Kortweg
Transfers – HHC is druk doende
de selectie voor het komende jaar
vorm te geven. Het was al bekend
dat Kenny Kroeze en Lennard Mulderij vertrekken naar DOS’37 uit
Vriezenveen en dat Sargon Gouriye
overkomt van Spakenburg. Vorige
week heeft Dennis Krohne van AGOVV een contract getekend bij de
Hardenbergers. Hij zou vorig jaar
al verhuizen van Harkemase Boys
naar HHC, maar koos op het laatste
moment toch voor een avontuur in
Apeldoorn. Blijkbaar is het HHCbestuur niet haatdragend, want
Krohne heeft een verbintenis voor
twee jaar getekend. Ook zijn enkele
contracten vorige week verlengd:
doelman Raymond Beukeveld, Lars
Offringa en Tim Siekman hebben
voor 1 jaar bijgetekend, Hielke Penterman voor 3 jaar en Frank Schijff
voor 2 jaar. Diverse selectiespelers,
waaronder spits Thijs Houwing,
hebben een doorlopend contract.

Ik heb wat gemist. En ik denk velen
met mij. Dat laatste zeggen mensen
trouwens vaak als ze het ergens niet
mee eens zijn en denken dat de toevoeging velen met mij veel indruk
maakt. Zo van: ik, en velen met mij,
ben tegen de komst van een biovergister in Oud-Lutten, want de mooie
Lutter es wordt verpest, de mest kan
voor ziektes zorgen en de fietsende
scholieren moeten een gevaarlijker
route rijden. Of er ook maar iemand
is die er net zo over denkt weten ze
niet, maar de macht van het getal
moet iedereen omver blazen. In
mijn geval klopt de uitdrukking
wel, want hij valt te controleren. Ik
heb namelijk gemist dat het 1 maart

.............
in de kantlijn

Nationale Complimentendag was.
En dat velen met mij dat hebben
gemist weet ik, omdat ik niemand
anders complimenten heb horen geven. Niet aan mij, niet aan anderen.
Nou zat ik daar trouwens niet op te
wachten, dacht ik, maar dan ken ik
mijzelf nog niet. Volgens de Amerikaanse psycholoog William James
is de diepst menselijke behoefte
de behoefte om gewaardeerd te
worden. En dan niet zoiets van Wat
zie je er leuk uit! Echt? Nee, maar
het is complimentendag. Het moet
namelijk echt en oprecht zijn. De
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belangrijkste reden waarom mensen
ontslag nemen, dat vrijwilligers
stoppen en dat relaties stuk lopen is
het gebrek aan waardering.
Ik moet dus niet schrijven dat CDAraadslid Mini Lohuis eens een keer
moet leren dat ze, als ze vragen
mag stellen aan een inspreker, ook
echt vragen moet stellen en niet
eerst moet zeggen wat die inspreker allemaal fout heeft verteld.
Ik moet schrijven dat het goed is
dat ze inwoners van de gemeente
Hardenberg wil wijzen op hun tekortkomingen: tuchtigen uit liefde,
om er iets van te leren. Het is dus
ook fout om Liberaal Hardenberg

erop te wijzen dat deze partij niet
elke keer naar roddels en geruchten
moet luisteren om daarna vragen te
stellen aan B&W waarop iedereen
al het antwoord weet, behalve Liberaal Hardenberg. Nee, er dient
geschreven te worden dat het goed
is dat LH luistert naar de vox populi,
de stem des volks, zodat het volk
in elk geval de illusie heeft dat er
geluisterd wordt. Eigenlijk is het
best aardig om complimenten te
geven in plaats van mee te doen met
de hedendaagse afzeikcultuur. Maar
alleen op 1 maart. En daarna gaan
we weer over tot de orde van de dag.
r.grittersallander.nl

Muzikaal protest tegen bezuinigingen

Bellen – In de Buurtkamer aan
de Burgemeester Bramerstraat in
Hardenberg kunnen senioren donderdag 15 maart van 10.00 tot 12.00
uur hulp krijgen bij het mobiel
bellen. Twee jonge ervaringsdeskundigen zijn dan aanwezig om te
assisteren. Aanmelden is niet nodig.
Steenuilen - De werkgroep Steenuilen van het IVN in Hardenberg heeft
zich het lot van de steenuilen aangetrokken, omdat deze vogels vaak
geen geschikte nestplaats kunnen
vinden. In de voormalige gemeenten Gramsbergen en Hardenberg
zijn diverse speciale nestkasten
geplaatst. Er zijn echter nog een
paar zogenaamde witte vlekken en
daarnaast vermoedt de werkgroep
dat er ook locaties zijn waar zich
steenuilen ophouden die geen geschikte nestplaats hebben. Voor die
gevallen heeft de werkgroep nieuwe
nestkasten gemaakt, die in voorkomende gevallen gratis worden
geplaatst. In ieder dorp binnen het
werkgebied is een contactpersoon
aangesteld die de nestkast plaatst
en de verdere gang van zaken in
het oog houdt. Wie belangstelling
heeft voor een nestkast kan contact
opnemen met Wiebe Tolman, telefoon 06-20009596.
Zorgdag - Zaterdag 17 maart wordt
de landelijke Open Dag van Zorg
en Welzijn gehouden. Eén van
de deelnemers is de Baalderborg
Groep. In Hardenberg kan men
terecht van 10.00 tot 13.00 uur bij
De Wevershof aan de Roeterskamp
5 en van 10.00 tot 16.00 uur bij De
Koppeling aan de Molensteen 3.
Brons - De gemeente Dalfsen
heeft besloten een aantal diefstalgevoelige bronzen beelden te
vervangen door replica’s. De gemeente Hardenberg, die onlangs
is geconfronteerd met de diefstal
van een oorlogsmonument in Mariënberg, zegt geen beelden uit de
openbare ruimte te halen. “Dit zijn
kunstwerken die gemaakt zijn voor
de openbare ruimte, om iedereen de
kans te geven daarvan te genieten.
We betreuren het dat er mensen zijn
die een monument van ons hebben gestolen, maar dit mag geen
aanleiding zijn om ze dan maar uit
de samenleving te halen”, zegt een
woordvoerster van de gemeente.
Hardenberg had eerder al aangegeven dat het beveiligen van beelden
te kostbaar is. Alleen het monument
van Kees Verkade is vorig jaar beveiligd tegen diefstal.
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De professor Waterinkschool liet zich zien en horen op de Markt in Hardenberg.
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HARDENBERG – Minister Marja van Bijsterveld, VVD-kamerlid Ton
Elias en PPV’er Harm Beertema moesten het vorige week dinsdag ontgelden tijdens onderwijsprotesten tegen de bezuinigingsplannen voor
het passend onderwijs. Meer dan 50.000 leerkrachten hadden zich in de
Amsterdam Arena verzameld om duidelijk te maken dat ze de plannen om
300 miljoen te bezuinigen niet zien zitten.
Uit de gemeente Hardenberg waren geen grote groepen afgereisd, zodat
maar twee scholen hun deuren helemaal hadden gesloten: de Elzenhof in
Hardenberg-Baalder en de Groen van Prinstererschool in Dedemsvaart.
Ander onderwijspersoneel hield acties op school of zocht het publiek op,
zoals de professor Waterinkschool in Hardenberg. Leerlingen, leerkrachten

en ouders voerden een flashmob uit op de Markt. Volgens directeur Aaldert
Renting was het personeel niet in Amsterdam aanwezig om de leerlingen niet in problemen te brengen. “Onze leerlingen hebben een bepaald
dagritme en dat willen we niet verstoren. Maar om aan te geven dat de
plannen van de minister slecht voor het onderwijs zijn vonden we dat we
wel iets moesten doen. De bezuinigingen gaan ten koste van de zwakste
leerlingen.” Het onderwijs heeft de minister aangeboden het geld voor
prestatiebeloningen te gebruiken om de bezuinigingen te betalen, maar Van
Bijsterveld heeft dat afgewezen. “Het gaat ons dus niet om onze baan of
ons salaris maar om de kansen voor kinderen die extra zorg nodig hebben.
Jammer dat de minister dat niet ziet”, aldus Renting.

Bouw op terrein Marslaan vervroegd

Bloemetje voor Kyra Lamberink

HARDENBERG – Op de plek van de vroegere huishoudschool
Clara Feyoena aan de Marslaan in Hardenberg komen onder
meer 57 woningen voor bewoners van zorgcentrum Clara Feyoena Heem. Zij maken deel uit van een woonzorgcomplex van
75 woningen op het terrein tussen Marslaan, Prengerlaan en
de nieuwe centrumstraten Blauwververstraat en Barbierstraat.

BERGENTHEIM - Wielrenster Kyra Lamberink uit Bergentheim is vorige
week in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur. Wethouder Douwe
Prinsse heeft de 15-jarige leerling van het Vechtdal College gehuldigd,
omdat ze begin februari tijden het Nederlands Kampioenschap in Alkmaar
eerste is geworden op het onderdeel Omnium in de categorie nieuwelingen
meisjes 2011-2012. Omnium is een combinatieklassement van het baanwielrennen. Kyra reed de 500 meter, een wedstrijd over 20 ronden, een
puntenkoers en 2 kilometer achtervolging. Ze kreeg voor haar prestatie
van de gemeente een bos bloemen en een cadeaubon.

De 57 woningen vormen de vervangende woonruimte voor bewoners
van de verouderde driepersoonskamers in het Clara Feyoena Heem.
Het verzorgingstehuis heeft van
de rijksoverheid te horen gekregen
dat de vervangende huisvesting
per 1 januari 2014 klaar moet zijn.
Om dit mogelijk te maken moet
komende zomer met de bouw
worden begonnen, maar dan moet

eerder dan gepland gestart worden
met het bouwrijp maken van het
terrein, zelfs al voordat het bestemmingsplan in werking is getreden.
Omdat het een uitzonderlijke situatie is hebben B&W besloten
toestemming te geven voor het
aanbrengen van kabels, leidingen en
riolering en het aanbrengen van een
puinbaan voor de nieuwe wegen.

Scholen in actie tijdens zwerfafvalweek
SIBCULO - Tijdens de vierde editie van de grote zwerfafvalweek Natuurlijk Schoon van 12 t/m 16 maart, gaan meer dan 1043 scholieren en
vrijwilligers van 23 scholen en verenigingen uit de gemeente Hardenberg
de straat op om zwerfafval op te ruimen. Wethouder Jannes Janssen heeft
besloten om de leerlingen een handje te helpen en gaat daarom op vrijdag
16 maart zelf zwerfvuil prikken. Hij doet dat samen met de leerlingen van
de CNBS Windesheim in Sibculo.

