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Gemeente wil niet betalen
voor joodse bibliotheek
Wij, de bewoners van dorpjes en
dorpen langs het kanaal Almelo-De
Haandrik (een aftakking van het
Overijssels kanaal) hebben zitten
slapen. We hadden namelijk twee
jaar geleden een aardig feestje
kunnen vieren, toen het kanaal 150
jaar bestond. De bewoners van het
gebied langs de andere aftakking,
het kanaal tussen Deventer en Lemelerveld, zijn slimmer geweest.
Zij vieren 21 maart het 150-jarig
bestaan met het ontsteken van duizenden fakkels en lampions langs
het kanaal. En deze actie, Langste
Lente Licht, is nog maar het beging
van de jubileumactiviteiten. Er
komt een expositie, men kan steppen langs het kanaal, er is muziek,
kunst en natuurlijk Skik, want je
moet er wel lol aan beleven.
Kunnen wij deze fout nog goedmaken? Nee natuurlijk, want je gaat
geen 152-jarig bestaan vieren. Maar
we kunnen wel proberen een herhaling van de fout te voorkomen. Mariënberg kan namelijk binnenkort
het 50-jarig bestaan vieren. Niet als
woongemeenschap, maar als zelfstandige buurtschap. Op verzoek
van Plaatselijk Belang besloten
B&W van Hardenberg op 19 maart
1958 officieel de buurtschap Mariënberg in te stellen en de straten in
die buurtschap een naam te geven.
Ik geef toe dat de tijd kort is om een
feestje voor te bereiden, maar een
kleine week moet voldoende zijn
om een lampionoptocht voor de kinderen te regelen en een dansavondje
met muziek voor de ouderen. Me
dunkt dat elke gelegenheid aangegrepen moet worden om eens duftig
te bloemetjes buiten te zetten, dus
Mariënbergers, zet hem op!

HARDENBERG – Een inwoner van Hardenberg-centrum heeft
een aardig plan opgevat, vindt hijzelf. De gemeente koopt 4500
boeken van zijn broer, betaalt onder meer voor boekenkasten,
een computer en een uitleensysteem, waarna bij hem thuis een
bibliotheek opgezet wordt van Joodse boeken. Kosten: ruim
41.000 euro, te betalen uit de pot Stark Wark. Mocht de commissie die over de subsidie gaat niet met geld over de brug komen,
dan worden de gemeentelijke ombudsman en de pers ingeschakeld, om te laten zien hoe verdorven de gemeente is. En dat zal
er weer voor zorgen dat iedereen denkt dat de commissie bestaat
uit antisemieten. Dat is geen intimidatie, zegt de bedenker van
het plan, maar gewoon duidelijkheid scheppen. Overigens: de
gemeente is niet van plan te betalen.
Doordat de broer van de aanvrager
niet langer Joodse uitgevers wil vertegenwoordigen, zijn de bedenker
van het plan vele honderden boeken
in de schoot geworpen. Boeken in
het Nederlands, Engels, Arabisch,
Duits, Frans en Hebreeuws, die
allemaal handelen over Joden en
hun religie. Het zou wel aardig zijn,
vindt de Hardenberger, als deze
boeken geleend kunnen worden
door christelijke scholen, studenten,
kerkbesturen en toeristen. De bibliotheek bij hem aan huis zal geopend
zijn op zaterdagen en marktdagen.

Geïnteresseerden die van verre
komen kunnen in zijn rijtjeswoning
logies met ontbijt krijgen. Handig
voor Joden die op zaterdag (sabbat) niet mogen reizen, schrijft de
aanvrager in zijn plan. Hij schrijft
verder dat hij geen Joodse instellingen bij het plan wil betrekken, omdat hijzelf geen Joods is en daarom
wel eens tegengewerkt zou kunnen
worden. Christenen worden zelfs
in Israël uitgescholden, belaagd,
gepest en hun kerken worden in
brand gestoken, zegt de aanvrager:
vergelijkbaar met homohaat in

Nederland. Dat zijn aanvraag om
subsidie in eerste instantie is afgewezen stuit hem tegen de borst. De
gemeente schrijft dat hij bijna om
geheimhouding vraagt, waardoor
zijn plan geen bijdrage kan leveren
aan het doel van Stark Wark, namelijk de ontwikkeling van recreatie,
toerisme, cultuur, sport en welzijn.

Die geheimhouding is nodig, vindt
de Hardenberger, omdat hij regelmatig last heeft van pesterijen, zoals
het uit de grond trekken van tuinplanten. Een oplossing zou kunnen
zijn dat de openbare bibliotheek een
catalogus van hem krijgt, waarna
via mobiele telefoon en e-mail
contact met hem wordt gezocht om
boeken te leveren. Zelfs zou een
deel van zijn collectie permanent
in de bieb geplaatst kunnen worden.
En op verzoek kunnen dominees,
onderzoekers en hoger opgeleiden
zijn huisadres krijgen, om daar de
boeken in te zien.
Of zijn verhaal de Commissie van
Bezwaarschriften kan overtuigen
moet 13 maart blijken, wanneer zijn
zaak wordt behandeld.

Voorlichters blij met verplaatsing
manifestatie naar avonduren

Gemeenteraad - Sinds 10 maart is
de nieuwe website www.gemeenteraadhardenberg.nl online. De
komende weken zal de website in
het teken staan van de bijeenkomsten rond de evaluatie van de toekomstvisie. De website is bedoeld
voor inwoners van de gemeente
Hardenberg die meer willen weten
over lokale politiek.
Drank - In de gemeente Hardenberg is op 1 maart het project Meer
dan een biertje gestart. Voortaan
wordt voor een jongere die onder
invloed van alcohol een strafbaar
feit pleegt, een bijzondere Haltprocedure gevolgd. De jongere
krijgt een training van drie avonden
en ook de ouders wordt gevraagd
naar een trainingsavond te komen.
Fietsen - Wethouder Jannes Janssen
plaatst 13 maart preventieborden
tegen fietsendiefstal in de kernen
Hardenberg en Dedems-vaart. Deze
borden geven aan, dat extra controle
wordt gehouden op fietsendiefstal,
maar wijst mensen ook op hun
eigen verantwoordelijkheid om de
fiets goed op slot te zetten. Bij de
aangiftes van gestolen fietsen in
Hardenberg is gebleken dat zo’n 60
procent van de gestolen fietsen niet
op slot is gezet.
Opvolger – HHC-trainer Michel
Jansen zou komend seizoen technisch manager worden van de club
uit Hardenberg. Hij vertrekt echter
naar FC Twente, zodat het HHCbestuur op zoek moest naar een
opvolger. Die heeft men gevonden
in Erik Lippold, tot vorig seizoen
assistent van Jansen. Lippold is
momenteel trainer van CEC uit
Emmercompascuum.
Biebel – In de Oale Grieze, de
hervormde kerk van Hellendoorn,
wordt 27 maart de Keenderbiebel
gepresenteerd, de bijbel voor kinderen in het Sallands. De Keenderbiebel is geschreven door Tineke
van Buren, ver familielid van dialectdichteres Johanna van Buren.
Zij heeft in het boek 52 verhalen uit
het Oude Testament in eenvoudig
en aansprekend Sallands naverteld.

Einde voor
Stark Wark
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg stopt met Stark Wark.
Het doel van dit project was het
particulier initiatief op de terreinen
recreatie en toerisme, sport, cultuur
en welzijn te bevorderen, maar dat
is niet echt van de grond gekomen.
De oorzaak: veel van de aanvragen
waren ondermaats. Of ze pasten niet
bij de uitgangspunten, of er ontbrak
een eigen bijdrage (de gemeente
wilde namelijk niet meer dan 50
procent van een activiteit betalen),
of de aanvraag was teveel op individueel voordeel gericht, terwijl
de kernwoorden ‘samenhang’ en
‘samenwerking’ waren.
Tot nu toe zijn 15 projecten in de
prijzen gevallen, met de ‘hoofdprijs’
voor de tennisvereniging Slagharen,
die het maximale subsidiebedrag
van 50.000 euro heeft ontvangen.
Ook voor de aanleg van een rolstoelpad en cooperbaan is fors
in de buidel getast. De Stichting
Hardenberg Promotie (SHP) heeft
uit de pot Stark Wark 30.000 euro
ontvangen voor de aanschaf van zes
matrixborden bij de invalswegen
van Hardenberg. Op de borden
komen aankondigingen van SHPevenementen en wedstrijden van
HHC, omdat die club ook heeft
meebetaald aan de aanschaf. Nu
het project Stark Wark een zachte
dood sterft wordt het overgebleven
subsidiegeld weer teruggestort in de
algemene pot.

Kortweg

Afgesloten - Waterschap Velt en
Vecht voert nabij de stuw bij Diffelen werkzaamheden uit aan de
Vecht. In verband met de werkzaamheden is de Rheezerweg tot
en met 21 maart geheel afgesloten
voor het verkeer.

HARDENBERG - Enkele honderden leerlingen uit Noordoost-Overijssel hebben zich dinsdag 4 maart in het
gebouw van het Vechtdal College in Hardenberg laten informeren over vervolgopleidingen door voorlichters van
MBO- en HBO-opleidingen en enkele universiteiten. De samenwerkende decanen van scholen in Hardenberg,
Dedemsvaart en Ommen hadden dit jaar voor een andere opzet gekozen dan voorgaande jaren. In plaats van
een middagprogramma was er dit jaar een avondprogramma, zodat de ouders ook in de gelegenheid waren de
manifestatie te bezoeken. Omdat de meeste ouders en voorlichters tevreden waren over de nieuwe opzet, wordt
de Opleidingenmanifestatie volgend jaar weer op een avond gehouden.
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Nieuwe exposities Het Oale Meestershuus
SLAGHAREN – Na het paasweekend gaat het streekmuseum in
Slagharen weer open voor het publiek. De inrichting van een aantal
nieuwe exposities nam volgens het
bestuur veel tijd in beslag, met name
de poppendiorama’s van Truus
Dijkstra-Lammerse uit Castricum.
In ‘t Achterhuus van het museum
worden haar poppentaferelen uit de
tijd van Ot en Sien vertoond. Op de
bovenverdieping is een behoorlijke

uitbreiding van de oorlogsvitrine te
zien, met tal van unieke attributen
uit de Tweede Wereldoorlog. Nieuw
is ook de expositie van stempelmateriaal voor reclamedrukwerk.
Daarnaast zijn de schoolplaten van
Jetses en Koekkoek te zien, die
vroeger de wanden van de schoollokalen sierden. In expositieruimte
De Haarslag toont Wie Juurlink,
oud-inwoonster van Slagharen, haar
schilderijen. In de museumtuin is

vanaf Pasen de nieuwe plaggenhut
te bewonderen.
KNUTSELEN - Noaberschap
Kloosterhaar houdt vrijdag 14 maart
een knutselmiddag voor volwassenen in het dorpshuis. De activiteit
begint om 14.30 uur en duurt tot
17.00 uur. Deelnemers kunnen
een fraaie paasversiering maken.
Opgave is niet nodig.

Zang - Euphonia uit Gramsbergen
houdt zaterdag 15 maart haar jaarlijkse uitvoering om 20.00 uur in
het Dorpshuis. Op het programma
staan zowel licht klassieke werken
als populaire muziek. Na de pauze
volgt een optreden van troubadour/
liedjeszanger Bart Versteeg uit
Oegstgeest.
Startkapitaal - Mannen en vrouwen van vijftig jaar of ouder die een
eigen onderneming willen starten,
krijgen van Stimaro een kans hun
plannen te verwezenlijken. Degene met het beste, origineelste of
meest kansrijke idee, ontvangt een
eenmalig startkapitaal van 20.000
euro en wordt een jaar lang begeleid door ervaren mensen uit het
bedrijfsleven. Stimaro zet zich in
om de arbeidsparticipatie van de
oudere medewerkers in Noordoost
Overijssel te stimuleren. Het deelnameformulier is sinds 12 maart te
downloaden op www.stimaro.nl.
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