Woensdag 14 januari 2015

Schade
De overgang van 2014 naar 2015
kost de gemeente Hardenberg ongeveer 10.000 euro. Dat is de schade
die is aangericht tijdens de viering
van Oud en Nieuw. Met name
straatnaamborden, verkeersborden
en afvalbakken moesten het ontgelden. De mogelijke brandstichting
in de fietsenstalling van de Anton
Geerdesschool in Slagharen is niet
in dit bedrag opgenomen.

Frits de Zwerver
Jongeren tussen de 14 en 18 jaar
hebben nog tot 1 februari tijd om
hun bijdrage in te leveren voor de
opstel-/essaywedstrijd voor de Frits
de Zwerverprijs. Tot die datum kunnen jongeren van 14 tot en met 18
jaar hun schrijftalent beproeven op
de thema’s Persoonsbewijs, Goud
of fout, Helden, Kind in oorlogstijd
en Onderduiken. Informatie over de
voorwaarden is te vinden op de site
van de IJsselacademie.

Gezinsdienst
In de Hervormde kerk in Kloosterhaar wordt zondag 18 januari
vanaf 18.30 uur een gezinsdienst
gehouden met medewerking van
Remco Hakkert, Vocals en Band.
Het thema is Together Worship.
In de deze gevarieerde dienst met
zang, muziek, schriftlezing en gebed is ruimte voor getuigenissen
vanuit de gemeente.

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

Ik weet niet wat jullie dinsdag
6 januari allemaal kwamen doe
in het gemeentehuis, maar het
schijnt dat jullie ervoor hebben
gezorgd dat de parkeergarage
onder dit mooiste gebouw van
Hardenberg - voor het eerst in
het bestaan - helemaal vol was.
Was het vanwege de gratis hapjes
en drankjes? Was het vanwege de
bijdrage van cabaretier Mark van
de Veerdonk, die de gemeente Hardenberg een beetje op de hak nam?
Misschien was u een van de nieuwe
inwoners die door de gemeente
‘s middags waren ontvangen en
daarna een stamppotbuffet kregen
voorgeschoteld in de hoop dat ze
‘s avonds zouden blijven?
Hoe dan ook, iedereen schijn zeer

tevreden te zijn geweest. De leidende figuren uit sport, politiek en
bedrijfsleven konden weer even de
banden aanhalen omdat ze elkaar
al een week niet hadden gezien of
gesproken. En de 100 gasten die
elk jaar worden uitgenodigd om
de zaal een beetje vol te krijgen
en waarvan meestal maar de helft
komt opdagen waren dit keer bijna
allemaal wèl gekomen, omdat er
eindelijk is afgestapt van het gelijktijdig houden van die belachelijke
sportverkiezing (78% van de Overijsselse stemmers bij RTV Oost is
tegen die verkiezingen). Of hadden
soms de genomineerden voor de
titel Gewoon Doener van het jaar
hun fans meegenomen? Wie die titel
heeft bedacht zou trouwens meteen
gedegradeerd moeten worden. Ziet
u het al voor u? Een glunderende
winnaar die trots overal komt vertellen Ik Ben De Gewoon Doener
Van Het Jaar!

Dat zit zo: in plaats van een sportverkiezing had iemand bij de gemeente bedacht dat er een verkiezing gehouden moest worden voor
iemand die niet lult maar poetst. De
hele wijk had ome Sjaak aangemeld
omdat-ie elk jaar zoveel oliebollen
bakt voor de buurtkinderen en al
honderdtwintig jaar de braderie van
de kerk organiseert. Jammer genoeg
voor hem hadden nog twaalf buurten dat gedaan, voor hun wijk-ome,
zodat een andere, wat opvallender
Gewoon Doener met de eer ging
strijken. Arsanio Wiet is Gewoon
Doener 2014!!!! jubelde de Rabobank. De bank? Ja, want meneer
Wiet had onder meer Dedemsvaart
Natuurlijk mede-georganiseerd en
dat evenement was weer gesponsord door de Rabobank. Eén projectleider, vijf hoofdcoördinatoren
en vele tientallen vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat enkele duizenden inwoners van Dedemsvaart

en omstreken op Tweede Pinksterdag bij recreatieplas Kotermeerstal
een mooi festival konden bezoeken.
Maar omdat je niet dertig of veertig
man een medaille om de nek kunt
hangen wordt de voorman eruit
gepikt. Zo gaat dat altijd. En die is
dan de Gewoon Doener van het jaar.
Terwijl het zonder die anderen nooit
was gelukt.
Hardenberg heeft de tweede dag
van januari een feestelijke avond in
theater De Voorveghter aangeboden
aan mantelzorgers en vrijwilligers.
Buurgemeente Tubbergen heeft dat
idee nog wat verder uitgewerkt.
Daar hebben ze dit jaar niet de
traditionele nieuwjaarsreceptie
gehouden maar wordt zaterdag 17
januari een brunch georganiseerd
voor mantelzorgers. In feite zijn dat
de Gewoon Doeners van het jaar.
Van elk jaar. Die hele verkiezing
was dus eigenlijk overbodig.

Trefbal in trek bij scholieren

Assistent
Jan-Piet Bosma is met ingang van
volgend seizoen assistent-trainer
van de eerste selectie van voetbalvereniging HHC uit Hardenberg.
Bosma heeft in het verleden onder
meer HZVV uit Hoogeveen getraind. Momenteel is hij interimtrainer van Noordseschut.

Egels
Natuurcentrum De Koppel in Hardenberg houdt woensdag 21 januari
een kindermiddag over het onderwerp Egels. Kinderen van 6 t/m 12
zijn van harte welkom van 14.00 tot
16.00 uur. Zij krijgen eerst informatie te horen over egels en daarna
gaan ze knippen, kleuren en plakken
zodat ze aan het eind van de middag
een egelschilderij hebben gemaakt.
De kosten bedragen drie euro.

Vuurwerk
Bij de gemeente Hardenberg wordt
nog niet gedacht aan het instellen
van vuurwerkvrije zones in delen
van de gemeente. Volgens burgemeester Peter Snijders werd er 31
december volop geknald – ook
vóór 18.00 uur – maar was de twee
voorgaande dagen van overlast door
vuurwerk weinig te merken.

Sportsubsidie
Drie verenigingen in de gemeente
Hardenberg krijgen financiële hulp
bij het realiseren van hun bouwplannen met een maximum van 25% van
de kosten. De rest moeten de clubs
zelf bijeen scharrelen. Korfbalvereniging UNI in Kloosterhaar krijgt
9.500 euro voor de bouw van een
berging en invalidentoilet, ijsclub
Ons Genoegen in Gramsbergen
ontvangt 14.000 euro voor onder
meer bestrating en hekwerk terwijl
voetbalvereniging EMMS in Slagharen ruim 7.500 euro toucheert
voor straatwerk en veldomheining.
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BERGENTHEIM - De Tukkers hebben het lustrumtoernooi gewonnen van de trefbalcompetitie voor basisscholen in de gemeenten
Hardenberg en Ommen. Eigenlijk geldt dit lustrum alleen voor de
Hardenberger scholieren, want die doen voor het vijfde jaar mee en
de Ommenaren voor het tweede jaar, maar de organisatie besloot toch
de finale voor iedereen een feestje te laten zijn.
Die finale is woensdag 7 januari gespeeld in sporthal Möllincksslag in
Bergentheim. Met dus een wat vreemde winnaar, want inwoners van Hardenberg of Ommen zijn Sallanders en geen Tukkers. De spelers, jongens
en meisjes van groep 7 en 8 van Het Koloriet in Ommen, blijken fans
van FC Twente te zijn, vandaar de teamnaam. De andere finalist was De

Muzikale wandeling door Uelsen
UELSEN - Gospelkoor Vision uit
Vriezenveen is van de partij, net als
de Vechttaler Jungs uit Hardenberg.
Vijfentwintig bands, koren, solisten,
orkesten en muziekverenigingen
zijn vrijdag 16 januari te horen
en te zien tijdens de 7e Uelsener
Musiknacht, samen meer dan 350
muzikanten en zangers. Niemand
ontvangt een gage, zodat de opbrengst van de kaartverkoop (12

euro) en sponsorbijdragen in z’n
geheel bestemd kan worden voor de
goede doelen die organisator Rotary
Uelsen-Coevorden heeft uitgezocht.
Dit jaar zijn dat de voedselbank in
Coevorden en enkele muziekverenigingen in Uelsen. Sinds de start
in 2009 is er volgens de Rotary al
meer dan 60.000 euro overgemaakt
naar goede doelen in Nederland en
Duitsland.

Wegwijzer in Schuinesloot, die met duidelijke cijfers naar het tweede plan
werd verwezen. Brons was voor de Groen van Prinsteren in Dedemsvaart.
Eerder die middag was al de finale gespeeld voor de groepen 5 en 6.
Behalve medailles voor de winnaars was er een t-shirt met de tekst Gewoon
Gezond voor elke deelnemer. Gewoon Gezond is het lokale keurmerk
voor gezonde initiatieven in de gemeenten Hardenberg en Ommen. Die
initiatieven hebben te malen met meer bewegen, water drinken in plaats
van zoete drankjes, voldoende groente en fruit eten en een gezond ontbijt.
Met dit jaarlijks terugkerende trefbaltoernooi richten de gemeentelijke
combinatiefunctionarissen zich op het onderdeel meer bewegen. Ongeveer
1200 kinderen hebben mee gedaan aan de vijf voorrondes voor het toernooi.
Hoewel er wordt gesproken van
een Musiknacht is het eigenlijk
een Musikabend. De eerste tonen
klinken om 19.15 uur, wanneer
Johan Vloedbeld uit Harbrinkhoek
zijn alpenhoorn bespeelt in de
Reformatorische kerk in het centrum van Uelsen. Officieel begint
het wandelconcert om 19.30 met
een optreden van de plaatselijke
muziekvereniging, eveneens in de
centrumkerk. Daarna kan men op
16 verschillende plaatsen luisteren
naar wat de grensstreek te bieden

heeft op muzikaal gebied. Bijvoorbeeld naar het Drents Klezmer Trio
in de katholieke kerk, naar Relax
in restaurant Santorini, met in haar
gelederen oud-Hardenberger Wim
Nieborg, de Grafschafter Countrysingers in het bankgebouw van de
Kreissparkasse of jazzmuziek in
café Arends.
Om 22.30 uur is de muziekavond
ten einde, maar daarna kan nog tot
in de late uurtjes worden doorgefeest met de partyband Sixty Nine
in de aula van de school.

