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Hardenberg heeft er weer een uitje
bij. Niet zo vaak, want maar één
keer per jaar, maar goed, er valt
weer wat te beleven. Tenminste, u
moet wel een dierbare hebben verloren want anders is er niks aan. Op
de pagina van de Overijssel-agenda
stond-ie eind december vermeld
in de rubriek Dagje-uit, tussen de
kerstwandelingen: Lichtjesavond
Larikshof. Voor degenen die de

Contracten
Verdediger Hamid Zarbaf, vorig
jaar overgekomen van Roda Raalte,
blijft nog minimaal een jaar bij
topklasser HHC uit Hardenberg.
Tweede keeper Melvin Koetsier, de
‘held’ van de bekerwedstrijd tegen
N.E.C. vertrekt na een jaar. Hij wil
bij een club spelen waar hij eerste
keus is. Komend seizoen is hij
doelman van Excelsior’31 Rijssen.

Larikshof niet kennen: dat is een
begraafplaats in Rheeze, net buiten
Hardenberg. En daar werd dat evenement gehouden.
Nou weet ik dat de katholieken
vooral vroeger op Allerzielen, 2
november, de graven bezochten
(sommigen doen dat nog) en dat
in 1997 de tweede zondag van
december tot Wereldlichtjesdag is
gebombardeerd voor overleden
kinderen, maar dat er nog meer
herdacht moest worden was mij tot
nu toe ontgaan. En toch had ik dat
kunnen weten want in onze con-

treien is Almelo de plek waar dit al
acht keer is gebeurd. Met fakkels en
vuurkorven wordt de begraafplaats
verlicht, er worden gedichten voorgedragen en ballonnen opgelaten.
Blijkbaar voorziet het in een behoefte want er komen elk jaar meer
mensen, honderden zelfs en in
Hardenberg was het zo vlak voor de
kerstdagen niet veel minder.
Wat ik echter vreemd vond was de
reclametekst die de organiserende
uitvaartverzorgster had gebruikt om
het evenement aan te prijzen: “Onze

dierbaren verdienen het om even in
het licht gezet te worden.” Dat je na
je dood zelfs nog in staat bent om
iets te verdienen is opmerkelijk.
Maar eigenlijk was het evenement
niet zozeer voor de overledenen
want die zullen er niet wakker van
liggen of er nu wel of geen nabestaande met een lullig theelichtje
of een dure lantaarn op bezoek is
geweest. Het was om de voortbestaanden een hart onder de riem te
steken, om duidelijk te maken dat
die er niet alleen voor staat omdat
bijna iedereen wel een dierbare

heeft verloren. Geen nabestaanden,
want dat klinkt zo weemoedig, nee,
voortbestaanden die voort moeten
gaan. Het woord bestaat officieel
niet als zelfstandig naamwoord volgens de Nederlandse Taalunie, maar
die loopt wel eens vaker achter.
Vooraf was er scepsis, want ‘zoiets’
past toch niet bij mensen uit deze
streek. Uit de reacties van de bezoekers bleek dat men het ontroerend,
hartverwarmend, indrukwekkend,
bijzonder vond, voor herhaling
vatbaar. Wie had dat nou gedacht
van die Hardenbergers!

Hardenbergers vallen in de prijzen bij het
Open Kampioenschap midwinterhoornblazen

Natuurlezing
Johan Poffers houdt donderdag 14
januari in natuurcentrum De Koppel in Hardenberg een lezing over
de projecten die de laatste jaren in
het Vechtpark zijn uitgevoerd in het
kader van Ruimte voor de Vecht. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur en
duurt ongeveer anderhalf uur. Met
een serie foto’s laat Poffers het huidige gebruik van de uiterwaarden
zien. Een aantal foto’s is door hem
bewerkt, zodat men een indruk kan
krijgen van de toekomstige situatie
en van de kansen die het biedt voor
de natuur en de boer die zijn vee laat
grazen in de uiterwaarden.

Glazen Huis
De actie waarbij vier Gramsbergenaren zich vijf dagen hebben
laten insluiten in een Glazen Huis in
bar The Alley in Gramsbergen heeft
ruim 51.000 euro opgeleverd voor
onderzoek naar de spierziekte ALS.
Het geld was afkomstig van sponsors, een veiling en allerlei acties
die de inwoners van Gramsbergen
en omgeving op touw hebben gezet.
Het glazen huis in Gramsbergen
is ontstaan uit de actie Alles voor
ALS.

Expositie
In de publiekshal van het gemeentehuis in Hardenberg is een expositie
te zien van tekeningen en schetsen
van Jan Voerman sr. (1857 – 1941)
uit Kampen. De werken worden
uitgeleend door museum De Fundatie in Zwolle. Op de expositie
in Hardenberg zijn tekeningen en
schetsen te zien van landschappen,
wolken, paarden, koeien en bomen.
Zij vormden de basis voor de schilderijen van Voerman. Museum de
Fundatie verwierf de schetsen en
tekeningen uit de nalatenschap van
acteur Henk van Ulsen.
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HARDENBERG - De dag voor het Blaastreffen van de NFM, de Nedersaksische Federatie Midwinterhoornblazers, hadden zich ‘nog maar’ 35
deelnemers aangemeld. En dat viel medeorganisator Jasper Nijman een
beetje tegen. Op de dag zelf, maandag 28 december, bleek dat 57 blazers
waren afgereisd naar De Zwieseborg in Loozen bij Hardenberg. En dat
viel dan weer mee.
Behalve dat deze tweede editie van het treffen gebruikt werd voor het
ontmoeten van collega-blazers, het uitwisselen van informatie over het

Vertrek directielid
Saxenburghgroep

Nieuwjaarsduik
Zwem- en polovereniging De
Grunte in Hardenberg heeft voor
de 9e keer een Nieuwjaarsduik gehouden. Dat gebeurde vrijdag 1 januari om 13.00 uur in recreatieplas
De Oldemeijer in de boswachterij
Hardenberg. De deelname bedroeg
2,50 euro. Het inschrijfgeld is elk
jaar bestemd voor een goed doel.
Dit keer is dat de stichting Present.
Deze organisatie slaat een brug
tussen mensen die iets te bieden
hebben en mensen die daarmee
geholpen kunnen worden.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG - De halve Raad
van Bestuur van de Saxenburgh
Groep in Hardenberg vertrekt. Dat
klinkt dramatischer dan het in werkelijkheid is. Het betekent niet meer
dan dat directielid Pauline Terwijn
een nieuwe baan heeft aanvaard en
dat het andere directielid, de anderhalf jaar geleden benoemde Henri
Janssen, in januari van de Raad van
Toezicht te horen krijgt hoe dit gat
wordt opgevuld. Pauline Terwijn
wordt op 1 maart de voorzitter van
de Raad van Bestuur van Pantein,
dat bestaat uit Maasziekenhuis
Pantein, Thuiszorg Pantein en
Zorgcentra Pantein in Boxmeer
en omgeving. Zij is sinds 2009 lid
van de Raad van Bestuur van de
Saxenburgh Groep.

bouwen van hoorns en het aanscherpen van de blaastechniek werd er ook
gestreden om prijzen voor de junioren, de senioren traditioneel, de senioren
gekuipt en voor de beste blaasgroep.
Aimee Nijman uit Hardenberg was volgens de driekoppige jury (allen lid
van een fanfare uit de regio) winnares bij de jeugd, de andere prijzen waren
voor Luc Odink van de Midwinterhoornblazers Hardenberg (traditioneel),
Ben Jonker van de Veluwse Miedwinterhoornbloazers (gekuipt) en de
Ekelbloazers uit Zuidwolde.

Verandering Veldzicht voltooid
BALKBRUG – Tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug is verdwenen.
Daarvoor in de plaats is een centrum
gekomen dat zich richt op transculturele psychiatrie. Dat houdt in dat
er vooral psychiatrische patiënten
uit andere culturen worden behandeld, naast bijvoorbeeld mensen die
zich vrijwillig laten opnemen.
Vlak voor de kerstdagen is de laatste
‘oude’ tbs’er uit Veldzicht vertrokken naar Almere. Hiermee is een
eind gekomen aan een periode van
90 jaar tbs-kliniek. In de oude situatie was plaats voor 220 patiënten,
in de nieuwe situatie voor ongeveer
130. Dat houdt wel in dat afscheid
genomen is van veel medewerkers,
van 430 fulltime banen naar 260.
Dat aantal is echter nog altijd meer

dan drie jaar geleden de bedoeling
was, want toenmalig staatssecretaris Teeven wilde de hele kliniek
sluiten. Onder druk van de directie
die met een alternatief plan kwam,
van actievoerende personeelsleden,
van lokale en regionale politici en
vooral toenmalig CU-leider Arie
Slob is het besluit om de kliniek te
sluiten terug gedraaid.
SUBSIDIE - De provincie Overijssel heeft de subsidie voor de
herbestemming van cultureel erfgoed verhoogd. In 2016 is hiervoor
680.000 euro beschikbaar. Het geld
is bedoeld voor de herbestemming
van waardevolle gebouwen die hun
oorspronkelijke functie verloren
hebben, maar die weer een nieuwe
toekomst kunnen krijgen.

