Woensdag 21 september 2011

Kortweg
Pink Ribbon – In Hardenberg
wordt zaterdag 1 oktober een Ladies
Fietstocht gehouden om geld in te
zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Om 10.00 uur start de tocht
van zo’n 20 kilometer rond Hardenberg bij café Docks. Inschrijven kan
via fietsenpinkribbon@hotmail.
com. De kosten om deel te nemen
bedragen 15 euro. Hiervoor krijgen de deelnemers koffie/thee, een
lunch bij de Rheezerbelten en een
leuke verrassing. De organisatoren
vragen elke deelnemer om sponsoren te zoeken. Dit gebeurt op
vrijwillige basis, maar ze hopen dat
iedereen een bedrag van minimaal
25 euro inbrengt. Er hebben zich al
bedrijven gemeld die al hun vrouwelijke medewerkers sponsoren.
Rond 13.00 uur wordt de voorlopige
opbrengst bekend gemaakt bij de
finishplaats De Voorveghter.

Verbouw Vechtdal College door vernieuwing onderwijs
HARDENBERG - Tot vorig schooljaar konden bovenbouwleerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader van het
Vechtdal College Hardenberg kiezen uit acht afdelingen: bouwtechniek, metaaltechniek, voertuigentechniek,
elektrotechniek, groen, verzorging, handel & administratie en consumptieve techniek. Om leerlingen beter voor
te bereiden op de veelheid aan banen in het bedrijfsleven, om ze niet te vroeg een keuze voor te leggen voor een
toekomstig beroep en ze de mogelijkheid te geven ook kennis te maken met andere beroepenvelden, heeft de
school ervoor gekozen een groot deel van de beroepsgerichte programma’s samen te voegen. Leerlingen kiezen
voortaan voor techniek, voor dienstverlening & commercie of voor groen.
In de loop van dit schooljaar worden de lokalen aan deze nieuwe
situatie aangepast. De eerste fase
van de verbouwing is voor de zo-

mervakantie begonnen en wordt
deze week afgerond. De verouderde
keuken, bestemd voor de leerlingen
van consumptieve techniek en

verzorging, is in juni verwijderd.
Nieuwe leidingen zijn aangelegd,
afzuigkappen geplaatst en een
nieuw plafond aangelegd. Deze

week wordt de vloer gestort en de
nieuwe keukeninventaris geplaatst.
Het lokaal wordt vrijdag opgeleverd, zodat maandag 26 september
de eerste lessen in de nieuwe ruimte
gegeven kunnen worden. Verder
zijn naast de keuken twee lokalen
samengevoegd. Hierin is nieuwe
inventaris geplaatst, waardoor
leerlingen kennis kunnen maken
met verzorging in de breedste zin
van het woord.

Mobieltjes werpen voor ‘t Huis aan de Vecht

Afsluiting - De provincie Overijssel
gaat de hoofdrijbaan van de provinciale weg N 341 tussen Westerhaar
en Kloosterhaar afsluiten voor het
doorgaande verkeer van maandag
26 september t/m maandag 7 november. Het doorgaande verkeer
wordt omgeleid via Vriezenveen,
Vroomshoop, Hardenberg naar
Kloosterhaar (via de N 750, N
36 de Hardenbergseweg en de N
343) en andersom. De omleiding
wordt met borden aangegeven. De
afsluiting van de N 341 is nodig
om werkzaamheden aan de weg
snel en veilig te laten plaatsvinden.
Het gaat om het aanbrengen van
nieuw asfalt, het aanbrengen van
vluchtheuvels en nieuwe strepen
op de weg.
Stop – CDA-fractievoorzitter Henk
Meulink verlaat de gemeenteraad
van Hardenberg. Hij was 13,5 jaar
raadslid, waarvan de laatste 10 jaar
fractievoorzitter. Meulink wordt
als voorzitter opgevolgd door Dirk
van der Valk. Zijn plek als raadslid
wordt vanaf 11 oktober ingenomen
door Ad Fokke uit Heemserveen.
Henk Meulink blijft actief in de
politiek voor het CDA als lid van
de Provinciale Staten van Overijssel. Volgens Meulink kan hij door
de groei van zijn bedrijf niet meer
volop tijd besteden aan de twee
politieke parttime banen. De komst
van de nieuwe burgemeester, die 3
oktober wordt geïnstalleerd, heeft
zijn besluit niet beïnvloed, zegt
Meulink, “maar het is natuurlijk wel
een mooi moment.”
Dierenhulp - De afdeling NoordOverijssel van de Dierenbescherming hoopt dat de inwoners in haar
regio dit jaar tijdens de collecte in
de eerste week van oktober diep
in de buidel tasten, want de kosten
voor dierennoodhulp waren het afgelopen jaar vele malen hoger dan
de opbrengst van de jaarlijkse collecte. In 2010 is er in de gemeente in
Noord-Overijssel, waaronder Hardenberg en Ommen, bijna 20.000
euro opgehaald. Een bedrag waar
de Dierenbescherming blij mee
is, maar het was niet genoeg om
alle kosten van dierenhulp in dat
jaar te dekken. Alleen al aan Dierennoodhulp is in 2010 meer dan
30.000 euro uitgegeven. De collecte
is naast de contributiegelden de
belangrijkste inkomstenbron. De
afdeling ontvangt geen subsidies.
Voor het collecteren zoekt de Dierenbescherming nog vrijwilligers
(opgave via tel. 06-47143787).

redactie@sallander.nl

Als er nog wat aan de techniek van Susan Otter geschaafd wordt, valt ze wellicht volgend jaar ook in de prijzen.
HARDENBERG – HHC-spits Martijn Berger kan niet alleen goed voetballen, hij kan ook erg ver met telefoons gooien. Berger was zaterdag op
het evenemententerrein aan de Europaweg een van de deelnemers aan
de 3e editie van het Hardenbergs Kampioenschap mobieltjes werpen,
georganiseerd om geld in het laatje te brengen van het hospice ’t Huis
aan de Vecht. Zijn vroege worp (hij was op weg naar sportpark De
Boshoek voor de wedstrijd HHC-Montfoort) van 61,11 meter leverde
Berger de eerste prijs op.
Vorig jaar waren er ruim 50 deelnemers, dit jaar bijna 50. Voor 2 euro per
beurt mochten ze een Nokia-telefoontje weggooien om in aanmerking te
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komen voor de hoofdprijs, een nieuw mobieltje. Er werd in drie klassen
gestreden: jeugd tot 14 jaar, vrouwen en mannen. Aly Waterink was met
haar (bijna) 78 jaren de oudste deelnemer, de 2-jarige Babice Wiendels
de jongste. John Sieben, de herenkampioen van 2010, kwam dit keer niet
verder dan een tweede plaats. Bij de dames was het Miranda Alfring die,
net als vorig jaar, de eerste plek voor zich opeiste. Jurn Sprinkelder was
de beste jongere.
Organisator Aad Kolthof toonde zich na afloop niet ontevreden, al had hij
wel op wat meer deelnemers gehoopt. Als alle bedragen binnen zijn kan
hij naar verwachting een kleine duizend euro aanbieden aan de stichting
Vrienden van het hospice.

Vleermuis in operatiekamer Burgers krijgen ID-geld terug
HARDENBERG – In het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
is woensdag 14 september aan
het eind van de middag in de steriele berging van de operatiekamers
(OK) een vleermuis aangetroffen.
Het beestje is direct gevangen en
verwijderd. Het OK-programma
was op dat moment al afgelopen, er
waren geen patiënten meer binnen
de OK-ruimtes. Na de ontdekking
is meteen onderzocht hoe de vleermuis in de berging is gekomen.
Volgens ziekenhuismedewerkers
is het dier niet rechtstreeks via de
OK naar binnen gekomen en ook
niet via de luchtkasten. Naar alle
waarschijnlijkheid is de vleermuis
meegelift tijdens transport van
materiaal naar de OK-berging.
Nadat geconstateerd was dat er
geen andere vleermuizen aanwezig

waren, is het gehele OK-complex
schoongemaakt. Een ingeschakelde
vleermuisdeskundige heeft persoonlijk vastgesteld dat het om een
volwassen dwergvleermuis gaat.
Dit type vleermuis is geen drager
van hondsdolheid. Door middel
van metingen met speciale apparatuur is vastgesteld dat het om een
enkele dwergvleermuis ging. Het
ziekenhuis heeft de Inspectie is gewaarschuwd, die constateerde dat er
adequaat is gehandeld en dat er geen
aanleiding voor verdere actie is.

HARDENBERG – De gemeente
Hardenberg gaat niet de bureaucratische weg bewandelen
om mensen die na 29 juli een
ID-kaart hebben gekocht hun
geld terug te geven, maar zoekt
de burgers op.

UNI blij met kunstgras

de jongste leden van de club. Na
de openingshandeling werkten de
jonkies samen met het ‘sterrenteam
van weleer’ een strafworpsessie af,
waarna de reguliere competitiewedstrijden werden gespeeld. De eerste
‘kunstgrasdag’ werd afgesloten met
een feest in de kantine Het 4e vak.

KLOOSTERHAAR – Korfbalvereniging UNI uit Kloosterhaar
heeft zaterdagmorgen het nieuwe
kunstgrasveld op sportpark De
Polderhoek in gebruik genomen.
Dat gebeurde door de Kangoeroes,

Door een uitspraak van de Hoge
Raad mogen geen leges meer geheven worden voor de aanvraag van
een verplicht document. Formeel
moeten degenen die op of na 29 juli
een ID-kaart hebben aangeschaft

een bezwaarschrift indienen, daarna
moet een uitspraak volgen over dat
bezwaar en tenslotte kan het geld
teruggestort worden. Hardenberg
doet dat anders. Het is bekend dat
circa 440 personen voor teruggave
in aanmerking komen. Zij hebben of
krijgen binnenkort een brief waarin
staat, hoe ze hun geld kunnen
terugkrijgen. De teruggave geldt
overigens niet voor personen onder
de 14 jaar en voor spoedaanvragen.
Kosten
De uitspraak van de Hoge Raad
kost de gemeente dit jaar ongeveer
40.000 euro. Volgend jaar zal dat
naar verwachting 160.000 euro zijn.
Als het Rijk de helft hiervan betaalt,
zo denkt het college van B&W,
moet Hardenberg een oplossing
vinden om het jaarlijkse tekort van
80.000 euro te dekken.

