Woensdag 19 maart 2008

Veteranendag 2008: een beetje van de
veteranen en een beetje van de gemeente
Wat is er zo mooi aan een raadsvergadering? Dat hangt waarschijnlijk
van de onderwerpen op de agenda
af. En het tijdstip, dat ook. Een
voorbeeld: de veteranen die vorige
week dinsdag dachten dat ze voor
acht uur weer thuis zouden zitten
kwamen bedrogen uit.
Door allerlei presentaties die uitliepen moesten ze tot tien uur wachten.
Met alle fysieke problemen van
dien, bleek de volgende dag. Ze
waren daardoor echter wel in staat
een hele vergadering bij te wonen.
Hun reactie? Taaie kost, daar valt
voor een buitenstaander geen soep
van te maken. Klopt, maar toch zat
er wel wat vuurwerk in. Bijvoorbeeld toen een raadslid wat wilde
zeggen over de landbouworganisatie LTO die volgens de plannen
overal bij wordt ingeschakeld als er
landbouwzaken aan de orde komen,
maar wiens vertegenwoordiger tijdens een informatiebijeenkomst van
de gemeente in Zaal Mulder op 5
maart op last van enkele ambtenaren
niks mocht zeggen. Pas na interventie van wethouder Janssen kon
dat alsnog. Dat had dat raadslid allemaal willen zeggen, maar halverwege de eerst zin werd de geachte
volksvertegenwoordiger verbaal
teruggeblazen door de voorzitter
(ook een raadslid), die vertelde dat
hij met klem protesteerde tegen
die opmerking, omdat de LTOvertegenwoordiger wel aanwezig
was tijdens de raadsvergadering,
hij had hem zelf op de publieke
tribune gezien. Helaas viel de zaak
toen stil. Het aangevallen raadslid
had natuurlijk moeten terugblaffen
dat de geachte voorzitter zijn toon
beter wat kon matigen, omdat zij op
een andere bijeenkomst doelde. Dat
gebeurde echter niet, zodat de zaak
spijtig genoeg met een sisser afliep.
Ook aardig was de discussie na de
vergadering over de lokale veteranendag: wat was er nou precies
door B&W beloofd, wie zou wie
uitnodigen en wie moest verantwoordelijk zijn voor de inhoud.
Het bleek dat iedereen wat anders
had gehoord. Dat kun je afwentelen
op de luisteraars, door te zeggen
dat ze maar beter hadden moeten
luisteren. Maar je zou als verteller
ook de hand in eigen boezem kunnen steken door te zeggen, dat je
dan blijkbaar de zaak niet duidelijk
hebt uitgelegd.
En wat levert het allemaal op? Nou,
gewoon, de LTO blijft te allen tijde
gesprekspartner, de eerste lokale veteranendag zit eraan te komen en de
blaffende voorzitter verandert niet
want die leest deze stukjes al jaren
niet meer. Uit principe, geloof ik.
Maar goed, de conclusie is dat een
raadsvergadering af en toe toch leuk
kan zijn, voor wie er een genoegen
in schept zich op te winden over
sullige opmerkingen, zich te ergeren
aan gebrekkige omgangsvormen
en zich te amuseren over een spitsvondige taalgrap of een intelligente
redenatie. Voor alle anderen is het
beter een andere hobby te kiezen.
ROCKERS – Het trio Tap a Tune
treedt zaterdag 12 april op het
Kronkelhonk in Slagharen. Het
repertoire van deze ‘rockers’ bestaat
grotendeels uit oude blues, rockabilly en rock ‘n roll. De toegang is
gratis, aanvang 20.30 uur.

HARDENBERG – Er komt toch een lokale veteranendag in Hardenberg, met precies die opzet die de veteranen vanaf het begin voor ogen
stond. Dit is onder meer te danken aan de steun van het CDA en de
kleine partijen in de gemeenteraad. Maar vooral aan ambtenaar Hans
Nieboer, die een voor alle partijen bevredigende oplossing bedacht. En
ondanks de houding van PvdA en de ChristenUnie, die beide tijdens
de raadsvergadering van vorige week aangaven dat de veteranen respect en erkenning verdienen, maar die het CDA-voorstel niet wilden
steunen waarin aan B&W gevraagd werd, het voortouw te nemen voor
de viering van de veteranendag.
B&W lieten bij monde van burgemeester Meulman weten dat de
gemeente best wil helpen, door
ambtelijke steun en diensten te leveren, maar dat de veteranen verantwoordelijk zijn voor de uitnodiging
en de inhoud van het programma.
“Want stel dat je een veteraan
vergeet uit te nodigen, of dat je
een spreker vraagt die door veel
veteranen niet wordt gepruimd, wat
dan? Dan is de gemeente de kwaaie
pier”, aldus Meulman.
Blijkbaar was hij niet op de hoogte

van hoe de procedure voor het uitnodigen in elkaar steekt, want de
gemeente kan niemand vergeten, zo
vertelden de aanwezige veteranen.
Het is namelijk het Veteranen Instituut in Doorn dat de adressen moet
leveren. En daarbij gaat het alleen
om de adressen van veteranen die
zich daar zelf hebben aangemeld
en eventuele verhuizingen ook zelf
hebben doorgegeven.
Dat het echte ‘pijnpunt’ niet werd
weggenomen (de veteranen moesten hun eigen gedenkdag organi-

seren) was voor de veteranen na
afloop van de raadsvergadering
de reden, om het bijltje erbij neer
te gooien. Een gesprek met ambtenaar Hans Nieboer bracht hen
de volgende dag toch op andere
gedachten. Het is nu zo dat de gemeente de veteranen uitnodigt, via
het Veteranen Instituut in Doorn, en
dat de gemeente samen met enkele
veteranen een programma maakt
voor een viering op 27 juni. Er
wordt een spreker uitgenodigd, er
zal een film of documentaire worden vertoond en er zullen bloemen
gelegd worden bij het monument
op het Stephanusplein. De bijeenkomst wordt afgesloten met een
informeel gedeelte. Daarin zullen
de aanwezigen onder meer gepolst
worden of ze zitting willen nemen
in een op te richten veteranencomité. Zo’n comité kan voortaan in
samenspraak met de gemeente de
lokale veteranendag organiseren.

Kortweg
Kunst & Sport – Ongeveer 1650
leerlingen van de groepen 6,7 en 8
van de basisscholen in de gemeente
Hardenberg hebben zich opgegeven
voor een onderdeel van Ken je kunst
of Kies je sport. Door middel van
deze projecten kunnen de kinderen
kennismaken met het aanbod van
sport- en cultuuractiviteiten in Hardenberg. Woensdag 12 maart is het
programma van start gegaan.
Onderwijsprijs - Het project
SpeelRijk heeft de Openbaar Onderwijsprijs 2008 van de gemeente
Hardenberg gewonnen. SpeelRijk
is een plan van de openbare basisscholen De Eiber, De Regenboog,
De Baanbreker en Klimop. Het doel
van het project is het stimuleren
van het spelen op het schoolplein.
De prijs bestaat uit een bedrag van
10.000 euro. Wethouder Jannes
Janssen heeft de prijs woensdag 12
maart uitgereikt aan de vier locatieleiders van de scholen in theater de
Voorveghter in Hardenberg.
Oranjerit - De Stichting Quo Vadis
in Gramsbergen houdt voor de 5e
keer op 30 april een Oranjerit. Dat
is een toertocht voor oldtimers van
30 jaar en ouder, cabrio’s en andere
bijzondere voertuigen. De start is
om 11.00 uur op de nieuwe Markt
in Hardenberg. De rit voert onder
meer langs Hoogeveen, Meppel,
Steenwijk en Kampen, waar rond
17.00 uur de finish wordt verwacht.
Figurant - Focco Abma (Hardenberg), Gera Buitenhuis (Bergentheim), Esther Sloots (Gramsbergen) en Mark Dorgelo (Coevorden)
doen 20 maart als figurant mee in
de theaterproductie Zeg ‘ns Aaa in
theater De Voorveghter. Zij krijgen
pas de avond zelf te horen, wat er
van hen verwacht gaat worden.

Nieuwe winkels en woningen aan uiteinde Voorstraat
Wie denkt dat de Hardenbergers
‘bouwrust’ krijgen, als in april de
nieuwe Markt in gebruik wordt
genomen, komt bedrogen uit. Begin augustus begint de sloop van
de panden aan het eind van de
Voorstraat, tussen het voormalige
postkantoor en De Troubadour. Alleen het nog vrij nieuwe Randstad-

gebouw blijft staan. Ook het sorteercentrum achter het postkantoor
gaat plat. Ervoor in de plaats komen
enkele panden die beter passen bij
de uitstraling van de Voorstraat,
vindt architect Albert Boessenkool.
Op de plek van het sorteercentrum
komt wel een afwijkend gebouw,
van zo’n 14 meter hoog. De stads-

Feestelijke herdenking stadsbrand
HARDENBERG – Inwoners van
Hardenberg wordt aangeraden
donderdag 8 mei vrij te houden,
want dan wordt ‘gevierd’ dat de
stad 300 jaar geleden vrijwel volledig in de as is gelegd. Veel stemmers van een poll op internet (een
soort digitale opiniepeiling) gaven
onlangs aan, dat het gemeentebestuur te weinig aandacht besteedt
aan cultuur. Ten onrechte, zal 8
mei blijken, want het hoogtepunt
van het rampfeestje wordt een
Bengaals vuurwerk dat zo’n
23.000 euro kost.

Voor dat bedrag zal kunstenaar Arnoud Holleman een gespecialiseerd
vuurwerkbedrijf inschakelen, dat
met fakkels in estafettevorm een
rode gloed zal verspreiden van de
carillontoren op het Stephanusplein naar het Wilhelminaplein.
Een relatief sobere gebeurtenis
van zo’n twintig minuten, noemt

de kunstenaar zijn activiteit, die de
brand symboliseert en tegelijkertijd
een besef van tijd en tijdelijkheid
laat ontstaan. Het startsein wordt
gegeven door het carillon, dat òf een
speciale melodie zal laten horen, òf
300 keer achter elkaar één van de
klokken laat luiden.
Holleman heeft het geld verder
nodig voor het organiseren van
een lezing over ‘verdwijnend en
verschijnend cultureel erfgoed’, die
hij samen met de Historische Vereniging Hardenberg voorbereidt.
Ook theater De Voorveghter en de
stichting Hardenberg Promotie zullen waarschijnlijk een bijdrage aan
het feestprogramma leveren. Er is
die dag trouwens nog een hoogtepunt, namelijk de herplaatsing van
het beeld De Klepperman op het
Klepperplein. De activiteiten die
bij het kunstproject horen zijn te
volgen op de website aaltjekraak.nl.

muur, als het ware ‘ingeleid’ door
een lavendeltuin, wordt in het plan
opgenomen. De Eiermarktsteeg, het
straatje tussen de Voorstraat en het
Boumanplein, blijft, maar de weg
wordt wel smaller. In de nieuwe
panden is ruimte voor zo’n 1.000
m2 vloeroppervlakte voor winkels
en woningen.

Kleppertoer 2008
richting Twente
HARDENBERG – De tiende Kleppertoer gaat naar Twente, zo heeft
de werkgroep Kleppertoer van de
Historische vereniging Hardenberg
besloten. Het verste punt van de
reis zijn de plaatsen Saasveld en
Weerselo. De eerste proefritten zijn
inmiddels gemaakt, zodat de gidsen
de verzamelde gegevens kunnen
uitwerken. Woensdag 7 mei zal de
eerste reguliere Kleppertoer verreden worden. Daarna, vanwege de
enorme belangstelling voor de toer
in de laatste jaren, iedere dinsdag en
woensdag een toer, tot 3 september.
In dit jubileumjaar willen de leden
van de werkgroep ook een dialecttoer houden, waarbij de gidsen hun
verhaal doen in de Sallandse streektaal. Het vertrek- en aankomstpunt
is dit jaar niet het Stephanusplein,
maar de Burgemeester Schuitestraat.

Cabaret - Zaterdag 29 maart treedt
Tom Blom op in het Vestzaktheater
in Gramsbergen met zijn cabaretprogramma Nieuw wegdek, langere
remweg. Blom werkte jarenlang
voor radio (o.a. Langs de Lijn) en
televisie (o.a. Te Land, ter Zee en
in de Lucht). In 2007 debuteerde
hij als cabaretier. Zijn programma
– een intiem, persoonlijk theaterprogramma – noemt hijzelf vertelcabaret. Aanvang 20.00 uur.
Schaken - TBS-kliniek Veldzicht in
Balkbrug overhandigt woensdag 26
maart een groot schaakbord aan de
gebruikers van het LOC in Hardenberg. De afdeling houtbewerking
van Veldzicht heeft het bord van
2 bij 2 meter en de bijbehorende
schaakstukken gemaakt.
Indië – In wijkcentrum De Wiekstee
in Baalderveld wordt zaterdag 5
april de jaarlijkse ontmoetingsdag
gehouden van de stichting Indiëmonument. Om 14.00 uur begint
het officiële gedeelte, waarin onder
meer het jaarverslag wordt behandeld. Hierna zal Wiebe Tolman van
het IVN vertellen over de natuur
rond Hardenberg. De bijeenkomst
wordt afgesloten met een hapje en
een drankje. Alle veteranen, donateur of geen donateur, zijn welkom.
Knutselen – Tweede Paasdag wordt
in natuurcentrum De Koppel een
knutselactiviteit gehouden. Tussen
13.00 en 16.00 uur kunnen kinderen
en ouders binnenlopen. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

redactie@sallander.nl

