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Kortweg
Gids – De jaarlijks huis-aan-huis
verspreide gemeentegids van Hardenberg wordt nog maar in een
beperkte oplage van maximaal
zo’n 4.000 exemplaren gedrukt.
Die gaan naar verzorgingshuizen
om uit te delen, naar openbare
gebouwen om op te halen en ze
worden overhandigd aan nieuwe
inwoners van de gemeente. De
rest moet het doen met een digitale
versie, bijvoorbeeld als E-book dat
te vinden is op de gemeentelijke
website. De gids kost de gemeente
niks, omdat de uitgever voldoende
adverteerders heeft.
Streektaal - Voor liefhebbers van
streektaal is het Zunnewende festival niet te versmaden. Op landgoed
Schuileburg aan de Regge bij Hellendoorn kan vrijdag 27 juni van
20.00 tot 0.30 uur geluisterd worden
naar dichters, verhalenvertellers en
muzikanten in een streektaal. Dat is
meer dan Twents en Sallands, want
er wordt bijvoorbeeld ook opgetreden door de Fries Syb van der Ploeg
en de Limburger Gé Reinders. Dat
het een festival van naam is geworden blijkt wel uit de provinciale
subsidie van zo’n 25.000 euro. Op
www.zunnewendefestival.nl is het
hele programma te vinden.

Je moet als kraamverzorgster (m/v)
tegenwoordig wel wat kunnen.
Vooral op taalgebied wordt veel van
je gevraagd. Om in het gezin van
de kersverse moeder en vader goed
je mondje te kunnen roeren dien je
over een goede beheersing van de
Nederlandse taal te beschikken en
in deze streken is het ook handig dat
je het Sallands onder de knie hebt,
of in elk geval moet je het dialect
kunnen verstaan. En nu moeten de
dames en heren behalve luiers verwisselen, het nieuwe wurm wassen
en poederen en voor het bezoek
beschuit met muisjes fabriceren ook
babyliaans kunnen verstaan. Dat is
de huiltaal van de baby’s.
Officieel heet dat geen babyliaans
maar Dunstan babytaal. Dat heeft
een Australische mevrouw Dunstan
ontwikkeld. Toen ze voor het eerst
moeder werd, merkte ze dat haar
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zoontje Tomas op verschillende
manieren huilde als hij wilde communiceren. Wou meneer een schone
luier, dan huilde hij anders dan wanneer hij een klapje op de rug nodig
had om een boertje te laten. De
Australische zette haar bevindingen
op papier, en de Dunstan-methode
was geboren. Nogal eenvoudig, lijkt
het. Zo eenvoudig dat je je afvraagt
waarom niemand dat eerder heeft
bedacht. Dat vraagt natuurlijk om
wetenschappelijk onderzoek. Niet
eentje, maar drie graag. En jawel,
haar theorie is getest met meer
dan duizend baby’s van meer dan
dertig nationaliteiten. Want je moet
natuurlijk wel kijken of huilen
op z’n Duits anders is dan huilen
op z’n Zweeds. Negen jaren van

observaties leidden uiteindelijk
tot drie onafhankelijke internationale onderzoeken. En alle drie
bevestigden het bestaan van een
universele babytaal: de Dunstan
Babytaal. Baby’s houden het trouwens wel een stuk simpeler dan de
meesten van ons. Ze hebben een
geluidje voor honger, voor moe zijn,
voor een boertje dat dwarszit, voor
darmkrampjes en voor ongemak.
Opvallend dat het allemaal negatieve gevoelens zijn? Nee, denk je
eerst, want anders huil je niet. Maar
wij kennen ook het huilen van blijdschap. Dat kan een baby blijkbaar
niet, maar naar de juistheid van
die bewering moet ook maar eens
onderzoek worden gedaan.
Afijn, het schijn geen flauwekul te
zijn want je kunt een cursus babyliaans volgen. Het dichtst in de buurt
wonen docenten in IJsselmuiden,

Apeldoorn en Enschede. Maar is
dat te ver dan kun je ook een cursus
op dvd kopen, voor 22 euro. Geen
geld, lijkt mij, om een compleet
nieuwe taal te leren. Zou dat iets
zijn voor kraamverzorgsters in Hardenberg, vroeg ik mij af. Dat bleek
een overbodige vraag. Eind vorig
jaar zijn alle kraamverzorgenden
van Naviva Kraamzorg gestart met
de opleiding Dunstan Babytaal en
een week of twee geleden hebben
alle Hardenberger employees van
deze instelling de opleiding met
succes afgesloten. Wij hebben dus
gediplomeerde babyfluisteraars. Of
eigenlijk luisteraars.
Nederlands, Sallands en nu ook
babyliaans. Knappe kraamverzorgsters hebben we in Hardenberg.
Ach, zeiden de meiden (m/v) tijdens
de diploma-uitreiking: kwestie van
gewoon doen.

Liefhebbers genieten van oude racemotoren

Meevaller - De voormalige waterschappen Velt en Vecht en Regge en
Dinkel hebben in 2013 minder geld
uitgegeven dan begroot. Dit levert
waterschap Vechtstromen, dat per
1 januari van dit jaar is ontstaan uit
een fusie van deze waterschappen,
een voordeel op van 4 miljoen euro.
Het dagelijks bestuur van Vechtstromen stelt voor om dit bedrag te
gebruiken om de komende jaren
tariefstijgingen verder te matigen.
Het algemeen bestuur beslist hier
2 juli over.
Skaten - Dit jaar vindt de derde
editie plaats van de Holy Oak Jam,
een skate- en BMX-wedstrijd op de
skatebaan in het Kruserbrinkpark in
Hardenberg. Dat gebeurt op zaterdag 5 juli vanaf 12.30 uur. Er wordt
om de eer en geldprijzen gestreden
in twee categorieën: 16- en 16+.
Trektocht - RTV Oost gaat deze
zomer weer op stap voor het tv-programma Heerlijk Overijssel. Vanaf
maandag 14 juli toert de omroep zes
weken lang door de provincie. Elke
werkdag in Heerlijk Overijssel heeft
een vast thema. De start is maandag
14 juni in de gemeente Hardenberg.
Voor het thema sportief/actief
worden opnames gemaakt bij Total
Outdoor Events in Rheeze. Vrijdag
18 juli is men te gast bij het 25e
Bouwvakfeest in Oud-Lutten.
Sponsor - De Nijhof Wassink
Groep uit Rijssen is komend seizoen samen met de Rabobank de
hoofdsponsor van HHC uit Hardenberg. De voetbalclub moet landelijk
duidelijk maken dat NijWa actief
is in transport en op het gebied van
logistiek. Het bedrijf is ook sponsor
van de Poolse schaatsbond.
Cultuur - De eerste Night of the
Forest is in 2010 volgens planning
gehouden in de buitenlucht, in het
Gramsberger bosje. Daarna is dat
telkens misgegaan vanwege slechte
weeromstandigheden. Vrijdag 27
juni wordt een nieuwe poging ondernomen. Er is muziek, dans, zang,
verhalen en toneel vanaf 19.30 uur.
tot middernacht. Het festival Night
of the Forest is gratis toegankelijk,
al wordt van de bezoekers wel een
vrije bijdrage gevraagd
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ANE – De Bekende Nederlander bij de Classic TT in Ane was dit jaar
Wil Hartog, de motorcoureur met als bijnaam De Witte Reus. Maar
je moet wel zo’n beetje vóór 1960 zijn geboren om te weten dat hij een
Bekende Nederlander is.
Wil Hartog won in 1977 de 500 cc-klasse in Assen waarbij hij alle duurbetaalde fabrieksrijders versloeg. Een prestatie die hem bijkans onsterfelijk
maakte. Veel Nederlanders die toen in opperste staat van vreugde waren

geraakt stonden nu langs de baan op het stratencircuit in Ane. Voor de 11e
keer werd daar zaterdag een Classic TT gehouden, met onder meer races
in de klassen 50 cc, 350 cc, 500 cc en de zijspanklasse.
Voornaamste organisator van dit evenement is Eveno Racing, een stel
enthousiaste motorsportliefhebbers die geld bijeenbrengen om jonge
motorcoureurs te steunen. Dit jaar zijn dat de 14-jarige Walid Soppe uit
Coevorden en de 25-jarige Ernst Dubbink uit Daarle.

Nieuw parkeerbeleid ziekenhuis Teveel frituurvet
HARDENBERG - Op het terrein
van het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg hoeft niet
meer overal betaald te worden
voor het parkeren van een auto.

De slagboom op de toegangsweg
is weggehaald, waardoor kortparkeerders gratis kunnen parkeren
in de blauwe zone direct voor de
ingang van het ziekenhuis en voor
de poliklinieken. De plaatsen bij de
ingang zijn bedoeld voor halen en
brengen van patiënten, de andere
zoneplaatsen voor minder-validen
en kortparkeerders. Er moet wel
gebruik gemaakt worden van een
parkeerschijf, met een maximale
parkeerduur van twee uur.
Wanneer de plekken in de blauwe
zone vol zijn, is er plaats op de

twee andere parkeerterreinen. Deze
terreinen zijn afgesloten met een
slagboom. Hier moet voor het
parkeren wèl betaald worden. Op
het terrein aan de rechterkant van
het ziekenhuis zijn in 2013 vier
oplaadpunten geplaatst voor milieuvriendelijke elektrische auto`s.
Deze auto’s kunnen hier iedere dag
gratis ‘tanken’, waar volgens een
woordvoerder van het ziekenhuis
veel gebruik van wordt gemaakt.

REGIO - Waterschap Vechtstromen
heeft maatregelen moeten nemen
om de tijdelijke overdaad aan frituurvet uit het water te zuiveren.
Tijdens het WK-voetbal worden
meer snacks gegeten dan normaal.
Niet gezond voor de mens maar
volgens het waterschap ook niet
voor het riool, want veel mensen
gooien het oude frituurvet in het
afvoerputje of toilet. Vet in het
riool is een grote kostenpost voor

gemeenten en waterschappen.
Onderhoud door vetophoping kost
Vechtstromen jaarlijks een bedrag
van 180.000 euro, dat via rioolheffing en zuiveringsheffing door de
burgers betaald moet worden.
Het waterschap adviseert het vet in
pannen te laten afkoelen en daarna
met keukenpapier te verwijderen.
Oud frituurvet kan bijvoorbeeld in
lege melkpakken worden gegoten
en daarna naar een inzamelpunt bij
een supermarkt worden gebracht
of in de afvalbak worden gegooid.

Opening Taalpunt

Het bevat o.a. boeken voor volwassenen die moeite hebben met lezen
en schrijven. Sinds maandag is op
vaste tijden Taalpuntcoördinator
Hanneke Ardesch aanwezig die
mensen die moeite hebben met
lezen en schrijven helpt om les- en
leesmateriaal te vinden. Dat gebeurt

op maandagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur en woensdagavond van
18.30 tot 20.00 uur. Speciaal voor
het Taalpunt is een lied geschreven
door de broers Jan-Anne en PietCees van der Wel en Bert Nonkes
dat tijdens de opening ten gehore
is gebracht.

HARDENBERG - In de bibliotheek
in Hardenberg is maandag 23 juni
officieel een Taalpunt geopend. Het
Taalpunt is de plek waar vraag en
aanbod op het gebied van laaggeletterdheid worden samengebracht.

