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Crescendo geeft najaarsconcert

Als redactie krijg je soms de
vreemdste e-mail. Zo kwam vorige week een mail binnen over
een Nationale Afslankwedstrijd in
Baarn. Een wedstrijd, met maar
liefst twee deelnemers uit Almelo.
“De finalisten kampten allemaal
met overgewicht en volgden de
afgelopen maanden een speciaal
afslankprogramma. De jury beoordeelt nu wie de beste prestatie
heeft geleverd”, schreef de pr-dame.
“De deelnemers zullen zich vanaf
een catwalk presenteren aan de
deskundige jury, die uitmaakt wie
de Afslankkampioen 2008 wordt”.
En wie waren die finalisten? Zes
honden en vier katten! “Net als bij
mensen is overgewicht bij dieren
een toenemend probleem. Ze worden te dik door te weinig beweging
en teveel en verkeerd eten”, stond
in de mail. Het is eigenlijk te gek
voor woorden. Meer dan een kwart
van de wereldbevolking lijdt honger
en hier houden we een afslankwedstrijd voor volgevreten Pekineesjes
en dichtgepropte Cyperse katers.
Nou, ik weet wel een snelle afslankmethode: gewoon een wals
erover en je herkent ze niet weer!
Je zou eigenlijk een soort digitale
postzegel moeten uitvinden, die bij
elke mail geplakt dient te worden.
Zul je eens zien hoe snel je van de
rommel bent verlost.
Maar ook betaalde post is af en toe
niet te pruimen. Afgelopen week
viel er bij de inwoners van Hardenberg een brief van de gemeente in de
bus. ‘Informatie digitale belastingaanslag’ stond er boven. Een brief
met taalfouten, in een veel te klein
lettertype en zo onduidelijk dat ik
al vier keer ben aangehouden met
de vraag, of ik soms wist wat de
bedoeling was. Nou nee, eigenlijk
niet, was mijn antwoord. Het leek
mij dat de gemeente graag wilde,
dat iedereen de lokale belastingaanslag voortaan digitaal zou ontvangen in plaats van per post. Nou
ja, iedereen: alleen diegenen die
gebruik maken van internetbankieren. Ook via de Postbank?, wilde
een oud-collega weten. Nee, dat
niet, antwoordde de juffrouw van de
gemeente. Op de vraag waarom dat
dan niet in de brief stond kon geen
antwoord worden gegeven.
Nou betaal ik de gemeentelijke
belastingen automatisch, ik hoef
dus niet snel en tijdig met enkele
muisklikken geld over te maken,
ik hoef geen acceptgirokaarten
over te typen en ik heb een volledig overzicht van de betaalhistorie.
Wat voegt de digitale nota nog
toe? Ach, de vraag stellen is hem
beantwoorden. En de poging om te
proberen mijn milieu-hart te laten
spreken heeft ook al weinig zin. Het
milieu was beter af geweest als de
gemeente dit slordig epistel niet had
verstuurd. Het bespaarde geld had
men beter kunnen stoppen in een
cursus ‘Foutloos en effectief schrijven voor ambtenaren’. Misschien
een tip voor komend belastingjaar?
Darttoernooi - Het Kronkelhonk
in Slagharen houdt zondag 16
november een groot darttoernooi.
Aan het toernooi, dat om 13.30 uur
begint, kan men deelnemen vanaf
14 jaar.. Inschrijven kan per mail
(kronkelhonk@hetnet.nl) of telefonisch (681975).

GRAMSBERGEN – De harmonie Crescendo uit Gramsbergen houdt
zondag 9 november een najaarsconcert in de grote zaal van het plaatselijke
dorpshuis. Het spits wordt op deze middag afgebeten door het B-orkest dat
onder leiding van Michelle Wassing een 3-tal nummers zal spelen. Hierna
is het C-orkest van Marianne Bosch aan de beurt en na een korte pauze zal
het A-orkest van zich laten horen. Onder leiding van dirigent Alfred Willering zal het orkest een try-out geven van het programma, dat tijdens het
concours van 6 december in Enschede wordt gespeeld. Het najaarsconcert
van Crescendo begint om 15.30 uur.

Nieuwe ronde Frits de Zwerverprijs
HARDENBERG – Deze week
geven de stichting IJsselacademie
en het Frits de Zwerver Fonds het
startsein voor de negende editie van
de essay/opstelwedstrijd voor de
Frits de Zwerverprijs.
De competitie staat open voor
jongeren van 14 tot en met 18 jaar
in Noord- en West-Overijssel. Zij
kunnen tot uiterlijk 31 januari

2009 hun schrijftalent beproeven
op het thema Het vrije woord. Het
wedstrijdreglement kan worden
opgevraagd bij de IJsselacademie
in Kampen. Ook in 2009 worden
voor de beste inzendingen drie
prijzen beschikbaar gesteld, van
300, 200 en 100 euro. De prijzen
worden begin mei uitgereikt in het
gemeentehuis van Hardenberg.

Kleppertoer 2008
afgesloten
HARDENBERG – Met twee laatste
ritten door Twente is zaterdag het
seizoen van de Kleppertoer 2008
afgesloten. Na afloop van de laatste bustocht werd door het bestuur
van de organiserende Historische
Vereniging Hardenberg afscheid
genomen van Jannie Luisman en
Jan Hofsink. Beiden zijn tien jaar
gids geweest van de kleppertoer en
hebben dan ook veel bijgedragen
aan de groei van het evenement, van
900 deelnemers in het eerste jaar tot
bijna 4.000 nu.
Een boekje met de routebeschrijving en wetenswaardighe-den is
vanaf nu te koop in de Oudheidkamer. Hiermee kan men op eigen
gelegenheid met de auto de route
nog eens rijden.

Beeldengroep op begraafplaats onthuld

Kortweg
Muskusrat – De Asser bioloog
Diederik van Liere houdt 13 november een lezing in natuurcentrum
De Koppel over muskusratten en
andere exoten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer
anderhalf uur. De lezing is bedoeld
voor natuur- en dierenbeschermers,
die geïnteresseerd zijn in een andere blik op natuurbescherming
en omgang met dieren. In verband
met de beperkte ruimte wordt opgave vooraf bij De Koppel op prijs
gesteld.
Valpreventie - Thuiszorginstelling Carinova houdt donderdag 13
november van 9.30 tot 11.30 uur
een bijeenkomst over Valpreventie. Gezien het tijdstip waarop de
bijeenkomst wordt gehouden zal
de informatieochtend bedoeld zijn
voor gepensioneerde, zelfstandig
wonende ouderen. De bijeenkomst
vindt plaats in het Carinovagebouw
aan de Floralaan in Baalderveld. De
toegang is gratis.
Parkeren – Het CDA in Hardenberg heeft B&W voorgesteld het
parkeertarief in de parkeergarage
onder het LOC aan de Parkweg te
verlagen tot een euro per dag. Dit,
omdat de garage niet erg populair is
bij de bezoekers van Hardenbergcentrum. Liberaal Hardenberg
wil een stap verder gaan. Deze
partij heeft schriftelijk aan B&W
gevraagd of het parkeren voortaan
gratis kan gebeuren, dus dat niet de
parkeerder de kosten betaalt maar
de hele bevolking. Verder wil LH
dat bij de parkeermeters betaald
wordt voor de werkelijk geparkeerde tijd, zodat de kosten voor de
automobilist worden beperkt.
Tunnel – De OPV wil dat B&W
onderzoeken of de tunnel in de
N34, onder de Haardijk, voorzien
kan worden van geluidsisolatie. Er
hebben deze partij geluiden bereikt,
dat de tunnel als een soort echoput
werkt, wat door omwonenden als
storend wordt ervaren.

HARDENBERG – Het heeft even geduurd (om precies te zijn: elf jaar), maar nu is de beeldengroep op
begraafplaats De Larikshof in Hardenberg compleet.
Vorige week donderdag werd het tweede deel van het
beeld van Ton Mensink onthuld door wethouder Joost
Liese. Het eerste deel was al in 1997 geplaatst, met de
bedoeling de beeldengroep compleet te maken als het
nieuwe gedeelte van de begraafplaats in gereedheid was
gebracht. Door zaken als de gemeentelijke herindeling

is het er niet van gekomen. Uitstel leek bijna afstel te
worden, totdat Klaas Oosterkamp in het historisch
tijdschrift Rondom den Herdenbergh het bestaande
beeld onder de loep nam. Hierna werd de draad weer
opgenomen, met als resultaat dat er nu een beeldengroep
staat, die verwijst naar de kruisiging op Golgotha, in het
bijzonder naar de voorstelling zoals die op een ets van
Rembrandt is te zien. De liggende koppen verbeelden
het sterven en de behoefte aan troost.
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Plakzuilen tegen
wildplakken

Siebelink naar
Hardenberg

Streemuseum Ommen
houdt taxatiedag

HARDENBERG – Om het wildplakken op gebouwen, meterkasten
en andere openbare plekken tegen te
gaan, laat de gemeente Hardenberg
verspreid door de gemeente tien
plakzuilen plaatsen. De plekken
waar de plakzuilen komen te staan
moeten nog uitgezocht worden, in
veel gevallen samen met Plaatselijke Belangen. Het plaatsen van
openbare zuilen is volgens de politie
een voorwaarde om op te kunnen
treden tegen wildplakkers.

HARDENBERG – Jan Siebelink,
schrijver van de succesvolle roman
Knielen op een bed violen, komt
zaterdag 8 november naar Hardenberg. Bij Boekhandel Heijink
zal hij vanaf 14.30 uur zijn nieuwe
roman Suezkade presenteren. De
presentatie begint met een interview
door Klaas Oosterkamp, voormalig
docent Nederlands. Hierna is er
gelegenheid om Siebelink vragen te
stellen en hij zal zijn nieuwe boek
signeren. De toegang is gratis.

OMMEN – Het Streekmuseum in
Ommen houdt zaterdag 8 november
een antiek-taxatiedag. De bekende
taxateur Enno de Boer is dan te gast.
Hij zal in het museum tussen 10.30
en 16.00 uur antiek en schilderijen
op waarde schatten. Het museum
rekent voor het taxeren van vier
voorwerpen drie euro inclusief een
gratis bezoek aan het museum.

Fusie openbare scholen
HARDENBERG - Het openbaar onderwijs in de gemeente Hardenberg
wordt per 1 januari verzelfstandigd.
Samen met het openbaar onderwijs
van de gemeente Coevorden worden de scholen ondergebracht in een
nieuwe stichting. De gemeenteraad

van Hardenberg beslist daarover
op 2 december. Een week later zal
de gemeenteraad van Coevorden
over een soortgelijk voorstel een
beslissing nemen. De nieuwe onderwijsstichting zal ongeveer 3400
leerlingen en 340 personeelsleden
tellen, verdeeld over 29 scholen.

Nederlaag voor HHC
HARDENBERG - Een onmachtig
HHC heeft zaterdag in de strijd om
de eerste periodetitel de eer moeten
laten aan Harkemase Boys. In Wezep waren de Hardenbergers niet in
staat collectief te vechten voor een
aanvaardbaar resultaat. WHC oogde
gretig, was agressiever en met het
mes tussen de tanden veel efficiënter. De 3-0 zege van de Wezepers
was dan ook volkomen verdiend.

Jubileum – De Historische Vereniging Hardenberg viert in 2009 haar
25-jarig jubileum. De jubileumcommissie houdt op 12 september, op
Open Monumentendag, een grote
manifestatie. Zes toneelgroepen, de
menvereniging en basisschool De
Kastanjehof zullen die dag in het
centrum van Hardenberg sketches
en spelletjes van vroeger opvoeren.
Mogelijk zullen een Schutterij, een
dansgroep en een dweilorkest een
en ander completeren. De vereniging hoopt dat veel Hardenbergers
die dag gekleed gaan in traditionele
kledij.
Etsen – In galerie Bout in Slagharen
is vorige week de tentoonstelling
Oplage beperkt geopend. Ab Bout
presenteert in zijn galerie tot 1 december een serie etsen. De prenten
zijn de verbeelding van gedichten in
zink gekrast. De galerie is geopend
van vrijdag t/m zaterdag, van 11.00
tot 17.00 uur.
Afgeschreven – Tot en met zaterdag 8 november wordt in de
bibliotheek in Hardenberg tijdens
de openingsuren een grote verkoop gehouden van afgeschreven
boeken. Omdat er steeds nieuwe
boeken worden aangeschaft, worden verouderde, kapotte en weinig
uitgeleende boeken afgeschreven.
Deze boeken worden verkocht voor
25 of 50 cent per stuk. De verkoop
vindt plaats op de bovenverdieping
van de bibliotheek.
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