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Kortweg
Lakenvelder – Het bijzondere
runderras Lakenvelder (“de koe met
de witte band”) verdient wat extra
belangstelling, vindt de Vereniging
Lakenvelder Runderen. Zaterdag 3
september wordt daarom een open
dag gehouden. In de grensregio
Overijssel-Drenthe zijn bezoekers
tussen 10.00 en 17.00 uur welkom
bij Hessel Wessels Boer, Elimmerweg 2 in Schuinesloot en bij
Bert Steenbergen, De Stuw 14 in
Zuidwolde. Met een populatie van
zo’n drieduizend Lakenvelders
wereldwijd is het ras erg zeldzaam.
Volgens de liefhebbers is de Lakenvelder niet alleen een prachtige
verschijning in het Nederlandse
landschap, maar is het ook een
probleemloze koe, ideaal voor
hobby- en deeltijdboer. Bovendien
worden Lakenvelders steeds meer
ingezet bij natuurbegrazing en zijn
ze door hun gemoedelijke karakter
gewaardeerd op zorgboerderijen.

Ommen terug naar de middeleeuwen
OMMEN – Tja, waarom organiseer je een weekendje Middeleeuws
Ommen? De vijf organisatoren vragen het zichzelf ook wel eens af. In
eerste instantie om te bewijzen, zoals twee jaar geleden gebeurde, dat
ze het minstens zo goed kunnen (of eigenlijk: dat ze het beter kunnen)
dan het evenement dat ze zagen in het Gelderse dorp Bussloo. Maar
nu, tijdens de 3e editie? “Om de inwoners en de gasten van Ommen
iets te bieden, een leuke activiteit te regelen waardoor men positief
aan Ommen terugdenkt”, vertelt Jeannemarieke van den Biezenbos,
één van de organisatoren.
Blijkbaar slaat het idee aan, want er
waren in de tuin van landgoed Het
Laer enkele tientallen vrijwilligers
actief om het de paar duizend gasten
op zaterdag en zondag naar de zin

te maken. De bezoekers konden
een markt bezoeken waar zaken
als mosterd, wijn, bijlen, sieraden,
brood, schelpen, Vikinghelmen en
houten lepels werden aangeboden,

of waar een kandidaat-notaris
als hobby zelfgemaakte hartige
taartjes verkocht. Verder konden
ze ridders te paard zien oefenen,
zelf gaan boogschieten, luisteren
naar muzikanten of genieten van
een middeleeuwse klucht. Ook aan
de kinderen was gedacht, want die
mochten bijvoorbeeld broodjes
bakken, ringsteken, steltlopen of
de Jannes de Goochelaar assisteren.
Tot hun geluk was het twee dagen
lang Roerdink Weather. Volgens
medeorganisator Wim Roerdink
was het de afgelopen dertig jaar

wanneer hij bij een buitenactiviteit
was betrokken altijd mooi weer, wat
de bijnaam Roerdink Weather had
opgeleverd.
Genoeg hulp dus van weergoden
en vrijwilligers, maar de stichting
kan nog wel wat hulp gebruiken,
het liefst op ambtelijk en financieel
gebied. “Het is wel een hele klus
voor de vijf leden van de stichting,
dus wat extra hulp is welkom”,
meent Van den Biezenbos. Op de
site www.middeleeuwsommen.nl
zijn de contactadressen te vinden.

Vrijwilligers - Iedereen die te
maken heeft of krijgt met vrijwilligerswerk in de gemeente Hardenberg kan vanaf nu alle informatie
over vrijwilligerswerk vinden op de
nieuwe website van het Servicepunt
Vrijwilligerswerk, dat onderdeel
is van De Stuw. De nieuwe website toont volgens de makers veel
informatie , is gebruiksvriendelijk
en toegankelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld. organisaties die een
evenement willen aanmelden gebruik maken van de agenda. Ook
de digitale vacaturebank krijgt een
nieuw jasje, maar die is pas aan het
eind van het jaar af. De nieuwe website is te vinden via www.destuw.nl.
Verkeer - In verband met groot
onderhoud en het aanbrengen van
geluidsreducerend asfalt wordt de
provinciale weg N 377 binnenkort
op twee plaatsen tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Deze week, nog t/m zaterdag 27
augustus is de hoofdrijbaan van de
N 377 tussen de bebouwde kom van
Nieuwleusen en de bebouwde kom
van Balkbrug afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt
omgeleid via de N 340. Van maandag 29 augustus tot en met vrijdag
2 september is de hoofdrijbaan van
de N 377 in De Krim afgesloten
voor doorgaand verkeer. Het gaat
om het tracé tussen de Fabriekswijk
en het einde van de bebouwde kom
(richting Coevorden). Het verkeer
wordt omgeleid via de N 34 en de N
343. Inwoners van De Krim worden
door de provincie uitgenodigd voor
een inloopmiddag/avond over de
werkzaamheden op woensdag 24
augustus, van 16.00 – 17.00 en van
19.00 – 20.00 uur in dorpshuis De
Planeet.
Topklasse – HHC uit Hardenberg
heeft in de eerste wedstrijd in het
nieuwe seizoen bijna voor een
kleine stunt gezorgd. Tegen kampioenskandidaat Rijnsburgse Boys
werd het in Rijnsburg 2-2. Renco
van Eeken had de Hardenbergers
al in de 4e minuut op voorsprong
gezet. Vlak voor rust werd het
1-1. Rijnsburgse Boys kreeg in de
2e helft de meeste kansen, maar
HHC-er Thijs Houwing scoorde een
kwartier voor tijd 1-2. Ver in blessuretijd kwam Rijnsburg verdiend
op gelijke hoogte. Zaterdag 27 augustus ontvangt HHC nieuwkomer
Noordwijk, de kampioen van de
hoofdklasse A. De eerste wedstrijd
verloren de Noordwijkers thuis met
2-4 van Genemuiden.

redactie@sallander.nl

De kwakzalver had het druik, want de Ommenaren waren volgens hem minder gezond dan ze zelf dachten.
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OBS De Baanbreker weer naar de gemeente
HARDENBERG - Harry Lennips uit Baalderveld dreigt de
gemeente Hardenberg met het
openbaar maken van zijn verhaal
over de aankoop van de voormalige basisschool De Baanbreker in
Lutten, als B&W het advies van
de Commissie van Bezwaarschriften overnemen. Helaas voor hem
is het een loos dreigement, want
alle officiële correspondentie met
de gemeente is al openbaar.
Lennips heeft vorig jaar het schoolgebouw gekocht voor recreatieve
doeleinden. Het pand zou omgebouwd worden tot groepsaccommodatie, vergaderruimtes en een conferentieoord. Voorwaarde was dat
het bestemmingsplan gewijzigd zou
worden. In plaats van een wijziging
van het bestemmingsplan aan te
vragen heeft Lennips gekozen voor
een snellere afhandeling, namelijk
het aanvragen van een omgevingsvergunning. Er is hem op gewezen
dat hij op die manier niet kan gaan
verbouwen, zegt de gemeente, maar
Lennips heeft toch doorgezet. Zijn
aanvraag voor een omgevingsvergunning is vervolgens afgewezen.
De inwoner van Baalderveld heeft
tegen het besluit van B&W een
bezwaar ingediend, maar niet aangegeven waarom het college anders

had moeten besluiten. Vlak voordat
de termijn was verstreken waarop
hij zijn bezwaar kon toelichten
heeft Lennips gevraagd of hij meer
tijd kon krijgen om te reageren. De
gemeente heeft hem toen drie weken extra gegeven, maar ook daar
heeft hij geen gebruik van gemaakt.
Vervolgens heeft de Commissie van
Bezwaarschriften zich over de zaak
gebogen en B&W geadviseerd het
bezwaar af te wijzen. Het gemeentebestuur heeft 9 augustus dat advies
overgenomen.

verder wordt afgehandeld en dat
hij niet meer aan de koop vast zit.
Dit alles betekent wel dat De Baanbreker opnieuw in de verkoop kan
komen. Vorig jaar is de openbare
school via een openbare inschrijving verkocht. Van de veertien

Lennips wil nu van de koop afzien
en hij wil dat de gemeente al zijn
onkosten (“ongeveer tienduizend
euro”) betaalt, vanwege het onverwacht mislopen van de vergunning,
zoals Lennips dat noemt. B&W
piekeren er echter niet over. Alles
is volgens de regels gegaan die
Lennips van tevoren duidelijk zijn
gemaakt, menen B&W, en als hij
dan door laksheid of vergeetachtigheid niet reageert, zelfs niet na
extra uitstel, is dat zijn probleem.
In de gesprekken met de gemeente
is de mogelijkheid besproken dat
Lennips het koopcontract kan
ontbinden. Nu hij dat in een brief
aan B&W ook met zoveel woorden
heeft aangegeven, zal de gemeente
ervoor zorgen dat de ontbinding

NEUENHAUS – Liefhebbers
van een ritje met een stoomlocomotief kunnen zaterdag 10
september aan hun trekken
komen. De Grafschafter Model- en Spoorwegclub laat die
dag drie keer een bijna 90-jarige loc rijden van Neuenhaus
via Nordhorn naar Bentheim.

personen die tijdens twee open
dagen een kijkje namen hebben uiteindelijk zeven een schriftelijk bod
uitgebracht. Lennips was destijds de
hoogste bieder met 327.500 euro,
voor een pand met een boekwaarde
van 244.000 euro.

Met stoom en kokend
water door de Grafschaft

De stoomlocomotief van 400
PK heeft ruim een halve eeuw
dienst gedaan als rangeerloc bij
een kolencentrale in Hattingen
(Ruhrgebied). Tegenwoordig
staat de trein te pronken in
Haselünne, in de buurt van
Meppen. Achter de loc zit de
bekende Nikolaaswagen van

de Bentheimer spoorwegclub,
waarmee elk jaar in december
gereden wordt met de Duitse
versie van Sinterklaas aan boord.
Daarnaast wordt een goederenwagon aangehaakt waarin water
zit om de locomotief op stoom te
brengen. In deze wagon is ook
plaats voor 10 fietsen. De start
is om 9.30 uur bij het station in
Neuenhaus. Overigens hoeft niet
de hele route afgelegd te worden
maar kan men ook kiezen voor
bijvoorbeeld alleen het traject
Neuenhaus-Nordhorn. Voor
meer informatie over vertrektijden en kosten kan de website van
de vereniging worden bezocht:
www.graf-mec.de.

