Woensdag 10 juni 2015

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

Over enkele weken is het vaderdag.
In het verleden betekende dat een
advertentie in de krant van een
bakker die vond dat pa koeken of
een taart moest hebben, de kledingwinkel die adverteerde met S.O.S.
oftewel sokken, overhemden en
stropdassen, de drogist die van zijn
voorraad aftershave af moest en
de slijter en sigarenboer die ook

Kortweg
* Hij is voor 4 jaar gekozen, maar
stopt er al na een jaar mee: raadslid
Kees Slingerland van GroenLinks
neemt 30 juni afscheid en wordt
opgevolgd door Anne van den
Hoek. Overigens heeft de (bijna)
67-jarige Slingerland en dan wel
15 jaar raadslidmaatschap opzitten.

nog een duit in het zakje deden. Of
liever: eruit wilden halen. Allemaal
heel voorspelbaar. Advertenties van
tegenwoordig zijn een stuk interessanter, in dier voege dat ze af en toe
de lachspieren aan het werk zetten
of de wenkbrauwen laten fronzen.
Dat kun je onder de noemer ‘beweging’ scharen en dus is het goed
voor lijf en leden.
Een aardige was vorige week een
advertentie met een tip van een
lokaal energiebedrijf: Zet vader

in het zonnetje met zonnepanelen!
Als ik eens even om mij heen kijk
hebben de meeste buurtgenoten met
zonnepanelen zo’n 12 stuks op het
dak liggen. Die kosten compleet
geïnstalleerd toch gauw een duizendje of vijf. Leuke tip dus van
dat energiebedrijf. Maar nou kan het
natuurlijk zijn dat bij u het geld tegen de plinten klotst en dat u of uw
kroost die paar rooie ruggen voor
vaderdag makkelijk kunnen missen.
Is dat niet het geval dan helpt misschien de volgende advertentie, om

wat extra centen te verdienen. Eveneens van een lokale ondernemer.
De beste man heeft een leuke en
uitdagende vakantiebaan in de aanbieding. Met nadruk op de woorden
leuk en uitdagend. En welke baan
is dat dan? Schoonmaker! Toiletten
reinigen, het zwembad poetsen of
vakantiehuisjes van vuil en ongerechtigheden ontdoen, dat is het
werk dat de nieuwelingen wacht.
Wat zou er nou leuk aan zijn om te
proberen met allerlei reinigingsmiddelen de wc te boenen? En welke

uitdaging zit er in? Wie het snelst
van een besmeurde pot weer een
glimmende witte maakt? Je vraagt
je af wie dergelijke advertenties
maakt. Doet de ondernemer dat zelf
of huurt hij daarvoor een bureautje
in? Nou had ik bijna geschreven
dat het misschien een tip voor de
kinderen van deze middenstanders
zou zijn om pa een cursus advertentiebedenken cadeau te geven, maar
beter van niet. De wekelijkse portie
fitness voor mond en voorhoofd wil
ik eigenlijk niet kwijt.

Straatvoetbal is kicken

* Buurtvereniging Groenedijk in
Kloosterhaar houdt vrijdag 12 juni
haar jaarlijkse braderie en rommelmarkt. Bezoekers hebben van 16.00
tot 20.00 uur tijd om te snuffelen
tussen de koopwaar. Ook voor de
kleintjes is er volgens de organisatoren genoeg te beleven.
* Zo’n 2500 fietsende dames zullen zaterdag 13 juni Hardenberg en
omgeving onveilig maken. Voor de
eerste keer wordt de Leontien Ladies Ride van oud-wielrenster Leontien van Moorsel in NoordoostOverijssel gehouden. De start voor
de tochten van 35 en 64 km is om
10.30 uur op de Markt. Vanaf 14.00
uur is er voor de deelneemsters en
de bezoekers van het centrum een
feest op de Markt. De opbrengst
van de tocht is voor het Leontienhuis, het inloophuis voor mensen
met een eetstoornis.
* Op het stratencircuit in Anerveen
wordt zaterdag 20 juni de 12e
Gramsberger Classic TT gehouden. Vrijdagavond is de keuring bij
Zaal Bolte, zaterdagmorgen wordt
getraind en vanaf 12.30 uur is het
nostalgische racegeluid te horen van
merken als Honda, BMW, Yamaha,
Ducati en MV Agusta. De toegang
is gratis.
* Inwoners van de gemeente Hardenberg die op zoek zijn naar
vrijwilligerswerk kunnen daarvoor
woensdag 10 juni van 19.00 tot
21.00 uur terecht in MFC De Baron
in Dedemsvaart. Op de vrijwilligersmarkt kunnen zij zich oriënteren op vrijwilligersvacatures.
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Balkunstenaar Nasser el Jackson, KNVB-ambassadeur van het straatvoetbaltoernooi., liet zien waarom hij Wereldkampioen Groundmoves is geworden.
HARDENBERG - FIFA-voorzitter
Sepp Blatter verdwijnt, Twentetrainer Alfred Schreuder blijft, voetbalbobo’s verhoord door de FBI:
het voetbalnieuws dat al dagen de
krantenpagina’s beheerst is volkomen oninteressant voor de jongetjes
en meisjes van 8, 9 of 10 jaar. Als
ze zelf maar kunnen voetballen. Het
liefst tegen een bal maar als die over
de omheining is verdwenen kan het

Kledingbank heeft eigen plek
HARDENBERG - Wethouder René
de Vent kon vorige week woensdag
een aardig cadeautje meenemen
naar de opening van de Kledingbank Hardenberg. De Kledingbank
is verhuisd naar een nieuwe locatie
aan de Zwingel in de wijk Baalderveld, vlakbij de Voedselbank. Hij
mocht namens B&W een cheque
van 6500 euro overhandigen, een
eenmalige subsidie die betaald
wordt uit het budget voor minimabeleid. Dit geld is bedoeld om een
jaar lang de vaste lasten te betalen,
zodat de Kledingbank tijd krijgt om
te zoeken naar andere geldbronnen
en men niet meer afhankelijk is van
de gemeente.
De Kledingbank is een particulier

initiatief, gerund door vrijwilligers.
Tot nu toe werd maandelijks bij de
gereformeerd vrijgemaakte kerk
Het Morgenlicht in Baalder kleding
ingebracht en weer uitgegeven,
met gesloten beurs. Het inmiddels
tot stichting omgevormde initiatief
heeft zich volgens B&W volop
bewezen. Veel mensen die over onvoldoende financiële middelen beschikken wordt kleding, schoenen
en andere textielwaren verstrekt.
Vanwege ruimtegebrek moest zelfs
overgebleven kleding worden weggeven. Door de verhuizing is de
ruimte om te gebruiken niet veel
groter geworden, maar volgens het
stichtingsbestuur is de plek wel
geschikt voor het doel waarvoor de
vrijwilligers zich inzetten.

ook met een leeg frisdrankflesje.
Voetballen met je hart. Dat was het
beeld dat woensdagmiddag te zien
was op de Markt in Hardenberg.
Vijf voorrondes op diverse plaatsen
in de gemeenten Hardenberg en
Ommen waren ervoor nodig om de
finalisten van het KNVB-straatvoetbaltoernooi naar de Markt in Hardenberg te krijgen. De wedstrijden

werden officieel geopend met een
voorstelling door balkunstenaar
Nasser el Jackson, KNVB-ambassadeur van het straatvoetbaltoernooi.
Wereldkampioen Groundmoves is
hij, en waarom hij dat is geworden
was woensdag wel te zien. Oefenen,
oefenen, oefenen, dat is nodig om
een grote te worden, was zijn boodschap. Na de voetbalshow werd in
vier verschillende poules gestreden

Groene Welle stopt met trekkerlessen
HARDENBERG - Tot 1 juli zijn ze nog enorm druk bezig met trekkerlessen en het afwerken van examens voor het trekkercertificaat bij
AOC de Groene Welle in Hardenberg, maar daarna is het voorbij. Het
trekkercertificaat verdwijnt en ervoor in de plaats komt een trekkerrijbewijs, het T-rijbewijs. En dat laten ze aan anderen over.
De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs per 1 juli
is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er gebeuren volgens de
overheid relatief veel ongelukken
met trekkers en landbouwvoertuigen en met de invoering van het
T-rijbewijs hoopt de Tweede Kamer
de rijvaardigheid te verbeteren.
Daarnaast komen landbouwvoertuigen steeds vaker op de openbare
weg, door schaalvergroting en een
bredere inzet van de machines in
bijvoorbeeld bouw- en infrasector.
Leerlingen van agrarische onder-

wijscentra zoals de Groene Welle
konden tot nu toe op school het
trekkercertificaat halen als ze dat
al niet hadden gehaald. Maar rijlessen verzorgen voor een T-rijbewijs
wordt te duur, zegt Bert Muskee,
teamleider van de Groene Welle in
Hardenberg.
“Tot nu toe wordt bij ons beperkt les
gegeven op het gebied van trekkerrijden. De meeste studenten hebben
voor aanvang van de opleiding al
het trekkercertificaat behaald. De
examens hiervoor werden door

om de eerste plaats, de plek die
recht geeft om mee te doen aan de
districtsfinale. De vier teams, met
fantasienamen als Coole Smurfen,
Dedemsvaart United, Zwolle City
en De Biggetjes, mogen 13 juni
in Arnhem hun kunnen laten zien
en misschien zelfs op 28 juni in
Haarlem, waar de landelijke finale
van het straatvoetbaltoernooi wordt
gehouden.
de Groene Welle afgenomen. Studenten leverden hiervoor zelf het
materieel, zoals de trekker en de
aanhanger en ze regelden de locatie
waar het examen afgenomen kon
worden. Maar dit mag na 1 juli niet
meer, omdat de combinatie waarmee afgereden wordt aan strenge
eisen moet voldoen. Er moet onder
meer dubbele bediening in zitten
en een volledige tweede zitplaats
voor de examinator. Hieraan voldoet geen enkele trekker van een
veehouder of loonwerker.”
Volgens Muskee laat de Groene
Welle, net als de meeste andere
AOC’s in ons land, de trekkerrijlessen over aan de vrije markt, waarbij
wel geprobeerd wordt afspraken te
maken over de lessen. Maar dat het
halen van een bewijs om een trekker te mogen besturen flink duurder
wordt na 1 juli is wel zeker.

