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Requiescat in pace is een oude
Latijnse uitdrukking en betekent
Hij of zij ruste in vrede. Afgekort
R.I.P. Toevallig is dat ook de afkorting van het Engelse ‘Rest in
peace’, maar de Romeinen waren
eerder om hun doden rust te gunnen.
Buiten de vraag of de overledenen
wel zin hebben om in vrede te rusten
is het ook niet altijd mogelijk. Zondag 29 november was het de eerste
Adventszondag en dat betekende
dat de midwinterhoorns weer uit
de mottenballen gehaald mochten
worden. De blazers in Hardenberg
stonden voor dag en dauw op een

IJsbaan
De gemeente Hardenberg heeft een
brief geschreven aan Hoogeveen
waarbij de steun wordt uitgesproken voor een nieuwe kunstijsbaan
in die stad. In Assen is momenteel
een kunstijsbaan maar die gaat
dicht. Nu is er in Drenthe een strijd
losgebarsten over de vraag waar een
nieuwe kunstijsbaan moet komen:
Assen of Hoogeveen. Gelet op de
afstand naar beide plaatsen vindt
Hardenberg het prima als de baan
in Hoogeveen komt.

begraafplaats de eerste tonen van
het jaar te spelen, om de mensen
te eren die hen het afgelopen jaar
zijn ontvallen. Na het blazen van
de Olde Roop werd een moment
stilte in acht genomen en toen kon
het seizoen echt beginnen. Als u het
geluid van de midwinterhoorn kent
begrijpt u waarschijnlijk dat R.I.P.
hier niet van toepassing was.
De dag erna, maandag 30 november, was het een beetje feestdag,
omdat de ‘bewaarhoorn’ in ontvangst werd genomen van Peter
Snijders, beschermheer en burgervader. Snijders liet horen dat hij het
afgelopen jaar weinig vooruitgang
heeft geboekt bij het bespelen van
de hoorn, want het amechtig gepiep

dat hij produceerde zal geen protest
opleveren vanwege geluidsoverlast.
Hij heeft de laatste weken waarschijnlijk weinig tijd gehad om te
oefenen omdat de raadsvergadering
van 1 december voorbereid moest
worden. De laatste alweer van het
jaar. Er stond nog eentje gepland
voor 15 december, maar omdat
voetbalvereniging HHC dan het
nietszeggende NEC ontvangt in
verband met de strijd om de KNVBbeker, is de vergadering verschoven
naar volgend jaar. Voetbal regeert,
ook in Hardenberg.
En toch voelt het niet lekker, de
laatste vergadering al op 1 december, met een verhaal van de
raadsnestor over het afgelopen

jaar terwijl je daar gevoelsmatig
nog lang niet aan toe bent. In het
verleden werd de laatste raadsvergadering echt tegen het eind van
het jaar gehouden, met daarna een
lange nazit aan de bar van theater
De Voorveghter. Ook voor de journalisten van de regionale media,
die op die manier tenminste nog
iets van hun gemeentelijke belastingcenten terug konden ontvangen.
Dat gemoedelijke is er een beetje
af, en het is ook allemaal wat saaier
geworden. Dat komt misschien wel
door de groei de afgelopen jaren
van de ChristenUnie. Tenminste,
raadsnestor Ria Juurlink betitelde
die partij zo. Om er echter direct
aan toe te voegen dat er ook frivole

elementen in die partij aanwezig
zijn, zoals Sake Stelpstra die veel
van de liefde weet en voor het
goede doel (= lagere legeskosten
voor bruidsparen) meedeed aan een
flirt en zelfs een trouwpartij met een
PvdA-collega. Misschien moeten de
blazers van de midwinterhoorn eens
een raadsvergadering bezoeken met
hun hoorn. Als hun geluid bijna de
doden kan wekken moet het toch
ook mogelijk zijn de saaiheid uit
de raad te blazen. Er is echter één
probleem: het blazen eindigt met
Driekoningen op 6 januari en de
eerstvolgende raadsvergadering is
de 12e, maar wellicht kan voor het
goede doel een uitzondering worden
gemaakt.

Kennismaken met beroepen

Gift ziekenhuis
Het Röpcke-Zweers ziekenhuis
in Hardenberg is één van de 27
ziekenhuizen die voor 20.000 euro
een multifunctionele gezinskamer
mag verbouwen of inrichten. Dat
geld komt uit het jubileumbudget
van het Ronald MC Donald Kinderfonds. Het bedrag voor Hardenberg
wordt onder meer gebruikt voor de
inrichting van een couveusesuite.

School verkocht
Het voormalige Vechtdal College
in Dedemsvaart heeft een nieuwe
eigenaar. Het schoolgebouw en de
grond zijn gekocht door Vrieling
Adviesgroep, die het kantoor in
Dedemsvaart wil uitbreiden. De
financieel dienstverlener wil een
deel van de school verbouwen tot
kantoren. Op een ander deel van het
terrein, langs de Langewijk, worden
zes woningen gebouwd.

Zadelhoezen
VO-school de Nieuwe Veste in
Hardenberg krijgt elk jaar van het
VeVO-netwerk (Verkeerseducatie
Voorgezet Onderwijs) geld om te
besteden aan de verkeersveiligheid
van leerlingen. Dit jaar heeft de
verkeerscoördinator van de school
fluorescerende zadelhoezen aangeschaft. Enkele Zwarte Pieten hebben dit presentje vrijdag aan de ruim
driehonderd leerlingen uitgedeeld.

Motie meevallers
Vorige maand heeft de gemeenteraad van Hardenberg besloten dat
incidentele financiële meevallers
gebruikt moeten worden om de
schuld van de gemeente Hardenberg
te verlagen. Desondanks heeft D66
dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarin
gevraagd werd deze meevallers te
besteden aan steun voor duurzame
economie. De motie riep bij de andere raadsleden de vraag op of D66
moties indient voor de bühne (Back,
VVD) of de vraag of D66 wel
snapt hoe een gemeenteraad werkt
(Stelpstra, CU). Uiteindelijk besloot
fractievoorzitter Rodermond van
D66 de motie maar in te trekken.
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HARDENBERG - Eén van de grootste evenementen op onderwijsgebied in de wijde regio heeft vorige week woensdag en donderdag
plaatsgevonden: de Beroepen Doedagen in de Evenementenhal Hardenberg, georganiseerd door de vo-scholen in de gemeenten Hardenberg
en Ommen en uitgevoerd door Overijsselse en Drentse mbo-scholen.

voor de meesten was het een openbaring wat je allemaal kunt doen ‘als je
later groot bent’. Met de nadruk op doen, want de leerlingen mochten zelf
lassen, timmeren, robots aan het werk zetten, bijna levensechte baby’s in
bad doen, schieten met een buks bij de landmacht, schilderen, dieren verzorgen en pepernoten bakken, om een paar van de activiteiten te noemen.

Twee dagen lang konden leerlingen uit Noord-Overijssel en Zuid-Drenthe
kennis maken met de wereld van beroepen. Om precies te zijn: 2745 scholieren van leerjaar 2 van het vmbo. Voor sommigen was het evenement
misschien wat minder indrukwekkend omdat hun ouders zelf een bedrijf
hebben of omdat ze dicht bij huis de beroepswereld in beeld hebben, maar

Donderdagavond konden ouders zien waar hun kroost de afgelopen dagen
mee bezig was geweest, ze konden zich laten informeren over beroepen en
opleidingen en de ouders mochten ook zelf actief deelnemen aan de activiteiten. En ook nu was de belangstelling erg groot, met een bezoekersaantal
van bijna 1200 was de hal goed bezet.

Nieuwe regels voor evenementensubsidie Engbertsdijksvenen geven overlast
HARDENBERG – B&W van Hardenberg willen nieuwe regels om
evenementen financieel een steuntje
in de rug te geven. Dat moet gedoe
voorkomen waarbij dorpsfeesten
als Dedemsvaria geen geld krijgen
en commerciële evenementen als
Bierpop wel. Verder moet duidelijk worden dat organisaties niet
meer hoeven te proberen toch geld
los te peuteren met als motto ‘niet
geschoten is altijd mis’.
B&W stellen voor dat er 50.000
euro in een potje komt voor grootschalige evenementen, met daarbij
de regel dat minimaal 25.000 euro

wordt gegeven voor een grootschalig evenement met regionale of
landelijke uitstraling. Dat houdt in
dat er maximaal twee evenementen
subsidie kunnen krijgen. Verder
willen B&W dat er een potje komt
met 25.000 euro voor kleinschalige
evenementen. Feestweken kunnen
geen beroep doen op het geld voor
grootschalige evenementen en
commerciële evenementen moeten
zichzelf bedruipen, tenzij ze een
duidelijk economisch of publicitair
voordeel voor de gemeente Hardenberg opleveren. In januari neemt de
raad hierover een besluit.

KLOOSTERHAAR - De VVDraadsleden in Twenterand, Tubbergen en Hardenberg hebben deze
maand met een gezamenlijke motie
aandacht gevraagd voor problemen
rond vernatting van de Engbertsdijksvenen, een hoogveengebied op
de grens van deze drie gemeenten.
Boeren krijgen als het ware natte
voeten en zouden met hun bedrijf
moeten stoppen of moeten verhuizen. De provincie zou beter moeten
onderzoeken wat de gevolgen zijn
van het stijgen van het grondwaterpeil. De provinciale PvdA heeft de
handschoen opgenomen en hierover

vragen gesteld aan Gedeputeerde
Staten. De partij is voorstander van
vernatting om zo het hoogveen te
behouden en verder te ontwikkelen,
maar zegt daarnaast oog te hebben
voor de belangen van omwonenden.
GS moeten aangeven waarom geen
afdoende maatregelen zijn genomen
om wateroverlast tegen te gaan
en de omwonenden moeten beter
geïnformeerd worden, vindt de
Statenfractie van de PvdA.
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