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Kortweg
Keuken – In het LOC-gebouw in
Hardenberg kunnen voortaan kookwedstrijden worden gehouden. Ze
staan nog niet op de agenda, maar
de mogelijkheid is er nu het Alfacollege de bovenverdieping van de
bibliotheek heeft omgebouwd tot
demokeuken. Deze multifunctionele keuken naast het Grand café
dient als praktijklokaal maar kan
ook worden ingezet voor zaken
als wedstrijden, demonstraties en
workshops. Vrijdag 29 november
was de officiële ingebruikname.
D66 – Voor het eerst in de nieuwe
gemeente Hardenberg kan bij gemeenteraadsverkiezingen gestemd
worden op kandidaten van D66.
Het verkiezingsprogramma is geschreven voor het hele Vechtdal,
met speciale aandachtspunten voor
Hardenberg. Lijsttrekker is Jacco
Rodermond uit Schuinesloot.
Afscheid – In de brandweerkazerne
in Hardenberg is zaterdag afscheid
genomen van brandweercommandant Martin Cuperus. Per 1 januari
krijgt hij een functie bij de nieuwe
Veiligheidsregio IJsselland, waarin
alle brandweerkorpsen in NoordOverijssel zijn samengevoegd. Zijn
opvolger wordt Gerbrand Jonker, nu
nog commandant van de brandweer
Dalfsen en Zwartewaterland.

Er zijn van die momenten dat je
je schaamt een Hardenberger te
zijn. De tv-uitzending van Zembla
over het gebruik van gif bij de
teelt van lelies was zo’n moment.
Plaatsvervangende schaamte was
het eigenlijk, omdat je je schaamt
voor het gedrag van een ander. En
die ander was boer Henk Kelder uit
Radewijk. Hij spuit gif om de teelt
te bevorderen, maar zorgt met zijn
gif voor gezondheidsproblemen
vinden omwonenden. Of dat echt
zo is kan nog niet bewezen worden,
de GGD is nog bezig met onderzoeken, en dus vertelde Kelder dat het
met de nadelige gevolgen van het
gifgebruik wel meeviel. Ja, als je
erg veel gif binnenkrijgt heb je een
probleem. Maar dat heb je ook als
je een fles maggi leegdrinkt, of een
kilo suiker eet, vertelde Kelder. En
trouwens, waarom zou hij moeten
stoppen met telen en waarom zegt
niemand dat de mensen die last
hebben van de gifspuit maar moeten
verhuizen?

ergee
.............
Zijn bijdrage was geen reclame
voor Hardenberg en daar zullen ze
bij de gemeente ook niet blij mee
zijn. Stop je jaarlijks vele tienduizenden euro’s in het promoten van
je gemeente en dan wordt je werk
met één klap vernietigd door een
lelieboer. De uitzending heeft trouwens ook politieke consequenties.
In de eerste plaats omdat de vrouw
van boer Kelder namens OpKoers.
nu in de gemeenteraad zit. Er hebben al enkele ingezonden stukken
in dag- en weekbladen gestaan met
de oproep om die partij bij de raadsverkiezingen in 2014 te mijden. De
uitzending heeft ook vragen opgeroepen bij de PvdA. Twee maanden
geleden is in de raad uitgebreid
gesproken over het gebruik van gif
en met name over de afstand tussen
de spuiters en de bebouwing. Maar

liefst 7 insprekers gaven aan dat ze
vreesden voor ziektes en dat het
gebruik van gif aan banden gelegd
moest worden. De raad besloot
echter de oorspronkelijke zinnen
over een bufferzone van 50 meter
tussen spuiters en bebouwing uit
het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied te halen. Wettelijk niet
haalbaar, had wethouder Prinsse
laten uitzoeken en de raadsleden
volgden hem.
Dat een uitzending van Zembla nu
voor vragen zorgt aan B&W is nogal opvallend. PvdA-raadslid Rein
Jonkhans wil dat de gemeente toch
de zone van 50 meter gaat introduceren. Tussen het unanieme raadsbesluit en nu is niks veranderd, er
is alleen een tv-uitzending geweest.
Jonkhans en de andere raadsleden
hebben dan blijkbaar in september
en oktober slecht werk geleverd,
als één zo’n uitzending de zaak op
de kop zet. Over kop gesproken:
het koppen van lelies door jonge-

ren op pas gespoten velden is niet
toegestaan, werd in de uitzending
gezegd, terwijl Henk Kelder dat wel
laat gebeuren. Jonkhans wil daarom
ook weten wat de gemeente doet tegen de overtreding van de Arbowet.
Maar eigenlijk zou hij het antwoord
zelf kunnen geven als hij zich wat
beter had voorbereid: de gemeente
doet niks omdat ze niks mag doen.
Overtredingen van de Arbowet zijn
namelijk een zaak voor de inspectie
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
“Laat het college het belang van
een tiental bollentelers prevaleren
boven het belang van honderden
bewoners en kwetsbare objecten
zoals scholen en campings?”, vraagt
Jonkhans nogal pathetisch aan
B&W. Fijn dat hij zo bezorgd is
over het welzijn van onze burgers,
maar zouden zijn vragen misschien
ook een beetje te maken kunnen
hebben met de gemeenteraadsverkiezingen die eraan zitten te komen?

Opleiding kiezen niet zo eenvoudig

Jaarwisseling – De gemeente
Hardenberg, de politie en de brandweer willen rond de jaarwisseling
samen optrekken tegen overlast en
gevaarlijke situaties. De cultuur
van “tijdens de jaarwisseling mag
meer dan anders” wil de lokale
overheid ombuigen. Plekken waar
de afgelopen jaren sprake was van
veel incidenten, overlast of schade
worden in beeld gebracht en als
het nodig is wordt vroegtijdig actie
ondernomen. Volgens de gemeente
zijn de maatregelen bedoeld om
van de jaarwisseling een feestelijke
gebeurtenis voor iedereen te maken.
Waterschap - CDA en Water Natuurlijk worden met elk 5 zetels de
grootste fracties in het Algemeen
bestuur van het nieuwe waterschap Vechtstromen. Ruim 135.000
kiezers uit Drenthe, Twente en
het Vechtdal hebben hun stem
uitgebracht, zo’n 21% van de
kiesgerechtigden. Het bestuur
bestaat uit 20 zetels voor kiezers
en 7 gereserveerde zetels voor
landbouw, bedrijfsleven en natuurbeheerders. De meeste kandidaten
uit Noordoost-Overijssel zijn niet
verkozen, hoewel sommigen wel
op een verkiesbare plaats stonden.
Zij zijn gepasseerd door kandidaten
uit Twente en Drenthe die dankzij
voorkeurstemmen in het bestuur
zijn gekozen.
Verhuizing - Moderna Textielservice in Gramsbergen keert terug
naar Hardenberg. De directie moest
op zoek naar een plek voor een
nieuw pand na de brand van 9 op
10 oktober, toen het bedrijfsgebouw in Gramsbergen volledig
uitbrandde. Die plek is gevonden op
het bedrijventerrein Broeklanden in
Hardenberg, de plaats waar eigenaar
Herman Olsman in 1965 is begonnen met zijn bedrijf. In het nieuwe
pand worden een bedrijfswasserij,
handelsonderneming, wasserij voor
particuliere reiniging, distributiecentrum en kantoren gevestigd.
Hardenberg wordt daarmee de basis
van het familiebedrijf. Volgens plan
wordt het nieuwe pand in oktober
2014 in gebruik wordt genomen.
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HARDENBERG - Kiezen moet je kunnen. En om dat te kunnen moet je het
eerst leren. Scholieren van tegenwoordig kunnen uit veel meer opleidingen
en beroepen kiezen dan vroeger, waardoor het kiezen er niet eenvoudiger
op is geworden. Maar aan de andere kant worden ze ook veel beter begeleid
bij hun keuze. Een eerste stap is voor velen de deelname aan de BeroepenDoedagen in de Evenementenhal in Hardenberg. Ruim 2500 leerlingen van
25 scholen uit de driehoek Emmen, Almelo, Zwartsluis hebben woensdag
27 en donderdag 28 november kennis gemaakt met drie beroepen van hun
keuze. Een keuze die in veel gevallen met het hart is gemaakt en niet met
het hoofd. Zaken als werkgelegenheid en de hoogte van het salaris spelen
bij de tweedeklassers van vmbo en praktijkonderwijs nog geen rol.
In twee hallen zag je de scholieren geconcentreerd bezig met activiteiten
als het metselen van een muurtje, poeders maken in een vijzel, honden

Eindelijk wat geluk voor HHC
HARDENBERG - Het is tot nu toe
een vreemd seizoen in de Topklasse.
Spakenburg verloor de eerste drie
wedstrijden, ontsloeg de trainer
en was daarna tien wedstrijden
ongeslagen. HHC daarentegen
startte goed in de competitie maar
verloor vervolgens vijf keer op rij.
En nog zo’n vreemde serie: vier
wedstrijden geleden stond GVVV

nog fier aan kop, na 4 nederlagen
zijn de Veenendalers afgezakt naar
de elfde plaats.
Het team uit Hardenberg wist 23
november voor het eerste weer eens
te winnen, zodat afgelopen zaterdag
met enig vertrouwen werd begonnen aan de thuiswedstrijd tegen
Spakenburg. Maar hoewel HHC

verbinden, een heftruck besturen, koekjes bakken, haar föhnen en rennen
door de hal met een militaire bepakking van tien kilo op de rug. Geconcentreerder dan tijdens menig les op school, merkten enkele docenten op. Dat
de keus die ze nu hebben gemaakt een blijvende keus zal zijn ligt niet voor
de hand. Hun eigen ontwikkeling en hun groeiende kennis van het aantal
opleidingen en beroepen zal er waarschijnlijk voor zorgen dat ze uiteindelijk
iets anders kiezen. Volgens de organisatoren van de BeroepenDoedagen - de
decanen van de samenwerkende scholen in Noordoost-Overijssel - is dat
niet erg, als ze maar geleerd hebben hoe je moet kiezen. Daarbij is de rol
van hun ouders erg belangrijk, blijkt uit onderzoeken. Veel ouders hebben
dat ook begrepen want donderdagavond waren ze in grote getale aanwezig
tijdens de zogenoemde ‘vrije inloop’ voor leerlingen, ouders, familieleden,
vrienden en bekenden. In totaal konden een kleine 1200 bezoekers worden
begroet, bijna evenveel als verleden jaar.
al na 37 seconden op 1-0 kwam en
zelfs voor de rust dankzij een hattrick van Hielke Penterman een 3-1
voorsprong nam, leek het voor de
Spakenburgers wel goed te komen.
Zij combineerden beter, waren technisch vaardiger en hadden alleen
geen geluk bij de afronding.
In de tweede helft was daar niet veel
van over, de teams waren meer aan
elkaar gewaagd omdat met name
HHC met veel inzet speelde waardoor het kwaliteitsverschil werd

gecompenseerd. Van enige opbouw
was bij de Hardenbergers echter
geen sprake. Door de verre bal te
hanteren om de snelle spitsen aan
het werk te zetten werd Spakenburg
af en toe onder druk gezet. Dat was
voldoende voor een vierde treffer.
Omdat ook Spakenburg slechts
één keer scoorde bleef de marge
twee doelpunten. Misschien geen
verdiende overwinning voor de
Hardenbergers, maar wel een zeer
welkome.

