Woensdag 15 juli 2009

Regen deert voetballertjes niet

Kortweg
Overname – Van Dijk Bouw uit
Hardenberg heeft het failliete
bouwbedrijf Timmer in Borger
overgenomen. Bij het bedrijf uit
Borger werken 60 mensen, maar
die zullen niet allemaal mee overgaan. Van Dijk Bouw heeft ook
vestigingen in Almelo en
Enschede. Er wordt gewerkt aan
verdere groei in Noord-Nederland
en de omgeving van Zwolle.
KNVB-beker – HHC uit Hardenberg speelt zaterdag 29 augustus in
de eerste ronde van de KNVB-beker op sportpark De Boshoek tegen
FC Lisse. Lisse, dat in de Hoofdklasse A uitkomt, is geen onbekende tegenstander voor de
Hardenbergers. In de strijd om de
zaterdagamateurtitel 2008 kwamen
de twee elkaar ook al tegen. FC
Lisse was toen oppermachtig. In
Hardenberg wonnen de Lissenaren
met 1-5, de wedstrijd in Lisse ging
met 2-0 verloren voor HHC.

De start van het voetbalkamp bestond uit het oplaten van ballonnen op Sportpark De Boshoek. Gelukkig voor de deelnemers werden de toesapraken
kort gehouden, zodat ze meteen aan de slag konden op het trainingsveld.
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HARDENBERG – Lang, heel lang
geleden werden regelmatig voetbalkampen gehouden op sportpark De
Boshoek in Hardenberg. De organisatie was in handen van een groep
vrijwilligers van diverse verenigingen uit de oude gemeente Hardenberg. Het evenement bloedde echter dood, en de kampen waren
verleden tijd. Totdat in 2006 Jeroen
Flim, de huidige voorzitter van het
organisatiecomité, de draad weer
oppakte. Hij zorgde ervoor dat er
een team vrijwilligers van diverse
voetbalclubs uit de regio werd gevormd. Met financiële hulp van een
tiental sponsors proberen zij 140

kinderen een prachtig begin van
hun vakantie te bezorgen. Vorige
week dinsdag werd het evenement
geopend door burgemeester Bert
Meulman.
Die 140 deelnemers hadden er
makkelijk meer kunnen zijn. Toch
moesten er 60 gegadigden teleurgesteld worden, omdat er op sportpark De Boshoek niet meer plek is.
Die locatie doet vermoeden dat het
voetbalkamp een HHC-aangelegenheid is, maar dat spreken de organisatoren tegen. “De spelers komen
uit de hele regio, en ook de trainers
zijn gewoonlijk op andere velden

actief. Wij maken wel gratis gebruik van de faciliteiten van HHC.
Daarnaast stelt de gemeente de velden gratis ter beschikking. Door dit
alles kan de prijs laag gehouden
worden”, zegt woordvoerder Henk
Zweers. “Dat is ook de doelstelling
van deze voetbalweek, om kinderen - D,E en F-jeugd uit de gemeente Hardenberg - die om financiële redenen niet op vakantie
kunnen de mogelijkheid te bieden
om toch een week vermaakt te worden.” Toch zitten er ook kinderen
tussen die niet tot de doelgroep horen, maar gewoon voetbalmaf zijn
en zo’n voetbalkamp voor geen

Hannekemaaiers in Slagharen
SLAGHAREN – Van Heemse via
de Geertmansdijk en het Poepenpad naar Slagharen. Die route volg-

Het beeld van de Kiepenkerl in
Münster.
© Roel Gritter

den duizenden Hannekemaaiers en
Kiepkerels, die uit het Duitse
Munsterland naar Holland trokken.
De reden van die trek was de armoede onder de boerenbevolking,
voornamelijk veroorzaakt door ver
doorgevoerde vererving waardoor
de boerenbedrijven te klein werden.
De Kiepkerels (marskramers) en
Hannekemaaiers (grasmaaiers)
werden poepen genoemd, vermoedelijk naar het Duitse woord Bube,
wat jongen betekent. En dus
noemde men de weg waar ze langs
trokken Poepenpad. Dit pas heeft
vrij lang stand gehouden. Later
maakte het plaats voor de trambaan
van Lutten naar Hoogeveen. Tegenwoordig is het ruwweg de nieuwe
weg van de Jachthuisweg in Lutten
naar de rotonde bij Slagharen.
In de nieuwste Posthoorn, het
kwartaalblad van de historische
vereniging Slagharen, staat een uitgebreid artikel van de hand van

Reinder Sanders over deze groep
Duitsers. Het artikel sluit aan bij
het project Hollandgangers en
Kiepkerels, dat is uitgevoerd samen
met de Heimatverein Berge uit het
Osnabrückerland. Verder wordt in
het blad aandacht besteed aan de
Indiëgangers die eind jaren ’40 op
de hoogte werden gehouden van het
wel en wee in Slagharen via het
Thuisfrontkrantje, de expositie
Oranje Boven en er wordt alvast
vooruit geblikt naar de Open
Monumentendag.

Insectenfilm
Hardenberg - Heel 2009 staan
“Insecten en andere kriebelbeestjes” centraal bij natuurcentrum De Koppel. Zondag 19 juli
van 14.00 tot 15.15 uur wordt
Microcosmos vertoond. Deze film
staat helemaal in het teken van deze
diertjes.

goud willen missen. Zelfs de vele
regenbuien kunnen niet voor een
bedrukte stemming zorgen.
De deelnemers zijn verdeeld in 12
groepen, waaronder twee meidenteams en een keepersgroep. Zij krijgen training van 10.15 tot 12.15
uur, daarna hebben ze tijd voor een
lunch in de kantine van HHC
waarna ’s middags wordt getraind
van 13.15 tot 15.15 uur. Naast de
12 trainers bestaat de groep vrijwilligers uit 8 personen die zich met
de organisatie bezighouden. Het
kost ze een week van hun vakantie, maar dat hebben ze er volgens
eigen zeggen graag voor over.

Blijf Mobiel Beurs
komt dit najaar
naar Hardenberg
HARDENBERG - Dit najaar komt
de Blijf Mobiel Beurs naar de gemeente Hardenberg. Op de beurs,
die 21 oktober in De Anerhof in
Ane wordt gehouden, krijgen ouderen informatie over allerlei zaken
rond verkeer en vervoer in combinatie met ouder worden. Er wordt
die dag informatie gegeven over de
nieuwste verkeersregels, over de
diverse mogelijkheden van openbaar vervoer en ook over aanpassingen van de auto of fiets. Daarnaast kunnen ouderen hun ogen,
oren of reactievermogen laten testen. Bij leveranciers van vervoeren hulpmiddelen kan ervaren worden hoe het is om gebruik te maken van een rollator, scootmobiel,
lage instapfiets of fiets met trapondersteuning. De opzet van de
beurs is zodanig dat een bezoek aan
de beurs niet alleen informatief,
maar ook gezellig is.

Zwemmen - Woensdag 8 juli vond
het eerste diplomazwemmen van
dit seizoen plaats in zwembad
Hattemat in Gramsbergen. De instructeurs hadden 7 kandidaten
geselecteerd die mochten afzwemmen voor het diploma B. Sander
v.d. Berg, Romy Bouwhuis,
Marjolijn Drenthen, Hidde Huisjes,
Esmee Oldenbeuving, Sarah
Roossien en Nathalie Veldsink
mochten na afloop het diploma in
ontvangst nemen van de instructeurs Paulien Reinders en Albert
van de Veen. Het volgende
diplomazwemmen staat gepland
voor zaterdag 1 augustus. Dan zal
er afgezwommen worden voor de
diploma’s A, B en C.
Bingo – In gebouw De Wingerd bij
de Sionskerk aan de Oudeweg in
Mariënberg starten binnenkort de
jaarlijkse zomerbingoavonden. De
avonden staan gepland op de
woensdagen 22 en 29 juli en 5, 12
en 19 augustus. Er wordt om 20.00
uur begonnen, maar de zaal gaat
al om 19.00 uur open. Het is raadzaam om op tijd te komen, want
het zal niet de eerste keer zijn dat
laatkomers in de gang moeten
bingoën.
Expositie - In het Röpcke-Zweers
Ziekenhuis in Hardenberg is tot 5
september een nieuwe expositie
ingericht met werk van Zalma Kuri
(pastelwerken die een blik geven op
de Mexicaanse cultuur), May den
Arend (figuratief keramisch werk),
Frederika Grendelman (acrylschilderijen) en Jan Slager (natuurfoto’s). De tentoongestelde werken
zijn te bezichtigen tijdens de bezoekuren en openingstijden van de
poliklinieken, van 8.00 tot 17.00
uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Excursie - Vanuit natuurcentrum
De Wheem in Oud-Avereest houdt
Landschap Overijssel dinsdag 21
juli om 13.30 uur een excursie
langs de mooiste plekjes in het
Reestdal, onder leiding van een
natuurgids. De tocht langs akkers,
heide, bos, waterpartijen en karakteristieke boerderijen duurt twee
uur. Beschermers van Landschap
Overijssel kunnen op vertoon van
hun pasje gratis deelnemen, anderen betalen 3 euro.

redactie@sallander.nl

