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

Welkom in het hart van harder!
Welkom in de KNSTSPR! En op
de SPORTBLVD.
Het moet wel erg slecht gesteld zijn
met de gemeentelijke financiën, als
je niet eens meer een derderangs
reclamebureau kunt inschakelen om
namen voor gebouwen en manifestaties te verzinnen, maar dat je moet
terugvallen op de inbreng van een
12-jarige scholier die maatschappelijke stage loopt als rubberverwijderaar in een parkeergarage.
De SPORTBLVD Hardenberg
ligt aan de Sportboulevard bij de

Troostknuffels
Bikkel en Binkie zijn de namen geworden voor de nieuwe troostknuffels van de provincie Overijssel. De
vijfjarige Kyan van Haarst uit Den
Ham en de zesjarige Tycho Prins
uit Hardenberg (of hun moeders)
hebben deze namen bedacht. Zij
hebben als prijs beide troostknuffels
gekregen en een dagje uit met het
gezin naar het IJsbeelden Festival
in Zwolle. Troostknuffels zijn twee
beertjes, die kinderen uitgereikt
krijgen als ze op de provinciale weg
iets ernstigs meemaken, zoals een
ongeluk of autopech, en een van
de provinciale weginspecteurs is
ter plaatse. In totaal zijn 360 namen
ingediend voor de troostknuffels.

Jan Weitkamplaan, stond in de
uitnodiging voor de officiële opening. Die uitnodiging is al enkele
maanden geleden verstuurd, maar
dat popie-jopie gedoe met namen
zonder klinkers zit mij nog steeds
dwars. Goed, je hebt dus een Sportboulevard en een SPORTBLVD.
Tegenover het streekziekenhuis,
stond erbij. Die tekst moet wel door
een 80+er geschreven zijn, want het
Streekziekenhuis wordt al lang niet
meer zo genoemd, het draagt weer
met ere de oude naam RöpckeZweers ziekenhuis. Dat schrijf je
met een kleine letter z, maar ook
bij het ziekenhuis hebben ze geen
geld voor een goed reclamebureau
en dus hebben ze het neefje van die
12-jarige scholier ingehuurd en die

heeft bedacht dat het wel grappig
staat om er Ziekenhuis van te maken, met een hoofdletter Z.
Het lijkt er trouwens op dat het
schrijven zonder klinkers wordt
veroorzaakt door een virus dat zich
langzaam maar zeker verspreidt,
want een onderwijsinstelling nabij
het gemeentehuis heeft enkele
weken geleden een glossymagazine uitgegeven over vernieuwend
onderwijs dat de titel VRDR heeft
meegekregen. Precies, het gaat
verder. Maar dat had u al begrepen
want je hebt niet altijd klinkers
nodig om een woord te kunnen
lezen. Net zomin als de letters van
een woord in de goede volgorde
hoeven te staan, als de eerste en

laatste letter maar kloppen. Kijk
maar: Het mkaat hamelael netis uit
in wlkee vlogodre de ltteers in de
wrodeon saatn.
Schrijven zonder klinkers, het kan
ook onderdeel zijn van het gemeentelijk bezuinigingsprogramma.
Minder letters = minder tijd =
minder geld. Hardenberg balanceert namelijk nog steeds op een
dun lijntje tussen geld overhouden
en geld tekort hebben. En als er
dan eens iets overblijft moet dat
gebruikt worden om de schuld van
de gemeente te verlagen, want er is
wel veel geld uitgegeven toen het
leek alsof de bomen nog tot in de
hemel groeiden. Het lijkt nu wel op
de tijd dat Wim Kan tijdens de Oud-

jaarsconference zong over Zuinig
over de drempel. Dat was in 1973,
ten tijde van de oliecrisis. Maar in
de tussentijd is het wel steeds meer
en meer en meer geworden.
Zuinig over de drempel
We zijn zo beschamend gezond
Zuinig over de drempel
Zo’n kin en zo’n kop en zo’n kont
Gemeentelijk zuinig over de drempel, maar ook in de persoonlijke
sfeer zou het wel iets zuiniger
kunnen. Om de groei van kin, kop
en kont tegen te gaan maar ook om
iets over te houden voor mensen
die onze hulp nodig hebben. Voor
die groep mag het wel een beetje
minder zuinig zijn.

Verrassende deelname Midnight Walk

Duurzaam wonen
Dertig partijen uit Overijssel en
Den Haag willen de komende vier
jaar 47.000 duizend woningen in
Overijssel verduurzamen naar minimaal energielabel B. In theater
De Voorveghter in Hardenberg
hebben ze hiervoor donderdag een
intentieovereenkomst gesloten.
In Overijssel maken overheden,
koepelorganisaties, woningcorporaties, ondernemers en inwoners
zich al enkele jaren sterk voor een
duurzame woningvoorraad. De
afgelopen jaren zijn hierdoor al
12.000 woningen aangepakt.

Nieuwe rolstoelen
Dankzij de stichting Vrienden van
het ziekenhuis en enkele sponsoren
heeft elke afdeling van het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
drie nieuwe rolstoelen kunnen
aanschaffen om patiënten te vervoeren. In totaal gaat hem om vijftien
rolstoelen.

Gratis concert
Inwoners van Almelo krijgen dinsdag 12 januari 2016 vanaf 20.00
uur een gratis nieuwjaarsconcert
aangeboden, met op het programma
walsen van Strauss en andere Weense klassiekers. Dat gebeurt door
Theaterhotel Almelo en URENCO
en wordt verzorgd door Het Orkest
van het Oosten. Het gratis theaterconcert geeft inwoners van Almelo
de gelegenheid het jaar feestelijk
met elkaar in te luiden. Via de
website van het theaterhotel kunnen
Almeloërs maximaal 4 kaartjes per
persoon bestellen.

Trainer
Voetbalvereniging Bruchterveld (3e
klasse C) krijgt volgend seizoen
Arjan Keuken uit Gramsbergen als
trainer. Hij wordt de opvolger van
Gert Bouwmeester. De 33-jarige
oefenmeester traint nu nog Vroomshoopse Boys B1.
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HARDENBERG - Mannenkoren, winterhoren, blaasmuziek, danspubliek
en een rijmende Sinterklaas die was vervangen door de Kerstman. Op het
podium op de Markt in Hardenberg stond vrijdagavond een nazaat van Simon Smith and the amazing dancing bear om het publiek in de stemming te
brengen voor een stadswandeling. Geen gewone, maar een Midnight Walk
georganiseerd door de Rotary. Een kleine 500 wandelaars hadden een paar
euro betaald voor het goede doel – een speelveld voor jongeren ‘ergens’ in
het stadscentrum – en kregen daarvoor terug een blik op gebouwen die ze
normaal gesproken nooit zien: stijldansers in het gemeentehuis, een mannenkoor in de hervormde kerk, Steirische harmonica’s in het restaurant

van het Vechtdal College en een midwinterhoorn en draaiorgel op straat,
om een paar voorbeelden te noemen.

Kerstdiner voor
eenzamen en minder
bedeelden

Ommen wil ‘tafelzilver’ verkopen

HARDENBERG - Welzijnsorganisatie de Stuw in Hardenberg heeft
ervoor gezorgd dat maandag 14
december zo’n 40 Hardenbergers
konden genieten van een kerstdiner.
Dat gebeurde in restaurant Tast Toe
van het Vechtdal College. Alle gerechten waren bereid en geserveerd
door leerlingen van de school.
De ingrediënten voor dit diner zijn
geschonken door supermarktketen
Jumbo en haar klanten. Landelijk
hebben op deze manier 152.000
mensen een steuntje in de rug
gekregen. In Hardenberg heeft de
Stuw voor de coördinatie van de
actie gezorgd.

Kindermiddag
Natuurcentrum De Koppel houdt
woensdag 16 december een kindermiddag (6 t/m 12 jaar) met als
thema Kerst. De kinderen gaan
onder meer een kerststukje maken
voor op tafel. Aanvang 14.00 uur,
einde rond 16.00 uur.

Receptie
De Hardenberger veteranen houden
vrijdag 8 januari een nieuwjaarsreceptie met buffet in het VOC, hun
onlangs in gebruik genomen veteranen ontmoetingscentrum aan de
Bruchterweg. Inloop vanaf 16.30
uur. Aanmelden kan bij het stichtingbestuur. Vooraf zal Indiëveteraan Leen Scholten vertellen over
zijn diensttijd in Nederlands-Indië.

Het startpunt was het Marktplein, waar rond het podium stichtingen,
verenigingen en andere organisaties hun kerst-huisvlijt hadden uitgestald.
Geen commerciële organisaties, want die konden in de winkelstraten hun
koopwaar aanbieden, maar louter vrijwilligers die spullen verkochten om
goede doelen te steunen. De Hardenbergers vonden het blijkbaar allemaal
prachtig, want zowel het aantal deelnemers aan de stadswandeling als het
aantal bezoekers aan de goededoelen-kerstmarkt overtrof de verwachtingen.

OMMEN - De Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) wil op zijn
minst dat de inwoners van Ommen mee kunnen beslissen over
de plannen die het gemeentestuur
heeft om landgoed Het Laar te
verkopen.
In 1934 heeft Baron van Pallandt
landgoed Het Laar voor 34.000
gulden verkocht aan de gemeente
Ommen, de laagstbiedende partij.
Hij wilde dat het landgoed toegankelijk bleef voor de inwoners van
Ommen. Nog steeds maken maatschappelijke organisaties gebruik
van delen van het landgoed. Zo is
de scouting er gevestigd, er is een
hertenkamp, een hondenclub maakt
er gebruik van en er is een ijsbaan

en begraafplaats. Volgens de VOV
precies zoals Van Pallandt heeft
bedoeld.
Referendum
De gemeente Ommen zit echter op
zwart zaad en onderzoekt of het
landgoed verkocht kan worden. Een
onzalig plan, vindt de VOV, “want
je verkoopt je tafelzilver toch zeker
niet”. De partij wil via een motie
in de gemeenteraad bereiken dat
de inwoners van Ommen betrokken worden bij de plannen en zich
kunnen uitspreken voor of tegen de
verkoop van het landgoed.
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