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Je hebt in de krantenwereld al
gauw een relatie. Of beter, je bent
een relatie. Een persrelatie. Drie
keer ongevraagd iets toegestuurd
krijgen en opeens ben je een relatie. Dat levert soms een aardige
uitnodiging op. Bijvoorbeeld
deze: een uitnodiging voor een
meubelbeurs in Milaan. Hoe je in
Milaan moet komen staat er niet
bij, daar moet je zelf maar een
creatieve oplossing voor zoeken.
Degene die de afgelopen weken
een hele serie mailtjes over de
beurs stuurde was Birthe Steenvoorden. Een beetje Vlaamse
naam, vind ik. Maar zij werkt
voor Thonet in Beesd, en dat is
een dorp langs de A2 in Gelderland. Enfin, Beesd is mij onbekend en van Thonet heb ik ook
nog nooit gehoord.
Dat laatste ligt echt aan mij, want
het blijkt een beroemde meubelfabriek te zijn, afkomstig uit
Duitsland. Een kleine 200 jaar
geleden is Michael Thonet in
Boppard bij Keulen een bedrijfje
begonnen, waar hij als eerste meubels uit gebogen hout wist te ma-

Kortweg
Parkeerplaats - Bij zwembad Onder Ons in De Krim wordt een
nieuwe parkeerplaats aangelegd.
De werkzaamheden zijn vorige
week begonnen. Door het slopen
van de oude waterzuiveringsinstallatie, die in het verleden
diende als filterinstallatie voor het
zwembad en de voormalige
aardappelmeelfabriek, is voldoende ruimte ontstaan om bij de
entree van het zwembad parkeerplaatsen aan te leggen. Er komen
33 verlichte parkeerplaatsen en een
ruime fietsenstalling. Ook de toegangsweg tot het zwembad vanaf
de Hoofdweg wordt verbeterd en
verbreed, waardoor auto’s via deze
weg de nieuwe parkeerplaats beter
kunnen bereiken. Omdat de toegangsweg ook dienst doet als inen uitrit voor de brandweer zal er
op worden toegezien dat er uitsluitend in de parkeervakken wordt
geparkeerd.
Frits gaat door – Ook in 2010
wordt een Frits de Zwerver wedstrijd gehouden. Vorige week werden in het gemeentehuis van
Hardenberg de twee prijswinnaar
van 2009 gehuldigd, afkomstig uit
Genemuiden en Rutten. Beiden zijn
leerling van het Pieter Zandt College in Kampen. De aangekondigde
derde prijs werd niet uitgereikt,
vertelde Jook van Zeeland van de
organiserende IJsselacademie, vanwege een gebrek aan kwaliteit.
Dat laatste werd onder meer veroorzaakt door de geringe deelname
dit keer, namelijk 14 stuks. In 2010,

ken. De stoel op de foto is de beroemde Stoel 14, uit 1859. In de
volksmond bekend als de Weense
koffiehuisstoel, maar in de catalogus staat hij tegenwoordig te
boek als Stoel 214. Meer dan 50
miljoen exemplaren van deze stoel
zijn tot nu toe geproduceerd. En
omdat ik persrelatie ben van
Birthe Steenvoorden, mag ik u
meedelen dat de fabriek dit viert
met een fotowedstrijd. Om mee te
doen maakt u een digitale foto van
zo’n stoel en u levert daar een kort
verhaal bij.

HHC door
Oranje Nassau
uit lijden verlost
HARDENBERG – Je staat nummer
twee in de competitie, in theorie heb
je nog kans op het kampioenschap
in de Hoofdklasse C, en dan verlies je van hekkensluiter Oranje
Nassau. Dat mag gerust als een afgang worden gezien. Het overkwam
HHC zaterdag in Groningen. Sinds
de Hardenbergers ruim twee weken
geleden niet van Harkemase Boys
wisten te winnen is het geloof weg,
de bezieling mist. Dat opgeteld bij
de vermoeidheid van de spelers na
een lang seizoen, de blessures en
het ontbreken van dragende spelers
op cruciale momenten maken de
nederlaag met 2-1 verklaarbaar.
Voor Harkemase Boys werd door de
nederlaag van HHC een sprookje
werkelijkheid. De promovendus
wist twee wedstrijden voor het
einde de titel te pakken. Een verdiende kampioen, dat was te zien
in de wedstrijd tegen HHC.

Provincie kiest Hardenberg voor
presentatie Dag van Europa
HARDENBERG - Op initiatief van
Statenlid Mimi van Olphen wordt
9 mei, de Dag van Europa, in Overijssel gevierd met een publieksevenement. Provinciale Staten vinden
het
belangrijk
dat
Overijsselaars een beeld krijgen van
wat Europa betekent voor de ontwikkelingen in de provincie. Het
doel van de dag is dan ook inwoners te laten zien wat er allemaal
gebeurd is met Europese subsidies
die werden verstrekt in de provincie Overijssel. Ondernemers krijgen op zaterdag 9 mei de kans om
te laten zien wat ze gedaan hebben
met EU gelden. Eén van de vier
plekken waar een publieksevenement wordt gehouden in
Hardenberg.
Leden van Provinciale Staten zijn
die dag gastheer en gastvrouw. Inwoners kunnen hen die dag vragen
naar de verschillende projecten die

worden bezocht, naar de mogelijkheden die Europese subsidies bieden en naar de manier waarop Europa daarmee heeft bijgedragen aan
ontwikkeling in Overijssel. In
Hardenberg dienen de deelnemers
zich tussen 10.30 en 11.00 uur te
verzamelen bij het NS-station. Bezoekers mogen plaatsnemen in de
bussen die de provincie ter beschikking stelt. Er wordt daarna een bezoek gebracht aan natuurcentrum
De Koppel, brouwerij de
Mommeriete, ijsmakerij Bosman,
zorgboerderij De Zwieseborg en de
Loozense Linie.
Bevrijdingsfestival - Tijdens het
provinciale bevrijdingsfestival in
Zwolle is op één van de drie podia
een band uit de gemeente Hardenberg te zien. De metalband
Symphony of Destruction uit
Dedemsvaart bijt 5 mei het spits af
op het podium De Oogst.

Halve Ronde van Hardenberg

Hoofdprijs is een reis naar New
York, tweede prijs een reis naar
het Thonet museum en de fabriek
in Frankenberg (Duitsland), waar
men zelf een 214 mag buigen. Dat
lijkt mij fantastisch: zelf een stoel
buigen. Hoe zou je dat moeten
doen? Met je handen buigen, of
in een machine? Ik bezit echter
geen Stoel 214, kan daarom ook
geen foto maken, en zal mij dus
levenslang moeten kwellen met de
vraag hoe je een echte Weense
koffiehuisstoel maakt. Maar ach,
er zijn ergere dingen in het leven.
bij de tiende editie, moet dat aantal
door een gerichte campagne weer
omhoog gaan, verwacht Van Zeeland. Of er daarna nog een Frits de
Zwerverprijs wordt uitgereikt is de
vraag. De jury zal samen met de
bedenker, oud-burgemeester Herman Smit van Hardenberg, dit onderwerp komend jaar bespreken.
Recreatiehulp - De nationale
recreatieclubs als Recron en Horeca
Nederland hebben een brief aan de
gemeente Hardenberg gestuurd,
waarin wordt gevraagd hun leden
te steunen in deze moeilijke tijden.
De manier waarop dat moet gebeuren geven ze in hun brief ook al aan,
namelijk afschaffen van de
toeristenbelasting. Daarnaast kan
de gemeente de toeristische ondernemers ook steunen door bijvoorbeeld investeringen naar voren te
halen en sneller vergunningen af te
geven, schrijven de recreatieclubs.
B&W zullen nog reageren op de
brief.
Zuur na zout - De provincie Overijssel heeft de afgelopen winter veel
meer en vaker zout gestrooid op
provinciale wegen dan in voorgaande jaren. Reparatiekosten worden geschat op 1 miljoen euro. In
totaal heeft de provincie 55 keer
gestrooid. De hoeveelheid zout die
werd gestrooid, was ongeveer 7.000
ton. Dat is een verdubbeling ten
opzichte van voorgaande winter.
De eerste strooiactie van het afgelopen seizoen vond plaats op 29
oktober 2008, de laatste op 30
maart 2009. Oorzaak van het vele
strooien is de wisselvallige winter
met veel afwisseling van vorst- en
dooiperioden.

HARDENBERG – Het was de bedoeling dat de editie 2009 van de Rond van Hardenberg uit twee onderdelen
zou bestaan: een wielerwedstrijd over 50 km voor Amateurs-B en eentje over 60 km voor Junioren. Alleen de
eerste wedstrijd ging door, omdat zich te weinig junioren hadden aangemeld. Ruim 60 Amateurs-B verschenen
in Hardenberg aan de start. De bloemen voor de winnaar waren voor Ron Dooijeweerd, Freddy Keller werd
tweede en als derde stapte op het podium Maikel Bouwman. De leden van de organiserende vereniging HWV
konden niet strijden om het eremetaal. Beste HWV-er werd Jan Bakker op een 7e plaats.
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Nieuwbouw Gramsbergen in laatste fase
GRAMSBERGEN - Woensdag 23
april zijn de kappen op de laatste
nieuwbouwwoningen binnen het
project Goordijk/Van Lyndenstraat
in Gramsbergen geplaatst. Hiermee

bereikt Beter Wonen binnen dit project voor de laatste keer een hoogste punt. Aan de Goordijk en Baron van Voerst van Lyndenstraat in
Gramsbergen
heeft
de

Lastenverschuiving waterschap
HARDENBERG - Afgelopen
weekendeinde is bijna overal in het
gebied van waterschap Velt en
Vecht de belastingaanslagen voor
de watersysteemheffing bezorgd.
De belastingaanslag wordt verstuurd door Lococensus: het gemeenschappelijke belastingkantoor
dat voor een aantal waterschappen,
waaronder Velt en Vecht, de belastingen heft en int. Waterschappen
hanteren sinds dit jaar een nieuw
belastingstelsel. Dit heeft bij veel
waterschappen geleid tot flinke
lastenverschuivingen.

De lastenverschuiving is een gevolg
van de invoering van de nieuwe
Waterschapswet die dit jaar van
kracht is geworden. Onderdeel van
deze wet is de invoering van een
uniform belastingstelsel voor de
waterschappen. Bij Velt en Vecht
betalen eigenaren van grond dit jaar
overwegend fors minder door deze
wijziging. Eigenaren van woningen
en bedrijfspanden ontvangen veelal
een hogere aanslag dan voorheen.
Velt en Vecht heft in 2009 in totaliteit niet meer belasting dan voorgaande jaren.

Hardenberger woningcorporatie de
38 bestaande woningen gesloopt en
vervangen door 36 nieuwbouwwoningen. Deze nieuwe woningen
variëren in type. Aan de Baron van
Voerst van Lyndenstraat zijn tien
appartementen voor jongeren, tien
appartementen voor senioren en
acht seniorenwoningen gebouwd.
De bouw van de laatst acht woningen aan de Goordijk is nu nog bezig. Het gaat hier om twee blokjes
van vier woningen. Hierbij zijn de
hoekwoningen gekenmerkt als eengezinswoningen en de tussenwoningen als seniorenwoningen.
De appartementen en woningen
aan de Van Lyndenstraat zijn inmiddels allemaal opgeleverd aan de
nieuwe huurders. De laatste acht
woningen zijn toegewezen aan
nieuwe huurders. De sleuteloverdracht is naar verwachting begin dit najaar.

