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We hebben zeikwijven in de gemeenteraad van Ommen, huilebalken in die van Hardenberg en u wilt
dat allemaal graag weten, want dat
staat in de regionale krant. Sinds die
verplicht van de Belgische eigenaar
door het leven gaat als provinciale
afdeling van het Algemeen Dagblad
moet de krant meer dan voorheen
luisteren naar de stem van het volk.
Dat is iets anders dan de Stem des
Volks, want dat was een socialistisch zangkoor. Maar inmiddels
ter ziele vanwege een gebrek aan

De Meet in
handen van
Kangeroe

mannenstemmen, een gebrek aan
jongeren en vooral een gebrek aan
klassenstrijd.
Voor sommigen niet te geloven, een
socialistisch zangkoor in Hardenberg, de plek waarvan soms wordt
gezegd dat het de uiterste punt van
de Bible Belt is, de bevindelijk
christelijke strook van Zeeland via
Zuid-Holland en de Veluwe naar
Staphorst, met vertakkingen naar
Rijssen en Hardenberg. Of om nog
wat preciezer te zijn: naar Heemse.
Waar gehoopt wordt op nog veel
meer asielzoekers, want dan kan
tenminste iedere gereformeerd vrijgemaakte z’n eigen vluchteling in

huis nemen, zo luidt de wat flauwe
grap die de afgelopen weken de
ronde doet. Flauw, omdat het een
beetje een PVV-opmerking is: “Als
je zo voor asielzoekers bent neem
je ze toch mooi zelf in huis.” Maar
dat kan van niemand gevraagd worden. En bovendien is het niet goed
voor de asielzoekers die dan geen
gebruik kunnen maken van centrale
voorzieningen.
Die nogal milde opmerkingen op
straat en de soms wat hardere via
internet zijn zo’n beetje de enige
rimpelingen in de alledaagsheid
van Hardenberg. Hier geen dikke
dames die zich voor dikke BMW’s

van staatssecretarissen werpen, of
inwoners die zoals in Enschede
wethouders bedreigen vanwege de
komst van een azc.
Die kerkleden waar grappen over
worden gemaakt mogen dan als
een soort welkomstcomité vooraan staan als over de komst van
asielzoekers naar Hardenberg wordt
gediscussieerd, ze laten het niet bij
woorden. De inzameling van kleding voor de vluchtelingen die in
crisisopvang in de Evenementenhal
zaten was vorige week zondag in
een oogwenk geregeld. En met succes, want op een gegeven moment
moest er zelfs tot een kledingstop

worden besloten.
De stem van het volk in Hardenberg: is dat de stem van de Leviet,
die zijn handen niet vuil wil maken
aan slachtoffers? De stem van de
barmhartige Samaritaan misschien,
die zelf niet hoog in aanzien stond
maar drommels goed wist wie zijn
naaste was? Of is het de stem van
de angst, angst voor de islamisering
van Nederland, het verdringen van
de eigen inwoners bij de verdeling
van schaarse zaken als woningen en
werk, angst voor geweld. We zullen
het de komende maanden wel merken, maar ik gok op de Samaritaan.

Handelen zonder geld op zak

HARDENBERG - Het beheer en
onderhoud van sporthal De Meet
in Hardenberg komt in handen van
een stichting die nauwe banden onderhoudt met volleybalvereniging
Kangeroe. Als straks een nieuwe
sporthal wordt gebouwd op de
Sportboulevard aan de Jan Weitkamplaan zal de stichting de hele
exploitatie in handen nemen. Nu
kan dat nog niet omdat De Meet gebruikt moet worden voor gymlessen
van scholen. Beheer, schoonmaak
en klein onderhoud waren tot nu
toe in handen van Fonville b.v. Het
contract met dit bedrijf eindigt op
31 december.
Kangeroe heeft al lang geleden
de wens uitgesproken een eigen
thuisbasis te hebben. Vanaf januari
is dat eindelijk mogelijk. De lege
plekken die Kangeroe achterlaat in
sporthallen als De Kamp (Baalder)
en De Beek (Baalderveld) worden
opgevuld door andere sporters die
al een poosje op uitbreiding van
uren zitten te springen, zoals de
zaalvoetballers van HHC.

Zwemvierdaagse
HARDENBERG - In zwembad
De Slag aan de Sportboulevard
in Hardenberg wordt in de herfstvakantie de 43e Hardenberger
Zwemvierdaagse gehouden. Van
19 t/m 23 oktober kunnen dagelijks
tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen
18.30 en 20.00 baantjes worden
gezwommen. Deelnemers kunnen
kiezen uit drie afstanden: 250, 500
of 1000 meter. Inschrijven kan bij
de receptie van De Slag.

Rol van de kerk
KLOOSTERHAAR - In Kloosterhaar en Sibculo wordt de komende
weken de rol van de kerk in het
dorpsleven onderzocht. Dat gebeurt
door middel ven een enquête die
in de tweede week van november
huis-aan-huis wordt bezorgd. De
inwoners wordt gevraagd hun mening te geven over allerlei zaken
die met geloofsbeleving en kerkbetrokkenheid te maken hebben. De
enquête kan door iedereen worden
ingevuld, door zowel kerkleden als
niet-kerkleden, als de invuller maar
in Kloosterhaar of Sibculo woont.
De enquête kan ook digitaal worden ingevuld. De resultaten van de
enquête moeten antwoord geven op
de vraag of de kerk ter plaatse nog
bestaansrecht heeft in de toekomst:
vaart de kerk van nu nog wel de
juiste koers of zijn veranderingen
nodig.

© Roel Gritter
Stichting Present zocht een tekstschrijver voor de nieuwe folder. Nanny Schutte van Keihart levert de tekst, in ruil voor het plaatsen van haar beeldmerk op de flyer.

HARDENBERG - De stichting Abaal in Hardenberg begeleidt Somaliërs in Nederland om zo goed mogelijk te integreren. Dat gebeurt onder
meer door het organiseren van culturele en sportieve activiteiten. Maar
een plek om dat te doen is niet zo makkelijk te vinden als je weinig
centen hebt. Die plek heeft scoutinggroep Stanley, want de blokhut in
het gemeentebos aan de Bosweg is niet elke dag in gebruik. Maar hoe
krijg je die twee instellingen bij elkaar?
De gemeente Hardenberg heeft stichting De Stuw Welzijn en stichting
Present gevraagd een maatschappelijke beursvloer te organiseren waar bedrijven, instellingen en verenigingen elkaar kunnen ontmoeten. En vooral:

elkaar een dienst bewijzen met gesloten beurs. Dat is bij Abaal en Stanley
gelukt: de Somalische stichting mag drie keer per jaar gebruik maken van
de blokhut en in ruil zorgt zij 3x per jaar voor een culturele middag met
zang en dans voor de scouts.
Beurs in De Baron
De beurs wordt om de twee jaar gehouden. Woensdag 7 oktober was de
derde editie in De Baron in Dedemsvaart. Na twee uur ‘beurswerk’ – zoals een echte beurs geopend en gesloten met een gongslag – waren er 82
matches. Als je de uren die de deelnemers in hun match stoppen in geld
uitdrukt, is er ruwweg voor ruim 62.000 euro aan diensten verhandeld.

Sanne Hans wel, Margé Hans niet
HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg heeft meer op met
drinken dan met eten, lijkt het. Het
Bierpopfestival in de Evenementenhal op 7 november, georganiseerd
door Sanne Hans oftewel Miss
Montreal, krijgt 5.000 euro subsidie uit de evenementenpot. Het
3 en 4 oktober gehouden festival
Hardenberg Proeft, met als één van
de drijvende krachten Margé Hans
van bospaviljoen De Rheezerbelten,
ontvangt geen subsidie. Dat komt
misschien wat vreemd over, maar is

eigenlijk wel logisch voor wie zich
wat verdiept in de regels.
Eén van de vijf voorwaarden is dat
het evenement door zijn uitstraling
aan Hardenberg-promotie doet.
En dan wordt niet de stad maar de
gemeente bedoeld. En als het evenement ook nog eens de potentie heeft
om uit te groeien tot een regionaal
of landelijk evenement dan kan de
subsidie zelfs met voorrang worden
verleend.
Hardenberg Proeft voldoet zeker

niet aan die laatste voorwaarde,
want elke stad of zelfs elk dorp heeft
tegenwoordig een proeverij-evenement. En vergeleken met Bierpop,
waar een landelijke ster haar handtekening onder heeft gezet, heeft het
evenement ook minder uitstraling
om aan Hardenberg-promotie te
doen. Alle voorwaarden leveren
punten op en hoe meer punten hoe
groter de kans dat subsidie wordt
verstrekt. Volgens degenen die beoordelen – een groep ambtenaren
die adviseert aan B&W – heeft Har-

denberg Proeft 6 punten verdiend en
Bierpop 11 punten, terwijl 7 punten
het minimum is om in aanmerking
te komen voor subsidie. Dat de
aanvraag een commercieel evenement betreft of dat de aanvrager
geen Hardenberger is maakt voor de
toekenning van de subsidie niet uit,
zo laat de gemeente weten.
Voor dit jaar was 65.000 euro
beschikbaar voor wat grotere evenementen. Er is nu nog 12.000
euro over.

