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Kortweg
Steur - De bijzondere vis van 96
cm die begin oktober in de Vecht
bij Dalfsen is gevangen, blijkt een
steur te zijn. Opmerkelijk, omdat
de laatste steur zestig jaar geleden
in de Waal bij Tiel is gevangen. De
soort is destijds verdwenen door
een combinatie van overbevissing,
het verdwijnen van de natuurlijke
rivieren en kreken en het afsluiten
van de verbindingen met zee. De
natuurlijke monding van een rivier
in zee is voor steuren cruciaal; dit
omdat ze die overgang via brak
water nodig hebben om langzaam
te wennen aan het zoute water. De
vissen die in Nederland leefden
waren Atlantische steuren. De vis
die bij Dalfsen is gevangen blijkt
een Siberische steur te zijn, die bij
sommige tuincentra worden verkocht aan particulieren.
Voedselbank - Inner Wheel uit
Dedemsvaart – een serviceclub
zoals de Rotary en Lions - heeft
met allerlei acties geld verdiend
voor de voedselbank NoordoostOverijssel. Vooral de organisatie
van een bridge-drive bracht aardig
wat centen in het laatje. Voorzitter
Jan Eggens van de voedselbank
mocht vorige week een cheque in
ontvangt nemen van 2.350 euro.

Wat wordt jaarlijks in oktober herdacht door de stichting Joods Kamp
Molengoot bij het monument aan de
Luggersweg in Collendoorn? Nogal
wiedes, het wegvoeren van de
joodse dwangarbeiders natuurlijk,
de joodse mannen die in de nacht
van 2 op 3 oktober 1942 werden
afgevoerd naar Kamp Westerbork
en in overgrote meerderheid werden
vermoord in concentratiekampen
in Polen.
Tenminste, dat was ooit de intentie.
Maar vanaf het begin is het fout
gegaan. En elk jaar wordt het een
klein beetje erger.
Voor degenen die nog nooit bij een
herdenking zijn geweest en nog
nooit een verslag hebben gelezen:
de vaste ingrediënten zijn een
speech van de voorzitter, gedichtjes
van leerlingen van de basisschool
die het monument heeft geadopteerd, gebeden door een rabbijn,
het zingen van de verzen 1 en 6
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van het Wilhelmus en het zingen
van het Israëlisch volkslied. Om
met dat laatste te beginnen: wat
heeft het zingen van het Israëlisch
volkslied nou te maken met de
joodse dwangarbeiders? In 1942
bestond Israël nog helemaal niet en
bestond er dus ook geen volkslied.
En die mannen waren Nederlanders,
geen Israëliërs. Het zingen van het
volkslied is dus je reinste flauwekul.
Maar het zingen van het Wilhelmus
kan toch wel? Het waren tenslotte
Nederlandse dwangarbeiders. Dat
klopt, alleen zou men het bij het eerste couplet moeten laten. Het zesde
is een geloofsuiting die misschien
helemaal niet past bij de joodse
mannen. Niet elke jood was en is
een gelovige jood. Bovendien is
het Wilhelmus geschreven alsof het
uitspraken zijn van de protestantse

prins Willem van Oranje. Weinig
joods, derhalve.
Maar wat elk jaar een beetje erger wordt is, dat het lijkt alsof de
herdenking is gekaapt door een
bepaalde groep christenen. In de
openingsspeech werd veel aandacht
besteed aan de vervolging van
christenen, de aanslagen op christenen, de onderdrukking van christenen. Totaal buiten de orde. En als
je al een link naar het heden wilt
leggen kijk dan naar vervolgden in
het algemeen, naar onderdrukking
in het algemeen, naar haperende
vredesinitiatieven in het algemeen.
Verder kwam in het verhaal naar voren dat joodse kinderen nog steeds
om hun geloof worden gepest. Ook
in Hardenberg. Nou is er jaarlijks
contact tussen pers en politiechef
waarbij zaken besproken worden als
verkeersonveiligheid, drugsgebruik
en diefstallen, maar ook racisme en
discriminatie komen aan bod. En

nooit, nog nooit is daar naar voren
gekomen dat in Hardenberg joodse
kinderen om hun geloof worden gepest. Oncontroleerbare uitspraken
dus, die daarom beter achterwege
gelaten hadden kunnen worden.
Wat wèl in goede aarde viel, ook
bij de oudere scholieren, was de
bijdrage van Deborah Slier. Deze
Amerikaanse schrijfster en uitgeefster, nicht van Flip Slier wiens brieven uit Molengoot voor de komst
van monument en herdenking
hebben gezorgd, vertelde over het
lijden van de joden, maar ook over
de moed van gewone mensen in de
Tweede Wereldoorlog, die lijf en
leden riskeerden om hun medemensen te helpen, over onderduikers die
dankzij die hulp konden overleven,
over mensen die niet spraken over
hun geloofsovertuiging maar dat
lieten zien. De herdenking tot de
kern teruggebracht.
ergee@sallander.nl

Hospice draait op zonne-energie

Pinautomaat - De actie van Wim
Breunesse uit woonflat De Mulderij
in Hardenberg om een pinautomaat
kwijt te raken, heeft nog niet veel
succes. Hij vindt de SNS-pinautomaat onder zijn woning te gevaarlijk, omdat bij een grove ramkraak
ernstige ongelukken kunnen gebeuren. Eind juli is eerst de gemeente
aangeschreven, vervolgens is de
regionale omroep ingeschakeld om
aandacht voor de actie te krijgen
en vier weken later de regionale
krant. B&W hebben vorige week
gereageerd. Volgens het college is
de zaak besproken met de politie en
die vindt dat de bewoners boven de
SNS-pinautomaat geen groter risico
lopen dan bewoners in de buurt
van andere automaten. Daarnaast
zijn er geen aanwijzingen dat deze
automaat binnenkort doelwit is van
een kraakactie. Omdat de gemeente
alleen mag kijken of de automaat
volgens de regels is geplaatst (en
dat is het geval) moet Breunesse
contact opnemen met de SNS-bank
om de automaat kwijt te raken.
Voorzitter – Ria Juurlink uit Dedemsvaart wordt tot de verkiezingen in maart de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de
gemeenteraad van Hardenberg. Zij
is daarmee opvolger van Andy de
Vos, die enkele weken geleden uit
onvrede met het landelijk beleid van
de PvdA is opgestapt. Juurlink is behalve opvolger ook voorganger van
De Vos, omdat ze de vorige periode
eveneens fractievoorzitter was.
Jazz – Hardenberg krijgt zondag
20 oktober de Leoville Jazzband
op bezoek. Dit octet bestaat uit drie
blazers, een viermans ritmesectie en
zangeres Monique Masé. De Jazzclub Hardenberg is van 16.00 tot
18.00 uur gastheer van deze Friese
band in theater De Voorveghter.
Maaltijd - Op initiatief van GroenLinks-Hardenberg wordt donderdag
17 oktober vanaf 17.30 uur een
Wereldmaaltijd geserveerd in het
Alfa-college in Hardenberg. De organisatoren vragen hiervoor 17,50
euro, maar een tientje gaat naar
twee goede doelen: Home of hope
and Dreams van Gini Pullen en het
Bosniëproject van Out of Area.
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HARDENBERG – Het is voor hospice ‘t Huis
aan de Vecht in Hardenberg te hopen dat met
enige regelmaat de zon gaat schijnen. Op die
manier kan er namelijk geld verdiend worden,
want het hospice aan de Jan van Arkelstraat bezit
sinds kort 40 zonnepanelen. Vorige week dinsdag
was de officiële ingebruikname.

De panelen zijn betaald uit giften en donaties,
zodat de 10.000 kWh die jaarlijks worden geproduceerd ook echt geld opleveren. Bovendien is
het gebruik ook nog eens goed voor het milieu.
Dankzij de panelen wordt het jaarlijks financieel
tekort van het hospice met een vijftiende deel verminderd. Dat tekort kan dankzij een gift van de

gemeente nog verder slinken. Wethouder Jannes
Janssen had een cheque meegenomen voor een
gratis energiescan. Mocht daar uitkomen dat nog
meer energie bespaard kan worden – en dat staat
volgens de stichting Vrienden van het Hospice
wel vast – dan kan provinciale subsidie helpen
met het treffen van besparende maatregelen.

Kloosterhaar bereidt talentenjacht voor

Vanaf januari omgekeerd afval inzamelen

HARDENBERG - In het kader van ‘Kloosterhaar – voor elkaar!’ wordt
woensdag 16 oktober een bijeenkomst gehouden voor verenigingen,
maatschappelijke organisaties en iedereen die verder geïnteresseerd is
in verbetering van de leefbaarheid van Kloosterhaar. De bijeenkomst
heeft plaats in dorpshuis ‘t Haarschut en begint om 20.00 uur.

HARDENBERG - Vanaf januari
wordt er in Hardenberg ‘omgekeerd
ingezameld’. Dat houdt in dat afval
zoveel mogelijk wordt gescheiden.
Niet nà het inzamelen, maar thuis.
De meeste inwoners doen dat al,
doordat ze groen, papier, glas,
plastic en de rest scheiden, maar
de hoeveelheid restafval moet nog
minder worden om het verwerken
van afval betaalbaar te houden.

De bedoeling is om tijdens deze
avond een inventarisatie te maken
van concrete werkzaamheden en
wensen voor voorzieningen in het
dorp. Het moet gaan om zaken die
op dit moment niet kunnen worden uitgevoerd door gebrek aan
menskracht. Iedereen kan hiervoor
ideeën inbrengen.
Na de bijeenkomst gaat de werkgroep Arbeidspoule een talentenjacht organiseren om te proberen

een match te maken tussen vraag
en aanbod. De werkgroep streeft
er namelijk naar inwoners van
Kloosterhaar die om welke reden
dan ook (tijdelijk) aan de kant staan,
te motiveren om met behoud van
uitkering, mee te doen aan werkzaamheden die de gemeenschap ten
goede komen. Als tegenprestatie
zal de werkgroep proberen hen te
helpen in hun zoektocht naar een
betaalde baan.

De meest ingrijpende maatregel
zal voor de wat grotere gezinnen
zijn, dat de grijze container voor
restafval nog maar één keer per vier
weken wordt opgehaald. Dat was
één keer per twee weken. De groene

container voor de inzameling van
groente-, fruit- en tuinafval wordt
binnen de bebouwde kom iedere
twee weken opgehaald, net als nu,
maar daar hoeft niets meer voor
betaald te worden. Buiten de bebouwde kom wordt het GFT-afval
niet ingezameld. Daarnaast kunnen
particulieren hun snoeiafval of grof
tuinafval gratis brengen naar de
vuilnisbelt Het Bovenveld. Dat betekent trouwens niet dat alles goed
koper wordt. Het vastrecht gaat
namelijk omhoog naar 135 euro per
jaar. Al deze maatregelen van nieuw
inzamelschema en nieuwe tarieven
moet er uiteindelijk toe leiden dat er
minder restafval overblijft.

