Woensdag 9 juli 2008

Bertus Kerssies van de ChristenUnie is wel het oudste raadslid van
de gemeente Hardenberg, maar niet
het meest wijze. Tenminste, niet
altijd. Vorige week dinsdag was
zo’n dag, dat hij als moraalridder
flink uit de bocht vloog.
Tijdens zijn aandeel in het ‘debat’
over de bouw van het nieuwe
gemeentehuis zei hij, dat hij zich
een week daarvoor geschaamd
had dat hij deel uitmaakte van de
gemeenteraad. Zijn plaatsvervangende schaamte werd veroorzaakt
door de OPV, die volgens hem had

geroepen dat wethouder Prinsse een
leugenaar was, en door Liberaal
Hardenberg, dat met verkeerde
informatie bezig was de burgers te
misleiden. Hij verwachtte dan ook
dat de OPV excuses zou aanbieden.
Toen vervolgens Petra Baarslag
van Liberaal Hardenberg zei dat ze
zich even in een kleuterklas waande
sloeg Kerssies helemaal op hol.
“U waant zich in een kleuterklas?
Misschien zit u er nog wel in. Ik
raad u aan de stukken eens een
keer te lezen”, voegde hij Baarslag
toe. En even later zei hij zelfs dat
“u het kleuterniveau niet ontstijgt.”
Waarop Baarslag reageerde met:
“Treurig dat u zo op de man speelt.
Ik werp dat verre van mij.”
Dat Liberaal Hardenberg tijdens
het debat opnieuw de plek van het
nieuwe gemeentehuis ter discussie
wilde stellen was uiteraard onzin.
Dat besluit is al lang geleden genomen. Daar had een raadslid als Rein
Jonkhans (PvdA) ook helemaal

niet op moeten reageren, want dat
station is gepasseerd. En dat Jeroen
Spoor (OPV) tijdens de oriënterende ronde zei dat “hier nu even
niet de waarheid wordt gesproken”
is misschien ook niet het meest
aardige dat was gezegd. Maar om
je dan zo te laten gaan als Kerssies
deed is buiten alle proporties. Als je
je hiervoor al moet schamen moet
je misschien maar een eiland in de
Stille Oceaan opzoeken.
En wat heeft Kerssies uiteindelijk
bereikt? Dat de sfeer in de raad,
waar met name de ChristenUnie
zich aan ergerde, alleen maar verslechterde. Met als dieptepunt het
uit het gemeentehuis verwijderen
van een OPV-er, na de raadsvergadering van vorige week dinsdag.
“Wij moeten ons eigen functioneren
eens kritisch evalueren”, vertelde
Kerssies in zijn rol als nestor van
de raad, tijdens de eindejaarsbijeenkomst. Dat lijkt mij helemaal
geen gek idee.

Bouwvergunning
terecht afgegeven
HARDENBERG – De gebouwen
rond de nieuwe markt in Hardenberg hoeven niet gesloopt te
worden. De rechter heeft onlangs
de bezwaren van de club van winkeleigenaars- en huurders (VCH) en
Henk Wiechers (HEMA) tegen het
afgeven van een bouwvergunning
afgewezen.
Uiteraard zouden de gebouwen ook
niet zijn afgebroken als de bezwaarmakers wèl gelijk hadden gekregen,
maar voor hen was het meer een
prestigezaak: heeft het gemeentebestuur prutswerk geleverd of zich
volgens de regels gedragen. De
rechter in Zwolle vindt dat laatste.
Het bouwplan was op alle punten
in orde, zodat de gemeente de
bouwvergunning niet had kunnen
weigeren. De bezwaarmakers kunnen nog hoger beroep aantekenen
bij de Raad van State.

Kortweg
Voorzitter - Plaatselijk Belang
Kloosterhaar moet op zoek naar een
nieuwe voorzitter. Dick Roessink,
die de functie ruim vijf jaar heeft
vervuld, is er om privé-redenen mee
gestopt. Zolang er geen voorzitter is
zullen de overige bestuursleden van
PBK het werk verdelen.
Clubgebouw – Het nieuwe clubgebouw van vv Kloosterhaar, grotendeels door vrijwilligers gebouwd,
wordt 16 augustus officieel geopend. Op een later tijdstip wordt de
bevolking in staat gesteld de nieuwe
aanwinst te bekijken.
Gesloopt – Het kampeerterrein van
Staatsbosbeheer in Rheezerveen
is dicht. De Kampmanskuiltjes,
zoals het terrein officieel heet, is
door vandalen dusdanig gesloopt
dat heropening niet waarschijnlijk
is. Diverse gebouwtjes zijn totaal
vernield, picknicktafels zijn stuk
gemaakt en zelfs de elektriciteitskabels zijn doorgesneden. Eventuele
bezoekers worden doorverwezen
naar andere campings.
Fietsen – Toerclub HWV houdt
van maandag 14 t/m donderdag 17
juli de Hardenberger Avondfietsvierdaagse. Deelnemers kunnen
kiezen uit de afstanden 15, 25 en
40 kilometer. Op maandag gaat de
tocht richting Mariënberg, dinsdag
wordt Gramsbergen aangedaan en
woensdag fietst men naar Dedemsvaart. De afsluitende tocht gaat naar
Duitsland. Er kan dagelijks gestart
worden tussen 10.00 en 14.00 uur
bij wijkcentrum Het Uilennest aan
het Meeuwenplein in Hardenberg.
De fietsers moeten uiterlijk om 19.00
weer bij het startpunt zijn om een
controlestempel te kunnen krijgen.

MUZIEK IN HET CENTRUM – De aangekondigde openlucht zangdienst
op de hoek Oosteinde / Helfrichstraat ging donderdag niet door. Daarvoor
in de plaats liep een jazzkwartet door de straten van Hardenberg. Het viertal
werd niet lastig gevallen door grote hoeveelheden fans, maar dat had meer

te maken met de weersomstandigheden dan met hun muzikale kwaliteiten.
Donderdag 17 juli kan Hardenberg opnieuw kennismaken met jazzmuziek.
Op het Klepperplein spelen dan van 19.00 tot 21.00 uur The Jazz Freaks.
© Roel Gritter

Brieven Kamp Molengoot basis van Holocaustboek
HARDENBERG – Twee jaar later dan verwacht is onlangs
het boek Hidden Letters uitgekomen, een Amerikaans boek
met als basis de brieven die de joodse Amsterdammer
Flip Slier tijdens de Tweede Wereldoorlog aan zijn ouders
stuurde vanuit Kamp Molengoot bij Hardenberg.

gelezen” – wordt niet in Nederland uitgegeven, maar is wel te bestellen via
de site www.hiddenletters.com. Meer informatie over Kamp Molengoot is
te vinden op de internetsite www.molengoot.nl.

Ruim 7 jaar onderzoek is eraan
voorafgegaan. De samenstellers,
Deborah Slier en haar echtgenoot
Ian Shine, hebben dan ook meer
gedaan dan alleen maar het boek Tot
zien in vrij Mokum van Elma Verhey
vertalen, dat in 1999 is uitgekomen.
In het boek Hidden Letters zijn 86
vertaalde brieven te vinden, maar
daarnaast enkele honderden foto’s,
kaarten en documenten over de
nazitijd. Tijdens de bezoeken van
de samenstellers aan Nederland
is ook met enkele Hardenbergers
gesproken, en dat is in het boek
terug te zien. De familie Vrijlink

HARDENBERG – De Saxenburggroep, waartoe onder meer het
Röpcke-Zweers ziekenhuis, Oostloorn en het Clara Feyoena Heem
behoren, zit zonder directeur. De huidige directeur Bert Bunnik is
vorige week per direct opgestapt. Bunnik en de Raad van Toezicht
zaten niet meer op één lijn, zo is de verklaring.

uit Collendoorn wordt uitgebreid
belicht, maar ook het gemeentearchief en Günter Brandorff, kenner
van de joodse geschiedenis van
Hardenberg, worden enkele keren
genoemd. Die Hardenbergers worden met alle anderen die informatie
hebben verstrekt uitgenodigd om
vrijdag 12 september naar Westerbork te komen, waar Deborah Slier
en Ian Shine hen persoonlijk willen
bedanken. Hidden Letters - volgens
Jack Polak, oud-voorzitter van het
Amerikaanse Anne Frank Center
“Het beste Holocaustboek dat ik
heb gelezen, en ik heb ze allemaal

Ziekenhuis zit zonder directeur

Maar eigenlijk was het de medische
staf die het niet meer in hem zag
zitten. Bunnik wilde meer samenwerking met andere ziekenhuizen
in de regio om Hardenberg ‘te laten overleven’. De artsen waar het
daar niet mee eens, zodat er voor
Bunnik niets anders op zat dan te
vertrekken. De werkzaamheden van
Bunnik worden voorlopig waarge-

nomen door Henk van der Wal,
die zo’n twee maanden geleden
benoemd werd tot lid van de Raad
van Bestuur, naast Bert Bunnik.
De opgestapte directeur was sinds
2005 in dienst van de Saxenburggroep. Daarvoor was hij lid van
de Raad van Bestuur van de Isala
klinieken in Zwolle.

Oost – Gedeputeerde Dick Buursink van cultuur moet een toontje
lager zingen. Hij liet een onderzoek uitvoeren naar het kijk- en
luistergedrag van het Overijsselse
publiek. De cultuurgedeputeerde
liet nogal luidruchtig weten dat hij
twijfelde of de tien miljoen euro, die
de provincie jaarlijks van het Rijk
krijgt voor de omroep, goed wordt
besteed. Uit het onderzoek blijkt
dat de Overijsselaars ‘hun’ omroep
een dikke 7 geven. Jongeren en stedelingen kijken en luisteren minder
dan ouderen en plattelanders. Dat
moet volgens Buursink anders. Hij
wil jaarlijks een onderzoek naar de
populariteit van de lokale zender.
Gezondheidspark – Het nieuwe
gezondheidspark naast het RöpckeZweers ziekenhuis moet niet door
de goedkoopste, maar door de beste
ontwikkelaar worden gebouwd. De
gemeente Hardenberg gaat daarom
niet Europees aanbesteden, maar
laat bedrijven solliciteren. Op basis
van de sollicitaties wordt een risicodragende ontwikkelaar gekozen die
echt verstand heeft van het bouwen
van een gezondheidspark. De gemeente hoopt dat deze beslissing wat
vaart brengt in het proces.
Oldtimers - Zaterdag 19 juli vindt
voor de 3e keer de Bezantijnenrit
plaats, een toertocht voor cabrio’s,
oldtimers van 30 jaar en ouder en
andere bijzondere voertuigen. De
start is om 11.00 uur op de nieuwe
Markt in Hardenberg. De tocht
is 180 km lang en voert door het
grensgebied van Overijssel en
Duitsland. Rond 16.30 uur worden
de eerste auto’s terug verwacht bij
de finish in Gramsbergen.
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