Woensdag 19 november 2008

HHC verlaat bekertoernooi
met opgeheven hoofd
Je hebt humor en onbegrijpelijke
humor. Tot die laatste categorie
behoort de motie van GroenLinks
tijdens de begrotingsraad op de
11e van de 11e. Het enige raadslid
Kees Slingerland wilde vorige week
dinsdag, dat B&W zouden onderzoeken of het niet mogelijk was,
dat HHC met een klein verschil de
bekerwedstrijd van Feyenoord zou
verliezen. Dan ben je geen echte
HHC-supporter, beweerde een
Radio Oost-journalist, die Kees
Slingerland woensdagmiddag aan
de telefoon had. Volgens mij ben je
juist de enige echte supporter, namelijk iemand die iets verder kijkt
dan de eerstvolgende wedstrijd.
Maar goed, dat is niet waar het om
gaat. Waar het wel om draait is het
verhaal van Slingerland tijdens het
telefonisch interview. Hij had ’s
morgens in bed een helder idee gehad, vertelde hij, om op een ludieke
manier aandacht te besteden aan de
wedstrijd HHC-Feyenoord.
Oost: Wat is dat voor rare gemeenteraad, die wil dat HHC verliest?
Dan ben je toch geen supporter? Als
je Hardenberger bent en supporter
van HHC, dan wil je toch dat je club
een ronde verder komt?
Kees: Misschien moet ik er dan
even bij vertellen dat ik supporter
van Hardenberg’85 ben.
Oost: Aha, u gunt het ze dus niet.
Kees: Nee, ik heb niks tegen HHC.
Ik hoop dat het een mooie avond
wordt, met het publiek als winnaar.
Oost: Dat is mooi, maar winnen is
misschien nog wel mooier. En dat
staat nergens in de motie.
Kees: Jawel, HHC mag de eerste
helft winnen.
Oost: Maar een wedstrijd gaat over
twee helften, één helft winnen telt
niet.
Kees: Nou, ik voetbal zelf ook, en
we zijn al blij als we eens een helft
winnen.
Oost: Maar meneer Slingerland, als
HHC zo ver is gekomen, dan hoop
je toch dat ze winnen?
Kees: Ik hoop het met u.
Oost: Maar dat staat nergens in de
motie, de hele gemeenteraad hoopt
dat ze niet winnen.
Kees: Nee, dat staat er niet. Er staat,
eh, even kijken hoor, hoe staat het
er ook al weer. Nou ja, dat HHC de
energie voor de rest van de competitie nodig heeft. Ach, de hele raad
vond het wel een ludieke motie, ze
klapten zelfs allemaal.
Oost: Maar het blijft gek, als Hardenberger hoop je toch dat HHC
wint.
Kees: Nou, kijk, ja, ik eigenlijk
ook. Ja, tuurlijk wel. Ik ben ook
Hardenberger. Maar de logische
verwachting is anders.
Oost: Nou, wij hopen met z’n allen
wèl dat HHC wint.
Raadshumor op het moment dat
half Hardenberg, verdoofd door een
euforische roes, zich opmaakt voor
‘de wedstrijd van de eeuw’, zoals
de pr-man van HHC dat noemt.
Die betiteling maakt overigens wel
duidelijk dat ook enkele HHC-perso-neelsleden ver van onze planeet
verwijderd waren. Maar goed, het
optreden van Circus Slingerland
laat zien, dat de gemeenteraad van
Hardenberg over geen greintje
politiek benul beschikt. En dat het
cliché klopt, dat politici draaikonten
zijn, wordt door het vraaggesprek
weer eens pijnlijk duidelijk.

Kortweg
Bevallen - Het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg houdt
maandag 24 november een voorlichtingsavond over Bevallen in het
ziekenhuis. De voorlichting duurt
van 20.00 tot 22.00 uur en vindt
plaats in het ziekenhuis. De avond
is bedoeld voor aanstaande ouders
om hen voor te bereiden op een
eventuele ziekenhuisopname.
Hartveilig - De stichting Hartveilig
Hardenberg houdt woensdag 19
november in restaurant Kiewiet
in Dedemsvaart en op donderdag
20 november in café Ome Dries
in Slagharen een bijeenkomst voor
geregistreerde reanimatie- en AEDhulpverleners. Beide bijeenkomsten
beginnen om 20.00 uur. Het bestuur
van de stichting zal dan de hulpverleners instrueren en de pasjes
uitreiken, waarmee hulpverleners
in een noodsituatie over de AED in
de buurt kunnen beschikken.
Muziek - De muziekverenigingen
in de gemeente Hardenberg krijgen
voortaan 5 euro per lid van de lokale
overheid. Het bedrag is bedoeld
voor de aanschaf van uniformen
en muziekinstrumenten, omdat
deze twee onkostenposten steeds
zwaarder op de begroting van de
verenigingen rusten. Een VVDmotie met deze strekking is tijdens
de begrotingsraad aangenomen met
18 stemmen voor en 10 tegen. De
Partij van de Arbeid, GroenLinks
en Liberaal Hardenberg waren de
tegenstemmers. Het geld wordt
gehaald uit de investeringsreserve
voor de periode 2011 tot 2016.

Aanvoerder Gerard Kocks, de ‘motor’van HHC, was na afloop de meest besproken speler.
HARDENBERG – Ter hoogte van de Groote Scheere
nabij Coevorden stond donderdagavond om zeven
uur een automobilist gereed om de N34 over te steken. Waarschijnlijk stond hij er een half uur later
nog, want er was geen enkele kans om de overkant
te bereiken. Dertig bussen en vele honderden auto’s
reden vrijwel bumper aan bumper in een lange
stoet naar Emmen, voor de bekerwedstrijd HHCFeyenoord.
HHC had Feyenoord geloot als tegenstander, na overwinningen op Schijndel en Go Ahead Eagles. Een grote
tegenstander, en dat wilde het dorp weten. Om van een
hoop gedoe af te zijn en om zoveel mogelijk mensen de
kans te bieden de wedstrijd live mee te maken, waren
de Hardenbergers uitgeweken naar Emmen. In stadion
De Meerdijk zaten donderdag 13 november 8.565
toeschouwers, waarvan het overgrote deel supporter
van HHC. Daarnaast enkele honderden Feyenoordaanhangers en één onprofessionele RTL-verslaggever. Het
verhaal is bekend: Gerard Kocks maakte in de eerste
minuut een forse overtreding op Feyenoorder Luigi
Bruins. Als zo’n overtreding een half uur later wordt
gemaakt is het rood, nu kwam Kocks er met een repri-

Raad wil meer
kunstgrasvelden
HARDENBERG - De gemeenteraad heeft vorige week tijdens de
begrotingsraad besloten, om 9 ton
beschikbaar te stellen voor de aanleg van twee extra kunstgrasvelden
in de gemeente Hardenberg.
Er zijn inmiddels vijf velden aangelegd, waardoor de pot met geld voor
kunstgrasvelden leeg is. Het CDA
en de ChristenUnie gaven tijdens de
raadsvergadering aan, dat er meer
geld in deze pot gestopt moet worden. Hun amendement werd door
een raadsmeerderheid aangenomen.
Welke twee clubs in de prijzen vallen is nog niet bekend, maar in de
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mande van af. Voor RTL-commentator Leo Driessen
het startsein om een verbale hetze tegen de aanvoerder
van HHC te beginnen, die tot ver na de wedstrijd werd
volgehouden. Zijn poging is aardig gelukt, want op
fora en reactiepagina’s werd HHC als een schopploeg
afgeschilderd. Ten onrechte, vonden de bezoekers van
de perskamer. Tot hun verbazing zagen ze dat HHC
over een ‘voetballende ploeg’ beschikt, die dankzij
veel strijdlust redelijk makkelijk overeind was gebleven
in de eerste helft. De 1-1 ruststand (doelpunt Gerben
Tieltjes) was niet meer dan verdiend.
In de tweede helft sloeg Feyenoord als een volleerde
counterploeg binnen een paar minuten twee keer toe,
waarna de wedstrijd was gespeeld. Voor de duizenden
supporters maakte het niet veel uit, de wave bleef door
het stadion waaien en de zangkoren bleven op volume.
Er was door de HHC-bestuurders op een feest gehoopt,
en dat is het ook geworden: een Brits-aandoende bekersfeer rond een wedstrijd van David tegen Goliath.
Met als enige smet een ietwat te hoog uitgevallen
nederlaag voor HHC. Goliath verslaan is blijkbaar niet
voor iedereen weggelegd.

Spacecabins achter Waterinkschool
HARDENBERG – De gemeente Hardenberg wil toestemming geven
om 10 spacecabines te plaatsen op het grasveld achter de professor
Waterinkschool aan de Gramsbergerweg in Hardenberg. Woningstichting De Veste is de uitvoerder van het plan.
Spacecabins zijn containers die bedoeld zijn om tijdelijk huisvesting te
bieden aan jongeren. Grote tegenstander van het plan is GroenLinks, dat
vorig jaar nog aangaf dat er vele tientallen cabins welkom waren. De
draai van 180 graden is veroorzaakt door de ervaringen met deze vorm
van woonruimte in Dedemsvaart.
Volgens raadslid Kees Slingerland
wandelgangen werd gehoord dat voldoen ze niet aan de behoefte van
HHC en Bergentheim een grote de jeugd. In Dedemsvaart zijn vijf
kans maken, ondanks dat beide stuks geplaatst, maar er zijn maar
clubs al over een kunstgrasveld be- twee bewoond. GroenLinks staat
schikken. Andere gegadigden zijn echter alleen in haar kritiek, want de
de voetbalvereniging Bruchterveld andere partijen steunen het voorstel
en de korfbalclub KIOS uit Sibculo. van wethouder Prinsse.

Vogels – Tijdens de 46e vogelshow
van Vogelvrienden Hardenberg is
Wiebe Tolman gehuldigd omdat hij
50 jaar lid is van de Bond voor vogelliefhebbers. Ook de heer W. van
Dijk werd gehuldigd, vanwege het
25-jarig lidmaatschap. Op de openingsavond, vorige week woensdag, werden prijzen uitgereikt aan
de kampioenen van de vogelshow.
Henk Kleinlugtenbeld won dankzij
zijn kanaries de Jo Stegemanbeker,
Arnold Tempelman kwam in het
bezit van de Willem Boevebeker
en Rowan Tempelman werd jeugdkampioen.
Sportprijs – De inwoners van Hardenberg kunnen tot 6 januari hun
voorkeur uitspreken voor de beste
gemeentelijke sportprestaties in het
afgelopen jaar. Eerst kunnen ze tot
begin december zelf nog kandidaten aanmelden. Daarna worden de
genomineerden bekend gemaakt,
waaruit een keus gemaakt kan
worden. De prijsuitreiking vindt
plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Hardenberg, op
dinsdag 6 januari 2009 in Theater
de Voorveghter.
Stage – Het servicepunt Vrijwilligerswerk van De Stuw krijgt ruim
3.000 euro van woningstichting Beter Wonen. Het geld moet gebruikt
worden om een website te maken
over Maatschappelijke stage. Alle
leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten binnenkort van de
regering minimaal 72 uur verplicht
vrijwilligerswerk verrichten. De
website moet een soort marktplaats
worden, waar jongeren en maatschappelijke organisaties elkaar
kunnen vinden.
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