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Kortweg
SDG - Muziekvereniging Soli Deo
Gloria uit Ane geeft zaterdag 2 april
vanaf 20.00 uur een gratis uitvoering in zaal De Anerhof. Hieraan
nemen deel het opleidingsorkest, de
malletband en de fanfare. Verder zal
zangeres Dianne Meesters samen
met de malletband en de fanfare
enkele popnummers vertolken.
Expositie - In het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg exposeren tot 11 juni Gerrit Bruulsema
(schilderijen), Geesje Reins (schilderijen), Bea Mol (beelden), Ditta
Rieks (schilderijen) en leden van
de personeelsvereniging van het
ziekenhuis (foto’s). Daarnaast is er
een expositie van schilderijen van
leerlingen van de Boslustschool uit
Ommen, waarop dieren, personen
en huizen kleurrijk en fantasievol
worden uitgebeeld. De tentoongestelde werken zijn te bezichtigen
tijdens de bezoekuren en openingstijden van de poliklinieken.

Geert Mak portretteert Europa
HARDENBERG - Geschreven portretten, het thema van de Boekenweek 2011, kan slaan op personen,
maar ook op landen. Bijvoorbeeld
op het Europese zelfbeeld, vertelde schrijver Geert Mak. Hij was
uitgenodigd om in de aula van het
LOC aan de Sportlaan in Hardenberg een lezing te houden over
het Boekenweekthema. Zo’n 120
personen waren op het evenement
afgekomen, aangetrokken door de

naam van de schrijver van bekende
boeken als Hoe God verdween uit
Jorwerd, De eeuw van mijn vader
en In Europa. Over die boeken
werd – tot teleurstelling van een
deel van de bezoekers - met geen
woord gesproken. Mak gaf zijn
ruim een half uur durende visie op
de naderende ondergang van het
oude werelddeel Europa. Zonder
een reveil, een geestelijk ontwaken,
is het einde volgens Mak in zicht.

“De Europese eenheid moeten we
in ons hoofd hebben, het moet niet
in de instituties zitten of in de managementlaag. Lukt het niet om een
echte eenheid te worden dan worden
we op alle fronten, zowel politiek,
economisch als sociaal, voorbijgelopen door China, India, misschien
Brazilië maar ook door Amerika,
want daar groeit de bevolking door
nieuwe immigranten nog steeds en
ontstaat vernieuwing, dynamiek en

groei. Europa heeft dat ook nodig
om niet als een gemakzuchtig oudje
weg te kwijnen.” Na zijn lezing was
er tijdens de pauze ruimte voor het
signeren van boeken, waar volop
gebruik van werd gemaakt. Het
derde en laatste onderdeel van de
Boekenweekavond bestond uit het
interviewen van Geert Mak door
Nynke de Jong, freelance tekstschrijver voor onder meer Viva,
Talpa en De Leeuwarder Courant.

Opening - De Historische Vereniging Hardenberg opent zaterdag 2
april om 10.00 uur het museumseizoen met de expositie De sfeer van
weleer. Dit is een wisseltentoonstelling met open vuur, fornuizen, kachels, petroleum en carbidlantaarns.
Museum ’t Stadhuus is geopend op
dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot
16.30 uur. De entree is gratis.
Veiliger - Het oorlogsmonument
op de rotonde Europaweg/Bruchterweg wordt voorzien van een
constructieve beveiliging, om vernieling of diefstal van de bronzen
beelden tegen te gaan. Hierbij
worden in het monument robuuste
RVS frames aangebracht, die ervoor
zorgen dat het los slijpen van het
monument of afzagen van delen
vrijwel onmogelijk is. Bovendien
zorgen de frames ervoor dat het
monument in de betonnen sokkel
wordt verankerd. Om dit mogelijk
te maken is het monument tijdelijk
verwijderd en naar een bronsgieterij
overgebracht. Het monument wordt
voor 4 mei teruggeplaatst.

Oud-onderwijzer Dik Zemmelink van de voormalige Sjaloomschool in Heemse (r) laat zijn stapel Mak-boeken signeren door de schrijver.
© Roel Gritter

Jan Kerssies krijgt
Herhaling van zetten rond N34
naam op gedenksteen
LUTTEN – De gedenksteen voor de gevallenen van de Tweede
Wereldoorlog bij de hervormde kerk in Lutten krijgt er een
naam bij. Op de steen uit 1946 staat nu nog de namen van Willem Sebel, Albert Jan Kerkdijk, Hans Erik Gouwe en Lucas
Smit. Volgende maand komt er een vijfde bij, namelijk die van
Koreavrijwilliger Jan Kerssies.
Oud-Luttenaar Gerrit van Faassen,
actief binnen de veteranengroep
in Hardenberg, Hans Nieboer van
de gemeente Hardenberg en broer
Ginus Kerssies hebben de zaak
aangezwengeld. Zij vonden dat de
naam Jan Kerssies een plek op de
steen moest krijgen. De beroepsmilitair Kerssies is op 19 april 1954,
op 24-jarige leeftijd, door een ongeval om het leven gekomen tijdens
de VN-missie in Korea. Hij ligt
begraven op het ereveld Pusan in
het zuiden van Korea. Destijds heeft
de familie Kerssies geen actie ondernomen om de naam van Jan geplaatst te krijgen op de gedenkplaat
bij de carillontoren in Hardenberg.
Dat is nu anders geworden, onder
meer doordat de vorige minister van
Defensie Eimert van Middelkoop in
2010 een oorkonde en een kunst-
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werk aan de nabestaanden van Jan
Kerssies in Soesterberg heeft uitgereikt. De naam kan niet meer op de
gedenkplaat in Hardenberg worden
aangebracht, omdat die sinds vorig
jaar onderdeel is geworden van het
nieuwe herdenkingsmonument van
Kees Verkade. In Lutten is er nog
wel een plek. De familie Kerssies
woonde destijds op het adres R56
in De Krim, maar kerkte altijd in
Lutten in de hervormde kerk. De
kerkvoogdij is inmiddels akkoord
met het plan om de naam op de
steen aan te brengen en ook Plaatselijk Belang staat achter het idee. De
hernieuwde onthulling van de gedenksteen is op dinsdag 19 april om
14.00 uur, in aanwezigheid van de
familie Kerssies en Koreaveteraan
Kees Kortlever. In het gebouw De
Rank bij de hervormde kerk wordt
een kleine expositie gehouden over
het leven van Jan Kerssies en de
militaire missie in Korea.

RHEEZERVEEN – Een jaar geleden spraken de leden van Plaatselijk
Belang Rheezerveen en Heemserveen hun ongerustheid uit over de
mogelijke toename van verkeerslawaai, door de opwaardering van de
N34 tussen de Witte Paal en de Drentse grens. Drie wethouders van
Hardenberg en de projectleider van de Provincie Overijssel waren toen
aanwezig om te luisteren en toelichting op de plannen te geven. Sommige leden kregen vorige week het idee dat ze een déjà vu meemaakten.

Dat gevoel klopte niet helemaal,
want in plaats van drie wethouders
was er nu ééntje (Jannes Janssen),
maar er was wel weer een projectleider present. Daarnaast had
het PB-bestuur gedeputeerde Job
Klaasen weten te verlokken naar de
kantine van camping De Klimberg
aan de Ommerweg te komen. De
boodschap was echter hetzelfde als
verleden jaar: het is nog niet bekend
hoe het nu verder gaat. Er zijn het
afgelopen jaar onderzoeken gedaan
en plannen gemaakt, maar het belangrijkste ontbreekt nog, namelijk
voldoende geld.
De provincie Overijssel heeft zich
flink beet laten nemen bij de overdracht van de weg, is de mening van
velen, omdat de vorige eigenaar,
de Rijksoverheid, te weinig geld
heeft meegegeven om de ‘allerminimaalste’ aanpassingen aan de weg
te kunnen betalen. De N34 moet
namelijk een stroomweg worden,
waar 100 km per uur de maximum-

snelheid is. Dat betekent onder
meer dat de veiligheid vergroot
moet worden door de gelijkvloerse
kruisingen te verwijderen en dat
maatregelen genomen moeten worden om het verkeerslawaai binnen
de perken te houden. “Maar”, vertelde PB-voorzitter Teun Wolbink,
“het verwijderen van kruisingen
betekent voor het stuk langs de
Ommerweg dat er wel wat voor in
de plaats moet komen: een kruising
met op- en afritten bij de Larixweg,
een tunnel voor langzaam verkeer
bij de Willemsdijk en een tunnel
voor fietsers, voetgangers en ruiters
bij de Lentersdijk, om het staatsbos
en recreatieplas De Oldemeijer
te kunnen bezoeken.” Voor al die
plannen is veel geld nodig, besefte
Job Klaasen, “en dat geld hebben
we nog niet. Er moeten aanvullende
budgetten komen om de plannen
uit te kunnen voeren.” Volgens de
gedeputeerde is de N34 onderwerp
van de coalitieonderhandelingen.
Als de nieuwe provincieregering

bekend is, naar verwachting over
een maand, moet ook duidelijk zijn
of er extra geld wordt vrijgemaakt
voor de N34.
De teleurgestelde buurtbewoners
hadden meer verwacht van de
bijeenkomst. “We willen tekeningen zien en plannen voor geluidsschermen of stil asfalt, ideeën hoe
het sluipverkeer op de parallelweg
wordt tegengegaan, dat soort dingen. Wat nu is gezegd hebben we
vorig jaar ook al gehoord”, beweerde een boos PB-lid. “U zult toch nog
even geduld moeten hebben, maar
ik beloof u dat we met een team
van deskundigen bij u terugkomen
als bekend is wat de nieuwe coalitie heeft besloten, om alle tekst en
uitleg te geven”, reageerde Klaasen.
De meesterlijke zet van voorzitter
Teun Wolbink om alle bezoekers
een drankje en een gehaktbal uit
de verenigingskas aan te bieden
bracht de gemoederen weer wat tot
bedaren. De gift was natuurlijk een
sigaar uit eigen doos, omdat even
daarvoor de contributie met 100
procent was verhoogd van 5 naar
10 euro per jaar, maar daar stoorde
de buurt zich niet aan. De toekomst
van de N34 was te belangrijk om
zich over zo’n kleinigheid druk te
maken.

