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Landkruis
Geerdijk
ingewijd
GEERDIJK – Het corpus is afkomstig van een
Kroaat, het meer dan 100 jaar oude gietijzeren kruis
komt uit Frankrijk en de sokkel van het kruis is
gemaakt van Bentheimer zandsteen. Het landkruis
van Marcel de Vries uit Geerdijk is internationaal
samengesteld. Vrijdag kwam pastor Legtenberg uit
Hellendoorn naar de driesprong Wittenbrink/Kooiweg in het buitengebied tussen Den Ham en Geerdijk om het kruis in te wijden.
Zo’n 30 personen waren bij de plechtigheid aanwezig, die door de pastor werd ingeleid met een beschouwing over een gedeelte uit Mattheüs 11,
waarin een remedie tegen stress staat. En dat past
bij het landkruis van Marcel de Vries, die een rustbankje bij het kruis heeft geplaatst. “Er komt hier
een route langs van het knooppuntennetwerk”, vertelt De Vries, “en de fietsers kunnen hier mooi even
tot rust komen. Zowel lichamelijk als geestelijk.”
© Foto Roel Gritter

Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens winnaar Vechtdal Kinderjury
HARDENBERG - Ongeveer 360 leerlingen uit de groepen 8 (en
op scholen met combinatiegroepen ook de leerlingen uit de groepen 7) van 15 basisscholen uit de gemeente Hardenberg hebben
meegelezen met de Vechtdal Kinderjury. De scholieren hadden
zeven weken lang een bak met 40 leesboeken uit 2007 in de klas,
die ze moesten beoordelen. Hierna moest iedere leerling zijn eigen Top-3 samenstellen. Het meeste gewaardeerd werd het boek
Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens. Veel kinderen waren onder de indruk van het oorlogsverhaal dat speelt in een dorp in

Zuid-Limburg. Een goede tweede is het boek FF dimmen van
Els Rooijers.
Leesplezier, ideeën opdoen om weer verder te lezen, kritisch lezen en een eigen mening vormen zijn belangrijke punten bij het
meedoen met de kinderjury. Deze activiteit vormde een onderdeel van het programma van de Stichting Cultuur Basisonderwijs Hardenberg die het project ook financieel mogelijk heeft gemaakt. De organisatie was in handen van de Openbare
Bibliotheken Hardenberg.

Wandelaars en organisatie tevreden over
eerste Vechtdal Wandelvierdaagse
HARDENBERG - De eerste editie van
de Vechtdal Wandelvierdaagse zit
erop. Voor de tocht door het Vechtdal,
die woensdag van start ging en zaterdag eindigde, hadden zich van tevoren zo’n 400 wandelaars gemeld.
Daar kwamen er op woensdag nog
eens 150 bij. Daarnaast meldden zich
alle dagen ook nog eens gemiddeld
200 daglopers aan de start, zodat er
dagelijks zo’n 750 wandelaars genoten van het Vechtdal, precies waar de
organisatie op gehoopt had.
Er waren zeer verschillende motieven
voor de wandelaars om mee te doen
met de tochten over 15, 25 of 40 kilometer. De een gebruikte het als oefe-

ning voor de Nijmeegse en wilde presteren, de ander wilde gewoon een
dagje recreatief wandelen. De wandelaars kwamen uit heel Nederland,
want onder meer kwam doordat de
wandeltocht publicitair werd
gesponsord door het ANWB tijdschrift
Toeractief.
Om de wandelaars zoveel mogelijk
van het gebied te laten zien werd elke
dag op een andere locatie in het Vechtdal gestart. Woensdag werd gestart in
Rheeze, donderdag in Dalfsen, vrijdag in Lemele en zaterdag in Ommen.
Bij de medaille-uitreiking zegden vele
wandelaars toe volgend jaar weer van
de partij te zijn. Dan vindt de wandelvierdaagse plaats van 23 t/m 26 juni.

Zomerconcert door het Urker Mannen Ensemble
HARDENBERG - Het bekende Urker Mannen Ensemble onder leiding van
dirigent Pieter Jan Leusink verzorgt in het kader van haar landelijke zomertoer
2009 op 8 juli vanaf 19.30 uur een zomerconcert in de Höftekerk in Hardenberg. De concerten zijn door het veelzijdige repertoire en de ontspannen manier van musiceren aantrekkelijk voor een breed publiek, vinden de Urkers
zelf. Martin Mans bespeelt het orgel en begeleidt de Urker Mannen bij diverse
liederen. Het optreden begint met religieuze liederen en klassieke kerkmuziek.
Daarna volgen de bekende Amerikaanse spirituals en populaire werken waaronder Napolitaanse en Keltische liederen. De zangers treden op in de Urker
klederdracht.

Raadsvergadering zonder papier
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg is vorige week begonnen
week met een proef om de raadsleden
minder papieren vergaderstukken te
sturen. Bijna de helft van de 31 raadsleden heeft een digital reader gekregen. Op de digital reader zijn de
vergaderstukken op ware grootte te
lezen met het gemak van echt papier.
De raadsleden kunnen ook aanteke-

ningen bij de stukken maken. Met
deze stap is de gemeente Hardenberg
de eerste Nederlandse gemeente die
overschakelt op het elektronisch aanleveren van de vergaderstukken.
De gemeente wil in 2010 helemaal
overgaan op papierloos vergaderen en
dan zal elk gemeenteraadslid een
reader krijgen.

De laatste raadsvergadering vóór het zomerreces is
in Hardenberg dinsdag 30 juni gehouden. Eigenlijk
stond er maar één echt punt op de agenda, namelijk
de aanleg van bedrijventerrein Broeklanden-Zuid.
De rest bestond uit hamerstukken. Wat de vergadering heeft opgeleverd was op het moment van schrijven niet bekend, maar dat kan nooit veel zijn geweest. Tijdens de oriënterende raad (voorheen: de
commissievergadering, en het liefst blijf ik die zo
noemen), tijdens de commissievergadering dus was
er even vuurwerk te zien, maar met een verkeerd
ontstekingsmechanisme.
Oorzaak was inspreekster mevrouw Hemmink, die
een boerderij bezit naast het bedrijventerrein. Zij is
namelijk kwaad. Wat zeg ik: zij is boos. De boerderij van haar en haar man wordt bedreigd. Het waterschap wil de huiskavel gebruiken voor wateropslag
in tijden van nood en de provincie wil de robuuste
verbindingszone over hun grondgebied laten lopen.
En dat laatste is de schuld van de gemeente, meent
mevrouw Hemmink. De grens van die zone lag eerst
over het beoogde industrieterrein en even later op
hun terrein. De lijn was even bij de buren over de
schutting gegooid, zodat de gemeente er geen last
van heeft en verder kan met de aanleg van het
bedrijventerrein. Raadslid Jonkhans (PvdA) reageerde op deze beschuldiging. Niet netjes van de
gemeente, vond hij, om je rommel bij de buren neer
te gooien. Wat drommel, zei wethouder Jannes Janssen. Nou nee, die woorden gebruikte hij natuurlijk
niet, maar hij zal zoiets in die geest gedacht hebben. De gemeente heeft namelijk helemaal geen lijn
verlegd. Toen de provincie Overijssel met die lijn
kwam aanzetten heeft de gemeente gereageerd met
de opmerking dat Hardenberg niet blij was met die
lijn. Er is echter niet gevraag de lijn bij de buren
neer te kwakken, maar er is gevraagd om een zoekgebied voor de robuuste verbindingszone aan te geven. Een gebied dus, en geen lijn. Dat de provincie
dat niet heeft gedaan en zelfstandig de lijn heeft
verplaats kan ons niet kwalijk worden genomen, zei
Janssen. En trouwens: de raad heeft onze handelswijze goedgekeurd. Inclusief Jonkhans, want die zat
toen ook in de raad.
Hoe de zaak dinsdagavond is afgelopen weet ik dus
niet, maar als ik Jonkhans was geweest had ik mijn
mond niet meer opengedaan. Eén keer publiekelijk
voor paal staan lijkt mij voldoende.
Roel Gritter

Kortweg
Buurtkamer - Het internetcafé in de Buurtkamer
aan de Sportlaan in Hardenberg is in de maanden
juli en augustus gesloten. Vrijdag 4 september zijn
de vrijwilligers weer aanwezig om de bezoekers van
dienst te zijn. De Buurtkamer zelf is gedurende de
zomermaanden wel iedere middag geopend.
Wandeling – Landschap Overijssel heeft voor donderdag 9 juli een wandeling uitgezet in het
Beerzerveld. Onder leiding van een natuurgids gaan
de deelnemers het landschap ontdekken. Het
Beerzerveld is een afwisselend natuurreservaat van
435 hectare groot, met bos en heide, zandverstuivingen, jeneverbessen en veenputten. 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, anderen betalen 3 euro.
Alcohol - De Hardenberger basisschool De
Bloemenhof uit de wijk Baalderveld is een van de
winnaars van ‘Het Grootste Feest van Nederland’
van het Trimbos-instituut. De Bloemenhof heeft gewonnen omdat 39 ouders van de deze basisschool
(!) zich geschaard hebben achter de campagne om
een alcoholvrij afscheidsfeest te houden voor leerlingen van groep 8. Vorige week woensdag heeft de
school een taart en een geldbedrag van 250 euro
ontvangen.
Benoeming - Pauline Terwijn is het nieuwe lid van
de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep.
Vanaf 1 september zal zij met Henk van der Wal
leiding geven aan dit zorginstituut, waartoe onder
meer het Röpcke-Zweers ziekenhuis, het Clara
Feyoena Heem en Oostloorn behoren. Terwijn is nu
directeur Patiëntenzorg van het Diaconessenhuis in
Utrecht en Zeist. Zij zal zich in Hardenberg met
name bezig houden met de divisie Cure (het ziekenhuis), Henk van der Wal heeft als voornaamste
aandachtsgebied de divisie Care (verzorging en verpleging). Pauline Terwijn is de opvolger van Bert
Bunnik, die een jaar geleden opstapte vanwege
meningsverschillen over de toekomst van het
Röpcke-Zweers ziekenhuis.
Klepperstadloop – Atletiekvereniging Spurt’88
heeft woensdag 1 juli de 13e editie van de Klepperstadloop op het programma staan. Het parcours is
uitgezet aan de rand van het centrum van Hardenberg en voert de lopers onder meer door het stationsgebied. Start en finish zijn aan de Witte de
Withstraat, ter hoogte van hoofdsponsor Rabobank.
Het programma begint om 18.30 uur met de 1 km
voor jeugd t/m 8 jaar. Om 19:00 uur is het de beurt
aan de jeugd t/m 15 jaar. Het hoofdprogramma begint om 19.30 uur met de 5 km, om 20.30 uur gevolgd door de 10 km.
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