Woensdag 5 februari 2014

Kortweg
Natuur in beeld - Dinsdag 11
februari geeft Piet Westerveld
in natuurcentrum De Koppel in
Hardenberg een show van beeld
en geluid over natuur en cultuur.
De voorstelling begint om 20.00
uur en eindigt rond 21.45 uur. Piet
Westerveld houdt zich al meer dan
40 jaar bezig met natuurfotografie.
Vanaf 2012 richt hij zich geheel op
het maken van audiovisuele shows.
Deze worden op een scherm van
drie meter breed vertoond. Te zien
zijn onder meer beelden van de
Vecht, een vlindertuin, een rondreis
door IJsland, het Geuldal in Limburg en Venetië. Als zich minder
dan 10 personen aanmelden gaat de
voorstelling niet door.
Historie – De geschiedenis van
het Erve Lennips aan de Rondweg
in Den Veld is sinds kort te boek
gesteld. Schrijver van het werk is
Jan Altena, die vorig jaar ook al
een boek heeft uitgegeven over
de Tweede Wereldoorlog in Ane.
Het eerste exemplaar van het boek
is vrijdag aangeboden aan Klaas
Bolks, voorzitter van de historische
vereniging Gramsbergen.

Misschien kent u de Belgische
speelfilm Daens, over een priester
die opkwam voor zijn arme parochianen in plaats van braaf te doen
wat de heersende klasse van een
priester verwachtte, namelijk het
volk laten gehoorzamen. Als u die
film niet kent wordt het toch echt
tijd hem eens te huren. In de film
zit een gedeelte waarbij de kiezers
worden opgeroepen te stemmen op
de katholieke kandidaat Charles
Woeste. Die oproep wordt gedaan
in het café, waar de mannen gratis
bier en worsten krijgen uitgedeeld.
Alleen de mannen, want er was nog
geen vrouwenkiesrecht.
Er is in 150 jaar wat dat betreft niet
veel veranderd. De jongste kandidaat van D66 riep via Twitter op
erwtensoep met hem te komen eten
als start van de campagne. Niet in

ergee
.............

het café, want hij is nog geen 18 jaar
en heeft wellicht weinig te zoeken
in de kroeg, maar op de Markt in
Hardenberg. Ook Liberaal Hardenberg had iets uit te delen. Dankzij
sponsoring van Albert Heijn kreeg
elke voorzitter van Plaatselijk Belang een taart voor zijn parochianen.
In plaatsen met een Buurtkamer is
hij daar uitgedeeld. Volgens Liberaal Hardenberg is dat de plek waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten
en waar activiteiten worden gedaan,
zoals in de tijd van Daens het café
die functie had. De pers mocht bij
de eerste taartuitdeling ook op visite
komen. “En wie weet is er nog een
stukje taart over…..”, zo liet de
partijchef weten.

Op het moment dat u dit leest is
die happening achter de rug. De
start van de verkiezingscampagne
is geweest, de taart is uitgedeeld en
Liberaal Hardenberg heeft bekend
gemaakt wie eventueel als wethouder naar voren wordt geschoven.
“We zijn heel blij met de peilingen”,
schrijven de LH-ers in een persbericht, alleen weet ik niet welke
peilingen ze bedoelen want een
lokale Maurice de Hond hebben we
niet. Toch hou ik wel van dit soort
grappig optimisme. De vorige keer
kreeg de partij 1 zetel. Om mee te
kunnen doen heb je toch gauw een
zetel of 5 nodig. Prachtig dat je dan
gewoon durft te zeggen dat je wel
even een wethouder wilt leveren.
Het CDA is eveneens begonnen.
En ook met eten en drinken. Met
een ontbijt, om precies te zijn. Niet

bestemd voor de kiezers, maar voor
de concurrenten, om duidelijk te
maken dat ze moeten opstaan want
de verkiezingsstrijd is begonnen.
Nou ja, strijd? In Hardenberg zijn
de meeste partijen het altijd aardig
met elkaar eens, dus wordt het zoeken met een vergrootglas naar iets
afwijkends. Dat afwijkende is wel te
vinden in de campagnestart van de
PvdA. Die partij heeft de aftrap voor
de lokale verkiezingen gegeven in
Utrecht, met allerlei landelijke kopstukken. Ook andere partijen zijn al
bezig hun coryfeeën de provincie in
te sturen, zodat we binnenkort weer
overstelpt raken met verzoeken om
gratis de komst van kamerlid-zus of
partijvoorzitter-zo aan te kondigen.
“Wie weet is er nog wat ruimte in
de krant over…..” Maar ik denk
het niet.

HHC verslaat koploper met ruime cijfers

Kanobaan – De wildwaterbaan is
de Vecht bij Hardenberg is vorige
week getest door de ontwerper,
de Engelsman Andy Laird. Deze
exepert heeft ook de Olympische
baan in Londen ontworpen. Uit de
test bleek dat enkele blokken in
de betonnen baan anders geplaatst
moesten worden om het verval
maximaal tot z’n recht komt. De
baan in Hardenberg is 150 meter
lang en heeft een verval van 1,5 meter. Hij is onderdeel van het project
Molengoot in het Vechtpark.
Vogelvoer – Bij natuurcentrum
De Koppel draait het zaterdag 8
februari tussen 13.00 en 15.00 uur
om vogelvoer. Tinus Ekkelenkamp
en Gait Hofsink laten zien hoe je
zelf vogelvoer kunt maken. Ze gebruiken daarvoor lege melkpakken,
frituurvet en zaad. Deze gevulde
pakken zijn ook te koop voor twee
euro per stuk.
Schoorsteenbrand – De brandweer
van Hardenberg is zaterdagavond
gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Stoetendijk in
Rheeze. Het betrof een vrijstaande
woning met pannendak. De alarmcentrale meldde dat de vonken uit
de schoorsteen kwamen en dat de
eigenaar al op het dak geklommen
was en er een doek op had gelegd.
Toen de brandweerlieden ter plaatse
kwamen zagen ze een vonkenregen
uit de pijp komen. Met behulp
van de hoogwerker kon men de
schoorsteen bereiken die vervolgens werd geveegd. In de pijp zat
een gloeiende massa creosoot, die
de vonkenregen had veroorzaakt.
Afval - Staatssecretaris Wilma
Mansveld van Infrastructuur en
Milieu wil de hoeveelheid afval
die wordt gestort en verbrand halveren. In 2020 moet 75% van het
huishoudelijk afval en het afval
van kantoren en winkels gescheiden
worden ingezameld. Mansveld kondigde dit voornemen deze week aan
in een brief aan de Tweede Kamer.
De ROVA-cijfers van 2013 over
omgekeerd inzamelen in Staphorst,
Dalfsen, Hattem, Steenwijkerland
en Zwolle laten zien dat deze
gemeenten op 79% zitten. Sinds
begin januari wordt deze manier
van inzamelen ook toegepast in de
gemeente Hardenberg.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG – Het begint een beetje de gewoonte te worden dat
wanneer HHC tegen de koploper van dat moment speelt de lijstaanvoerder het onderspit delft. Zaterdag in de thuiswedstrijd tegen
Kozakken Boys was dat niet anders. De enige manier om deze traditie
te doorbreken is door zelf koploper te worden. Of door te verliezen
uiteraard, maar dat hebben de Hardenbergers al zeven wedstrijden
achtereen niet gedaan. Op een vol sportpark De Boshoek (1300 toeschouwers) werden de Brabanders uit Werkendam met 4-1 verslagen.
Wie alleen de eerste helft heeft gezien zal niet geloven dat HHC uiteindelijk
aan het langste eind heeft getrokken. Twee voorzichtige ploegen die de toeschouwers aanvankelijk een vrij saaie wedstrijd voorschotelden. Met twee
cadeautjes die voor de ruststand van 1-1 zorgden. Het eerste presentje werd
uitgedeeld door HHC-verdediger Patrick Jurgens, die op de bal ging staan
waardoor de spitsen van Kozakken Boys een niet te missen kans kregen.
De gelijkmaker was een cadeau van scheidsrechter Van der Wielen, die vlak
voor de rust een strafschop aan HHC-er Hielke Penterman gaf omdat hij
volgens de arbiter onderuit werd gehaald door keeper Munten. In werkelijkheid liet Penterman zien dat de jaren aan de toneelschool niet voor niets
waren geweest. Hij benutte overigens de toegekende strafschop feilloos.

Reis naar Auschwitz
KLOOSTERHAAR - Bij voldoende belangstelling wil Plaatselijk
Belang Kloosterhaar een reis naar
Auschwitz organiseren. Het vertrek
is op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag ) en de terugkomst staat
gepland op zondagavond 1 juni.
Vrijdag staat een bezoek aan de
restanten van het vernietigingskamp
Auschwitz op het programma. Za-

terdag wordt eerst Krakow bezocht
waar een stadswandeling wordt
gemaakt en ‘s middags gaat de reis
naar de zoutmijnen van Wieliczka.
Hier wordt onder meer een bezoek
gebracht aan de beroemde zoutkamer Kapel van de zalige Kinga. Na
terugkomst in Kloosterhaar wacht
een diner dat wordt verzorgd door
de kookploeg van Noaberschap.
Volgens medeorganisator Freddy

Na rust speelde HHC veel agressiever, het lukte nu wel een pass over vier
meter bij een medespeler te krijgen in plaats van bij een tegenstander en
de snelheid van de voorwaartsen werd beter benut. De 2-1 door Tiemen
van Hezel lag dan ook in de lijn der verwachting. Toen even later Ismail
Yildrim bewust HHC-aanvaller Sargon Gouriye van achteren tackelde
terwijl hij niet meer bij de bal kon bleef voor de arbiter niets anders over
dan rood te trekken. Volgens enkele supporters uit Werkendam maakte Van
der Wielen daarmee een eind aan de wedstrijd, maar de tv-beelden lieten
zien dat de scheidsrechter een juiste beslissing had genomen. Hierna wist
HHC nog uit te lopen naar 4-1 door doelpunten van (opnieuw) Penterman
en Van Hezel. Voor enkele fans van Kozakken Boys was dat moeilijk te
verteren, zodat voor het eerst in het bestaan van de Topklasse de HHCstewards moesten ingrijpen om erger te voorkomen.
Top-3
Door de overwinning van HHC is het gat tussen de top en de achtervolgers
wat kleiner geworden. Koploper is nu IJsselmeervogels met 35 punten,
gevolgd door Kozakken Boys dat evenveel punten heeft maar een slechter doelsaldo terwijl HHC derde staat met 33 punten. Komende zaterdag
moeten de Hardenbergers op bezoek bij FC Lisse.
Ekkel is het initiatief tot deze reis
al ontstaan bij de onthulling van
monumenten bij de voormalige
joodse werkkampen Balderhaar en
Kloosterhaar in 2005, toen door
enkele aanwezigen werd geopperd
een reis naar Auschwitz te maken.
Negen jaar later lijkt dat toch nog
werkelijkheid te worden. Om de reis
door te laten gaan hebben de organisatoren minimaal 30 aanmeldingen
nodig. In dat geval bedraagt de prijs

399 euro all in, dus inclusief vervoer, overnachtingen, ontbijt, diner
en entree. Als zich meer deelnemers
aanmelden wordt de reis goedkoper.
De deelnemers hoeven geen lid te
zijn van Plaatselijk Belang Kloosterhaar en ook niet woonachtig te
zijn in Kloosterhaar. Voor meer
informatie kan contact worden opgenomen met de heer H. Nijeboer,
tel: 0523-242196.

