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Al ver voordat het Drentse duo
Harm & Roelof de mooiste meid
van Sleen bezong, had de
Gramsberger cafébaas Jan Bolte
hetzelfde gedaan. Het was trouwens
niet bij zingen gebleven, want Bolte
was er ook mee getrouwd, met Gees

broedplaats van activiteiten voor de
gemeenschap, sportkroeg, Pieterpad pleisterplaats. En zo kun je nog
wel even doorgaan. Vorige week
woensdag kreeg ze een lintje
opgespeld, Gees Bolte. Op de foto
staat ze derde van links. Naast haar
de andere gedecoreerden. De Koninklijke onderscheiding was niet
de eerste medaille, want in 1997
heeft ze de gemeentelijke erepenning van Gramsbergen gekregen. Maar nu heeft ze ook eentje
van koningin Beatrix ontvangen,
via burgemeester Meulman. Lid in
de Orde van Oranje Nassau is ze
nu.

Hilbrands uit Sleen. Samen runden
ze jarenlang café Bolte, tegenover
het station in Gramsbergen. Meer
dan een café was (en is) het: een
restaurant en slijterij, vanzelfsprekend, maar ook opvangcentrum
voor treurende Gramsbergenaren,

Die overhandiging gebeurde tijdens
een bijeenkomst in theater De
Voorveghter. Eigenlijk geen goede
plek voor zo’n gebeurtenis, zoiets
hoort in een gemeentehuis, maar
we moeten ons nog maar even behelpen, want het nieuwe huis der
gemeente is voorlopig nog niet in
beeld. Over de ontvangst in de foyer
van De Voorveghter zal Gees Bolte
zich wel een beetje verbaasd heb-

ben, denk ik. Ontvangst met koffie
en een klein gebakje, stond in de
aankondiging. En dat past niet bij
Bolte. Niks ‘klein gebakje’, maar
gewoon, een fatsoenlijk stuk taart.
Na de ontvangst in de grote, donkere zaal luisteren naar toespraken,
lintjes opspelden, foto’s buiten maken en tenslotte de felicitaties in
ontvangst nemen van familie,
vrienden en bekenden. Zo ziet
lintjesregen in Hardenberg eruit.
Opvallend was dit jaar de inbreng
van de voormalige gemeente
Gramsbergen. Bolte, Gerrits, Te
Velthuis en Ter Horst, vier van de
negen gedecoreerden waren en zijn
actief in de kleinste van de drie
fusiegemeenten. En als ik mij niet
vergis was het een jaar eerder
Avereest, dat met de meeste medailles naar huis ging. Hardenbergers
zijn misschien wat calvinistischer,
of ze laten zich wat makkelijker de
kaas van het brood eten, dat kan
ook. Maar goed, het uitreiken van
de onderscheidingen was weer een
mooie happening. Vooral voor de
betrokkenen.
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Eindelijk rondvaartboot in Hardenberg
ANE – “Eigenlijk had er op de
boot moeten staan Le Bateau de
Guillaume”, grapte dijkgraaf
Willem Wolthuis. Hij doopte
dinsdag 28 april bij de Vechtbrug
in Ane echter niet ‘de boot van
Willem’ maar ‘de boot van
Napoleon’. De eerste rondvaartboot in Hardenberg, dat sinds
enkele jaren bezig is de Vecht
meer te betrekken bij de stadsbewoners en bij de toeristen.
De dijkgraaf was voor de plechtigheid gevraagd, omdat het waterschap Velt & Vecht druk doende is
van de Loozensche Linie (ook wel:
Napoleon schans) in Loozen een
waterbouwkundig en een toeristisch
hoogstandje te maken. De familie
Veurink uit Loozen is met name op
het toeristische deel ingesprongen,
door punterbouwer Schreur uit
Giethoorn een platbodem voor zo’n
40 passagiers te laten maken, met
een zeil als dak en voorzieningen
voor minder validen. Deze boot
moet in het toeristische seizoen
passagiers rondvaren tussen
Hardenberg en De Haandrik. De
thuishaven wordt een steiger bij de
Loozensche Linie. Dat gebied kan
misschien in de toekomst vergroot
worden, vertelde Wolthuis. “In opdracht van het waterschap wordt
een onderzoek uitgevoerd of de
Vecht beter bevaarbaar gemaakt
kan worden. In de verre toekomst
wellicht zonder sluizen, maar misschien dat al eerder de sluizen gepasseerd kunnen worden via een
soort vistrappen voor boten.” Tot 1
november is Le Bateau de Napoleon
dagelijks op de Vecht te zien.

Kinderen krijgen
afvalbak
HARDENBERG – In tegenstelling
tot wat in de volksmond wordt beweerd wil het nog wel eens helpen
een brief met een verzoek te sturen
aan de gemeente. Vier kinderen uit
de Oijstraat in de Hardenberger
wijk Marslanden hadden een brief
geschreven aan de burgemeester,
waarin gevraagd werd een afvalbak
te plaatsen bij de speelplaats in hun
straat. Het rondslingerende afval
was de kinderen een doorn in het
oog. Vorige week heeft de gemeente
de afvalbak geplaatst.
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Kortweg
Evers – Het is theaterdirecteur Jan
Kroesen eindelijk gelukt, zo schrijft
hij zelf: komend seizoen is radiomaker/muzikant Edwin Evers te
bewonderen in zijn geboorteplaats
Hardenberg. In december staat de
538-dj twee avonden met zijn band
in De Voorveghter.
Cetra - De bijna 80 medewerkers
van Cetra Metaal aan De Nieuwe
Haven in Hardenberg hebben vorige week ontslag gekregen. Het
bedrijf is failliet verklaard, nadat
de directie daarom had gevraagd.
De curator bekijkt of een doorstart
mogelijk is of dat het bedrijf in
afgeslankte vorm verder kan. Cetra
levert voornamelijk onderdelen aan
de auto-industrie, die zwaar lijdt
onder de economische crisis.
Aaltje Kraak – De 2 e Aaltje
Kraakdag wordt in Hardenberg op
bescheiden wijze gehouden.
Verhalenvertelster Janna van den
Berg heeft een verhaal verzonnen
over de buurkinderen van Aaltje
Kraak, dat ze vrijdag 8 mei zal vertellen in de hervormde kerk aan het
Wilhelminaplein. Ook de gemeente, de historische vereniging
en de Kunstsuper leveren een bijdrage aan de herdenking van de
brand, die 8 mei 1708 Hardenberg
in vuur en vlam zette. De eerste
bijeenkomst is om 16.30 uur, de
herhaling vanaf 19.30 uur.
Rommelmarkt – Zaterdag 16 mei
wordt voor de 16e keer de jaarlijkse
rommelmarkt gehouden van de
Professor Waterinkschool in
Hardenberg. Tussen 10.00 en 13.00
uur zijn kooplustigen welkom op
het schoolplein en het grote grasveld bij de school. Voorafgaand aan
de rommelmarkt kan men bruikbaar materiaal inleveren bij de
school, tot uiterlijk donderdag 14
mei. Grotere meubelstukken zoals
tafels, bankstellen en eetkamerstoelen kunnen niet gebracht worden vanwege de hoge stortkosten
wanneer deze spullen niet verkocht
worden.

Dijkgraaf Willem Wolthuis doopt Le Bateau de Napoleon met een forse fles champagne.
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Meer kunstgras voor HHC
HARDENBERG – De pennen kunnen weer worden geslepen, want
B&W van Hardenberg hebben een
besluit genomen over de aanleg van
kunstgrasvelden dat fel zal worden
bekritiseerd door iedereen die buiten de boot is gevallen. Er was nog
geld voor twee kunstgrasvelden.
Eentje wordt aangelegd op sportpark De Boekweit in Dedemsvaart,
de ander is voor HHC op sportpark
De Boshoek. Sommige verenigingen hebben nog niets, en HHC
krijgt nu een tweede veld, is de kritiek. En dat is niet eerlijk, om met
Calimero te spreken.
Wat de buitenstaanders niet weten
is wel bekend bij de gebruikers van
de gemeentelijke sportparken: er
wordt gewerkt volgens de criteria
die vermeld staan in de notitie
Kunstgras Hardenberg. En dat
houdt onder meer in dat kunstgrasvelden niet als cadeautjes worden weggegeven aan alle clubs,
maar dat ze gebruikt moeten worden om knelpunten in de accommodatie op te lossen. Op basis van

de NOC*NCF-normen is er gebrek
aan trainings- en speelvelden op
sportpark De Boekweit in
Dedemsvaart, sportpark Moscou in
Bergentheim en sportpark De Boshoek in Hardenberg. De problemen
in Bergentheim zijn niet op te lossen met een kunstgrasveld, zeggen
B&W, zodat daar naar een andere
oplossing wordt gezocht. In
Dedemsvaart speelt weer een ander
probleem. Het ziet ernaar uit dat
sportpark De Boekweit wordt verplaatst, maar omdat dit pas na 2015
gaat gebeuren en het kunstgrasveld
verhuisd kan worden vinden B&W
het verantwoord om toch nu al een
kunstgrasveld op De Boekweit aan
te leggen.
Daarnaast is voor een extra kunstgrasveld op sportpark De Boshoek
gekozen vanwege de sterke groei
van het ledenaantal van HHC. De
vereniging is het afgelopen jaar met
200 gegroeid (totaal 1560 leden,
waarvan 1050 spelende leden) en
de prognose voor komend jaar is
een groei van 10 procent, oftewel

nog eens 150 leden erbij. Het tekort aan trainingsruimte wordt opgelost dooreen bestaand wedstrijdveld om te bouwen tot een
kunstgrasveld. De kosten voor de
aanleg van de velden in
Dedemsvaart en Hardenberg bedragen ongeveer 900.000 euro.

Waterputten - Waterbedrijf Vitens
is bezig alle 17 verouderde waterwinputten in natuurgebied De
Lemelerberg te vervangen. De winputten zijn sterk verouderd en in
slechte staat. Daarnaast voldoen ze
niet meer aan de huidige milieuen veiligheidseisen. Omdat de
meeste winputten langs wandel- en
fietspaden liggen zijn bepaalde routes tijdelijk minder goed toegankelijk. Op dit moment zijn bijna de
helft van de winputten vervangen.
De werkzaamheden duren naar verwachting nog tot het einde van
2009.

Gemeentehuis, garage en
park kosten ruim 40 miljoen
HARDENBERG – Een nieuw gemeentehuis, een parkeergarage en
een stadspark voor de prijs van zo’n
40.5 miljoen euro. Dat voorstel krijgen de raadsleden binnenkort van
B&W voorgeschoteld. Anderhalf
jaar geleden heeft de raad al een
bedrag gereserveerd. Samen met de
rente en een bedrag van de provincie is dat 40.5 miljoen euro. Dat is
3 ton minder dan volgens de aanbesteding nodig is. “Dat betekent
dat we iets moeten bezuinigen, of
we moeten iemand vinden die het

voor een paar ton minder doet”,
vertelde burgemeester Bert
Meulman.
Misschien is geen van beide nodig,
want de gemeente heeft een half
miljoen gereserveerd voor een mogelijke tegenvaller bij de bouw van
de parkeergarage. Die komt op een
plek waar vroeger een watergang
heeft gelopen. De kans is groot dat
de bouw geen last heeft van die
vroeger watergang, en dat kan het
half miljoen weer gebruikt worden
voor gemeentehuis, garage en park.

