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Trainer Marcel Groninger van HHC
heeft vorige week dinsdag in de
bekerwedstrijd tegen AZ slechts
één fout gemaakt. Maar wel een
beslissende: hij had Marcel Piesche
moeten wisselen met Thomas Bakker en niet met Rob van der Leij.
Thomas Bakker is geen Duitser,
Marcel Piesche wel. Bakker is
Fries en Friezen scoren nooit in
de laatste minuut. Duitsers wel.
Zelfs in blessuretijd als het moet.
Thomas Bakker kreeg vorige week
bij een stand van 1-0 voor AZ een
uitgelezen kans om de gelijkmaker
te produceren. Maar Friezen aarzelen, ze bekijken een zaak van beide
kanten, gaan twijfelen en nemen

Wereldmoestuin
voor vluchtelingen
en voedselbank

uiteindelijk een beslissing. Te laat.
Duitsers denken: wij scoren toch
wel en knallen erop los. De trainer
heeft helaas anders beslist. Hij is
ook geen Duitser.
In Alkmaar hebben ze vorige week
dinsdag ook een grote fout gemaakt.
Volgens een artikeltje in De Stentor
waren de fans van HHC niet welkom in het centrum van de kaasstad.
En daardoor heeft de plaatselijke
horeca heel wat omzet misgelopen.
Want als die 2.000 HHC-supporters
eens een keer uitgaan zijn ze toch
wel goed voor een kleine tien consumpties de man à drie euro (special
price voor voetbalfans), dus hadden
de Noordhollandse kaasboertjes
meer dan een halve ton aan extra inkomsten kunnen genereren. Ja maar,
zullen ze tegenwerpen, vaak plegen

de zogenaamde supporters ook voor
een halve ton aan vernielingen, dus
zouden we er niets mee opschieten.
Alsof Hardenberg het Millwall
van het oosten is, reageerde een
Hardenberger op het bericht. Even
voor de niet-voetbalfans: Millwall
is een professionele Londense
voetbalclub, opgericht door havenarbeiders en dat was heel vaak
te merken. Zuipers, knokkers en
vernielers, dat waren de woorden
die gebruikt werden als naar de kenmerken van de Millwall-supporters
werd gevraagd. Tegenwoordig is
dat een stuk minder maar de naam
hebben ze nog steeds. Kijk, als die
lui naar Alkmaar afreizen is een
centrumverbod op z’n plaats. Maar
toch niet als de nazaten van KuupHenduk, de Daampe, de Smokke,
of Bokken-Rieke op bezoek komen.

Intussen heeft HHC voor een flink
bedrag aan naamsbekendheid gezorgd, heeft Marcel van Dijk van
het communicatiebedrijf Comcept
berekend. Minstens 600.000 euro
aan free publicity. Hij baseert zijn
rekensom op de publiciteitsgolf
waar HHC landelijk voor heeft
gezorgd. Als je voor al die aandacht
reclametijd had willen kopen was je
zes ton kwijt. Alleen heb je niks aan
zo’n verhaal want Hardenberg had
die reclametijd toch niet gekocht.
En trouwens, moet je hiervan het
bedrag dan weer aftrekken wat de
negatieve publiciteit rond de verkiezing van het lelijkste gebouw van
Nederland heeft opgeleverd?
Dat HHC ook zonder die publiciteit
veel goodwill heeft gekweekt blijkt
uit twitterberichten die vooraf de

wereld zijn ingestuurd. Aanmoedigingen van andere clubs zoals
Scheveningen, Sparta Nijkerk,
RVVH, IJsselmeervogels, Lisse.
Een inwoner van Lelystad schreef
Kom op HHC, ik gun het jullie zo.
En een IJmuidenaar: Kom op Hardenberg! Doe het voor de kleine
man, geef ons hoop. Jammer dat
AZ de tegenstander was en niet Den
Bosch. Dan had je nog een kansje
gehad op een vervolg in het toernooi
en daar had je wel de binnenstad
in gemogen en nog een stukje carnaval kunnen meevieren. Bij een
volgende editie moeten we AZ maar
naar Hardenberg laten komen, zodat
ze leren hoe je feest kunt vieren
zonder overlast te veroorzaken. En
dan meer Duitsers opstellen.

Historische schat in veteranencentrum

HARDENBERG - In juni gaat de
Wereldmoestuin open. Dat is een
moes- en bloementuin naast het nog
te bouwen azc De Heemserpoort
bij Hardenberg, waar vluchtelingen
en vrijwilligers samen biologische
groenten, kruiden en (eetbare)
bloemen kweken. De tuin is een
initiatief van enkele inwoners van
Hardenberg, onder meer van de
raadsleden Gitta Luiten (PvdA)
en Stella Hanssen (D66), die zich
hebben verenigd in de stichting
Wereldmoestuin.
Een deel van de oogst is voor
de vluchtelingen, een ander deel
wordt via de lokale voedselbank
gedoneerd aan inwoners van Hardenberg. Zo doen de vluchtelingen
ook iets terug voor de Hardenberger
samenleving, is de bedoeling. Bovendien is het werken in de moestuin voor hen een gezonde dagbesteding en een welkome aanvulling
op het beperkte budget, meent het
stichtingsbestuur. “Maar de tuin is
vooral ook goed voor de integratie:
de vluchtelingen leren Nederlands,
werken samen met vrijwilligers en
bouwen een arbeidsritme op.”
Niet alleen asielzoekers zullen in de
tuin gaan werken, ook Hardenberger vrijwilligers zijn welkom. Om
meteen een goede start te maken
heeft de stichting veel zaailingen en
planten nodig. Wie groenten, kruiden, bloemen en fruit over heeft of
niet meer gebruikt tuingereedschap
kan dat onder meer laten weten via
het e-mailadres info@wereldmoestuin.nl. Vanaf april/mei kunnen
de planten in de Wereldmoestuin
worden geplant.

redactie@sallander.nl
Legendes - Peter Kramer uit Ommen vertelt maandag 15 februari
over historische verhalen en legendes uit de regio. Hij doet dat in
museum Zichtbaar Verleden aan de
Kloosterdijk in Sibculo. Iedereen
is welkom vanaf 19.30 uur. Voor
de intree en koffie/thee betaalt men
drie euro.
Tunnelbak - De tunnelbak N34/
Haardijk wordt rond begin april
opgeknapt. Het asfalt is namelijk
aan het einde van zijn technische
levensduur. De hoofdrijbaan van de
N34 wordt gedurende twee weken
afgesloten voor het doorgaand verkeer. Woensdag 17 februari wordt
hierover van 18.00 tot 20.00 uur een
inloopavond gehouden in restaurant
Het Heemse.
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Joost Hoogvliet (r) bekijkt nog eens wat zijn museum heeft geschonken aan het V.O.C. Vechtdal.
HARDENBERG - Het Veteranen Ontmoetingscentrum Vechtdal (VOC)
aan de Bruchterweg in Hardenberg beschikt sinds vorige week over een
bijzondere verzameling. Indiëganger Jan Visscher uit Dedemsvaart heeft
in acht plakboeken zijn hele Indiëtijd bijeengebracht. Na zijn overlijden,
enkele jaren geleden, kwam het materiaal terecht bij het Twents Oorlogsmuseum Vriezenveen. Dat museum kampt echter met ruimtegebrek, zodat de
spullen óf naar de museumzolder moesten verhuizen óf naar een plek waar
geïnteresseerden er een blik in kunnen werpen. De zolder moest het niet
worden, vertelde Joost Hoogvliet van het oorlogsmuseum, zodat hij contact
opnam met het VOC, dat de materialen graag in ontvangst wilde nemen.
Jan Visscher heeft letterlijk alles bewaard: van zijn oproepkaart uit 1946,

de opleiding in Steenwijk, de bootreis naar Indië, het leven in de Oost tot
de terugkomst in Nederland en zelfs van herdenkingen en reünies. Brieven, krantenknipsels, foto’s, tekeningen, plattegronden, ansichtkaarten,
verpakking van sigaretten, bioscoopkaartjes, geld van de Japanse en de
Indonesische regering, je kunt het zo gek niet bedenken of het zit in een
van de albums.
Behalve als kijkboeken voor geïnteresseerden zou het materiaal ook gebruikt kunnen worden als bron voor geschiedeniswerkstukken van scholieren of voor artikelen in tijdschriften van historische verenigingen. Het
bijzondere bronnenmateriaal is te bekijken tijdens de openingstijden van
de VOC, op maandag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

43e editie internationale
schaaktoernooi Hardenberg

Schoolpleinen over vier jaar rookvrij

HARDENBERG - Zaterdag 20 februari gaat het 43ste internationale
Qonnected Schaaktoernooi van start
in Zaal Mulder in Hardenberg. Naar
schatting zullen honderd schakers
uit binnen- en buitenland aan dit
toernooi van schaakvereniging
Hardenberg deelnemen. Titelverdediger is de Nederlandse Grootmeester Sipke Ernst. Het toernooi
is ook toegankelijk voor huis- en
clubschakers. De schaakvereniging
laat pendelauto’s rijden tussen het
station en Zaal Mulder.

HARDENBERG – Alle schoolpleinen in Hardenberg moeten
in 2020 rookvrij zijn. De Tweede
Kamer heeft vorige week dinsdag
ingestemd met een voorstel van
de ChristenUnie om alle schoolpleinen over vier jaar volledig
rookvrij te maken.
Volgens onderzoek van de VO-raad,
de sectororganisatie voortgezet
onderwijs, heeft nu 53 procent van
de middelbare scholen en 6 procent
van het middelbaar beroepsonder-

wijs een rookvrij schoolplein. De
scholen in Hardenberg zijn al enige
tijd vrijwillig bezig het roken aan
banden te leggen, maar moeten daar
nu vaart achter zetten. In Leeuwarden zijn ze al een stap verder. Daar
hebben de scholen vorige week een
convenant ondertekend waarin ze
afspreken dat op alle schoolpleinen
vanaf 2017 niet meer gerookt mag
worden. Dit geldt zowel voor basis-,
voorgezet- als mbo-onderwijs.
Oud-minister van Volksgezondheid
Els Borst stelde in 2000 al voor om

roken op schoolpleinen te verbieden. Dat voorstel haalde het toen
niet in de Tweede Kamer.
Smaakjes
Het aankomende rookverbod op
schoolpleinen is niet de enige maatregel die dinsdag is aangekondigd.
Zo komen er vanaf 20 mei van dit
jaar afschrikkende afbeeldingen
op de pakjes sigaretten, iets wat
in meerdere Europese landen al
gebruikelijk is. Daarnaast zullen
mentholsigaretten uit de schappen
zijn verdwenen in 2020, net als
andere sigaretten met specifieke
smaakjes zoals vanille of aardbei.

