Woensdag 22 augustus 2012

Kortweg
Kleppertoer – De historische
vereniging van Hardenberg vindt
dat de door haar georganiseerde
Kleppertoer 2012 op rolletjes loopt.
Dinsdag 14 augustus kon de 3000e
deelnemer van dit seizoen worden
begroet. Het waren er zelfs twee,
namelijk het echtpaar Janny en
Nico Gomes. Zij komen uit Den
Helder en gingen al voor het 13e
jaar mee met de Kleppertoer. Het
echtpaar brengt elk jaar de vakantie
door op camping De Pallegarste in
Mariënberg. Hoewel er dit jaar nog
aardig wat ritten op het programma
staan, zijn de organisatoren alweer
begonnen met de toer van volgend
jaar. Omdat het de 15e is maken ze
er volgens zeggen een speciale van.
Vecht - Wat in de Nederlandse
gemeenten waar de rivier de Vecht
doorstroomt al enige tijd aan de
gang is gebeurt nu ook in Duitsland, namelijk ervoor zorgen dat de
rivier voor een deel weer de oude,
slingerende bedding kan volgen
om het water vast te houden. Bij
Frenswegen, iets ten noordwesten
van Nordhorn, wordt een oude
Vechtarm van zo’n 400 meter lengte
weer aangesloten op de rivier, die
rond 1970 was afgesloten. Als de
oude arm is aangesloten moet een
dam in het nieuwe gedeelte ervoor
zorgen dat het water daar voortaan
niet meer doorstroomt. De dam
wordt echter zo gemaakt dat wanneer er last is van hoogwater er toch
water afgevoerd kan worden in het
nieuwere deel van de Vecht. Kosten
ongeveer vier ton.

Jammer dat wielrenners niet wat
vaker op hun gezicht gaan, was niet
alleen de afgelopen week maar de
hele zomerperiode te horen en te
lezen. En daarmee werden niet de
profwielrenners bedoeld, die hun
portie asfaltglijden ruimschoots
hebben gehad, maar de vooral wat
oudere en wat molliger liefhebbers die vaak in groepen de wegen
onveilig maken. Zo toegetakeld
worden als Wout Poels tijdens de
Tour de France is nou ook weer
niet nodig ( gescheurde nier en
milt, gekneusde longen en drie
gebroken ribben), maar dat ze het
asfalt even van heel dichtbij gaan
bekijken vinden veel reageerders
wel fijn. En dat alles omdat de
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laatste weken nogal wat andere
fietsers ondersteboven zijn gereden
of kinderen op fietspaden werden
geraakt. In het AD verweerde zo’n
fietser zich, door te zeggen dat hij
vaak heel hard moet schreeuwen
omdat medeweggebruikers denken
dat ze voor een heel fietspad hebben
betaald in plaats van een strook aan
de rechterkant van de weg. Bij een
ongeluk begin augustus in Enschede
dezelfde reflex. Het onderwerp leeft
volop want er waren binnen twee
dagen meer dan 60 reacties. Met één
simpele oplossing die de boventoon

voerde: laat die wielrenners eens
een bel kopen. En dat lijkt mij een
geweldig idee.
Ik neem aan dat iedereen die een
Koninklijke onderscheiding heeft
gekregen toch wel even met de gedachte heeft gespeeld het ding terug
te sturen. En dat de personen die
denken dat ze op de short list staan
om zo’n geval te krijgen erover
denken hem te weigeren. Want wat
is een lintje nog waard als een huilende trapezewerker die jarenlang
verzorgd is zo’n ding krijgt. Of als
elf Gooise meiden een Koninklijke
medaille krijgen, die misschien
de laatste paar jaar wel een beetje
hard hebben getraind maar die voor

de rest niks hoefden te doen, nog
niet eens de eigen billen afvegen.
Waarom moet een plankzeiler die
voor een deel leeft op kosten van de
gemeenschap een onderscheiding
hebben terwijl de vrijwilliger op
wie de voetbalclub al dertig jaar
draait nog niet eens in aanmerking
komt voor een eervolle vermelding
tijdens de gemeentelijke sportverkiezingen? Devaluatie van het
stelsel van onderscheidingen aan
de ene kant en sportverdwazing aan
de andere kant. Een kwattareep en
een koek met een strik om de arm
voor de winnaars van een Olympische medaille lijkt mij meer dan
voldoende.
dwd@sallander.nl

Eerste klap is een daalder waard

Mantelzorg - Carinova Steunpunt
Mantelzorg heeft voor vrijdag 31
augustus drie evenementen op het
programma staan voor jonge mantelzorgers uit onder meer Hardenberg en Ommen. Er is van 13.00 tot
17.00 uur een meidenmiddag (6 t/m
11 jaar), met haar-, nagel- en makeupworkshops. Dezelfde activiteit
is er voor de groep vanaf 12 jaar,
maar dan van 19.00 tot 22.00 uur.
Heren vanaf 12 jaar kunnen vissen
op forel. Dat gebeurt van 17.00 tot
21.30 uur bij visvijver De Koel’n
aan de Beerzerhaar in Beerzerveld.
Cultuur - In het eerste halfjaar
van 2012 heeft het Prins Bernhard
Cultuurfonds Overijssel voor een
bedrag van 3.260 euro toegewezen aan projecten in de gemeente
Hardenberg. Het zijn wel allemaal
projecten in Dedemsvaart, waar ze
blijkbaar goed de weg weten naar
het fonds. Muziektheater VAKK
krijgt 760 euro voor bladmuziek en
ringbanden, de weidevogelbescherming Avereest ontvangt 1.000 euro
voor gps-apparatuur en muziekvereniging Jubal mag 1500 euro
tegemoet zien voor een scholenproject in het kader van het 50-jarig
jubileum van de vereniging.
Lakenvelder - Zaterdag 1 september zijn bezoekers welkom op Het
Lotter aan de Elimmerweg in Schuinesloot. Daar kan van 10.00 tot
17.00 uur kennis worden gemaakt
met het koeienras De Lakenvelder.
Dat is een bijzonder ras dat al vanaf
1200 n.Chr. in ons land voorkomt.
De dieren zijn vooral herkenbaar
aan de witte band (het laken) om
het middelste gedeelte van het lijf.
De landelijke Dag van de Lakenvelder wordt voor de derde keer
gehouden en trok vorig jaar ruim
vierduizend bezoekers. Dit jaar kan
men bij veertien verschillende fokkers verspreid over Nederland een
kijkje nemen.

redactie@sallander.nl
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Hielke Penterman zorgt voor 3-0. De beweeglijke voorhoede van HHC liet de Rijnsburgse verdedigers er af en toe nogal houterig uitzien.
HARDENBERG – HHC uit Hardenberg kon zaterdag bij de start
van de Topklasse meteen vol aan de bak, omdat kampioenskandidaat
Rijnsburgse Boys op bezoek kwam. Ondanks de hitte bezorgden de
Hardenbergers de Rijnsburgers een koude douche.
HHC was grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij en tijdens
de perioden dat de ploeg achteruit werd gedrukt kon vertrouwd worden
op de defensie, die weinig kansen weg gaf. Over de hele wedstrijd gezien
slechts een handvol voor de ploeg uit Rijnsburg. Ook HHC creëerde niet

overdreven veel kansen, maar bij de Hardenbergers leverde wel vrijwel elke
kans een doelpunt op. Na 80 minuten stond dan ook 4-0 op het scorebord.
In de slotfase kon Rijnsburg nog wat terug doen waardoor de eindstand
4-2 werd. De vreugde aan de kant van de Hardenbergers werd wel getemperd door de vijf gele kaarten die scheidsrechter Roeleveld had uitgedeeld
aan HHC (overigens kreeg Rijnsburgse Boys er drie). De man drukte een
negatief stempel op de wedstrijd, die dat niet had verdiend. Komende
zaterdag staat voor HHC de eerste Overijsselse derby op het programma.
In Vriezenveen is het gepromoveerde DETO de gastheer.

Vrachtwagens promoten
Likeur van vlierbessen
- De Duitse buurge- ingezameld, zodat er aardig wat
Truckerfestival Hardenberg EMLICHHEIM
meente Emlichheim zet z’n burgers liters likeur zijn geproduceerd. Die
Hardenberg – Het truckerfestival
dat aan het eind van het jaar de
festiviteiten rond 650 jaar Stad Hardenberg zo’n beetje afsluit, wordt
vanaf deze week in heel Nederland
gepromoot. Dat gebeurt door vijf
vrachtwagens van verschillende
Hardenberger transportbedrijven,
die voorzien zijn van reclamemateriaal. De rijdende billboards laten
iedereen weten dat ze 28 en 29
december naar de Evenementenhal
in Hardenberg moeten gaan, waar in
zeven hallen meer dan 150 trucks,
nostalgie, show, specials en het
nieuwste materieel van onder meer
Scania, DAF, Volvo en Mercedes
te zien zijn. Het Truckerfestival is
een complete dag uit met muziek,
entertainment en heel veel collegachauffeurs.

Gezinsleden
Ook familieleden van de chauffeurs
komen volop aan hun trekken tijdens
het Truckerfestival Hardenberg. Op
het kidsplein kunnen de kinderen
zich flink uitleven door bijvoorbeeld zelf chauffeur te spelen met
radiografisch bestuurbare trucks.
De chauffeursvrouwen, maar zeker
ook alle andere bezoekers, kunnen
genieten van optredens van onder
meer Erik Hulzebosch, Johnny
Bolk, de Vechttaler Musikexpress
en de band BTW.

aan het werk. Afgelopen jaar werd
de bevolking opgeroepen om tegen
betaling vlierbessen in te zamelen
zodat een regionale distilleerderij
er vlierbessenlikeur van kon maken.
Niet zo maar, maar omdat Emlichheim dit jaar het 700-jarig bestaan
viert. De distilleerderij betaalde
een euro per kilo en daar deed de
gemeente een euro bij, tot een hoeveelheid van 600 kilo. Zoveel had
de distilleerderij nodig om aan de
slag te kunnen gaan. De inwoners
hebben echter vier keer zoveel

Op het behendigheidsplein kunnen
bezoekers een behendigheidsparcours afleggen en informatie vinden
over veiligheid en preventie. De
voorverkoop van toegangsbewijzen
is inmiddels gestart.

PANNAKOOI - De jongerenwerkers van Stichting De Stuw trekken met
de pannakooi door de gemeente Hardenberg. De eerstvolgende stop is op
donderdag 23 augustus bij de Matrix in de Hardenberger wijk Marslanden.
Vrijdag 24 augustus is Bergentheim aan de beurt en donderdag 30 augustus
staat de pannakooi op het plein van de Albertus Risaeusschool in Baalder.
Op alle locaties is de pannakooi om 13.30 uur speelklaar.

Emmelkamper Holunderlikör krijgt
dit jaar een vervolg. Hij is namelijk
zo goed in de smaak gevallen dat de
inwoners in september weer aan het
werk mogen.
Feinbrennerei Sasse had bij de
productie beloofd dat van elke
verkochte liter een euro naar lokale
natuurbeschermers zou gaan. Die
belofte wordt 4 september ingelost
door het overhandigen van een cheque ter waarde van 2500 euro aan
de gemeente, die daarna een besluit
neemt over de bestemming.

