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Kortweg
Schadelijk – De gemeente Hardenberg gebruikt schadelijke middelen om onkruid te bestrijden.
Dat antwoordt ze op vragen van de
Partij voor de Dieren Overijssel.
Met name het middel Roundup,
dat gebruikt wordt voor onkruidbestrijding op verharding, is een
probleem. De gemeente zegt erg
terughoudend te zijn met de toepassing van deze middelen om de
milieuschade tot een minimum te
beperken. Vorig jaar zijn proeven
gehouden om Roundup te vervangen door een alternatief, niet-giftig
middel. Die proeven worden dit
jaar uitgebreid. Voor ècht duurzame
middelen is op dit moment geen
geld, zegt de gemeente, omdat er
bezuinigd moet worden.
Parkeren – Er worden 19 parkeerplaatsen aangelegd bij natuurcentrum De Koppel in Hardenberg. Nu
staan auto’s vaak willekeurig in de
berm geparkeerd. Door de aanleg
van de recreatiesluis in de Vecht is
het met name in het weekeinde zo
druk geworden dat de bestaande
parkeerplekken in de buurt de vraag
niet aankunnen.

Het is voorzegd en nu is het geschied: de eerste politieke partijen
in de regio die luidkeels rondtoeteren dat ze een landelijke politicus op
bezoek krijgen zijn al gesignaleerd.
In Twenterand meldt de ChristenUnie dat het Tweede Kamerlid
Carola Schouten op bezoek komt en
in Ommen is VVD-minister Jeanine
Hennis hoofdgast van een politiek
café. Terwijl het op 19 maart om
gemeenteraadsverkiezingen gaat.
Tenminste, dat zou het moeten
gaan. Dus over lokale onderwerpen
of hoe de lokale partijen de zaken
gaan aanpakken als jeugdzorg, werk
en inkomen en zorg aan langdurig
zieken en ouderen, onderwerpen
waarvoor de gemeenten vanaf 2015
verantwoordelijk zijn.

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

Aan dergelijke bijeenkomsten heb je
dus weinig als je een gemotiveerde
keuze wilt maken bij de raadsverkiezingen. Leuk voor de eigen club,
misschien motivatieverhogend voor
de campagnemedewerkers, maar
meer ook niet. Nee, dan onze lokale
kieswijzer, die is nuttig om je te
helpen bij je keus. Zou je denken.
Op de site hardenberg.kiest.nu
staan 15 stellingen waarvan je moet
aangeven of je het ermee eens bent
of niet of dat je neutraal reageert.
Een week geleden was de site door
200 personen bezocht, meldden
de medewerkers zelf en OpKoers

scoorde veruit het beste. Dat laatste
is niet zo vreemd, zo kunt u zelf
constateren. Als u namelijk door
de vragen bladert, helemaal niets
aankruist en alleen maar verder klikt
is de uitkomst dat uw ‘mening’ voor
77% overeenkomt met de mening
van OpKoers.
De vragen zijn trouwens ook van
een, tja, een apart niveau, om het
zo maar eens te zeggen. Wat dacht
u van Stelling 2: Hommen is een
goede naam voor de nieuwe gemeente die ontstaat na fusie van de
gemeenten Hardenberg en Ommen.
Daar kun je dus geen politiek antwoord opgeven, dat is een kwestie
van smaak. Nog zo eentje, Stelling
3: Het herinneringsmonument van

kunstenaar Kees Verkade komt in
het nieuwe stadspark niet zo mooi
tot zijn recht als op de rotonde
Europaweg/Bruchterweg. Nou en?
Daar is dus ook geen politiek antwoord op te geven, je kunt alleen
je persoonlijke voorkeur meedelen.
En zo gaat dat maar door en maar
door. Nou had je eind jaren zeventig
op de radio een programma getiteld
Tussen start en finish. Daarin had
Henk Spaan een column, die hij
altijd afsloot met de vraag Vuilnisman, kan deze zak ook mee? Goed
toepasbaar op de maker van de
kieswijzer voor Hardenberg, lijkt
mij. Je als kiezer voorbereiden op
19 maart moet dus anders, maar
hoe? Met deze cliffhanger zult u het
voorlopig moeten doen.

Jonge Hardenbergers schrijven thriller

Geen toestemming – Het was een
leuk plan van een inwoner van
Schuinesloot om aan de Elimmerweg een minicamping aan te leggen,
inclusief trekkershutten, een Finse
hut en een groepsaccommodatie
voor ongeveer 20 personen. Het
feest gaat echter niet door omdat
het geen nevenactiviteit van een
agrarisch bedrijf is, de groepsaccommodatie niet in een bestaand
gebouw wordt ondergebracht maar
in nieuwbouw, achter de geplande
nieuwbouw een woning van iemand
anders staat die hinder kan ondervinden en in de directe omgeving
een veebedrijf is gevestigd.
Vermomming - Om inbrekers eerder op te kunnen pakken gaat de gemeente de APV wijzigen. Het was
al strafbaar om inbrekerswerktuig
bij je te hebben maar nu is ook het
bezit van vermommingsmiddelen
verboden. Niet tijdens carnaval
of een ander feest maar alleen als
je de vermomming draagt om niet
herkend te kunnen worden tijdens
een inbraak.

Topper na 18
minuten voorbij
HARDENBERG - Als de scheidsrechter met je is, wie zal dan tegen
je zijn? HHC uit Hardenberg
had ruim twee weken geleden
tegen de toenmalige koploper in
de zaterdagtopklasse Kozakken
Boys niet te klagen over de rol
van de scheidsrechter. Afgelopen
zaterdag daarentegen werd er tijdens de wedstrijd tegen de nieuwe
koploper IJsselmeervogels volop
gemopperd langs de lijn vanwege
de beslissingen van de leidsman,
die met één dubieuze actie de hele
wedstrijd bedierf.
In de 18e minuut wilde Spakenburger Nabil el Gouari verwoestend
uithalen maar hij werd op de huid
gezeten door HHC’er Ashwin Manuhutu. Onreglementair, meende
scheidsrechter Van der Roest die
een strafschop gaf in het voordeel
van IJsselmeervogels en een rode
kaart voor de HHC-verdediger. Uit
de tv-beelden van RTV Oost bleek
later dat een Spakenburger vlak
daarvoor hands had gemaakt en dat
de Hardenberger verdediger slechts
een lichte duw gaf die normaal
gesproken hooguit met geel zou
worden bestraft. Vanaf dat moment

Mirka Buist is samen met Puck Oude Veldhuis de auteur van de thriller Achter de spiegel.
HARDENBERG - Wat komt er allemaal bij kijken als je een boek wilt
uitgeven. Die vraag hebben twee vwo-leerlingen van het Vechtdal College in Hardenberg zich gesteld toen ze van school opdracht kregen een
project te bedenken. De enige manier om daar echt achter te komen
is zelf een boek schrijven en een uitgever zoeken, hadden ze bedacht.
Afgelopen maand is het boek Achter de spiegel van Mirka Buist en
Puck Oude Veldhuis verschenen, een thriller over twee schoolvriendinnen die ontdekken dat er op hun school een moordenaar rondloopt.
De eerste stap die ze hebben gezet
was het schriftelijk benaderen van
een hele rits schrijvers en schrijfsters van jeugdboeken met de vraag
hoe je nou een boek schrijft. Van vijf
kregen ze antwoord, waaronder de
bekende schrijfsters Lydia Rood en
Mirjam Mous. Met bruikbare tips,
aldus Mirka. Daarna begonnen de
twee volgens een vast stramien
aan het schrijven van een boek: er
werd vanuit twee hoofdpersonen
geschreven en om de beurt lever-

den ze een hoofdstuk. In het begin
liep dat niet naar tevredenheid.
Van het boek over iemand die naar
een andere school ging waren al
tien hoofdstukken klaar toen ze
besloten ermee te stoppen. Mirka:
“Het boek was niet leuk, het had te
weinig diepgang. We wilden iets
nieuws met een spannender verhaallijn.” Vervolgens is het grootste
deel van dat nieuwe boek in één
vakantie geschreven. “We hebben
na het schijven van een hoofdstuk

was de topper tussen de nummers
1 en 3 van de ranglijst eigenlijk
al voorbij. Oud-prof Pascal Bosschaert verzilverde de strafschop
zodat IJsselmeervogels op een 0-1
voorsprong kwam. In het uur daarna
probeerden de Hardenbergers met
veel inzet en bij vlagen goed voetbal
een verdiend gelijkspel uit het vuur
te slepen maar toen vlak voor tijd

Maikel de Harder voor 0-2 zorgde
was bij de HHC’ers de pijp leeg.
Dat het in de laatste seconden ook
nog 0-3 werd is alleen van belang
voor de statistieken.
Door deze uitslag staat IJsselmeervogels nog steviger aan kop en moet
HHC voorlopig afhaken als het gaat
om een plek in de top-3.

de tekst naar de ander opgestuurd,
die gaf commentaar en tips hoe je
verder kon gaan. Daar hebben we de
hele meivakantie aan besteed. Dat
moest wel in een rap tempo want
we hadden al veel tijd besteed aan
dat eerste mislukte boek.”
Nadat het boek in hun ogen klaar
was heeft de begeleidster van het
project, lerares Marja Ritterfeld,
het manuscript nagelezen en zoveel
mogelijk de fouten eruit gehaald.
Vervolgens is het werk opgestuurd
naar een uitgever. “We hadden
gehoord dat je het manuscript kon
opsturen naar Boekscout. Omdat we
op dat moment nog geen 16 waren
mochten we dat inleveren bij www.
boekscout-yo.nl, een uitgever voor
kinderboeken. De uitgever heeft
het manuscript beoordeeld waarna
we werden uitgenodigd voor een
bijeenkomst in Soest waar werd
uitgelegd hoe het nou verder ging.
We hebben daarna nog een keer
ons materiaal laten nalezen door
ouders en vrienden om de laatste
puntjes op de i te zetten en toen
konden we een echt contract tekenen”, vertelt Mirka. In zo’n contract
staat onder meer hoeveel het boek
kost, dat 10% van de verkoopprijs
voor de schrijfsters is en dat je een
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maillijst van 40 potentiële kopers
moet inleveren die door de uitgever worden benaderd. Tot nu toe,
zo’n vier weken nadat het boek is
uitgegeven, zijn er 20 boeken verkocht. Een bepaalde oplage is er niet
want elk besteld boek wordt apart
gedrukt. Mirka: “We hebben veel
leuke reacties gehad. De opa van
een vriendin bijvoorbeeld vertelde
dat hij het zo’n mooi plot vond.”
Eenmalig
De kans dat er op den duur regionale
opvolgers komen van het beroemde
schrijversduo Nicci French is volgens Mirka niet groot: ”Het was
een eenmalig project. Wel leuk om
te doen, maar ik zie mijzelf niet
als schrijfster. Bovendien kost het
veel tijd. We zijn in september 2012
begonnen en op 3 januari 2014 is
het boek uitgegeven. Dat het zo
lang duurde komt natuurlijk voor
een deel omdat we het eerste probeersel hebben weggegooid. Maar
als anderen graag willen schrijven
en hun boeken willen uitgeven is
dit wel een manier om het doel te
bereiken.”
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