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Elim zet
in op vroliik
oud en
nieuw
.
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~ Jongeren hebben afspraken gemaakt met gemeente
ELIM - De viering van oud en nieuw in Elim moet dit jaar
feestelijk en vreedzaam verlopen. Afgelopen jaar zijn er
meerdere gesprekken geweest met dorpelingen, burgemeester Karel Loohuis, wijkbeheer en diverse plaatselijke
partijen. Ook een groep jongeren die dit jaar de kar trekt
tijdens de jaarwlsseling, is aangeschoven bij de gesprekken. Men is het er over eens: een escalatie zoals vorig jaar
wil niemand meer.
Leonora de Vries

Net voor de kerst zijn in Elim de
afspraken voor de komende jaarwisseling definitief gemaakt in
een symbolisch convenant. Burgemeester Loohuis sprak de wens

uit dat het dit jaar gezellig en veilig blijft in Elim. Hij ondertekende samen met de jongeren die dit
jaar het vreugdevuur in het dorp
organiseren, een poster met hierop de afspraak: 'We maken er samen een mooie en veilige jaar-

wisseling van'. Ook de aanwezige dorpelingen niet voor een leuke
plaatselijke verenigingen zetten viering van oud en nieuw. Enhun handtekening, als onder- kel een mooi vreugdevuur. Om
dat goed te laten verlopen wordt
steuners van het initiatief.
Burgemeester Loohuis is blij oudejaarsdag een container gedat het initiatief vanuit het dorp bracht naar het dorp waar dit
zelf gekomen is. 'Het is mooi-om vuur opgebouwd kan worden.
te zien hoe enthousiast ze in het Ook de bijbehorende vergunning
dorp bezig zijn geweest om van is er: In totaal zijn er in de gekomende jaarwisseling een veili- .meente Hoogeveen zes vreugdege te maken. We zijn blij met deze vuren aangemeld en ook brengt
initiatieven: Wel is hij duidelijk: de gemeente de komende dagen
'Herhaling van afgelopen jaar wil zo'n 70 vuurkorven rond.
Wel rijdt er net als vorig jaar een
ik ook niet:
Het waren positieve gesprek- flexteam van de ME door de regio,
ken, weet woordvoerster Ines dat kan uitrukken mocht dat noSlomp van de gemeeente Hoo- dig zijn. Slomp: 'Zo'n team is er
gevee~. 'Veel wensen hebben de ieder jaar tijdens oud en nieuw:
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