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

Het is weer verkiezingstijd. En
dus zie je weer allerlei landelijke
bewindslieden langskomen om te
zeggen dat het eigenlijk provinciale
verkiezingen zijn, maar..... Of je
ziet voor het eerst eens provinciale
politici bij jou in het dorp. Niemand
kent ze, niemand weet hoe ze eruit
zien maar één keer in de vier jaren
delen ze foldertjes uit. En beloftes
dat ze zich sterk maken voor iets
wat met jou of jouw omgeving te
maken heeft.
Een aardige vond ik de poging

Basisschool
Basisschool De Fontein in Lutten gaat tegen de vlakte. Naast de
huidige school wordt een nieuw
exemplaar gebouwd, tegelijk met
een nieuw gymlokaal dat door het
schoolbestuur wordt geëxploiteerd.
Het bestaande gymlokaal wordt ook
afgebroken. De gemeente investeert
1,7 miljoen euro, het schoolbestuur betaalt anderhalve ton uit
eigen middelen. De school wordt
gebouwd voor 130 leerlingen. Nu
telt De Fontein nog 147 leerlingen.

van de ChristenUnie om zich in
te zetten voor heropening van
station Bergentheim. Natuurlijk
moest die partij dat doen, want
kandidaat-statenlid Alwin te Rietstap is Bergentheimer en die moet
het thuisfront natuurlijk wel iets
bieden. Jammer alleen dat de timing
de partij een beetje in de steek liet.
Het rondtrekkend circus had net
het plaatsnaambord Bergentheim
omhoog gehouden op de plek waar
tot 1993 een station stond, toen
zich de volgende dag weer eens
problemen voordeden op de lijn
Zwolle-Emmen waardoor in beide
richtingen vertragingen ontstonden
en er zelfs bussen ingezet moesten
worden. De CU kan beter vragen

om geld te steken in een goede
busverbinding, want daar heb je op
dit moment meer aan dan aan een
treinverbinding.
De afgelopen weken zijn we niet
alleen overspoeld door provinciale
politici, ook landelijke kopstukken
hebben onze streken aangedaan. Of
zouden aandoen, zoals staatssecretaris Teeven en minister Schippers.
Beider afwezigheid heeft met de
beruchte bonnetjesaffaire te maken,
zoals bekend zal zijn. Dat Schippers
niet zou komen was een verrassing,
en geen aangename. Pas vlak voor
tijd werd woensdag, bij de opening
van de Regioapotheek (één woord,
taalprutsers!), bij toeval meege-

deeld dat ze niet zou komen. Hordes fotografen, cameramannen en
verslaggevers kwamen voor niks,
want op een quote van ambtenaar
Pietersen zit niemand te wachten
maar een bewindsvrouw van een
partij die net twee kopstukken heeft
zien sneuvelen, dat is andere koek.
Uiteindelijk was het misschien ook
maar beter dat Schippers niet was
komen opdagen. Wat ze afgelopen
weekeinde de Telegraaf ingooide
over het opzettelijk pootje lichten
van haar partij, zo vlak voor de
provinciale verkiezingen, liet zien
dat ze even van het padje af was.
De lezers van deze krant waren dit
keer nog wakkerder dan de redactie

zelf, want er werd in veelvoud de
vloer met haar aangeveegd. Een
goedkope afleidingstruc, zei de een.
Bewindslieden die liegen moeten
niet door dit soort opmerkingen
beschermd worden, zei de ander.
Uiteindelijk hebben Teeven en Opstelten de ellende zelf veroorzaakt.
Afijn, de verkiezingstijd is weer
bijna voorbij. Over een week kan
iedereen weer een beetje normaal
doen, blijven de politici in Den
Haag en Zwolle en is de rest van
Nederland druk doende met het
regelen van vakantie, het van zolder
halen van de zomerkleding en het
bijhouden van de voetbaluitslagen.
Dat zijn tenminste ècht belangrijke
zaken.

Vechtzomp over zes weken in bedrijf

Regioapotheek
In het gemeentehuis in Hardenberg is woensdag 11 maart de
Regioapotheek Vechtdal geopend.
Dat is een samenwerking tussen
alle zelfstandige apothekers, apotheekhoudende huisartsen en de
ziekenhuisapotheek in het Vechtdal.
Volgens de deelnemers vergroot
de samenwerking de patiëntveiligheid, doordat de kans op miscommunicatie of het voorschrijven van
verkeerde medicatie veel kleiner
is geworden. Daarnaast voorkomt
het verspilling van medicatie, wat
jaarlijks 1 miljoen euro zou moeten
opleveren.

Contract
Gersom Klok speelt ook de komende twee seizoen bij de Hardenberger voetbalclub HHC. De
24-jarige buitenspeler is nu bezig
met zijn vierde seizoen bij de topklasser. Ook Thomas Bakker heeft
zijn contract verlengd. De 23-jarige
centrale verdediger heeft voor één
seizoen bijgetekend.
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Zaterdag 25 april wordt de eerste nieuwgebouwde Vechtzomp officieel in
gebruik genomen. Dat gebeurt bij de molen in het Duitse dorp Laar. Een
maand of twee later begint houtbewerker Piet Toering uit Gramsbergen met
een team aan de volgende klus: de bouw van de Nederlandse Vechtzomp op
de scheepstimmerwerf aan de Doorbraakweg in Gramsbergen. En vervolgens is het botenhuis voor de twee Vechtzompen aan de beurt. B&W van
Hardenberg hebben vorige week besloten de bouw van de loods toe te staan.

Hardenberg geeft vrijheid door
HARDENBERG - Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding organiseert HardenbergArt van 2
mei tot 25 juni een bijzondere
expositie in het LOC met als titel
Mijn Vrijheid.
De expositie bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats een
groot object dat bestaat uit allemaal
kistjes van 29x29 centimeter, die de
komende weken door Hardenbergers worden beschilderd, als collage
worden beplakt of worden gebruikt
om een object in te stoppen. De
bedoeling is dat de kistjes gevuld
worden met beelden of symbolen
die te maken hebben met vrijheid,
niet alleen van 70 jaar geleden maar
ook van nu. Daarnaast is er werk te
zien van kunstenaars uit de Cobrabeweging, die in de jaren ‘50 uiting
gaven aan het gevoel van vrijheid na
de donkere oorlogsperiode.
De expositie behoort tot de 10

initiatieven uit de bevolking die
subsidie krijgen van de gemeente
Hardenberg voor hun herdenkingsactiviteit. De andere zijn onder
meer een fakkelrun van Plaatselijk
Belang Lutten, een expositie in
Kloosterhaar, optochten van oude
legervoertuigen in Gramsbergen en
Balkbrug en een bevrijdingsconcert
in Dedemsvaart.
Verder is door de gemeente Hardenberg een projectgroep samengesteld
met inbreng van 4 mei-comité, Stad
Hardenberg Promotie en horecaondernemers. Zij hebben een programma samengesteld rond bewust
worden, herdenken en vieren, waarbij de theatervoorstelling Anna’s
oorlog een van de opvallendste
elementen is. Op drie plekken in
de gemeente krijgen leerlingen van
groep 7 en 8 van de basisscholen de
speurtocht van Anna te zien naar
verzwegen familieverhalen uit de
Tweede Wereldoorlog.

Agenda

Zorg - Zaterdag 21 maart vindt de
Landelijke Open Dag van Zorg en
Welzijn plaats. Elk jaar wordt de
Open Dag van Zorg en Welzijn
op de derde zaterdag van maart
gehouden en openen zorg- en
welzijnsinstellingen hun deuren
voor het publiek. Op de site www.
weekvanzorgenwelzijn.nl zijn de instellingen te vinden die meedoen. In
onze regio onder meer Baalderborg
(kaarsenatelier ’t Gilde in Hardenberg en korenmolen Windlust in
Radewijk) en de stichting Sprank
aan de weidebuurt in Heemse.
Dart - Het jongerenwerk van De
Stuw houdt zaterdag 21 maart een
darttoernooi in het Kronkelhonk
in Slagharen. Het toernooi is voor
jongeren van 10 tot 16 jaar en begint
om 19.00 uur. Deelname is gratis.
Jazz - De jazzclub Hardenberg sluit
het seizoen 2014-2015 af met een
optreden van 10 topmuzikanten en
één verteller. In theater De Voor-

Het botenhuis voor wat de Gramsberger Zomp gaat heten wordt vast
gebouw aan de nieuwe woning van de familie Kelder, eigenaar van cafébierbrouwerij De Mommeriete. De bestaande, inpandige bedrijfswoning
wordt bij het horecapand getrokken. Van de provincie Overijssel is een
strook grond gekocht langs het kanaal Almelo-De Haandrik, aan de noordkant van het café. Daar wordt straks de woning met botenhuis gebouwd.
De boten zullen gaan varen tussen Hardenberg, Gramsbergen en Laar.
veghter klinken zondagmiddag 22
maart de tonen van de New York
Round Midnight. Omdat het programma langer duurt dan de andere
matinees is het aanvangstijdstip
verschoven naar 15.30 uur.
Zonnepanelen - Natuurcentrum
De Koppel houdt dinsdag 24 maart
van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond over zonnepanelen.
Aan bod komen de technische
ontwikkelingen, het rendement en
subsidieregelingen.
Historie - De Historische Vereniging Hardenberg houdt 25 maart
vanaf 20.00 uur haar jaarvergadering in de podiumruimte van
het LOC in Hardenberg. Na het
huishoudelijke gedeelte geeft Fred
Hamhuis een demonstratie van
de nieuwe versie van de provinciebrede website Mijn Stad Mijn
Dorp. Ook niet-leden zijn welkom,
de toegang is gratis.
Lopen - In de ochtenduren eerst een
aantal kilometers hardlopen door

het centrum van Gramsbergen en
dan aanschuiven voor een stevig
Engels ontbijt. Dat is de formule
van de Gramsberger Breakfastrun.
Die heeft zaterdag 28 maart voor
het vierde achtereenvolgende jaar
plaats tijdens het evenement Gramsbergen, daar loop je mee weg!. Er
is een parcours van drie kilometer
uitgezet dat 1, 2, 3 of 4 keer kan
worden gelopen. De start is om 9.00
uur bij recreatiecentrum ‘t Hooge
Holt. Er zijn de hele dag activiteiten: nordic walking en wandelingen
van 10, 15, 20, 30 en 40 kilometer,
een speurtocht voor kinderen en een
historische stadswandeling.
Biljarten - De biljartvereniging van
café Veenlust in Bergentheim houdt
van 13 t/m 25 april een triatlon.
Aanmelden kan per team van 3 personen. De teamleden spelen driebanden, bandstoten en libre. Eerst
worden poulewedstrijden gespeeld,
waarna op 25 april gestreden wordt
om de titel Triatlonkampioen van
Bergentheim. Opgeven kan per mail
via triathlonveenlust@hotmail.com

