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Kernzinnen 

1. Nu de troonrede was opgebouwd als acrostichon houden velen angstvallig in de gaten of 

staatsstukken niet opzettelijk dan wel toevallig naast de onmiddellijke inhoud ook een speels 

verborgen boodschap behelzen. 

 

2. Bij de auditie ging het faliekant mis en het leek wel of de zangeres voor de inquisitie stond, 

toen de jury haar optreden meedogenloos neersabelde. 

 

3. De cabaretière die 's avonds in De Voorveghter optrad, vergiste zich deerlijk, toen zij de 

Hardenbergse plannen voor een biovergistingsinstallatie met veel aplomb op de korrel nam 

en uitweidde over de stank die zou kunnen ontstaan, als men daar een groene brij vergistte 

tot bioslib. 

 

4. Als er iemand in een radio-uitzending opmerkt: "Die Mielewasmachine bevalt mij 

uitstekend", dan hoor je vaak, dat er overhaast nog enkele andere merken genoemd worden 

om per se alle schijn van ongeoorloofde reclame te vermijden. 

 

5. "Het gratis parkeren bij de nieuwe sportboulevard betekent geen concurrentie voor de 

andere parkeerplaatsen", zei de wethouder tegen de verontruste raadsleden, die hem direct 

daarop via de interruptiemicrofoon om een nadere explicatie van zijn plannen verzochten. 

 

6. Terwijl Hardenberg het centrum met verve en elan moderniseert en tegemoet probeert te 

komen aan de wensen van de moderne consument, roept de kern van Gramsbergen 

nostalgische gevoelens op bij wie naar de tijden van weleer terugverlangt. 

 

7. Naar verluidt houdt de robuuste verbindingszone de gemoederen nog steeds bezig en zijn de 

betrokken agrariërs er nog lang niet gerust op, dat de gewekte verwachtingen een concrete 

vorm zullen krijgen. 

 

8. De architectuur in onze streken moge dan weinig spectaculairs te bieden hebben, het boek 

Monumenten in de gemeente Hardenberg, waarin door twee energieke archivarissen 

bouwwerken met een geschiedenis zijn bijeengebracht, is daarentegen op zichzelf een 

monument. 

 

9. Mogen we een lijdzame acceptatie verwachten of moeten we erop rekenen, dat de plannen 

bij de omwonenden op verzet stuiten, als we windmolens gaan plaatsen in een notoir 

windarm gebied? 


