Woensdag 4 februari 2015

Lichtketting
In Nordhorn wordt woensdag
4 februari een menselijke lichtketting gevormd als tegenwicht
tegen de groeiende geluiden van
vreemdelingenhaat en racisme
in Duitsland. Met zaklampen en
kaarsen wordt om 18.00 uur een
ring gevormd rond de Vechtesee,
om te laten zien dat Nordhorn voor
verscheidenheid en tolerantie kiest.
De demonstratie begint bij de VVVtoren met korte toespraken van
onder meer burgemeester Thomas
Berling en vertegenwoordigers van
joodse, christelijke en islamitische
organisaties. De laatste keer dat dit
gebeurde was 11 september 2001,
twee dagen na de aanslag op de
Twin Towers in New York.

Vertrek
In december kondigde HHCsterspeler Hielke Penterman zijn
vertrek aan bij de Hardenberger
topklasser. Vorige week maakte hij
bekend dat hij volgend jaar in de Jupiler League speelt bij Achilles’29.
Penterman tekent een contract bij
de Groesbeekse club voor 1 jaar.

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

We hebben weer een held! In de
week dat Michiel de Ruyter werd
gebasht door de 5 relschoppers
die ook al het Sintfeest in Gouda
hadden verstoord, is er een nieuwe
vedette opgestaan: een beveiligingsmedewerker van de NOS. Bij
de gijzelingsactie donderdag door
de 19-jarige Tarik Z. uit Pijnacker
hield hij het hoofd koel.
Doordat de zender op zwart ging en
een onheilspellende tekst onderaan
het scherm verscheen werd in diverse huiskamers fors gespeculeerd
over een eventuele live-onthoofding
van een van de weermannen, omdat
die veel winterse buien hadden
voorspeld terwijl er vrijwel geen
sneeuwvlok de aarde had bereikt.
Cabaretier Jan Jaap van der Wal

gooide zijn meelevende tweet alvast
de ruimte in: Je suis Gerrit Hiemstra, maar hij was gelukkig te vroeg.
Mede door het dappere optreden
van de medewerker die de zendtijd
eisende knaap naar een ongebruikte
studio loodste.
Voor het eerst in 60 jaar geen journaal, dat is bijna niet voor te stellen. En dat door een geesteszieke.
Tenminste, dat beweerde dezelfde
avond De Telegraaf. Op de voorpagina en in het commentaar van de
hoofdredacteur. “Bizarre gijzelactie
van geesteszieke jongen”, noteerde
Sjuul Paradijs. Dat kwam hem
prompt op een uitbundige felicitatie
te staan, omdat hij tien minuten na
het einde van de gijzeling de dader
al aan een psychiatrisch onderzoek
had kunnen onderwerpen. Fantastisch, reageerden weer anderen, het
Pieter Baan Centrum kan worden
gesloten want De Telegraaf kan op

afstand een diagnose stellen.
Eén van de meest besproken onderdelen van de gijzelingsactie was
de volgende dag het optreden van
de politieagenten Door de manier
waarop zij de studio binnenvielen en door het taalgebruik van
de dienders werd door menigeen
gedacht dat het geen echte gijzeling was maar een toneelstukje.
Nederlandse acteurs herken je bijna
overal door de manier waarop ze
hun tekst zeggen, namelijk alsof ze
in een amateurtoneelstukje spelen.
Of het lijkt alsof ze tekst oplezen
van slecht leesbare kaartjes. Dat
deden de agenten ook en helaas niet
synchroon met de actie. De gijzelnemer had na het binnenstormen
zijn wapen laten vallen, waarna een
agent schreeuwde dat hij zijn wapen
moest laten vallen. Maar blijkbaar is
dit wel de manier waarop opgetreden moet worden, want veiligheids-

expert Jaap Timmer vertelde tegen
het ANP dat er was ingegrepen
‘volgens het boekje’.
Volgens eigen zeggen had Tarik
gehandeld namens een hackerscollectief. Dat werd niet geloofd maar
klinkt toch aannemelijk. Normaal
gesproken gaan hackers collectief
computers van grote bedrijven of
instellingen kraken om gaten in de
virtuele beveiliging te ontdekken.
Nu was het om gaten in de fysieke
beveiliging te vinden. En die zijn
gevonden. De nationale rampenzender op zwart, dat kan niet en dus
wordt dankzij de actie onderzoek
gedaan naar de back-up van NPO
1 als rampenzender.
En Tarik? Ach, met wat goede medicijnen moet hij toch weer op het
rechte pad gebracht kunnen worden,
diagnosticeer ik op veilige afstand
van de gebeurtenissen. Eind goed,
al goed.

Geen mixje op de scooter

Dubbele pech
Vrijdagmorgen 30 januari zijn drie
mannen uit Hardenberg van 19, 29
en 27 jaar aangehouden in de buurtschap Stegeren voor harddrugbezit.
De drie Hardenbergers waren kort
daarvoor door de gladheid met
hun auto in een sloot beland aan
de Driehoekweg. Toen agenten te
hulp schoten roken die een sterke
henneplucht. In de auto werden de
nodige wikkels wiet en harddrugs
gevonden. De drugs zijn in beslag
genomen. De Hardenbergers zijn
voor nader onderzoek ingesloten.

Autismevoetbal
Stichting Aangepaste Recreatie
en Sport (STARS) wil samen met
de voetbalverenigingen Hardenberg’85 en HHC voetbal voor
kinderen met autisme opzetten. Het
is de bedoeling met een voetbaltraining te beginnen, met af en toe een
wedstrijdje. De eerste bijeenkomst
is maandag 9 maart van 16.30 tot
17.30 op het veld van Hardenberg’85 in Baalderveld. De kosten
bedragen 2 euro per training. In
eerste instantie wordt er tien weken
getraind. Als er genoeg belangstelling is krijgen de trainingen in het
najaar een vervolg. Voor informatie
en opgave kan men bellen met Anneke Schippers op 0523-267478.

Vechtzomp
De Duitse Vechtzomp in Laar wordt
dit voorjaar in gebruik genomen,
de Nederlandse in de gemeente
Hardenberg een jaar later. Beide
toeristische boten, naar voorbeeld
van de vroegere platbodems die op
de Vecht voeren, worden gebouwd
bij scheepstimmerwerf Vechtezomp
bij Houtindustrie Gramsbergen.
De gemeente Hardenberg besloot
vorige week de bouw financieel te
steunen met 15.000 euro en garant
te staan voor eenzelfde bedrag.

Lezing
Donderdag 5 februari verzorgt de
schrijver van historische jeugdromans Rob Ruggenberg een lezing
bij boekhandel Heinink aan de
Markt in Hardenberg, georganiseerd door het Greijdanus College.
Aanvang 19.15 uur, gratis toegang.

redactie@sallander.nl
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De dochter (Esther ter Horst) mag van pa (Jan Pieterman) alleen op pad zónder drank maar mét helm.

HARDENBERG - Wie zich afvraagt waar Monkie Wildspieker
uit de Twentse soap ‘Van jongeleu en oale groond’ is gebleven,
kan te rade gaan bij leerlingen van het voortgezet onderwijs
in de regio. Esther ter Horst, de actrice die Monkie speelde, is
regelmatig te gast op scholen als lid van het ZAT-team. Vorige
week was ze in Hardenberg om scholieren tips te geven over
veilig uitgaan.
Het ZAT-team (Zero Alcomobilisme Trial) probeert al enkele
jaren leerlingen in de noordelijke
provincies duidelijk te maken dat
nul glazen alcohol in het verkeer
de beste manier is om veilig uit
te gaan. Dat doen ze door met

professionele acteurs situaties uit
te beelden die dagelijks kunnen
voorkomen. Eén van de acteurs was
lid van de ouderraad, een ander was
namens de gemeente aanwezig en
beiden vlogen elkaar regelmatig in
de haren over wie nou voorgelicht

zou moeten worden en op welke
manier dat moest gebeuren.
Diezelfde acteurs speelden even
later vader en dochter, waarbij de
dochter na het drinken van enkele
glazen alcohol haar scooter wilde
gebruiken om van de discotheek
naar huis te rijden en pa dat uit
alle macht wilde voorkomen. Hij
maakte daarvoor gebruik van de tips
van de leerlingen om haar op andere
gedachten te brengen, maar uiteindelijk zagen die wel in dat niets
hielp en dat alleen niet-drinken een
veilige reis naar huis kon opleveren.
Voor enkele leerlingen was ook een

Zorgloop moet deelnemers Cityrun in vorm krijgen
HARDENBERG - De Saxenburgh Groep daagt
alle medewerkers in de zorg, huisartsen en medisch specialisten uit om mee te lopen tijdens
de Zorgloop 2015. Dat is de voorbereiding door
mensen in de zorg op de Hardenberg Cityrun op 1
mei. Het voorbereidingsprogramma gaat zaterdag

31 januari van start. Lopers kunnen zich om 9.00
melden bij de atletiekbaan op de Sportboulevard.
De Saxenburgh organiseert 5 clinics en stelt nuttige tips en trainingsschema’s ter beschikking om
lopers in staat te stellen te trainen op een eigen,
passend tijdstip, maar vooral om het mogelijk

actieve rol weggelegd. Zij mochten
tennisballen overgooien terwijl ze
een zogenoemde alcoholbril droegen. Die bril zorgde ervoor dat ze
gooiden alsof ze een slok teveel
ophadden. Tijdens de poging om
elkaar de bal toe te werpen vloog
die dan ook alle kanten op.
Wat zo’n clinic als in Hardenberg
uiteindelijk oplevert is niet bekend,
maar als leerlingen elkaar durven
aan te spreken op onverantwoord
gedrag en daarmee een ongeluk
voorkomen, is volgens de leden
van het ZAT-team hun missie al
geslaagd.

te maken om de Cityrun op 1 mei tot een goed
einde te brengen. Gedurende de trainingsperiode
is er voor de Zorglopers een vraagbaak met o.a.
orthopeed, sportarts, fysiotherapeut, looptrainer
en diëtiste beschikbaar.
Belangstellenden voor deze nieuwe Zorgloop
kunnen zich aanmelden door een mail te sturen
naar zorgloop@sxb.nl.

