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Als u van uw kroost ooit nog eens
de vraag krijgt waarom het nuttig
is om wiskunde te leren of je talen
goed te spreken dan kunt u sinds
vorige week met een gerust hart
zeggen dat het je leven makkelijker
maakt, je reistijd verkort en het je
uit de handen van de politie houdt.
Tijdens een vlucht tussen de Amerikaanse steden Philadelphia en Syracuse is vorige week ophef ontstaan
omdat een vrouwelijke passagier
(30 jaar, blond, stond erbij, om aan

te geven wat voor vlees je in de kuip
hebt) haar buurman verdacht vond.
De (uiteraard) donkere man sprak
kortaf tegen haar, met een accent
en krabbelde vervolgens wat onleesbare tekens in een notitieblok.
Prompt werd het cabinepersoneel
ingelicht die de man uit het vliegtuig liet halen. Na ondervraging
bleek dat de ‘verdachte terrorist’ de
Italiaanse econoom Guido Menzio
was, die wiskundige aantekeningen
maakte voor een lezing die hij later
die dag zou houden. Uiteindelijk
keerde de vrouw niet terug en liep
de vlucht van normaal gesproken
veertig minuten twee uur vertraging

op. Als die vrouw nou wiskunde had
geleerd had ze begrepen dat die aantekeningen geen Arabisch schrift
waren maar wiskundige tekens.
En als die Italiaanse econoom nou
beter Engels had leren spreken was
zijn aanwezigheid minder verdacht
geweest.
Misschien dat zijn naam ook niet
heeft meegeholpen. Menzio heet
weliswaar geen Achmed of Mohamed, maar voor een groeiende
groep Amerikanen is iedereen die
geen degelijke, ouderwetse Amerikaanse naam draagt een verdacht
persoon. In Nederland is dat wat

minder het geval, maar hier hebben
ze andere problemen met namen.
RTL Nieuws heeft onlangs de opvallendste babynamen per gemeente
uitgezocht. In Hardenberg zijn Daan
en Maud populaire namen en is de
jongensnaam Rynn de opvallendste,
volgens de zender. In Twenterand
zijn dat respectievelijk Lars, Roos
en de meisjesnaam Philo. Niks
bijzonders, maar wat als je je zoon
Spijker noemt, Keez of Bozo. Of je
dochter Rho, Kan, Peep of Volksje.
Fantastische namen, zullen de ouders vinden, terwijl ze niet denken
aan de gevolgen. Reken maar dat de
Peep-show of de Spijker-op-zijn-

kop er tijdens hun schooltijd last
van zullen hebben. En Kees, is dat
met een K of een C? Met een Z, zal
de arme jongen honderden keren in
zijn leven moeten zeggen.
Iedereen wiskunde leren, beter talen
spreken en ouders met pasgeboren
kinderen wat verder laten kijken
dan hun neus lang is, dat zijn de
problemen waar de wereld de komende jaren aan moet werken. Plus
natuurlijk een muur om ons land,
Chinezen de wacht aanzeggen en de
Russen op hun donder geven. Ach,
hadden wij maar een Donald Trump
als minister-president.

Geen extra maatregelen om koeien in de wei te krijgen

HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg gaat geen extra
maatregelen nemen om ervoor
te zorgen dat boeren hun koeien
vaker of langer in de wei houden.
De landelijke discussie over weidegang is ook door de raad van
Hardenberg opgepikt, waarna B&W
hebben laten uitzoeken of de Kwa-

Kortweg
Paddenstoelen - In 2016 is het
jaarthema van natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg ‘Onder de
grond’. In het kader hiervan is t/m
eind augustus een expositie te zien
over paddenstoelen, bestemd voor
zowel volwassenen als kinderen.
Alle groepen 5 en 6 van de basisscholen in de gemeenten Hardenberg en Ommen zullen uitgenodigd
worden voor een lesprogramma.
Trainer - Marcel Groninger verlaat
topklasser HHC uit Hardenberg
en gaat een fulltime avontuur aan
bij FC Groningen. De trainer gaat
vanaf het komende seizoen aan de
slag als assistent van Ernest Faber,
de nieuwe trainer van de noordelijke eredivisieclub.
Glasvezel - Wethouder Jannes Janssen van gemeente Hardenberg en
directeur Piet Grootenboer van Cogas Kabel hebben dinsdag 10 mei
het convenant ondertekend waarin
zij de afspraken over de aanleg van
glasvezel in het buitengebied van de
gemeente Hardenberg vastleggen.
Cogas start met de daadwerkelijke
aanleg als de helft van de adressen
in het buitengebied een glasvezelabonnement afsluit.

liteitsimpuls Groene Omgeving
(KGO) gebruikt kan worden om de
weidegang te bevorderen. De KGO
bestaat uit provinciale afspraken
om het buitengebied van Overijssel groen te houden of groener te
maken. Dit boek met afspraken
wordt onder meer uit de kast gehaald als een boerderij grootschalig
wordt uitgebreid, dat wil zeggen

als het terrein waarop de woning
en schuren staan groter wordt dan
1,5 hectare.

Werkzoekenden - ArboPositief
Hardenberg houdt woensdag 11 mei
haar tweewekelijkse bijeenkomst
voor werkzoekenden uit de gemeente Hardenberg en Ommen. Tijdens
de bijeenkomsten is er ruimte om te
netwerken en ervaringen te delen.
ArboPositief is een actieve organisatie voor en door werkzoekenden.
Deelnemers informeren, motiveren,
inspireren en stimuleren elkaar. Er
worden workshops, trainingen en
netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het doel van ArboPositief is
om de positie van werkzoekenden
op de arbeidsmarkt te versterken.
Werkzoekenden zijn 11 mei welkom aan de Vechtstraat 2D in Hardenberg. De inloop is vanaf 10.00
uur, het programma start om 10.15
uur. Deelname is gratis.

HHC heeft nog kans
op kampioenschap

Sociale media – De Stuw in Hardenberg verzorgt woensdag 18 mei
een training PR en sociale media
voor vrijwilligersorganisaties. In
de training wordt met name aandacht besteed aan het inzetten van
facebook, twitter en andere digitale
communicatie bij PR-activiteiten.
De training is van 19.30 tot 22.00
uur aan De Stuwdijk 4 in Hardenberg. Deelname aan de training is
gratis. Aanmelden (tot 16 mei) kan
bij Gea Wind, tel. 267478 of via
g.wind@destuw.nl.

De meeste Nederlanders vinden
het een mooi gezicht als koeien in
een wei staan, maar voor de melkveehouders is dat in veel gevallen
duurder dan wanneer ze de koeien
op stal houden. De grote melkfa-

HARDENBERG – Zaterdagmorgen
stond topklasser HHC op een derde
plaats en was het afhankelijk van
andere clubs of het nog een rol kon
spelen in de strijd om het kampioenschap. Zaterdagmiddag, na de
1-1 tegen laagvlieger FC Lisse,
was die situatie niet veranderd. Het
gelijkspel was nogal ongelukkig,
meenden de HHC’ers, want de Hardenbergers hadden meer verdiend.
Na de gelukkige overwinningen van
de afgelopen weken was het eigenlijk een vorm van gerechtigheid dat
het dubbeltje eens de andere kant
was opgevallen.
Met nog één ronde te spelen is
Katwijk koploper met 57 punten,
daarachter staat Excelsior Maasluis
met 56 punten en daar weer achter
HHC met 55 punten. Het toeval
wil dat Katwijk en HHC komende
zaterdag tegen elkaar spelen in Katwijk. Alleen als HHC de wedstrijd
wint en Excelsior Maassluis verliest
punten in en tegen Spakenburg, dan
zijn de Hardenbergers kampioen.
Bij een gelijkspel of verlies speelt
één van de twee anderen tegen zondagkampioen FC Lienden om het
algemeen amateurkampioenschap.

brieken hebben daarom besloten dat
de boeren extra geld voor hun melk
krijgen als die afkomstig is van
weidekoeien. Alleen om die reden
al moet je de KGO niet toepassen,
vinden B&W. Bovendien kun je
niets afdwingen omdat boeren zelf
mogen weten of ze koeien op stal
houden of in de wei. Verder heeft
de boerenorganisatie LTO Noord

laten weten tegen nieuwe maatregelen te zijn. Alleen als een boer
vrijwillig afspraken wil maken kan
weidegang onderdeel van de KGO
zijn, vindt de LTO. Omdat er meer
nadelen dan voordelen kleven aan
het onderbrengen van weidegang
in de KGO menen B&W dat het
beter is de huidige situatie niet te
veranderen.

B&W verdelen subsidiepot
HARDENBERG – De Leontien
Ladies Ride die op zaterdag 2
juli in Hardenberg en omgeving
wordt verreden, krijgt 20.000
euro subsidie van de gemeente.
Daarmee is de pot met geld voor
grotere evenementen meteen leeg.
Tijdens de coalitieonderhandelingen in 2014 is afgesproken dat in
vier jaar tijd 300.000 euro wordt
gebruikt voor het subsidiëren van
evenementen. B&W hadden dat
geld voor het grootste deel willen gebruiken om evenementen te
subsidiëren die de naamsbekendheid van Hardenberg vergroten en
voor extra inkomsten voor lokale
ondernemers zorgen. Een kleiner
deel zou voor kleinschalige, vernieuwende lokale evenementen
worden gebruikt. De gemeenteraad
heeft echter enkele maanden geleden besloten dat die verdeling heel
anders moet: 20.000 euro voor een
groter evenement en 55.000 voor
kleine evenementen. Omdat van vorig jaar nog wat geld over was kon
nu 81.000 euro worden verdeeld.
Er zijn 50 aanvragen ingediend
die samen 260.000 euro willen
hebben. Via een puntensysteem is

berekend welke evenementen een
subsidie ontvangen. Dat zijn Dedemsvaart Natuurlijk, Free Style
Games (SHP), BMX Wedstrijd
Dedemsvaart, Triathlon Hardenberg, Oeverloos Genieten, Kunsten
op straat, Pleinfestijn Hardenberg,
Ballonfestival, Vechtdal Wandelweekend, Crossfit Dedemsvaria,
Vliegerfestijn Gramsbergen, Hardenberg Proeft, Historisch Festival
Dedemsvaart, Festival An de Balk,
Roerige Reestdagen en Evono
Racing Gramsbergen. Ook acht
kleinere evenementen op het gebied
van sport en cultuur krijgen een
bedragje.
Bierpop
Een evenement als Bierpop, dat
vorig jaar volgens de toen geldende
regels nog kon rekenen op een
subsidie van 5.000 euro, krijgt dit
jaar niets. Dit muziekfeest van Miss
Montreal, de oud-Dedemsvaartse
Sanne Hans, wordt 19 november
voor de tweede keer gehouden, met
als nieuwtje dat bezoekers dit jaar
indoor kunnen kamperen in de Evenementenhal. Omdat het een commercieel evenement is dat zichzelf
kan bedruipen, komt het dit jaar niet
in aanmerking voor een subsidie.

