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

Ergens tussen mijn stapel met
vinylplaten op zolder moet nog
een exemplaar zitten van de lp
Alles was ich habe van Reinhard
Mey uit 1973. Op die lp staat het
onvolprezen nummer Die heiße
Schlacht am kalten Büffet, over een
meute rijkaards die als het ware een
buffet bestormen, zich volvreten en
volgieten en die tenslotte een deel
van het inleggeld schenken aan het
armenproject Brot für die Welt.
Gelovigen houden elkaar graag Je-

Baggeren bij brug
Overijssels kanaal
REGIO - De provincie Overijssel
begint rond 16 november met het
beveiligd baggeren van het Kanaal
Almelo-De Haandrik. Het gaat
om een klein aantal locaties van
beperkte omvang, voornamelijk
rondom bruggen. Deze locaties zijn
tot nu toe niet gebaggerd omdat er
springladingen en munitie uit de
Tweede Wereldoorlog zou kunnen
zitten. De werkzaamheden zijn in
de loop van februari 2016 afgerond.
Daarmee is de totale opwaardering
van het kanaal gereed.

zus’ leefregel voor: ‘Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand
doet’. Geven zonder dat iemand het
ziet is in Gods ogen beter dan doneren voor de bühne, zeggen ze. De
werkelijkheid is anders. Scholen die
fietsen voor Kenia, zwemmen voor
Indonesië, hinkelen voor Roemenië en wat al niet meer, om geld te
genereren voor een goed doel. Niks
mis mee, maar ze moeten wel allemaal in de krant. De Rotaryleden
kopen extra dure filmkaartjes voor
de première van de nieuwe James
Bondfilm waardoor maar liefst 700
kaartjes beschikbaar komen voor de
Voedselbank Noordoost-Overijssel.
In de pauze van de film worden de

kaartjes overhandigd “en wij stellen uw aanwezigheid daarbij zeer
op prijs!”, stond in het persbericht.
‘Laat uw linkerhand niet weten wat
uw rechterhand doet’. Het wordt
met de lippen beleden, maar in de
praktijk komt er niets van terecht.
En misschien is dat maar goed ook.
In februari 2014 stond in dagblad
Trouw een artikel over een collectezak-app: met je smartphone geld
schenken aan de kerk. Geen gerinkel van munten meer of geknisper
van papiergeld. Volgens de bedenkers een geweldige uitvinding want
je bent van een hoop gedoe af. En
voor henzelf natuurlijk ook goed,

want de parochies en gemeenten
betalen jaarlijks 350 euro om de
betaalmethode te mogen gebruiken.
Fout, helemaal fout, vertelde econoom Adriaan Soetevent, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Dat beweerde hij trouwens niet zomaar, want er was
baanbrekend en wereldwijd geciteerd onderzoek aan voorafgegaan.
Hij deed proeven in de kerk met
collectezakken en mandjes. Wat
bleek: met een schaal waarop het
geld zichtbaar ligt, haal je meer
op. Soetevent: “Mensen denken
niet alleen: wat is het goede doel
mij waard? Maar ook: hoe kijken
andere mensen tegen mij aan als ik

iets schenk?”. Als al die scholen,
verenigingen, Rotary’s en wat dies
meer zij hun goede werken in het
verborgene doen maakt dat lui, minder vrijgevig en gaat er dus minder
naar het goede doel.
Daarom nog maar even een keer,
voor extra opbrengst in de toekomst: Rotary Hardenberg doneert
de opbrengst van 350 verkochte
kaartjes van de filmpremière aan
de gebruikers van de voedselbank.
Zij ontvangen met kerst een gratis
bioscoopkaartje, dat zij kunnen
besteden aan een film naar keuze
in 2016.

Centrum Hardenberg loopt leeg

Winkeliers proberen tij te keren

Tijdens de baggerwerkzaamheden
kan er zowel voor de scheepvaart
als voor het landverkeer enige hinder ontstaan, als bijvoorbeeld een
brug een tijdje niet gebruikt kan
worden. Om bewoners en andere
belangstellenden over de baggerwerkzaamheden te informeren,
houdt de provincie Overijssel twee
inloopbijeenkomsten: dinsdag 10
november van 9.30 tot 11.30 in café
Veenlust Bergentheim en woensdag
11 november van 14.30 tot 16.30 in
café Seven in Vriezenveen.

Bieb Hardenberg
houdt Open huis
HARDENBERG - De bibliotheek
in Hardenberg houdt zaterdag 7 november Open Huis. Tussen 10.00 en
14.00 uur kan men gratis deelnemen
aan workshops telefoonhoesjes maken, macrameeën en handlettering,
het Schrijverscollectief Hardenberg
komt verhalen vertellen, medewerkers van de bieb in Steenwijk
demonstreren 3D-printen en er is
muziek van het duo 79th Street.
Daarnaast is er de nodige informatie
over de bibliotheek, Cultuurkoepel
Vechtdal en projecten als BoekStart,
VoorleesExpress en het Taalpunt.
Die dag wordt ook het actieboek
van Nederland Leest uitgedeeld,
een bundel met korte verhalen, samengesteld door de meester van het
zeer korte verhaal, A.L. Snijders.
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In de betrekkelijk korte Fortuinstraat staan inmiddels een handvol winkels leeg.
HARDENBERG - Er moet iets gedaan worden aan de leegloop in het winkelcentrum
van Hardenberg. Dat vinden de winkeliers
zelf maar ook de gemeente. Het blijft niet bij
woorden, want samen hebben ze een actieplan opgesteld dat de komende weken wordt
besproken met de middenstanders.

is overal zichtbaar: steeds meer winkels wachten
op een nieuwe huurder. Online winkelen is in
opkomst, de bevolking is anders samengesteld
dan vroeger en veel mensen hebben minder
geld te besteden. Dat samen zorgt voor ander
koopgedrag en minder omzet voor de plaatselijke
middenstand.

Het centrum moet meer zijn dan alleen een plek
om boodschappen te doen, staat in het plan. Je
moet er winkelen, je moet verrast worden en je
moet er langere tijd verblijven. Waarom dat moet

Om het tij te keren moeten er speciaalzaken
komen, meer horeca maar ook plekken voor
ontspanning en vermaak. Dat moet samengaan
met een compacter centrum, dus minder winkels

aan de uiteinden als bijvoorbeeld het Oosteinde
en meer rond de Markt, het Klepperplein en de
Voorstraat. Voor het winkelend publiek moet
meer duidelijkheid komen, is een andere aanbeveling van het actieplan. Dat kan door overal
dezelfde openingstijden te hanteren en door de
openingstijden van winkels en horeca op elkaar
af te stemmen. Verder wordt gedacht aan het
ontwikkelen van één Hardenberger webwinkel
en aan het regelen van uniforme en duidelijke
parkeertijden en parkeertarieven voor de centrumbezoeker.

Raad wil goed onderwijs in goede gebouwen
HARDENBERG - Het had wat Henk Dogger (CDA) betreft best een
hamerstuk mogen zijn, het voorstel van B&W om samen met schoolbesturen ervoor te zorgen dat basisscholen langer kunnen leven. Nu
er een krimp zit aan te komen van 6200 naar 5300 leerlingen krijgen
besturen minder geld voor onderhoud. Door samen met de gemeente
op te trekken kan de levensduur verlengd worden, zodat komende
generaties leerlingen niet in een aftands gebouw les krijgen.
“Er moet gemeenschapsgeld gebruikt worden om goed onderwijs
te houden in goede gebouwen.
Vanavond stemmen we alleen over
nieuwe uitgangspunten, over financiën praten we later. Wie kan daar
tegen zijn?”, vroeg Dogger zich
vorige week tijdens de raadsverga-

dering hardop af.
Alex Reiling (VVD) niet, maar hij
had wel vragen over het voorstel.
Bijvoorbeeld of het bericht juist was
dat basisschool De Marsweijde in
Heemse uit haar jasje groeit. “Hoe
kan dat, als je ziet dat de bouw van
de wijk Marslanden achterloopt

bij de prognoses. Was het dan misschien beter geweest dat wij basisschool De Kastanjehof in het centrum van Hardenberg niet hadden
gesloten? Nu moet je kinderen ver
laten fietsen, wat nogal onveilig is.”
Voordat wethouder Jannes Janssen
kon reageren werd Reiling door
Wim Kloekhorst (OpKoers) op de
vingers getikt. “Die vraag moet je
aan Chrono stellen. Wij hebben
geen school gesloten, dat heeft het
schoolbestuur gedaan.”
Volgens Janssen wilde Reiling een
verkeerde en achterhaalde discus-

sie opnieuw beginnen. “U zegt
dat de Kastanjehoffers ver moeten
fietsen? Die hele operatie is nou
net begonnen om het verre fietsen
tegen te gaan. Door de Kastanjehof
te sluiten kan Chrono kleine scholen
in de dorpen rond Hardenberg open
houden, anders hadden die kinderen
moeten fietsen. En van Radewijk
naar Hardenberg is een stuk verder
dan van Hardenberg naar Heemse.”
De groei van de Marsweijde was
volgens Janssen voorzien. “Die
uitbreiding was al eerder verwacht,
maar doordat de wijk niet meer zo

snel groeit is de vraag naar meer
ruimte ook later gekomen. De huidige groei kan opgevangen worden
door in school een paar ruimtes aan
te passen.”
Plek voor nieuwe groep
In de nieuwsbrief aan de ouders
schrijft de Marsweijde dat de architect van schoolgebouw De Matrix
twee lokalen en een centrale ruimte
kan creëren door de ruimtes in het
gebouw wat anders in te delen. Ook
het vertrek van het Chrono-bestuur
naar een ander gebouw heeft ruimte
opgeleverd. Er is inmiddels begonnen met de verbouw, zodat in
januari de nieuwe instroomgroep
een plek heeft.

