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Voor 12 euro is hij tweedehands
nog te koop, het boek Gods wegen
zijn duister en zelden aangenaam
van Bob den Uyl. Die titel moet je
letterlijk zien: Den Uyl reisde veel
en trok niet zelden onderweg het
ongeluk aan. Maar de titel kan ook
overdrachtelijk worden gebruikt bij
enkele van de verhalen uit zijn bundel: het leven is lijden en je snapt
niet waarom jou dat overkomt. Gek
genoeg schiet die titel mij altijd
door het hoofd als de Hardenberger

Vechtanjertjes
Natuurcentrum De Koppel in Hardenberg heeft dinsdag 6 oktober
een cheque ontvangen van bakker
Slatman uit Ane ter waarde van 500
euro. Met Slatman was vorig jaar
bij de introductie van het koekje
Vechtanjertje afgesproken dat hij
van elk pakje 10 cent aan de Koppel
zou overmaken.

VVD-fractievoorzitter Bert Gelling
aan het woord is.
Gelling was vorige week dinsdag
weer aardig op dreef tijdens het
debat over de komst van een azc
aan de rand van Hardenberg. Even
de geschiedenis op een rij: opvangorgaan COA vroeg een plek voor
1000 asielzoekers, de buurt wilde
niet verder gaan dan 500 met een
uitloop naar 600 en B&W stelden
de raad voor 700 plekken te creëren.
Luister naar de buurt, zei Gelling,
probeer draagvlak te krijgen. Als je
nou begint met 500, na drie maanden 600 en na een half jaar 700, dan

toon je je goede wil. Het bleef even
stil, totdat GroenLinks-nieuweling
Anne van den Hoek het reclameballonnetje doorprikte. Wat maakt het
uit, zei ze, als je uitgaat van 700 en
daar naar toe werkt, zoals het COA
en B&W willen, of je begint met
500 en plaatst er later nog 2x100
bij. Dan doe je trouwens nog niet
wat de buurt graag wil. Nou, zei de
VVD-fractievoorzitter, ik heb ze dit
voorstel voorgelegd en ze zeiden dat
dit niet was wat ze wilden maar ze
vonden het idee wel sympathiek.
Twee weken geleden wilde Bert
Gelling niet meer praten over extra

subsidie aan het I-punt, de opvolger
van het VVV-kantoor in Hardenberg. De VVD was tegen, maar hij
had de neuzen geteld en gezien dat
verder tegenstribbelen zinloos was.
Nu, bij het punt over de komst van
een azc, was al weken duidelijk hoe
de kaarten lagen, maar kwam hij
toch met een amendement om het
voorstel van B&W aan te passen.
Dat was waar GL-raadslid Anne van
den Hoek in haar maidenspeech op
doelde, toen ze zei dat er voor de
bühne werd gepraat, alleen maar
iets zeggen om stemmen te winnen,
wat op de publieke tribune – waar
ze twee jaar had gezeten - een ge-

voel gaf alsof er spelletjes werden
gespeeld.
Afijn, het effect van deze dinsdagexercitie is waarschijnlijk, dat
de VVD - met in haar kielzog de
moppersmurfen van D66 en soms
OpKoers - zichzelf voor jaren van
regeringsdeelname heeft uitgesloten, zo boos waren de andere
partijen op Gelling. Met name Dirk
van der Valk (CDA) had moeite die
boosheid te verbergen. Het is voor
sommigen blijkbaar lastig om te
begrijpen dat oppositievoeren uit
iets meer bestaat dan alleen maar
overal nee tegen zeggen.

Vinder van brieven bij herdenking

Asielzoekers
De gemeenteraad van Hardenberg
heeft vorige week dinsdag met
grote meerderheid ingestemd met
de vestiging van een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein
De Heemserpoort bij Hardenberg.
Het centrum biedt 5 jaar plaats aan
maximaal 750 asielzoekers. Deze
periode kan met vijf jaar worden
verlengd. De drie VVD-leden en
één lid van OpKoers stemden tegen.
Leefbaar Hardenberg was afwezig.
CDA, CU, PvdA, GroenLinks en
twee leden van OpKoers stemden
vóór de komst van het azc.

Nieuwe directeur
Greijdanus Hardenberg krijgt een
nieuwe vestigingsdirecteur. Chris
van der Meulen, sinds 2009 locatiedirecteur van meerdere vestigingen
van het Hoenderloo College, gaat
vanaf januari leiding geven aan de
gereformeerde school voor voortgezet onderwijs aan de Burgemeester
Schuitestraat.

Herfsttoer
De Kleppertoer 2015 wordt traditiegetrouw afgesloten met de
Herfstkleurentochten. De bussen
vertrekken op zaterdag 24 en zaterdag 31 oktober om 13.00 uur bij
het Vechtdal College aan de Burgemeester Schuitestraat. Tot nu toe
hebben meer dan 3000 deelnemers
genoten van de tocht door Salland
en Twente.

Orgelconcert
Na de restauratie van de Reestkerk
in Oud- Avereest kan het eveneens
gerestaureerde orgel weer worden
gebruikt voor een concert. Dat
gebeurt zondag 18 oktober wanneer Die Apitz Familie uit Köthen
optreedt: vader en moeder Apitz
bespelen het orgel terwijl hun twee
dochters viool spelen. Aanvang
15.00 uur.

Actie voedselbank
Alle 13 regionale omroepen gaan
net als verleden jaar actie voeren
voor de voedselbanken. Onder de
naam Samen voor de Voedselbank
willen ze van 7 t/m 18 december
opnieuw goederen inzamelen. Vorig
jaar heeft de actie lang houdbare
levensmiddelen ter waarde van 2,5
miljoen euro opgebracht.
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COLLENDOORN – Eindelijk was hij ook eens bij de jaarlijkse
herdenking voor de joodse dwangarbeiders van Kamp Molengoot. Manus de Groot uit Mokum, de man die in 1997 de brieven
vond die de joodse Amsterdammer Flip Slier aan zijn ouders
had gestuurd vanuit Collendoorn. Vorige week donderdag was
hij gast van de stichting Joods werkkamp de Molengoot.
De Groot vertelde hoe hij in 1997
bij sloopwerkzaamheden aan de
Vrolijkstraat in Amsterdam een
zoldervloer optilde met een evenaar,
een hijsmiddel in de vorm van een
balans. “We zaten op nummer 128,
3 hoog. Toen we de zoldervloer
optilden viel er van alles uit. Onder meer twee bij elkaar gebonden

pakjes met brieven. In de schaftkeet
heb ik een paar gelezen en ze daarna
mee naar huis genomen. Daar heb ik
alles op datum gelegd en toen ben
ik gaan lezen.”
De Groot had al gauw door dat hij
iets bijzonders in handen had gekregen. Tegen zijn vrouw zei hij dat hij

de 86 brieven, postkaarten en een
telegram naar het Joods Historisch
Museum zou brengen, maar daar
bleef het bij. Pas twee jaar later, toen
hij een karweitje had bij het NIOD,
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, herinnerde hij
zich dat hij de brieven in een kast
had liggen. Manus de Groot heeft
vervolgens de brieven afgegeven
met de vraag of ze hem wilden
vertellen wat er van Flip Slier en
zijn ouders terecht was gekomen,
als ze daar achter zouden komen.
Bij het monument aan de Luggersweg wordt elk jaar herdacht dat

Schoolgebouwen moeten langer mee
HARDENBERG - De krimp in
scholierenaantal die eraan zit te
komen heeft de gemeente Hardenberg aan het denken gezet.
Waarom alleen kijken naar onze
wettelijke taak, dat wil zeggen
een nieuwe school bouwen als de
oude is afgeschreven, terwijl veel
gebouwen met een tussentijdse
opknapbeurt nog jaren meekunnen?
Sinds het onderhoud van scholen
een zaak van schoolbesturen is
geworden hoeft een gemeente niets

meer te doen, alleen een nieuwe
school bouwen als de oude school
als het ware door zijn hoeven is gezakt. Dat zullen in veel gevallen samenwerkingsscholen worden. Dus
bijvoorbeeld de drie scholen van
Slagharen in één nieuw gebouw, of
de openbare en gereformeerde basisschool in Baalder onder één dak.
Maar voor het zover is zijn we jaren
verder en ondertussen dreigen er
voor schoolbesturen financiële problemen, want zij krijgen al op korte
termijn te maken met een dalend
leerlingenaantal en dus minder in-

komsten, terwijl het schoolgebouw
zelf uiteraard niet meekrimpt. Gemeente en schoolbesturen hebben
elkaar gevonden in afspraken over
tussentijdse renovatie. Levensduurverlenging, is het woord waar het
om draait. De afspraak daarbij is
dat beide partijen grofweg de helft
van de kosten voor hun rekening
nemen. Zolang de gemeente geld
heeft en de gemeenteraad dat geld
beschikbaar wil stellen kan het
plan worden uitgevoerd, maar de
schoolbesturen weten dat ze er geen
rechten aan kunnen ontlenen.

op 3 oktober 1942 de 150 joodse
dwangarbeiders naar Kamp Westerbork werden afgevoerd, waarna de
meesten in concentratiekampen zijn
vermoord. Donderdag waren er waren toespraken, gedichten van basisschoolleerlingen, gebeden door een
rabbijn en muzikale bijdragen door
Larissa Baak (zie foto) en Marlou
van Essen. Nationaal voorleeskampioen Lieke Star van het Greijdanus
in Hardenberg las een brief voor
van Flip Slier, één van de brieven
die Manus de Groot had gevonden,
73 jaar geleden geschreven op een
paar meter afstand van de plek waar
de herdenking plaatsvond.

Pieten Academie
DEDEMSVAART - Waar op veel
plekken in ons land geprobeerd
wordt het uiterlijk van Zwarte Piet
te wijzigen – met name in de Randstad – wordt in deze streek van het
land juist een tandje bijgezet. In Dedemsvaart wordt jongerencentrum
ChillOut! in november en december
omgetoverd in een Pieten Academie waar jongeren tussen de 12
en 16 jaar in drie avonden worden
klaargestoomd voor een optreden
als professionele Piet. De eerste
twee avonden staan acrobatiek en
theater centraal. De derde avond
leren de Pieten pepernoten bakken
en cadeautjes inpakken.

