Woensdag 30 juli 2008
geen zin hebben een forse verkoudheid op te lopen. Zo gauw je de winkel binnenkomt lijkt het alsof je een
diepvriescel bent ingewandeld. Min
10 of zoiets. Natuurlijk moeten de
verse groente en de melkproducten
een beetje uit de warmte worden
gehouden, maar wat er nu gebeurt
is wel erg extreem. Wie dat een
keer heeft meegemaakt is voorgoed
genezen en zie je daar niet weer.
Waarom stroomt de nieuwe Albert
Heijn in Hardenberg niet vol met
kooplustig publiek? Nieuwe plek,
nieuw inrichting, me dunkt, je zou
het dubbele aantal verwachten van
wat in de oude winkel rondliep.
Niet dus. Volgens een medewerkster
is de ligging de schuldige. Wel in
het centrum, maar niet in het zicht.
Maar volgens mij is er wat anders
aan de hand, namelijk dat de klanten

En de toeristen dan, onwetend als
ze zijn? Die merken het wel zodra
ze een voet over de drempel hebben gezet. En omdat ze als echte
Holland-kampeerders wel jassen,
paraplu’s en regenlaarzen hebben
meegenomen maar geen truien
en winterjassen, maken ze subiet
rechtsomkeert en wandelen ze een
eindje verder, naar de Jumbo. Ook
geen plek waar ze liefhebber zijn

van tropische temperaturen, maar
daar is het nog goed uit te houden.
Maar misschien breken er betere
tijden aan voor het plaatselijk filiaal
van onze bekendste grootgrutter.
Volgens de lange termijnverwachting wordt het de komende dagen
een stuk warmer. Te warm zelfs.
Dat kan niet, menen sommigen,
want het is niet gauw te warm. We
behoren in de zomer weken lang een
temperatuur te hebben van minstens
23 graden, droog, met af en toe een
verkoelend briesje en ’s nachts een
buitje voor de frisheid. Klopt geen
biet van, overigens. Dat geknor over
een koude, natte zomer is onterecht.
De meteorologen beweren zelfs
dat we een goeie eerste helft van
de zomer hebben gehad. Op veel
dagen lag de temperatuur gewoon
op een zeer comfortabel peil en ook
de hoeveelheid neerslag was op veel

plaatsen niet meer dan ‘normaal’. Er
was alleen af en toe ‘een zomerdipje’, zeggen ze. Maar goed, volgens
diezelfde meteorologen wordt het
de komende periode warmer dan we
de afgelopen weken zijn gewend.
Fors warmer zelfs. En waar wil je
dan naar toe, als je geen schaduw
kunt vinden in de mini-tuin die
de meeste nieuwbouwwijken kennen of als je tent een snelkookpan
lijkt? Dan zoek je een koele winkel
op. De Albert Heijn in Hardenberg
dus! Alle oude hits van Boudewijn
de Groot kunnen weer uit de kast
worden gehaald. Het personeel kan
alvast oefenen met zinnen als “Het
leed is geleden, de horizon schijnt”
of “Er komen andere tijden”. Tenzij
de meteorologen het fout hebben,
natuurlijk. Maar dat gebeurt bijna
nooit. Toch?

Kortweg
Slobber – Op het Wilhelminaplein
in Hardenberg vindt 31 juli (Stef
Ekkel, Flair en Harm Wolters) en 1
augustus (Margaretha Kleine, Orange Blossem Special en 2Q2GET)
het negende Slobberfeest plaats.
Livemuziek is te horen van 21.00
tot 01.00 uur. De toegang is gratis.
Voetbal – HHC uit Hardenberg
speelt zaterdag 16 augustus op
sportpark De Boshoek vanaf 14.00
uur een wedstrijd tegen Jong FC
Twente. Daarna treedt het eerste
team van Twente aan tegen UD
Almeria uit de hoogste Spaanse
divisie. Deze oefenwedstrijd begint om 17.00 uur. Een week later,
zaterdag 23 augustus, houdt HHC
vanaf 11.00 uur Open Dag met om
14.30 uur een wedstrijd tegen Hellendoorn.
Standwerker – Op de hoek Bruchterweg / Lage Doelen wordt donderdag 31 juli van 18.00 tot 21.00 uur
het 33e Hardenberger Standwerkerconcours gehouden.
Dit concours, met deelname van
zo’n 17 ‘marktartiesten’, maakt deel
uit van de voorrondes voor het NK
Standwerken.
Wielrennen - De Holland Ladies
Tour, een internationale meerdaagse
etappewedstrijd voor wielrensters,
doet vrijdag 5 september Hardenberg aan. De 4e etappe van bijna
100 kilometer lang start in Dedemsvaart en gaat via een aantal
gemeentelijke dorpskernen naar
finishplaats Hardenberg.
De ongeveer 200 dames, waaronder
Chantal Beltman, Marianne Vos en
tweevoudig winnares Mirjam Melchers, starten om 17.45 uur bij de
Rabobank aan de Moerheimstraat
in Dedemsvaart. De finish is rond
20.00 uur op de Europaweg in
Hardenberg.
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Pelgrims
Wandelen van Aduard in Groningen
naar het Duitse Aken. Dat proberen
zes in middeleeuwse kledij gestoken pelgrims in drie weken tijd te
presteren, van 14 juli t/m 3 augustus. Ongeveer zoals hun voorouders
rond 1200 gedaan zouden kunnen
hebben. Een tocht van zo’n 450
kilometer, wat inhoudt dat er dagelijks een afstand van 25 kilometer

afgelegd moet worden. Vorige week
werd in onze provincie gelopen, met
etappes van Ane via Hardenberg
naar Beerze, van Beerze langs Den
Ham naar Hellendoorn en van Hellendoorn naar het Gelderse Laren.
Een deel van de pelgrims was twee
maanden geleden ook aanwezig
tijdens de middeleeuwse dag van
het Vechtdal College in Hardenberg.
Deze contacten hebben hen enkele
gratis overnachtingsplekken opge-

Regio IJssel-Vecht valt uiteen
HARDENBERG – De Regio IJssel-Vecht, een samenwerkingsverband
van 10 gemeenten in Noord- en West-Overijssel en 2 in Gelderland,
houdt op te bestaan. Per 1 januari 2009, zo is de bedoeling. De twee
terreinen waarop wettelijk verplicht moet worden samengewerkt, Veiligheid en GGD, krijgen een nieuwe vorm. Voor de terreinen waarop
de gemeenten niet verplicht zijn om samen te werken - Recreatie &
Toerisme, Milieu en Volwasseneneducatie – wordt nog een oplossing
gezocht.
De Regio IJssel-Vecht bestaat bijna
40 jaar, maar het gouden jubileum
wordt waarschijnlijk niet gevierd.
Onder druk van enkele grotere
gemeenten wordt voortaan alleen
nog samengewerkt als dat moet of
incidenteel als men dat wil. Eén van
die verplichte samenwerkingsvormen is de brandweer. Er komt een
Veiligheidsregio IJsselland, die alle

lokale brandweercommandan-ten in
dienst heeft. Dus ook de Hardenberger commandant Martin Cuperus.
De nieuwe chef van de regionale
brandweer wordt Lieke Sievers, die
per 1 september aan de slag gaat.
Voor de lokale vrijwilligers en het
overig beroepspersoneel verandert
er weinig, zo is de bedoeling. Ook
de gezondheidstaak verdwijnt uit

leverd. Langs de hele route konden
ze zonder een cent te betalen bivakkeren in kloosters, schuren, scholen
of op mini-campings, precies zoals
de pelgrims in de middeleeuwen
werden behandeld. Alleen bij de
eerste stopplaats in Overijssel was
de gastvrijheid wat minder, omdat
ze daar wel de beurs moesten trekken. Zondag 20 juli was een rustdag, in Beerze. Een dag die ze goed
konden gebruiken, omdat zowel
hun voeten als het middeleeuwse
het pakket van de Regio IJsselVecht. De gezondheidszorg en het
bureau Halt gaan zelfstandig verder
onder de naam GGD IJsselland. Het
team Milieu wordt waarschijnlijk
ondergebracht bij vuilverwerker
Rova. Alleen het uit vijf personen
bestaand team Toerisme & Recreatie heeft nog geen nieuwe stek.
Dit team heeft de laatste tijd nogal
van zich laten horen met het ontwikkelen van een Fietsroutenetwerk
(ruim 3.000 km fietsroutes) en de
TOP’s, de Toeristische Overstappunten zoals die te vinden zijn bij
natuurcentrum De Koppel in Hardenberg, het station in Gramsbergen
en het veenmuseum in Vriezenveen.
In het najaar komen de gemeentebesturen bijeen om te bepalen waar de
toekomst van dit team ligt.

schoeisel een hersteldag nodig had.
De pelgrimstocht was niet alleen
een persoonlijke uitdaging voor de
groepsleden. Een aanvullend doel
was het inzamelen van geld voor
de stichting MS-Research. Dankzij
sponsors en spontane giften van
mensen onderweg kan binnenkort
enkele duizenden euro’s worden
overgemaakt naar deze stichting.
Wie ook een bijdrage wil leveren
kan meer informatie vinden op de
site www.palster-scerpe.nl.

Stagemakelaar
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg is van plan een stagemakelaar aan te stellen, die bemiddelt tussen middelbare scholieren
en niet-commerciële instellingen
die stageplaatsen willen leveren.
Als gevolg van een kabinetsbesluit
moeten alle scholieren van het
voortgezet onderwijs, die in 2007
begonnen zijn met hun opleiding,
een maatschappelijke stage volgen.
De leerlingen moeten minimaal 72
uur werken bij een vrijwilligersorganisatie zoals een voetbalclub,
kerk of buurtvereniging. Zij moeten
in eerste instantie zelf in stad, dorp
of buurt op zoek naar een stageplek.
Wanneer dat niet helemaal lukt
kunnen de school en tenslotte de
stagebemiddelaar hulp bieden.

Wandelen - Landschap Overijssel houdt donderdag 7 augustus
een wandeling in het Beerzerveld.
Onder leiding van een natuurgids
gaan de deelnemers het landschap
ontdekken. De wandeling start
om 14.00 uur bij de oprijlaan van
landgoed Beerze aan de Beerzerpoort. Beschermers van Landschap
Overijssel kunnen gratis deelnemen
op vertoon van hun pasje.
Paarden – De jaarlijkse Fjordendag
in Hardenberg vindt dit keer plaats
op donderdag 7 augustus. Tussen
9.00 en ongeveer 16.00 uur worden
zo’n 90 paarden gekeurd op het terrein aan de Europaweg, tegenover
het politiebureau. De toegang is
gratis.
Gemeentewerf - De gemeentewerf
aan de Vechtstraat in Hardenberg
is verkocht aan Brunink Machinefabriek uit Hardenberg. Het bedrijf
wil op deze plek op termijn uitbreiden. De overdracht vindt in de loop
van 2010 plaats, als de afdeling
Beheer Openbare Ruimte verhuist
naar de nieuwe gemeentewerf op
bedrijvenpark Haardijk.
Dialecttoer – De werkgroep Kleppertoer van de historische vereniging Hardenberg houdt een speciale
dialecttoer op maandag 18 augustus.
Tijdens deze busrit door Twente zullen de gidsen Iet Dijkhuis en Koop
Drenth de passagiers van informatie
voorzien over cultuur en historie in
de Sallandse streektaal. Vertrek om
17.00 uur bij het Vechtdal College.
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