Woensdag 19 augustus 2015

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

Als u liefhebber bent van de strips
van Asterix & Obelix kent u hem
wel: Nestorix, de oudste man van
het Gallische dorpje in Bretagne.
Een veteraan, maar nog kwiek en
vitaal. Misschien komt dat doordat
hij met een veel jongere vrouw is
getrouwd, wie weet.
Zijn naam is afgeleid van Nestor,
koning van de Griekse stad-stad
Pylos, vermaard om zijn wijze
woorden en gedachten. In ons
taalgebruik wordt zijn naam spreekwoordelijk gereserveerd voor het
oudste en meest eerbiedwaardige
persoon in een vereniging of ge-

Kinderen gratis
Kinderen reizen sinds zondag 16
augustus gratis mee in de bussen
van onder meer Syntus Overijssel.
Het NS Kids Vrij abonnement is
vanaf die datum ook geldig in de
bus. Het gaat om een proef om te
kijken of het openbaar vervoer aantrekkelijker kan worden gemaakt.
West-Overijssel, de Achterhoek en
IJsselmond zijn de eerste regio’s in
Nederland waar dit abonnement niet
alleen in de trein maar ook in de bus
kan worden gebruikt. Met het abonnement kunnen kinderen van 4 tot
en met 11 jaar gratis meereizen met
volwassenen. Het is te gebruiken op
alle dagen van de week, zowel in de
spits- als in de daluren. De proef
loopt tot en met december 2016.

zelschap. Of moet ik zeggen: was
gereserveerd.
Dinsdag 18 augustus heeft de gemeenteraad van Hardenberg een
nestor gekozen. Omdat Kees Slingerland van GroenLinks is gestopt
als raadslid kan hij geen nestor
meer zijn. Nu is het Ria Juurlink
geworden van de PvdA. Nou kun je
veel zeggen van Ria, maar niet dat
ze het oudste en eerbiedwaardigste
persoon van de gemeenteraad is.
Tenminste, dat eerste niet want Petra Baarslag is ouder, Wim Boersma
is ouder en ook Wim Kloekhorst is
ouder, om maar een paar te noemen. Is ze dan het langstzittende
raadslid? Ook dat niet, want Wim
Kloekhorst was al zo’n beetje raads-

lid toen Napoleon nog bij Waterloo
verslagen moest worden. Waarom
ze dan toch nestor is? Omdat ze
het langst zittende raadslid van de
‘nieuwe’ gemeente Hardenberg is.
Sinds 2001 onafgebroken in de raad
en Kloehorst is er een paar maanden tussenuit gepiept vanwege zijn
overstap van PvdA naar OpKoers.
Trouwens, een heel gedoe om
niks want de functie van nestor
staat nergens in de gemeentewet
genoemd. Het enige dat de nestor
doet is een Nieuwjaarstoespraak
houden. En zelfs van dat principe is
in Hardenberg een paar jaar geleden
afgeweken, toen het oudste en het
jongste raadslid samen de toespraak
hielden. Wat wèl in de gemeentewet

staat is, dat de gemeenteraad een
plaatsvervangend voorzitter moet
kiezen. Voor het geval de burgemeester is verhinderd of opgestapt,
zoals vorige week de burgemeester
van Schiermonnikoog heeft gedaan
omdat hij volgens de Telegraaf een
30-jaar jongere medewerkster van
de gemeente aan de haak heeft geslagen. Nou zal dat in Hardenberg
niet snel gebeuren, want als onze
burgervader dat zou doen zou hij
al snel opgepakt worden wegens
ongewenst contact met een minderjarige of zoiets. Hij is namelijk
een stuk jonger dan zijn ex-collega
uit Schiermonnikoog. Maar hij kan
ziek worden, en in dat geval wordt
het voorzitterschap van de raad
waargenomen door het langstzit-

tende lid van de raad, staat in de
gemeentewet. En als er meer leden
van de raad even lang zitting hebben, wordt de oudste in jaren de
waarnemer. Tenzij de raad een ander
kiest. En dat hebben de Hardenberger raadsleden gedaan. Wie dat is?
Het jongste raadslid, de 24-jarige
Martijn Breukelman.
In plaats van het oudste en meest
wijze raadslid als plaatsvervanger
te kiezen hebben ze het jongste
gekozen, en in plaats van het meest
ervaren raadslid als nestor te kiezen
hebben ze het meest gewenste gekozen. Mocht Obelix dit allemaal
onder ogen krijgen dan zou hij vast
en zeker zeggen: “Rare jongens, die
Hardenbergers.”

Wereldrecord voor Beerze Bulten

Zwangerendag
Het Röpcke-Zweers ziekenhuis
in Hardenberg verplaatst de voorlichtingsavonden voor zwangere
vrouwen en hun partner van de
maandag naar de dinsdag. Volgens
het ziekenhuis is dat omdat die
avond de deelnemers beter uitkomt.
De eerste keer in het nieuwe seizoen
is dinsdag 25 augustus van 20.00 tot
22.00 uur. Aanmelden kan via de
website van de Saxenburgh Groep.

Rood-zwart feest
Voetbalvereniging Mariënberg
bestaat op 15 augustus officieel 70
jaar. Om dit te vieren wordt van
19 t/m 22 augustus een feestprogramma afgewerkt.
Woensdagmiddag krijgen de E- en
F-pupillen training van Arne Slot
en Gert Heerkes, donderdagavond
is er vanaf 19.30 uur een forumdiscussie met Jan Medendorp, Wim
Kieft en Jan Smit, vrijdag staan
een sponsorloop, een mixtoernooi
en een FIFA-2015 spelavond op het
programma. Zaterdagmiddag wordt
een reünie gehouden, ‘s avonds gaat
het dak van de kantine eraf, wanneer
alle teams en bestuursleden een act
opvoeren tijdens de Bonte Feestavond. De muziek wordt verzorgd
door de band DaKKerAf.

Vragen
Aftredend GroenLinks-raadslid
Kees Slingerland heeft nog wel
enkele vragen aan B&W van Hardenberg gesteld, maar de antwoorden zullen waarschijnlijk naar zijn
opvolgster Anne van den Hoek
worden gestuurd. Slingerland wil
weten of er in de gemeente Hardenberg grondmonsters zijn genomen
op de plekken waar de NAM de
laatste tijd actief is geweest. Hij is
gealarmeerd door berichten dat in
Tubbergen vervuiling van zware
metalen is geconstateerd terwijl
B&W niet op de hoogte waren
gebracht.
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Oud-campingbaas Jan Hagedoorn was de eerste die door de hoepel kroop.
BEERZE - Je moet als camping tegenwoordig heel wat doen om de
gasten aan je te binden, of om ze zo’n onvergetelijke ervaring mee
te geven dat ze als onbezoldigd ambassadeur overal je vakantiepark
aanprijzen. Bij de Beerze Bulten slagen ze daar telkens goed in. Met
de jaarlijkse theaterprogramma’s bijvoorbeeld, met de stichting Bultje
Foundation die zich inzet voor het welzijn van kinderen en met een
camping-brede activiteit om in het Guinness Book of World Records
te belanden.
Verleden jaar is dat gelukt met het record ‘De meeste mensen van de glijbaan
binnen een uur’. Dit jaar had men bedacht het record te verbeteren van ‘De
Langste menselijke ketting door een hoepel’. Een serieuze aangelegenheid, die veel logistieke inzet vergde van het recreatieteam. Want het veld
moest geprepareerd worden, drankjes moesten gereed worden gehouden
voor de deelnemers die zelf niks mochten vastpakken omdat ze de ketting
niet mochten verbreken, ze moesten EHBO-spullen klaarleggen voor het

geval vervelende wespen zouden toeslaan, uiteraard moest een notaris
gevraagd worden om te controleren of alles volgens de regels verliep en,
niet onbelangrijk, ze moesten meer dan 564 personen warm maken voor
de recordpoging. Als dat laatste zou lukken was het record dat vorig jaar
in Ierland was gevestigd verbeterd.
Lang wachten op voldoende deelnemers
Er zou woensdag 12 augustus om 14.00 uur worden gestart, maar toen
was nog maar een kwart van de benodigde deelnemers present. Pas drie
kwartier later waren er voldoende mensen aanwezig om met de poging te
beginnen. Uiteindelijk waren een uurtje na de start 581 volwassenen en
kinderen door een hoepel gekropen. En dat allemaal zonder de handen los
te laten, had notaris José Dekker geconstateerd. Haar bevindingen gaan
samen met camerabeelden naar de redactie van het Guinness Book of World
Records, die niet anders kan doen dan de Beerze Bulten voor de tweede
keer als wereldrecordhouder noteren.

Onderscheiding voor KIOS-voorzitter
SIBCULO - Voor korfbalvereniging KIOS’45 uit Sibculo was
zaterdag 15 augustus een bijzondere dag.
Het 70-jarig jubileum werd gevierd,
de in het voorjaar geplaatste overkapping bij het clubgebouw kon officieel in gebruik worden genomen
en voorzitter Gerrit Dragt werd Ko-

ninklijk onderscheiden. Tijdens het
feestprogramma op zaterdagavond
werden hem door de burgemeester
de versierselen opgespeld die horen
bij Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde overigens niet
door de burgemeester van Hardenberg, waartoe Sibculo hoort, maar
door burgemeester Cornelis Visser
van de gemeente Twenterand. Dragt

is geboren in Sibculo maar woont
in Vriezenveen, vandaar dat Visser
de onderscheiding mocht uitreiken.
Gerrit Dragt is vanaf 1966 vrijwilliger bij KIOS’45, voornamelijk in
de functie van bestuurslid, waarvan
het langst als voorzitter. Hij heeft
een kartrekkersrol vervuld bij het
project Korfbalimpuls en is hij

nauw betrokken geweest bij de realisatie van de sporthal in Bergentheim. Dragt wordt als duizendpoot
en drijvende kracht van KIOS’45
bestempeld.
Samen met andere KIOS-vrijwilligers heeft hij ervoor gezorgd dat de
club over een mooie sportaccommodatie beschikt en een groeiend
aantal jeugdleden telt.

redactie@sallander.nl

