Woensdag 21 januari 2015

Vertrek
Sargon Gouriye, speler van topklasser HHC, verlaat de Hardenbergers
na drie seizoenen en keert terug
naar zijn vorige club Spakenburg.
De Enschedeër wil dichterbij de
Randstad wonen om de baankansen
van zijn partner te vergroten.

Expositie fotoclub
Fotoclub Natuur in Beeld exposeert
t/m 28 maart in de bibliotheek van
Hardenberg. Het onderwerp is
Voedselprocessen. De expositie is te
bezichtigen tijdens openingstijden
van de bibliotheek.

NL Doet
Op 20 en 21 maart steken veel maatschappelijk betrokken Nederlanders
de handen uit de mouwen tijdens
NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds.
Instellingen die een klus willen
laten uitvoeren en vrijwilligers die
aan de slag willen kunnen zich aanmelden bij NLdoet Hardenberg via
www.nldoet.nl. Voor ondersteuning
of extra informatie kan men een
beroep doen op Stichting Present
Hardenberg (06-57336644) of De
Stuw Hardenberg (0523-267478).
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.............

Net zoals in de herfst de bladeren
van de bomen vallen, in december de kerstboom in huis wordt
gehaald en met Pasen de eierconsumptie stijgt, komen allerlei
scholen rond de jaarwisseling met
verhalen hoe goed, uniek of vooruitstrevend ze zijn. En dat doen ze
niet zomaar, want de keuzes voor
vervolgopleidingen moeten binnenkort weer worden gemaakt.
Dit jaar was er een Hardenberger
school die ècht iets bijzonders had
bedacht. Twee leerlingen van de
Nieuwe Veste in Coevorden hadden
de slaapritmes en schoolresultaten
van ruim 700 medeleerlingen onderzocht. Niet op eigen houtje, maar

begeleidt door een onderzoeker van
de Rijksuniversiteit Groningen.
En wat bleek? Leerlingen maken
toetsen ‘s middags beter dan ‘s ochtends. En scholieren met een vroege
biologische klok presteren beter dan
leerlingen met een late biologische
klok. Bijzonder, vond iedereen,
zelfs voorpaginanieuws van Trouw.
Terwijl het eigenlijk een open deur
is die wordt ingetrapt. Iedereen is
puber geweest en weet van zichzelf
hoe hij was. Precies, zeggen de onderzoekers, en dus moet je daar wat
aan doen. De schooldag later beginnen en de cijfers worden hoger. De
Nieuwe Veste in Hardenberg gaat
dat uitproberen.
Toevallig, nou ja, toevallig, heeft
Elsevier vorige week het jaarlijkse
schoolonderzoek gepresenteerd.
Ook van de drie vo-scholen in Hardenberg, waarvan de een begint om

8.00 uur, de ander om 8.05 uur en
de derde om 8.45 uur. Die laatste
school zou dus een stuk beter moeten presteren dan de eerste, daar
zit maar liefst drie kwartier tussen.
Als je dan de cijfers van Elsevier
bekijkt, bijvoorbeeld bij de havo,
dan blijkt er vrijwel geen verschil
te zijn. En vorig jaar ook niet.
Nou heeft toevallig, nou ja, toevallig, de NOS in december een
onderzoek gepresenteerd van slaaponderzoeker Gerard Kerkhof over
het chronische slaaptekort van
Nederlanders. Alle Nederlanders,
jong en oud, man en vrouw, bijna
allemaal slapen we te weinig en dat
heeft zijn weerslag op de prestaties.
Jonge vrouwen lijden het meest
onder slaapgebrek. Van vrouwen
tot 21 jaar heeft bijna de helft een
slaapstoornis. Volgens Kerkhof is
de meest waarschijnlijke verklaring

hiervoor dat vooral jonge vrouwen
te lijden hebben onder de hormonale ontwikkelingen die passen bij
hun leeftijdsfase. En dan helpt later
beginnen natuurlijk niks.
Wat Kerkhof ook heeft ontdekt is,
dat de biologische klok van jongeren aan het verschuiven is. Oorzaak:
de smartphone. Het blauwe licht
van dat apparaat zorgt daarvoor.
“Bovendien val je moeilijker in
slaap als je voor het slapen je hersens aan het werk zet met knopjes
bedienen of een vervelend bericht
leest.” Zijn advies: gooi die smartphone de slaapkamer uit.
Hoe dan ook, de Nieuwe Veste gaat
de theorie testen. En dat is ook goed,
want alleen dan kom je erachter of
de veronderstellingen kloppen of
dat het verhaal past in de jaarlijkse
goednieuwsshow.

Extra bochten voor de Vecht

Jazzmatinee
Jazzclub Hardenberg heet zondag
25 januari de band Shebob welkom
in de foyer van theater De Voorveghter. Het sextet bestaat uit een
zangeres met ritmesectie en twee
blazers. Aanvang 16.00 uur.

Cultuursubsidie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Overijssel heeft het afgelopen half
jaar ruim 16.000 euro uitgeven
aan culturele instellingen in de
gemeente Hardenberg. Onder meer
aan muziekvereniging Jubal uit
Dedemsvaart die 1.900 euro kreeg
voor aankoop van instrumenten,
aan de stichting Klooster Sibculo
die 5.000 euro ontving voor de
inrichting van een kloostertuin en
de stichting Promotie Gramsbergen die 3.500 euro kreeg voor de
aankoop van apparatuur voor het
openluchttheater.

Repair café
In natuurcentrum De Koppel wordt
zaterdag 24 januari een Repair Café
gehouden van 13.00 tot 15.30 uur.
Vrijwilligers zitten klaar om te helpen bij het repareren van apparaten,
kleding, meubels en accessoires
Mochten de spullen ‘gered’ worden tijdens het Repair Café, dan
wordt een vrijwillige bijdrage op
prijs gesteld. Hiervan worden weer
onderdelen en gereedschap gekocht.

Kritiek op gemeente
D66 in Hardenberg wil van B&W
weten of het klopt dat de Officier
van Justitie in Almelo kritiek heeft
geleverd op het milieutoezicht van
de gemeente. Hij zou dat gedaan
hebben in een rechtszaak tegen
ondernemer Hennie van der M. die
vervuild materiaal had opgeslagen
in Schuinesloot. Pas nadat buurtbewoners aan de bel trokken is er
actie ondernomen om de boel te
saneren. Mocht die kritiek juist zijn
dan wil D66 weten of de gemeente
Hardenberg wel genoeg mensen in
dienst heeft om milieudelicten op
te sporen.

redactie@sallander.nl
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Buurtbewoners, landeigenaren, de roeivereniging en natuurliefhebbers zoals Johan Poffers (r) waren bij de voorlichting aanwezig om te zien wat de
veranderingen in de loop van de Vecht voor hen betekent.

GRAMSBERGEN/LAAR - Een paar kilometer boven Gramsbergen, op de grens van de gemeente Hardenberg en het Duitse
dorpje Laar, krijgt de rivier de Vecht een extra slinger. Waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en de Landkreis
Grafschaft Bentheim nemen de komende twee jaar ruim 10
hectare grond op de schop. Dinsdag 13 januari zijn de plannen
toegelicht tijdens een druk bezochte inloopavond in het dorpshuis van Laar, met veel belangstelling van Nederlandse zijde.
Volgens de plannen wordt een
kunstmatige meander aangelegd,
zoals al eerder is gebeurd bij Loozen, Diffelen en Oud Bergentheim.
Verder wordt de noordelijke dijk

zo’n 150 meter van de rivier verwijderd zodat de Vecht meer ruimte
krijgt en in tijden van hoog water
de grensbewoners de voeten droog
houden. In het gebied wordt ook een

Saaie pot voetbal op De Boshoek
HARDENBERG – De samenvatting van RTV Oost van de voetbalwedstrijd HHC tegen IJsselmeervogels op zaterdag 17 januari had
een hele korte kunnen zijn. Geen

enkel beeld van de saaie eerste
helft en maar een paar seconden
van de schaarse hoogtepunten van
de tweede helft: de twee doelpunten
van HHC-middenvelder Hielke

ooibos aangelegd, met bomen die
tegen een paar druppels water kunnen. De nieuwe natuur kan interessant worden voor vogels, meende
de Hardenberger vogelkenner Johan
Poffers. Waar hij voordelen ziet in
het plan heeft de roeivereniging
Salland uit Gramsbergen toch wat
bedenkingen. Er worden obstakels
in de rivier aangebracht waardoor
de doorgang voor de roeiers wordt
bemoeilijkt. Of dat voldoende is om
door te gaan met de jaarlijkse Internationale Vechtrace tussen Laar
en Gramsbergen moet afgewacht
worden.

Wie er zeker van de werkzaamheden zullen profiteren zijn de
wandelaars. Op dit moment kan er
gewandeld worden van Laar naar de
twee beelden van staaldraad op de
grens van Duitsland en Nederland
en daarna wat moeizaam verder
naar Radewijk. Straks wordt dat
wandelpad verbeterd en wordt aan
de noordkant op de verplaatste dijk
ook een wandelpad aangelegd. Als
er ooit nog eens een veerpontje
komt - wat de bedoeling is maar nu
nog niet in de plannen is opgenomen – kan er zelfs een Rondje Laar
worden gewandeld.

Penterman, een paar gevaarlijke
corners van IJsselmeervogels en
een goede redding van HHC-keeper
Danes op een schot van oud-prof
Pascal Bosschaart. HHC won, dat
wel, maar dat was dan ook het enige
positieve dat vermeld kan worden.
“Beter drie punten in een slechte

wedstrijd dan nul punten in een
mooie wedstrijd”, was een veel gehoorde opmerking na afloop. Maar
nog mooier dan dat zijn drie punten
na een prachtige wedstrijd. Dat zou
zomaar kunnen in het volgende
duel, zaterdag 24 januari, wanneer
HHC op bezoek gaat bij FC Lisse.

