Woensdag 3 januari 2007

Nog zes regionale clubs in Protos zaaltoernooi
HARDENBERG - HHC, Bergentheim, Hardenberg’85, Dedemsvaart, EMMS en DOS’37 zijn de
Overijsselse ploegen die zaterdag
6 januari in de halve finale spelen
van het Protos-Weering Zaalvoetbaltoernooi. Samen met 19 andere
ploegen moeten ze uitmaken wie
zaterdag 13 januari de opvolger
wordt van HHC, de winnaar van
2006.
Het had niet veel gescheeld of
HHC was al in de eerste ronde gesneuveld. Woensdag 27 december
speelde de ploeg in sporthal De
Beek een ronduit teleurstellende
serie wedstrijden. Met als dieptepunt een nederlaag tegen Hardenberg’85, wat voor de ‘kleine ploeg’
uit Hardenberg tegelijkertijd het
hoogtepunt van de avond was. DOS
uit Vriezenveen en poulewinnaar
Hardenberg’85 plaatsten zich direct
voor de volgende ronde, terwijl
HHC moest afwachten of het tot de
tien beste nummers drie behoorde.
Uiteindelijk belandden de HHCers met de hakken over de sloot
in de kwartfinale. Daarin ging het
afgelopen zaterdag een stuk beter.
HHC werd in Emmen (Angelslo)
poulewinnaar door te winnen van
Sleen en Twedo en gelijk te spelen
tegen Mariënberg en Dalen. Met
zes doelpunten had Lars Offringa
een groot aandeel in de poulewinst.
Ook Hardenberg’85 mag verder
voetballen. De ploeg werd in de
kwartfinale tweede in de poule achter het ongenaakbare Zuidwolde.
EMMS Slagharen werd in diezelfde
poule derde maar mag toch door,

HOOGENWEG - De Zondagsschool in Hoogenweg heeft waarschijnlijk zijn langste tijd gehad.
Het aantal deelnemende kinderen
daalt ieder jaar gestaag, zodat
bestuur en leiding van de Zondagsschool de ouders alvast hebben
laten weten dat het einde nadert.
De lessen gaan het komende jaar
wel door, maar er zal in 2007 geen
openbare kerstviering meer gehouden worden, zoals in 2006 nog wel
het geval was. Mochten er dit jaar
geen kinderen meer bijkomen, dan
zal waarschijnlijk het doek vallen
voor de school, die inmiddels ruim
tachtig jaar actief is in Hoogenweg.

redactie@sallander.nl

In hun onderlinge treffen speelden Hardenberg’85 en Dos’37 met 1-1 gelijk. Door als eerste en tweede in de
voorrondepoule te eindigen gingen beide teams door.
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omdat het flink wat doelpunten
heeft gemaakt. Poulewinnaars
Bergentheim en Dedemsvaart zijn
eveneens een ronde verder. Bergentheim werd eerste in sporthal
De Slobbe in Vroomshoop (DOS’37
werd daar tweede) en sv Dedemsvaart was de sterkste in sporthal
De Börkerkoel in Westerbork. De
halve finale wordt zaterdag 6 januari
gespeeld in sporthallen in Dalen,
Dedemsvaart, Emmen (Angelslo),
Hoogeveen en Vroomshoop. Har-

denberg’85 speelt in Dalen tegen
Raptim, Germani-cus, Erica en
Zwartemeer, HHC moet het in Emmen opnemen tegen SVBO, Borger,
Emmen en ZZVV, Bergentheim is
in Vroomshoop de tegenstander
van Zuidwolde, HZVV, Drenthina
en Beilen, EMMS reist naar Dedemsvaart voor wedstrijden tegen
Noordscheschut, CEC, Dalen en
Hollandscheveld terwijl Dedemsvaart en DOS’37 in Hoogeveen
spelen tegen De Weide, HODO en

Nieuwjaarswandeling langs de Reest
OUD-AVEREEST - Natuurwerkgroep De Reest heeft zondag 7 januari haar traditionele Nieuwjaarswandeling op het programma staan.
Vanuit De Wheem in Oud-Avereest
kunnen wandelaars vanaf tien uur
een wandeling door het Reestdal
maken. De routebeschrijving is
verkrijgbaar in natuurcentrum De
Wheem. De korte route heeft een

Laatste
kerstviering
Zondagsschool

lengte van 6 kilometer en gaat
vanuit De Wheem naar Den Huizen en via De Haardennen terug
naar Oud-Avereest. Aangelijnde
honden mogen mee. De route is
goed begaanbaar, ook bij natte
weersomstandigheden. De afstand
van de lange route is ongeveer 18
kilometer. Deze wandeling gaat via
Den Westerhuis en de Wildenberg

naar Den Oosterhuis. Via Den Kaat
en Den Huizen gaat de route weer
terug naar De Wheem. Honden mogen op deze route niet mee.
Waterdicht schoeisel is bij nat weer
een vereiste. Na afloop staat voor
alle wandelaars warme chocolademelk met krentenwegge klaar. Deelname aan de wandeling is gratis.

Stadskanaal.
De eerste wedstrijden beginnen
om 17.30 uur. Alleen de nummers
een gaan over naar de grote finale
op zaterdag 13 januari in sporthal
Angelslo in Emmen. De nummers
twee van elke poule krijgen in de
tussenronde nog een herkansing.
Deze tussenronde wordt gespeeld
op woensdag 10 januari in sporthal
Angelslo in Emmen. De winnaar
van deze tussenronde plaatst zich
als zesde voor de finale.

Veiliger fietsen
voor scholieren
BRUCHTERVELD - In april gaat
de schop in de grond voor de aanleg van twee stukken fietspad van
Bruchterveld naar Hardenberg. Het
centrum van het dorp krijgt een
verbinding met de Kuilenweg, die
op zijn beurt wordt aangesloten op
het fietspad langs de Duitslandweg.
Hierdoor kunnen met name scholieren veilig van en naar Hardenberg
fietsen. Tot april moet nog via de
Broekdijk worden gereden, een
weg zonder vrijliggend fietspad
waar automobilisten regelmatig de
snelheidslimiet overschrijden.

Euregio start spreekuur in Hardenberg
HARDENBERG - Met ingang
van januari wordt in Hardenberg
regelmatig een spreekuur voor
grensgangers gehouden.
Burgers die vragen hebben over
wonen of werken in Duitsland,
kunnen op elke laatste maandag
van de maand tussen 18.00 en 19.00
uur terecht in het gemeentehuis.
Een medewerker van Euregio en

een vertegenwoordiger van de
Duitse belastingdienst geven daar
informatie aan grensgangers over
onder meer belastingen en sociale
verzekeringen. Daarnaast worden
twee speciale pensioenspreek- uren
gehouden met vertegenwoordigers
van de pensioenorganisaties en
belastingdiensten. Deze spreekuren
zijn op 2 april en 1 oktober, telkens
van 9.30 tot 13.00 uur.

Brandweer blust en redt Kotermeerstal in plaats van Scheveningen
HARDENBERG - De brandweer
van Hardenberg is vrijdag 29 december de grens overgetrokken
om de brandweer van het Duitse
Wilsum te assisteren bij een autobrand. Het bleek dat jongelui in
het bos bij Wilsum aan het crossen
waren geweest en na afloop de auto
in brand hadden gestoken.
Een paar uur later werd de brandweer van Dedemsvaart gealarmeerd
voor een gaslek in een woning aan
de Bartokstraat, waarbij werd ver-

meld dat de bewoonster nog in het
huis aanwezig was. De brandweer
heeft ervoor gezorgd dat de (bewusteloze) bewoonster uit het huis werd
gehaald. De politie had inmiddels
de naburige woningen ontruimd.
Na grondig ventileren konden de
andere bewoners een half uur later
weer naar hun huis terugkeren. De
bewoonsters is naar het ziekenhuis
in Hardenberg overgebracht. Het
gaslek bleek achteraf een nietafgesloten gaskraan te zijn.

Opnieuw Blue Dew

Herkansing vogelquiz

GRAMSBERGEN - In oktober
trad de Zwolse folkformatie Blue
Dew op in het Vestzaktheater in
Gramsbergen. Wegens ziekte van de
leadzanger kon toen het programma
The long journey home niet uitgevoerd worden. De overige bandleden speelden toen het vervangende
programma Roasted Barley, maar
beloofden terug te komen om het
oorspronkelijke programma te
spelen, een multimedia voorstelling die Ierse ballads combineert
met sfeervolle beelden op een groot
scherm. Dat gebeurt op 5 januari
vanaf 20.00 uur.

HARDENBERG - De roofvogelquiz in natuurcentrum De Koppel in Hardenberg, die 27 december
wegens ziekte van de quizmaster
niet is doorgegaan, wordt nu woensdag 3 januari gehouden. Albert Hidding uit Coevorden behandelt dertig
bekende en minder bekende soorten
door middel van foto’s, video en
audio. In het eerste deel van de quiz
wordt de kennis van de deelnemers
getest, in het tweede deel komt aan
bod hoe men vogels kan herkennen.
Het programma begint om 19.30
uur en is rond 21.30 uur afgelopen.
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De meest stoere Overijsselaars wonen in Dedemsvaart. In plaatsen als Losser, Denekamp en Tubbergen verruilden
mensen die fris het nieuwe jaar wilden ingaan hun douchebeurt voor een duik in een overdekt zwembad. Zo niet
in Dedemsvaart. Daar renden nieuwjaarsdag onder toeziend oog van vele nieuwsgierigen ruim honderd dapperen
het water in van de Kotermeerplas. ‘Scheveningen is uit, Koter is in’ luidde de leus om mensen het water in te
lokken. Dit jaar terecht, omdat de nieuwjaarsduik in de Noordzee niet doorging vanwege het weer.

