Woensdag 14 september 2011

Kortweg
Molenloop – In de Duitse grensplaats Laar wordt zaterdag 17 september de 26e Molenloop gehouden.
Voor scholieren is er de 2 kilometerloop, de ouderen lopen afstanden
van 5 kilometer (start 16.00 uur)
of 10 kilometer (start 17.00 uur).
Start en finish zijn bij de Laarmolen
aan de Vecht. Parkeren kan bij het
Dorpshuis aan de Hauptstraβe. Aanmelden kan via de website http://
www.muehlenlauf.de.
Stilettorace – Tijdens Wereldmeisjesdag op 22 september houdt stichting De Stuw in Hardenberg een
stilettorace voor meiden uit groep
7/8 van de basisschool en klas 1 en
2 van het voortgezet onderwijs. Aan
de wedstrijd is een goed doel verbonden, namelijk de Borstkankervereniging Nederland. De meiden
moeten op hakken van minimaal
3 centimeter een sprint van 60 tot
80 meter afleggen. De twee snelsten krijgen een prijs. De race start
om 16.00 uur bij het vernieuwde
Kruserbrinkpark in Hardenberg.
Tussendoor wordt een workshop
dansen gegeven. Aanmelden kan
via e.broeksema@destuw.nl.

Gemeente schrapt in lijst met investeringen
HARDENBERG – Bijna een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Hardenberg opdracht gegeven aan
B&W, om eens te kijken naar de lijst met investeringen die niet absoluut noodzakelijk zijn. B&W hebben toen een lijst gemaakt ter waarde van 1,5 miljoen euro. In juni van dit jaar heeft de raad een motie
aangenomen waarin het gemeentebestuur wordt gevraagd nu daadwerkelijk te gaan strepen in de lijst,
zodat minstens een half miljoen euro kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het college komt
in oktober met voorstellen waardoor de reservepot van de gemeente met 426.000 euro groeit.
Het gaat hierbij om acht nietnoodzakelijke investeringen, waarbij twee stuks eruit springen wat
opbrengst betreft. Zo stond voor
de ondersteuning van mantelzorgers 172.000 euro op de lijst. Een
derde deel is inmiddels toegezegd
voor de regeling Mantelzorger, tijd

voor jezelf. De rest van het bedrag,
bestemd voor incidentele subsidies
aan projecten, is niet verplicht.
B&W stellen voor dit bedrag van
112.000 euro aan de algemene reserve toe te voegen. Een ander project waarvoor geen geld meer wordt
uitgetrokken is het Multifunctioneel

centrum (MFC) in Bruchterveld.
Voor de bouw van zo’n centrum
was 164.000 euro gereserveerd. Het
blijkt echter dat de co-financiering
van Leader+ (geld van de Europese
Gemeenschap) niet doorgaat, omdat
die pot leeg is. “We weten niet of
er nog weer geld uit Brussel komt,

zodat het onzeker is of de bouw
van een MFC in Bruchterveld in
de toekomst mogelijk is. Nu de
gemeenteraad heeft besloten dat
het MFC in Gramsbergen voorlopig
het laatste project is, hebben we het
geld voor Bruchterveld niet nodig”,
zegt wethouder Douwe Prinsse.
Nu nieuwbouw niet doorgaat moet
wel het bestaande dorpshuis Heujmansbelt worden opgeknapt. Voor
het gemeentelijk deel van deze
opknapronde hebben B&W 50.000
euro gereserveerd.

Distilleerderij trekt veel bezoek
tijdens Open Monumentendag

Rondom - Het derde kwartaaltijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg bevat 8 uiteenlopende cultuurhistorische bijdragen.
Met zijn artikel Langs de Elsbeek
besluit Klaas Oosterkamp de serie
historische landschapswandelingen
langs beken in de oude gemeente
Hardenberg. Dinah HesselinkZweers en Erwin Wolbink starten
een nieuwe serie, getiteld ‘Onze
straatnamen’. In dit eerste deel
wordt de geschiedenis van de straatnaamgeving beschreven, gevolgd
door een portret van schaapherder,
dichter en amateurhistoricus Hendrik van Laar. Andere artikelen gaan
onder meer over de herontdekking
van de stadsmuur, de hervormde
kerk in Kloosterhaar en de geschiedenis van de kerkklokken van de
Stephanuskerk in Hardenberg.
Zingende boswachters - Drie
boswachters van Staatsbosbeheer
Vechtdal brengen zaterdag 17 september een ode aan het Vechtdal.
Als Stepping Stones leggen ze in het
bostheater Ommen op geheel eigen
wijze een muzikale verbinding tussen mens en natuur. Met beeld en
geluid nemen ze de gasten mee door
de rijke geschiedenis van het Vechtdal. Er wordt kennis gemaakt met de
verwondering van de boswachters,
witte wieven, historische figuren en
overige spelers van het Vechtdal. De
voorstelling begint om 19.30 uur,
de toegang is gratis. Het bostheater
is bereikbaar via de ingang van
Recreatiecentrum Besthmenerberg.
Brocante - Zaterdag 17 september
wordt op landhoeve De Zwieseborg
in Loozen van 10.00 tot 16.00 uur
voor het eerst een antiek-, brocante- en curiosamarkt gehouden.
Ongeveer 20 standhouders komen
producten te tonen. Daarnaast zijn
er optredens van onder meer jeugdkoor Together, Big Band Muzerie
en Melon. Voor kinderen is een
speciaal programma georganiseerd.
Trekkers – De trekkertrekvereniging Balderhaar houdt zaterdag 17
september een ouderwetse Trekker
Trek in Kloosterhaar met gewone
landbouwtractoren. De trekkers zijn
ingedeeld in 7 klassen, van 2800 t/m
11000 kg. De wedstrijd is van 08.30
uur tot 18.00 uur aan de Verlengde
Broekdijk/Breeslootdijk.

redactie@sallander.nl

VROOMSHOOP – Er zijn niet veel ambachtelijke distilleerderijen meer in
Nederland. En van die paar handenvol is er maar één die eigen grondstoffen
verwerkt en dat is Kalkwijck Distillers aan de Tonnendijk in Vroomshoop.
Zaterdag hebben drommen bezoekers het verhaal ‘van korrel tot borrel’
kunnen horen uit de mond van Lisanne Benus. In haar vaders boerderij
Pertjaja (Maleis voor ‘vertrouwen’) werden de hele dag rondleidingen
gehouden in het kader van de Open Monumentendag 2011.
De boerderij aan de Tonnendijk 176 paste uitstekend bij het thema van de
monumentendag: Nieuw gebruik – Oud gebouw, oftewel het hergebruik van
een pand dat oorspronkelijk voor een andere bestemming was gebouwd. De
distilleerderij was voor het eerst in de lijst met monumenten opgenomen
maar bleek een trekker van jewelste. Terwijl andere monumenten het met
twintig, dertig of veertig bezoekers moesten doen bleef Lisanne’s tante
maar turven, zodat ze twee uur voor sluiting al 120 streepjes had gezet.

Hardenberg wil glasvezel
HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg laat samen met het
bedrijf Reggefiber onderzoeken,
of in de hele gemeente een glasvezelnetwerk aangelegd kan worden.
Door het netwerk kan elk huishouden snel internet ontvangen, maar
het kan volgens de gemeente ook
belangrijk worden voor domotica,
oftewel huisautomatisering. Hier-

door is dienstverlening van buiten
de woning mogelijk, waardoor
bijvoorbeeld ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Het onderzoek moet niet zozeer duidelijk maken of het aanleggen van
glasvezelkabel technisch mogelijk
is, want dat is geen probleem. Er
moet een antwoord komen op de
vraag of het financieel mogelijk

De gasten begonnen de rondleiding bij het hart van de distilleerderij: een
koperen ketel van 300 liter met whiskyhelm. Daarna werden de magazijnen bekeken, de winkel waar de jenevers en likeuren worden verkocht en
uiteindelijk werd het proeflokaal bezocht waar een glaasje van de streekproducten werd aangeboden.
“Het is trouwens niet alleen een streekproduct omdat het in deze oude
Groningse boerderij wordt gemaakt, maar ook omdat we de 18 ton graan
gebruiken die we samen met de achterbuurman bij de boerderij verbouwen
en die daarna bij de Leemansmolen in Vriezenveen wordt gemalen”, vertelde Lisanne. Samen met haar vriend en familieleden wist ze zaterdag de
gasten zo te ontvangen en te boeien, dat aardig wat bezoekers aangaven nog
eens terug te komen voor een bezichtiging of een proeverij. De informatie
daarover is te vinden op de website www.kalkwijckdistillers.nl.
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is om alle 25.000 woningen in de
gemeente van glasvezel te voorzien.
“Voor de dichtbevolktere kernen
als Hardenberg en Dedemsvaart
zal dat geen probleem zijn, maar
we willen ook het buitengebied
erbij betrekken”, zegt wethouder
Douwe Prinsse. De gemeente zoekt
nog naar medefinanciers om de
glasvezelkabels aan te leggen. Om
de bevolking duidelijk te maken
wat de mogelijkheden van een
glasvezelnetwerk zijn, wordt aan de

verenigingen van Plaatselijk Belang
gevraagd om de bewoners actief te
benaderen en voor te lichten. Verder wordt geprobeerd de gemeente
Ommen bij het project te betrekken,
zodat samen opgetrokken kan worden. Het onderzoek moet volgens
Prinsse het liefst nog dit jaar zijn
afgerond. Als de uitkomst positief is
en er ook verder weinig problemen
opdoemen, kan over een jaar begonnen worden met de aanleg van de
glasvezelkabel.

