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Spectaculaire demonstraties op Landmachtdagen

Priester – De oud-Hardenberger
Anton ten Klooster, voormalig leerling van het Vechtdal College, is
zaterdag 29 mei tot priester gewijd
in de Sint Catharinakathedraal in
Utrecht. De wijding werd verricht
door monseigneur Eijk, de aartsbisschop van Utrecht. Bij de wijding
was een delegatie uit Hardenberg
aanwezig, die deels ook zijn eerste
Heilige Mis heeft bezocht in de Sint
Willibrordkerk in Hengelo (Gld).
Blussen – De brandweer van
Hardenberg gaat het blusvoertuig
vervangen dat onder meer bij bosbranden wordt ingezet. De Europese aanbesteding is zojuist de deur
uitgegaan, samen met de gemeente
Ommen die ook een nieuw voertuig
moet hebben. De huidige
brandweerwagen (een 4x4 blusvoertuig met 3000 liter water, zo’n
1000 liter meer dan normaal) is na
15 jaar gebruik aan vervanging toe.
Armand – Eén hit maken, en daar
meer dan 40 jaar op teren. Dat lukt
alleen maar Eindhovenaar
Armand. Het nummer Ben ik te
min? is vrijdag 4 juni te horen in
het Kronkelhonk in Slagharen. Het
optreden begint om 21.00 uur.
Open – Open Jongeren Centrum
Center aan de Gramsbergerweg in
Hardenberg houdt vrijdag 4 juni
een Open Dag. Tussen 14.00 en
18.00 uur kan men onder meer terecht op de rommelmarkt, in de
pannakooi, op het luchtkussen en
in de knutselhoek. Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is er ‘s avonds
van 19.00 tot 21.30 uur disco met
als thema Dress to Impress.
Rommel – Buurtvereniging
Groenedijk in Kloosterhaar houdt
vrijdag 4 juni haar jaarlijkse
braderie en rommelmarkt. Van
16.00 tot 20.00 uur kan er worden
gesnuffeld tussen de oude spullen,
meegedaan worden met spelletjes
en een eettentje worden bezocht.
Voor de kleintjes zijn een springkussen en spelletjes geregeld.
Tuin - De tuin van de woonvoorziening van de RIBW IJsselVecht, op de hoek van de
Bruchterweg en de Burgemeester
Schuitestraat in Hardenberg, wordt
donderdag 3 juni feestelijk in gebruik genomen. In maart 2009 is
de woonvorm officieel geopend. De
tuin was toen nog niet klaar. Samen met een aantal bewoners is een
tuinplan gemaakt, dat de afgelopen
maanden is uitgevoerd. Het resultaat is 3 juni vanaf 15.00 uur te
bewonderen.
Feest - Zondag 5 september wordt
in Overijssel het langste dorpsfeest
ooit gehouden. Op een O van 128
kilometer lang wordt die dag feest
gevierd, als het even kan door
100.000 mensen. Op iedere kilometer wordt iets gedaan, dus hebben
de organisatoren 128 activiteiten
nodig. Muziek, dans, theater, verkoop van streekproducten, een
grote barbecue, alles is mogelijk.
Om dat georganiseerd te krijgen is
de cirkel in zestien stukken gedeeld
met aan het hoofd van ieder stuk
een windridder. Die moet op zijn
beurt per kilometer een O-ridder
zoeken die voor zijn kilometer een
dorpsfeest op poten zet. Wie zin
heeft windridder te worden, en dus
de verantwoordelijkheid over acht
kilometer van de O van Overijssel
op zich te nemen, wordt verzocht
contact te zoeken met Rob te Wierk
via rob@slem.org.

redactie@sallander.nl

Leerlingen van het Vechtdal College in Hardenberg hebben vrijdag een
goed beeld kunnen krijgen van het werk van de landmacht. In de Johannes
Postkazerne in Havelte zijn afgelopen weekeinde de Landmachtdagen
gehouden, waarbij vrijdag gereserveerd was voor scholieren en zaterdag
en zondag voor andere geïnteresseerden. Het Vechtdal College was met
18 jongens en 1 meisje vertegenwoordig, allemaal scholieren die denken

aan een carrière in het leger. De landmacht liet zien nooit alleen op missie te gaan, maar altijd samen met andere krijgsmachtdelen. Er waren
onder meer demonstraties van zwaar landmachtmaterieel als de Leopard
2 gevechtstank en het nieuwe Infanterie Gevechtsvoertuig CV90, die ondersteuning kregen van Apaches en Chinooks.
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Biovergister zet raad in beweging

Biertappen in
The Old Inn

HARDENBERG - Klaas Mulder, CU-raadslid in Hardenberg, kon zich
vorige week dinsdag niet bedwingen. Tijdens de oriënterende raadsvergadering moest hij even kwijt, dat je eigenlijk de komst van een
biovergister in Oud-Bergentheim niet kon tegenhouden, omdat de vorige
raad een bouwvergunning had goedgekeurd. Mulder zei dat tijdens een
vragenronde aan het adres van Johan Assink, die namens het actiecomité
Oud-Bergentheim had ingesproken. In de andere oriënterende raadsvergadering, een zaaltje verderop, wilde CDA-raadslid Miny Lohuis de
zaak van de biovergister ook wel even aankaarten, want het actiecomité
had in een ingezonden brief aan de raad allerlei suggestieve opmerkingen genoteerd, vond ze, en die moesten weersproken worden. Toch bestaat de kans dat beide raadsleden figuurlijk gesproken door het stof moeten gaan, als de Raad van State vindt dat ‘de zaak Oud-Bergentheim’ lijkt
op Dalerveen, Boazum en Texel. Sinds de uitspraak in 2007 van de Raad
van State, dat biovergisters niet zonder meer passen in een agrarische
bestemming, zijn veel gemeenten voorzichtiger geworden met het afgeven van een vergunning. Zelfs het intrekken van een al verstrekte bouwvergunning, zoals de gemeente Littenseradiel deed, kan genade vinden in
de ogen van de rechters.

HARDENBERG – In café The Old
Inn wordt vrijdag 4 juni voor de 12e
keer gestreden om de titel Beste
Biertapper van Hardenberg. Afgelopen jaar was het Gert Stegeman
die de finale won van Ireen Witteveen. Beiden gaan ook dit jaar weer
op voor de titel en zij nodigen iedereen uit om de strijd met hen aan
te gaan. De deelname is gratis. Om
19.30 uur wordt begonnen met een
proefronde, zodat iedereen kan
wennen aan de tap en de hoge druk.
Daarna volgt de echte wedstrijd, die
even onderbroken wordt om stil te
staan bij het koperen jubileum van
het café aan de Voorstraat.

“De zaak Oud-Bergentheim’ is een
plan van varkensboer Herman Dijk
om een biovergister bij zijn bedrijf
te bouwen. Zo’n vergister laat bijvoorbeeld maïs vergisten door bacteriën, waardoor gas ontstaat waarmee elektriciteit kan worden
opgewekt. Volgens LTO-melkveevoorman Siem-Jan Schenk zijn
biovergisters als innovatie de grootste mislukking, die met overheidsgeld tóch wordt gerealiseerd. Maar
energiebedrijf Eneco ziet er brood
in. Dit bedrijf gaat samen met agrarisch bedrijf Rozendaals Roses een
commerciële biovergister bouwen
in Putten. En het Refaja ziekenhuis
in Stadkanaal maakte vorige week
bekend, dat het een groot deel van
zijn benodigde warmte gaat afnemen van een boer in Stadskanaal,
die een biovergister laat bouwen.

Overal worden in ons land met
overheidssubsidie biovergisters gebouwd, maar ze mogen niet op elke
plek staan. En zeker niet in OudBergentheim, vindt een actiecomité
van buurtbewoners. Het is geen
agrarisch bedrijf maar een fabriek,
er vinden grote transporten plaats
in grote hoeveelheden waardoor de
verkeersveiligheid afneemt, inwoners van Ane en Heeten spreken uit
ervaring van stankoverlast, het
grondwater wordt met perssappen
vervuild en de massale bouw past
niet in een landelijke omgeving,
beargumenteert het actiecomité
haar poging om de biovergister tegen te houden. Trouwens, het is
jammer dat de gemeente Hardenberg of aanvrager Dijk de buurt niet
hebben gemeld wat eraan zat te
komen, meent Johan Assink van het

actiecomité. “Wettelijk niet verplicht, maar als je bedenkt wat voor
impact zo’n installatie op zo’n
kleine gemeenschap heeft was het
wel handig geweest.”
Volgens wethouder Jannes Janssen
is er wel gecommuniceerd. Zo zijn
leden van het actiecomité bij de
wethouder op bezoek geweest en
heeft Dijk een infoavond gehouden.
Op die opmerking van Janssen
mocht Assink niet meer reageren,
omdat hij zijn inspreekbeurt had
gehad. Na afloop van de vergadering vertelde hij dat Janssen een
verkeerde voorstelling van zaken
had gegeven. “Het actiecomité heeft
een gesprek met de wethouder aangevraagd. En Dijk heeft een infoavond belegd nadat het comité de
buurt had gemobiliseerd. Er is wel
gecommuniceerd, maar alleen omdat wij het initiatief hebben genomen”, aldus Assink.
De raadsleden willen meer duidelijkheid, zo lieten zij weten. Wethouder Janssen moet in een volgende vergadering niet alleen de
‘de zaak Oud-Bergentheim’ toelichten, maar ook duidelijkheid
geven over het gemeentelijk
biogasbeleid. Als er meer aanvragen komen willen de raadsleden
weten waar ze aan toe zijn. Dat
betekent eerst werk voor de gemeentelijke juristen en daarna voor
de beleidsmakers. Of dat allemaal
voor de volgende vergadering van
15 juni nog kan is de vraag, maar
anders wordt de raadsdiscussie gevoerd op dinsdag 29 juni, de laatste voor het zomerreces.

Ziekenhuis vernieuwt
afdeling radiologie
HARDENBERG - Het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
wordt flink vernieuwd. Vorig weekend is een start gemaakt, door met
een grote kraan een tijdelijke mobiele CT-scan te plaatsen naast de
hoofdingang in Hardenberg.
Het plaatsen van de mobiele CTscan is een tijdelijke maatregel,
nodig voor de verbouwing van de
CT-kamer en aansluitend het plaatsen van een gloednieuwe CT-scanner. Na deze installatie volgt verbouwing van de onderzoekskamers
en plaatsing van nieuwe röntgenapparatuur. De verbouwing zal enkele weken in beslag nemen. Als
alles volgens planning verloopt,
zijn de werkzaamheden begin juli
afgerond.

