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Kortweg
Groen gas – Dit jaar wordt begonnen met de bouw van de grootste fabriek voor groen gas in Nederland.
En die fabriek komt op bedrijventerrein Broeklanden in Hardenberg,
waar het bedrijf Bio Rights als sinds
2007 een kavel bezit. Samen met
het Groningse bedrijf GasTerra
is donderdag een overeenkomst
ondertekend voor de productie en
levering van groen gas. De groengasproductie omvat een volume van
tenminste 23 miljoen m3 per jaar,
waarmee ruim 15.000 huishoudens
voorzien kunnen worden van gas.
Doppen - Voetballers en voetbalsupporters in Hardenberg zijn
blijkbaar gek op het sportdrankje
Aquarius, want HHC wist voor de
tweede keer de doppenactie van dit
merk te winnen. Door de meeste
doppen te verzamelen won de club
een geldbedrag van 10.000 euro dat
aan de verfraaiing van het clubhuis
besteed moet worden.
Tachtigjarige oorlog - Vrijdag
17 januari om 15.30 uur onthult
wethouder René de Vent Het landschap aan tafel, een kunstwerk
van Martijn Schoots. Dat gebeurt
op de hoek Hoogenweg–Stobbenhaarweg. Dit door de provincie
Overijssel betaalde kunstwerk heeft
te maken met de Slag op de Hardenberger heide in 1580, toen tijdens
de opstand tegen de Spanjaarden
de troepen die vochten voor Willem
van Oranje zo’n beetje bij de grensovergang Venebrugge smadelijk
werden verslagen.
Kikkers – In natuurcentrum de
Koppel in Hardenberg wordt woensdag 22 januari een kindermiddag
gehouden waarbij het om kikkers
draait. Kinderen van 6 t/m 12 jaar
zijn van harte welkom. Informatie
vertellen over kikkers en collages
maken staan op het programma.
De activiteit begint om 14.00 uur
en eindigt rond 16.00 uur.
Aanvallers – Topklasser HHC is
al druk bezig met het volgende
seizoen. Vorige week contracteerde
de club twee spitsen: de 31-jarige
Willem Lanjouw, afkomstig van
sportclub Genemuiden, en de 21-jarige Rob van de Leij van Be Quick
1887 uit Groningen. Die laatste
staat ook in de belangstelling van
enkele profclubs zodat zijn komst
naar Hardenberg nog niet 100%
zeker is. Zowel Lanjouw als Van
de Leij zijn oude bekenden van de
huidige HHC-trainer Marcel Groninger, die beiden meemaakte toen
hij nog trainer van Be Quick was.
Nieuw raadslid – Dries Kesselaar
is dinsdag 7 januari beëdigd als
raadslid voor de PvdA in Hardenberg. Hij is de opvolger van Wim
Kloekhorst die in november zijn zetel opgaf omdat hij bij de komende
verkiezingen een gooi naar een
raadszetel wil doen voor de partij
Op Koers.nu. De Hardenberger
Kesselaar zat ook van 2006 tot 2010
in de raad van Hardenberg.
Economie – Hardenberg moet inzetten op nieuwe ontwikkelingen in
de landbouw, hoogwaardige maakindustrie en toerisme. Dat heeft het
lokale Werkgeversberaad bedacht.
Deze drie sectoren zorgen nu al
voor 30% van de werkgelegenheid
en bieden groeikansen. Bedenken
hoe de economie kan groeien is één
ding. Ervoor zorgen dat die groei er
ook echt komt is iets anders. Daar
gaat het Werkgeversberaad de komende tijd aan werken.
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We krijgen na 19 maart de beste
gemeenteraad ooit met ambitieuze
mensen die allemaal graag willen.
Dat zeggen de partijen zelf. Er is
landelijk wat reuring ontstaan omdat volgens de NOS in meer dan
20 gemeenten bepaalde politieke
partijen niet meedoen omdat ze
geen kandidaten kunnen vinden.
Schadelijk voor de democratie, is
de reactie. Nou, bij ons geen probleem, pochen onder meer VVD,
CDA en ChristenUnie. Wij hebben
geen moeite om gemotiveerde kandidaten te vinden, twitterde de CU.
Geen mensen te vinden? Wij hebben er wel 26, liet het CDA weten.
Landelijk veel problemen, maar in
Hardenberg hebben we een toplijst,
aldus de VVD-aanvoerder.

ergee
.............

Genoeg mensen dus, maar toppers?
Misschien toppers-in-wording. Zo
zit er tussen de CDA-kandidaten
eentje die de Telegraaf leest. Nou is
het niet meer zo dat de mannenbroeders (m/v) verplicht worden Trouw
te lezen, omdat deze krant misschien wel de beste van Nederland
is maar niet meer de spreekbuis van
het protestants-christelijke deel der
natie. Maar als je berichtjes uit de
Telegraaf twittert over het opblazen
van vuilcontainers tijdens Oud &
Nieuw en daarbij opmerkt dat het
schandalig is dat ze dit ‘baldadig’
noemen, tja, dan moet er nog wel

iets groeien. Dan ga je nou net in die
emotie mee die de Telegraaf graag
oproept met zijn berichtjes. Lijkt
mij niet erg verstandig voor een toekomstig CDA-raadslid. Maar ach,
dat zal wel als ouderwets worden
betiteld. En dat is het natuurlijk ook.
Soms is dat ouderwetse toch ook
weer modern. Ik heb altijd een hekel gehad aan het gebruik van het
Engelse woord kids als je kinderen
bedoelt. En ik blijk niet de enige te
zijn. De meeste Nederlanders en
Vlamingen die eind vorig jaar meededen aan de Weg met dat woordverkiezing willen kids niet meer
terugzien of -horen in 2014, omdat
ze het een overbodig en onnodig hip
woord vinden. Bovendien bestaat

er al een Nederlands woord voor
dat prima voldoet. Waarschijnlijk
hebben de Ommenaren niet aan die
verkiezing meegedaan.
Zelfstandig en uniek, zo afficheerde
deze gemeente zich enkele jaren
geleden in een poging niet te hoeven
fuseren met buurgemeenten. Apart
en een beetje wereldvreemd, paste
ook wel. Want vorige week is er
een nieuwe activiteit knallend van
start gegaan, om het lokale sport- en
cultuuraanbod voor scholieren te
activeren. De titel van dat project?
Ommen Kids. Na de toekomstige
fusie met Hardenberg is dat de
eerste naam die moet sneuvelen,
stel ik voor.

Ambelt vindt partner om de hoek
HARDENBERG - Onderwijsinstelling De Ambelt in Hardenberg, waar
kinderen naar toe gaan die extra
zorg nodig hebben, heeft een partner gevonden om leerlingen aan een
landelijk erkend diploma te kunnen
helpen. Sinds begin dit schooljaar
volgen 13 scholieren lessen op het
Vechtdal College: 11 in de afdeling
Dienstverlening en Commercie
en 2 in de afdeling Techniek. De
theorielessen worden in de eigen
school gegeven, met boeken die
ook op het Vechtdal College worden
gebruikt en volgens het programma
van de partnerschool. Voor de praktijklessen steken de leerlingen de
weg over naar de lokalen van het
Vechtdal College.
Van de Piet Heinstraat naar de Burgemeester Schuitestraat is slechts
enkele meters lopen voor de leerlingen, maar in de beginperiode
vonden ze het wel een hele stap.
Nu ze wat gewend zijn blijken de
verschillen met de overige leerlingen niet zo groot als vooraf was
gedacht. Dat komt onder meer door
de begeleider van De Ambelt, meent
vmbo-directeur Wim Boersma van
het Vechtdal College: “Hij begeleidt
de leerlingen, heeft contact met de
docenten en met de ouders, waardoor er snel en makkelijk bijgestuurd kan worden als dat nodig is.”
Boersma heeft dinsdag 7 januari
samen met Hendrien Zijlstra, directeur Ambelt-Noord, een convenant ondertekend waardoor de
samenwerking een officiële status
heeft gekregen. Hierdoor kunnen
de leerlingen van De Ambelt volgend schooljaar hetzelfde examen
afleggen als de leerlingen van het
Vechtdal College.

Muziek in
alle soorten
en maten
UELSEN - Popkoor Canta Libre uit
Hardenberg, folkband Porterhouse
uit Coevorden met oud-Hardenberger Wim Nieborg in de gelederen en
gospelkoor Vision uit Vriezenveen
zijn een paar van de Nederlandse
deelnemers aan de Duitse Uelsener
Musiknacht op vrijdag 17 januari.
De Rotaryclub uit dit Duitse dorp –
ongeveer 16 kilometer verwijderd
van de grensovergang Venebrugge
- heeft voor de zesde keer een
evenement georganiseerd waar
een paar honderd muzikanten aan
deelnemen.
Op 16 locaties, allemaal op loopafstand van elkaar, wordt de hele
avond opgetreden door 24 groepen,

De directieleden Hendrien Zijlstra (l) en Wim Boersma ondertekenen het convenant over samenwerking tussen
De Ambelt en het Vechtdal College.
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Economische regio’s maken
provinciegrenzen overbodig
HARDENBERG - “Sommige
Overijsselse en Drentse gedeputeerden zijn misschien bang dat ik
hun baan op de tocht wil zetten”,
vertelde burgemeester Peter Snijders vorige week dinsdag tijdens
de raadsvergadering, “maar dat
is niet wat mij bezighoudt.” Hij
had vragen gekregen over zijn
‘kerstboodschap’, een interview
met Boompers waarin hij zei dat
provinciegrenzen belemmerend
werken en misschien beter opgeheven zouden kunnen worden.
Aan die laatste opmerking is veel
aandacht besteed, terwijl het volgens Snijders om iets anders gaat.
“Hardenberg is gericht op Zwolle,
naar die kant gaat de dominante
stroom van goederen, diensten en
bands, solisten, duo’s en koren.
Bezoekers, waaronder steeds meer
Nederlanders, betalen een tientje
voor alle optredens en steunen daarmee regionale goede doelen. Omdat
alle muzikanten afzien van een gage
en sponsors flink in de buidel tasten
kan een behoorlijk bedrag worden
geschonken aan bijvoorbeeld een
hospice. Sinds de eerste Musiknacht
in 2009 is meer dan 50.000 euro aan
sociale projecten geschonken, ook
in Nederland.

onderwijs. Op de tweede plek komt
Coevorden en daarna Almelo en
Hoogeveen. Dat is niet zo verwonderlijk want Hardenberg past bij
de Regio Zwolle als je kijkt naar
onze manier van werken en het
soort bedrijven dat we hier hebben.
De boodschap richting Emmen en
Coevorden was dat ze daar wat
meer moeten doen, meer moeten
samenwerken. Niet wachten tot de
lokale overheid het voortouw neemt
maar zelf aanpakken. Ondernemers
kunnen dat best, zo laten ze in
Overijssel zien.” Overigens hebben
wethouders in Coevorden en Emmen vorige week laten weten zich
niet te herkennen in de woorden
van Snijders.
Ook bestuurlijke samenwerking
De officiële opening is om 19.15
uur op het marktplein in het dorpscentrum, wanneer Johan Vloedbeld
uit Harbrinkhoek op een vier meter
lange Alpenhoorn blaast. Hij zal om
22.30 uur ook met zijn hoorn aangeven dat de Musiknacht ten einde
is. Tussendoor kan drie uur lang
genoten worden van jazz, gospel,
popmuziek, Ierse volksmuziek, big
band, koorwerk, saxofoonmuziek,
harmonica’s en niet te vergeten
Schlagermusik.

over de provinciegrenzen heen zou
volgens Snijders moeten groeien.
Als voorbeeld van een vorm van
samenwerking noemde hij de acties
om Veldzicht in Balkbrug open te
houden. “We hebben samen opgetrokken omdat er ook veel mensen
van Veldzicht wonen in De Wolden
en Hoogeveen. Het was in ieders
belang dat de kliniek open bleef.
Maar er is meer dat ons bindt. Kijk
bijvoorbeeld eens naar Fokker in
Hoogeveen. Hardenberger firma’s
leveren aan dit bedrijf, er werken
mensen uit Slagharen. Stel dat
zo’n bedrijf op enig moment wat
steun nodig heeft, dan zou de provincie Overijssel die ook moeten
kunnen geven, ondanks dat Fokker in Drenthe zit. We moeten zo
langzamerhand af van dat denken
in gemeente- en provinciegrenzen.”
De liberale burgemeester bevindt
zich met zijn uitspraken in goed
gezelschap. De socialistische commissaris van de Koning in Drenthe,
Jacques Tichelaar, zei tijdens zijn
nieuwjaarstoespraak dat het einde
van het middenbestuur weer een
stapje dichterbij is gekomen. “Om
ons heen ontstaan grote gemeenten
en samenwerkingsverbanden. Provinciegrenzen tellen niet meer. We
gaan naar economische regio’s”,
aldus Tichelaar.

