Woensdag 1 december 2010

Kortweg
Meevaller - De gemeente Hardenberg krijgt als aandeelhouder
ruim 3 miljoen euro uitgekeerd
van energieleverancier Cogas. Dat
betreft een extra dividend van eenmalig ruim een miljoen en daarna
nog 5 jaar lang ongeveer 4 ton per
jaar. Zes van de zeven partijen in
de raad hebben in een motie B&W
opgeroepen het geld aan de reserves toe te voegen. Niet potverteren
maar oppotten want er komen nog
mindere tijden, is de achterliggende
gedachte. De enige partij die verstek
had laten gaan bij de afspraken over
wat er met het geld moet gebeuren
was Liberaal Hardenberg.

Nikolaus reist per trein door de Grafschaft

Voorzitter – HHC-voorzitter Bert
Nijboer gaat zich meer bemoeien
met de organisatie rond het eerste
elftal. Die nieuwe functie valt niet
te combineren met het voorzitterschap, zodat vorige week tijdens
de jaarvergadering van voetbalvereniging HHC Louis Breukelman tot
zijn opvolger is gekozen. Breukelman maakt al drie jaar deel uit van
het bestuur, met jeugdopleiding in
zijn portefeuille.
Sintfeest - De Bikkelclub van de
stichting voor maatschappelijk
werk De Stuw houdt woensdag
1 december een sinterklaasfeest
voor jongeren tussen de 4 en 14
jaar. Dat gebeurt in wijkcentrum
’t Sumpelhuus in HardenbergHeemse. Tussen 13.30 en 16.30
worden sinterklaasspellen gedaan
onder leiding van Zwarte Pieten.
Deelname is gratis. Ouders zijn van
harte welkom om de hele middag
of een deel hiervan te blijven. Voor
alle kinderen is er een cadeautje en
wat lekkers.
Kerstmarkt – In dorpshuis ’t
Haarschut in Kloosterhaar wordt
zaterdag 11 december van 15.00 tot
18.00 uur een kerstmarkt gehouden.
De organisatie is in handen van de
gezamenlijke verenigingen van het
dorp, die ook allemaal een bijdrage
leveren. Uiteraard is er van alles te
koop, maar er wordt ook opgetreden
door muziekvereniging Crescendo,
kinderen kunnen gratis een ritje
maken met een pony en er kan geknutseld worden, touwtje trekken,
sjoelen of een greep worden gedaan
in een kerstgrabbelboom.
Wandelen - Stadsbelang Gramsbergen houdt 2 januari een Nieuwjaarswandeling op landgoed De Groote
Scheere tussen Gramsbergen en
Coevorden. De deelnemers kunnen tijdens de tocht van zo’n vier
kilometer kennismaken met dit
landgoed, dat karakteristiek is voor
de omgeving van Gramsbergen.
Voor de liefhebbers van een langere
route is een wandeling van tien
kilometer uitgezet. De route moet
gevolgd worden aan de hand van
herkenningspunten. Er kan tussen
14.00 en 15.00 uur gestart worden
bij De Ganzenhoeve in Holthone.
Kerstdiner - In dorpshuis ’t Haarschut kunnen inwoners van Kloosterhaar woensdag 15 december
aanschuiven voor een viergangen
kerstdiner. Tijdens het diner is er
live muziek en tussen de gangen
door is er tijd voor gebed, verhalen,
gedichten en kan iedereen meezingen met bekende kerstliederen.
aanmelden kan tot donderdag
9 december 12.00 uur bij Gerie
Kampman (tel. 242173). De aanmeldingen worden in volgorde van
binnenkomst behandeld. Het diner
begint om 16.30 uur.

redactie@sallander.nl

Voor Nederlandse kinderen was het handig dat hun Duitse oma de woorden van Nikolaus kon vertalen.
EMLICHHEIM – De namen zijn een beetje anders: Sinterklaas heet
Nikolaus en Zwarte Piet wordt Swatten Piet genoemd, maar verder is er
weinig verschil tussen de Nederlandse kindervriend en zijn alter ego net
over de Duitse grens. Vanaf Eerste Advent reist hij op verschillende delen
van de Bentheimer Eisenbahn tussen Bad Bentheim en Coevorden met de
Nikolaus-Express. Normaal gesproken zijn alleen goederenwagons op dit
spoor te zien, omdat al lang geleden het personenvervoer is overgenomen
door de bus, maar van zondag 28 november tot en met zondag 12 december laat de Grafschafter Modell- und Eisenbahn Club (Graf MEC) enkele
wagons rijden voor kinderen, ouders of grootouders en voor Nicolaus met
zijn knecht.
Tientallen vrijwilligers zijn in de weer om de kinderen een spannend ritje
te bezorgen van 20 minuten heen en 20 minuten terug. Met gegarandeerd
voor iedereen een persoonlijk praatje met Nikolaus en een zak snoep om
nog uren na te genieten. Het ritje kost zeven euro per persoon, maar dat
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bedrag blijkt geen belemmering om de trein vol te krijgen. Niet alleen met
Duitsers maar volgens woordvoerder Reinhard Bergmann steeds meer met
Nederlanders uit de grensstreek. Per keer kunnen maximaal 128 personen
mee. De Graf MEC verwacht dit jaar meer dan duizend snoepzakken uit
te kunnen delen. De opbrengst is bestemd voor het opknappen van een
werkloods in Neuenhaus, waar de rijtuigen worden gerepareerd. Daar zijn
de technische vrijwilligers ook begonnen aan het bedrijfsklaar maken van
een rangeerlocomotief. Ooit in 1957 door de Bentheimer Eisenbahn aangeschaft en via allerlei omwegen in Rotterdam beland. Eigenaar Odfjell
Terminals heeft de loc cadeau gedaan aan de vrijwilligers van de Graf
MEC, die er alles aan doen om in de nabije toekomst de Nikolauszug
door een eigen locomotief te laten trekken. Liefhebbers van een ritje
van bijvoorbeeld Neuenhaus naar Nordhorn of van Bad Bentheim
richting Gildehaus kunnen kaarten via internet bestellen. Informatie
hierover is te vinden op de website www.graf-mec.de.

Vroege Sint voor HHC Scholieren in oorlogstijd
HARDENBERG – Het lijkt alsof Sinterklaas een week eerder
dan normaal een bezoek heeft gebracht aan sportpark De Boshoek in Hardenberg. Tijden de jaarvergadering werd vrijdag
bekend gemaakt dat er gewerkt wordt aan een nieuwe staantribune en vanwege de groei van het aantal sponsors moet de
ondernemersruimte worden uitgebreid. Er werd ook een nieuwe
voorzitter gekozen, maar of dat een Sinterklaascadeau is geweest
kun je pas na enkele jaren zeggen. Een dag later kregen de supporters ook een cadeau: koploper Spakenburg werd finaal van de
mat gespeeld. De blauwen uit het vroegere vissersdorp mochten
blij zijn dat het slechts 5-0 voor HHC werd.
De eerste vijf minuten van de wedstrijd leek het trouwens de andere
kant op te gaan. Spakenburg was
dreigender, combineerde goed en
gaf de Hardenbergers geen kans
om aan de bal te komen. Na een
verkeerde breedtepas in de Spakenburger middenlinie wist Renco van
Eeken doelman Taberima met een
boogbal te passeren: 1-0. Hierna
was het eigenlijk gedaan met de
koploper. Spakenburg miste de
beide topscorers Wilson en Houwing, maar daar zat het probleem
niet. De verdediging van de blauwen bleek zo lek als een mandje.
HHC stond na ruim een half uur al
op 3-0 en toen Spakenburgverdediger Maarten Woudenberg even
later wegens een grove overtreding
kon vertrekken was de wedstrijd
eigenlijk al voorbij. Tot genoegen
van de toeschouwers bleef HHC

echter ook in de tweede helft fanatiek doorgaan, elke speler voetbalde
alsof contractverlenging op het spel
stond. Man van de wedstrijd was
Martijn Berger die, zo leek het, een
paar extra Duracell batterijen had
ingeslikt. Hij was voor te vinden,
achter, op de tribune, in de kantine,
overal kwamen de Spakenburgers
hem tegen. Daarnaast scoorde hij
ook nog eens twee keer.
Het enige minpunt was dat Spakenburg niet met 7-0 of 8-0 naar huis
werd gestuurd, want de HHC-ers
misten nog enkele opgelegde kansen. De Hardenberger supporters
zaten daar niet echt mee. Voor het
eerst sinds lange tijd viel er weer
volop te genieten op de Boshoek.
Voor hen kan het èchte Sintfeest niet
anders dan een surrogaat zijn voor
het voetbalfeest van 27 november.

HEEMSE – De stichting IJsselacademie en het Frits de Zwerver
Fonds hebben onlangs het startsein
gegeven voor de elfde editie van de
Frits de Zwerverwedstrijd. Jonge
schrijvers die op school zitten of
wonen in het gemeentelijk samenwerkingsverband Regio IJsselVecht kunnen tot eind januari 2011
hun schrijftalent beproeven op het
thema Geen vakantie en toch geen
school. De opdracht voor de Schrijfwedstrijd 2011 is: schrijf een opstel
onder bovenstaande titel, of bedenk
zelf een titel, maar gebruik dan wel
de woorden Geen vakantie en toch
geen school in het verhaal.
Het zou dus kunnen gaan over
een situatie in de jaren 1940-1945
waarin het moeilijk of onmogelijk
is om normaal les te geven of te
krijgen.

Voor de beste inzendingen worden
drie prijzen beschikbaar gesteld,
van 300, 200 en 100 euro. De prijzen worden uitgereikt op 15 april
2011 in het gemeentehuis van Hardenberg. De sluitingsdatum voor
de wedstrijd is 31 januari 2011. Het
wedstrijdreglement kan opgevraagd
worden bij de IJsselacademie in
Kampen. Onder de schuilnaam
Frits de Zwerver opereerde verzetsstrijder dominee Frits Slomp, die
in de bezettingstijd predikant was
in Heemse bij Hardenberg. Hij gaf
daar de aanzet voor de oprichting
van de Landelijke Organisatie voor
Hulp aan Onderduikers (LO). In
2000 is het Frits de Zwerver Fonds
opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog, speciaal bij
jongeren, levend te houden.

Natuurcentrum
zoekt Russen

heer, gaan de kinderen aan de slag
met het uitpluizen van uilenballen.
Op het programma staat ook een
rondleiding in groepjes door De
Koppel. De kinderen worden begeleid door twee Russisch sprekende
leerkrachten, die ook Engels en of
Duits spreken. De Koppel zoekt
voor deze ochtend drie personen die
Nederlands en Russisch spreken.
Aanmelden kan telefonisch of per
e-mail bij De Koppel.

HARDENBERG - Natuurcentrum
De Koppel in Hardenberg krijgt 13
januari bezoek van een groep van
30 kinderen uit Wit-Rusland. Zij
volgen ’s morgens een afwisselend
programma over de natuur. Na een
presentatie over roofvogels door
een boswachter van Staatsbosbe-

