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Kortweg
Verloren – Voor het melden van
verloren of gevonden voorwerpen
moeten de burgers voortaan bij de
gemeente zijn. Die heeft namelijk
per 1 mei de taak overgenomen van
de politie. Melden kan telefonisch
via 140523 of bij de Publieksdienst.
Proeven - Leerlingen van de sector
Groen van het Vechtdal College /
Groene Welle in Hardenberg houden samen met IJshoeve Bosman
aan de Posthoornweg in De Krim
op zaterdag 12 mei een proef- en
beleefdag. Van 10.00 tot 17.00
uur kunnen bezoekers met een
ter plekke aangeschafte knipkaart
proeven van diverse streekproducten. Voor kleintjes zijn er cavia’s
en konijnen om te knuffelen, voor
de iets oudere kinderen is een route
over het terrein uitgezet met een
quiz, er zijn Oud-Hollandse spellen
en men kan een workshop ijsmaken
volgen. Alleen voor de workshop
moet men zich aanmelden, via de
website www.ijshoevebosman.nl.

Ieder zondagavond wordt op Nederland 3 de serie Van God los
uitgezonden. In deze serie komen
gruwelijke daden, geïnspireerd op
waargebeurde misdrijven, angstaanjagend dichtbij. Als de makers
klaar zijn en ze zoeken onderwerpen
voor een vervolg moeten ze maar
eens aan Hardenberg denken. Nog
net geen misdrijf, maar in veler
ogen wel een gruwelijke daad: de
allereerste Koninginnenacht op
zondag 29 april, met optredens in
een feesttent op de Markt. En geen
gospelgroep, Elly & Rikkert of

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

Maranatakoor, maar een Drive-in
Show met de live sensatie Jetset.
Het begint hier steeds meer op een
grote stad te lijken, met al die Randstadfratsen. Nog even en we krijgen
zelfs een Koopzondag!
Dat er serieus wordt nagedacht over
meer vertier op zondag bleek onlangs na de Hardenberg Cityrun. De
hardloopwedstrijd wordt altijd op
vrijdag gehouden, maar enkele no-

tabelen in ons dorp vroegen zich af
of de wedstrijd niet beter op zondag
gehouden kon worden: nog meer
deelnemers en nog meer toeschouwers, was de motivatie om deze opmerking te maken. Afgelopen vrijdag, na de Oranjeprijsuitreiking in
theater De Voorveghter, kwam het
onderwerp weer ter sprake. “Binnen
5 jaar wordt de hardloopwedstrijd
op zondag gehouden”, beweerde
een oud-inwoner van het goddeloze
Hoogeveen. Dat was een wat al te
boude uitspraak, meenden enkele
doorgewinterde Hardenbergers: 10

jaar op z’n vroegst. Maar die laatste
groep kon het wel eens mis hebben.
Hoe lang is het geleden dat naast
de kerkgang het enige vertier op
zondag bestond uit een ijsje halen
bij café Mulder in Baalder, toen nog
ver verwijderd van Hardenberg. En
kijk eens waar dat op is uitgelopen:
sporten op zondag, activiteiten in de
Evenementenhal en nu dus zowaar
een Koninginnenacht. De tv-makers
kunnen gerust afreizen naar Hardenberg: er is hier voldoende stof
voor een nieuwe serie Van God los.
r.gritter@sallander.nl

Kerkwerk geeft grootste kans op medaille

Vergeven - De interkerkelijke
groep Ontmoeting Met Vrouwen
krijgt woensdag 9 mei Marianne
Grandia op bezoek. Zij is auteur
van de christelijke roman Witter
dan sneeuw. Daarnaast vertaalt ze
Engelse romans naar het Nederlands en ze heeft een eigen stichting
genaamd Selah. Het thema van
haar spreekbeurt is vergeven en
verzoenen. De bijeenkomst wordt
gehouden van 8.45 tot 11.30 uur
in De Levensbron, De Schans 4 in
Hardenberg-Marslanden.
Rommelmarkt – De traditionele
rommelmarkt van de professor Waterinkschool in Hardenberg wordt
gehouden op zaterdag 12 mei. Bezoekers zijn van 10.00 tot 13.00 uur
welkom op het schoolplein en het
grote grasveld bij de school aan de
Lage Gaardenstraat. Wie bruikbare
materialen wil inleveren kan van 7
t/m 10 mei op school terecht van 9
tot 12, 13 tot 17 en 19 tot 21 uur.
Grotere meubelstukken zoals tafels,
bankstellen, eetkamerstoelen e.d.
kunnen niet aangenomen worden,
vanwege de hoge stortingskosten
wanneer deze spullen niet verkocht
worden. De organisatoren laten
zich niet weerhouden door een paar
regenbuien, dus ook bij slecht weer
gaat de rommelmarkt door.
Bommen – Jan Altena uit Hardenberg-Baalderveld heeft donderdag
26 april het eerste exemplaar van
zijn boekje Bommen op Diffelen
overhandigd aan burgemeester Peter Snijders. In dit boekje beschrijft
hij tot in detail de gebeurtenis op
28 november 1944, toen per ongeluk geallieerde bommen terecht
kwamen op de boerderij van Gerrit
Jan Hekman in Diffelen. Hierbij
kwamen de boer en zijn knecht
Derk Jan Plaggenmarsch om het
leven. Beiden liggen begraven op
het kerkhof Nijenstede aan de Stationsstraat in Hardenberg.
Beroerte - Wie een beroerte (CVA)
heeft gehad of een partner heeft met
CVA en meer informatie wenst over
de gevolgen hiervan, kan zich aanmelden voor een gespreksgroep. Dit
najaar start de Saxenburgh Groep
met een nieuwe reeks bijeenkomsten, maar belangstellenden kunnen
zich nu alvast aanmelden bij Elise
Pietersen van het Röpcke-Zweers
ziekenhuis. Aan de nazorggroep
werken mee een verpleegkundig
specialist neurologie, een psycholoog en maatschappelijk werk.

redactie@sallander.nl

Na de lintjesregen werd het pas echt nat: Jan Sierink brengt een toast uit met een traditionele oranjebitter.

© Roel Gritter

REGIO – Of je nou in de gemeente Hardenberg, Ommen of Twenterand
woont, met jarenlang vrijwilligerswerk voor de kerk heb je de grootste kans
op een Koninklijke Onderscheiding. Dat komt waarschijnlijk doordat de
mede-kerkwerkers daarvoor aandacht hebben, want een kandidaat voor een
lintje moet door mensen uit zijn of haar omgeving worden voorgedragen.
Dit jaar werd het genoemd bij 6 van de 9 onderscheidingen in Hardenberg,
7 van de 8 in Ommen en 4 van de 6 in Twenterand.

Sinds vrijdag is de regio 22 Leden in de Orde van Oranje Nassau rijker
en 1 Ridder. Die ene Ridder is Dirk Breedijk uit Balkbrug, die zich meer
dan 30 jaar vrijwillig bezighoudt met de zoektocht naar neergestorte Britse
vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De andere lintjes in de gemeente
Hardenberg gingen naar Hilbert Veerbeek uit Dedemsvaart, Henk Habers en
Jan Gerritsen uit Gramsbergen, Jan Sierink, Hennie Lenters en Jannie Oolhorst uit Hardenberg, Ben Soer uit Loozen en Henk Huisman uit Sibculo.

Herdenking bij sokkel zonder beeld

Complimenten voor
de Dag van de Zorg

MARIËNBERG - De jaarlijkse
herdenking op 4 mei ziet er dit
jaar in Mariënberg iets anders uit
dan andere jaren. De sokkel met
de acht namen van de omgekomen
slachtoffers uit Beerze, Beerzerveld en Mariënberg, de plek van
de herdenking, staat er nog. Maar
het beeld Moeder en kind, in 1952
gemaakt door Johannes Grosman, is
sinds eind februari spoorloos.

houder Ilona Lagas van Gemeente
Ommen komen dit jaar de herdenking bijwonen om te benadrukken
dat het een gezamenlijke herdenking is van Hardenberg en Ommen.
Zestig jaar geleden werd het beeld
als gezamenlijk initiatief van de
bewoners van Beerze, Beerzerveld
en Mariënberg geplaatst.

HARDENBERG - Donderdag 10
mei viert de Saxenburgh Groep
de Dag van de Zorg. Het doel
van deze dag is om alle verpleegkundigen en verzorgenden van
de organisatie te laten ervaren,
dat ze gewaardeerd en erkend
worden voor de manier waarop
ze hun werk doen.

uiting gegeven aan de waardering
voor het werk van zorgverleners
en verpleegkundigen. Omdat 12
mei op een zaterdag valt, heeft de
Saxenburgh Groep ervoor gekozen
deze dag te vieren op donderdag 10
mei. Dit doet zij met een feestelijke
bijeenkomst voor medewerkers en
een complimentenactie.
De complimentkaartjes liggen op
alle locaties van de Saxenburgh
Groep en in de wachtkamers van
de huisartsen. De kaarten kunnen
ingeleverd worden bij de desbetreffende receptie of opgestuurd naar
antwoordnummer 6 in Hardenberg.
Op de website www.sxb.nl staat de
complimentkaart digitaal, zodat
iedereen ook vanuit huis zijn compliment kan overbrengen.

Op een speciale manier wordt aandacht besteed aan de herdenking.
Zowel burgemeester Peter Snijders
van Gemeente Hardenberg als wet-

Eerst is er om 19.35 uur een kranslegging bij het spoormonument.
Hierna vertrekt de stille tocht naar
de sokkel aan de Nieuweweg, waar
de herdenking op de gebruikelijke
manier plaatsvindt.

Krohne en Wessels
gastspelers Regioteam

dat het op sportpark De Boshoek
opneemt tegen het Braziliaanse
jeugdteam Cruzeiro Esporte Clube.

Een belangrijk onderdeel van deze
speciale dag is het versturen van
complimentkaartjes. Alle inwoners
in de regio waar de Saxenburgh
Groep actief is, zijn uitgenodigd
een compliment te geven.

HARDENBERG - René Wessels
van SV Meppen (Regionalliga) en
Dennis Krohne van AGOVV (Jupiler League) doen dinsdag 29 mei als
gastspeler mee met het Regioteam

Het Regioteam bestaat verder
uit spelers van alle vijftien voetbalverenigingen uit de gemeente
Hardenberg. De wedstrijd tegen de
Brazilianen begint om 19.30 uur.

Wereldwijd wordt ieder jaar op 12
mei de geboortedag van Florence
Nightingale gevierd als Dag van
de Zorg, ook wel Dag van de Verpleging genoemd. Hiermee wordt

