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Kortweg
Trainer – Eind december ging het
verhaal al rond dat de 42-jarige
Marcel Groninger na 6 jaar trouwe
dienst Be Quick Groningen zou verlaten en in Hardenberg de opvolger
moest worden van HHC-trainer Ted
Verdonkschot. “Maar wij waren nog
met de afronding van de onderhandelingen bezig, dus konden we toen
nog niets bevestigen of ontkennen”,
vertelt voorzitter Louis Breukelman
van HHC. Nu is wèl alles in kannen
en kruiken en kan de zoektocht
naar een coach die past bij de filosofie, de cultuur en de sfeer van de
vereniging worden beëindigd. Wat
dat inhoudt wil Breukelman wel
uitleggen: “HHC is op zoek geweest naar een trainer die uiteraard
vakbekwaam is, maar die daarnaast
verder kijkt dan alleen de eerste selectie, hij moet oog hebben voor de
vereniging als totaal. Dus aandacht
voor de leden, de supporters en de
sponsoren. Dat past bij een club als
HHC. En wij denken dat Groninger
over die eigenschappen beschikt.”

Ik heb het niet helemaal goed
kunnen meemaken, vorige week
donderdag tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hardenberg,
maar klopt het dat burgemeester
Snijders aan het eind van zijn toespraak zong Waar gaan we in het
nieuwe jaar naar toe?, terwijl zijn
vrouw Geeke het toneel van theater
De Voorveghter opliep?
Voor mij zaten wel 300 man: allemaal ambtenaren, raadsleden en
mensen die iets van de gemeente
moeten hebben. En natuurlijk lui
die voor de sportverkiezing waren
gekomen. Het was dus niet goed te
zien en te horen, maar het zou me
niet verbazen als het zo was, want
tenslotte had Snijders ook een beroemde zin uit de 1973-conference
van Wim Kan gebruikt: Zuinig over
de drempel. En Kan sloot altijd zijn
Nieuwjaarsconference af met dat
lied terwijl z’n vrouw ook mocht
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laten zien dat ze nog bestond. Nou
heeft de vrouw van burgemeester
Snijders dat niet nodig, denk ik, nu
zij onlangs een eigen bedrijfje is
begonnen getiteld ComPassie, maar
zeker weten doe ik het niet.
Door al dat geroezemoes om mij
heen heb ik trouwens van die hele
toespraak niet veel meegekregen.
Maar ik kan wel ongeveer raden
waar het over ging: samenwerken,
noaberschap, de gemeente krijgt
meer taken en minder geld, pijnlijke
keuzes maken, de burgers moeten
zelf de handen uit de mouwen steken enz. enz. Eigenlijk de geijkte
woorden. Ik zou die in een Nieuwjaarsspeech niet gebruikt hebben.
In geen enkele speech trouwens.

Helemaal kapot gekauwd. En ook
geen woorden als transitie, verduurzaming, informatisering. Wat
zeg ik, ik zou helemaal niets gezegd
hebben maar beelden hebben laten
spreken. Minder geld? Laat een
lege portemonnee zien. Noaberschap? Toon de vrijwilligers van de
voedselbank. Samenwerken? Geef
even aan hoe de brandweer van Hardenberg over de gemeentegrens en
zelfs de landsgrens hulp kan bieden
en ontvangen.
Ik zou Piet-Cees hebben gevraagd.
Piet-Cees is CDA-raadslid en hij
heeft een bedrijfje dat videoproducties maakt. In ruil voor zijn bijdrage
had ik de CDA’ers beloofd dat ze
nog vaker dan nu als eerste in de gemeenteraad hun zegje mogen doen,
hoewel dat niet zo makkelijk is. Of
dat hun fractievoorzitter af en toe
een beetje voor vierde wethouder

mag spelen, zoiets. Piet-Cees zou
de speech visualiseren (de woorden
in beelden vertalen), er was dan
tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst
3 minuten lang èchte aandacht
omdat beelden nu eenmaal meer
trekken dan woorden en daarna kon
Die heiße Schlacht am kalten Buffet beginnen. Zien en gezien worden
tijdens het eten en drinken, zodat je
na afloop volop kon twitteren dat
het zo geweldig was geweest, erg
druk ook, dat je goed hebt gegeten
en veel gelachen en dat je er veel
energie door hebt gekregen (wat
onzin is, zoiets kost energie tenzij je
Red Bull hebt gedronken, een Mars
hebt gegeten of coke hebt gesnoven). En vervolgens kon iedereen
moe maar voldaan huiswaarts keren
met sterke verhalen over de beste
Nieuwjaarsbijeenkomst ooit. Veel
heil en zegen!
dwd@sallander.nl

Oranje golf in het water van de Oldemeijer

Herindeling - Nu het nieuwe kabinet graag wil dat er alleen nog maar
gemeenten bestaan van minstens
100.000 inwoners wil OpKoers weten hoe B&W van Hardenberg hier
tegenaan kijken. De partij vraagt dit
met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2014 worden gehouden. Kennen Ommen en
Hardenberg dan nog afzonderlijke
verkiezingen of zou het ook kunnen
dat de ambtelijke fusie dan gevolgd
wordt door een samenvoeging van
beide gemeenten?
In zijn antwoord schrijft het Hardenberger college dat wat B&W
betreft een bestuurlijke fusie niet
aan de orde is maar dat de gemeenteraad zelf anders kan beslissen. En
zo denkt Ommen er ook over, weet
het college te melden.
Onderhoud - Het beheer en eigendom van de begraafplaats in
Sibculo is vorig jaar overgegaan
van de protestantse kerk naar een
stichting, met een bestuur waarin
vertegenwoordigers zitten van de
begrafenisverenigingen Sibculo en
Kloosterhaar en Plaatselijk Belang.
Over het algemene onderhoud aan
paden en groen is de stichting tevreden, maar niet over het onderhoud
van de graven. In eerste instantie
worden de grafeigenaren gewezen
op hun verantwoordelijkheid maar
mocht dat niet helpen dan worden
andere maatregelen overwogen,
schrijft de stichting in het dorpsblad
De Kloosterhaarder.
Schilderijen – De schilderijen die
15 september zijn gemaakt voor de
manifestatie Stedekunst in Gramsbergen worden geëxposeerd. In het
plaatselijk museum is tot 1 maart
een expositie te zien van de werken
van onder meer schaatsster Gretha
Smit, zangeres Marjon Boonstra,
dominee Geralda Rohaan en het
burgemeestersechtpaar Snijders.
Ook van de schilderijtjes van de 126
kinderen die hebben meegedaan is
een aantal te zien tijdens de tentoonstelling. De officiële opening
is vrijdag 11 januari n het museum
aan het Meiboomsplein.
Samen eten – De werkgroep Noaberschap in Kloosterhaar houdt
woensdag 16 januari een gezamenlijke maaltijd in dorpshuis ’t Haarschut. Opgeven kan tot 14 januari
12.00 uur bij Gerie Kampman (tel.
0523-242173). De maaltijd begint
om 17.30 uur, maar het dorpshuis is
al vanaf 17.00 uur geopend.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG - Het is als het
eten van een stoofschotel: de voorbereiding duurt erg lang en in een
paar happen is alles weg. Wekenlang voorpret en na een paar
minuten is het evenement voorbij,
de Nieuwjaarsduik in zee, vijver
of brede sloot. Overgewaaid uit
Noord-Amerika en op 1 januari 1960 voorzichtig in Zandvoort
aanbeland. In Hardenberg wordt
de Nieuwjaarsduik al enkele jaren

georganiseerd door zwem- en waterpolovereniging De Grunte.
In het water van recreatieplas De
Oldemeijer – soms ijskoud, maar dit
keer vooral stinkend – is het op 1 januari om 13.00 uur een gekrioel van
rennende, gillende en spetterende
mensen die daarna snel de tent met
warme kachel opzoeken. Dit jaar
waren er zo’n 150 deelnemers die
voor evenzoveel supporters hadden

gezorgd. Overigens renden velen
nog een tweede keer omdat de
watertemperatuur van 6 graden het
toeliet iets langer dan gewoonlijk
de held uit te hangen.
Hardenberg was één van de 100
officiële Unoxduiken, wat wil zeggen dat het evenement is aangemeld
bij Unox en dat het bedrijf daarna
oranje reclamemutsen en blikken
erwtensoep levert. Dankzij enkele

Branden op recreatiepark Stoetenslagh
RHEEZERVEEN – De brandweer van de gemeente Hardenberg is vorige week twee keer
uitgerukt voor een brand op
recreatiepark Stoetenslagh in
Rheezerveen.
De eerste keer was in de
nacht van 2 op 3 januari
toen een recreatiewoning in
brand stond. De brand werd
ontdekt door een buurvrouw die de 25-jarige bewoner alarmeerde. Samen
hebben ze nog geprobeerd

te blussen maar dat karwei moesten ze aan de brandweer overlaten.
Omdat de wind gunstig stond was
er geen brandgevaar voor de overige
woningen. Later in de nacht is de
37-jarige bewoonster aangehouden

op verdenking van brandstichting.
Donderdagmorgen 3 januari stond
een recreatiewoning op het chaletgedeelte van het Stoetenslagh in
brand. Vermoedelijk is de brand
ontstaan in de slaapkamer van
de woning. De bewoners
waren ten tijde van het ontVerwarmen met gratis energie uit uw tuin?
staan van de brand niet aanwezig. De binnenzijde van
het pand is totaal verwoest
door het vuur, de rook en
HR warmtepompen & zonne-energie
het bluswater. Onderzoek
Advies, engineering & service
zal moeten uitwijzen wat de
WWW.ENERSO.NL
oorzaak is geweest.

sponsors kon de zwemclub ook
iets terugdoen. Niet aan Unox maar
aan een goed doel. De Cliniclowns
krijgen binnenkort een bedrag van
300 euro op hun bankrekening bijgeschreven.

HHC wint
Protostoernooi
EMMEN - Het 36ste Protos
Weering Zaalvoetbaltoernooi is
gewonnen door HHC uit Hardenberg. De topklasser won
in een afgeladen Sporthal Angelso in Emmen in de finale
met 4-1 van Hollandscheveld.
Hollandscheveld kwam in de eerste
helft nog wel op op voorsprong,
maar de Hardenbergers scoorden
direct de gelijkmaker. In de tweede
helft maakte HHC de favorietenrol
waar en won het voor de vierde
keer in de clubhistorie het Protos
Zaalvoetbaltoernooi na 1988, 2006
en 2008. Topschutter van de avond
was HHC-er Dennis Krohne met
vijf treffers.

