.
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Kortweg
Lintje – Jan Huiskes uit Bergentheim heeft woensdag 4 juni een
Koninklijke onderscheiding ontvangen. Ter gelegenheid van zijn afscheid bij de vrijwillige brandweer
in Bergentheim werd hij benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Huiskes is bijna 30 jaar lid van
de brandweer geweest, het laatst in
de functie van Hoofdbrandwacht.
Hij ontving de onderscheiding uit
handen van burgemeester Bert
Meulman tijdens een afscheidsreceptie in de brandweerkazerne van
Bergentheim.
Pianiste – De 15-jarige pianiste
Victoria Gishiskaja uit de Oekraïne speelt 21 juni om 19.00 uur
en 22 juni om 9.00 uur tijdens de
vieringen in de katholieke kerk in
Slagharen. Zij doet dat op verzoek
van de dirigent/organist van het St.
Caeciliakoor. Door concerten te
geven probeert de pianiste wat geld
te verdienen voor een goede tweedehands piano en studieboeken.
Tijdens de vieringen wordt hiervoor
een extra collecte gehouden.
Bronstijd – In Uelsen, net over
de grens met Duitsland, bruist het
zaterdag 14 en zondag 15 juni van
activiteiten bij de Bronstijdboerderij. Meer dan een dozijn specialisten uit Nederland, Frankrijk en
Duitsland laat zien hoe 3.000 jaar
geleden brons werd gegoten, hoe
van vissenhuid een soort leer werd
gemaakt, hoe potten werden gebakken en hoe wol werd gesponnen en
geverfd. De broodbakoven en de
rookoven voor vis zijn in bedrijf en
het eten, dat is klaargemaakt zoals
dat in de bronstijd ook gebeurde, is
te proeven. Zaterdag is het terrein
geopend van 13.00 tot 17.00 uur,
zondag start men een uur eerder.
Korfbal – Basisschool De Bloemenhof mag zich een jaar lang
schoolkampioen van de gemeente
Hardenberg noemen. In de finale
werd woensdag 4 juni basisschool ’t
Spectrum na strafworpen verslagen.
Voor De Bloemenhof betekende dit
het derde kampioenschap op rij. Op
de velden van organisator Juventa
deden dit jaar 44 teams mee van 10
scholen.
High Tea – De commissie Noaberschap in Kloosterhaar houdt vrijdag
13 juni van 14.30 tot 17.00 uur een
high tea in het dorpshuis. Bij mooi
weer wordt achter het dorpshuis een
speciaal terras ingericht, zodat de
high tea buiten kan worden genuttigd. Een high tea is een ‘maaltijd’
volgens de Engelse traditie, die in
de namiddag wordt genuttigd. De
maaltijd bestaat uit sandwiches en
hartige hapjes, scones (een kruising
van brood en cake) met room en
jam, en zoet gebak als taart, cake
en koekjes. Vrijwillige baksters uit
Kloosterhaar maken de gerechten
zelf. Alle volwassen inwoners van
Kloosterhaar zijn van harte welkom
om voor een bedrag van 3 euro te
komen proeven.

Zorgboerderij in Anerveen
ANERVEEN – De voormalige
boerderij aan de Anerveenseweg 33
in Anerveen wordt een opvanghuis
voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De boerderij
wordt verbouwd tot een kleinschalig
trainings- en vrijetijdscentrum voor
zo’n acht jonge volwassenen in de
leeftijd van 18 tot 30 jaar. De jongeren worden gedurende twee tot vier

jaar begeleid. Het hoofdgebouw zal
dienst doen als woonverblijf, de
bijgebouwen worden gebruikt voor
agrarische doeleinden (een kwekerij) en werkvoor-zieningen. Bij de
agrarische zorgboerderij willen de
eigenaars ook een minicamping beginnen. B&W van Hardenberg zijn
van plan de vereiste vergunningen
te verlenen.

