Woensdag 20 februari 2013

Kortweg
Trein – Arriva bedenkt van alles om
meer mensen in de trein te krijgen.
Eentje daarvan is dat tijdens schoolvakanties een kind tot 12 jaar gratis
reist, mits een betalende volwassenen meereist. Het gratis reizen geldt
door de week vanaf 09.00 uur en
in het weekend de hele dag. Verder
hebben Gedeputeerde Staten van
Overijssel vorige week ingestemd
met de invoering van een groepsticket voor de Vechtdallijn Zwolle
– Emmen. Groepen reizigers zoals
schoolklassen kunnen bij Arriva een
ticket voor een groepsreis bestellen
tegen een korting van 25 procent.
Repareren - In natuurcentrum
De Koppel in Hardenberg wordt
zaterdag 2 maart een Repair Café
gehouden. Vrijwilligers proberen
kapotte spullen te herstellen. “U
kunt alle mogelijke spullen meenemen: of het nu om een gescheurd
kussensloop gaat of een kapot apparaat, de vrijwilligers doen hun best”,
beweert De Koppel. De werkplaats
is geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Er is iemand die zich mijn lot heeft
aangetrokken. Twee weken geleden
schreef ik dat mijn kapper er eind
maart mee stopt zodat ik op zoek
moet naar een nieuwe. En prompt
heeft zich een verse barbier aangediend. Weliswaar niet op dezelfde
plek als de vertrekkende, maar
goed, er is een ‘soort van’ opvolger.
“Welnee”, zeiden de meiden van
andere kapsalons in Hardenberg,
“dat zie je helemaal fout. Geen
opvolger, want je huidige kapper
heeft alleen maar ouderen als klant
(dank u wel dames!), die zagen we
niet als concurrent want die ouderen
stoppen er op een gegeven moment
mee. Maar nu komt er gewoon een
rivaal bij, de landelijke keten Ami,
die een plek zoekt in een leegstaande winkel aan de Markt. Met
eerst nog een bescheiden prijslijst
om klanten te trekken, maar daarna
schiet het tarief omhoog omdat je
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aan de Markt veel huur moet betalen.” Tja, ze zouden wel eens gelijk
kunnen hebben, hoewel ik mij wel
eens afvraag of de huurprijzen aan
de Markt nog steeds zo hoog zijn,
want het is al bijna geen A-locatie
meer vanwege de leegstand.
Wat de afgelopen week ook weer
speelde – of nog steeds – is de komt
van windmolens ten zuiden van
Dedemsvaart en ten noorden van
Ommen. Dit keer was de provincie
aan het woord en het leek wel wat
op de vergadering in Hardenberg.
Daar werd gezegd dat de gemeente
actie moet ondernemen omdat
anders de provincie gaat beslissen.
En bij de provincie werd gezegd dat
Overijssel actie moet ondernemen

omdat anders het Rijk gaat beslissen waar en hoeveel windmolens
er moeten komen. Eén van de 14
inspraakreacties bij de provincie
was afkomstig van de stichting
Bodor uit Rheezerveen. Deze club
denkt dat er eerst een kleine stap
wordt gezet met 9 molens en dat
er uiteindelijk een windmolenbos
van 21 stuks komt, dat vanwege
het geluid een Bulderbos wordt genoemd. We hebben bossen genoeg,
er hoeft er niet eentje bij, vertelden
ze tegen de leden van provinciale
staten. Die hebben nog niet allemaal
een standpunt ingenomen. CU en
GroenLinks zijn voor (“we hebben
windenergie nodig en Overijssel
staat garant voor 80 megawatt
schone energie”) terwijl de SP
tegen lijkt (“waarom vasthouden
aan kille cijfers als er goede argumenten tegenover staan”). Tijdens
de Statenvergadering van 6 maart

moet het definitieve besluit worden
genomen.
Nog meer heibel vorige week,
over een uitspraak van Henk Dunnewind, de nieuwe voorzitter van
de stichting Hardenberg Promotie.
Hij zag het al helemaal voor zich:
HHC speelt thuis en de bezoekende
mannen uit Noordwijk, Gouda,
Katwijk of Spakenburg nemen hun
vrouwen mee die dan lekker in kledingzaken in Hardenberg kunnen
snuffelen. Extra inkomsten voor de
middenstand, daar ging het om. Of
hij soms in de middeleeuwen leefde,
was de reactie van de dames. Als de
vrouwen meekomen komen ze voor
‘de voetbal’ en niet om te winkelen
want dat kunnen ze thuis ook wel.
Tijd dus voor een nieuw proefballonnetje, want dit exemplaar wordt
door de dames niet gewaardeerd.
dwd@sallander.nl

“Bofkip in plaats van plofkip”

Muzikale dokter - Jazzclub Hardenberg ontvangt zondag 24 februari de Achterhoekse dixielandjazzformatie Dokter, Jazz & Co.
De band maakt niet alleen muziek,
maar probeert het publiek middels
de aankondigingen en praatjes tussendoor te activeren. De zevenmans
formatie treedt op in de foyer van
theater De Voorveghter tussen 16.00
en 18.00 uur.
Hospice - Voor familie, vrienden
en bekenden van gasten die in het
achterliggende jaar in het Hospice
’t Huis aan de Vecht in Hardenberg
zijn overleden wordt in maart een
herdenkingsbijeenkomst gehouden.
De kosten van deze bijeenkomst
worden gedragen door de stichting.
Vrienden van het hospice. Het
Monuta Charity Fund vind het zo
bijzonder dat de vrijwilligers van
het hospice dit doen, dat een vertegenwoordiger van deze instelling
de afgelopen week naar het hospice
kwam om de stichting een financieel steuntje in de rug te geven van
duizend euro.
Meezingers – Voetbalvereniging
HHC organiseert regelmatig activiteiten voor de supporters na
een wedstrijd van het eerste elftal.
Zaterdag 13 april, na afloop van
de wedstrijd HHC – Spakenburg,
zal de Amsterdamse volkszanger
Bernardo zijn best doen het lokale
Oranjelegioen in de kantine te vermaken.
Kloostertuin - De Stichting Klooster Sibculo houdt maandag 25
februari om 20.00 uur een bijeenkomst in het museum Zichtbaar
Verleden in Sibculo. Aan de orde
komen de stand van zaken op het
kloosterterrein en de plannen voor
een kloostertuin. Gastsprekers zijn
Riet Karsch en Evert Lammers
van de kruidentuin Geertes Hof in
Almelo.
Slipjacht - Zaterdag 2 maart rijdt
de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging na 30 jaar weer een
slipjacht in de buitengebieden
van Hardenberg. Een slipjacht is
een activiteit waarbij een meute
jachthonden, gevolgd door ruiters
te paard een vooraf getrokken vossenspoor volgen. De deelnemers
vertrekken rond 14.00 uur vanaf de
manege op sportpark De Boshoek
naar de Oude Rheezerweg, waar het
startsein wordt gegeven.

www.deveenstreek.com

“Het welzijn van de dieren staat voorop, want schade aan dieren kost gewoon veel geld.”
SIBCULO – Ze zijn te goed opgevoed om verbaal van zich af te
slaan, maar het krenkt de eigenaars
van akkerbouw- en pluimveebedrijf Lohues aan de Kloosterdijk in
Sibculo wel een beetje dat van hun
sector alleen de slechte uitzonderingen onderwerp van gesprek zijn. Als
in een gesprek het woord ‘plofkip’
valt gaat bijna automatisch het
verdedigingsmechanisme in werking. “Omdat het zó onterecht is,
als je ziet wat hier en op de meeste

pluimveebedrijven gebeurt”, vertellen John en Anne Marie Lohues.

Zonder vergunning

van te maken, terwijl pas afgelopen
week toestemming kwam om de
kerk tot woning te mogen verbouwen. En aan de Jachthuisweg 8 is
begonnen met de bouw van een
nieuwe woning, terwijl de vergunningen nog niet binnen zijn. Er
stond al een woning, alleen valt de
nieuwe niet binnen het bouwblok en
dus moet er een vergunning worden
aangevraagd. Die komt er waarschijnlijk wel zodat de gemeente
de bouw niet gaat stilleggen, tenzij
iemand daar met goede redenen om
vraagt, is de reactie van B&W.

HARDENBERG - Behandel Edwin
Evers (Radio 538) eens als een gewoon burger, was vorige week een
reactie op het bericht dat de dj alvast
was begonnen met werkzaamheden
rond zijn nieuwe woning aan de
Hessenweg, terwijl hij nog geen
vergunning had. Wat hij doet zou
tientallen keren per jaar gebeuren.
Twee voorbeelden van afgelopen
week bevestigen dat. De gereformeerde Ichtuskerk in Bruchterveld
is al verkocht om er een woning

De term ‘plofkip’ – woord van het
jaar in 2012 – is jaren geleden voor
het eerst gebruikt door journalist
Wouter Klootwijk. Volgens de
gangbare omschrijving is het een
kip die in korte tijd zodanig wordt
vetgemest dat hij nauwelijks nog
op zijn poten kan staan. Maar dat
bestrijdt de familie Lohues. En
trouwens ook Wouter Klootwijk,
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vorig jaar in een interview van het zullen ze gedacht hebben. Vrijdag
radioprogramma Met het oog op waren de bestuurders op werkbemorgen. “Als je de kip niet slacht zoek in Sibculo, waarbij ze eerst
en maar door laat leven, dan krijgt bij de voorzitter van Plaatselijk
hij het moeilijk en niet tijdens de zes Belang rijschoolhouder Benny van
weken dat hij leeft. Wij weten hele- Dijk werden bijgepraat over de acmaal niet of de kip de zes weken die tiviteiten in het dorp en daarna op
hij leeft een ongelukkig leven heeft de fiets stapten voor een bezoek aan
gehad.” De gedachte dat het om kip- het bedrijf van de familie Lohues
pen gaat die in korte tijd volgestopt (begonnen in 1920 en uitgegroeid
worden met voer en groeihormonen tot een boerderij van 100 hectare
om maar zo snel mogelijk volwas- aardappelen, suikerbieten en graan
sen te worden is even hardnekkig en 120.000 mestkuikens). Het werkals onterecht, vinden de pluimvee- bezoek eindigde op sportpark De
houders, die graag zouden willen Dubbeltreffer waarbij onder meer
dat iedereen kon zien hoe het op de nieuwe sportaccommodatie van
hun bedrijf toegaat, hoe er perma- SVV ’56 werd bezichtigd.
nent gecontroleerd wordt of voer, In maart wordt samen met de beomstandigheden en dierenwelzijn langvereniging BBCH het centrum
in orde zijn. “Eigenlijk kun je hier van Hardenberg bezocht.
wel spreken van
bofkip in plaats
Verwarmen met gratis energie uit uw tuin?
van plofkip.”
Iedereen uitnodigen zal wat moeilijk gaan, maar het
college van B&W
moet te doen zijn,
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