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Banen in plaats
van ballonnen

Herinneringen van een Bergentheimer boer

HARDENBERG - Je kunt het laten
bij de constatering dat een deel
van de generatie jongeren van 18
tot 27 jaar een ‘verloren generatie’
dreigt te worden, maar je kunt er
ook iets aan doen. De gemeenten
Hardenberg en Ommen hebben
het voortouw genomen om de
komende jaren 500 duurzame leerwerk banen te creëren voor deze
groep zonder baan of voldoende
scholing. Dat gebeurt onder meer
samen met bedrijven en instellingen
in de zorg, metaal, handel, toerisme
en recreatie. De eerste stap is een
werkconferentie op 25 november
in het LOC in Hardenberg met
als titel ‘500 banen of ballonnen?’
Daarna moeten er plekken voor de
jongeren komen. “Het liefst een
betaalde baan, want dan hoeven
ze geen uitkering meer, maar het
gaat vooral om leren. Werkgevers
kunnen misschien subsidie voor die
plekken krijgen, maar dat moet niet
de drijfveer zijn. Ze moeten willen
investeren in nieuwe werknemers,
ook voor de toekomst van hun eigen
bedrijf”, geeft wethouder René de
Vent aan.

Verdronken kalf
HARDENBERG - Anderhalve
week geleden is de verkeersinstallatie op de kruising KellerlaanGramsbergerweg in Hardenberg
buiten werking gesteld om metingen te verrichten. Aan het eind
van de dag werkte de installatie
weer, maar kort daarna, vrijdag 5
november, is er een storing ontstaan
door problemen in de software.
Bijna 5 dagen lukte het niet om
reparateurs bij de installatie op het
drukke kruispunt te krijgen. Tot
dinsdagmorgen, toen een 65-jarige fietsster uit Hardenberg bij het
oversteken werd geschept door een
55-jarige automobilist uit Enschede.
Het slachtoffer is met hoofdletsel
naar het ziekenhuis gebracht. Een
uur na het ongeval werkte de verkeersinstallatie weer.

Chris Dijk had graag dominee willen worden, maar daar is het nooit van gekomen. Tijdens de presentatie van zijn boek kon hij even doen alsof hij op
de kansel stond.
© Roel Gritter
OUD-BERGENTHEIM – De appelbomen van de dominee waren
in de jaren ’30 een geliefd doelwit
van de Bergentheimer dorpsjeugd.
Er werden op een gegeven moment
zoveel appels gepikt dat de dominee ten einde raad een bord in de
boomgaard plaatste met de tekst:
“God ziet alles.” De predikant
dacht dat dit voldoende moest zijn
om het stelen tegen te gaan. Maar
de aantrekkingskracht van het fruit
was te groot, getuige de tekst die
de jeugdige dieven na een nieuwe

rooftocht op de achterkant van het
bord hadden geschreven: “maar Hij
verraadt ons niet.”
Deze anekdote is te vinden in
het boek Boer langs de Vecht, de
herinneringen van de 81-jarige
agrariër Chris Dijk. Chris van de
Weustkamp wordt hij wel genoemd,
naar de ouderlijke boerderij aan de
Brinkweg in Oud-Bergentheim.
Vertellen over het leven op de
boerderij, het werk in de varkenshandel, de ‘roeping’ als ouderling
en diaken, de wens om de jeugd te

Raad koopt nutteloos terrein van waterschap
HARDENBERG – Elke inwoner
van de gemeente Hardenberg
geeft dankzij het CDA en de
ChristenUnie 8 euro cadeau aan
het waterschap Velt en Vecht. Dat
is ongeveer de boodschap van de
PvdA tijdens de begrotingsraad
van 9 november. Een raadsmeerderheid steunde het voorstel van
B&W om de voormalige rioolzuivering in Dedemsvaart te kopen,
terwijl de PvdA er geen goed
woord voor over had.
De installatie om rioolwater te zuiveren (RWZI) in Dedemsvaart is
een echt hoofdpijndossier voor het
gemeentebestuur. De RWZI is jaren
geleden verhuisd van de dorpskern
naar de dorpsrand. Fijn voor de
omwonenden, omdat de stank soms
niet te harden was. Ook fijn voor het
N36 - Rijkswaterstaat sluit in drie
weekenden tussen 19 november en
6 december de N36 bij de aansluiting Westerhaar telkens in één rijrichting af. Ieder weekend vindt de
afsluiting plaats van vrijdagavond
20.00 uur tot maandagochtend
06.00 uur. De drie afsluitingen zijn
nodig om de invoegstroken bij de
aansluiting Westerhaar te verlengen. Het invoegen op de N36 moet
door het verlengen van de invoegstroken veiliger worden.

waterschap Velt en Vecht, omdat
mogelijk juridisch gedoe over milieuproblemen voorkomen werd en
er een betere installatie kon worden
gebouwd. De vraag was alleen, wat
er met het oude terrein moest gebeuren. Met de gemeente Avereest, zo
gaat het verhaal, is toen afgesproken
dat die zich zou inspannen om iets
nuttigs met het terrein te doen. Dat
is echter al die jaren niet gelukt.
Toch vindt het huidige college dat er
iets moet gebeuren en daarom stond
vorige week op de raadsagenda de
aankoop van het RWZI-terrein voor
een half miljoen euro.
De PvdA vond het ongehoord dat
B&W dit durfden te doen. Er stond
over afspraken niets op papier, een
verslag van een gesprek dat zou
worden geleverd was onvindbaar en
er was van alles geprobeerd om het
terrein nuttig te besteden, kortom:
de gemeente had haar best gedaan
en de aankoop was een slechte zaak,
meende fractievoorzitter Andy de
Vos van de PvdA.
Vreemd genoeg waren het CDA en
de ChristenUnie het met het college
eens, terwijl in juni van dit jaar de
drie coalitiepartijen nog hadden
besloten dat de aankoop van het
RWZI-terrein van de investeringslijst gehaald moest worden, omdat
die in tijden van bezuiniging geen

prioriteit had. Bovendien, zo meenden deze drie partijen toen, was de
noodzaak de aankoop op de lijst te
plaatsen onvoldoende onderbouwd.
B&W hebben alleen dat laatste
onthouden en hebben dit keer geprobeerd wèl te onderbouwen waarom het terrein aangekocht moest
worden. Veel verder dan ‘oude
afspraken’ kwam men echter niet.
En op de vraag wat er dan met het
terrein ging gebeuren antwoordde
wethouder Prinsse “een stuk gaas
erom en schapen op laten grazen”.
Een grappig bedoelde opmerking
om aan te geven dat het terrein
werd gekocht om van het gezeur
af te zijn. De gemeente heeft het
waterschap nog wel vaker nodig,
bijvoorbeeld bij het Vechtpark, en
kan beter een streep onder de hele
zaak zetten. Dat laatste vond ook
CU-fractievoorzitter Wim Boersma,
zodat zijn partij het amendement
van de PvdA om de aankoop af te
blazen niet wilde steunen. Uiteindelijk bleek dat van de 29 aanwezige
raadsleden niet meer dan 10 personen voor het amendement stemden.

stimuleren eigen baas te worden,
het waren voor Dijk drijfveren
om een boek te schrijven. Dat kon
hij zelf niet, besefte hij maar al te
goed. Via de familie Peddemors van
Herterij Twente in Geesteren kwam
hij in contact met Jan Bornebroek
uit Enschede, die als freelancer
al wat boekjes had geproduceerd.
Dijk vertelde wekelijks wat hem te
binnen schoot waarna Bornebroek
maar moest proberen er een samenhangend geheel van te maken. Dat is
aardig gelukt, Bornebroek heeft er

in 80 pagina’s een leesbaar verhaal
van gemaakt. Maandag 8 november
werd het boek gepresenteerd bij
de uitgever, Boekhandel Heijink
in Hardenberg. Chris Dijk en zijn
vrouw Zwaantje hadden gerekend
op hooguit 40 aanwezigen, maar de
groep kinderen, kleinkinderen, buren en vrienden was minstens twee
keer zo groot. De eerste exemplaren
van het boek waren voor de families
Peddemors en Bornebroek, omdat
zij een beslissende rol hebben gespeeld in de totstandkoming ervan.

CDA op populistische toer
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg moet zoals alle gemeenten in Nederland bezuinigen,
en dan bezuinig je op zaken waar
veel burgers over mopperen, vindt
het CDA. Vandaar dat fractievoorzitter Henk Meulink tijdens de
begrotingsraad met het amendement kwam om de 120.000 euro
die nog in Balkbrug, Bergentheim
en Slagharen uitgegeven zouden
worden aan kunst mooi in de portemonnee te houden. “De burgers
hebben liever gemaaide bermen en
mooie speeltoestellen”, wist hij te
vertellen. “Ik heb geen onderzoek
gedaan, het is nergens op gebaseerd,
ik heb alleen naar de bezuinigingen
gekeken”, aldus Meulink.
OpKoers was het met Meulink eens.
“Is die kunst nu wel nodig”, wilde
deze partij weten. Die vraag had
natuurlijk bij elk onderdeel van de
begroting gesteld kunnen worden
(is dat extra sportveld nodig, is
die wegverbetering nodig, kan de
vervanging van de fietsenstalling
bij sportpark de Boshoek niet een

Marc Doornbos vertrekt bij HHC
HARDENBERG - Keeper Marc Doornbos gaat topklasser HHC aan het
eind van het seizoen verlaten, meldt supporterssite Forza HHC. Naar
welke club hij gaat weet hij zelf nog niet. Doornbos wil niet langer in de
schaduw werken van Sander Danes, sinds vorig seizoen de eerste keeper.
De 26-jarige goalie heeft 6 jaar bij HHC onder de lat gestaan

jaartje wachten), maar het bleef
bij deze ene opmerking. Zowel het
CDA als OpKoers weet dat het niet
verstandig is aan zaken als sport en
spel te komen, maar dat de gewone
boer en burger niet veel opheeft
met kunst.
Bijna alle andere partijen (op de
VVD na) vielen over Meulink heen.
Het hap-snap beleid van het CDA
(woorden van de CU) werd niet
erg gewaardeerd. Achter bijna alle
uitgaven van de gemeente zit beleid
waarover is nagedacht en waarover
is gediscussieerd. “Gaat u nou even
het hele kunstbeleid ter discussie
stellen?, wilde Mettina Grimmerink
van de CU weten. Ook de PvdA had
geen goed woord over voor de actie
van Meulink. “Het zou u sieren als
u een discussie zou willen voeren
over het kunst- en cultuurbeleid”,
was de reactie, “maar niet zomaar
wat roepen”. Albert Schipper van
de VVD vond dat je best je eigen
beleid en besluiten aan de kant kon
gooien. “Even de luxe eraf halen
als het nodig is, dus dit voorstel van
het CDA is oké”, meende Schipper, waarmee hij meteen duidelijk
maakte dat volgens hem kunst
een luxe is. De boosheid van de
raadsmeerderheid over het CDAvoorstel was zo groot, dat Meulink
tenslotte bakzeil moest halen, omdat hij snapte dat zijn voorstel niet
voldoende gesteund zou worden.

