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Gehaaid volk is het, die reclamemakers. Europa’s grootste erotiekwarenhuis Pabo heeft een onderzoek
laten houden – zeggen ze – naar wat
het meest in de onlineshop wordt
verkocht. En dan sturen ze per provincie dezelfde uitslag, maar een
andere kop. Voor de Overijsselse
media stond boven het persbericht:
Vrouwen in Overijssel hebben de
grootste borsten. Alle kranten en
internetsites in Groningen meldden dat de meeste vrouwen met
een E-cup in Groningen wonen. En

Terugkeer Back Home
Er komt toch weer een editie van
Back Home. Het afgelaste feest
voor de ‘oudere jeugd’ van 3 oktober bij Zaal Mulder in Baalder
is verplaatst naar 13 februari. Daar
blijft het niet bij want de nieuwe
kartrekkers Jan Gerrits en Henk
Stoeten hebben met de eigenaars
van Zaal Mulder afgesproken dat
Back Home elk jaar wordt gehouden, op de tweede zaterdag van
februari. De al gekochte kaarten
voor 3 oktober kunnen omgeruild
worden bij Zaal Mulder of Jan Gerrits aan de Bruchterweg.

bijna alle media berichtten dat het
onderzoek was gedaan in opdracht
van Pabo. Die zaak heeft met slechts
één bericht over een misschien
niet eens bestaand onderzoek gratis reclame ontvangen ter waarde
van vele duizenden euro’s. Sex
verkoopt, weet de internetshop en
de redactie van de kranten hebben
hetzelfde gedacht. Terwijl je ook
zou kunnen zeggen dat in Overijssel
blijkbaar veel dikke vrouwen wonen die daardoor grote bh’s nodig
hebben en dat in Noord-Holland
veel mannen opscheppers zijn en
een extra groot condoom kopen
terwijl ze die met ducttape moeten
vastplakken omdat-ie anders weg-

glijdt. Je weet het niet omdat de
bron van het onderzoek niet wordt
genoemd en je niet weet of het een
wetenschappelijk onderzoek was
of een roddel van de toiletjuffrouw.
Maar de reclamemakers van het
erotiekwarenhuis verstaan hun vak.
Sex verkoopt, liefde niet. Daar
wordt om gelachen. Tenminste, als
een raadslid erover begint. Vorige
week dinsdag werd de begroting
van de BOH besproken, de bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
De ambtenaren van beide gemeenten zijn gefuseerd en nou willen
sommige politici dat ook de besturen samengaan, dus één gemeente

Ommen-Hardenberg. Raadslid Sake
Stelpstra van de ChristenUnie vond
dat de Hardenberger raad maar eens
stappen moest zetten om elkaar beter te leren kennen. Hans Botter van
OpKoers vroeg zich af of dat zin
heeft, want het lijkt erop dat Ommen niet wil. “Als de liefde maar
van één kant komt, hoe verstandig
is het dan toenadering te zoeken.
Als de beoogde partner er geen heil
in ziet, als de liefde alleen maar
eenrichtingsverkeer is moet je er
niet aan beginnen”, vond hij. Maar
volgens Stelpstra kun je soms door
de juiste snaar te raken de liefde bij
de ander opwekken. Afijn, hij werd
er nog even op gewezen dat hij na

afloop van de raadsvergadering wel
een liefdesspreekuur zou kunnen
houden en toen greep burgemeester
Peter Snijders in, voordat het uit de
hand ging lopen. Maar hij bereikte
het tegendeel. “Je kunt ook gelukkig met elkaar zijn zonder getrouwd
te zijn”, gooide hij ongewild nog
even olie op het vuur, er haastig aan
toevoegend dat hij niet uit ervaring
sprak. Het einde van het liedje was
dat diverse partijen Stelpstra steunden en dat Ommen binnenkort een
uitnodiging voor een kennismaking
kan verwachten, eventueel gevolgd
door een verloving en tenslotte een
huwelijk. Maar living apart together is ook best mogelijk.

Archeologen onderzoeken historie Vechtdal

Fietsen voor Kenia
Vorige week hebben leerlingen en
personeelsleden van het Greijdanus in Hardenberg op spinfietsen
geld ingezameld voor de stichting
Huruma MEVA. Elke dag werd er
10 uur gefietst en in de nacht van
vrijdag op zaterdag 24 uur achter
elkaar. De actie heeft in totaal 7.289
euro opgebracht voor een high
school project in Kenia.

Boek over Hardenberg
De Stichting Historische Projecten
presenteert zaterdag 24 oktober een
nieuw boek over de geschiedenis
van Hardenberg, getiteld ‘Hardenberg op de kaart. Het boek van
240 pagina’s toont ansichtkaarten
met een uitvoerige beschrijving en
geografische kaarten, waarvan de
oudste uit de 16de eeuw dateert.

Aanpak Rheezerweg
Ook de komende week wordt
gewerkt aan de Rheezerweg, de
weg van Hardenberg naar de campings in Rheeze. Tussen de afslag
Hazenbos en iets voorbij de afslag
naar verpleegtehuis Clara Feyoena
Heem worden de fietsstroken voorzien van rood asfalt. Verder wordt
de kruising bij het verpleegtehuis
verhoogd. De doorstroom wordt
geregeld met verkeerslichten.
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HARDENBERG - Nu over enige
tijd de N34 tussen de Witte Paal
en de grens met Drenthe wordt
aangepakt laat de provincie
Overijssel voorafgaand aan het
werk archeologisch onderzoek
uitvoeren.

het graven van proefsleuven. Die
proefsleuven worden aangelegd met
een graafmachine met gladde bak
die heel voorzichtig laag voor laag
van de grond wegschraapt, waarna
archeologen meten, fotograferen en
de plek beschrijven.

Het onderzoek is begonnen met
het bestuderen van archiefstukken
en andere bronnen. Daarna zijn op
allerlei mogelijk interessante plekken proefboringen gehouden en de
afgelopen week is begonnen met

Hoe dat in zijn werk gaat was
woensdag 14 oktober te zien, toen
de provincie de afgravingen bij het
terrein ‘t Holt 10 nabij de kruising
N34-Kellerlaan een middag openstelde voor publiek. Het regende

die middag zonder ophouden, maar
toch kwamen er steeds weer belangstellenden om een kijkje te
nemen en zich te laten voorlichten
door mensen van Arcadis en ADC
Archeoprojecten. De opgraving en
uitleg op zich vonden de meesten
erg interessant, maar ze vonden
het jammer dat er geen bijzondere
vondsten waren gedaan.
Eerder is op deze plek bouwkeramiek, glas en aardewerk aangetroffen, wat erop kan wijzen dat er een

boerderij heeft gestaan uit de Late
Middeleeuwen, maar het graven
van de proefsleuven heeft de archeologen niet veel wijzer gemaakt.
Bij Holthone, op landgoed De
Groote Scheere, wordt ook gegraven en daar denkt men meer kans
te maken op interessante vondsten.
Maar een unieke vondst zoals enkele maanden geleden bij Dalfsen,
waar een grafveld uit de tijd van de
hunebedbouwers is ontdekt, wordt
niet verwacht.

Einde aan overlast voor Baalder
HARDENBERG - De handtekeningen moeten nog worden
gezet, maar het lijkt erop dat de
rommelige toestand op de hoek
van de Rodedijk met de Meester
Westerhofdijk in HardenbergBaalder over niet al te lange tijd
ten einde is. De niet-afgebouwde
werktuigberging moet eraf, de
vergunning voor de bouw van
een schuur wordt ingetrokken
en de renovatie van de boerderij
moet nu eindelijk eens afgerond
worden. Als tegenprestatie krijgt
de eigenaar twee bouwkavels voor
woningen.

De boerderij van Albert-Jan Klokkert aan de Rode Dijk 16 ligt pal
tegen de woonwijk Baalder aan.
Of eigenlijk omgekeerd, want de
boerderij was er eerst. Een agrarisch
bedrijf zo dicht bij woningen moet
wel overlast voor de buurt veroorzaken, terwijl het bedrijf wordt
belemmerd als het wil uitbreiden.
Eigenlijk had de wijk verder van de
boerderij moeten liggen, of anders
had geen vergunning verleend moeten worden voor de bouw van twee
grote schuren in de directe nabijheid
van woningen, maar jaren geleden
heeft men dus anders besloten.

Vanwege klachten uit de buurt heeft
de gemeente vorig jaar actie ondernomen. Er heeft een gesprek met
Klokkert plaatsgehad en er is hem
verteld dat hij nu haast moet maken
met het opknappen van de boerderij,
die onder een groot stuk dekzeil
schuil gaat, en de werktuigberging.
Omdat na meer dan een jaar nog
steeds geen actie is ondernomen
door Klokkert heeft de gemeente
gezegd de bouwvergunning voor de
tweede schuur in te trekken.
Daarnaast heeft de gemeente aangeboden de bouw van een woning

mogelijk te maken als de ene schuur
niet wordt gebouwd, de bestaande
half-afgebouwde schuur wordt
afgebroken en de bestemming van
de boerderij verandert in een woonbestemming. Klokkert kan dan met
zijn bedrijf verhuizen naar een plek
waar hij geen overlast veroorzaakt
en waar niemand hem in de weg
zit. Het blijkt echter dat dit voor de
boer te duur wordt, tenzij er niet 1
maar 2 bouwkavels mogen komen.
Volgens de gemeente was dat niet
mogelijk, maar ook daar heeft men
eieren voor zijn geld gekozen en
begrepen dat de voorgestelde oplos-

sing voor alle partijen voordelig is:
Klokkert kan zijn bedrijf verhuizen,
de buurt heeft geen overlast meer en
de aanblik op het essen en hoevenlandschap wordt een stuk fraaier.
De zaak moet nog afgerond worden
want het bestemmingsplan moet
gewijzigd worden en Klokkert kan
alsnog besluiten niet aan de plannen
mee te werken. In dat laatste geval
wordt de bouwvergunning voor de
tweede schuur ingetrokken, heeft
de gemeente laten weten, maar de
verwachting is dat alle partijen met
het voorstel akkoord gaan.

