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Wat hebben we nodig: een nieuwe naam voor
het enige museum dat Hardenberg telt, of een
nieuw museum? Door oude wijn in nieuwe
zakken te verpakken krijg je een moderne
uitstraling, denkt het bestuur van de historische vereniging Hardenberg. Verander de
naam Oudheidkamer in Stadsmuseum en je
bent weer bij de tijd. Daarbij vergetend dat
Hardenberg dan misschien wel stad genoemd
mag worden vanwege een document van
bijna 700 jaar oud, maar dat in het echte leven de plaats niet meer dan een groot dorp is, een dorp dat zich met enige
regelmaat groter wil voordoen dan het is. Maar hebben we niet meer aan
een nieuw museum, althans, een museum met een nieuwe inhoud? De
rommelige indeling van het huidige pand aan de Voorstraat zorgt voor een
rommelige uitstraling, passend bij een Oudheidkamer. Een paar stenen,
wat spulletjes uit de 19e eeuw, een pop in klederdracht, precies zoals je in
elke Oudheidkamer elders tegenkomt. Daaraan verandert een nieuwe naam
niets. Een aantrekkelijk, eigentijds museum of geen museum, daar zou het
bestuur eens over moeten nadenken. Je druk maken over een cosmetische
ingreep als een nieuwe naam is verspilde energie.

Raad geeft extra geld voor luxere LOC-garage
HARDENBERG - De parkeergarage onder het nieuwe LOC aan de
Parkweg in Hardenberg wordt fraaier uitgevoerd dan oorspronkelijk
de bedoeling was. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft onlangs
ingestemd met het voorstel van B&W, een extra bedrag van 100.000
euro uit te trekken voor een luxere uitvoering.
Dat ging overigens niet zonder slag
of stoot. Klaas Mulder (CU) vond
de half verdiepte garage met veel
verlichting ruim voldoende. “We
kiezen voor sober en doelmatig,
vandaar dat we geen extra ton willen uitgeven voor het verfraaien van
de parkeergarage.” Die opstelling
begreep Jaap Perlot (PvdA) niet.
“We hebben altijd gezegd dat we
publieksvriendelijke garages willen. Nou doen B&W dat en nou is

het weer niet goed. Wat is hier nou
op tegen?” Henk Meulink (CDA)
had eveneens weinig begrip voor
de gereserveerde opstelling van de
CU en ook de VVD stond bij monde
van Petra Baarslag achter het idee
om publieksvriendelijke garages te
bouwen. Toch steunde deze partij
uiteindelijk B&W niet. “Het geld
wordt gebruikt om een slechte start
te voorkomen. Maar die start wordt
niet beter door een fris kleurtje. Nu
B&W wakker worden willen ze
de garage opleuken om voldoende
klanten te trekken. Dat had men
eerder moeten bedenken, vandaar
dat de VVD tegen het voorstel is”,

vertelde Baarslag. De kleinere partijen waren verdeeld. OpKoers.nu
had voldoende aan een sobere, functionele garage, GroenLinks vond
een duurzame coating voldoende en
de OPV was tegen betaald parkeren
dus ook tegen dit extra bedrag voor
de garage.
Volgens wethouder Jannes Janssen
waren B&W niet over één nacht ijs
gegaan. Er was advies gevraagd of
het ‘upgraden’ van de garage wel
echt nodig was. “We hebben te
horen gekregen dat het echt moet,
anders krijg je een valse start.
Oudere garages die ze op dezelfde
manier bij de tijd hebben gebracht
lopen nu weer een stuk beter.” Bij
de stemming kregen B&W steun
van CDA, PvdA en GroenLinks.
De andere partijen hadden er geen
extra geld voor over.

Wandelen en racen gescheiden
HARDENBERG - Deelnemers aan
de vierdaagse in Hardenberg en rallyrijders zullen elkaar voortaan niet
meer op dezelfde route ontmoeten.
De organisatoren van beide evenementen hebben dat afgesproken.
Ook de gemeente Hardenberg zal
nog eens goed naar de vergunningen
kijken wanneer de evenementen
volgend jaar opnieuw gelijktijdig
worden gehouden, zo reageerde
burgemeester Meulman op vragen
van CDA-raadslid Henk Meulink.
Die had vragen gesteld over de
vergunningen, omdat rallyrijders en
wandelaars tijdens de slotdag van de
Hardenberger Avondvierdaagse van
hetzelfde stuk weg gebruik hadden
gemaakt.
Dat dit kon gebeuren heeft te maken
met de manier waarop vergun-

Classic-TT elk jaar weer anders
Het ene jaar smelt het asfalt bijna onder de banden,
het andere jaar vallen er netzoveel buien als er races
worden gehouden. Zaterdag was dat laatste het geval.
Het belette de liefhebbers van de geur van Castrol of het

donkere geluid van een MV Augusta niet om naar Ane
te komen voor de 4e Classic-TT. Net als voorgaande
jaren werd de organisatie geroemd door de rijders en
bezoekers.

Mirakel in Hardenberg
HARDENBERG - Wijn die verandert in bloed. Volgens de leer van
de katholieke kerk niet zo vreemd,
omdat al zo’n 800 jaar geleden als
dogma is vastgesteld, dat tijdens
de mis die herinnert aan het laatste avondmaal van Christus, het
brood verandert in het lichaam van
Christus en de wijn in zijn bloed.
Maar dat dan ook daadwerkelijk de
samenstelling van de wijn zichtbaar
verandert, dat is zeldzaam. Het gebeurde wel in Nijenstede, de voorloper van Hardenberg. Rond het

jaar 1220 zag priester Hildebrand
tijdens de mis de wijn veranderen in
bloed. Van zo’n groot wonder wilde
hij wel een paar getuigen hebben,
en dus riep hij meteen twee ridders
naar voren die de mis bijwoonden.
Toen die ook zagen dat de wijn
was veranderd in bloed kon het
grote nieuws naar buiten worden
gebracht.
Dit mirakelverhaal is te lezen in de
nieuwste uitgave van Rondom den
Herdenbergh, het tijdschrift van de

Parkeren blijft ‘hot item’
HARDENBERG - De gemeenteraadsleden zouden het schaamrood op
de kaken mogen krijgen. In elk geval de leden van de ChristenUnie,
vertelde CU-raadslid Bertus Kerssies vorige week tijdens de oriënterende raadsvergadering. “we hebben gekozen voor een architect die
het nieuwe gemeentehuis bouwt, een architect die veel groen in het
plan verwerkt. Maar we hebben niet goed nagedacht over het aantal
parkeerplaatsen. Het spijt ons dat we niet beter hebben opgelet.”
De ontboezeming van Kerssies had
te maken met de bouw van een parkeergarage bij het nieuwe gemeentehuis. Die zou half verdiept onder
een ‘groene bult’ verrijzen, maar nu
blijkt dat die oplossing niet genoeg
parkeerplaatsen oplevert. Eén van
de oorzaken is de gebrekkige communicatie met de architect. Die was
ervan uitgegaan dat de parkeerplaatsen op het Spindeplein als overloop
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gebruikt zou worden, maar de
verwachting van B&W is dat het
plein volop gebruikt zal worden.
Ook had de architect gedacht dat de
Witte de Withstraat op korte termijn
gesloten zou worden, om daaronder
parkeerplaatsen aan te leggen, maar
B&W willen die straat zo lang mogelijk openhouden. In het nieuwe
voorstel van B&W wordt nu een
parkeergarage van 400 plaatsen

historische vereniging Hardenberg.
In het tijdschrift wordt verder onder
meer aandacht besteed aan gebouwen met de naam Oostloorn, de
geschiedenis van de familie Olthof
in Kloosterhaar en de predikanten
in Heemse. In het gedeelte waarin
het verenigingsbestuur van zich
laat horen, wordt een nieuwe naam
voor het museum aan de Voorstraat
voorgesteld. Om de Oudheidkamer
een meer eigentijdse uitstraling te
geven wil het bestuur de naam van
het gebouw veranderen in Stadsmuseum. Leden van de vereniging die
beter ideeën hebben kunnen die aan
het bestuur doorgeven.
onder het nieuwe gemeentehuis
gebouwd en op de plek van basisschool De Kern komt ruimte voor
70 plaatsen. Die plaatsen worden
net buiten de ring rond het centrum
aangelegd, wat eigenlijk tegen het
zere been van de raad is. Vrijwel
alle partijen stelden kritische vragen
over de kosten, over de ruimtelijke
kwaliteit die verslechtert en over het
verlies van de grond waar De Kern
was gevestigd.
CDA-raadslid Henk Meulink vatte
de problemen samen in twee vragen: hebben we extra geld over voor
ondergronds parkeren, en hebben
we extra geld over voor een groen
park rond het gemeentehuis? Op 3
juli volgt het debat waarna meteen
daarna een besluit over de plannen
van B&W wordt genomen.

ningen worden aangevraagd en
verleend, vertelde Meulman. De
organisatoren van de vierdaagse
krijgen altijd een vergunning zonder routebeschrijving, omdat ze de
mogelijkheid willen openhouden
op het laatste moment iets te wijzigen. De beide organisaties hebben maatregelen genomen toen ze
ontdekten, dat beide evenementen
over hetzelfde parcours zouden
gaan. Gedacht was dat de wandelaars al weg zouden zijn voordat de
rallyrijders zouden arriveren, maar
dat bleek niet het geval. Volgens
Meulink (zelf één van de wandelaars) was de situatie erg gevaarlijk.
Voordat de volgende vierdaagse
wordt gehouden zal burgemeester
Meulman op de zaak terugkomen,
zegde hij de raad toe.

Monument voor Clara Feyoena
HEEMSE - Het voormalige dorp
Heemse krijgt 1 september een
Clara-monument. Dat gebeurt
tijdens de zogenoemde Clara-dag.
Dit gedenkteken voor Clara Feyoena van Raesfelt wordt momenteel
vervaardigd door Kees Huigen uit
Den Ham. Hij heeft in het recente
verleden ook het Indiëmonument in
Hardenberg en het Molengootmonument in Collendoorn gemaakt.
Opdrachtgever is de stichting Oud
Heemse, die 1 september heeft
uitgeroepen tot Clara-dag omdat
het dan 200 jaar geleden is dat de
Vrouwe van Heemse is overleden.
Tijdens de Clara-dag is onder meer

zang en orgelspel te horen in de
Witte- of Lambertuskerk, er worden
presentaties gehouden over het leven van Clara Feyoena en er wordt
een gedenkboekje gepresenteerd.
De activiteiten worden gehouden
in een tent nabij Huize Welgelegen.
De onthulling van het monument
vindt plaats op het terrein van het
verpleeghuis Clara Feyoena Heem.
Aan het eind van de dag staat een
Clara-diner op het programma.
Maximaal 150 personen kunnen
dan genieten van gerechten die door
Clara Feyoena zelf zijn beschreven
in een van haar kookboeken.

OPV wil centrum ‘oppimpen’

HARDENBERG - De OPV vraagt tijdens de raadsvergadering van 3 juli
een bedrag van 250.000 aan B&W, om het centrum van Hardenberg mooier
te maken. Het geld ervoor is er al, meent de OPV, omdat er maar iets
minder aan de reserves toegevoegd moet worden. Voor dat bedrag kun je
de geplande bomen dikker maken, ledverlichting in de straten aanleggen,
speeltoestellen plaatsen (dat voorkomt zeurende kinderen, maakt winkelen
leuker waardoor ouders meer geld uitgeven, denkt de OPV), een fontein,
bankjes beelden en bloembakken.

Open Huis kerk Marslanden

HARDENBERG - Sinds zondag 24 juni beschikken de 400 leden van de
gereformeerd vrijgemaakte kerk in Hardenberg-Marslanden over een eigen
kerkgebouw, genaamd De Levensbron. Als de woonwijk Marslanden over
ongeveer 15 jaar is volgebouwd zullen er volgens de prognoses circa 1400
kerkleden wonen. Tegen die tijd zal de kerkelijke gemeente worden gesplitst
en zullen dubbele diensten in De Levensbron worden gehouden. Om het
markante gebouw aan de binnenkant te kunnen bekijken wordt zaterdag
30 juni Open Huis gehouden, van 10.00 tot 16.00 uur.

G-feest langs de Vecht
HARDENBERG - In een tent op de
uiterwaarden van de Vecht wordt
zaterdag 30 juni een feest gehouden
voor mensen met een verstandelijke

beperking. Van 15.00 tot 17.30 uur
wordt feestmuziek gedraaid en er
komt een ‘geheime’ bekende Nederlandse artiest.
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