Kortweg
Zaaltoernooi – Woensdag 28 december houdt Hardenberg’85 voor
de 6e keer een zaalvoetbaltoernooi
voor de jeugd. In sporthal De Beek
in de wijk Baalderveld zullen zo’n
45 teams tegen elkaar in het strijdperk treden. Het toernooi begint
om 08.00 met de jongste spelers en
duurt tot 22.30 uur met de eindstrijd
van de A-junioren.
Kerstmarkt - Het activiteitencentrum van de RIBW IJssel-Vecht aan
de Stuwdijk in Hardenberg houdt
vrijdag 16 december van 16.00 tot
21.00 uur een grootse kerstmarkt.
In samenwerking met een aantal
winkeliers uit de omgeving is er van
alles te eten, te drinken, te zien en
uiteraard te kopen. Ook de producten die vanuit het activiteitencentrum worden gemaakt, zijn te koop
op deze kerstmarkt, zoals sieraden,
houten artikelen en edelstenen. Voor
de kleinsten is er een grabbelton en
er loopt een Kerstman rond.

In de Liederenbank komt je hem
nog tegen, de regel ‘Oranje zal
bloeien, zal nooit vergaan, hoezee’.
Het was een lied uit de tijd dat de
Oranjegezinden en de patriotten
lijnrecht tegenover elkaar stonden,
in de periode van de Franse Revolutie. Daarna is het lied door ontelbaar veel clubs en verenigingen
ingepikt, waarbij het woord Oranje
veranderde in Uni (gymnastiek), AZ
(voetbal) of Thor (waterpolo: Tot
Heil Onzer Ribbenkast).
De gemeente Ommen hanteert de
leus ‘veelzijdig en uniek’ maar had
tot vorige week het Oranjelied ook
wel als lokaal volkslied kunnen gebruiken. Waarnemend burgemeester
Mittendorff sprak namelijk een paar
weken geleden de woorden “Om-

.............
in de kantlijn

men was niet failliet, Ommen is niet
failliet en Ommen gaat niet failliet”,
naar aanleiding van (toen nog) de
geruchten dat haar gemeente voor
zo’n 30 miljoen het schip in was
gegaan bij het bouwproject De
Drieslag: wonen in het Havengebied, werken in De Rotbrink en
ontspannen in Westbroek. Dus
eigenlijk: Ommen zal bloeien, zal
nooit vergaan, hoezee. Hoe anders
is de werkelijkheid. Ommen bloeit
niet, Ommen bezit al jarenlang
een miserabele bestuurscultuur en
eigenlijk is Ommen niet in staat
alleen verder te gaan.

Woensdag 14 december 2011
De gemeente Hardenberg heeft het
bestuurlijke Klein Duimpje al de
reddende hand toegestoken door
een ambtelijke fusie aan te gaan.
Overigens niet alleen uit medemenselijkheid, maar ook omdat er
financieel voordeel wordt verwacht.
En we kunnen gebruik maken van
de ambtelijke kennis van Ommen,
was één van de redenen voor de
gemeenteraad om het fusieplan te
omarmen. Dat laatste lijkt mij een
beetje al te optimistisch. Ambtelijke
kennis van mensen die hun falende
bestuurders al die jaren hun gang
hebben laten gaan zonder zelf met
slimme oplossingen te komen? Die
zelf nooit eens aan de bel hebben
getrokken omdat ze zaken verkeerd
liepen? Ja, tot enkele weken geleden
maar toen was het al te laat. Mis-

schien moet de ambtelijke fusie
maar snel worden vervolgd met een
totale fusie. En dan geen referendum houden zoals GroenLinks in
Hardenberg wil, want we weten hoe
dat afloopt. Alle zakelijke argumenten worden dan ondergesneeuwd
door emotionele reacties. Dan krijg
je weer toestanden zoals tien jaar
geleden tijdens het fusieproces met
Gramsbergen en Dedemsvaart, toen
mensen liever de Republiek Ane
wilden uitroepen dan samengaan
met Hardenberg. En zie eens hoe
dat fusieproces tot vrijwel ieders tevredenheid is verlopen. Ommen bij
Hardenberg, het is waarschijnlijk de
beste oplossing voor alle partijen.
r.gritter@sallander.nl

Vernieuwd sportpark motiveert HHC extra

Kerstmarkt (2) – In en om gebouw
De Bo in Bergentheim wordt vrijdag 16 december een kerstmarkt
gehouden van 18.00 tot 21.00 uur.
In de NH-kerk speelt Quint, een
muziekgroep die bestaat uit mensen
met een verstandelijke beperking,
maar ook buiten is livemuziek te
horen. Bij de kramen worden onder
meer knieperties, kerstkaarten en
kerstbakjes verkocht. Verder kan
meegedaan worden aan spelletjes
en men kan genieten van glühwein
en chocolademelk.
Varkenshouderij - AOC De Groene Welle in Hardenberg biedt samen
met personeelsbemiddelaar AB
Oost de vernieuwde BBL-opleiding
Varkenshouderij niveau 3 aan mét
baangarantie. AB Oost regelt voor
de deelnemers aan deze opleiding
stageplekken. Bovendien biedt AB
Oost de studenten na de opleiding
een baangarantie aan. Varkenshouders zitten te springen om goed
opgeleid personeel. Tijdens de opleiding gaan de leerlingen één dag
in de week naar school. De overige
dagen doen zij werkervaring op.
Niet serieus - De raad van Hardenberg heeft momenteel wat moeite
met het serieus nemen van GroenLinks nadat deze partij onlangs een
e-motie indiende over het Zomertheater, en nu maakt het raadslid
Marco Laarman het er niet beter op.
Hij wil weten hoe het gemeentelijk
grondbedrijf er financieel voorstaat.
Niet jaarlijks, maandelijks of wekelijks, hij wil minstens één keer
per dag door B&W op de hoogte
worden gebracht van de stand van
zaken. Als B&W zijn bijgekomen
van het lachen zullen ze ongetwijfeld proberen een serieus antwoord
te geven, namelijk: nee, dat doen
we niet.
Kiekdagen - De Historische Vereniging Hardenberg houdt zijn
traditionele Kiekdagen tussen Kerst
en Oud & Nieuw in het museum ‘t
Stadhuus. Er is dit keer een fotoexpositie ingericht over de heer
Boekhoven, jarenlang ambtenaar
van de burgerlijke stand in Hardenberg. Verder zijn in het museum
leden van alle werkgroepen aanwezig, om uitleg te geven over hun
activiteiten. Op het Klepperplein
staat een tent waarin het project
Hardenberg 650 jaar uitgebreid aan
bod komt. Het museum is tussen
Kerst en Oud & Nieuw geopend
van 10.00 17.00 uur, op donderdag
zelfs tot 21.00 uur.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - De witte zakdoekjes konden ongebruikt weer meegenomen worden naar huis. De supporters van HHC hoefden zaterdag
na de wedstrijd HHC-Rijnsburgse Boys de ploeg of trainer niet uit te
zwaaien. Nou zal dat in Hardenberg toch niet zo snel gebeuren, want
ook na een hele rits nederlagen waren de supporters alleen maar
geïnteresseerd in de volgende wedstrijd en niet in het aanwijzen van
schuldigen. Maar zaterdag was dat laatste ook niet nodig, het was
namelijk zo’n dag dat het leven er opeens weer een stuk mooier uitziet.
Vooraf de heropening van het HHC-deel van sportpark De Boshoek, dat
de afgelopen maanden weer up to date is gebracht met een derde kunstgrasveld, uitbreiding van de businessruimte en vooral het overdekt maken
van de staantribune. De officiële opening van die tribune gebeurde door
vaste supporter Gerrit Lenters en voorzitter Louis Breukelman, twee HHC-

Verbouw dorpshuis Lutten
LUTTEN - Het dorpshuis in Lutten
krijgt een subsidie van een kleine
50.000 euro van de gemeente Hardenberg. Het geld wordt gebruikt
voor de bouw van een berging en
een extra zaal.
Het dorpshuis bestaat momenteel
uit één grote zaal die door een
schuifwand kan worden opgesplitst.
Dit brengt een aantal praktische
problemen met zich mee: de peuterspeelzaal moet dagelijks materiaal
verplaatsen en het is niet mogelijk
meerdere activiteiten tegelijk te
houden. Het bestuur wil graag nieuwe activiteiten gaan ontwikkelen

zoals een buurtkamer en biljarten,
maar door ruimtegebrek kunnen
deze niet gerealiseerd worden.
Daarnaast heeft het dorpshuis te
kampen met opslagproblemen; door
de toename van het aantal activiteiten zijn er ook meer materialen die
opgeslagen moet worden. Momenteel staan er drie zeecontainers op
het terrein van het dorpshuis waar
deze spullen in zijn opgeslagen. Met
de bouw van een bergruimte en een
extra zaal zouden beide problemen
kunnen worden aangepakt.
Het dorpshuis heeft de totale verbouwing begroot op ongeveer

ers die elke thuiswedstrijd zijn te vinden tussen de supporters van Vak Q.
Het duel na de heropening, de laatste voor de winterstop tegen koploper
Rijnsburgse Boys, leek vooraf niet de aangewezen wedstrijd om het geschonden blazoen op te poetsen, maar dat bleek verkeerd gedacht. HHC
was op alle fronten beter, creëerde twee handen vol kansen tegenover
de ploeg uit Zuid-Holland slechts één en kan zichzelf alleen het verwijt
maken dat het ‘maar’ 2-0 werd. Aan de woorden van Rijnsburger-trainer
Niek Oosterlee na afloop hoeft weinig te worden toegevoegd: “HHC heeft
verdiend gewonnen. Mijn ploeg zat geen moment in de wedstrijd en daar
heeft Hardenberg voor 100% van geprofiteerd“. Misschien alleen nog de
opmerking dat HHC de tegenstander ook niet in de wedstrijd liet komen.
Een goede organisatie, in grote delen van de wedstrijd verzorgd veldspel
en een positieve portie vechtlust zorgden ervoor dat Rijnsburg in feite
kansloos was.
© Roel Gritter

Benieuwd naar gevolgen Drieslagrapport
HARDENBERG - CDA, CU en
VVD in Hardenberg zijn erg benieuwd of hun besluit van twee
weken geleden om ambtelijk te
fuseren met Ommen problemen
kan opleveren, nu het Ommer rapport over het Drieslagdebacle is
gepresenteerd. Opmerkelijk genoeg
zoeken ze dat niet zelf uit maar
265.000 euro. De gemeente Hardenberg betaalt 50.000 euro. Voor
de rest van het bedrag benadert het
dorpshuis ondernemers en fondsen.
Ook wordt een beroep gedaan op
eigen werk en eigen middelen.

laten ze het B&W doen. Als die
groen licht geven vertrouwen ze de
collegeleden op hun mooie blauwe
ogen dat er straks geen financiële
lijken uit de kast komen. “Wij verwachten dat alles goed komt, maar
willen toch wel een reactie van het
college”, laat CDA-woordvoerder
Van der Valk weten. PvdA, OpKoers en GroenLinks hebben voor
een andere weg gekozen. Zij hebben
twee weken geleden aangegeven dat
het verstandig zou zijn het rapport
van Ommen af te wachten, hoewel
ze niet tegen de ambtelijke fusie
zijn. De reactie van B&W is nog
niet bekend.

