
Belgen die in Nederland komen, in 
de gemeente Hardenberg bijvoor-
beeld, moeten zich zo’n beetje in 
de hemel wanen. De stratenhemel, 
om precies te zijn.

Tientallen jaren geleden, toen ik 
met ouders en andere gezinsleden 
op vakantie ging naar België, was je 
al weken van tevoren bang gemaakt 
door ervaren reizigers met verha-
len over wegen met zulke grote 
gaten dat je auto er bijna in kon 
verdwijnen. En ze bleken vrijwel 
allemaal waar te zijn. Overal zag je 
langs de kant van de weg restanten 
van gesprongen banden, rubberen 
aandenken, als een waarschuwing 
voor nieuwe dapperen die de sprong 

in het diepe van België durfden 
te wagen. Je zou denken dat er 
in een kleine halve eeuw wel iets 
is veranderd, maar dat blijkt niet 
het geval te zijn. Onlangs hebben 
we een week doorgebracht in de 
buurt van de nieuwe finishplaats 
van de Ronde van Vlaanderen, het 
stadje Oudenaarden. Sinds 2012 
is het parcours van die ronde een 
beetje verlegd. Volgens wielerfans 
om meer vip-tenten te kunnen slij-
ten, volgens de organisatoren om 
aantrekkelijker beelden voor de 
toeschouwers te creëren. Hoe dan 

ook, ook dat nieuwe parcours zorgt 
voor een martelgang voor de cou-
reurs. En voor automobilisten. In de 
omgeving van Oudenaarde gaat het 
nog wel: een paar kilometer richting 
Geraardsbergen (beroemd om zijn 
Muur) en de wat grotere wegen zo-
als de N60 naar Ronse, waar ze het 
station per ongeluk achterstevoren 
hebben gebouwd, en naar de E17 
bij Kruishoutem. Maar dat is het 
dan zo’n beetje, meer goede wegen 
zijn er vrijwel niet. Verderop is het 
nog steeds een doffe ellende. En 
nergens wordt dat aangegeven. Ja, 
een enkele keer staat er een bord 
met de tekst Vervormde Weg, maar 
vreemd genoeg zijn dat nou net 
de wegen die nog wel een beetje 

begaanbaar zijn.

Kasseien vind je er nog volop, net 
als betonplaten die aan elkaar gelast 
zijn met asfalt waardoor de banden 
van je auto meer lawaai maken 
dan een trein en dat ook nog eens 
doen in een veel sneller tempo. Na 
zo’n tocht is het voor Nederlanders 
geweldig thuiskomen. Het ultieme 
vakantiegevoel krijg je niet door 
weken aan het strand te liggen in 
Rimini, of in de schaduw van een 
rijtje cipressen in de Provence een 
glas koele witte wijn drinken, maar 
door een ritje door België te maken 
en dan de steven te wenden naar 
Nederland. Van harte aanbevolen.
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Zaterdag 24 mei is de dag dat het 
jubileum wordt gevierd met de 
buitenwacht, dus met donateurs, ge-
nodigden en belangstellenden. Het 
programma begint rond het mid-
daguur in de voorheen hervormde 
kerk van Heemse, met lezingen over 
de geschiedenis van Zanglust door 
‘echte Heemsenaar’ Siny Kamp-
man en over het repertoire van het 
koor door dirigent Wolfried Kaper. 
‘s Middags staan een bezoek aan 
het museum in Hardenberg en een 
stadswandeling op het programma. 
‘s Avonds is het jubileumconcert in 
de Höftekerk – gekozen vanwege de 
akoestiek - met een uitvoering van 
het Magnificat van Bach en de Krö-

Lustrumcommissie Zanglust 
begint warm te draaien

HARDENBERG - Het zal voor enkele oudgedienden even slikken zijn, 
maar het jubileumconcert van de Christelijke Zang- en Oratoriumver-
eniging Zanglust wordt niet in Heemse uitgevoerd maar in Hardenberg. 
Voor iedereen die na pak hem beet 1965 is geboren zal dat hetzelfde zijn, 
maar voor de historische Heemsenaar niet. De zangvereniging werd in 
1939 opgericht als fusiekoor na de samensmelting van het kerkkoor 
van de Hervormde gemeente Heemse en de christelijke Gemengde 
Zangvereniging Zanglust uit Heemse. Dat betekent dat in 2014 het 
75-jarig bestaan wordt gevierd. En daarvoor wordt groots uitgepakt.

nungsmesse van Mozart. Na afloop 
zal er een glas op het welzijn van 
het koor en de koorleden worden 
geheven in gebouw De Schakel. 
“Dit alles onder voorbehoud”, zegt 
voorzitter Anneke van Nes, “want 
de jubileumcommissie moet nog 
van alles regelen en je weet tien 
maanden van tevoren niet hoe het 
straks allemaal gaat lopen.”

Een kleine week na de viering van 
het jubileum gaat het koor op een 
concertreis van vier dagen naar 
Liechtenstein en Zwitserland. Er 
wordt onder meer gezongen in 
het klooster Einsiedeln en samen 
met het orkest van Liechtenstein-

Werdenberg worden concerten 
verzorgd in Buchs (Zwitserland) en 
Eschen (Liechtenstein). Hoewel de 
koorleden flink in de buidel moeten 
tasten voor de reis is het koor ook 
op zoek naar andere geldbronnen, 
bijvoorbeeld van het Nederlandse 
consulaat in Liechtenstein en het 
Nederlandse bedrijfsleven. Daar-
naast steken de leden van Zanglust 
zelf de handen uit de mouwen.

Een voorbeeld was zaterdag 13 juli 
te zien tijdens de Boekenmarkt van 
de Bibliotheek Hardenberg. Alle 
koorleden was gevraagd overtol-
lige boeken in te leveren voor de 
verkoop, een oproep waar nogal 
uitbundig gehoor aan was gegeven. 
Gelet op de drukte bij hun kraam 
hebben de Hardenbergers het koor 
flink gesteund. Daarvoor gaat 
het koor ook nog iets terugdoen. 
Zaterdag 20 december wordt het 
lustrumjaar afgesloten met een mu-
zikale Kerstreis door Europa in de 
Höftekerk tegen een billijke prijs, 
met medewerking van een project-
koor van het Vechtdal College.

De leden van Zanglust verkochten hun eigen boeken op de Boekenmarkt als bijdrage in de de kosten van het jubiuleumjaar. © Roel Gritter

HARDENBERG – Een dwerg-
vleesmuis in een verbindingsgang 
van de operatiekamers van het 
Röpcke-Zweers ziekenhuis in 
Hardenberg heeft donderdag 1 
augustus gezorgd voor uitstel van 
een operatie.

Meteen na de ontdekking van het 
dier is een vleermuisdeskundige in-
geschakeld. Deze heeft vastgesteld 
dat het een jonge dwergvleermuis 
betrof. Dit type vleermuis is geen 
drager van hondsdolheid en kan 
daarmee geen infecties veroorza-
ken. Mogelijke overdracht van in-
fecties kan alleen via direct contact 
met uitwerpselen of via een beet van 
een besmette vleermuis.

Nadat het beestje is gevangen en 
buiten is vrijgelaten moest de hele 
OK worden gereinigd. De operaties 
van vrijdag 2 augustus konden ver-
volgens gewoon doorgaan.

Vleermuis zorgt 
voor uitstel operatie

Rheezerbrink - De gebouwen die 
op de plek staan van de voormalige 
boerderijcamping Houtekiet aan 
de Brink in Rheeze gaan allemaal 
tegen de vlakte. De huidige eigenaar 
wil via de rood-voor-rood-regeling 
van de gemeente Hardenberg de 
bebouwing verwijderen in ruil voor 
de toestemming om twee woningen 
te bouwen. Er lag ook nog een 
bouwvergunning voor een woning, 
zodat straks drie woningen komen 
op de plek van de huidige agrarische 
bedrijfsbebouwing.

Rommelmarkt (1) - Aan de Ka-
naalweg West in Bergentheim wordt 
zaterdag 17 augustus van 9.00 tot 
14.00 uur een rommelmarkt gehou-
den. Verder is er kofferbakverkoop, 
er staan kraampjes met etenswaren 
en er zijn activiteiten voor kinderen. 
De organisatie is in handen van 
buurtvereniging De Schollen.

Rommelmarkt (2) - Dezelfde 
dag, zaterdag 17 augustus, wordt 
een rommelmarkt gehouden in 
Mariënberg. De buurtvereniging 
van de John Clemmestraat zorgt 
ervoor dat er tussen 9.00 en 13.00 
uur tientallen standhouders met hun 
kraampjes in de straat staan. Buurt-
bewoners zorgen voor oliebollen.

Bijstand - Ruim 700 mensen meet 
een bijstandsuitkering telt de ge-
meente Hardenberg momenteel. Dat 
is een toename van 5% vergeleken 
met eind vorig jaar. Deze toename 
kost zoveel geld dat extra maat-
regelen genomen moeten worden 
om die werkzoekenden aan een 
werkplek te helpen. De gemeente 
wil met alle uitkeringsgerechtigden 
een gesprek over hun competenties 
(kennis, vaardigheden en houding), 
zodat gericht gezocht kan worden 
naar werkervaringsplekken. Er 
wordt vooral ingezet op kansrijke 
personen. “Maar de minder kansrij-
ken laten we niet schieten”, vertelt 
wethouder Douwe Prinsse. “Voor 
hen wordt bijvoorbeeld gezocht 
naar zinvol vrijwilligerswerk.” De 
gemeente wil daarnaast strenger 
optreden tegen mensen die bij-
standsfraude plegen. 

Zomerconcert – In de gerefor-
meerd vrijgemaakte kerk De Hoek-
steen in Bergentheim geven vader 
en zoon Magré (orgel en piano) 
samen met panfluitiste Carina Bos-
senbroek een concert op vrijdag 9 
augustus. Aanvang 20.00 uur.

Scootmobiel – Voor mensen met 
een scootmobiel wordt  11 septem-
ber in Hardenberg een trainingsdag 
gehouden, bedoeld om ze veiliger 
en met meer plezier aan het verkeer 
te laten deelnemen. Plaats van han-
deling is gebouw De Schakel aan de 
Lage Doelen, tussen 10.00 en 15.00 
uur. Tijdens de trainingsdag krijgen 
scootmobielbezitters de kans om 
hun kennis van de verkeersregels 
op te frissen en te oefenen met het 
gebruik van de scootmobiel. Aan-
melden kan tot 15 augustus door 
bij de gemeente Hardenberg tele-
fonisch een aanmeldformulier aan 
te vragen. De deelname is gratis.

Boeken – Bezoekers van natuur-
centrum De Koppel in Hardenberg 
kunnen nog t/m 5 september rond-
neuzen in tweedehands natuurboe-
ken. Deze zijn beschikbaar gesteld 
door Gijs van der Voet uit Den Ham. 
De opbrengst gaat naar de stichting 
Light for the World, die zich inzet 
ter bestrijding van vermijdbare 
blindheid in Afrika en Azië.


