Woensdag 23 april 2014

Kortweg
Brug - In verband met een noodzakelijke vervanging van de slijtlaag
op het brugdek wordt de brug
Hoogenweg binnenkort enkele dagen afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Fietsers en voetgangers
kunnen wel passeren, maar overig
verkeer zal omgeleid worden. De
voorlopige planning is dat de brug
van 6 mei (6.30 uur) t/m 8 mei
(10.00 uur) is afgesloten.
Schoolgebouw - Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk
belang Hoogenweg begin april zijn
de nieuwste plannen gepresenteerd
die zorginstelling Baalderborg heeft
met de voormalige basisschool in
het dorp. Het was oorspronkelijk
de bedoeling de school af te breken
en er een gebouw neer te zetten met
24 wooneenheden voor mensen met
een verstandelijke beperking. Een
groot deel van de dorpsbewoners
vond dat niet genoeg en vroeg
ook om aandacht voor de eigen
bevolking. In de nieuwste plannen is een woonblok getekend met
vier woningen die geschikt zijn als
ouderenwoning en starterswoning.

Het klonk bijna als een mantra:
voetbal, ambiance, solidariteit –
voetbal, ambiance, solidariteit.
Voorzitter Joop Munsterman van
FC Twente was vorige week dinsdag te gast in Hardenberg bij de
jaarlijkse Hardenberg Lezing van
Hogeschool Windesheim, om te
vertellen hoe zijn voetbalclub scoort
in de wijk. Zelden na afloop zo’n
adoratie gehoord van een verhalenverteller. Want dat was hij. Iemand
die tientallen lezingen per jaar houdt
en dat jaren achtereen doet kent het
klappen van de zweep. De techniek
van het vertellen beheerst hij, met
stiltes, stemverheffing, accenten op
het juiste moment. En met beelden.
De mens is meer een kijker dan een
luisteraar en dat weet Munsterman.
Hij had een assistent meegenomen
die op tijd de PowerPoint-dia’s verwisselde en op het juiste moment de
filmpjes startte. Filmpjes om sporters te motiveren, bijvoorbeeld. Het
damesteam dat voor een beslissende
wedstrijd tegen PEC Zwolle in
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2011 een filmpje te zien kreeg over
de Britse atleet Derek Redmond.
Deze favoriet voor de 400 meter
sprint bij de Olympische Spelen
van 1992 in Barcelona kreeg in de
finale een hamstringblessure maar
strompelde - ondersteund door zijn
vader – onder luid applaus toch over
de finish. De winnaar is iedereen al
lang vergeten, maar Redmond is bij
velen nog bekend. FC Twente liet
het vrouwenteam met een handvol
tieners die geblesseerde speelsters
vervingen zien, wat topsport ook
kan zijn: tegenslagen overwinnen
en samen de race volmaken, eindigen wat je begonnen bent. Twente
won die wedstrijd met 1-5.
Voetbal, ambiance, solidariteit.
Natuurlijk, voetbal op de eerste
plaats. En dat moet bekeken worden in een passende ambiance,

een mooi stadion. Maar ook terug
naar de kern, toen voetbalclubs
nog vriendenclubs waren, familieclubs, buurtclubs. Met aandacht
voor persoonlijk leed en persoonlijke vreugde. Die solidariteit met
de buurt wil Twente terugbrengen, door projecten in de wijk te
starten. Munsterman zit weer in
de gaarkeuken soep uit te delen,
smaalden Johan Derksen en René
van der Gijp op tv, maar volgens de
voorzitter doet hem dat weinig. Hij
wil dat de club kansarme jongeren
een kans biedt met bijvoorbeeld
stageplekken bij de club of in het
stadion en ze weer terugbrengt in
de schoolbanken. Twente wil meer
zijn dan een voetbalclub. “Het gaat
er niet om wat je bent maar wie je
bent. Je bent misschien slager, dat
is dan wat je bent. Maar wie ben je
als slager, waar onderscheid je je in,
dat is belangrijk.”
Natuurlijk weet Munsterman zo
langzamerhand ook wel dat je af

en toe een mooie soundbite ertussendoor moet gooien, zo van “Je
moet altijd delen om van daaruit te
vermenigvuldigen.” Of de uitspraak
van erelid Desmond Tutu: “We are
made to be one family”, iets wat
Twente ook wil zijn. Een hele show
maakte de Twente-voorzitter er
van en het werkte. Na afloop twee
keer applaus, lovende woorden,
tweets over zijn bijdrage. Door
zijn manier van vertellen hingen
de gasten aan zijn lippen, En daar
maakte hij nog slim gebruik van.
Want net voor de laatste woorden
van de avond werden uitgesproken
veerde hij op, pakte de microfoon
en vertelde dat hij een bus zou laten
rijden om alle gasten een keer een
wedstrijd van FC Twente te laten
meebeleven. Wie weet komt uit de
groep werkgevers nog een sponsor
voort voor FC Twente. Was de
avond niet alleen aangenaam maar
ook nog nuttig. Voetbal, ambiance,
solidariteit. En geld.

Zip Your Lip-deelnemers wakker gezongen

Voorzitter - De Raad van Toezicht
van de Saxenburgh Groep heeft
drs. Hein Pieper (51) per 14 april
2014 benoemd tot haar voorzitter. Hij volgt in deze functie René
Schuldink op, die volgens rooster
aftredend is. Pieper is dijkgraaf van
waterschap Rijn en IJssel en was
daarvoor Tweede Kamerlid (CDA).
Vogelexcursie - Woensdag 7 mei
houdt het IVN een excursie naar
het Borkener Paradies bij de Duitse
stad Meppen. Dit oorspronkelijke
natuurgebied is vooral bekend om
de zang van de vele nachtegalen.
De start is om 8.00 uur bij De
Koppel, Vechtstraat 8, Hardenberg.
Terug omstreeks 12.00 uur. Goed
schoeisel en een verrekijker worden
aanbevolen. Aanmelden bij de gids
Wiebe Tolman, tel. 06-20009596.
Veteranen - De stichting Indiëmonument en de stichting Veteranen
Hardenberg presenteren zich op
de Oranjebraderie van 26 april in
Heemse. De bemensing van de
kraam wil de confrontatie aangaan
met de bezoekers van de markt om
meer bekendheid te geven aan de
stichtingen en hun activiteiten.

Selectie HHC rond
voor nieuwe seizoen
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HARDENBERG - HHC heeft de
selectie voor komend seizoen compleet. Naast de eerder vastgelegde
spelers Willem Lanjouw (Genemuiden), Rob van de Leij (Be Quick
1887), Sven Weustink (HSC’21) en
Dennis Rosink (Staphorst), tekent
nu ook Koos Werkman een contract
bij de Topklasser.

HARDENBERG - Meer dan 170 leerlingen en 3 docenten van het Alfacollege in Hardenberg hebben vorige week meegedaan met de actie Zip
your Lip. De scholieren hebben 24 uur geleefd op water en thee met als
doel geld in te zamelen voor Zuid-Soedan. Dat geld wordt besteed aan
onderwijs, het ontwikkelen van de landbouw en het verbeteren van de

De 23-jarige Groninger is een centrale verdediger, die nu nog uitkomt
voor ACV uit Assen. Daarvoor
kwam hij uit voor De Vogels, FC
Groningen en Harkemase Boys. Uit
de eigen opleiding komt de 20-jarige Sander ter Wijlen in aanmerking
voor een jaarcontract. Stagiair Stan
Ypenburg, 20 jaar, aanvaller, komt
eveneens in aanmerking voor een
jaarcontract. Tegenover de komst
van deze nieuwelingen staat het
vertrek van Robert Schonewille,
Wesley Wakker, John van Dalen,
Bjorn Zwikker, Frank Schijff en
het afscheid als speler van Martijn
Berger en Lars Offringa.

KOOSTERHAAR - Blij waren
ze, toen ze hoorden dat de gemeente de vijftig jaar oude kleedkamers wilde vervangen, vertelde
Ilse Gast, omdat ze dan eindelijk
af waren van dat gezeur van die
voetballertjes in hun dorp over
korfballers die te arm waren om
hun eigen kleedkamers te betalen.

redactie@sallander.nl

UNI wil eigen kleedkamers

De jeugdspeelster van UNI Kloosterhaar was onlangs samen met haar
clubgenoten Lynn Ekkel en Madé
ter Wijlen naar het gemeentehuis
in Hardenberg afgereisd om de gemeenteraad toe te spreken. Die moet
formeel nog een besluit nemen over
het geldbedrag dat UNI krijgt voor
nieuwe kleedkamers, maar feitelijk
is dat besluit al begin maart geno-

men, toen B&W toezegden 102.000
euro te betalen voor twee nieuwe
kleedkamers. UNI heeft eigenlijk
vier kleedkamers nodig, maar de
club moet maar gebruik maken
van de kleedkamers van voetbalvereniging Kloosterhaar, die nog
wel wat ruimte heeft. “We moeten
bezuinigen”, was de motivering van
B&W om niet alle wensen te honoreren. Toen ze hoorden dat er geen
vier maar slechts twee kleedkamers
zouden komen waren de leden van
UNI niet meer zo blij, zei Ilse.
De voorzitter van de club, Marleen
van Nuil, rekende vervolgens de
raadsleden voor dat de oplossing
van de gemeente geen èchte oplossing is. De voetbalvereniging groeit

watervoorziening. De aftrap van de actie was woensdag 16 april rond een
uur of tien door twee dansinstructeurs die Afrikaans getinte dansen aanleerden. Donderdagmorgen om 8.00 uur kwamen zangeres Anja Dalhuisen
en gitarist Ad Hofsink de deelnemers wakker zingen. Twee uur later kon
bekend worden gemaakt dat de actie zo’n 4700 euro heeft opgebracht.
en heeft straks zelf de kleedruimtes
nodig, tijdens toernooien worden
alle kleedkamers gebruikt zodat
de korfballers geen plek hebben en
bovendien is ook UNI een groeivereniging, van 86 leden in 2012 naar
120 leden op dit moment. En het
eind is nog niet in zicht. Bovendien
moet de gemeente 1000 euro per
jaar betalen voor de huur van de
voetbalkleedkamers. “Wij komen
34.000 euro te kort. Dat was meer,
maar we gaan veel zelf doen en
de bouwplannen zijn versoberd.
Als jullie nou de huur van 30 jaar
bij de eerste toezegging leggen, is
iedereen tevreden”, meende Van
Nuil. De korfbalclub uit Kloosterhaar moet in elk geval tot 10 juni
wachten, omdat de gemeenteraad
die dag besluit of het plan van B&W
nog steeds geldig is of dat UNI toch
geld krijgt voor vier kleedkamers.

24 uur in touw
HARDENBERG - Present Hardenberg zoekt mensen die 23 en
24 mei 1 dag en 1 nacht zich willen
inzetten voor een ander: nonstop.
Bij de actie Nonstop Present Hardenberg gaat het om overdag in de
buurt karweitjes te doen als schilderen, tuinieren of een sociale activiteit. Voor ’s nachts bijvoorbeeld
het schoonmaken van rolstoelen,
verzorgen van een maaltijd en het
bakken van taarten voor de volgende dag. Wie 24 uur te lang vindt
kan ook 12 uur meedoen. Verder is
het bedoeling je te laten sponsoren.
Het geld is voor Present Hardenberg
waarmee nog meer mensen geholpen kunnen worden. Inschrijven
kan via www.nonstoppresent.nl.

