Woensdag 14 mei 2008

Af en toe heb je een dag waarin de
zaken heel anders lopen dan je van
tevoren had gedacht. Vorige week
donderdag was zo’n dag, de eerste
Aaltje Kraakdag. De gemeente
Hardenberg had via een persbericht
en een bericht op de gemeentelijke
website laten weten, dat donderdag
8 mei om 14.00 uur het beeld van
de Klepperman na de grootscheepse
stadsvernieuwing weer teruggeplaatst zou worden op het Klepperplein. Woensdag stond echter
een foto in De Stentor, waarop te
zien was dat het beeld al op dinsdag
was geplaatst. Nou ja, terugplaatsen
of onthullen, wat maakt het uit, zullen de gemeentelijke voorlichters
hebben gedacht. En is het nou zo

belangrijk dat het dinsdag was in
plaats van donderdag? Scheelt maar
twee dagen. En dat is ook zo. Maar,
zo vraag je je af, hoe kan dan de
fotograaf van De Stentor wel een
foto hebben, want die weet drommels goed het verschil tussen dinsdag en donderdag. Het antwoord
is simpel: toeval. Toen De Stentor
dinsdag de afdeling communicatie
belde met de vraag of er een foto
van het beeld gemaakt kon worden
op de gemeentewerf, werd tussen
neus en lippen door verteld, dat
het beeld onderweg was naar het
Klepperplein. Geen mens die op
het idee was gekomen dat een foto
van de plaatsing veel interessanter
is dan een foto van de onthulling.
Net zo min als iemand op het idee
was gekomen even te laten weten,
dat het ontsteken van het Bengaals
vuurwerk op donderdagavond een
uur later zou plaatsvinden, omdat
het om 21.00 uur nog niet donker
is. Dat werd pas donderdagmiddag
tijdens de onthulling publiekelijk
bekend gemaakt.
Je zou denken dat de organisatoren
met de handen in het haar zaten,

toen ze begrepen dat het Bengaals
vuurwerk op een later tijdstip
ontstoken moest worden. Maar
dat was niet zo. Gewoon een paar
extra sprekers uitnodigen om iets te
vertellen over de brand of het kunstproject, hadden ze bedacht. Iemand
uit Enschede bijvoorbeeld, want
die kan zo mooi vertellen hoe je je
voelt na een vuurwerkramp. Want
geef toe: die brand in Hardenberg
van 1708 moet toch verdacht veel
hebben geleken op de ramp in de
wijk Roombeek in Enschede met
z’n 23 doden, 950 gewonden, 1250
mensen die dakloos waren en 40
hectare stad die van de aardbodem
was verdwenen.
Wat ik een beetje spijtig vond was,
dat er van de aangekondigde feestelijkheden niet zoveel was te merken.
In maart nog kregen B&W een plan
voorgeschoteld, waarin stond dat
het carillon een speciale melodie
zou laten horen of 300 keer zou
slaan, dat fakkels in estafettevorm
van het Stephanusplein naar het
Wilhelminaplein gebracht zouden
worden en dat theater De Voor-

veghter en de Stichting Hardenberg
Promotie waarschijnlijk ook iets
zouden doen. De kosten zouden
23.000 euro bedragen, maar dan
had je ook wat. Helaas, niets van dit
alles. Alleen de nagebootste stadsbrand was een beetje feestelijk voor
een wat groter publiek. De mensen
op het Wilhelminaplein vonden die
vuurgloed op de platte daken wel
aardig, zeiden ze. Wel jammer dan
ze zo lang hadden moeten wachten
en dat ze hadden moeten luisteren
naar breed uitgesponnen verhalen
over de Romeinse brandweer en de
Grote Brand van Londen in 1666.
Was er dan verder niets positiefs te
melden over de Aaltje Kraakdag?
Eh.... nou nee, eigenlijk niet. Knullig (de herplaatsing van het beeld),
amateuristisch (even vergeten dat
het om negen uur nog niet donker
is) en slechts bestemd voor een select gezelschap (de opening van de
expositie en de lezingen in de kerk).
“Welkom op deze eerste Aaltje
Kraakdag”, zo begon tv-presentator
Hans Goedkoop zijn bijdrage. Hopelijk gaat dit project de analen in
als ‘de enige Aaltje Kraakdag’.

HHC prolongeert titel in de hoofdklasse

Kortweg
Mantelzorg - Carinova houdt
donderdag 29 mei een ‘vrije dag’
voor ouders van kinderen met een
beperking in de gemeente Hardenberg. De ouders zijn van 9.30 tot
15.15 uur welkom in het restaurant
Heemse in de wijk Marslanden. ’s
Ochtends is er een lezing van een
ouder van een autistisch kind, na
de lunch is het tijd voor ontspanning en gezelligheid. Opgave vóór
22 mei bij Carinova (0900-8662).
Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.
BHV-ers - Ruim 40 personen uit
Slagharen en omgeving ontvangen
dinsdag 20 mei in het Kronkelhonk
hun diploma BHV, Bedrijfs Hulp Verlening. Het zijn allemaal vrijwilligers
van verenigingen en instellingen. De
BHV-cursus is gesubsidieerd door
woningstichting De Veste in het
kader van het ‘Maatjes project’. De
feestelijke diploma-uitreiking begint
om 20.00 uur.
Hartstichting - De collecte voor de
Hartstichting heeft in Gramsbergen
ruim honderd euro meer opgebracht
dan verleden jaar. De collectanten
haalden ruim 2.000 euro op. De
Gramsberger collectanten doen een
oproep aan alle dorpsgenoten om
zich bij hen aan te sluiten, zodat
volgend jaar nog meer mensen kunnen worden bereikt.
Vestzak - Geert Jan Brader (piano en zang) en Gijs Kos (gitaar)
verzorgen als duo Brader & Co
zaterdag 17 mei een optreden in
het Vestzaktheater in Gramsbergen.
Op het programma staan, popsongs,
film- en theatermuziek en ballades.
Het optreden begint om 20.00 uur.
Open Dag - De Muzerie houdt zaterdag 17 mei van 10.00 tot 16.00
uur Open Dag in het LOC aan de
Parkweg in Hardenberg. Tijdens
deze dag wordt alles uit de kast gehaald om het publiek te laten zien,
wat De Muzerie te bieden heeft op
het gebied van theater, dans, beeldende kunst en muziek. Bezoekers
kunnen zelf meedoen aan diverse
onderdelen.
Code droog - In de hele provincie
Overijssel geldt sinds eind vorige
week een algeheel stookverbod.
Dat betekent dat voorlopig geen
stookontheffingen meer worden
verleend door de gemeenten en
dat alle verleende ontheffingen tot
nadere order worden bevroren.  

HHC is de eerste club in de Hoofdklasse C die een kampioensschaal in ontvangst mocht nemen.

HARDENBERG – Meer punten behaald dan vorig seizoen, meer
doelpunten gescoord en minder tegen gekregen. En toch moest
HHC tot de laatste wedstrijd van het seizoen wachten om de kampioensvlag te kunnen hijsen. Door met 1-3 te winnen van Staphorst
zijn de Hardenbergers op eigen kracht kampioen geworden van
de Hoofdklasse C.
Dat het kampioenschap gevierd
zou worden stond trouwens voor
de meeste supporters van de club
wel vast, vandaar dat ze met 8
bussen en vele tientallen auto’s
zaterdag naar Staphorst waren
afgereisd. Staphorst is gewoonlijk
geel-blauw gekleurd, maar dit keer

waren die kleuren vrijwel niet te
ontdekken. Een enorme oranje
gloed omzoomde het speelveld
langs de spoorlijn Zwolle-Meppel,
er waren oranje vuurpotten, oranje
strandballen, oranje shirts, hoeden,
petjes, sjaals. Voor de HHC-spelers
leek het een thuiswedstrijd. Meer

Meevaller bestemd voor Dedemsvaart
HARDENBERG - De gemeente Hardenberg heeft vorig jaar 1,2 miljoen
euro overgehouden, zo blijkt uit de jaarrekening. Eind 2007 werd nog een
voordelig resultaat verwacht van 127.000 euro. Dat het uiteindelijke resultaat bijna 1 miljoen euro uitvalt komt onder meer doordat extra geld van
het Rijk is ontvangen, doordat Essent extra dividend heeft uitgekeerd en
doordat de bouwleges meer hebben opgebracht dan verwacht. Het grootse
deel van de meevaller wordt besteed aan projecten in Dedemsvaart.

dan een thuiswedstrijd, een twee
uur durend feest, dat als een roes
beleefd kon worden. En daardoor
ging het nog bijna mis. Tijdens de
wedstrijdbespreking had trainer Michel Jansen nog zo gewaarschuwd
voor de hoge ballen van Staphorst,
die doorgekopt worden en vervolgens in veel gevallen door de attente spitsen tegen de netten worden
geknald. Zo’n drie minuten na het
begin van de wedstrijd herinnerden
de HHC-spelers zich deze wijze
les, maar toen was het al te laat. De
Staphorster supporters begonnen
wat treiterig te zingen ‘dat het zo
stil was aan de overkant’, maar dat
was ook zo’n beetje het laatste dat
ze konden uitbrengen. Vier minuten
later was de stand alweer gelijk door
een doelpunt van Kenny Kroeze.
Voor rust werd het zelfs 1-2 door
een snoeiharde kopbal van Michel
Steggink. HHC had toen eigenlijk
al gewonnen, want Staphorst voet-
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balde dapper maar creëerde vrijwel
geen kans. Tegen het eind van de
wedstrijd bepaald Gerben Tieltjes
de eindstand op 1-3. HHC had het
dus weer geflikt, na een wat vreemd
seizoen.
De eerste seizoenshelft werden de
pannen van het dak gespeeld, de
concurrentie kon vaak alleen maar
met open mond toekijken. Hierna
brak een mindere periode aan,
waardoor de voorsprong als sneeuw
voor de zon smolt. Tegen het eind
van de competitie herpakten de
Hardenbergers zich terwijl naaste
belager Be Quick aan intern gerommel ten onder ging. En dus was het
niet meer dan terecht dat de HHCspelers, maar ook alle anderen die
een steentje hadden bijgedragen aan
het succes, zaterdag op de trappen
van het gemeentehuis door een
paar duizend supporters werden
toegejuicht.

Expositie - Vanaf 16 mei is kunstenaar Gijs Dragt uit Zwolle te gast in
Galerie Bout in Slagharen. Dragt
exposeert een serie rivierlandschappen, die met name de Vecht en
de IJssel als onderwerp hebben. De
expositie duurt t/m 22 juni.
Operaties - Twintig Nederlandse
ziekenhuizen hebben volgens de
Consumentenbond te weinig ervaring om gevaarlijke operaties aan
de slokdarm en aorta uit te voeren.
Bij deze groep zit ook het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg.
Omdat het ziekenhuis in Hardenberg elk jaar minder dan 15
aortaoperaties uitvoert, hebben de
chirurgen volgens de Consumenten bond te weinig ervaring. Het
Röpcke-Zweers ziekenhuis is het
daar niet mee eens, volgens een
woordvoerder van het ziekenhuis
gaat het om de ervaring en kwaliteit van de chirurgen en die zijn
in Hardenberg in voldoende mate
aanwezig.

redactie@sallander.nl

