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Kortweg
Winnaar - De wijkboerderij Baalder is opnieuw in de prijzen gevallen. Vorig jaar won het een Appeltje van Oranje met het project
Samen Slimmer. Hierbij werken
de wijkvereniging, Baalderborg, de
gemeente en AOC De Groene Welle
samen om cliënten van Baalderborg
te integreren in de samenleving.
Dit project is uitgebreid met het
inrichten van een moestuin en er
wordt natuur- en milieuonderwijs
voor basisschoolleerlingen gegeven. Zaterdag 23 november zijn in
Amersfoort uit 33 genomineerden
twaalf Groen Dichterbij Icoonprojecten 2014 verkozen, in elke
provincie één. De herinrichting van
het terrein om de boerderij is één
van de prijswinnaars, wat behalve
waardering een bedrag van 20.000
euro heeft opgeleverd.
Reestdal – In natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg houdt Jacob
van de Weele donderdag 28 november een lezing over het Reestdal.
Van 20.00 tot 21.30 uur vertelt deze
ecoloog van Landschap Overijssel
over dit gebied op de grens van
Drenthe en Overijssel. De natuur in
dit beekdallandschap is rijk aan bijzondere planten en dieren, waar Van
der Weele veel van kan laten zien.

Minister-president Willem Drees
heeft de PvdA verlaten, minister
Marcel van Dam heeft de PvdA
verlaten en nu is ook het Hardenberger raadslid Wim Kloekhorst uit de
partij gestapt. Alle drie op hun eigen
niveau prominente leden, die zich
niet meer herkenden in de koers van
de partij. Ze zijn overigens wèl op
heel verschillende gronden opgestapt. Kloekhorst liet weten dat hij
graag nog zou doorgaan als raadslid
en dat hij daarom een plekje op de
kieslijst zou willen hebben. Hij is al
32 jaar raadslid, snapt dat de partij
de jongere garde een kans wil geven
maar had zichzelf een plekje op een
onverkiesbare plaats toegedacht,
zodat de kiezers konden beslissen
of ze een ervaren kracht wel of niet
in de raad wilden hebben. De lokale
Partij van de Arbeid zag echter de
bui hangen. Kloekhorst heeft al
twee keer op een onverkiesbare
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plaats gestaan en is toen telkens
door voorkeurstemmen toch in de
raad beland. De kans bestond dat
dit weer zou gebeuren en dan komt
er niets terecht van de (nieuwe)
partijregel dat iemand niet langer
dan 12 jaar raadslid mag zijn. Wim
Kloekhorst heeft daarop zijn zetel
opgegeven en gaat verder als lid
van OpKoers.
Of de ontvangst als de Verloren
Zoon nou wel zo verstandig is van
de huidige OpKoers-mensen is
maar de vraag. Want stel je voor dat
de kieslijst wordt 1 Annie Kelder,
2 Hans Botter en 3 (of 13) Wim
Kloekhorst, dan bestaat de kans
dat Kloekhorst door voorkeurstemmen het huidige raadslid Botter

voorbijstreeft. Een ‘stemmenkanon’
kan handig zijn, maar dus ook een
bedreiging.
Ik weet niet of het toeval is, maar
tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag, de eerste zonder
Wim Kloekhorst, ging het onder
meer over gezondheid, over jeugd
en over alcohol. De Hardenberger
jeugd drinkt nogal veel, was uit
onderzoeken van de GGD gebleken,
en het debat ging onder meer over
de vraag of er ook voorlichting moet
komen op de basisscholen. Het drinken van alcohol tast je hersens aan,
vooral overmatig gebruik. Dan kun
je niet vroeg genoeg beginnen met
voorlichten, is de GGD-mening. En
laat nou net de avond vóór het debat
RTL Nieuws bekend maken dat de
scholen in de gemeente Hardenberg
het slechtst scoren op de CITOtoets. Niet het slechtst van de regio,

niet van de provincie Overijssel,
nee, van heel Nederland. Gelukkig
niet alle scholen, maar voldoende
om gemiddeld een slecht rapportcijfer te krijgen. Vooral scholen
van een bepaalde signatuur scoren
slecht, maar dat zal waarschijnlijk
niets met het alcoholgebruik te
maken hebben.
In Hardenberg zijn we dus dom en
we zuipen te veel, maar we zijn wèl
goed bezig. Wij staan ondernemers
namelijk telefonisch het best te
woord. Nou ja, wij, de gemeenteambtenaren doen dat. Dat blijkt uit
een onderzoek van de Kamer van
Koophandel onder 40 gemeenten
in Oost-Nederland, die de afgelopen maanden een mystery guest op
pad heeft gestuurd. Hardenberg is
volgens die mysterieuze gast een
uitblinker. Mooi om te weten dat we
toch niet helemaal van God los zijn.

Koeien niet verplicht in de wei

Winterslaap – Fietsers die sinds
april van dit jaar gebruik konden
maken van het veerpontje over
de Vecht bij het Duitse dorp Laar
moeten weer omrijden. Het pontje
is uit de rivier getakeld en naar een
schuur in de buurt gebracht voor
zijn winterslaap. Burgemeester Daniela Kösters van de Hardenberger
buurgemeente Emlichheim vertelde
tevreden te zijn over het gebruik.
Met name in het weekend stond er
soms een rij fietsers om overgezet
te worden. Of eigenlijk om zichzelf
over te zetten, want het veerpontje
werkt op handkracht. Vanaf april
2014 is Fähr Harm weer in bedrijf.
Kerstmarkt – In de Hardenberger
buurgemeente Emlichheim wordt
zaterdag 30 november en zondag
1 december een Weihnachtsmarkt
gehouden. Meer dan 40 verkopers
uit zowel Duitsland als Nederland
presenteren decoratie- en handwerkartikelen. Nikolaus en knecht
Ruprecht bezoeken zaterdag van
15.30 tot 16.30 uur de markt.
Koninkrijk – In het museum aan
het Meiboomplein in Gramsbergen wordt zaterdag 30 november
de expositie 200 jaar Koninkrijk
geopend. Er is materiaal ontvangen
van Gramsbergenaren en daarnaast
heeft het Oranjemuseum in Diepenheim spullen in bruikleen afgestaan,
zodat een beeld getoond kan worden
van Willem I tot Willem-Alexander.
Harmonie – Crescendo Gramsbergen geeft zaterdag 30 november
vanaf 20.00 uur een concert in de
sporthal in Gramsbergen. Er wordt
opgetreden door het A-orkest, het
jeugdorkest en een blokfluitgroep.
Positief – Ondanks stemmingmakerij bij een enkele supporter na 5 nederlagen op rij in de Topklasse bleef
het gros van fans, bestuurders en
spelers achter HHC-trainer Marcel
Groninger staan. De positieve uitstraling had misschien zijn weerslag
op het team, want de Hardenbergers
wonnen zaterdag met 0-2 van Scheveningen. Zaterdag speelt HHC
de laatste thuiswedstrijd van 2013
tegen Spakenburg. Op 7 en 14 december volgen nog uitwedstrijden.
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HARDENBERG – Onderzoek eens of je als
gemeente ervoor kunt zorgen dat er straks nog
steeds koeien in de wei staan en niet allemaal
op stal. Een motie met die achterliggende
gedacht is vorige week dinsdag ingediend
door de fracties van de PvdA en GroenLinks.
Aanleiding was de mogelijke verhuizing van
een groot melkveebedrijf van Ommen naar
Hardenberg.
Het is de bedoeling dat het bedrijf van Beren Jan
Warmelink uit Stegeren verplaatst wordt naar
de Elfde Wijk in Rheezerveen omdat hij nu in
een kwetsbaar natuurgebied zit. De raad moest
dinsdag beslissen of hij moet onderzoeken wat de

gevolgen zijn van die verhuizing op het milieu,
een zogenoemde MER-procedure. Nadat alle
voors en tegens waren afgewogen stemde de raad
in met het voorstel van B&W, waarbij Dirk van
der Valk (CDA) aangaf dat wanneer de uitkomst
van het onderzoek positief is het bestemmingsplan wordt aangepast om de verhuizing mogelijk
te maken.
Voordat het zover was probeerde Rein Jonkhans
(PvdA) de andere partijen mee te krijgen in zijn
poging de koe niet uit beeld te laten verdwijnen.
Als in 2015 het melkquotum wordt afgeschaft
kunnen grote bedrijven ontstaan die pas rendabel zijn als de koeien op stal blijven, zodat ze

Debuutsingle Anja Dalhuisen
HARDENBERG - Zangeres Anja
Dalhuisen uit Hardenberg, bekend
van The Voice of Holland, heeft
haar eerste single opgenomen.
Normaal zingt ze met haar band
The Funky Soulmates in het Engels,
maar de debuutsingle Tegenlicht is
een Nederlandstalig lied.
De opbrengst van de cd-single is bestemd voor Jayden Hobers. De 5-jarige knaap uit Nieuw-Amsterdam

heeft een zeldzame hersentumor.
In Nederland is hij uitbehandeld
maar zijn ouders hebben hoop dat
een behandeling in het buitenland
succesvol kan zijn. Hardenberger
Bert Nonkes heeft hierover een gedichtje geschreven, waar Jan-Anne
van der Wel muziek onder heeft
gezet. Vervolgens is het lied opgenomen en heeft het Hardenberger
bedrijf Studuo28 er een videoclip
bij gemaakt.

snel en makkelijk gevoerd en gemolken kunnen
worden. Slecht voor het dier en slecht voor het
beeld van het platteland vond Jonkhans, die Kees
Slingerland (GroenLInks) meekreeg. De andere
partijen vonden dat de raad niet op de stoel van
de ondernemers moet gaan zitten. Ook wethouder
Prinsse voelde daar niets voor, omdat volgens
hem de wetgeving niet toestaat dat je boeren verplicht bij een wijziging van het bestemmingsplan
de koeien buiten te houden. Wèl wilde hij kijken
welke aspecten van de motie gebruikt kunnen
worden voor een discussie over de toekomst van
de landbouw. Voor de PvdA en GroenLinks was
die toezegging voldoende om de motie niet in
stemming te brengen.

Donderdag 28 november wordt de
single om 21.00 uur in café Docks
in Hardenberg gepresenteerd waarna hij een dag later te koop is, onder
meer via de website van het project
www.hardvoorleven.nl.

Nieuwe dienstregeling

Later met de trein
HARDENBERG – Vanaf 15 december kan op de lijn ZwolleEmmen op zaterdag later met de
trein worden gereisd. De extra rit

vertrekt om 00.56 uur uit Zwolle
en komt om 01.53 uur aan in
Emmen. Dat is de belangrijkste
wijziging van vervoerder Arriva in
de nieuwe dienstregeling, die zoals
elk jaar half december van kracht
wordt. Doordat Arriva met ingang
van december behalve op de lijn
Zwolle-Emmen ook de vervoerder
is op de lijn Almelo-Mariënberg kan
de aansluiting van beide Vechtdallijnen eveneens verbeterd worden.
Reizigers kunnen alle wijzigingen
in de dienstregeling raadplegen via
de website vechtdallijnen.nl.

