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Is er volgend jaar weer een Jansen
te bewonderen bij HHC? Nee, geen
Michel Jansen de trainer, maar
Martijn Jansen de voetballer. De
spits van Genemuiden zou opnieuw
in de belangstelling staan van de
ploeg uit Hardenberg, nadat eerdere
pogingen waren mislukt. Zou, want
in het voetbalwereldje is niks zeker, wordt eerst alles ontkend en pas
als iedereen overal van op de hoogte

is wordt iets toegegeven. En dus
moet met enige regelmaat de glazen bol worden opgepoetst. Voor
eerste elftalspeler Roy Jurgens is dat
trouwens niet nodig. De 27-jarige
verdediger speelt volgend seizoen
bij HZVV uit Hoogeveen. Jurgens
is via Kloosterhaar en Heracles enkele jaren geleden bij HHC terecht
gekomen, maar is de afgelopen
twee seizoenen eigenlijk alleen
maar als invaller ingezet. En dat is
hij een keer beu.
Als je goed in de bol kijkt zie je
nog wel een paar wisselingen voorbij komen. Kenny Kroeze bijvoorbeeld, die het niet erg naar z’n zin
heeft bij trainer Jan van Raalte. Dat
is trouwens niet alleen in de bol te
zien, maar ook op de site van Sport
in Twente. Daarin wordt op niet mis
te verstane wijze duidelijk gemaakt,

dat Kroeze de trainerswisseling na
vorig seizoen niet erg kan waarderen. Kroeze dus naar een andere
club. Gevolg door Frank Redder,
Koen Otten en René de Visscher
(komen te weinig aan spelen toe),
Tony Alberda (stopt) en Gerben
Tieltjes (mag weg). Volgens de bol
is het zelfs zo gek, dat spits Martijn
Berger aan stoppen denkt! En zou
assistent-coach Hennie Turrien nog
lang blijven? Het is bekend dat trainer Jan van Raalte weinig doet met
de informatie die Turrien verzamelt
over de tegenstanders. De glazen
bol wordt een beetje wazig als dit
expliciet wordt gevraagd, maar dat
kan natuurlijk ook aan de luchtvochtigheid liggen.
Hoe dan ook, het piept en kraakt
op dit moment een beetje bij HHC.
Maar niet alleen daar. Bij Be Quick

uit Zwolle loopt ook niet alles op
rolletjes. De sfeer is daar zelfs zo
verpest dat Ton IJzerman, die vorig jaar HHC verruilde voor Be
Quick, aan een terugkeer denkt. En
de kans is aanwezig dat hij aanvoerder Edwin Starke dan meeneemt
naar Hardenberg. Op de site van
Voetbal op Zaterdag is te zien, dat
de spelerscarrousel alweer volop
aan het draaien is. Tot 1 juni kunnen spelers een overschrijving aanvragen naar een andere club. Als
de glazen bol gelijk heeft zien we
dus vanaf 1 juni op papier een ander HHC. Of dat ook met trainer
Jan van Raalte is blijft de vraag. Hij
heeft een contract voor twee jaar
afgesloten, maar zoals in het begin
geschreven: in het voetbalwereldje
is niets zeker. Daar kan zelfs een
glazen bol niet tegenop.

Opknapbeurt
voor kunstwerken
GRAMSBERGEN - De gemeente
Hardenberg is bezig met de restauratie van enkele kunstwerken in
Gramsbergen. De objecten maken
deel uit van het project Kunstwegen. De restauratie van het
kunstwerk Skylight (vliegers van de
kunstenaar Cai Guo-Qiang) is inmiddels afgerond. Dit kunstwerk is
gereinigd en de begroeiing verwijderd, zodat men de vliegers weer
goed kan zien vliegen in het
Gramsberger bosje. Een bedrijf uit
Emmen is op dit moment bezig met
het restaureren van het kunstwerk
Verzameling Retour van Tine van
den Weyer, nabij het NS-station.
Delen van de betonnen boomschors
zijn overgebracht naar een werkplaats waar ze hersteld worden.
Hierna is het Koekoeksklokgewicht
van Hans van den Ban aan de beurt,
aan de rand van de vijver in Gramsbergen. Naar verwachting is de opknapbeurt voor de zomervakantie
afgerond.

Jazz - Op de agenda van de Jazzclub Hardenberg staat zondag 15
maart een optreden van Dokter Jazz
& Co. Dit is een zevenmansformatie met jarenlange podiumervaring. Het optreden vindt plaats
van 16.00 tot 18.00 uur in de
Blauwe Foyer van theater De
Voorveghter.
Herdenking – Scholieren van de
Doekesschool en de Vlinder in
Heemse staan zaterdag 11 april stil
bij de bevrijding van Heemse in
1945. Dat gebeurt door kransen te
leggen bij het monument voor Frits
de Zwerver en de gedenkstenen
voor de verzetsmensen Scheffer,
Arends en Bolks aan de Brandweg.
Aanvang 14.00 uur.
Klussen - De commissie
Noaberschap houdt woensdag 25
maart een tuin- en klussendag vóór
en dóór inwoners van Kloosterhaar.
Dorpsgenoten die bepaalde buitenklussen gedaan moet hebben die ze
zelf niet (meer) kunnen uitvoeren,
worden verzocht zich uiterlijk 23
maart aan te melden bij Alie Keuken (tel. 241764). Ook vrijwilligers
die klussen willen uitvoeren kunnen zich hier melden.
Voorlezen - Justin Lambers van De
Bloemenhof in Hardenberg, Kaylee
Groen van De Ark in Dedemsvaart
en Daniëlle Meijerink van de Wiekslag in Bruchterveld vertegenwoordigen de gemeente Hardenberg in
de regiofinale van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Die regionale
ronde wordt 25 maart in Ommen
gehouden. Daar strijden de
Hardenberger winnaars om een
plaats in de provinciale finale, samen met de winnaars van de gemeenten Dalfsen, Ommen en
Twenterand.

Het kunstwerk Verzameling Retour bij het NS-station wordt momenteel opgeknapt.
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Aanpak huiselijk geweld

Kans op predicaat Kern met Pit

HARDENBERG – B&W van
Hardenberg hebben vorige week
de nota Sluitende aanpak Huiselijk geweld vastgesteld. In de nota
wordt onder meer aandacht besteed aan het begrip huisverbod.

HARDENBERG - In de maanden
maart en april ontvangen verspreid
over heel Nederland meer dan 150
groepen actieve buurtbewoners het
predicaat Kern met Pit. Dat is een
leefbaarheidswedstrijd van de
Heidemaatschappij. Daarnaast krijgen ze een bedrag van 1000 euro.

Sinds 1 januari heeft de burgemeester de bevoegdheid een huisverbod
op te leggen, wanneer iemand gevaar oplevert voor de mensen die
met hem of haar in een woning verblijven. De pleger van huiselijk
geweld mag dan tien dagen zijn
woning niet meer in. Ook is het
verboden contact op te nemen met
de slachtoffers van het geweld. In

Kortweg

de tussentijd komt de hulpverlening
op gang, bedoeld voor slachtoffer,
getuigen en dader. Het huisverbod
kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Als de periode
van tien dagen te kort blijkt, kan
de burgemeester het huisverbod
verlengen tot maximaal vier weken.
Wie zich niet aan het verbod houdt
kan tot hoogstens twee jaar celstraf
worden veroordeeld. Gelet op de
ervaringen die de politie IJsselland
heeft opgedaan met huiselijk geweld wordt verwacht, dat de burgemeester gemiddeld twee keer per
maand een huisverbod oplegt.

HHC blijft Harkemase Boys volgen
HARDENBERG – HHC is zaterdag in het voetspoor van Harkemase Boys
gebleven. De Hardenbergers wonnen met 2-0 van Be Quick uit Zwolle,
een stand die al bij rust was bereikt. Doelpuntenmakers waren Ruud Bruns
(15e minuut) en Tony Alberda (34e minuut). De Zwollenaren konden daar
weinig tegenover stellen. Sterker nog: het leek alsof de Be Quick-spelers
liever in Zwolle waren gebleven. Pas in het laatste kwartier kwamen ze in
de buurt van HHC-keeper Marc Doorbos, nadat verdediger Michel
Steggink met twee gele kaarten de kleedkamer had opgezocht.

Zij ontvangen deze prijs voor het
uitvoeren van een project ter verbetering van hun buurt, wijk of
dorp. De tien meest bijzondere pro-

jecten ontvangen bovendien een
extra prijs van 1500 euro.
Kanshebbers in de gemeente
Hardenberg zijn vrijwilligers uit De
Krim (wandelpaden), Kloosterhaar
(ruilsysteem), Slagharen (speeltuin
en plaggenhut) en Oud Lutten (keuken voor het buurthuis). De prijzen
worden vrijdag 13 maart uitgereikt
in het provinciehuis in Zwolle. De
bijeenkomst wordt opgeluisterd met
het optreden van het duo Bert
Eeftink en Paul Schabbink.

Huiskamergesprekken uitgesteld
EBBENBROEK - De zogenoemde huiskamergesprekken over de Robuuste
Verbindingszone (een strook groen die grotere natuurgebieden met elkaar verbindt) gaan voorlopig niet door. De stichting Vitaal Platteland
zou die gesprekken namens de gemeente Hardenberg voeren met boeren,
die mogelijk gedupeerd zouden worden door de aanleg van de zone. Tijdens een thema-avond van GroenLinks vertelde Lambert Schuldink van
Vitaal Platteland, dat er nu toch maar voor is gekozen eerst de voorlopige
grenzen van de strook groen aan te geven, dan te kijken welke boeren in
of dichtbij de strook een kavel hebben en pas daarna gesprekken met die
boeren te voeren over financiële compensatie, beheer van de strook of
eventuele verplaatsing van het bedrijf.

Skateboardbaan in Kruserbrinkpark
Haventje krijgt steiger
HARDENBERG – Sinterklaas kan dit jaar nog feestelijker dan anders
worden ingehaald in Hardenberg. Er wordt namelijk door de gemeente
een echte steiger aangelegd in de mini-haven. Niet alleen de stoomboot
kan er aanmeren, ook de rondvaartboot die in de toekomst tussen De
Zwieseborg en Hardenberg-stad gaat varen zal er een plekje vinden. Het
probleem van verzanding hoopt de gemeente op te vangen met een damwandconstructie. Toch zal het haventje nog wel regelmatig uitgediept
moeten worden, is de verwachting. Om ongewenst bezoek op de steiger te
voorkomen zal het eerste deel bestaan uit een ophaalbrug. Het is de bedoeling dat de steiger eind juni in gebruik wordt genomen.

HARDENBERG – De gemeente
wil op korte termijn een
skateboardbaan plaatsen in het
Kruserbrinkpark in Hardenberg.
Het park wordt opnieuw ingericht,
maar omdat dit nog wel even kan
duren krijgt de baan alvast een plek.
Over de herinrichting wordt eerst
nog een informatieavond gehouden
voor buurtbewoners. Zij zullen dan
waarschijnlijk iets te horen krijgen

over een andere beplanting, de aanleg van een wandelpromenade
langs de Vecht en het creëren van
een parkeerplaats voor campers.
Het doel van de herinrichting is het
versterken van de verbinding tussen de wijk de Kruserbrink en het
centrum van Hardenberg.

redactie@sallander.nl

Festival – De harmonie Crescendo
uit Gramsbergen houdt zaterdag 14
maart haar voorjaarsfestival. Dat
gebeurt van 13.00 tot ongeveer
15.30 uur in de grote zaal van het
Dorpshuis. Het festival is een mengeling van een concert, een
solistenwedstrijd, een open dag en
een voorspeelavond.
Concert – Het Vocaal Ensemble
Hardenberg verzorgt vrijdag 20
maart vanaf 20.15 uur een concert
in de Höftekerk in Hardenberg. Op
het programma staan het Miserere
van Allegri en het Requiem van
Fauré. Naast deze twee werken
voert het koor korte werken uit van
Lotti, Byrd en delen uit het requiem
van Jenkins. Het koor staat onder
leiding van dirigent Edwin Velvis.
Verder wordt meegewerkt door organist Henk de Vries, bariton
Ronald Jan Hanhart en sopraan
Judith Godeke.
Parkeren - Het parkeerterrein bij
de Albert Heijn in Hardenberg
krijgt een extra in- en uitrit. Ook
wordt op het plein een extra betaalautomaat geplaatst. De werkzaamheden zijn nodig om de grote toestroom van parkeerders op
koopavonden en de zaterdag te kunnen verwerken. De werkzaamheden
worden uitgevoerd tussen maandag
16 en vrijdag 27 maart. Tijdens de
werkzaamheden blijft het plein bereikbaar via een tijdelijke in- en
uitrit aan de Marslaan.
Jeugddienst – De interkerkelijke
jeugddienst centrale Vechtdal houdt
zondag 15 maart vanaf 19.00 uur
in de Witte of Lambertuskerk kerk
in Heemse een jeugddienst rond het
thema Plezier in de kerk. Voorganger is Fred Noordstart.

