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Het nieuwe zwembad op de Sportboulevard aan de Jan Weitkamplaan
in Hardenberg krijgt de naam
De Slag. Als begin juli de eerste
zwemmers hun baantjes gaan trekken kunnen ze dus zeggen dat ze
even een slag in De Slag maken,
of zoiets. Schoolslag, rugslag, allemaal prima, goeie naam derhalve.
Alleen viel mijn mond wel open
van verbazing toen ik wethouder
Douwe Prinsse ook de verbinding
hoorde maken met de geschiedenis. “De naam bevat ook een stukje
historische waarde door de Slag bij
Ane erin te verwerken”, vertelde hij.

KunstSuper
Het gemeentelijk pand waarin de
KunstSuper aan het Wilhelminaplein in Hardenberg zit staat al
enige tijd te koop. Dat betekent dat
de kunstenaars op zoek moeten naar
een nieuw onderkomen. Dat hebben
ze zoals het nu lijkt gevonden in De
Zwieseborg, de zorgboerderij van
de Baalderborg Groep . Ook het
Grafisch atelier en de steendrukpers
zullen daar naartoe verhuizen.

Slag bij Ane? Toen hadden ze niet
eens een zwembad. En waarom
niet de Slag bij Waterloo? Daar zit
tenminste nog het woord water in
verwerkt. En als Prinsse echt de
historie erbij had willen halen had
hij de Slag op de Hardenberger
heide moet noemen, want die is er
vlakbij gehouden, in de buurtschap
Venebrugge. Flauwekul dus, om de
Slag bij Ane erbij te betrekken. Of
hij moet op zoek naar een betere
speechschrijver òf hij moet zich
beperken tot zaken waar hij wel
verstand van heeft.
Het ontbreekt trouwens wel meer
politici aan historisch besef. Vorige
week dinsdag vroeg de D66-chef
zich af waarom er gesproken werd

over een Sportnotitie waarin een
lijstje stond met grote investeringen
die gedaan moeten worden, terwijl
er geen bedragen bij stonden en
geen dekking voor de uitgaven. Het
moest hem tot twee keer toe door
een CU-collega en de wethouder
worden verteld dat de raad daar zelf
om had gevraagd, om precies te zijn
op 4 november 2014.
Die Sportnotie heeft wel wat teweeg
gebracht. De publieke tribune zat
vol met voetballers, tennissers en
schoolbestuurders. En allemaal
wilden ze het eerst aan de beurt
zijn als er weer in sport wordt geïnvesteerd. Balkbrug wil kunstgras,
de tennissers van TVO en TOGO
willen fuseren en dan met een mooi

tennispark beginnen en de scholen
willen lokalen voor hun leerlingen.
Aardig om te zien dat veel raadsleden onder de indruk waren van
het pleidooi van de Balkbruggers,
terwijl ze een paar maanden geleden
tranen te kort kwamen toen Bruchterveld uitlegde waarom het dorp
aan de rand van de afgrond staat als
er niet snel een kunstgrasveld komt.
En nou zetten sommige CDA’ers
weer vraagtekens bij de bouw van
een sporthal op de Sportboulevard.
Eerst het Greijdanus jaren aan het
lijntje houden door te zeggen: hou
nog even vol, jullie hebben recht op
een sportvoorziening maar straks
kun je in een nieuwe hal terecht en
nu weer aan uitstel denken. Ook het
Alfa-college komt in de problemen.

Die zitten nu in drie oude zalen die
binnenkort tegen de vlakte gaan
terwijl er niks nieuws is.
Overigens leverde dat sportgedoe nog een aardige actie op van
VVD-baas Bert Gelling. Hij veerde
verheugd op toen hij meende te
horen dat het Greijdanus zelf wel
zou bouwen als er niet snel een
sporthal komt. Zijn wij er mooi
van af, was zijn gedachte. Tja, misschien moeten de VVD’ers eens
vragen of hun partij geen cursus
Raadslidmaatschap voor beginners
in de aanbieding heeft. Dan weten
deze nieuwelingen tenminste wat de
overheid moet en mag. Hoewel, dan
wordt het vermakelijkheidsgehalte
van een raadsvergadering wel lager.
Toch maar niet doen dus.

Fans rijden uren om HHC te steunen

Hulp in huishouden
De gemeente Hardenberg gaat de
huishoudelijke hulp afbouwen. Per
1 oktober wordt het merendeel van
de huidige indicaties beëindigd. Om
die reden stopt ZorgAccent Huishoudelijke Hulp met ingang van 1
januari met het verlenen van hulp.
ZorgAccent is in gesprek met andere zorgaanbieders die de cliënten
en medewerkers willen overnemen.

Jazzconcert
Het buitenseizoen van het openluchttheater in Gramsbergen gaat
zaterdag 9 mei van start met een
jazzconcert. Vanaf 19.30 uur speelt
Reverse Import in het Gramsberger
bosje. Dit kwartet wordt speciaal
voor het optreden in Gramsbergen
uitgebreid met zangeres Janny
Brandsma. Bij slecht weer wordt
het gratis toegankelijke optreden
gehouden in café-brouwerij Mommeriete.
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Thermometer

Gersom Klok weet een tackle van de Hoek-verdediger nog net te ontwijken.

In de afgelopen weken hebben
alle verloskundepraktijken in de
regio Hardenberg een ‘noodpakket’
ontvangen van Naviva kraamzorg.
Het pakket omvat onder andere een
thermometer, luiers, billendoekjes,
een babymutsje, spuugdoekje, maar
ook beschuit en muisjes. Het idee
hiervoor is afkomstig van een eigen
verloskundige die merkte dat het
regelmatig gebeurt dat mensen de
juiste spullen niet in huis hebben.
De oorzaak hiervan is soms geldgebrek, soms de taalbarrière waardoor
mensen niet optimaal zijn voorbereid en soms is het onwetendheid.

HOEK – “Ne slechte arbiter”,
mopperde de dame op leeftijd
zaterdag tijdens de topklassewedstrijd HSV Hoek tegen HHC.
Ze had beter de terreinknechten
verbaal kunnen aanpakken,
want het veld was eigenlijk niet
geschikt om een wedstrijd op dit
niveau te spelen.

redactie@sallander.nl

Niet alleen het veld op sportpark
Denoek was van slechte kwaliteit,
ook de bouwwerken rond het veld
leken net na de Tweede Wereldoorlog geplaatst te zijn waarna er niet
meer naar is omgekeken. De meegereisde HHC-supporters keken hun
ogen uit. Een deel van hen neemt
wekelijks vrijwillig sportpark De

Boerderij voor Gini Pullen
REGIO - Landbouworganisatie
LTO gaat 6 juni met een oudijzeractie geld ophalen voor het project Farm of Hope and Dreams.
Dit project is een vervolg op het
project The Home of Hope and
Dreams van Gini Pullen uit Collendoorn, die in Oeganda een
kindertehuis runt. Vlak naast het

kindertehuis was een stuk grond van
zo’n 2 hectare te koop waar voedsel
verbouwd kan worden en dieren als
kippen en geiten gehouden kunnen
worden. LTO Noord afdeling Hardenberg wil daarbij helpen. Er is een
werkgroep in het leven geroepen
die zich gaat bezig houden met het
opzetten van de boerderij, met het
ontwerpen van een bouwplan en

Boshoek in Hardenberg onder handen. “Dat doe je als je een binding
met de club hebt. We merken dat
ons werk door de clubleiding en
bezoekers wordt gewaardeerd. Als
je af en toe hoort hoe mooi het park
erbij ligt doet je dat goed. Maar
blijkbaar is dat niet overal zo”,
vertelde een van hen. Dat de binding
met de club er is bleek ook uit het
relatief grote aantal supporters dat
er een busreis van uren voor over
had om hun ‘helden’ aan te moedigen. Het oranje-zwart viel duidelijk
op tussen het bescheiden wit-blauw
van HSV Hoek.

met het uitzoeken van de dieren die
het best gehouden kunnen worden.
Met hulp van de Rabobank en de
Stichting 2015 is de grond inmiddels gekocht.

iets anders dan anders, want qua
voetbal komt de liefhebber daar
zelden aan zijn trekken. Dat heeft
niet alleen te maken met het veld
en de entourage, ook de beperkte
kwaliteit van de vele Belgische
huurlingen speelt een rol. HHC
heeft vier jaar geleden voor het eerst
en het laatste in Hoek gevoetbald.
Het werd toen 2-1 voor de Zeeuwen,
maar aan het eind van het seizoen
waren ze wel gedegradeerd. Ook dit
keer bivakkeert Hoek in de onderste
regionen en is degradatie nog mogelijk. Omdat vloeiende combinaties
zaterdag niet mogelijk waren moest
er strijd worden geleverd. Dat lukte
de HHC-verdediging het best. Keeper Sander Danes kwam maar één
keer echt in de problemen, toen hij
een knap schot in de linker benedenhoek niet wist te keren. Gelukkig
was dat nog vóór de wedstrijd, toen
de pupil van de week wist te scoren.
Bij alle acties daarna stond hij op de
juiste plek.

Naast de oudijzeractie worden ook
certificaten verkocht waarmee men
kan investeren in grond, gebouwen,
vee of zaden en er komt nog geld
binnen via de jaarlijkse fietstocht.
De begroting voor het project bedraagt zo’n 60.000 euro.

Erg vaak hoefde hij trouwens niet
op te treden. Hoek was in het begin
van de wedstrijd even de bovenliggende partij, maar na een minuut of
tien nam HHC tot aan de rust het
heft in handen. Dat betere spel van
de Hardenbergers leverde slechts

Een uitwedstrijd naar ZeeuwsVlaanderen moet een beleving zijn,

één doelpunt op, een gekrulde bal
van Sargon Gouriye in de rechter
bovenhoek, buiten het bereik van
Hoek-keeper Jordi de Jonghe.
In de pauze hadden de Hoekse
bobo’s het druk met oesters eten en
rosétjes wegtikken, terwijl de rest
met een Jupiler zat te genieten van
het lentezonnetje, de belofte van
een mooie tweede helft in gedachten. Dat viel echter nogal tegen.
HHC geloofde het blijkbaar wel
terwijl Hoek niet bij machte was
het de Hardenbergers heel erg
moeilijk te maken. Beide teams
leden veel balverlies, waardoor
het meer toeval-voetbal werd. De
krappe overwinning van HHC was
verdiend en eigenlijk was niemand
na afloop daar ontevreden over. De
Hardenbergers niet omdat ze waren
gestegen naar de 3e plek en ze de
koppositie in de 3e periode hadden
veroverd. En zelfs de Hoekenaren
niet, nadat ze de uitslagen van de
andere wedstrijden hadden gezien.
Rechtstreekse degradatie is niet
meer mogelijk, maar een promotiedegradatiewedstrijd zit er nog wel
in. HHC speelt zaterdag de laatste
wedstrijd van het seizoen, wanneer
het op sportpark De Boshoek Sparta
Nijkerk ontvangt.

