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Was het zondag 1 april, dan zou je
denken dat men je voor de gek had
gehouden. Maar het was 3 april, en
1 april-met-verlengstuk is alleen
iets voor kindertjes van de basisschool. Het is dus werkelijk zo dat
de predikant van Kloosterhaar afgelopen zondag een kerkdienst heeft
gehouden in een plaatselijk café. Of
eigenlijk: een kerkdienstje, want hij
duurde maar een half uur. Voor een
doorgewinterde kerkganger van de
Gereformeerde Bond is dat nog niet

Kortweg
Sluizen - Waterschap Vechtstromen
en de gemeente Hardenberg werken
sinds vorig vaarseizoen samen bij
het beheer van de sluizen in de
Vecht in de gemeente Hardenberg.
De sluis nabij natuuractiviteitencentrum de Koppel en de recreatiesluis
bij de Haandrik, tussen Gramsbergen en Coevorden, zijn dit seizoen vanaf 11 april weer dagelijks
geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
Medewerkers van het Cleanteam
van de gemeente zijn opgeleid tot
sluiswachter. Zij begeleiden de
watersporters door de sluizen. De
sluizen zijn ingericht voor boten
met een beperkte diepgang.
Samen - Zaterdag 23 april speelt
topklasser HHC om 14.30 uur een
thuiswedstrijd tegen Barendrecht.
Voorafgaand aan deze wedstrijd
zal een afvaardiging van de vaste
supporterskern verschillende acties
houden voor Samenloop voor Hoop.
Verenigd als team ‘Oranje Supports’
worden alle supporters en hun
omgeving opgeroepen zich bij hen
aan te sluiten. Op de Boshoek zal
de verloting bij de poort door Club
Support gedoneerd worden aan dit
goede doel, waarvoor op 27 en 28
mei 24 uur lang gelopen wordt.
Daarnaast worden er kaarsenzakken
en HHC-merchandise verkocht om
de bijdrage te verhogen. Na afloop
van de wedstrijd verzorgen de vier
vrouwenteams van HHC Hardenberg, onder de naam HHC Leedies,
een feestavond in het clubhuis. Ook
de opbrengst hiervan gaat naar Samenloop voor Hoop.
Gezond lopen - Medewerkers van
de Saxenburgh Groep roepen zorgmedewerkers op zich aan te melden
voor de Vitaal Vechtdal Zorgloop.
Deze loop sluit aan bij de Hardenberg Cityrun, die in samenwerking
met Atletiekvereniging Spurt ’88
op 22 april in Hardenberg wordt
gehouden. De zorgmedewerkers
kunnen zich aanmelden via www.
hardenbergcityrun.nl. Als ze daarnaast ook een berichtje sturen naar
zorgloop@sxb.nl, ontvangen ze
ook nog een gratis Vitaal Vechtdal
loopshirt en een gezond broodje en
drankje na afloop. Dit jaar is Den
Herdenberger het verzamelpunt
voor de zorglopers.
Zingen - Het ‘toevalskoor’ Samen
Zingen (alle aanwezigen tijdens een
zangdienst vormen het koor) heeft
630 euro overhandigd aan de Voedselbank. Dat was de opbrengst van
de collecte tijdens de zangdienst
op 12 maart in de Höftekerk, waar
zo’n 300 zangliefhebbers populaire
kerkliederen zongen. Voor dit jaar
zijn nog drie avonden gepland, in
elk kwartaal op een 2e zaterdag van
een maand. Muzikanten selecteren
elke keer de bekende, makkelijk
mee te zingen liederen. De eerstvolgende keer is 11 juni in de Petrakerk
in Hardenberg. De collecte is dan
voor het hospice Vechtzathe.

eens een opwarmertje en zelfs een
katholiek draait er zijn hand niet
voor om, maar voor de gemiddelde
kroegloper waarschijnlijk lang
genoeg. Hoewel een dienst in een
kroeg best nieuwswaardig is, hebt u
geen verslag of foto in dit periodiek
kunnen ontdekken. Kom maar niet,
zei de predikant, want het is nieuw
en alleen voor ons dorp. Dat begrijp
ik. Kom een volgende keer, zei hij
vervolgens. Dat begrijp ik niet.
Want dan is het niet nieuwswaardig
meer. Bovendien is het de vraag of
er een volgende keer komt. Want
wat vinden de dorpelingen ervan?
U en ik zouden zeggen: Vort, d’r uit.

Een kerk is een kerk en een kroeg is
een kroeg en de enige verbinding is
het avondmaal wanneer er wijn in
de kerk wordt geschonken, hoewel
een kroegbezoeker gelet op de
geringe hoeveelheid dat meer druppelen dan schenken zal noemen.
Maar de predikant ziet dat anders
dan u en ik. Mensen die niet zo
vertrouwd zijn met de kerk en het
geloof kun je het best in hun eigen
ruimte ontmoeten, meent hij.
Het kan echter ook zijn dat de goede
herder de gemeente Hardenberg in
het algemeen en het dorp Kloosterhaar in het bijzonder aan de top

van de CBS-cijfers wil brengen. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek
heeft vorige week de kerkgangcijfers over de jaren 2010-2013 bekend gemaakt. En daarin zie je een
duidelijke Bible belt afgetekend,
een gebied in Nederland waar veel
kerkgangers wonen, van Zeeland
via Zuid-Holland en de Veluwe naar
Noord-Overijssel. Menigeen dacht
dat die lijn ophield bij Staphorst,
met een zijtakje naar Rijssen, maar
dat beeld klopt niet helemaal: ook
Hardenberg, Ommen en Twenterand zijn toppers, met 30% of
meer kerkgangers. Of Staphorst
nou op 70% zit en wij op 30% is

niet uit de grafiek te halen, het zou
ook omgekeerd kunnen zijn, maar
ik verdenk de Kloosterhaarse dominee ervan dat hij voor de zekerheid
probeert de kroegbezoekers de kerk
in te krijgen, zodat de gemeente
Hardenberg op de CBS-kaart niet
donkerblauw is gekleurd zoals de
andere topgemeenten, maar inktzwart. Hopelijk voor de dominee
kent Kloosterhaar veel kroeglopers,
zodat het werk zijner handen vrucht
draagt. Maar ik denk eerlijk gezegd
dat het bier van het café toch lekkerder smaakt dan de wijn van de kerk.

Extra spoorlijnen door Hardenberg
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De leegstaande panden aan het Oosteinde 19 en 21 in Hardenberg zijn het
afgelopen weekeinde druk bezocht. De modelsportgroep De Railspijker had
van alles uit de kast gehaald om de bezoekers gratis kennis te laten maken
met de wereld van treinen en landschappen. Het evenement was onderdeel

van de Landelijke Modelspoordagen, die op meer dan twintig plaatsen in
het land worden gehouden. Het was allemaal kijken en niet aankomen,
behalve voor kinderen. Het Kids-project uit Meppel had een grote houten
treinbaan geïnstalleerd, waar kinderen zelf mee mochten spelen.

Ouders houden
baby’s in beeld

Kunstwegen op
eigen benen

Meer palen nodig

HHC haakt af

HARDENBERG - Het RöpckeZweersziekenhuis in Hardenberg
heeft onlangs Babybeeld in gebruik genomen. Met dit systeem
kunnen ouders hun kind live zien
via computer, tablet of mobiele
telefoon.

HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg gaan per 1 juli stoppen
met het subsidiëren van de stichting
Kunstwegen.Ook Zwolle, Dalfsen
en Ommen stoppen ermee. Dat is al
een jaar geleden meegedeeld, zodat
de stichting op zoek kon gaan naar
andere financiële bronnen.

HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg heeft over vier jaar
75 laadpunten nodig voor elektrische auto’s. Nu zijn er 25,
voldoende voor de 7 helemaal
elektrische en 69 hybride personenauto’s die in Hardenberg
staan geregistreerd, maar binnenkort moeten er meer komen.

HARDENBERG = Trainer Marcel
Groninger probeert nog wel een
beetje de moed erin te houden: de
andere ploegen kunnen een keer
verliezen, en wij moeten nog tegen
koploper Katwijk, zei hij zaterdag
na afloop van de wedstrijd tegen
DVS’33 op sportpark De Boshoek.
Maar als je in wedstrijden zoals
tegen de matige ploeg uit Ermelo
op 0-0 blijft steken, is denken aan
een kampioenschap niet reëel. HHC
speelde in een te laag tempo, toonde
geen creativiteit, de buitenspelers
zorgden vrijwel steeds voor beroerde voorzetten waar de Ermelokeeper geen enkele moeite mee had
en de hoekschoppen zijn al wedstrijden lang een drama. De tweede
helft zorgde wel voor wat meer
opwinding omdat de HHC-trainer
een paar wisselingen doorvoerde,
maar meer dan twee terecht afgekeurde doelpunten leverde dit niet
op. De Hardenbergers hebben nog
vijf wedstrijden om promotie naar
de Tweede divisie af te dwingen.
Een plek in de top-7 is voldoende
en voor dit HHC de plaats waar ze
thuishoren.

Sommige baby’s hebben na hun
geboorte extra zorg nodig en liggen
op de kinderafdeling in een bedje of
couveuse. Via Babybeeld hebben
ouders nu de mogelijkheid om hun
baby op elk gewenst moment van de
dag te volgen met gebruikmaking
van ICT, ook al zijn ze niet in de
directe nabijheid. Het systeem is
alleen toegankelijk voor de ouders
door een eigen inlogcode. Er is geen
geluid bij het beeld en er zijn geen
andere kinderen te zien, zodat de
privacy is gegarandeerd. De ouders zelf kunnen ervoor kiezen om
de code te delen met bijvoorbeeld
grootouders.

redactie@sallander.nl

Kunstwegen is gestart in 2000.
Op 21 juni van dat jaar verrichtte
koningin Beatrix de openingshandeling. Aan Nederlandse zijde was
Kunstwegen een voortzetting van
het project Kunstlijn, een route met
kunstwerken op de 11 stations langs
de spoorlijn Zwolle-Emmen.
Aan Duitse zijde waren in de voorgaande ruim twintig jaar in en om
Nordhorn circa 30 kunstwerken van
vooraanstaande kunstenaar langs de
Vecht geplaatst. Die kunstwerken
bieden een overzicht van de ontwikkelingen in de beeldende kunst
gedurende die periode. Vanaf 1998
is een verbinding gemaakt tussen
beide kunstverzamelingen met de
toevoeging van 15 sculpturen.

Het uitgangspunt is dat er 1 laadpunt per 5 auto’s is. In 2020 telt
de gemeente Hardenberg naar
verwachting 30.000 auto’s waarvan
900 elektrisch worden aangedreven.
Daar komen nog 160 van forenzen
bij. Die meer dan duizend elektrische auto’s hebben echter niet allemaal een openbaar laadpunt nodig,
de meeste kunnen thuis elektriciteit
‘ tanken’. Het bureau Over Morgen
dat onderzoek doet naar het aantal
laadpunten in de gemeente Hardenberg verwacht dat 374 auto’s een
openbaar laadpunt nodig hebben.
B&W zijn bereid de 50 laadpunten
die er de komende vier jaar nog bij
moeten komen te plaatsen, zo laat
het college weten op vragen van
PvdA-raadslid Rein Jonkhans.

