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Kortweg
Sneeuwbollen - In het museum in
Gramsbergen is tot en maart een
expositie ingericht door Klaas Heitbrink van ongeveer 140 sneeuwbollen uit allerlei landen. Verder loopt
nog de tijdelijke expositie over de
Gero- en Solafabriek en de vaste
expositie over de Slag bij Ane.
Knieperties - Riet van der Sluis
van de Saxenburgh Groep heeft 9
januari een cheque van 280 euro
in ontvangst genomen van Mini
en Herman Meier uit Hardenberg.
Het tweetal is al jarenlang vrijwilliger in zorgcentrum Clara Feyoena
Heem. Elk jaar bakken ze tijdens de
kerstmarkt knieperties, gesponsord
door de plaatselijke supermarkten.
Dit jaar waren dat 2000 stuks. Het
geld wordt gebruikt voor ontspanningsactiviteiten voor de bewoners.
Hotel - De komst van een hotel in
Diffelen is weer een stapje dichterbij gekomen. Vorig jaar november besloot de gemeenteraad van
Hardenberg mee te werken aan de
komst van een hotel met 18 kamers
bij restaurant De Gloepe. Er moest
nog wel aan allerlei voorwaarden
worden voldaan zoals het maken
van een bedrijfsplan en het inpassen van het gebouw in de groene
omgeving, maar daar is nu aan voldaan. Binnenkort ligt het concept
bestemmingsplan ter inzage, waar
nog veranderingen in aangebracht
kunnen worden. Als er geen commentaar komt is de volgende stap
dat het bestaande bestemmingsplan
ook daadwerkelijk wordt gewijzigd,
waarna er gebouw kan worden.

Ik vertelde vorige week een collega
over mijn oom in Wildervank. Toen
wij daar als kinderen logeerden, in
een tijd dat met vakantie gaan nog
niet algemeen was, werden we af
en toe ’s avonds wakker gemaakt.
Mijn oom had ijsjes meegenomen
maar zich niet gerealiseerd dat de
kleintjes al naar bed waren. Dat
heeft zoveel indruk gemaakt dat het
beeld vijftig jaar later nog op mijn
netvlies staat gebrand. Maar mijn
collega had een nog sterker verhaal.
Zijn vader was bij de vrijwillige
brandweer van Hardenberg. Na een
oefenavond werd steevast nageblust
bij café Potgiesser aan de markt.
Op weg naar huis werden dan
kroketten gekocht. Dat gebeurde
in de automatiek van Vlogman die
een slagerij had op de hoek van de
Fortuinstraat en de Lage Doelen:
twee kroketten voor een kwartje.

deweekdoor
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Uiteraard te laat voor de kinderen,
die dan de volgende ochtend de
etenswaren op hun nachtkastjes
vonden en zodoende koude kroketten als ontbijt hadden. Het gevolg
is dat mijn collega nog steeds zijn
kroketten het liefst koud eet.
Zou dat trouwens nog zo zijn, het
nablussen na een oefenavond?
Misschien niet, want de brandweer
is wel erg professioneel geworden.
De Hardenbergers – of eigenlijk de
Gramsbergenaren – hebben vorig
jaar afgesproken paraat te staan
voor het Duitse grensdorpje Laar,
totdat daar een brandweergroep
is gevormd. Toevallig meldde de
gemeentelijke persvoorlichter uit

Emlichheim vorige week dat zich
onlangs 19 vrijwilligers hebben
aangemeld, maar dat het nog wel
drie jaar duurt voordat ze zich
voldoende hebben bekwaamd in
het blussen van branden. Dat is dus
wat anders dan eventjes oefenen
en daarna gezellig pimpelen bij
Potgiesser.
De brandweer wordt groter en
groter. Niet doordat het aantal
vrijwilligers toeneemt, maar door
fusies met andere gemeenten. Nu
al zijn de korpsen van Hardenberg
en Ommen samengevoegd, straks
heb je regionale brandweergroepen.
Nog even en Hardenberg, Ommen,
Dalfsen en delen van Zuidwolde en
Hoogeveen vormen samen met het
afgescheiden dorp Den Ham een
nieuwe gemeente. Ik denk dat het
gemeentebestuur daar niet afwij-

zend tegenover staat, alleen moeten
de eerste stappen worden gezet
door de politieke partijen. OpKoers
vroeg daar onlangs specifiek naar,
want die partij wilde van B&W
weten of er voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 alleen
in de eigen gemeente actie gevoerd
moest worden of in de hele regio.
Het antwoord was dat B&W geen
fusieplannen hebben, maar de partijen kregen wel de hint dat het ze
vrij staat om zelf te beginnen over
een nieuwe gemeentelijke herindeling. Nu ik het daar toch over heb:
de lokale partijen hebben de eerste
stappen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 al gezet En dat
betekent dat diverse websites weer
uit de dood kunnen herrijzen. Maar
daarover een volgende keer meer.
dwd@sallander.nl

Schaatsmarathon valt in het water

Schrijven – De sluitingstermijn
voor het inleveren van opstellen
voor de Frits de Zwerverwedstrijd
nadert. Uiterlijk vrijdag 1 februari
moet het werk worden ingeleverd
voor de dertiende editie van de
opstel/essaywedstrijd die de IJsselacademie samen met het Frits de
Zwerverfonds heeft uitgeschreven.
Tot die datum kunnen jongeren van
14 t/m 18 jaar uit Noord-Overijssel
hun schrijftalent beproeven op het
thema Verlies, Verdriet, Verzet,
Vrijheid. Voor de beste inzendingen
worden drie prijzen beschikbaar
gesteld, van 300, 200 en 100 euro.
Het wedstrijdreglement kan bij de
IJsselacademie worden opgevraagd.
Jazz - De foyer van theater De
Voorveghter wordt zondag 27
januari weer omgevormd tot jazzpodium. Jazzclub Hardenberg
ontvangt dan het Trio Mathilde van
de Veen uit Twente (contrabas, slagwerk, piano), met als gast zangeres
Merel Moelker. Tussen 16.00 en
18.00 zullen naast de gebruikelijke
Engelstalige composities enkele in
de streektaal geschreven jazznummers te horen zijn.
Snert – Normaal geen eervolle
vermelding, als ze je een snertwief
noemen, maar zaterdag 9 februari
wel. Het Lachende Paerd in Den
Ham houdt dan voor de tweede
keer de wedstrijd Snertwief van
Twenterand, waarbij trouwens ook
mannelijke deelnemers welkom
zijn. Om 9.00 uur wordt in de keuken van de horecazaak begonnen
met de wedstrijd wie de lekkerste
snert maakt. Om 13.00 uur moet
het gerecht klaar zijn want vanaf dat
moment kan er geproefd worden.
De jury zal letten op receptuur,
bereiding, presentatie en smaak.
Inschrijven kan tot woensdag 6 februari via info@hetlachendepaerd.
nl onder vermelding van snertwief.

redactie@sallander.nl
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Woensdag werd volop gebruik gemaakt van de baan. Snelle senioren op de binnenbaan en de beginners voornamelijk op het gedeelte bij de kantine.
GRAMSBERGEN – Op twee
paarden wedden is ijsvereniging
Ons Genoegen in Gramsbergen
lelijk opgebroken.

een massale valpartij ontstond met
als resultaat diverse geblesseerde
rijders.

is niet bekend. Voorzitter Hilko
Odink van Ons Genoegen zegt in
de Stentor dat hij dat niet verwacht.
Volgens hem snapt de KNSB ook
wel dat er sprake is van overmacht.

de onmogelijkheid om de gaten te
dichten doordat het bijna niet vroor,
was de ijsbaan vrijdag de hele dag
gesloten. Voor het bestuur een
goede gelegenheid om de wonden
te likken en na te denken over de
vraag hoe deze toestand volgende
jaren kan worden voorkomen.

De teleurstelling bij de organisatoDe vereniging wilde vorige week ren was uiteraard groot. Vele uren
dinsdag graag de eerste marathon werk door veel vrijwilligers was in Door de massale valpartij met als
op natuurijs organiseren maar ver- korte tijd teniet gedaan. Maar het gevolg een geruïneerde ijsvloer en
loor van Noordlaren. Daarna ging bestuur was zelf medeschuldig,
het bestuur voor het organiseren van werd langs de baan gehoord en op
een KNSB-marathon voor dames internetfora. “Dan hebben ze niet de
en heren op donderdagavond. Maar eerste marathon van 2013 georganitussendoor, op woensdag, ging de seerd. Nou en? Waar gaat het om: de
baan open voor het publiek dat in eerste te zijn voor je eigen eer of de
grote getale naar de combibaan bevolking van dienst te zijn?”, was
HARDENBERG - Begin januari is een lijstje gepubliceerd waarin staat
aan de Kanaaldijk was afgereisd. zo’n reactie.
welke politieke partijen vorig jaar de meeste vragen hebben gesteld aan
Meer dan 1600 bezoekers, zo gaf
het bestuur aan. Het gevolg was Of het fiasco gevolgen heeft voor B&W. Blijkbaar hebben sommige raadsleden daarin een uitdaging gevondat door de grote belangstelling een volgende keer wanneer Grams- den om het dit jaar anders te doen, want er zijn in twee weken tijd maar
in combinatie met matige weers- bergen bij de KNSB aanklopt om liefst acht schriftelijke vragen ingediend. De laatste in de rij is een vraag
omstandigheden het ijs niet goed een marathon te mogen houden, van de VVD over het VVV-kantoor.
genoeg meer was voor het
Eind vorig jaar is de gecombineerde VVV-/ANWB-winkel in
houden van een marathon.
Verwarmen met gratis energie uit uw tuin?
Hardenberg-centrum gesloten. Wethouder René de Vent vertelde
De dameswedstrijd kon
toen dat er gesprekken waren met mogelijke opvolgers, waarbij het
nog wel worden afgewerkt,
VVV-agentschap en andere zaken gecombineerd konden worden.
maar de wedstrijd voor de
Dat duur de VVD te lang, want deze partij wil nu weten wat de
heren werd na 45 van de
HR warmtepompen & zonne-energie
gemeente heeft gedaan, waarom niet meteen na de sluiting een soort
100 ronden gestaakt. De
doorstart is geweest en of er voor het begin van het zomerseizoen
Advies, engineering & service
toestand van de baan was zo
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een nieuw VVV-agentschap in Hardenberg komt.
slecht geworden dat er zelfs

VVD wil terugkeer VVV

