Woensdag 9 april 2014

Kortweg
Bieb terug - Sinds het verdwijnen
van een vaste bibliotheekvestiging in de kernen De Krim en
Mariënberg konden bewoners
gebruikmaken van de diensten van
de bibliobus. Deze service gaat per
1 mei in heel Overijssel verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt in
beide dorpen een servicepunt: in De
Krim op het adres Planetenstraat
5a, in Mariënberg in een lokaal
van basisschool De Regenboog.
Deze servicepunten zullen worden
gerund door vrijwilligers, die door
Plaatselijk Belang in beide kernen
zijn geworven.

Waar ik het liedje vandaan heb weet
ik niet meer. Misschien van mijn
ouders gehoord, of op de lagere
school, maar na meer dan 50 jaar
ken ik de beginwoorden nog: Op de
hoek van de straat staat een NSB’er,
‘t is geen man, ‘t is geen vrouw, ‘t is
een farizeeër. Ergens in de jaren ‘30
ontstaan om de ergernis over deze
Nederlandse nazipartij een stem
te geven. Er waren trouwens vele
variaties in omloop, maar dit was

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

wel de meest intrigerende versie:
het is geen man een geen vrouw. Dat
kon je je eigenlijk niet voorstellen.
Maar wat is een NSB’er dan wel? Ik
weet het nu: het is een X. Met dank
aan Australië.
Het Australische Hooggerechtshof

heeft begin april een derde geslachtcategorie erkend, naast man en
vrouw. De nieuwe sekse heet ‘niet
specifiek’.
Een mens was als man geboren,
voelde zich vrouw en onderging
een geslachtsoperatie maar voelde
zich daarna toch ook weer geen
vrouw. Dat betekende opnieuw een
ingreep, dit keer om geen geslacht
meer te hebben. ‘t Is geen man, ‘t
is geen vrouw, maar na jarenlange

strijd een X, zo staat op officiële
documenten en in het paspoort vermeld.
Volgens mij is Mister X toch een
vrouw, want zei de beroemde
Romeinse dichter Vergilius al niet
dat de vrouw een wispelturig en
veranderlijk wezen is? En iemand
die zo wispelturig is dat hij (of het)
na al dat geknutsel aan z’n lijf nog
niet weet wat hij wil kan dan niet
anders dan een vrouw zijn.

Nieuwe opzet culturele vorming jongeren

Monument - Burgemeester Peter
Snijders heeft maandag de eerste
miniaturen uitgereikt van het oorlogsmonument van Kees Verkade
aan de basisscholen. De leerlingen
van groep 8 krijgen ook het boek
Verlies, Verdriet, Verzet en Vrijheid.
Hiervan is inmiddels een tweede,
gewijzigde druk verschenen. Het
eerste beeldje en de eerste boeken
zijn uitgereikt in OBS De Eiber in
Dedemsvaart.
Vechtzomp - Het gaat voortvarend
met de bouw van de Vechtzomp.
Tenminste, aan de Duitse kant van
de grens. Er moeten over anderhalf
jaar twee nieuwe platbodems varen
tussen Laar in Duitsland en Gramsbergen in Nederland, een tocht
over de grensrivier van zo’n 6,5
kilometer. Niet meer zoals vroeger
met vracht, maar nu met toeristen.
De bouw gebeurt bij Houtindustrie
Gramsbergen. De bouwers hebben
een website gemaakt met nieuws
en een webcam waarmee de bouw
gevolgd kan worden: http://higbv.
nl/activiteiten/vechtzomp
Boerenavond - Alle overjarige
jongeren van Kloosterhaar e.o.
worden door het plaatselijk Oranje
comité uitgenodigd voor een Boerenavond op vrijdag 25 april 2014.
In de feesttent bij zwembad De
Barg’ns wordt een avond verzorgd
met muziek, dans en een optreden
van de Nijverdalse Boerendansers.
Aanvang: 20.00 uur.
Kindermiddag - Woensdag 16
april houdt natuurcentrum De Koppel in Hardenberg een kennis- en
knutselmiddag voor kinderen van
6 t/m 12 jaar. Het thema is Pasen.
Opgave is gewenst in verband met
de aanschaf van materiaal. Begin
14.00 uur, einde rond 16.00 uur.
Onderhandelingen - De coalitieonderhandelingen in Hardenberg
hebben nog weinig nieuws opgeleverd. Alle acht partijen zitten nog
steeds aan tafel. Vrijdagmiddag,
tijdens de tweede openbare bijeenkomst, is verder gepraat over de
inhoud van het collegeprogramma,
met name op het gebied van wonen
en werken. Er is onder meer afgesproken dat er een toekomstvisie
voor de kleine kernen wordt opgesteld. Daarnaast moet er specifieke
aandacht zijn voor de ontwikkeling
van het centrum van Balkbrug. De
partijen willen de handhaving van
veiligheid en openbare orde op een
hoger niveau brengen. Het instellen van koopzondagen blijft een
discussiepunt. Er komt geen nader
onderzoek naar betaald parkeren in
het centrum van Hardenberg. De
volgende keer gaat het vooral over
geld. De voorstellen van de partijen
kosten geld dat er niet is. Er moet
dus bezuinigd worden en de onderhandelaars moeten aangeven hoe.
De volgende sessie is donderdag
10 april om 20.00 uur.
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© Roel Gritter

HARDENBERG - Het culturele aanbod voor jongeren in de
gemeente Hardenberg wordt anders aangepakt dan voorheen.
De gemeente gaat het subsidiebedrag met enkele tonnen verminderen waarna er jaarlijks 300.000 euro overblijft voor kunst en
cultuur . Volgens de gemeente levert dat voor diverse partijen
pijn op, maar biedt het ook voordelen: er ontstaat een betere
samenwerking tussen verschillende partijen, kunst en cultuur
moet zich meer als ondernemer opstellen en geld gaan verdienen
en culturele organisaties moeten actiever worden en laten zien
waar ze mee bezig zijn.
Een projectgroep onder de leiding
van Roelf van Biessum, directeur
van adviesbureau Afterthewall,
heeft vijf partijen gevonden die
geïnteresseerd zijn in de culturele erfenis van organisaties als de

Muzerie. Daaronder een schoolcombinatie van de Zeven Linden
en de Nieuwe Veste, een combinatie van de openbare bibliotheek
en Kunstencentrum Vechtdal, de
samenwerkende historische ver-

Gemeente wil geen
grote hobbyschuur
in buitengebied

het buitengebied zo’n grote loods
wordt geplaatst. De gemeente wil
wel meewerken aan een andere
mogelijkheid, namelijk de huidige
oude schuur slopen en een nieuw
bijgebouw plaatsen dat twee keer
zo groot is. Of de eigenaar op dat
voorstel ingaat is niet bekend.

SCHUINESLOOT - Een uit de hand
gelopen hobby, noemt een inwoner
van Schuinesloot zijn verkoopactiviteiten. Hij heeft bij zijn woning
een ietwat vervallen schuur van
90m2 waar hij spullen verkoopt en
verhuurt, zoals tenten en muziekapparatuur. Of hij niet een loods mag
neerzetten van 600m2, wil hij van
de gemeente Hardenberg weten.
Een loods op een bedrijventerrein
neerzetten is voor hem geen optie
want hij moet vaak ‘s nachts op pad
en de muziekapparatuur is te duur
om op een bedrijventerrein achter
te laten, vindt hij.
Gemeentelijke en provinciale regels laten het echter niet toe dat in

De Krim krijgt
geld voor ijsbaan
De Krim krijgt 12.000 euro van
de gemeente Hardenberg voor de
aanleg van een nieuwe ijsbaan
annex evenemententerrein. Als de
dorpsbewoners 9 maanden geduld
hadden gehad hadden ze 2.000 euro
meer gekregen, maar daar kon niet
op gewacht worden.
De aanleg van het terrein kost
67.000 euro aan materiaal. Vol-

enigingen en de stichting Hafabra
muziekonderwijs. Niet alle organisaties hebben plannen ingediend die
probleemloos uitgewerkt kunnen
worden, maar na enige bijstelling
zullen ze naar verwachting passen
bij de Cultuurkoepel Vechtdal, een
netwerkorganisatie die Hardenbergers enthousiast wil maken voor
kunst en cultuur, die de deelname
aan amateurkunst wil bevorderen
en wil inspelen op vragen uit de
samenleving.
Of in die plannen volgend jaar ook
plaats is voor Kunstkick, hèt lokale
culturele evenement voor jongeren,
is nog niet bekend. Duidelijk is wel
gens de regels kan de aanvrager,
de stichting voor ijsvermaak Ons
Genoegen, 25% subsidie krijgen.
Eigenlijk is de stichting enkele
maanden te laat met de aanvraag
bij de gemeente omdat gedacht
was dat de provincie Overijssel
zou subsidiëren, maar dat ging niet
door. Hardenberg wil nu wel de
helpende hand bieden, maar in het
potje waaruit de subsidie betaald
kan worden zit nog maar 12.000
euro. Het was dus wachten tot 2015
of nu genoegen nemen met iets
minder. De stichting heeft voor dat
laatste gekozen.
Als plek voor de nieuwe ijsbaan
is het terrein in beeld tussen de
volkstuinen en het uitlaatbos aan
de Beukenlaan. Dit terrein is groot
genoeg voor een ijsbaan en om het
een meer multifunctioneel karakter
te geven is het voorstel om de ijs-

dat het programma een grote groep
jongeren bereikt, dit jaar al voor
de 7e keer. Vorige week konden
ruim 800 leerlingen van vijf scholen voor voortgezet onderwijs op
culturele ontdekkingstocht langs
tien organisaties in Hardenberg.
De scholieren hadden zelf een keus
gemaakt uit het aanbod, zoals een
workshop popsongs o.l.v. Anja
Dalhuisen, breakdance en hiphop
bij Dansschool Erik, tekenanimatie bij natuurcentrum De Koppel,
workshops volgen bij HardenbergArt en de Bibliotheek en spelen
in een popband in het LOC. Buiten
LOC was plek voor de workshop
Detailfotografie (zie foto).
baan te combineren met een grote
parkeerplaats en een evenemententerrein. Het voordeel is dat er een
vaste locatie is voor de ijsbaan waar
dan alle benodigde voorzieningen
kunnen worden gemaakt en in de
zomer kan het terrein gebruikt worden voor de evenementen die in De
Krim worden georganiseerd, zoals
het Oranjefeest, volleybaltoernooi
en de Vezeldagen.

HHC nadert top
HARDENBERG - HHC heeft ook
de derde thuiswedstrijd op rij gewonnen. Hekkensluiter Ter Leede
werd met een uitslag van 4-0 naar
Zuid-Holland teruggestuurd, na een
ruststand van 3-0. De doelpunten
kwamen op naam van Tiemen van
Hezel, Dennis Krohne, Sargon
Gouriye en Gersom Klok.

