Woensdag 7 november 2012

Reünie Kloosterhaar

Vrijdagavond 18 januari 2013
houden enkele oud-spelers van de
het 1e elftal van vv Kloosterhaar
een reünie voor selectiespelers,
leiders en trainers uit de periode van
1970-1985. Dat was voor Kloosterhaar een bijzonder succesvolle tijd
met twee kampioenschappen. De
organisatoren vragen mensen die
lectuur, films, anekdotes, kleding
etc. uit deze periode hebben en die
deze spullen beschikbaar willen
stellen contact op te nemen met
Roel Schoemaker, Groenedijk 1 in
Kloosterhaar (tel. 0523-242265, email roel.schoemaker@online.nl).

24-uur klaverjassen

Vrijdag 9 november gaat om 20.00
uur in het Grand Café van het Alfacollege in Hardenberg de tweede
editie van het 24-uurs klaverjastoernooi van start. De sponsorgelden
die de bijna 40 deelnemers bijeen
hebben geharkt zullen ten goede
komen aan het hospice ‘t Huis aan
de Vecht in Hardenberg. Publiek
is tijdens de marathon welkom op
vrijdag tussen 19.30 en 22.00 uur
en zaterdag tussen 09.00 en 20.00
uur. Twee jaar geleden zorgden de
kaartspelers ervoor dat een cheque
van ruim 8.000 euro overhandigd
kon worden.

Volgens vechtsporter Badr Hari
heeft zakenman Koen Everink op
een feestje zijn vriendinnetje Estelle
Cruyff beledigd (ex van voetballer Ruud Gullit en inderdaad, het
nichtje van) en heeft hij daarom
een corrigerende tik uitgedeeld.
Everink zelf zegt dat hij niemand
beledigd heeft maar alleen heeft
gezegd Hallo, ik ben Koen. Dat lijkt
een tegenstrijdigheid, maar beide
kanten van het verhaal kunnen waar
zijn. Want ik kan me voorstellen dat
je de opmerking Hallo, ik ben Koen
nogal beledigd vindt en dat die
onbeschaamde opmerking meteen
beantwoord moet worden met een
corrigerende tik die je eigen hand
tot bloedens toe verwondt.
Waar gaat dit over? Over het geneuzel waar de kranten – met
name de Telegraaf – al weken van
smullen. Bekende omhooggevallen
Nederlanders die door hun asociaal
gedraag met enige regelmaat justi-
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tie op hun dak krijgen. ‘Gewoon’
nieuws is niet meer voldoende, het
moet steeds gekker worden. De regionale krant Tubantia begint daar
ook al mee. Gemeenten moeten in
de toekomst een minimale omvang
hebben van 100.000 inwoners, werd
de afgelopen week gemeld na het
regeerakkoord van VVD en PvdA.
Er kunnen wel een paar weg, waaronder Hengelo, meldde het lijfblad
van heel Tukkerije. Dat hadden ze
niet zelf bedacht maar gevonden
op de puberale weblog GeenStijl.
Het voornamelijk kinderachtige
schrijfsel van dronken studentjes is
door de krant gebruikt om een heel
artikel te maken over gemeentelijke
herindeling. Volgende keer gaan
ze naar een kinderdagverblijf en
vragen ze de peuters wat die van de

wijziging van het stelsel van ziektekostenpremies vinden, waarna ze
de geproduceerde geluiden gaan
verwerken in een extra bijlage.
Gekkigheid, maar soms ook onfatsoen. Dat laatste vertoonde vorige
week het kleinste krantje van Hardenberg, de Stentor. Niet de redactiemedewerkers in Hardenberg,
maar hun collega’s in Zwolle. Dinsdag 6 november hebben zes scholen
voor voortgezet onderwijs in de
gemeenten Hardenberg en Ommen
hun jaarlijkse Beroepenmanifestatie
gehouden, waarbij meer dan 80
beroepsbeoefenaars kwamen vertellen over hun beroep. Daartussen
zaten een bakker, een notaris, een
verloskundige en een hovenier, om
maar eens een paar te noemen. En
een journalist, was de bedoeling.
Toevallig van de Stentor, maar het
had ook van een andere krant kunnen zijn. Een kleine 50 leerlingen

hadden zich ingeschreven voor
zijn voorlichting, maar vlak voor
de manifestatie meldde hij dat hij
niet kwam: de journalisten hadden
een werkconflict met de directie en
wilden uit protest alleen nog maar
datgene doen dat met hun dagelijks
werk te maken had. “Maar de lezers
en adverteerders zullen daar geen
hinder van ondervinden”, beloofden
ze. De organisatoren hebben nog
geprobeerd vervangers te vinden
(Windesheim in Zwolle bijvoorbeeld, die journalisten opleidt, en
de regionale krant Tubantia) maar
op zo’n korte termijn was dat een
hopeloze zaak. Een dringend beroep
op de beoogde voorlichter om de
scholieren niet in de steek te laten
werd niet eens beantwoord. Tja,
vroeger werd de krant een ‘meneer’
genoemd, tegenwoordig lijkt hij
meer op Badr Hari.
dwd@sallander.nl

Sportboulevard begint wat vorm te krijgen

Vogelatlas

Natuurcentrum De Koppel houdt
maandag 12 november van 20.00
tot 22.00 uur samen met Staatsbosbeheer een informatieavond
over de nieuwe SOVON-Vogelatlas
van Nederland. Deze avond is
georganiseerd om met vogelliefhebbers in contact te komen die
willen meehelpen met onderzoek
naar de winter- en broedvogels in
Noordoost-Overijssel.

Open Huis radiologie

De afdeling radiologie van het
Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg houdt donderdag 8 november Open Huis van 18.30 tot 20.30
uur. Laboranten geven uitleg over
de onderzoeksmogelijkheden en
laten alle apparaten en technieken
van dichtbij zien.

Gratis abonnement

Beter Wonen geeft alle inwoners
van Kloosterhaar de kans een
halfjaarabonnement af te sluiten
bij de plaatselijke bibliotheek. De
woningcorporatie betaalt dan de
abonnementskosten. Deze actie
loopt nog tot het eind van dit jaar en
is alleen geldig voor de inwoners uit
het postcodegebied 7694. Wie al lid
is kan een kleine attentie van de bieb
in ontvangst nemen. Beter Wonen
hoopt met deze actie de leefbaarheid
in Kloosterhaar in stand te houden.

Vogelshow
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HARDENBERG - Een sporthal komt er voorlopig niet en ook het
beoogde regionaal techniek centrum zal er geen plek vinden, maar
een zwembad staat wèl op de lijst en er is al een begin gemaakt met de
aanleg van een atletiekaccommodatie en velden voor beachvolleybal. De
bouw van de sportboulevard aan de Jan Weitkamplaan in Hardenberg
is vorige week officieel van start gegaan.

Vogelvereniging Zang en Kleur in
Gramsbergen houdt vrijdag 9 en zaterdag 10 november haar jaarlijkse
tentoonstelling in het voormalige
Gemeentehuis aan De Esch1 in
Gramsbergen. Voorafgaand aan de
vogelshow vindt een keuring plaats
en wijst een jury de prijswinnaars
aan in diverse categorieën. De tentoonstelling is gratis te bezoeken
op vrijdag vanaf 14.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Het startsein werd gegeven door bij het bouwbord tegenover de ingang
van het Röpcke-Zweers ziekenhuis vlaggen te hijsen van de gemeente,
bouwer Oranjewoud en de sportverenigingen Kangeroe en Spurt’88. Bij
de plechtigheid waren de gebruikelijke genodigden aanwezig, maar er was
ook een delegatie van vo-school De Nieuwe Veste. Tijdens besprekingen
over de invulling van de ruimte hebben zij onder meer aangegeven dat
de parkeerplaatsen zo ingericht kunnen worden dat ze geschikt zijn voor
bijvoorbeeld voetbalpartijtjes. En het was ook hun idee om één van de
parkeerplaatsen lager aan te leggen dan de rest. Bij vorst kan water naar
de parkeerplaats worden geleid zodat er geschaatst kan worden.

Diabetes

Ambitieus paardenproject Bemboom

De Hardenberger huisartsen en
apothekers houden woensdag 14
november samen met het ziekenhuis
een informatiemarkt over diabetes
mellitus. De markt wordt gehouden
in zaal Mulder in Hardenberg, van
19.00 tot 21.30 uur.

redactie@sallander.nl

Ponypark Slagharen mag dan niet
meer in zijn oude vorm bestaan
en ook de naam herinnert in niets
meer aan dieren nu het park enkele
jaren geleden een attractiepark is
geworden, maar toch is er een kans
dat de naam Slagharen verbonden
blijft met paarden.
Aan de Zwarte Dijk, tegenover
sportpark De Kei, wil Bouwe

Bemboom uit Emmen - zoon van
ponyparkoprichter Henk die zich
sinds de internationalisering van het
bedrijf Bembom laat noemen – een
handelsstal, een fokkerij en een trainingsstal voor Arabieren vestigen.
Voor zwarte paarden, wel te verstaan. De voormalige veeboerderij
moet omgebouwd worden tot een
project waar winst wordt gemaakt,

Als de velden en parkeerplaatsen zijn aangelegd kan met de bouw van
een zwembad worden begonnen. B&W hebben vorige week besloten om
hiervoor een kleine 5 miljoen euro uit het spaarpotje van het zwembad
te halen. Omdat een nieuw bad jaarlijks minder geld kost dan het oude
zwembad De Marsch gaat de gemeente dit voordelige verschil ook inzetten
voor de bouw, zodat er in totaal 8,5 miljoen euro beschikbaar is. Daarvan
is 7 miljoen nodig voor het bad en de rest voor sloop van het oude bad en
voor het verlies van de boekwaarde. Uiteindelijk is de gemeente met het
nieuwe bad jaarlijks net zoveel geld kwijt als nu met het oude bad, zeggen
B&W. Het zwembad krijgt 6 banen van 25 meter lang, er komt een bad
voor doelgroepen van 10 bij 12 meter, een peuterbad van zo’n 30 m2 en er
komt een schuifwand naar een buitenterras van 200 m2. Geen buitenbad,
want dat vindt het college te duur. Maar om de bezoekers wat langer in
het badcomplex te houden komen er wel voorzieningen als een stoombad
of sauna. Een horecaruimte zal eveneens niet ontbreken. De gemeente
wil kijken of de bouwer van het zwembad niet alleen de bouw voor zijn
rekening neemt maar ook het onderhoud en als het kan zelfs de exploitatie.
maar dat volgens Bembom ook een
educatieve en maatschappelijke
doelstelling heeft. Het project zou
zelfs kunnen uitgroeien tot een
belangrijke economische drager
voor Slagharen, is de hoopvolle
verwachting van de gemeente Hardenberg.
Om de bouw mogelijk te maken van
stallen, personeelsverblijven, lesruimtes voor mbo- en hbo-leerlin-

gen die een studie paardenhouderij
volgen, gastenverblijven, maneges
en tribunes, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. “Dat past
binnen ons denken van verbrede
landbouw, dus B&W steunen het
initiatief”, zegt wethouder Jannes
Janssen. Om de gang erin te houden
stelt het college voor dat de heer
Bembom op korte termijn contact
opneemt met de dienstdoende
ambtenaren.

