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Als ik Machinefabriek Brunink
Hardenberg noem, waar denkt u
dan aan: Henk Wijngaart met Honderdtwintig varkens naar Beirut
of Gabriel Fauré met het Cantique
de Jean Racine? Aan dat laatste
natuurlijk, want u weet hoe kunstminnend de Bruninks zijn, dat ze
liefhebbers zijn van Franse com-

Reserve
De gemeente Hardenberg heeft vorig jaar een bedrag van 700.000 euro
overgehouden. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2014. Het positieve
rekeningsaldo wordt gebruikt om
de algemene reserve aan te vullen.

ponisten, de christelijke zang- en
oratoriumvereniging Zanglust te
Ambt-Hardenberg een warm hart
toedragen en het 4 mei comité niks
kunnen weigeren.
U wist dat allemaal, want anders
zou u waarschijnlijk de voorkeur
hebben gegeven aan Henk Wijngaart. Zonder meteen van vooringenomenheid beschuldigd te worden
denk ik dat u normaal gesproken
gelijk hebt, dat arbeiders in een

machinefabriek meer ophebben
met Hollandse meezingers dan met
een 19e eeuws werk voor gemengd
koor. Dan is het des te leuker dat de
organisatoren van het Herdenkingsconcert 2015 in de Höftekerk op
maandag 4 mei de financiële steun
van Brunink hebben gekregen,
naast een zak met florijnen van de
Rabobank en de gemeente. Het was
een goed bezocht concert. Omdat
het gratis was natuurlijk – met een
vrijwillige gift na afloop waarvoor

in het programmaboekje wel drie
keer werd bedankt zodat niemand
het durfde te wagen niet de knip te
trekken – en omdat Zanglust zong.
Een groot koor met 15 mannen en
wel vijf keer zoveel vrouwen. Een
goed koor ook, dat was maandag
weer eens te horen.
Er hadden trouwens nog meer
‘gewone’ Hardenbergers van het
concert kunnen genieten, als er niet
zoveel banken waren gereserveerd
voor de gasten van de organise-

rende instanties. Het is bijna niet
te geloven hoeveel comitéleden,
familieleden, zakenrelaties en vage
kennissen de beste plekken in de
kerk in bezit mochten nemen. Als
Brunink nog eens weer geld voor
een concert doneert zou hij kunnen
bedingen dat er geen gereserveerde
plekken mogen zijn. Dan kunnen
de medewerkers van zijn bedrijf
die wèl liefhebber zijn van Fauré
of Zanglust ook eens op een mooie
plaats zitten.

Kleppertoer duikt Salland in

Rondje Radewijk
Maandag 25 mei, Tweede Pinksterdag, wordt in Radewijk voor
de tweede maal een bijzondere
fietstocht gehouden: het Rondje
Radewijk. De route loopt door
het landelijk gebied van Radewijk en Loozen langs tien erven.
Onderweg is er van alles te zien
en te beleven en op elk erf treden
artiesten of muzikanten op. De
route is ongeveer 19 km lang en kan
gefietst worden tussen 10.00 uur en
16.00 uur. Er kan bij elk erf gestart
worden. Alle informatie en het volledige programma zijn te vinden op
www.rondjeradewijk.nl

Lekkage
GroenLinks in de raad van Hardenberg heeft vragen gesteld aan
B&W over het lekken van giftig
afvalwater door de NAM. Onlangs
is in Holtheme een lek geconstateerd, veroorzaakt door bacteriën.
GL vindt dat de NAM nogal luchtig
doet over het voorval en wil nu
van het college weten wat er waar
is van het plotseling inzetten van
snuffelhonden, de slechte kwaliteit van de leidingen en de kans
op nieuwe lekkages. Ook enkele
Twentse gemeenten hebben aan de
bel getrokken en er zijn inmiddels
vragen gesteld aan minister Kamps.

Theater
Theater De Voorveghter in Hardenberg brengt deze week de nieuwe
theaterbrochure uit. Daarin staan
optredens van bekende artiesten als
Youp van ‘t Hek, Daniël Lohues,
Introdans en het Noord-Nederlands
Toneel maar er wordt ook aan nieuw
talent een kans geboden. Zo staan er
komend seizoen 25 nieuwe namen
in het programma, voor een groot
deel aanstormende cabaretiers.

Eetcafé Oostloorn
De Saxenburgh Groep houdt donderdag 21 mei voor het eerst een
eetcafé in Wijksteunpunt Oostloorn
in Hardenberg. Buurtbewoners en
bewoners van het zorgcentrum kunnen samen genieten van een warme
maaltijd. Het menu is nog een verrassing. De kosten bedragen € 6,50
per persoon. Opgave vóór 19 mei
bij de receptie van Oostloorn.

Verpleging
Dinsdag 12 mei, tijdens de Dag
van de Verpleging, hebben alle 900
verzorgenden en verpleegkundigen
van de Saxenburgh Groep een Blik
van Waardering ontvangen van de
directie: een blikje met snoep om de
‘zorgtoppers’ te bedanken.
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Het dorp Heeten, bekend om zijn jaarlijkse ponyweek in september, is de plek waar de Kleppertoer even halt houdt.
HARDENBERG - Aan de voet van
de Luttenberg staat naast een boerderij een groot stenen kruis. Vanuit
de bus zie je alleen de contouren
en kun je de tekst op het gedenkteken niet lezen, maar dat vertelt de
gids wel. In december 1944 is op
die plek een V2-raket neergestort.
Nieuwsgierige buurtbewoners
stroomden toe om het gevaarte te
bekijken. Er wordt zelfs beweerd
dat enkelen op de raket hebben
plaatsgenomen. Dan klinkt opeens
een geweldige klap en ontploft de
raket alsnog. Negentien doden zijn
het gevolg, de oudste 70 jaar, de
jongste 10. Een boer, knechten,
boerenzonen, onderduikers.
Een half uur voordat de Luttenberg
wordt bereikt rijdt de bus vlakbij
de plek waar de V2-raket is gelanceerd om schade te veroorzaken in
Antwerpen. Het is de Eelerberg bij
Hellendoorn, in de buurt van het
volkssanatorium voor tbc-patiënten
en latere verpleeghuis Krönnenzommer.
Die bus is de bus van de Kleppertoer. De afgelopen weken zijn enkele proeftochten gehouden voordat
het echte werk op dinsdag 19 mei
begint. Voor de 17e keer wordt vanuit Hardenberg de regio doorkruist,
dit keer naar Zuid-Salland, het
gebied rond Raalte. Nou is dat niet
bepaald het mooiste gedeelte van
Overijssel als je de gebaande paden

betreedt, maar dat gebeurt dan ook
niet. De werkgroep Kleppertoer van
de Historische Vereniging Hardenberg heeft de mooiste plekjes van
Vroomshoop, Hellendoorn, Luttenberg, Heeten, Raalte, Lemele en het
buitengebied van Ommen verwerkt
in de tocht van ongeveer vier uur.
Met een korte stop bij de Lourdesgrot in Luttenberg en een langere bij
café Bosgoed in ponydorp Heeten,
tegenover de katholieke kerk. Dat
katholieke speelt een belangrijke

rol in de tocht, want waar het noordelijk en westelijk deel van Salland
nogal stevige protestantse wortels
heeft wordt het beeld in Raalte en
omgeving gedomineerd door het
katholieke geloof. En dat hebben
de werkgroepleden uitgebreid verwerkt in de verhalen van de gidsen.
Misschien wel met teveel jaartallen
en teveel feiten. Dat is eigenlijk het
enige punt van kritiek op de voor
de rest interessante en informatieve
bijdragen.

HHC evenaart prestatie vorig seizoen
HARDENBERG - Het lijkt erop
dat ze bij voetbalvereniging HHC
vinden dat er niet teveel ploegen
in de topklasse moeten spelen met
oranje shirts. Aan het eind van vorig
seizoen werden de oranjehemden
van Katwijk met 7-2 van de mat
gespeeld waardoor de uittredende
kampioen naar de hoofdklasse
degradeerde. Dit jaar was Sparta
Nijkerk de pineut: ook oranje shirts
en dus rijp voor degradatie. Afgelopen zaterdag werden de Nijkerkers
met 3-0 verslagen op sportpark De
Boshoek. Door deze overwinning
eindigt HHC net als verleden jaar op
de 3e plaats. Bovendien is de ploeg
kampioen van de 3e periode geworden waardoor volgend seizoen de
eerste ronde in de bekercompetitie
overgeslagen mag worden.

Na de wedstrijd tegen Nijkerk werd
van 8 spelers afscheid genomen:
Frits Dantuma, Sven Weustink,
Dennis Rosink en Willem Lanjouw
speelden één seizoen voor de ploeg
uit Hardenberg. Bij het afscheid
van Patrick Jurgens (8 seizoenen),
Hielke Penterman (4 seizoenen),
Raymond Beukeveld (4 seizoenen)
en Sargon Gouriye (drie seizoenen) werd iets langer stilgestaan.
Ook de stafleden Hennie Turien
(wedstrijdanalist), Gerard de Vries
(keeperstrainer) en Michel Steggink (assistent-trainer) werden in
de bloemen gezet omdat ze HHC
gaan verlaten. Tot nu toe zijn 5
nieuwelingen aangetrokken. HHC
wil komend seizoen bij de top-7
eindigen om te kunnen promoveren
naar de nieuwe Landelijke divisie.

Huldiging
Het katholieke geloof is de ene rode
draad in de tocht, de andere is water.
De Kleppertoer kronkelt rond de
overblijfselen van de Overijsselse
kanalen, de 19e eeuwse verkeersaders om met name textiel en turf
te vervoeren. Dat begint al bij het
ingenieuze verdeelwerk Vroomshoop, maar ook bij Heeten, Raalte
en Lemelerveld worden de bruggen
getest, met af en toe prachtige stuurmanskunst van Sickman-chauffeur
Gerrit Veldhuizen. Hij is al jaren
de vaste chauffeur en heeft diverse
huldigingen meegemaakt wanneer
weer een mijlpaal werd bereikt. IJs
en weder dienende is hij dit seizoen
ook aanwezig bij de huldiging van
de 45.000e passagier. Wanneer dat
precies zal zijn is uiteraard nog niet
bekend, maar gelet op de populariteit van de Kleppertoer kan wel
ongeveer uitgerekend worden dat
dit begin juni zal zijn. Of ooit nog de
50.000e zal worden gehuldigd is de
vraag, want de werkgroep heeft nu
wel zo’n beetje alles verkend wat je
vanuit Hardenberg tijdens een tocht
van vier uur kunt bereiken. Maar
omdat ze ieder jaar de passagiers
weer weten te verrassen blijft het
mogelijk dat er ook nog een 18e,
19e en zelfs 20e Kleppertoer wordt
gehouden.
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