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Rotary Hardenberg houdt vrijdag
11 december voor het eerst een
Midnight Walk door het centrum
van het Vechtstadje. Starten op de
Markt tussen 19.00 en 20.00 uur en
dan 5 km wandelen. Da’s een uurtje
bezig zijn, zou je denken, dus hoezo
Midnight? Wandelen om 24.00
uur, dat is pas middernacht. Maar
ze zijn wel langer bezig dan een
uurtje want ze gaan ook wat panden
bekijken, luisteren naar trompetters
en accordeonisten en onderweg een
beetje bijten in versnaperingen.
Voor degenen die na 1920 zijn geboren: versnaperingen zijn lekkere

Kunst Pop-up
Het voormalig Arbeidsbureau
aan het Oosteinde in Hardenberg,
schuin tegenover café Den Herdenbergher, verandert van 9 t/m
19 december in een Kunst Pop-up
winkel. De lege ruimte voorzien
van grote etalageruiten is volgens
de organisatoren ideaal om te
exposeren, te presenteren, kunst
te verkopen, proeflessen te geven,
creatieve activiteiten ontwikkelen
en om het publiek te ontmoeten.
Verleden jaar is er voor het eerst een
Pop-up winkel ingericht, toen in een
leegstaand pand aan de Voorstraat.

hapjes, kleine snacks bijvoorbeeld.
Dat past ook bij het beeld van Rotaryleden: voor corpulente, sigaarrokende notarissen, advocaten, artsen
en fabrieksdirecteuren is 5 km best
ver en eigenlijk is zo’ n tocht alleen
te volbrengen als je onderweg een
aardige hoeveelheid bitterballen
en glaasjes sherry nuttigt. Maar dat
beeld blijkt helemaal achterhaald
te zijn.
In 1960 is de club begonnen met 22
leden, waaronder een dominee, een
schooldirecteur, een dierenarts, notaris, tandarts en fabrieksdirecteur.
Allemaal mannen. En nu? Zo’n 50
leden, waaronder een winkelier,
cafébaas, veeboer en zangeres. Zan-

geres? Ja, want er zijn wel 10 vrouwen lid. Op dit moment is zelfs een
vrouw voorzitter. En onder voorzitterschap van die vrouw wordt de
eerste Midnight Walk gehouden.
Niet zomaar voor eigen plezier maar
voor een goed doel, want dat wil de
Rotary zijn: een club die wekelijkse
gezelligheid met goed eten en drinken bij Zaal Mulder paart aan inzet
voor de samenleving. Oké, voor het
lidmaatschap moet nog wel zo’n
1.100 euro per jaar worden betaald
zodat niet iedereen lid kan worden,
maar voor zo’n bedrag heb je dan
ook wat.
Voor de wandeling door Hardenberg moet per persoon 5 euro
worden afgerekend, om uiteindelijk

een Playcourt voor de jeugd in
Hardenberg-centrum aan te kunnen
leggen. Of de gemeente daarvan
afweet kon het ambtelijk apparaat
(nog) niet vertellen, evenmin of
er al een plek voor was gevonden.
Misschien was men ten gemeentehuize nog helemaal confuus van het
bericht dat Hardenberg nu eens een
keer positief wordt genoemd in de
Nederlandse media.
Dat zit namelijk zo: in Parijs wordt
deze week een klimaatconferentie
gehouden. De vrees bestaat dat daar
(weer) halfzachte afspraken worden
gemaakt, vandaar dat bestuurders
van provincie, waterschappen en
gemeenten in een paginagrote
advertentie in landelijke bladen

ons kabinet benevens de Europese
leiders oproepen daadkracht te tonen. De gemeente Hardenberg heeft
meegedaan, voor een bedrag van
500 euro. Het is dan wel een beetje
lullig dat wanneer je de advertentie
onder ogen krijgt je de naam Rene
Vent ziet staan als wethouder van
Hardenberg, in plaats van René de
Vent. Tegen de tijd dat de Midnight
Walk wordt gehouden is men hopelijk over de teleurstelling heen,
zodat vrijdag 11 december een deel
van onze bestuurders zal meelopen
voor het goede doel. En volgende
keer bij een advertentie-actie toch
maar een getypt briefje sturen in
plaats van een kattebelletje in het
handschrift van een huisarts.

Eigen plek voor veteranen

Repareren
De reparateurs van het Repair Café
Hardenberg in natuurcentrum De
Koppel zitten zaterdag 12 december
klaar om kapotte kerstverlichting
te repareren. Maar ook voor het
repareren van andere kapotte
materialen kan men er van 13.00
tot 15.30 uur terecht.

Voetbal-Sint
De competitiewedstrijd van HHC
tegen Capelle begint zaterdag
een uurtje eerder, zodat de ZuidHollanders op tijd komen om thuis
Sint te vieren. Het aanvangstijdstip
wordt nu 13.30 uur.

Midwinterhoorn
Sinds zondag 29 november, de eerste Adventszondag, mogen de midwinterhoorns weer buiten worden
geblazen. De blazers uit Hardenberg waren meteen actief met een
middagactiviteit bij recreatieplas
De Oldemeijer, maandag gevolgd
door het in ontvangst nemen van
de beschermhoorn van burgemeester Snijders, beschermheer van de
stichting Midwinterhoornblazers
Hardenbergers. De blaasagenda is
te vinden op de site
www.midwinterhoornhardenberg.nl

Gids
Vertegenwoordigers van Vechtstede Notarissen hebben vrijdag 27
november op drie plaatsen in het
Vechtdal een lokale goededoelengids overhandigd aan bestuurders
van de gemeenten Hardenberg,
Ommen en Dalfsen. In de gids presenteren zich ruim 70 goede doelen
uit het Vechtdal. De eerste gids is
vijf jaar geleden uitgebracht door
notaris Froukje Tinselboer, initiatiefneemster van de gids. De gids
kan online geraadpleegd worden
op de site van de notarissen. Binnenkort wordt hij ook ter inzage
gelegd op plekken die voor het
publiek toegankelijk zijn.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG - Een plek om elkaar te ontmoeten, om verhalen te vertellen, voor een lach en soms een traan. Zo’n plek zochten de veteranen
die hebben gediend in Indië, Korea, Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië,
Cambodja, Afghanistan en al die andere landen waar brandhaarden waren
die via vredesmissies geblust moesten worden.
Zo’n plek hebben ze in Hardenberg gevonden. Of eigenlijk hebben ze die
zelf gecreëerd, door actief op zoek te gaan naar een onderkomen en dat
zelf in te richten. Veteraan Ruben Belt en Aletta Koster, echtgenote van een
Cambodja-veteraan, zijn sinds donderdag 26 november officieel de beheerders van het Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC) aan de Bruchterweg.
Het onderkomen is die dag geopend door burgemeester Peter Snijders van
de gemeente Hardenberg.

In dit door de Wavin beschikbaar gestelde gedeelte van een voormalig kantoorpand kunnen veteranen uit het hele Vechtdal op maandag en zaterdag
terecht, van 10.00 tot 17.00 uur. In het VOC is ook gedeelte ingericht als
museum, waar uniformen, messtinnen, gasmaskers, emblemen en ander
militair materiaal is verzameld. Verder wordt een gedeelte gebruikt als educatieruimte om jongeren te ontvangen of voor te bereiden op het programma
‘veteranen voor de klas’, er worden hobbyworkshops gehouden en sociale
evenementen als een Nieuwjaarsbuffet. Volgens het Veteraneninstituut telt
Hardenberg nu zo’n 160 veteranen, vertelde burgemeester Snijders, “maar
dat aantal zal nog wel groeien, gezien de toestand in de wereld.” Hij vond
het mooi dat het centrum de naam VOC Vechtdal e.o. draagt, zodat ook
veteranen uit Ommen, Dalfsen, Twenterand en Coevorden welkom zijn
aan de Bruchterweg.

Motie over Engbertsdijksvenen

Mariënbergers kunnen weer snacken

REGIO - De VVD afdelingen
in de gemeenten Hardenberg,
Twenterand en Tubbergen dienen
voor het einde van het jaar een
gezamenlijk opgestelde motie in
over de Engbertsdijksvenen.
Het rijk wil in dat gebied de natuurlijk aanwas van veen weer mogelijk
maken, maar daardoor komen
enkele boeren in de problemen,
omdat hun gronden te nat worden.
Het gevolg is dat de boeren moeten
verkassen of moeten stoppen. Ook
krijgen inwoners van Bruinehaar
en De Pollen te maken met ernstig
wateroverlast in de kruipruimten

van hun woningen, zegt de VVD.
De gezamenlijke VVD-afdelingen
hopen dat door de motie nog eens
goed gekeken wordt of de plannen
echt noodzakelijk zijn en dat er nu
geen besluiten worden genomen die
later worden betreurd.
Volgens VVD-raadslid Cris Walraven van Twenterand is zijn partij
niet anti-natuur, maar vraagt men
zich af of het doel niet voorbij
wordt geschoten. Verder wil hij
dat zichtbaar wordt wat de sociaaleconomische gevolgen zijn van de
plannen. De VVD hoopt op brede
steun in de drie gemeenten.

MARIËNBERG - Ruim 35 jaar heeft er een snackwagen gestaan op het
kruispunt van de Hardenbergerweg en de Nieuweweg in Mariënberg, totdat
een voorjaarsstorm enkele maanden geleden ervoor zorgde dat een boom de
kraam verwoestte. Daarna heeft er op die plek nog wel even een viskraam
gestaan, maar die is gesloten door de Voedsel- en Warenautoriteit. Een
inwoner van Coevorden is van plan een nieuwe snackwagen te plaatsen.
Op termijn moet er dan een permanent gebouwtje komen inclusief mobiel
openbaar toilet. De gemeente is bereid aan het verzoek mee te werken.

Kerst in dialect
HARDENBERG - Nog één keer
willen ze een kerstprogramma houden in het dialect, maar na dit derde
jaar op rij stoppen Jan Willem van
Lingen, Gerrit Bosscher en Gerrit

van Faassen ermee. Zaterdag 12
december om 15.00 uur begint hun
programma in de Stephanuskerk in
Hardenberg, met onder meer verhalen verteld door Henry Dorgelo
en Gerrit Bosscher, de midwinterhoornblazers uit Hardenberg en
kerstliedjes in de streektaal.

