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Wil je tegenwoordig als columnist
nog een beetje meetellen, dan moet
je een zomerstop invoeren. Dat
doet deze krant dus ook. Tijdens
de prebouwvak, de bouwvak en
de postbouwvak op deze plaats de
Zomereditie.
Wachten, wachten, wachten. Wij
Overijsselaars hebben er een hekel aan. En niet zo’n klein beetje
ook. Meer dan 70 procent van de
provinciegenoten ergert zich aan
de onvrijwillige dagelijkse pauzemomenten. U kent dat wel: vriend
of vriendin die te laat komt op een
afspraak, lange rijen bij de kassa
in de supermarkt of wachten bij de
kruising in Ommen tot alle vakantiegangers weer opgehoepeld zijn.

Verveling, stress, en op den duur
zelfs agressiviteit. Dit voorbeeld
verzin ik trouwens niet ter plekke,
daar is speciaal onderzoek naar
verricht. Een duur pr-bureau heeft
op last van KPN onderzocht, hoe
erg wij wachten vinden en hoe dat
wachten veraangenaamd kan worden. En wat dacht u? Wij, Overijsselaars, vinden wachten ontzettend
erg, wij weten niet wat we tijdens
het wachten moeten doen en daarom
willen wij, arme sukkels, graag vermaakt worden tijdens het wachten.
Vergeleken met de inwoners van
Drenthe ervaren wij wachten als een
zeer groot probleem: 42 procent van
de inwoners van Overijssel raakt
van wachten gestrest, tegenover 13
procent van de Drenten. O ja, uit dat
onderzoek bleek ook nog dat KPN
de oplossing heeft voor al onze
problemen. Toevallig.
We moeten gewoon een nieuwe
dienst van KPN aanschaffen, zo
adviseerde het pr-bureau onlangs
in een persbericht, zodat je overal
tv kunt kijken op je mobieltje. “Zo
wordt wachten leuk”, aldus de prmensen. Dat zoiets een paar centen
moet kosten zal duidelijk zijn. Elk
pleziertje kost nu eenmaal geld.

Hoeveel? Slechts 9,95 euro per
maand. Zeg nou zelf, geen geld om
het wachten op een afspraak, bij
de kassa of in een file te veraangenamen. Waarschijnlijk zou je er
zelfs om gaan verhuizen naar het
westen van ons land, want daar zijn
veel meer files en kun je dus veel
langer tv-kijken op je mobieltje.
Persoonlijk zou ik liever de andere
kant op gaan, meer richting Drenthe. Weinig stress, geen files, geen
lange rijen bij de kassa en vooral:
geen MobielTV. Want zover reiken
de stralen van KPN niet.
Vorige week was er een andere
firma die een onderzoek had laten
verrichten (dat is trouwens een
standaard pr-regel: als je iets wilt
verkopen moet je er een onderzoekje tegenaan gooien om aandacht te krijgen). Wat is nu weer
bekend geworden? Het volgende:
ongeveer 440.000 inwoners van
Overijssel snurken. Drie van de vijf,
zo’n kwart miljoen Overijsselaars,
produceren tijdens het snurken meer
geluid dan goed is voor je oren. Wij
zijn zelfs de beste snurkers van Nederland! Deskundigen hebben hun
bezorgdheid uitgesproken, omdat te

veel lawaai tijdens het slapen kan
leiden tot stress, hoge bloeddruk
en concentratieproblemen. En dat
moeten we natuurlijk niet willen.
Slecht voor je gezondheid, slecht
voor je baas omdat je minder goed
functioneert en slecht voor je relatie. Is daar dan niets tegen te doen?
Zeker wel. Zorgen voor een betere
conditie, niet roken, voor het slapen
gaan geen zware maaltijd nuttigen
en tot twee uur voor het slapen gaan
geen alcohol drinken.
Eigenlijk geen oplossing dus. Maar,
hoera, de firma die opdracht tot het
onderzoek gaf heeft iets leuks in de
aanbieding: neusstrips. De strips
helpen snurkers om tijdens het
slapen door de neus te ademen. Het
snurken kan daardoor verminderen
of zelfs helemaal stoppen. Kost dat?
Ongeveer 15 euro voor dertig strips.
Dus 50 cent voor een nachtje zonder
lawaai en zonder ergernis, een halve
euro voor een betere relatie en een
verbeterde gezondheid. Goedkoop
eigenlijk, want nu kun je tenminste
zonder schuldgevoelens doorgaan
met de hele avond lui op de bank
liggen, chips en snacks eten, roken
en alcohol drinken.

Agostini hoofdgast tijdens TT van Ane

Kortweg
Afgesloten – Doordat een maand
of drie geleden iets is misgegaan bij
de aanleg van drie stalen duikers in
Diffelen, moet de Rheezerweg opnieuw worden afgesloten. De duikers van waterschap Velt en Vecht
zorgen ervoor, dat het water van de
nieuw aangelegde meander Mölnmarsch naar de Vecht kan stromen.
Die duikers worden nu opnieuw
gelegd, waardoor het verkeer moet
worden omgeleid. Voor fietsers is
een tijdelijk fietspad aangelegd,
zodat zij gewoon gebruik kunnen
maken van deze route. De verkeershinder duurt nog t/m 30 juni.
Wandelen - In de zomermaanden worden wekelijks van 10.00
tot 12.00 uur op dinsdagmorgen
wandelingen gehouden door het
natuurgebied Collendoorn. Dat
gebeurt onder leiding van een
boswachter. De eerste tocht was
afgelopen dinsdag, de laatste tocht
wordt gehouden 26 augustus. Nadere inlichtingen bij de boswachter,
tel. 0523-261005.
Directeur – Het Vechtdal College
heeft weer een directeur. Vorige
week is de 54-jarige Eddy Muis uit
Wierden benoemd, als opvolger van
Maarten Post die eind vorig jaar is
opgestapt. Muis was daarna door
het bestuur ingehuurd als interimmanager. Tijdens de interim-periode
heeft hij werken in het onderwijs
dusdanig leren waarderen, dat hij
heeft meegesolliciteerd naar de
vacature van directeur. Overigens
wordt de naam van de functie
straks veranderd in ‘voorzitter van
het college van bestuur’, omdat de
scholengemeenschap met vestigingen in Hardenberg, Dedemsvaart en
Ommen een andere bestuursvorm
krijgt.
Zomerconcert – De Gramsberger
harmonie Crescendo sluit woensdag
25 juni het seizoen af met optredens van het A-, B- en C-orkest.
Dat gebeurt op het grasveld voor
de Boomhofkerk in het centrum
van Gramsbergen. Het B-orkest
verzorgt om 19.00 uur de muzikale
aftrap. De laatste noten zullen rond
de klok van half negen klinken. De
toegang is gratis. Bij slechte weersomstandigheden wordt het concert
verplaatst naar de grote zaal van het
Dorpshuis in Gramsbergen.
Gered – De korfballers van Juventa
uit Hardenberg hebben het gered.
Het eerste team is overeind gebleven in de driekamp met Hollandscheveld en Mildam, met als doel
klassebehoud. De club is daardoor
volgend seizoen voor het eerst zowel op het veld als in de zaal actief
op het niveau van de eerste klasse.

ANE - De motoren mochten niet jonger zijn dan bouwjaar 1972, maar dat
gold uiteraard niet voor de coureurs. Sterren van vroeger als Jan Huberts,
Marcel Ankoné en Theo Bult waren zaterdag 21 juni present tijdens de 5e
editie van de Classic TT in Ane. En als hoofdgast was de onlangs 65 jaar
geworden motorlegende Giacomo Agostini aanwezig. De vijftienvoudige

wereldkampioen kwam uiteraard niet gratis uit Italië naar NoordoostOverijssel, maar dankzij de financiële hulp van de gemeente Hardenberg
konden vele honderden zaterdag genieten van de oude meester en ‘zijn’
machine, de MV Agusta.
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Raad zet koers uit voor komende jaren
HARDENBERG - De gemeenteraad heeft vorige week de koers
uitgezet voor de komende jaren.
Hoog op de doe-lijst staan zaken
als extra aandacht schenken aan
de ontwikkeling van Dedemsvaart,
tegengaan van alcoholgebruik
door jongeren en het promoten van
duurzaam-heid. Dat laatste betekent
dat burgers gestimuleerd moeten
worden minder energie te gebruiken en minder wegwerpmaterialen
te gebruiken. B&W hadden hier

al 100.000 euro voor uitgetrokken, maar de raad wil dat bedrag
verhogen tot een half miljoen. De
gemeenteraad wil ook dat voor het
einde van het jaar concrete plannen
zijn gemaakt om kinderen op de
basisscholen en ouders voorlichting
te geven over het gebruik van alcohol op jonge leeftijd. Daarin moet
ook iets staan over de openings- en
sluitingstijden van de horeca en de
mogelijkheden om te handhaven,
dat wil zeggen dat het niet alleen

bij woorden wordt gelaten, maar dat
tegen overtreders ook echt wordt
opgetreden.
Een ander idee van de raad dat via
een motie werd aangenomen was
een bedrag van 300.000 euro te
reserveren voor een multicultureel
centrum in Balkbrug. Als eventueel het kerkelijk centrum Het
Trefpunt de deuren sluit is geen
andere, laagdrempelige voorziening
in Balkbrug over en dat moet voor-

komen worden, was de motivatie
van de raad.
Eén van de vele moties die het niet
haalde was het voorstel van de
ChristenUnie om na een raadsvergadering geen alcohol te schenken.
GroenLinks en OpKoers steunden
de CU, maar de rest vond dat de
raadsleden van de ChristenUnie te
ver doorsloegen, omdat het drinken
van een glaasje wijn of bier niets te
maken heeft met alcoholmisbruik.

Tunnel – Het CDA in de gemeente
Hardenberg wil dat de nog aan te
leggen voetgangerstunnel onder de
Kellerlaan naar de Evenementenhal
uitgebreid wordt met een gedeelte
voor fietsers. Veel scholieren uit het
zuiden van de gemeente steken deze
drukke weg over. Nu de kans zich
voordoet wil het CDA dat B&W onderzoeken, of de oversteek veiliger
gemaakt kan worden.
Toneel – Toneelvereniging VorieVana uit Mariënberg gaat komend
seizoen het stuk Groeten van de Veluwe van Carl Slotboom instuderen.
De campingkomedie is onder meer
te zien in theater De Voorveghter,
tijdens de jubileumuitvoeringen in
verband met het 40-jarig bestaan.
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