Woensdag 6 augustus 2014

Kortweg
Aardolieroute - Liefhebbers van
fietstochten in de omgeving hebben er een rondje bijgekregen.
De Duitse oliemaatschappij Wintershall heeft 26 juli een beborde
route geschonken aan de gemeente
Emlichheim. Dat gebeurde tijdens
een receptie om te vieren dat sinds
1944 aardolie is gewonnen in een
olieveld dat gedeeld wordt met
Nederland, in de buurt van het dorp
Schoonebeek. De nieuwe fietstocht
door ‘Klein-Texas’ is zo’n 30 kilometer lang, van Emlichheim tot
voorbij Schoonebeek.
Lintje – Voor het eerst heeft de
burgemeester van Hardenberg een
lintje uitgereikt aan een Duitser.
Maandag 28 juli, bij het begin
van de Dedemsvaria, is Karlhans
Simnoch uit Bad Rothenfelde onderscheiden als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Simnoch zet zich al
25 jaar in voor de versterking van de
vriendschapsband tussen Nederland
en Duitsland, in dit geval tussen
Dedemsvaart en Bad Rothenfelde.
Zwemspektakel - Deze week wordt
het zwembadspektakel OmmenHardenberg afgesloten met het
spelen met een levende sjoelbak,
waarbij kinderen als een sjoelsteen
over de bak kunnen glijden. Het
zwembadspektakel wordt georganiseerd door de combinatiefunctionarissen sport van de gemeente
Ommen en Hardenberg met als doel
jongeren in beweging te krijgen.
Het zwemspektakel wordt nog
gehouden op donderdag 7 augustus in De Bargn’s in Kloosterhaar
en vrijdag 8 augustus in zwembad
Hattemat in Gramsbergen.
Trein - Vanwege werkzaamheden
aan het spoor rijdt Arriva van
maandag 4 t/m zondag 10 augustus
met een gewijzigde dienstregeling
op een deel van het traject ZwolleEmmen. Omdat er tussen Ommen
en Mariënberg geen treinverkeer
mogelijk is, zet Arriva hier vervangende bussen in. Reizigers moeten
rekening houden met extra reistijd.
Mobiliteit - Donderdag 2 oktober
wordt in Twente/Achterhoek de
regionale Dag van de Mobiliteit
gehouden. Diverse organisaties uit
verschillende sectoren openen voor
één dag hun deuren voor elkaars
werknemers. Medewerkers krijgen
de mogelijkheid om bij een andere
organisatie mee te lopen, mee te
kijken en te gaan werken in een andere werkomgeving, in een andere
functie. Zo’n 25 organisaties uit de
regio hebben samen 100 werkplekken beschikbaar voor deze dag. Het
gaat daarbij vooral om gemeenten,
zorginstellingen, banken en uitzendbureaus.
Activiteiten - Woensdag 6 en 13
augustus trekt er een bonte stoet
van figuren door het centrum van
Hardenberg. De zomerparade van
het Vechtdal Zomerfestival start om
14.00 uur bij de Troubadour en sluit
af op de Markt. Maar er valt de komende week valt nog meer te beleven: donderdag vanaf 18.00 uur het
Standwerkerscouncours, van 10.00
tot 16.00 uur de keuring van Fjordenpaarden en van 20.00 tot 01.00
uur het eerste deel van het Slobberfeest op het Wilhelminaplein. In de
kerk Het Morgenlicht wordt vanaf
20.00 uur een concert verzorgd door
de Engelse organist Alex Jones. Zaterdag 9 augustus is er van 11.00 tot
17.00 uur een springkussenfestival
in Hardenberg-centrum.
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Opheffen die boel. Het hele bestuur
van de vereniging Herdenking Slag
bij Ane kan naar het mausoleum of
de prullenbak.
En niet omdat ze eind juli van de 48e
herdenking van de veldslag tussen
Drentse boeren en het ridderleger
van de bisschop van Utrecht een
geheimzinnige herdenking hebben gemaakt. Ook niet omdat ze
überhaupt hebben herdacht, wat
een inwoner van De Krim in het
verkeerde keelgat was geschoten
om het woord ‘herdenking’ volgens hem een beladen woord is in
deze post-traumatische periode van
de vliegramp in Oekraïne. Maar
waarom dan wel?

Elk jaar vindt rond de 27e juli de
herdenking plaats. Maar omdat de
club dit keer niets van zich had laten
horen ben ik in de voorafgaande
week zelf maar op zoek gegaan
naar een aankondiging. Nergens iets
te vinden. Niet in andere kranten,
niet bij het museum Gramsbergen,
niet op de website van de vereniging. Een mailtje naar de club gaf
na enkele dagen het verlossende
antwoord op de vraag wanneer
de herdenking zou plaatsvinden:
“Desgevraagd kunnen wij U meedelen dat de jaarlijkse Herdenking
van de Slag bij Ane hedenmiddag
heeft plaatsgevonden.” Op de vraag
waarom zo laat was gereageerd
kwam het antwoord dat de beheerder van het webadres “niet elk uur
of elke dag de ontvangen mailtjes
bekijkt. Soms kan het dagen duren
voordat we antwoord geven.”

Maar waarom dan geen aankondiging? “Wij hebben besloten dit jaar
weinig publicitaire aandacht aan de
herdenking te besteden.” Ja, leuk,
maar dat was geen antwoord op
de vraag. Dus nogmaals: waarom
geen publiciteit, waar ging de lezing
over, wat is tijdens de herdenking
gebeurd, wie heeft de bloemen dit
jaar gelegd?
De reactie van het bestuurslid: “Om
nogmaals uw mail te beantwoorden en gelijktijdig een eindeloze
discussie te voorkomen hierbij het
volgende: Het ligt in onze bedoeling om op korte termijn, wanneer
is nog niet bekend, op onze site
een kort verslag weer te geven van
de lezing die afgelopen zaterdag is
gehouden.”
Dus nog steeds geen normale reactie. Op dat verslag zit trouwens

niemand te wachten. Want enkele
dagen na de herdenking hebben ze
zelf een berichtje met foto’s naar
Oud-Ommen en de Toren gestuurd.
En hoe begon het verhaaltje? “Onder grote belangstelling is zaterdag
de Slag bij Ane herdacht.” Grote
belangstelling? Als je alle foto’s
bekijkt kun je met wat moeite net 20
personen bij het monument ontdekken. En bijna allemaal mensen die
zo’n beetje de slag zelf nog hebben
meegemaakt. Waarom opheffen die
boel? Omdat de huidige bestuurders
zo langzamerhand van de herdenking een hobbybijeenkomst maken
voor een klein clubje uitverkorenen.
Een clubje dat de buitenwacht blijkbaar zoveel mogelijk wil weren. En
dat past niet bij de herdenking van
een gebeurtenis die voor de geschiedenis van de streek belangrijker is
geweest dan menigeen denkt.

Oogstdag boft met mooie weer
HOLTHONE – Opvallend: elk jaar
staan eind juli/begin augustus de
landbouwdagen prominent op de
agenda in deze regio. In Hardenberg
bijvoorbeeld, maar ook in Ommen,
in Lemele en in Holthone. En overal
is er veel publiek. De nostalgische,
gemoedelijke sfeer bij de oogstdagen – bedrieglijk voor degenen die
het zware oogstwerk nog aan den
lijve hebben ondervonden –trekt
toeristen, streekgenoten en bovenal
ouderen die het authentieke oogstwerk aan hun kinderen of kleinkinderen willen laten zien. En als dan
ook het weer nog meewerkt kan de
dag niet meer stuk.
Het lijkt alsof Holthone de topper is,
omdat de omgeving een belangrijke
rol speelt. Bij pannenkoekenboerderij De Ganzenhoeve op landgoed De
Grootse Scheere staan elk jaar twee
akkers beschikbaar om te laten zien
hoe vroeger rogge werd geoogst en
verwerkt. Met maaiers en binders,
maar ook met oude dorsmachines.
En dit jaar met een bijzondere houten ploeg van het Museum Gramsbergen. 100 jaar oud maar zodanig
gerestaureerd door techniekleerlingen van het Vechtdal College
in Hardenberg dat hij nog wel 100
jaar mee kan. De openingshande-
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ling van de oogstdag zaterdag 2
augustus werd verricht door Peter
Snijders en Bert Bouwmeester,
burgemeester van respectievelijk
Hardenberg en Coevorden. Hierna
kon men het oude boerenwerk be-

Feest in Rheezerveen
RHEEZERVEEN - De feestvierdaagse in Rheezerveen en Heemserveen wordt zaterdag 23 augustus
afgesloten met een optreden van de
Achterhoekse band Boh Foi Toch.
De band draait voornamelijk om
dialectschrijver, zanger en trekzakbespeler Hans Keuper. Gelet

op de namen van de albums die de
groep heeft uitgebracht (onder meer
Boekspek, Gewoon verdan en Veur
geld en goeie weurde) mag ervan
worden uitgegaan dat het Achterhoekse dialect de standaardtaal is.
De muzieksoort die wordt gespeeld
komt van een eindje verder weg:
de grens van Texas en Mexico en

kijken, slenteren langs kraampjes
met streekproducten, nieuwe landbouwmachines bewonderen, een
ritje in een koets maken of luisteren
naar zangers en muzikanten. Het
drukst was het echter bij de kraam

van de Onstwedder Gaarv’n, waar
rozijnenstoet werd gebakken in een
houtgestookte oven. Net als tijdens
de zware oogstdagen van weleer is
goed eten en drinken volgens velen
nog steeds van groot belang.

de Amerikaanse staat Louisiana.
Het optreden in de feesttent aan de
Rheezerveenseweg begint ‘s avonds
rond de klok van negen.

Open Dag HHC

Voorafgaand aan het optreden is er
een optocht van versierde wagens
(vertrek 10.00 uur) en een zeskamp
(start 14.00 uur). Het programma
van woensdag, donderdag en vrijdag is te vinden op de facebookpagina OranjebuurtRheezerveen.

Ziekenhuis plaatst eerste mini hartmonitor
HARDENBERG – Het Röpcke-Zweers ziekenhuis heeft voor het eerste een
mini hartmonitor geplaatst bij een patiënt. Het apparaatje is ongeveer zo

groot als twee luciferhoutjes naast
elkaar en is daarmee meer dan 80%
kleiner dan andere implanteerbare
hartmonitoren. Het apparaatje stelt
de arts in staat om het hartritme van
een patiënt drie jaar lang continu en
draadloos te monitoren. Cardioloog
Bas van Bemmel: “Bij mensen die
sporadisch onwel worden of die
misschien last hebben van ritmestoornissen kunnen we gedurende
zeer lange tijd het ritme in de gaten
houden. Voorheen waren de apparaatjes die we gebruikten een stuk
groter en daarmee ook het litteken
en de zichtbaarheid ervan onder de
huid. De nieuwe zijn minder belastend voor de patiënt.”

HARDENBERG – Supportersvereniging HHC Club Support
houdt zaterdag 16 augustus vanaf
11.00 uur de jaarlijkse Open Dag
van HHC. Voor het eerst wordt
samengewerkt met BBFreestyle,
een voetbalentertainmentbureau
uit Groningen dat met name
wordt ingeschakeld om de jeugd
te vermaken. Een van de onderdelen van het programma is de
wedstrijd Wie maakt de beste
omhaal? Ook pannavoetbal en
levend tafelvoetbal staan op het
programma.
Naast de voetbalattracties zijn er
twee van de beste straatvoetballers van Nederland aanwezig op
de Open Dag. Zij geven een voetbalshow en leren de jeugd daarna
de trucs die ze in hun show laten
zien. De jongeren kunnen tijdens
de Open Dag handtekeningen verzamelen van selectiespelers en er
kan kennis gemaakt worden met
de nieuwe spelers Willem Lanjouw,
Koos Werkman, Sven Weustink,
Rob van der Leij en Dennis Rosink. Om 14.30 uur speelt HHC
een oefenwedstrijd tegen MSC uit
Meppel.

