Woensdag 6 februari 2008

Camera’s voor brandweer
HARDENBERG - De brandweer in
Hardenberg gaat werken met warmtebeeldcamera’s. Daardoor kunnen
brandweerlieden beter slachtoffers

Als er geen nieuws is maken journalisten wel nieuws. Hoe vaak dat
niet gezegd wordt. En soms is het
nog waar ook. Tubantia maakte afgelopen week schaamteloos gebruik
van de populariteit van het tv-programma Boer zoekt vrouw. Volgens
mij gebeurde het zo: na afloop van
de uitzending van zondag 27 januari
belandde een journalist toevallig in
een gesprek van twee marktkooplieden in een cafeetje in Hengelo. Of
hij wel gezien had dat boer Frans uit
De Lutte de twee dates Joyce en Ronella zomaar met zijn jachtgeweer
had laten schieten. Dat mocht toch
niet? Meteen zag de journalist hier
een verhaal in. Na een half uurtje
googelen op z’n laptop had hij via
diverse sites met wetsartikelen de
benodigde informatie binnen: de
twee marktkooplieden konden wel
eens gelijk hebben. Meteen werden
enkele bevriende jagers gebeld met
de vraag, wat zij daarvan vonden.
Die vonden er eerst niks van, maar
na enig aandringen lieten ze wel
los, dat echte jagers zoiets nooit
zouden doen. Bingo! De basis voor
het verhaal was binnen. Eerst even
meedelen dat boer Frans de wet had
overtreden, daarna uitleggen wat
volgens die wet de mogelijke straf
voor dit vergrijp zou kunnen zijn en
tenslotte de uitgelokte antwoorden
van de jagers in het verhaal verwerken. Nog te weinig voor een opzienbarend artikel, zodat er nog iets
bedacht moest worden. Had Frans
ook niet op z’n crossmotor in een
natuurgebied gereden? Jazeker, en
dat was ook verboden. Nu was het
wel duidelijk: de hoofdpersoon uit
Boer zoekt vrouw zou best eens een
proces-verbaal kunnen krijgen. De
journalist had namelijk op internet
ontdekt dat Frans niet op heterdaad
betrapt hoefde te worden, maar dat
de tv-beelden konden volstaan.
Meteen ging hij aan de slag. Artikeltje van 200 woorden maken,
foto erbij zetten en wachten op een
reactie. Eén reactie? wel vijftig!
En allemaal van het soort: wat een
kleizielige jagers, heeft de pollitie
niks beters te doen, ze zouden tocht
staken, miezerige ventjes, laat Frans
Zanderink toch lekker z’n gang
gaan, Nederland op z’n smalst.
Afijn, de missie was geslaagd. Van
een mug was een olifant gemaakt,
er kon weer even lekker op politie,
jagers en AIVD worden gescholden
en de site van Tubantia werd volop
bezocht, wat de advertentieverkopers weer blij maakte. Maar dit
verhaal maakt nog iets duidelijk:
een bezoek aan een café is voor een
journalist geen ontspanning, maar
werk. Zwaar werk zelfs.

Tijdelijk parkeren
HARDENBERG – Op het moment
dat begonnen wordt met de bouw
van het nieuwe gemeentehuis in
Hardenberg, zullen nogal wat parkeerplaatsen in de directe omgeving
van de bouwplaats vervallen. Ter
compensatie worden tijdelijk zo’n
40 parkeerplaatsen aangelegd op
de plek waar de bibliotheek was
gevestigd. Op het terrein van de
voormalige basisschool De Kern
worden circa 70 parkeerplaatsen
aangelegd. Beide gebouwen worden
dit najaar gesloopt.

en vuurbronnen opspeuren.
Omdat de camera’s warmte meten,
kunnen ook slachtoffers die in

het water drijven sneller worden
gevonden. Vorige week woensdag
is met het nieuwe materieel voor
het eerst geoefend in De Scholle,
een onderdeel van Baalderborg.
De camera’s zijn inmiddels in alle
blusvoertuigen geplaatst.

Kangeroe-dames springen omhoog

Kortweg
Techniek – HACO, het succesvolle
opleidingsbedrijf voor jongeren in
de bouw, krijgt technische navolging. De stichting Werk & Educatie
krijgt geld van de gemeente Hardenberg om te onderzoeken of een
Lokaal Techniek Centrum (LTC)
kan worden opgericht. Het LTC
moet ervoor zorgen dat op termijn
voldaan kan worden aan de grote
vraag naar technisch opgeleide
jongeren in de regio. Werkgevers,
overheid en onderwijs werken in het
project samen. Het is de bedoeling
dat het LTC in 2011 van start gaat.
Graffitiworkshop – Onder leiding van Martin de Groot kunnen
jongeren donderdag 7 februari een
graffitiworkshop volgen in jongerencentrum Center (voorheen
Ojeesee) in Hardenberg. De kunststukken worden na afloop van de
workshop geëxposeerd in het jongerencentrum.
Biogas – Volgens de provincie
Overijssel is het niet haalbaar in
Bergentheim en Dalfsen biogasinstallaties te bouwen. Gedeputeerde Staten weigeren dan ook subsidie
te geven aan het bedrijf Biogas
Internationaal, die hierom had gevraagd. Biogas Internationaal wil in
Bergentheim een installatie bouwen
aan de Brinkweg, waar 36.000 ton
biomassa per jaar wordt verwerkt,
goed om bijna 4.400 woningen van
stroom te voorzien.

Libero Aleida Dijk was het startpunt van veel goedlopende aanvallen.
HARDENBERG – Het eerste damesteam van volleybalverenging Kangeroe, uitkomend in de Eerste Divisie,
heeft zaterdag goede zaken gedaan. In sporthal De Meet
werd HSC uit Hierden met 3-1 verslagen.
Opgezweept door het fanatieke Kangeroe-publiek
schoten de Hardenberger dames als een komeet uit de
startblokken. Binnen een mum van tijd stonden ze met
5-0 voor. Die voorsprong bleef de hele eerste set in stand

(25-20). In de tweede set was even een terugval, mede
door de onrust die ontstond toen spelverdeelster Sandra
Berger geblesseerd naar de kant moest (24-26), maar de
3e en 4e set waren weer voor de Hardenbergers (25-23
en 25-22). Het gat tussen de dames van Kangeroe en
de nummer één van de ranglijst is na deze overwinning
vijf punten. Zaterdag speelt dames-1 in Friesland tegen
medekoploper Leeuwarden.

Veteranen aan het woord (10)
De rubriek Veteranen aan het woord bestaat uit verhalen van (ex-) Hardenberger veteranen, bewerkt door Gerrit van Faassen. De verhalen zijn
een aanloop naar het grote doel: een eigen Hardenberger Veteranendag.
Vandaag staat centraal Hank Euverman uit Bruchterveld.
Op 6 januari 1959 moest ik opkomen in de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Een dag later
moesten wij ‘s morgens om 5 uur
ons bed uit om met trucks naar
Amersfoort gebracht te worden. We
moesten daar 100 meter zwemmen.
De jongens die konden zwemmen
waren er klaar mee, maar die niet
konden zwemmen kregen 2 x per
week zwemles, en moesten er dan ‘s
morgens vroeg uit om het zwemmen
onder de knie te krijgen. Dit ging
door tot mei 1959. Ook kregen we
bijna elke vrijdag of zaterdagmorgen vaccinatiespuiten als voorbereiding op onze uitzending naar de
tropen. Hoeveel spuiten ik gehad
heb weet ik niet meer precies. De
meeste mariniers zaten in die tijd
in het buitenland: op een schip, in
de West of in de Oost. Dat was toen
Nederlands Nieuw Guinea. Op 29
mei 1959 ben ik per DC 8 van de
KLM via de Noordpool in Nieuw
Guinea terecht gekomen. Het verzamelpunt voor alle militairen was
het vliegveld van Biak. We moesten
in Biak ongeveer drie weken wachten tot er een groep bij elkaar was.
Daarna gingen we met een groot
landingsvaartuig naar Manokwari
in de Geelvinkbaai. Daar kregen
we ook weer een opleiding van vier
maanden. We sliepen daar in barakken met kippengaas ervoor. Deze
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waren nog uit de tijd van de KNIL,
van vóór de capitulatie van Japan.
We gingen per schip omdat er over
de weg geen verbinding was van de
ene plaats naar de andere. Tijdens
de opleiding zijn we ook op Woendi
geweest, een klein eiland dichtbij
Biak. Daar lag nog veel oorlogsmateriaal in zee van de Amerikanen en
de Japanners. Op dat eiland kregen
we les in schieten met antitankgranaten. Na vier maanden ging ik per
schip van de marine via Biak naar
Hollandia. In Hollandia heb ik mijn
verdere diensttijd doorgebracht.
Onze dienst in Hollandia bestond
afwisselend uit vier weken werken
in het kamp en twee weken op het
vliegveld. Het vliegveld lag ongeveer 60 kilometer van Hollandia.
Een deel van het werk bestond uit
het wachtlopen bij het paleis van
de gouverneur. Dat wachtlopen
moest dan model gebeuren, met het
geweer op de schouder. Je stond dan
voor een wachthokje. Je liep dan
acht passen naar links, en dan weer
acht passen naar rechts, en dat in
de felle tropenzon van ongeveer 40
graden. Dat ging de hele dag door,
tot ‘s avonds 10 uur. Als we naar
het vliegveld moesten kwamen we
langs een kampong die de naam had
Hollandia-binnen, of ook wel Korte
Ba roe. Daar was ook het strafkamp

voor langgestraften. Daarachter in
de vlakte lag het vliegveld dat nog
overgebleven was van de Amerikanen. We sliepen daar altijd met
vier man in van die piramidetenten
op een stretch bedje met een klamboe erboven. Wat het eten betreft
leefden we op gevechtsrantsoenen
uit de jaren ‘40, en het was nog te
eten ook. Als we op het vliegveld
waren moesten we ook geregeld
wachtlopen op Renaue, dat was
een grote munitieopslagplaats, iets
het binnenland in. Daar stonden
veertien grote bunkers. Ook werd
er vanaf het vliegveld geregeld
patrouille gelopen naar de kampongs in de buurt. Ongeveer tien
kilometer vanaf het vliegveld was
een vakantieoord voor militairen die
langer dan een jaar in Nieuw Guinea
waren. Ze konden daar een week
vakantie houden, maar ze moesten
wel zelf overal voor zorgen. In de
tijd dat ik in de Oost was had ik daar
ook kennissen via de kerk. Ik ging
daar, wanneer de diensttijd dat toeliet, regelmatig een zondag naar toe.
Met deze mensen heb ik Nederland
later nog regelmatig contact onderhouden. In juni 1960 kwam mijn
aflossing. Twee maanden te vroeg,
want ik moest nog tot begin augustus wachten op vervoer naar Biak.
Op 20 augustus 1960 vlogen we per
DC 8 weer terug naar Nederland. In
oktober 1960 ben ik officieel afgezwaaid. Tegen ons was gezegd dat
we niet meer op herhaling hoefden,
maar ik ben in 1963 en 1967 telkens
een maand op herhalingsoefening
geweest in Doorn.

redactie@saallander.nl

Lesuren – Het Vechtdal College in
Hardenberg heeft zich aangesloten
bij de actie van het Landelijk Aktie
Komitee Scholieren (LAKS). Bijna
tweehonderd middelbare scholen
protesteren tegen de minimumnorm van 1040 lesuren per jaar. De
Hardenberger school vindt onder
meer dat er ruimte moet zijn voor
onderwijsvernieuwing. Volgens
directielid Wim Boersma moet de
kwaliteit van het onderwijs voorop
staan, en niet het aantal lesuren.
Proef - De gemeente Hardenberg
werkt mee aan een proef om sneller bouwvergunningen af te geven.
Als een bouwplan is getoetst door
een gecertificeerd bureau, gaat de
gemeente dit werk niet nog eens
overdoen. Het gaat bij het proefproject om de bouw van appartementen
in Hardenberg-centrum.
Rookgas – De PvdA in Hardenberg
maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit in Hardenberg. De manier
waarop de nieuwe vuilverbrander
in Emlichheim het rookgas reinigt
is onlangs veranderd. De PvdA wil
weten wat dit voor de luchtkwaliteit
in Hardenberg betekent. Volgens
B&W is uit onderzoek door de
provincie Drenthe gebleken, dat de
uitstoot niet is veranderd en dat het
bedrijf nog steeds voldoet aan de
strenge Duitse milieunormen.
Taarten – In dorpshuis ’t Haarschut
in Kloosterhaar houdt de werkgroep
Noaberschap vrijdag 15 februari een hartige-taartenmiddag. Alle
dorpsbewoners vanaf 20 jaar zijn
tussen 15.00 en 17.00 uur welkom
om voor een klein bedrag te komen
proeven van tenminste tien soorten
hartige taart. Deelnemers kunnen
vrij binnenlopen en aanschuiven
in het dorpshuiscafé. Vervoer kan
worden geregeld via Gerdi Rijkaart
(tel. 242206).
Kronkelhonk – In het Kronkelhonk
in Slagharen treedt vrijdag 15 februari vanaf 21.00 uur de Dedemsvaartse formatie State of Mind op.
De entree is gratis.

