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reclame te maken. De bron met luie
mensen is blijkbaar onuitputtelijk.
Tot de nieuwe bewoners behoren
enkele raadsleden. Met name Ada
Ruitenberg at zich prominent door
de rijstebrijberg.

Vorige week heeft het Land van
Kokanje, oftewel Luilekkerland,
weer een paar nieuwe bewoners
mogen begroeten. Eigenlijk gaat
het beter dan met de actie Gun
jezelf de ruimte van de gemeente
Hardenberg. Die moet voor haar
groeistuipen zendtijd op RTL4 kopen, terwijl Kokanje uitdijt zonder

Tijdens een commissievergadering
(door de gemeente nog steeds
oriënterende raadsvergadering
genoemd, maar het is en blijft een
commissievergadering), tijdens die
vergadering dus kreeg een bewoonster uit Baalderveld het woord.
Zij sprak namens een buurvrouw,
die zelf niet kon komen vanwege
hartklachten. En daar ging het nou
net om. Die mevrouw kan met haar
auto naar het centrum rijden en
zelfstandig enkele boodschappen

doen, als ze maar niet te ver hoeft
te lopen. Een wandeling van auto
naar parkeermeter en weer terug en
vervolgens naar een winkel is al te
zwaar. Of ze niet een parkeerkaart
kon krijgen, was de vraag. Nou ja,
niet krijgen, ze wilde er best voor
betalen. De eerste, ambtelijke reactie was: parkeer uw auto maar onder
het LOC en loop naar het centrum.
Een brief van de buurvrouw hierover werd niet beantwoord, zodat
die tenslotte zelf maar naar de raad
was gekomen. Is er geen doktersverklaring van een specialist?,
wilde CDA-raadslid Ada Ruitenberg weten. “Die zat bij de brief die
naar de raad is gestuurd”, was het
antwoord. “Oh, niet gezien, ik heb
bij mijn weten de brief niet gehad”,

was de reactie van het raadslid.
“Nou, ik heb anders de bijlagen wel
gelezen in de fractiekamer, inclusief
de doktersverklaring”, vertelde
plaatsvervangend raadslid Endi
Schaub van Liberaal Hardenberg,
“en ik vind het schandelijk dat deze
vrouw niet beter is geholpen.” Later
ging ze zelfs nog een stapje verder:
“Als ieder van ons zijn huiswerk
had gedaan, dan hadden we het
medisch dossier allemaal kunnen
lezen. Ik schaam me diep dat we dit
terug laten komen.”
Tja, dat was natuurlijk tegen het
zere been van Ada Ruitenberg, want
het is niet leuk dat je als luiwammes te kijk wordt gezet. “Dit is niet
terecht, normaal wachten we altijd
de conceptbrief met het antwoord

Sportambtenaar Hardenberg
zorgt voor vers bloed Heracles
BEERZERVELD – Dick Rosink (54) heeft een speciale
band met Heracles. Als jongetje zat hij vaak met zijn vader
bij thuiswedstrijden van de
club, als profvoetballer was hij
drie jaar actief in Almelo (van
1974 tot 1977) en sinds kort
is hij coördinator scouting.
Tussendoor was hij speler van
Mariënberg, Oranje Nassau,
Vroomshoopse Boys en Deto,
trainer/speler bij Vabo en trainer van Bruchterveld, ZZVV,
Den Ham en Kloosterhaar.
“Ik speelde nog niet zo lang in het
eerste van Mariënberg, toen ik een
advertentie in het Dagblad van het
Oosten onder ogen kreeg, waarin
talentvolle spelers gevraagd werd
zich te melden voor een proefwedstrijd bij Heracles. Tja, Heracles
was altijd al een beetje mijn club
geweest, dus toen heb ik mij aangemeld. En tot mijn grote verbazing,
maar uiteraard ook tot mijn grote
vreugde, vroegen ze na de wedstrijd
of ik wilde blijven. In het seizoen
74-75 ben ik daar begonnen. Eerst
af en toe als invaller in het eerste,
en vanaf het seizoen 76-77 als
vaste kracht. Maar na dat seizoen
kwamen er nogal wat spelers van
Twente en Go Ahead naar Almelo
en ik kreeg te horen dat ik niet meer
op een basisplaats kon rekenen.
Toen vond ik een carrière bij mijn
werkgever, de gemeente Dalfsen,
belangrijker dan een ongewisse
toekomst bij Heracles, zodat ik
weer naar de amateurs ben teruggekeerd. Misschien dat ik nu een
andere keus zou maken, maar toen
stelde het profvoetbal in de Eerste
Divisie financieel gezien nog niet
veel voor. Hoe dan ook, ik werd
weer amateurvoetballer maar heb
ondertussen wel trainersdiploma’s
gehaald, omdat ik wel in de voetballerij actief wilde blijven. Na mijn
voetbalcarrière heb ik meer dan tien
jaar als trainer gewerkt, maar op
het laatst ging het mij steeds meer
tegenstaan dat nogal wat spelers in
mijn ogen de echte bezieling misten: ze kwamen te laat bij trainingen, zegden erg makkelijk af voor
wedstrijden of namen vakantie als
de club ze eigenlijk niet kon missen.
Toen Heracles in november 1997
bij mij aanklopte met de vraag, of
ik scoutingcoördinator van de jeugd
wilde worden, hoefde ik dan ook
niet lang na te denken.”
Rosink verkaste ondertussen als
ambtenaar naar de gemeente Ave-

van B&W af voordat we reageren”,
zei ze. Of eigenlijk: loog ze. Want
net daarvoor hadden alle partijen
gereageerd op een ingekomen brief
uit Kloosterhaar, waarin stond
dat het jeugd- en jongerenwerk
minder hulp kreeg. “We weten dat
B&W nog een conceptantwoord
moeten geven, maar daarop vooruitlopend......”, was van vrijwel
alle partijen de openingszin. Tja,
als een heel dorp met veel kiezers
aan de bel trekt, doet iedereen z’n
mond open, maar een schrijnend
individueel geval is blijkbaar van
minder belang. Mevrouw Schaub
zegt zelden iets vermeldenswaardig,
maar dit keer had ze gelijk: je moet
je schamen dat dit je volksvertegenwoordigers zijn.

Kortweg
Matras – Als het bedrijf Matrasconcurrent kan aantonen dat het
bedrijf op klanten kan rekenen,
mag het naar Hardenberg komen.
De nieuwe plek wordt meubelzaak
Pullen aan de Handelsstraat. Eigenlijk mag daar geen meubelzaak zijn,
maar Pullen is al meer dan twintig
jaar gedoogd. Vanwege de geringe
omvang hoeft het nieuwe bedrijf
niet naar de Haardijk.
Verzetsman – Een deel van de
Slotweg in Bergentheim krijgt een
andere naam. Nadat de spoorwegovergang was opgeheven bestond
de straat uit twee gedeelten. Lastig
voor de hulpdiensten, vonden de
bewoners. Na twee jaar overleg is
besloten het gedeelte van kanaal tot
fietspad De Jongstraat te noemen,
vernoemd naar de verzetsman
Cornelis Lucas de Jong. Het stuk
tot aan het spoor wordt Nieuwe
Slotweg en het deel over het spoor
blijft Slotweg heten.
Ook de verzetsmensen W. van der
Sluis en A. Timmerman worden
vernoemd, in het uitbreidingsplan
Möllincksvaart.

Dick Rosink moet zorgen voor interessante spelers in de kaartenbak van Heracles.
reest en na de gemeente herindeling
naar de nieuwe gemeente Hardenberg. Het werk als scout voor Heracles veranderde niet veel. Totdat
ze bij de club uit Almelo vonden
dat de scouting anders aangepakt
moest worden.
“Folkert Velten is eerst een paar
jaar hoofdscout geweest. Na zijn
vertrek is deze functie niet opnieuw
ingevuld, maar enkele maanden geleden kwam het management tot de
conclusie dat er toch beter met een
coördinator gewerkt kon worden en
toen hebben ze mij voor die functie
gevraagd. Dat is eigenlijk een baan
naast mijn baan. Ik denk dat ik toch
wel zo’n 20 uur per week bezig ben
met het plannen van wedstrijden
waar de scouts naar toe gaan, met
besprekingen, administratie en zelf
wedstrijden bezoeken. Wat scouten

inhoudt? Nou, niet meer en niet
minder dan spelers volgen, met
name spelers in de Jupiler League,
de Beloftencompetitie, de Landelijke A-jeugd en competities in onze
buurlanden. Van die spelers noteer
je onder meer hun sterke en zwakke
punten, waarna ze in een kaartenbak verdwijnen. Heeft de club een
speler nodig, of krijg je een speler
aangeboden, dan weet je al heel veel
over die persoon. En scouten betekent ook contacten leggen, overal je
oor te luister leggen. We zorgen als
scoutingteam als het ware voor een
schaduwelftal, dat klaar staat als de
club spelers nodig heeft. Of dat wat
oplevert? Kijk naar de nieuwe spits
Bas Dost. Toen hij in beeld kwam
wisten we al heel veel over hem,
en dat heeft de trainer en directeur
geholpen bij hun keus.”
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Volgens Dick Rosink moet je een
flexibele baan hebben om het werk
als coördinator van de scouting ernaast te kunnen doen. “Mijn werk
bij de gemeente Hardenberg staat
voorop, maar er is in overleg wel
wat mogelijk, bijvoorbeeld door
met werktijden te schuiven. Zoals
het nu gaat is het goed te doen.”
Het contract met Heracles duurt in
eerste instantie tot eind juni 2009,
waarna bekeken wordt of beide
partijen tevreden zijn over de samenwerking. Het lijkt voor Rosink
allemaal positief te verlopen, maar
zit er dan geen enkel nadeel aan het
scoutswerk? Rosink: “Toch wel. Ik
kan nu niet meer bij elke thuiswedstrijd van Heracles op de tribune
zitten, want het werk als scout gaat
voor. Maar dat is dan ook het enige
minpuntje.”

Boeren gaan landschap onderhouden
HARDENBERG – Boeren in de
gemeente Hardenberg gaan het
cultuurlandschap weer op orde
brengen. Dat hoeft niet voor niks,
want als ze een overeenkomst met
de gemeente sluiten kunnen ze
daarvoor subsidie ontvangen.
“In het verleden was het heel normaal dat de boeren het landschap
onderhielden. Na de schaalvergroting is dat minder vanzelfsprekend

geworden”, vertelt wethouder
Jannes Janssen. “Veel burgers en
toeristen vinden zo’n landschap
mooi, maar we kunnen niet meer
aankomen met de opmerking van o,
dat regelt de boer wel. En dan is het
niet gek dat de gemeente de portemonnee trekt, want we betalen ook
het onderhoud van het groen in de
stad. Natuurlijk wordt wel gekeken
of men zich aan de afspraak houdt.
Daarvoor schakelen we Landschap

Overijssel in.”
Als proef is nu een gebied rond
Rheeze, Diffelen en Oud-Bergentheim aangewezen om aangepakt
te worden. Met zo’n twaalf boeren
worden de contracten binnenkort
ondertekend. Volgens Janssen, die
zijn voorganger Arie Pouwels als
voorbereider roemt, komt gedeputeerde Piet Jansen hiervoor waarschijnlijk naar Hardenberg. “Niet
alleen omdat de provincie net als de

Zwerfafval - Ruim twintig scholen,
verenigingen en bedrijven hebben
zich gemeld voor de zwerfafvalinzamelactie, die van 29 september
tot 3 oktober in Hardenberg plaats
vindt. Het aantal deelnemers is
nu al meer dan 200. Iedereen kan
meedoen aan de zwerfafvalinzamelactie, waaraan een goed doel
is gekoppeld. Aanmelden kan nog
tot 1 september. Tijdens de actie
wordt iedere dag in een ander deel
van de gemeente het zwerfafval
opgeruimd. Op de gemeentelijke
website is te zien waar en wanneer
de zwerfafvalinzamelactie gehouden wordt. De gemeente zorgt voor
het juiste materiaal en coördineert
de actie.
Megaconcert - Meer dan 230
muzikanten nemen zaterdag 30
augustus deel aan het Megaconcert
van Crescendo uit Gramsbergen.
Dat is ruim twintig procent meer
dan verleden jaar. Vanaf 20.00 uur
wordt in de plaatselijke sporthal
gemusiceerd onder leiding van
dirigent Joan Reinders. Het publiek
is vanaf 19.30 uur welkom om dit
gratis concert bij te wonen.

redactie@sallander.nl
gemeente subsidie geeft, maar ook
omdat ze graag wil dat dit project
goed van de grond komt.” Hierna
richt de gemeente zich op het gebied
tussen Bruchterveld, Bergentheim
en Kloosterhaar, vervolgens komt
de Grote Scheere aan bod en waarschijnlijk daarna het Reestdal.

