Woensdag 8 januari 2014

Kortweg
Winterwandeling – In Kloosterhaar wordt zondag 19 januari de
jaarlijkse winterwandeling gehouden door de Engbertsdijksvenen.
De start is vanaf 15.00 uur bij de
boerderij van Staatsbosbeheer.
Deelname is gratis maar een vrije
gift wordt op prijs gesteld. Onderweg kan genoten worden van muziek, zang en dans, uitgevoerd door
plaatselijke verenigingen. Niemand
hoeft honger te lijden, want er is onderweg van alles verkrijgbaar, zelfs
raasdonders met spek en uien. De
inwoners van Kloosterhaar wordt
gevraagd lopend of per fiets naar
het startpunt te gaan om parkeerproblemen te vermijden.
Bomen – Leerlingen uit groep 5
van CBS De Akker in Gramsbergen
hebben eind december met hun
leeftijdsgenoten uit het Duitse dorp
Laar en middelbare scholieren uit
Emlichheim bomen geplant. Dat
gebeurde in een nog aan te leggen
Toekomstbos, net aan de Duitse
kant van de grens. Het doel van
het bomenproject is de leerlingen
op een educatieve wijze kennis te
laten maken met het nut van duurzame bossen in combinatie met de
CO2-vermindering. Deze eerste
keer hebben de scholieren 50 eiken
geplant. Het is de bedoeling dat er
ooit een bos van 4000 bomen staat.
De school uit Gramsbergen doet
mee aan het project omdat het een
partnerschool is van de Grundschule in Laar.

Best moedig van het Hardenbergs
Christelijk Mannenkoor, om in het
clubblad Legato een verslag te laten
schrijven van een optreden door
iemand die niet van mannenkoren
houdt. Het is een zij, partner van
een HCM-lid. En dus wel liefhebber
van mannen, maar niet van wat ze
als bassen en tenoren in gezamenlijkheid voortbrengen. En ook wel
liefhebber van mannenstemmen,
maar dan vervlochten met de stemmen van vrouwen, zoals in haar
eigen koor Zevenmaal. Dat koor
verzorgde zondag 22 december in
de Höftekerk in Hardenberg een
programma van Lessons and Carols, met zo’n beetje 40 vrouwen en
slechts 9 mannen. De mannenkoren
in de regio hebben vrijwel niets
overgelaten voor de gemengde koren. Het HCM telt zo’n 140 leden en
de wens is om de 150 vol te maken,
noteert de voorzitter in Legato.
Ik zou zeggen: elk mannenkoor
halveren en de bassen en tenoren
verdelen over de noodlijdende gemengde koren.
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Over koren gesproken: Tweede
Kerstdag was er een sextet te horen
in Oud-Avereest, zes jonge meiden
uit Ruinen die zichzelf Pearl Voices
noemen, de parelstemmen. Je zou
het wat aanmatigend kunnen noemen, maar misschien is het wel een
correcte naam want de jongedames
waren anderhalf jaar geleden te
horen toen de opvolger van Peter
Snijders, de huidige burgemeester
van Hardenberg, werd geïnstalleerd
als burgemeester van De Wolden.
En dan neem je uiteraard niet
dorpskoor de Valse Kraaien om het
publiek te vermaken maar kies je
voor de Pearl Voices.
Er waren Tweede Kerstdag veel
bezoekers bij de Reestkerk in OudAvereest, die allemaal de Levende
Kerststal wilden bezoeken, een evenement dat in eendrachtige samenwerking van Landschap Overijssel

en de Vrienden van de Reestkerk
was voorbereid. In vier voorstellingen, voor telkens 300 personen,
werd het Bijbelverhaal over de
geboorte van Jezus uitgebeeld
door schoolkinderen, met uiteraard
een oud-onderwijzer als verteller.
In afwachting van de voorstelling
wandelden velen even over de
Reestvonder naar Drenthe en weer
terug, maar dat was maar een korte
tocht en geen wandeling van 12
kilometer, die een wethouder van
Ommen met zijn gezin wilde lopen.
Tja, dat krijg je ervan als je een
BV-er bent, een Bekende Vechtdaller. Dan val je op als je een kaartje
wilt kopen voor een wandelroute
die niet in Oud-Avereest is uitgezet
maar in Beerze. Ook van Landschap
Overijssel, maar dan vijfvoudig wat
aantal deelnemers betreft. De vrouwelijke partner van de wethouder
was zeer stellig: een wandeling
van 12 kilometer met muzikanten
op strategische plaatsen, in OudAvereest. En als dat niet correct

was moest er iets mis zijn met de
website van Landschap Overijssel.
Afijn, ze zijn toch maar gebleven
en waarschijnlijk was het geen
verkeerde keus.
File op weg naar Beerze en tijdens
de wandeling zelf was er weinig
meer te zien dan de schoenzolen
van je voorganger. “Dit is toch vele
malen leuker en gezonder dan met
stress je een weg te moeten banen
op zo’n overvolle meubelboulevard”, schreef een bezoeker op de
website van RTV Oost. De beste
man moet wel veelvuldig naar de
wijnfles hebben gegrepen tijdens
het kerstdiner, om zo’n uitspraak
te durven doen. Elk evenement in
Overijssel op Tweede Kerstdag
was vol. Niet gewoon vol maar
boordevol, overvol. Er is in mijn
ogen maar één oplossing om dit in
het vervolg te voorkomen: gewoon
afschaffen die Tweede Kerstdag en
iedereen weer aan de slag met werk
of vrijwilligerswerk. Dat is nog eens
gezond.

Jongeren op zendingspad in Hardenberg

Arbeidspoule - Voor iedereen die
zonder werk zit in Kloosterhaar
houdt de plaatselijke werkgroep
Arbeidspoule een Voor-elkaarmarkt. Dat gebeurt woensdag 15
januari vanaf 20.00 uur in dorpshuis
‘t Haarschut. Het doel van de markt
is het hulp bieden bij de zoektocht
naar een betaalde baan en daarnaast mensen bijeen te brengen die
werkzaamheden in het dorp willen
uitvoeren zonder dat hun uitkering
in gevaar komt.
Grondfonds – Gemeenten met
onverkoopbare gronden waarvoor
wel plannen voor zijn gemaakt
kunnen die gronden overdragen
aan de provincie. Dat is althans het
plan van Gedeputeerde Staten. Het
gaat dan voornamelijk om gronden
die bedoeld zijn voor woningbouw
en bedrijventerreinen. Volgens
een eerste verkenning bedraagt
de waarde van die gronden zo’n
200 miljoen euro. Gedeputeerde
Staten stellen voor deze gronden
tegen boekwaarde over te nemen.
Daarnaast worden geen nieuwe
bestemmingsplannen meer in procedure genomen en ontstaat er een
reëel beeld van vraag en aanbod.
Provinciale Staten buigen zich in
januari over het voorstel.
Vliegende dokters – De Afrikaanse
gezondheidsorganisatie Flying
Doctor heeft 50.000 euro ontvangen van de Hardenberger Stichting
2015. Dat gebeurde vrijdag tijdens
het Wintercircus in theater De Voorveghter. Het geld wordt gebruikt
voor het verbeteren van de gezondheid van moeder en kind in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. De
Flying Doctors gaan de bewoners
van de sloppenwijk Kechene ondersteunen bij de aanleg van duurzame
bronnen van schoon drinkwater en
sanitaire voorzieningen. Ook wordt
de inwoners van deze sloppenwijk
uitleg gegeven over goede hygiëne.
De verwachting is dat door de gift
de gezondheid van zo’n 13.000
vrouwen en kinderen verbetert.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG – Nog niet zo lang geleden dacht je bij zendelingen aan
volwassen Nederlanders die naar Afrika en Azië trokken om daar over het
christelijk geloof te vertellen. Tegenwoordig zijn het voornamelijk jongeren,
die niet naar het buitenland trekken maar Nederland als hun zendingsgebied zien. Zaterdag 28 december was een groep van zo’n vijftig Teens in
mission (TiM) neergestreken in Hardenberg.
Vertellen over je geloof is voor volwassenen al moeilijk genoeg maar voor
jongeren helemaal. En het niet bij woorden laten maar dat geloof ook nog
eens uitdragen, dat is een extra uitdaging. Geen woorden maar daden, was

de laatste zaterdag van het jaar de leus in Hardenberg. Op een praktische
manier Gods liefde uitdelen door middel van een outreach, noemden de
jongeren het zelf. Oftewel op pad gaan om iets voor anderen te betekenen.
In Hardenberg probeerden ze zaterdagmiddag het winkelend publiek te
bereiken, met de Markt als uitvalsbasis. De jongeren deden dat onder meer
door het uitdelen van zelfgemaakte hapjes, door kinderen te schminken,
zelf geschreven liedjes ter gehore te brengen, te sporten met voorbijgangers
en ballonfiguren te maken die vervolgens werden uitgedeeld. De activiteit
in Hardenberg was de eerste outreach in Nederland van TiM.

Orkest speelt voor
water en elektriciteit

Verhuizing dorpsarchief Kloosterhaar

HARDENBERG - Het Britten
Jeugd Strijkorkest speelt zaterdag
25 januari in theater De Voorveghter in Hardenberg. Op zich niets
bijzonders, ware het niet dat een
Hardenberger stichting het motto
van het orkest heeft opgepikt en er
iets mee heeft gedaan. Dat motto
is: kwaliteit, warmte, bezieling en
plezier. Vooral de eerste drie woorden zijn de bestuursleden van de
stichting Our Energy Foundation in
het goede keelgat geschoten. Deze

stichting wil mensen in de derde
wereld aan elektriciteit en warm
water helpen door zonne-energie
te gebruiken.
Het geld dat betaald moet worden
voor het optreden van dit orkest
mèt de pianist Daniël Wayenberg
komt volgens de bestuurders Henk
Meulink en Johan Bel helemaal ten
goede aan het gebruik van zonneenergie. Het optreden begint om
19.30 uur. Daarvoor wordt door
middel van een korte presentatie
uitleg gegeven over het werk van
de stichting.
Meer informatie is te vinden op
www.ourenergyfoundation.com.

KLOOSTERHAAR – Het dorpsarchief van Kloosterhaar krijgt een
nieuw onderkomen. De historische
gegevens over het ruim 150 jaar
oude veendorp werden tot voor
kort bewaard in een gedeelte van
de voormalige veeschuur Nijeboer,
eigendom van Calduran Kalkzandsteenfabriek.
Onlangs heeft Calduran de gronden ten noorden van de Verlengde Broekdijk verkocht. Bij deze
verkoop zat ook de voormalige
veeschuur van Nijboer, zodat het
dorpsarchief moest omzien naar

een ander onderkomen. Dat is
gevonden in een ander pand van
Calduran, namelijk de boerderij van
Mollen aan de Verlengde Broekdijk.
De boerderij zal als expositie- en
ontvangstruimte voor
het dorpsarchief dienst gaan doen.
De onderwerpen van eerste exposities zijn al bekend, namelijk de
joodse werkkampen Balderhaar
en Kloosterhaar en de godsdienstonderwijzer Johannes Fredriks.
De openingstijden van het nieuwe
onderkomen worden binnenkort
vastgesteld.

