Woensdag 13 november 2013

Kortweg
G-volleybal - Volleybalvereniging
Kangeroe en de Baalderborggroep
slaan de handen ineen om in Hardenberg G-volleybal op te starten
voor mensen met een verstandelijke
of verstandelijke en lichamelijke
beperking. Donderdag 14 en 21
november zullen de trainers van
Kangeroe van 18.30 tot 19.30 uur
twee proeftrainingen verzorgen
in sportzaal De Tol van de Baalderborg. Bij voldoende deelname
wordt gekeken op welke manier dit
initiatief wordt doorgezet.
Veldzicht – Staatssecretaris Teeven
van Veiligheid en Justitie heeft vorige week de Tweede Kamer laten
weten dat TBS-kliniek Veldzicht in
Balkbrug openblijft en naast TBSpatiënten ook vreemdelingen met
een ernstige psychiatrische stoornis gaat behandelen. Wel moet de
kliniek bezuinigen door het aantal
plekken voor patiënten met een
derde te verminderen. Door deze
maatregelen kunnen minimaal 250
hele banen behouden blijven.

Een paar jaar geleden stond met
enige regelmaat een kleine advertentie in een lokaal weekblad, met
ongeveer de tekst: “Biedt zich aan
- jongeman met kettingzaag – voor
allerlei klussen.” Die advertenties
zie je niet meer. Of hij heeft zijn
zaag aan de wilgen gehangen of hij
is lid geworden van de vrijwillige
brandweer. Want als brandweerman
moet je regelmatig een kettingzaag
hanteren, zoals twee weken geleden
weer eens duidelijk werd tijdens
de eerste herfststorm van dit jaar.
Echt een hobby voor technische
knapen, want je mag niet alleen
voor hovenier spelen, soms wordt
er ook gezaagd als er een dak van
een auto verwijderd moet worden.
O ja, en spuiten doen ze ook nog.
Afwisselend werk, lekker in de
buitenlucht en je maakt nog eens

ergee
.............

wat mee. Je zou er een boek over
kunnen schrijven. En dat is dan
ook gebeurd.
Oud-docent Klaas Oosterkamp
heeft de geschiedenis beschreven
van de korpsen in Hardenberg,
Bergentheim en Slagharen. Dat er
een boek moest komen heeft hij
trouwens niet zelf bedacht maar het
idee is ontsproten aan het brein van
vijf oud-leden van de brandweerkorpsen plus eentje die nog steeds
actief is. Vijf jaar geleden besloten
ze materiaal bijeen te brengen en
nu ligt er een fraai boek. Met onder
meer een verhaal over gemeentearbeider Grootoonk, jarenlang

woonachtig aan de Ganzenstraat
en in later jaren mijn achterbuurman aan de Trompstraat. Hij was
ook koster van de hervormde kerk
aan de Voorstraat, waar dominee/
dichter Willem Barnard enkele jaren
de Hardenbergers van geestelijk
voedsel heeft proberen te voorzien.
Onder het pseudoniem Guillaume
van de Graft heeft hij een gedicht
over Grootoonk geschreven, dat als
volgt begint: Sirene en bezemsteel
zijn instrumenten in zijn hand, hij
loeit water naar de brand en de
straat wordt door hem bespeeld.
Hendrik Grootoonk werkte bij de
gemeentelijke straatreiniging en bediende bij brand ook de sirene. Door
dit gedicht werd Grootoonk een van
de bekendste brandweerlieden van
Hardenberg, noteert Oosterkamp in
het boek. Dat mag zo zijn, alleen

wist buiten Hardenberg niemand dat
met de gemeenteambtenaar Hendrik
Grootoonk werd bedoeld.
Nog sterker: buiten Hardenberg
en omgeving kende waarschijnlijk
niemand een Grootoonk. Het is
namelijk een echte Hardenberger
naam. In 1947 waren er in heel Nederland 128 personen met de naam
Grootoonk, waarvan 54 in Overijssel en 50 in Drenthe. Dat was toen
nog niet per gemeente uitgesplitst,
maar als je de cijfers van 2007
bekijkt wordt het duidelijk dat de
meeste Grootoonks in Hardenberg
wonen (49), met op de tweede plaats
Coevorden (35). Als u dat van uw
familienaam ook eens wilt bekijken
is een zoektocht op de Nederlandse
Familienamenbank aan te bevelen:
www.meertens.knaw.nl.nfb

Zoektocht naar bommen en granaten
in kanaal Almelo-De Haandrik

Landbouwverkeer - In de maand
november volgen 140 leerlingen
van scholen in de gemeente Hardenberg het project Veilig Omgaan
Met Opvallend Landbouwverkeer.
Tijdens het project krijgen de leerlingen inzicht in de gevaren van
landbouwvoertuigen en leren ze hoe
ze hiermee om moeten gaan. Het
project bestaat uit een theoretisch
deel op school en een praktijkdeel
op locatie.
Bevallen - Maandag 18 november
van 20.00 tot 22.00 uur wordt in
het Röpcke-Zweers ziekenhuis in
Hardenberg een voorlichtingsavond
gehouden voor zwangere vrouwen
en hun partner. De voorlichting is
bedoeld om aanstaande ouders voor
te bereiden op de komst van de baby
en de kraamtijd thuis, maar ook op
een eventuele ziekenhuisopname.
Aanmelden kan dagelijks tussen
9.30 en 11.30 uur bij het secretariaat
gynaecologie.
Frits – Deze week is de veertiende
editie van de Frits de Zwerver
schijfwedstrijd van start gegaan.
Jonge schrijvers tussen de 14 en 18
jaar die op school zitten of wonen
in het gemeentelijk samenwerkingsverband Regio IJssel-Vecht kunnen
tot eind januari 2014 hun schrijftalent beproeven op het thema Verduistering. Voor de beste inzendingen worden drie prijzen beschikbaar
gesteld, van 300, 200 en 100 euro.
De prijzen worden op 25 april 2014
uitgereikt in het gemeentehuis van
Hardenberg. De afgelopen twee jaar
is de prijs gewonnen door Charlotte
Polman uit Ommen, leerling van het
Vechtdal College in Hardenberg. De
sluitingsdatum voor de wedstrijd is
31 januari 2014. Het wedstrijdreglement kan opgevraagd worden bij de
IJsselacademie in Kampen.
Kleppertoer – Het Klepperseizoen
2013 zit erop. Bijna 4000 personen
hebben de bustochten met gids door
de regio meegemaakt. Dit jaar ging
de tocht grotendeels door de Duitse
buurgemeenten, volgend jaar wordt
Noord-Overijssel bezocht, tot aan
Staphorst waar de traditionele
koffiestop wordt gehouden in de
Staphorster museumboerderij .
De eerste rit staat gepland voor 13
mei. De organiserende Historische
Vereniging Hardenberg heeft de
tarieven voor zowel individuen als
groepen op hetzelfde niveau als dit
jaar kunnen houden.
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ALMELO/HARDENBERG - Een
bedrijf als Ballast Nedam is vast
en zeker blij met de zoektocht van
duikers door het kanaal AlmeloDe Haandrik naar verdachte
objecten. Vorige week maandag
zijn de duikers met zoeken begonnen en meteen de eerste dag
is al een aanhangwagen van het
bouwbedrijf naar boven gehaald
die twee jaar geleden is gestolen.
De schoonmaak is bedoeld om
mogelijke explosieven op te ruimen voordat er gebaggerd wordt,
maar wat tot nu toe is gevonden
kan grotendeels onder de noemer
schroot geschaard worden.
De provincie Overijssel wil dat het
kanaal Almelo-De Haandrik wordt
uitgebaggerd, zodat het toegankelijk is voor schepen van 700 ton.
Voordat het zover is moet men er
zeker van zijn dat er veilig gewerkt
kan worden. Daartoe is afgelopen
zomer eerst een bodemscan gemaakt, waarop tientallen objecten staan die onderzocht moeten
worden: 49 grote objecten in de
gemeente Almelo en 53 stuks in de
gemeente Twenterand. In de andere

gemeenten langs het kanaal - Hellendoorn (Daarlerveen), Ommen
(Beerzerveld) en Hardenberg – ligt
kleiner materiaal dat gezeefd moet
worden.
De verdachte plekken worden
door gespecialiseerde duikteams
onderzocht. Mocht blijken dat er
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn, dan wordt
de Explosieven Opruimingsdienst
ingeschakeld. Uit archiefonderzoek
is gebleken dat het gebied door
Amerikanen en Engelsen in de
oorlog is gebombardeerd, zodat er
nog explosieven op de bodem van
het kanaal kunnen liggen, maar de
verdachte objecten kunnen ook fietsen, olievaten of rollen prikkeldraad
zijn. Vóór de zomer van 2014 moet
het kanaal schoon zijn en uitgebaggerd tot een diepte van 3,5 meter.
“En dan is het bedrijfsleven aan de
beurt”, vertelde gedeputeerde Gerrit Jan Kok woensdag in Aadorp
tijdens een bijeenkomst voor de
media. “Wij hebben ervoor gezorgd
dat er op een moderne manier vracht
over water vervoerd kan worden en

nu moeten de bedrijven iets laten
zien.” De provincie heeft dan zo’n
19 miljoen euro in het kanaal geïnvesteerd. Voor dat geld zijn onder
meer vijf bruggen vervangen, zodat
bredere schepen van het kanaal gebruik kunnen maken. Tocht blijven
er nog twee knelpunten over, namelijk de brug bij de Gouden Ploeg in

Bergentheim en de brug in Loozen,
tussen hardenberg en Gramsbergen.
Eigenlijk zouden die ook vernieuwd
moeten worden maar daarvoor is
geen geld beschikbaar. “En dat
geld komt er voorlopig ook niet”,
vertelde Kok. “Het kanaal is straks
goed bevaarbaar, ook als die twee
bruggen niet vervangen worden.”

Voedselbank heeft nieuw onderkomen
HARDENBERG – Na een zoektocht van bijna een jaar heeft de
Voedselbank Hardenberg-Ommen
eindelijk een nieuw onderkomen
gevonden. De oude plek, het vroegere notariskantoor aan De Brink in
Heemse, moet van eigenaar Beter
Wonen per 1 januari 2014 worden
verlaten. Sinds 1 november is de
hal van schildersbedrijf Lennips
aan de Zwingel in Baalderveld
het nieuwe onderkomen. Lennips
is al enige tijd geleden verhuisd
naar industrieterrein Broeklanden
en sindsdien staat de hal leeg. De
komende twee maanden kan de
Voedselbank gebruiken om het
nieuwe pand gebruiksklaar maken.

In het Beleidsplan Armoede 20142017 van de gemeente Hardenberg,
dat de gemeenteraad nog moet
vaststellen, staat dat de Voedselbank
structureel ondersteund wordt met
een bedrag van maximaal 10.800
euro als bijdrage in de huurkosten.
Gebruikelijk is dat bij projecten
waar zowel Hardenberg als Ommen bij betrokken is de grotere
gemeente ¾ van de kosten betaalt
en de kleiner ¼. Samen betalen de
gemeenten de totale huurkosten, zodat de Voedselbank zich kan richten
op haar kernactiviteit, namelijk het
ondersteunen van gezinnen die het
financieel niet meer zelf redden.

