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Kortweg
Fietspad - Het nieuwe fietspad
langs de Grote Beltenweg is donderdag 3 december officieel geopend. Het grootste deel van dit fietspad, zo’n 2 kilometer, is in 2008
al aangelegd. Door problemen over
de aankoop van gronden konden
enkele stukken van in totaal 900
meter nog niet worden aangelegd.
Die problemen zijn inmiddels opgelost, zodat het pad nu helemaal
klaar is. De aanleg van het fietspad heeft ruim 1 miljoen euro gekost. De gemeente Hardenberg en
de provincie Overijssel hebben dit
bedrag samen betaald.
Parkeertarief - Met ingang van 1
januari geldt in het centrum van
Hardenberg één tariefzone voor
betaald parkeren. Op de parkeerplaatsen waar vooraf moet worden
betaald en in de Centrum/LOC-garage gaat parkeren 80 cent per uur
kosten, achter de slagboom op het
Van Wevelinckhovenplein en op de
Gedempte
Haven
betalen
parkeerders 90 cent per uur. Een
deel van de opbrengst stopt de gemeente in een Ondernemersfonds,
waaruit de komende jaren
promotieactiviteiten van de
handelsvereniging wordt betaald.
Na 2011 moeten de winkeliers dit
Ondernemersfonds zelf vullen.

Echte Hardenberger namen bestaan
HARDENBERG - Als je streekbewoners vraagt naar typische
Hardenberger namen, komen ze
al snel op de proppen met voorbeelden als Breukelman, Zweers
en Lamberink. Maar klopt dat
ook?
Volgens de Familienamenbank van
het Meertens Instituut wel. Begin
december is een website in gebruik
genomen, waarin alle 314.000 familienamen van Nederland zijn
opgeslagen. De makers hadden
even vergeten dat genealogie erg
populair is geworden, en dat bijna

alle Nederlanders beschikken over
een internetverbinding, zodat de
site binnen de kortste keren plat lag,
maar op dit moment werkt alles
naar behoren.
In de database zijn de gegevens te
vinden van 1947, toen een volkstelling plaatsvond en de gegevens
van de 9,5 miljoen Nederlanders
werden verwerkt. Zestig jaar later,
in 2007, heeft het Meertens Instituut de klus herhaald. Van de 16
miljoen Nederlanders die toen leefden is nagegaan waar ze woonden
en ook die gegevens zijn opgesla-

gen. Op de site kunnen namen ingevoerd worden, waarna te zien is
hoeveel mensen met die naam in
Nederland wonen en in welke gemeenten. De familie Breukelman
bijvoorbeeld kan met enige moeite
een nationaal familiefeest houden:
in 1947 telde deze familie 314 leden en zestig jaar later 429. Zij zitten verspreid door heel Oost- en
Midden Nederland, maar er is één
gemeente waar de grootste concentratie is te vinden, en dat is Hardenberg. De 2.446 leden van de familie Zweers zijn over heel Nederland
uitgewaaierd, maar je vindt ze

vooral in Arnhem en omgeving en
in de gemeente Hardenberg. En
welke gemeente telt de meeste leden van de familie Lamberink? Ook
nu weer: Hardenberg (211 van de
410). Andere Hardenberger toppers
zijn Kremer en Altena, maar dat zal
voor de oudere Hardenbergers geen
verrassing zijn.
De site geeft verder aanvullende
informatie over de verklaring van
de naam, welke varianten er zijn
en welke externe links meer informatie kunnen geven. Het webadres
is te vinden op www.twitter.com/
sallander.

Sportfonds - In Hardenberg gaat 1
januari het Jeugdsportfonds officieel van start. Het fonds wil op een
snelle, efficiënte manier kinderen
uit armere gezinnen aan sport laten doen. Op die manier kunnen de
kinderen ook meedoen aan de samenleving. Het fonds betaalt de
contributie en eventuele sportattributen voor deze kinderen. De
gemeente stelt voor het komende
jaar een bedrag van 30.000 euro ter
beschikking. Woensdag 9 december is het startsein gegeven voor het
Jeugdsportfonds.
Trainer – HHC en trainer Ted
Verdonkschot gaan ook na dit seizoen met elkaar verder. Vorige week
is het contract verlengd tot juli
2011. Ondanks het uitblijven van
concrete resultaten zijn spelers en
bestuur tevreden over de aanpak en
werkwijze van de hoofdtrainer. Het
is nog steeds de bedoeling dat HHC
door bij de eerste vier te eindigen
een plek in de Topklasse weet te
behalen.
Wintermarkt - Hardenberg pakt
zaterdag 19 december uit met een
heuse Wintermarkt. Door het hele
centrum wordt opgetreden door
onder meer SDG Ane, het
Hardenbergs Christelijk Mannenkoor, gospelzangers, Kunst Na Arbeid, een doedelzakspeler, draaiorgel De Parel, kinderkoor Animato
en popkoor Canta Libre. Kraampjes
met etenswaren of kerstartikelen
staan op de Markt, op het Wilhelminaplein en het Klepperplein en
de Kerstman rijdt met zijn arrenslee door het centrum. De Wintermarkt wordt om 21.00 uur afgesloten met vuurwerk vanaf de
uiterwaarden van de Vecht.
Kerstmarkt - De Nieuwe Veste
Hardenberg houdt donderdag 17
december van 16.00 tot 20.00 uur
een kerstmarkt op het schoolplein.
Leerlingen verkopen zelfgemaakte
spullen voor een goed doel. De opbrengst van de kerstmarkt komt
geheel ten goede aan de Stichting
Vrienden van Kelediang. Deze
stichting investeert het geld in het
Centre Tening Diabang, een voetbal- en naaischool.

redactie@sallander.nl
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Koninklijke onderscheiding voor dirigent Riekus Hamberg
HARDENBERG - Hij was er al een beetje kribbig van geworden, zei
hijzelf. Eerst moest het orkest naar binnen, dan de koorleden, vervolgens
de solisten en pas dan mocht de dirigent naar binnen. Waarom moest dat
zo, terwijl normaal gesproken de dirigent met het koor opkomt? Enkele
minuten na binnenkomst werd het koordirigent Riekus Hamberg duidelijk, toen hij ook nog eens burgemeester Bert Meulman in vol ornaat op
de voorste bank van de Höftekerk in Hardenberg zag zitten. Het afscheidsconcert van ‘zijn’ koor Zevenmaal was er een met een gouden randje.
Vanwege zijn vele muzikale verdiensten had het de koningin behaagd

hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, zoals dat zo
mooi heet. Waarschijnlijk betekent dit dat het bestuur van het koor hem
heeft voorgedragen, omdat ze erg verguld zijn met het werk dat hij 16
jaar voor het koor heeft gedaan en met de persoon Riekus Hamberg. Na
het opspelden van het lintje was er geen tijd voor uitgebreide felicitaties,
want er stond een winterconcert op het programma waarvoor veel mensen naar de kerk waren gekomen. En niet tevergeefs. Samen met het Ensemble Conservatoire uit Zwolle wist Zevenmaal een boeiend concert te
verzorgen, het afscheid van hun gewaardeerde dirigent waardig.

PvdA zoekt opvolger wethouder Joost Liese

HHC uit degradatiezone

HARDENBERG – Wie wordt de
opvolger van wethouder Joost
Liese, mocht de PvdA in Hardenberg in maart genoeg zetels halen om aan het gemeentebestuur
te mogen deelnemen? Over die
vraag buigen de partijleden zich
begin januari tijdens een extra
ledenvergadering.

HARDENBERG - De vrouwelijke
verzorger van Go Ahead Kampen
heeft zaterdag bijkans een marathon gelopen. Om de haverklap
moesten de Kampenaren in de wedstrijd tegen HHC opgelapt worden.
Niet, omdat de Hardenbergers zoveel overtredingen maakten, maar
met de stervende-zwaan-acties wilden de Go Aheadspelers zand in de
aanvalsmachine van HHC strooien.
De Hardenbergers begrepen namelijk drommels goed dat ze per se
van hekkensluiter Go Ahead moesten winnen, om niet na de winterstop aan een kansloze missie te beginnen. Het doel is namelijk nog
steeds het bereiken van de Topklasse. Of dat lukt met zo’n
improductieve voorhoede is nog
maar de vraag. De Hardenbergers
creëerden handenvol kansen, maar

Zij hebben de keus uit de huidige
raadsleden Ria Juurlink (Dedemsvaart) en René de Vent (Slagharen)
en de voormalige raadsleden Herman Postma (Slagharen) en Riekele
Bron (Kloosterhaar). De Coevorder
wethouder Truus Pot, de voormalige Hardenberger wethouder
Marian Muller, waterschapsbestuurder Arie Rodenburg en bestuurslid Wim Pieffers vormen samen een commissie die met een

aanbeveling komt. Of de commissie zich tot deze vier moet beperken, of dat er ook naar capabele
mensen buiten de fractie wordt gezocht is niet bekend.
De Hardenberger socialisten hebben al wel hun kandidatenlijst klaar
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lijst wordt aangevoerd door Andy de Vos, vier jaar
geleden op plaats 3. De huidige
fractievoorzitter Rita Juurlink staat
dit keer op een tweede plaats. Bij
de eerste tien staan alle huidige
raadsleden, op Dick Peters na. De
enige nieuwkomer is Emiel Mulder op een 7e plaats. Bij de eerste
tien staan ook oud-raadsleden als
Riekele Bron en Wim Pieffers, die
in de jaren ’90 een periode namens
D66 in de raad van Hardenberg
heeft gezeten.

elke keer was er wel iemand die
over de bal maaide of twee meter
voor een leeg doel de bal naast wist
te schieten. Toch hield HHC de drie
punten thuis, want Go Ahead staat
natuurlijk niet voor niets onderaan.
De 3-1 overwinning voor HHC was
verdiend, maar het had voor de supporters allemaal wel iets minder
spannend gemogen.

Nieuw aula Larikshof
RHEEZE - Begraafplaats de
Larikshof in Rheeze krijgt een
nieuwe aula. Eigenaar Vasse wil het
huidige uitvaartcentrum vervangen
door een nieuw exemplaar. Omdat
het pand groter en hoger wordt dan
volgens de huidige regels is toegestaan moet het bestemmingsplan
aangepast worden.

