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Spacecabins in de ijskast
Waarom moesten vorige week tijdens de Dag van de Leerplicht maar
liefst drie ambtenaren op pad om
scholieren te controleren op eventueel spijbelgedrag?, vroeg een
reaguurder zich af op de Stentorsite. Even verduidelijken: reaguurder is modern Nederlands voor iemand die reageert. Het antwoord op
de vraag: om aandacht te vragen
voor de actiedag, Einstein. Ga je
ook in je eentje demonstreren als
je fabriek op de fles dreigt te gaan
en er geen goed sociaal plan is, of
doe je dat met een grote groep, om
een beetje indruk te maken? Trouwens, die Dag van de Leerplicht
hadden ze jaren geleden ook wel
eens mogen houden, gezien de beroerde spelling van de reaguurders.
Eronder stond een vraag van nog
zo’n slimmerik. Dus als jongeren
overdag op straat lopen zijn ze tegenwoordig schuldig totdat het tegendeel bewezen is?, noteert hij of
zij. Beter lezen, lijkt mij. Ze zijn
onschuldig totdat blijkt dat ze hebben gespijbeld. Geldt dat ook voor
volwassenen die zich ziek hebben
gemeld en toch over de Markt
banjeren?, zo gaat hij verder. Nee,
natuurlijk niet, want de leerplicht
is wettelijk geregeld, maar de overheid kan je niet straffen als je je
baas voor de gek hebt gehouden.
Ook zo iemand die veel baat gehad
zou hebben bij een Dag van de Leerplicht.
Tenslotte iemand die zich afvraagt,
waarom een school leerlingen vrij
mag geven als het zo uitkomt en
waarom ouders die leerlingen
thuishouden gestraft worden. Meten met twee maten, noemt hij dat.
Ook die vraag is vrij eenvoudig te
beantwoorden. Scholen moeten ervoor zorgen dat de scholieren een
minimum aantal lesuren krijgen.
Lukt ze dat niet en komt dat door
eigen schuld, dan volgen maatregelen, zoals geld terugvorderen.
Dat is wettelijk geregeld. Ouders
die hun kinderen thuishouden krijgen een boete. Ook dat is wettelijk
geregeld. Dus wat nou, meten met
twee maten? Tja, als de wet je niet
bevalt moet je zorgen voor andere
regeringspartijen. Maar praten over
meten met twee maten is geleuter.
Wat mij betreft petje af voor de Dag
van de Leerplicht. Het liefst met
terugwerkende kracht.

HARDENBERG – Er worden voorlopig geen spacecabins voor jongeren in Hardenberg geplaatst.
Woningcorporatie Beter Wonen
maakt 16 ouderenwoningen aan de
Wielewaalstraat geschikt voor bewoning door jongeren. Ook in
Bergentheim, aan de Cort van der
Lindenstraat, worden 16 ouderenwoningen omgebouwd tot woningen voor 18- tot 23-jarigen. Daarnaast worden de 28 appartementen
aan de Admiraal Helfrichstraat in
het centrum van Hardenberg met

B&W waren van plan om in
Hardenberg,
net
als
in
Dedemsvaart, enkele containerwoningen te plaatsen voor jonge-

ren. Nadat diverse locaties waren
bekeken bleef alleen de plek aan de
Radewijkerbeek over als geschikt
terrein,achter de professor Waterinkschool. Door negatieve verhalen over de cabins in Dedemsvaart
en protesten van buurtbewoners besloot de gemeenteraad voorlopig af
te zien van plaatsing en eerst te onderzoeken of er alternatieven waren. Die alternatieven zijn nu gevonden, zodat het aannemelijk is
dat de raad besluit dat er geen
spacecabins bijkomen.

Geen spijbelaars tijdens
Dag van de Leerplicht

De drie leerplichtambtenaren op de Markt in Hardenberg, op zoek naar spijbelaars.

HARDENBERG – Brave scholieren zijn het, de
leerlingen van het voortgezet onderwijs in
Hardenberg. Donderdag, tijdens de Dag van de
Leerplicht, gingen drie Hardenberger leerplichtambtenaren de straat op om te controleren of de
jeugd in het stadscentrum aan het spijbelen was,
of dat er sprake was van legaal rondlummelen.
Van de 27 scholieren die in een uurtje tijd werden aangesproken bleek niemand aan het spijbelen te zijn. Zeiden ze zelf. Maar ook na controle bij de scholen bleek dat het geval.
Naar school gaan is niet alleen een plicht, maar vooral
ook erg leuk, stelt de gemeente. Die uitspraak is trouwens afkomstig van de campagne Dag van de Leerplicht. Daarom moest het dit jaar eigenlijk gaan over

HHC wist schande uit
HARDENBERG - Bij Go Ahead
Kampen waren ze de afgelopen
dagen een beetje de kluts kwijt. In
de voorbeschouwing op de wedstrijd in Kampen tegen HHC werd
genoteerd dat de Hardenbergers
vast en zeker op scherp stonden,
“want de keistadbewoners willen
maar wat graag voor de derde keer
op rij kampioen worden”.
Hardenbergers zijn echter geen keistadbewoners, die naam is voorbehouden aan inwoners van
Amersfoort. Wat wel klopte was,
dat de HHC-ers op scherp stonden
na de nederlagen tegen ONS Sneek
(competitie) en De Zweef uit
Nijverdal (beker). Het heeft in de
dagen voorafgaand aan de wedstrijd
tegen de ‘Kowetters’ even geonweerd op het trainingsveld, in de

voorrang toegewezen aan deze
groep jongeren, net zoals de woningen in het nieuw te bouwen complex De Beek aan de Burgemeester
Bramerstraat. Hiermee lijkt de eerste behoefte te worden opgelost, zo
is de verwachting, zodat het plaatsen van spacecabins op de lange
baan is geschoven.

kleedkamer en in de bestuurskamer
op sportpark De Boshoek. Er moest
gewonnen worden om de race tegen koploper Harkemase Boys vol
te houden en de 0-5 thuisnederlaag
tegen de Kampenaren moest gewroken worden. Beide opdrachten
werden uitmuntend uitgevoerd. Go
Ahead werd grote delen van de
wedstrijd zoekgespeeld en aan het
eind van de wedstrijd stond er 0-5
op het scorebord. Opvallende
doelpuntenmaker was debutant
Richard Johannes, die met zijn eerste balcontact meteen scoorde.
Doordat koploper Harkemase Boys
voor de tweede keer op rij verloor
wordt de wedstrijd op zaterdag 11
april in Hardenberg tussen de nummers 1 en 2 van de ranglijst steeds
belangrijker.
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het recht op leren, en minder over het handhaven van
de wet. Allerlei ‘leuke’ acties hadden de makers van
de campagne bedacht om aandacht te vragen voor de
leerplicht, zoals het gebruiken van de omroepinstallatie
in school om de Dag van de Leerplicht aan te kondigen,
een notoire spijbelaar uitnodigen, een tekening maken over leerplicht of een Lagerhuisdebat houden. Niets
van dat alles in Hardenberg, waar men vooral inzet op
handhaving. Spijbelaars aanpakken, ouders ter verantwoording roepen als ze hun kinderen te vroeg van
school halen voor een extra vakantiedag of scholen op
de vingers tikken als die een potje maken van het registreren van spijbelaars. Overigens tot groot genoegen van ouders die zich wel aan de regels houden,
vertelde een van de leerplichtambtenaren. De Dag van
de Leerplicht is dit jaar voor de zesde keer gehouden.

Duur jaar voor Historische vereniging
HARDENBERG - De Historische
Vereniging Hardenberg heeft voor
het eerst in haar 25-jarig bestaan
een tekort op de begroting. Dat is
meegedeeld tijdens de ledenvergadering van 18 maart. Het tekort van ongeveer 10.000 euro
wordt veroorzaakt door de viering
van het vijfde lustrum en doordat
het verenigingsblad in kleur wordt
uitgevoerd. De tekorten worden ten
laste gebracht van de reserves. Tijdens de jaarvergadering is Harry
Hindriks, tot voor kort directeur
van de Casper Diemerschool in
Bergentheim, in het bestuur gekozen. Hij wordt op termijn de opvolger van voorzitter Rieks Bulthuis,
die sinds 2007 de voorzittershamer
hanteert. Bulthuis, in het dagelijks
leven notaris, is ook voorzitter van
de stichting Oud Heemse en de

stichting Historische projecten. Dat
hij al na twee jaar de voorzittershamer neerlegt komt door zijn
drukke baan, zo laat het bestuur
weten.

Expositie Tonnis Bolks
HARDENBERG – In de Kunstsuper aan het Wilhelminaplein in
Hardenberg is zaterdag de expositie geopend van werk van Tonnis
Bolks. De titel van de tentoonstelling is In vogelvlucht. Het werk van
Bolks (1962, Collendoorn) bestaat
uit realistische schilderijen in
acrylverf rond de thema’s Glas,
Ameland en Vliegende vogels. De
opening is verricht door kunstenaar
Jan Oosting, de leermeester van
Tonnis Bolks. De expositie kan tot
10 mei worden bezichtigd.

Kortweg
Expositie - In het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg is tot 9
mei een expositie te zien met werk
van Arie Goedhart (landschapschilderijen), Monique Meijer
(keramiek) en Frederika Grendelman (acrylschilderijen). De expositie is te zien tijdens de bezoekuren en openingstijden van de
poliklinieken.
Afgesloten - Tot uiterlijk 2 juli zijn
de Kloosterdijk en Nieuweweg in
Mariënberg afgesloten voor doorgaand verkeer. Omdat ook de spoorwegovergang in de Kloosterdijk
wordt aangepast, is deze overweg
van 4 t/m 20 april afgesloten. Oorzaak is de aanleg van een veilige
fietsverbinding tussen Mariënberg
en Beerzerveld.
Techniek - Leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in
de gemeente Hardenberg houden
zich deze week bezig met techniek.
De scholieren bezoeken dan een
technisch bedrijf in de gemeente.
Hier kijken ze naar de techniek,
maar ze gaan er ook zelf mee aan
de slag. Bij een deel van de bedrijven worden de ouders van de leerlingen uitgenodigd om op
donderdagavond te kijken waar hun
kinderen druk mee zijn geweest.
Aan de Week van de Techniek doen
in Hardenberg onder meer mee
Eshuis Metaal, Itter Electronics,
Future Pipe Industries, Wavin,
Masevon en Sphere.
Cultuurcafé - Theater de
Voorveghter staat maandag 6 april
in het teken van cultuur in de breedste zin van het woord. De gemeente
Hardenberg houdt daar ‘s avonds
een Cultuurcafé. Het cultuurcafé is
het culturele broertje van het sportcafé, dat al vaker in de gemeente
Hardenberg is gehouden. Het moet
een plek zijn voor iedereen die iets
met cultuur doet om te netwerken,
kennis uit te wisselen en inspiratie
op te doen. Gast is Evert Ruiter
van Kunst en Cultuur Overijssel.
Hij zal spreken over trends op het
gebied van kunst en cultuur.
Projectkoor – Ruim 80 zangers
hebben gereageerd op de oproep
zich aan te melden voor een projectkoor, dat het passieoratorium The
Crucifixion gaat uitvoeren. Zij zullen zaterdag 4 april samen met het
koor Zevenmaal, een bas, een tenor en een organist onder leiding
van dirigent Riekus Hamberg een
concert geven in de Höftekerk in
Hardenberg. ’s Ochtends om 9 uur
wordt begonnen met de repetities.
Het concert zelf vindt plaats om
20.00 uur. Het project is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeente HardenbergHeemse en het koor Zevenmaal.
Kleur – Het tijdschrift Rondom den
Herdenbergh van de Historische
Vereniging Hardenberg is vernieuwd. Na 25 jaar is de groengrijze
omslag vervangen door kleur. Tijdens de ledenvergadering van 18
maart is het tijdschrift voor het eerst
gepresenteerd, waarbij het erelid
Wim Meijer, oud- bestuurslid en
tevens oud-redactielid, het eerste
exemplaar kreeg aangeboden. In
het nieuwste exemplaar wordt onder meer aandacht besteed aan het
oorlogsmonument in Radewijk, de
kunstwerken in het LOC-gebouw
aan de Parkweg, een kerkboekje uit
de 17 e eeuw dat na een lange
omzwerving in Heemse is teruggekeerd en de carillontoren bij het
gemeentehuis.
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