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Alleen een kapitaalkrachtig bedrijf
kan ervoor zorgen dat er toch een
Van Riemsdijktrein, een Clara Feyoenatrein, Frits de Zwervertrein,
Albertus Risaeustrein of Willem
Barnardtrein door het Vechtdal tuft.
Dertien treinen waarmee vervoersbedrijf Arriva gaat rijden van Emmen naar Zwolle en van Hardenberg
naar Almelo hebben inmiddels een
naam gekregen. De naamgeving
van de veertiende trein wordt onderdeel van de actie 538 voor WarChild, die in maart van start gaat.
Tijdens de actie kunnen bedrijven
bieden op de treinnaam. Het bedrijf
met het hoogste bod krijgt in ruil
daarvoor zijn bedrijfsvermelding op
de veertiende Vechtdaltrein.

Verplaatsing
Het jaarlijkse Oud & Nieuw tentfeest in Hardenberg wordt verplaatst van de Europaweg naar de
Kellerlaan. Het terrein tegenover
het politiebureau is niet meer beschikbaar vanwege grondwerkzaamheden. De organisatoren hebben in overleg met gemeente en
politie besloten uit te wijken naar
het terrein van Habo Events.

Wat is het leukste dorp van Overijssel, wie heeft de leukste kroeg, wie
kan de leukste taarten bakken, wie is
de leukste werkgever, mutsenbreier,
dopeslikker of kwetsendestukjesschrijver? De verkiezingsmaffia
beleeft gouden dagen, want je hebt
de ene verkiezing nog niet gehad
of de andere kondigt zich al aan.
En steeds worden appels met peren
vergeleken of nee, zelfs dat niet, je
moet kiezen tussen personen of dingen die je eigenlijk niet kent. Toen
de Hardenbergse Anja Dalhuizen alleen nog maar bekend had gemaakt
dat ze mee zou doen aan The Voice
of Holland werden op Facebook en
Twitter al berichten rondgestuurd
dat men vooral op haar moest stemmen, terwijl niemand nog een noot
had gezongen en de tegenstanders
onbekend waren. Een verkiezing
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van niks derhalve, want het enige
doel was een streekgenoot aan een
prijs helpen. Maar ja, die prijs zou
afstralen op haar woonplaats en op
alle inwoners, zodat het bijna landverraad was als je niet een stem op
haar uitbracht .
En nu is er weer een Hardenbergse
bij zo’n verkiezing betrokken,
namelijk de strijd wat de Mooiste
Taart van Overijssel is. En daar
wordt niet een vrouw van zekere
leeftijd mee bedoeld maar eetbaar
baksel. Juryvoorzitter is Mirjan
Hamberg uit Hardenberg, met maatje XL (wat haar cakes betreft). Een
onzinnige wedstrijd want een taart

is in de eerste plaats bedoeld om
gegeten te worden en niet om mooi
te zijn. Dat laatste is niet verboden
maar niet het wezenlijke van een
taart. Hier, nog zo een, ook actueel: het Leukste Restaurant van de
provincie Overijssel, met deelname
van de Ganzenhoeve in Holthone.
Er zijn honderden restaurants in
Overijssel. Wil je eerlijk een winnaar kunnen aanwijzen moet je ze
allemaal bezoeken. Daar heb je dan
wel een godsvermogen voor nodig
en er moeten meer dan 24 uur in een
dag gaan om alle tenten voldoende
aandacht te geven.
Er is zelfs een bedrijfje dat geld
verdient aan deze gekkigheid, de
Vote Company. Organisator van DeZwembad-Van-Het-Jaar-verkiezing
en het onvolprezen festijn De-Bes-
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te-Dagje-Uit-verkiezing. Allemaal
met hoofdletters geschreven want
hard geblèr gaat voor kwaliteit. Als
je ook een verkiezing wilt organiseren kunnen ze je vast en zeker
van dienst zijn, mits je voldoende
pegels naar hun bankrekening
overmaakt. Oh ja, en ze zoeken er
desgewenst goede doelen bij en
als je iets wilt doen op het gebied
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen hebben ze ook best wel
ideeën. U vraagt en wij zoeken er
wel een verkiezing bij, zoiets. Wat
dacht u van de verkiezing van De
Meest Belachelijke Activiteit Van
Het Afgelopen Jaar? Ach, eigenlijk
ken ik de winnaar al.

Lipdubben voor geld en goede cijfers

Straatverlichting
Het licht gaat weer schijnen voor
de grensbewoners van de gemeente
Hardenberg. De proef waarbij de
openbare verlichting in een deel
van het buitengebied is gedoofd
wordt 21 december beëindigd. Alle
lampen gaan weer aan, behalve bij
de drie oversteken van de Duitslandweg. Volgens buurtbewoners
voldoet de verminderde verlichting
prima. De gemeente wil met het
experiment onderzoeken of er electriciteit bespaard kan worden. Het
was de bedoeling eind januari met
de proef te stoppen, maar er zijn nu
al voldoende gegevens verzameld.
Maandag 17 december begint een
nieuwe proef met de verlichting
binnen de bebouwde kom van de
Hoogenweg. Om en om wordt een
straatlantaarn gedoofd. Deze proef
eindigt 31 januari 2013.

Scootmobielen
Liberaal Hardenberg wil van B&W
weten of de gemeente voor niets
betaalt voor het onderhoud van
scootmobielen. In de gebruiksovereenkomst staat dat de gebruiker verplicht is voor onderhoud contact op
te nemen met een door de gemeente
gekozen firma. Als contact met die
firma wordt opgenomen is de reactie dat er alleen onderhoud wordt
gepleegd als er een reparatie moet
plaatsvinden. LH wil nu weten of de
gemeente al die jaren heeft betaald
voor jaarlijks onderhoud dat niet
wordt uitgevoerd. De reactie van
B&W volgt binnenkort.

Hulp voor De Wolden
Als er brand uitbreekt in Drogteropslagen (gemeente De Wolden)
kunnen de brandweerlieden uit
Slagharen eerder ter plekke zijn
dan de eigen brandweer. Hetzelfde
geldt voor Elim (gemeente Hoogeveen) en de vrijwillige brandweer
van De Krim. Maandag is door de
drie betrokken burgemeesters een
overeenkomst ondertekend die deze
burenhulp regelt.

De opnames van de Lipdub door havoleerlingen van het Vechtdal College.
HARDENBERG - Het wereldrecord Lipdub staat sinds begin oktober van dit jaar op naam van Schiedam, met een deelname van 7300
personen. In het centrum van Hardenberg waren donderdagavond
wat minder mensen op de been tijdens hun Lipdub-opname en ook
twee dagen daarvoor, toen scholieren van het Vechtdal College hun
Lipdub opnamen, waren er niet zoveel deelnemers. Het doel van beide
Hardenberger evenementen was dan ook wat anders dan het vestigen
van een record.
Een Lipdub is een filmpje waarbij
een groep mensen een nummer
playbackt, het liefst opgenomen in
één lange shot. Het fenomeen is in
2005 bekend geworden bij het grote
publiek toen Britse militairen in
Irak een nummer van Neil Sedaka
opnamen en de video op Youtube
plaatsten. De Lipdub die donderdag
in het centrum van Hardenberg is
opgenomen is een activiteit van
enkele Hardenberger vrienden die
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via sponsoring geld willen inzamelen voor Serious Request, de actie
van 3FM om het Nederlandse Rode
Kruis financieel te steunen. Dankzij
de steun van de Stichting 2015 die maximaal 3500 duiten in het
zakje doet - kan naar schatting zo’n
10.000 euro worden overgemaakt.
Het was wat temperatuur betreft een
koude bedoening, maar de deelnemers hadden er niet minder lol om.
Een beetje meedansen op de liedjes
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van Anja Dalhuisen (The Voice of
Hardenberg en verre omstreken)
zorgde voor wat warmte, in elk geval voldoende om een paar keer een
plek op de Markt of in de Voorstraat
in te nemen voor een playbackrol in
het filmpje, want de cameraploeg
moest vier keer de straten op en neer
voordat de organisatoren helemaal
tevreden waren. Het is de bedoeling dat het geldbedrag zondag 23
december naar het Glazen Huis in
Enschede wordt gebracht.
De Lipdub van de havo- en vwoscholieren was een profielwerkstuk van zeven examenleerlingen.
Na weken van voorbereiding zijn
dinsdag 4 december de opnames
gemaakt in en rond het schoolgebouw. Een uren durend karwei dat

ook van invloed was op het schoolleven van andere scholieren, omdat
lokalen gewisseld moesten worden
en bepaalde gangen en de aula voor
hen gesloten waren.
Voor de deelnemers was met name
de buitensessie op het terrein achter
de school een ‘uitdaging’, zoals dat
tegenwoordig heet. Eigenlijk wordt
daarmee bedoeld dat het drommels
koud was en dat je lang moest
wachten omdat de scènes enkele
keren geoefend moesten worden
voordat het echt goed was. Aan de
goede sfeer deed dat trouwens geen
afbreuk en het kan niet anders of
op het eindproduct kan iedereen
zien dat de hele dag de lol en het
enthousiasme er vanaf spetterden.
Dat eindresultaat is te vinden op
vimeo.com/54905908

Provincie wil bouw landhuis Diffelen toch mogelijk maken

Contracten HHC

GS van Overijssel zijn van plan de gemeente
Hardenberg toestemming te geven een landhuis te laten bouwen bij de Vecht in Diffelen.
De ontheffing is nodig omdat het bouwvlak
deel uitmaakt van de Ecologische hoofdstructuur, die bedoeld is voor nieuwe natuur. Het

HARDENBERG – HHC-spits Sargon Gouriye (gou-rie-jee) heeft zijn
contract met twee jaar verlengd tot
2015. Bankzitter Vincent Voshaar
(HHC-er sinds 2005) verlaat de club
aan het eind van het seizoen.

landhuis maakt onderdeel uit van een nieuw
landgoed Uilenkamp, waarvan het grootste
deel wordt veranderd in nieuwe natuur. Omwonenden konden enkele maanden geleden bij
de rechter de bouw nog tegenhouden, naar nu
blijkt slechts tijdelijk.

