Woensdag 18 mei 2011

Kortweg
Veteranen - De 4e Hardenberger
Veteranendag wordt 28 mei gehouden in theater De Voorveghter.
Om 14.00 uur wordt de vlaggenparade gehouden met een herdenking.
Daarna volgen enkele toespraken
in de theaterzaal waarna er tijd en
ruimte is voor ontmoeting.
Grenstocht - Schaats- en skeelervereniging Hou Streek houdt
zaterdag 4 juni voor de 13e keer
een grensoverschrijdende recreatieve skeelertocht onder de naam
Sallandse Grenstocht. De tocht
voert onder meer langs Hardenberg,
Gramsbergen en de Duitse plaatsen
Laar en Wielen. De start en finish
zijn bij recreatiecentrum ’t Hooge
Holt in Gramsbergen.
Huid - Zaterdag 21 mei doen de
dermatologen van het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
mee aan de landelijke Bescherm Je
Huid Dag. Dermatoloog Saskia van
der Linden geeft van 12.00 tot 13.00
uur voorlichting over hoe je je huid
kunt beschermen en controleren.

Raad herdenkt Gerrit Kuipers Weinig weerstand tegen eco-huis
HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg heeft vorige
week dinsdag tijdens de raadsvergadering enkele ogenblikken stilgestaan bij het overlijden van oudHardenberger Gerrit Kuipers. Hij
is 30 april in de leeftijd van 92 jaar
overleden in zijn woonplaats Meppel. De heer Kuipers was het laatst
in functie als chef van de afdeling
Culturele zaken en Voorlichting
van de voormalige gemeente Hardenberg. Bij veel mensen was deze
geboren Drent bekend van zijn werk
voor het Drents erfgoed. Hiervoor
heeft hij in 1978 de Zilveren Anjer
ontvangen uit handen van Prins

Bernhard. Zo heeft hij het boek
Bartje van Anne de Vries in het
Drents vertaald, hij schreef verhalen, gedichten, toneelstukken en hij
was een van de oprichters van het
dialecttijdschrift Oeze Volk. Voor
zijn werk voor dit tijdschrift kreeg
hij in 2008 de Roel Reijntjesprijs.
Gerrit Kuipers was ook betrokken
bij het culturele erfgoed van Hardenberg. Hij was bestuurslid van
de Oudheidkamer, medeoprichter
van de historische vereniging en
de eerste hoofdredacteur van het
historisch tijdschrift Rondom den
Herdenbergh.

HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg heeft vorige
week tijdens de oriënterende raadsvergadering hier en daar nog wel
een beetje tegengesputterd, maar
waarschijnlijk gaat een meerderheid volgende week akkoord met
deelname van de gemeente aan een
project om een dubbele en een vrijstaande energieneutrale woning te
bouwen. Hardenberg stapt voor een
half miljoen euro in een project om
te laten zien, hoe je energiezuinig
kunt bouwen. De vrijstaande woning in de wijk Marslanden gaat de
gemeente een jaar of drie gebruiken
als modelwoning, waarna hij wordt

verkocht. De verwachting is dat
Hardenberg er op z’n hoogst een
ton bij inschiet, “maar voor dat geld
hebben we enkele jaren een prachtig
pr-project. In andere gevallen kost
de promotie van iets nieuws vaak
veel meer”, vertelde wethouder
Douwe Prinsse.
De meeste partijen waren tevreden
met deze voortrekkersrol van de
gemeente, om ondernemers te helpen zich te oriënteren op nieuwe
ontwikkelingen. Alleen de VVD
was volmondig tegen. De gemeente
moet niet op de stoel van ondernemers zitten, meenden de liberalen.

Middeleeuwse vondsten bij kasteel Eerde

Bouw - Zaterdag 28 mei tussen
10.00 en 16.00 uur mogen belangstellenden een kijkje nemen in het
nieuwe gemeentehuis van Hardenberg, dat volop in aanbouw is.
Aannemer VolkerWessels verzorgt
tijdens de Dag van de Bouw de gehele dag rondleidingen. Daarnaast
wordt er een film getoond over
het bouwproces van het nieuwe
gemeentehuis en is er informatie
beschikbaar over de planning.
Rommelmarkt – De Professor
Waterinkschool in Hardenberg
houdt zaterdag 28 mei voor de
achttiende keer een rommelmarkt.
Belangstellenden zijn van10.00 tot
13.00 uur welkom op het schoolplein en het grote grasveld van de
school. Voorafgaand aan deze dag
wordt koopwaar ingezameld. Wie
bruikbare spullen ter beschikking
wilt stellen kan op de school aan
de Gramsbergerweg terecht van
maandag 23 mei t/m donderdag 26
mei van 9.00 tot 12.00, van 13.00
tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur.

Kastanje is volgens
gemeente ècht ziek
HARDENBERG – De ChristenUnie hoopt dat B&W de bewoners
van de Sportlaan in Hardenberg
duidelijk kan maken, dat de
kastanjeboom in deze straat
gerooid wordt omdat hij ziek is
en niet omdat er een inrit wordt
gemaakt. Buurtbewoners hadden
deze link wel gelegd.
De ChristenUnie had schriftelijke
vragen ingediend bij het college,
die vorige week dinsdag tijdens de
raadsvergadering werden beantwoord. Volgens wethouder Jannes
Janssen hadden ambtenaren opdracht de boom te fatsoeneren en
van gevaarlijke takken te ontdoen,
omdat er een inrit in de buurt wordt
aangelegd. Uit onderzoek is toen
gebleken dat de boom ziek is en beter opgeruimd kan worden. “Maar
om niet de indruk te wekken dat
we een boom opofferen voor een
inrit hebben we een onafhankelijke
expert ingeschakeld. Die is tot de
zelfde conclusie gekomen: de boom
is ernstig ziek en moet gerooid
worden omdat nu al het gevaar van
vallende takken bestaat. Onze bedoeling was de boom te behouden,
maar dat lukt helaas niet”, vertelde
Janssen.

redactie@sallander.nl

De archeologische opgravingen zijn verricht door medewerkers van De Steekproef uit het Groningse Zuidhorn.
OMMEN – Soms heeft iemand die in regionale archeologie is geïnteresseerd een gelukje. Het komt bijna nooit voor dat in NoordoostOverijssel opgravingen worden gedaan. En als dat wel gebeurt is die
plek vrijwel nooit toegankelijk voor het publiek. Vorige week woensdag
was dat anders bij kasteel Eerde, tussen Ommen en Den Ham.
Het kasteel is al bijna tachtig jaar
een internationale school. Op het
terrein naast het kasteel worden
binnenkort de bijna ‘eeuwenoude’
noodlokalen vervangen door moderne exemplaren. Het opruimen
van de houten barakken is aangegrepen om archeologen van
onderzoeksbureau De Steekproef
onderzoek te laten doen op de plek
waar de nieuwe lokalen moeten
komen. Tijdens de laatste dag
van de opgravingen, vorige week
woensdag, was het publiek welkom.
De bezoekers zagen onder meer de
opgegraven grachtenstelsels. Vier
brede, diepe grachten waren gedeeltelijk bloot gelegd. Grachten zonder
water, maar door de afwisseling van
hoog en laag voor aanvallers moeilijk begaanbaar. Er waren op de plek
waar de archeologen aan het werk
waren geweest ook delen te zien van
oude tuinen. De bouwer van het huidige kasteel, Johan Warner van Pallandt, liet de grachten dichtgooien,
bracht een halve meter grond aan en
liet daarop moestuinen aanleggen.

Dat was begin 18e eeuw, want het
huidige kasteel was in 1715 klaar
om bewoond te worden. Voor die
tijd heeft er een primitievere vorm
gestaan, die voor het eerst werd
vermeld in 1227. Voorafgaand aan
de Slag bij Ane in juli van dat jaar
verzamelde de strijdmacht van de
bisschop van Utrecht zich bij het
kasteel om ten strijde te trekken
tegen de Drenthen.
Rond 1350 kwam het kasteel in handen van Evert van Essen, die 30 jaar
lang als roofridder de omgeving terroriseerde. Uit die tijd stammen enkele vondsten die de archeologen de
afgelopen weken hebben gedaan. In
de uitgegraven grachten kwam onder meer aardewerk tevoorschijn uit
het Duitse Siegburg, dat door zijn
hardheid vrijwel waterdicht was.
Ook uit die tijd stamt een bekapte
houten spie, die waarschijnlijk
onderdeel van een brug is geweest.
Vanwege de kwetsbaarheid wordt
de spie onder water bewaard. Uit
later tijd stamt de vondst van een

kruik waarin mineraalwater heeft
gezeten. Deze begin 19e eeuwse
voorloper van het flesje Spa was
afkomstig uit het Duitse plaatsje
Selters, in het hertogdom Nassau.
Alle opgegraven spullen worden
onderzocht en beschreven in het
provinciaal archeologisch depot
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in Deventer. De kans is groot dat
daarna een deel wordt uitgeleend
aan de historische vereniging van
Ommen, zodat ook degenen die 11
mei de archeologische open dag
hebben gemist kunnen zien wat
uit de bodem van kasteel Eerde is
gehaald.

College enthousiaster over
RTC dan gemeenteraad
HARDENBERG – Het Regionaal
Techniek Centrum (RTC) kan binnenkort een bedrag van 100.000
euro op de bankrekening verwachten, afkomstig van de gemeente
Hardenberg. Alle politieke partijen
hebben vorige week dinsdag tijdens
de oriënterende raadsvergadering
vragen gesteld over zaken als de
leerling-prognoses (onwaarschijnlijk hoog), de verantwoording over
het gebruik van de subsidie (er zijn
geen prestatieafspraken gemaakt)
en de kosten voor de projectleiding
(nogal veel). Ook vroegen ze zich af
of er komend jaar niet weer de hand
wordt opgehouden bij de gemeente.
Toch zeiden ze allemaal dat ze het
project steunen om technische op-

leidingen in Hardenberg te krijgen,
zodat de maakbedrijven ook in de
toekomst voldoende personeel zullen hebben. De gemeente heeft twee
jaar geleden twee ton in het project
gestopt. “Helaas was dat door de
economische crisis niet voldoende
om de eindstreep te halen, vandaar
dat er opnieuw om een bijdrage is
gevraagd”, zei verantwoordelijk
wethouder Jannes Janssen. Onder
meer de PvdA was bang – bij monde
van Wim Kloekhorst – dat het misschien uiteindelijk niet goed komt
met het RTC, maar de verwachting
is dat de raad nog één keer de portemonnee trekt om het nog jonge
project niet een zachte dood te laten
sterven.

