Woensdag 20 oktober 2010

Kortweg
Voorzitter - De beoogde opvolger
van Einte Faber, de CDA-voorzitter
van Hardenberg die vanwege samenwerking met de PVV is opgestapt, is bekend. Op twitter beweert
raadslid Martijn Breukelman dat
secretaris Gert Weitkamp de eerste
kandidaat is. Faber zou volgens het
raadslid toch al opstappen, omdat
zijn termijn als voorzitter ten einde
loopt.

Lintje voor dominee Kruiter

Aankoop - De cliënten van de
Praktijk voor Gedragstherapie aan
de Polendwarsweg in Heemserveen
moeten over enige tijd naar een
nieuwe plek verhuizen. De gemeente heeft met de eigenaren overeenstemming bereikt over aankoop
van de grond en de woning met
opstallen. B&W hebben voor de
aankoop en bijkomende kosten een
krediet van een miljoen euro nodig.
De grond wordt gebruikt voor de
ontwikkeling van het bedrijvenpark
De Heemser Poort.
Jazz – Het jazzseizoen in Hardenberg gaat zondag 24 oktober van
start met een optreden van de Piece
of Cake Jazzband. Deze oudestijlformatie uit Deventer treedt van
16.00 tot 18.00 uur op in de foyer
van theater De Voorveghter.
Fjorden - Op de Fjordenhof aan de
Rheezerveenseweg in Heemserveen
wordt zaterdag 23 oktober voor
de achtste keer een fjordsportdag
gehouden. Vanaf 10.00 uur worden diverse dressuurproeven en
een springparcours gereden door
combinaties onder het zadel en
aangespannen. Deelnemers kunnen
met een fjordenpaard meedoen voor
een diploma of voor een onderlinge
wedstrijd.

Jan Kruiter betrok nadrukkelijk zijn vrouw Ina in de hulde.

Geronimo – De bibliotheek in Hardenberg is zaterdag 23 oktober het
toneel van een echt Geronimo Stiltonfeest, waarbij de muis Geronimo
zelf aanwezig is. De schrijver van
deze kinderboekenserie kon niet
worden uitgenodigd, omdat die niet
bekend is, en waarschijnlijk uit een
groep schrijvers bestaat. In de bieb
is er een programma van 13.30 tot
16.00 uur voor kinderen van 7 t/m
11 jaar. Er is een speciaal Geronimo
Stiltonspel, er wordt geknutseld,
voorgelezen, kinderen kunnen op
de foto met Geronimo en hij gaat
zijn boeken signeren.

Het was geen overdreven plechtige toestand in verenigingsgebouw De
Schakel, want daar is Kruiter de man niet voor. Met zijn komische reacties
op alle goedbedoelde woorden en geschenken maakte hij wel duidelijk
hoe hij zelf dacht over het krijgen van een onderscheiding. “Maar uit
respect voor de mensen die zich hebben ingezet om ervoor te zorgen dat
ik wel een onderscheiding heb gekregen, uit dankbaarheid voor hun werk

Mantelzorg – Eigenlijk is 10 november de Dag van de Mantelzorg,
maar zorgverlener Carinova en de
WMO Raad houden al een dag
eerder, op dinsdag 9 november, een
bijeenkomst voor mantelzorgers in
de gemeente Hardenberg. Dat gebeurt in restaurant ’t Heemse in de
wijk Marslanden. Om 10.30 uur is
er ontvangst met koffie waarna het
woord wordt gegeven aan verhalenvertelster Aly Linde. Om 12.00
uur is er een lunch en om 13.30 uur
wordt de bijeenkomst afgesloten. Er
zijn voor deelnemers geen kosten
aan verbonden. Aanmelden kan tot
2 november via tel. 0900 – 8662.
Talent - Het Kronkelhonk in Slagharen laat donderdag 28 oktober
zien dat Slagharen talent bezit. Dat
gebeurt tijdens een talentenmiddag
voor kinderen in de leeftijd van 6
t/m 12 jaar. Slagharense kinderen
die kunnen zingen, dansen, acteren
of een ander talent bezitten mogen
hun kunnen tonen tussen 13.30 en
ongeveer 15.30 uur. Zij kunnen zich
tot 21 oktober aanmelden via tel.
0523-681975.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – “Vanwege uw vele verdiensten en uw inzet voor de
lokale en regionale samenleving heeft het Hare majesteit behaagd u te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau”, zei burgemeester
Meulman dinsdag 12 oktober tegen predikant Jan Kruiter. “Het heeft
Hare Majesteit behaagd”, herhaalde Kruiter de woorden van Meulman. “Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Ik heb haar in 1980 op
het provinciehuis in Zwolle ontmoet. Dan moet ze daar aardig onder
de indruk van mij zijn geraakt”. Om er snel aan toe te voegen: “Maar
ik nog veel meer van haar.”
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wil ik de onderscheiding in dank aanvaarden”, vertelde de dominee. Of
eigenlijk: oud-dominee, hoewel dat anders wordt genoemd. Kruiter wordt
eind deze maand 65 jaar en is sinds kort met emeritaat. Hij is sinds 1977
werkzaam in Hardenberg. Als gereformeerd predikant heeft hij met name
de wijk Baalder is spiritueel opzicht helpen opbouwen. Vanuit die basis
heeft hij later veel werk verzet voor onder meer asielzoekers in Radewijk,
het werelddiaconaat en – dichter bij huis – de fusie tussen hervormden en
gereformeerden in Hardenberg. Met zijn vrouw Ina als toeverlaat, vandaar
dat zij dinsdagavond ook even het lintje mocht dragen, vertelde Kruiter
in zijn dankwoord.
Het emeritaat van dominee Kruiter betekent niet dat hij niet meer te zien
en te horen is of dat hij in een gat valt. In het PKN-blad Kerkklank vertelt
hij: “Ik blijf gewoon preken, om te voorkomen dat ik het ga missen. Maar
ik krijg wel meer vrije tijd. Tijd voor gezin, koken, de diepvries leeg- en
volmaken, detectives lezen en schaatsen. Ik heb niet het gevoel dat ik in
een gat val. Integendeel: ik spring op een trampoline!”

Verzekeraar CZ levert broddelwerk
HARDENBERG – Ziektekostenverzekeraar CZ heeft de hakken in de
wal getrokken. In eerste instantie had het bedrijf besloten het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg geen geld meer te geven voor borstkankerzorg, omdat het ziekenhuis ondermaats werk zou leveren. Vorige
week donderdag werd bekend dat niet zes maar vier ziekenhuizen te
slecht werk zouden leveren in de ogen van CZ. Hardenberg was daar
niet meer bij. Het ondermaatse werk dat CZ zelf heeft geleverd heeft
te maken met de gebrekkige communicatie.
Eigenlijk zijn veel mensen blij met
de actie van CZ om de lat hoger
te leggen bij ziekenhuizen. Wie
maar een paar operaties per jaar
uitvoert op een bepaald gebied
kan nooit zoveel ervaring krijgen
als iemand die veel operaties doet.
En meer ervaring betekent betere
prestaties. Ziekenhuizen zouden
zich moeten specialiseren, vindt
CZ en daarom heeft de verzekeraar
een lijst gemaakt met ziekenhuizen
die goed werk leveren op het gebied van borstkankerbehandeling
en ziekenhuizen die minder goed
werk leveren. Daarnaast zouden er
zes zijn die zo slecht werk leveren
dat CZ er geen zaken meer mee wil
doen. Volgens de uitgelekte lijst
hoort het Röpcke-Zweers ziekenhuis bij de slechtste zes. Personeel
en bestuur van het RZZ reageerde
afgelopen weken furieus. “Wij voldoen al drie jaar aan de criteria die

CZ stelt”, beweerde de Raad van
Bestuur. “De borstkankerzorg van
het Röpcke-Zweers ziekenhuis in
Hardenberg voldoet aan alle voorwaarden voor verantwoorde zorg.
Bovendien krijgen onze artsen en
verpleegkundigen op het gebied van
borstkankerzorg een rapportcijfer
8.9 van hun patiënten”, zegt Pauline
Terwijn van de Raad van Bestuur.
Ook de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde (NVH), de organisatie van chirurgen, heeft kritiek
op criteria van CZ. Volgens deze
club is 50 keer per jaar opereren
voldoende om goede borstkankerzorg mogelijk te maken. In
Hardenberg worden per jaar 70
operaties uitgevoerd. “Maar CZ
baseert zich niet louter en alleen op
het aantal operaties”, zegt een CZwoordvoerder in een reactie. “Ook
patiëntervaringen spelen een rol bij

de beoordeling.” Op de vraag hoeveel CZ-patiënten in Hardenberg
zijn gevraagd naar hun ervaringen
geeft CZ geen antwoord. Ook wordt
niet gereageerd op de vraag waarom
CZ van gedachten is veranderd bij
het afsluiten van contracten met het
Röpcke-Zweers ziekenhuis. Slordig
communicatief werk was ook te
merken bij het publiceren van de
lijst met beoordelingen. Zo stond
het ziekenhuis in Emmen vermeld
bij de provincie Overijssel in plaats
van Drenthe. Pas na een mailtje naar
de voorlichter van CZ werd de correcte lijst gepubliceerd.
Overigens is het gedoe rond de lijst
met zogenaamd slechte ziekenhuizen geen redenen voor CZ om te
stoppen met publiceren. “De be-

langrijkste rol van een zorgverzekeraar is het verhogen van de doelmatigheid en de kwaliteit van de zorg.
Wij zullen dan ook binnenkort voor
andere behandelingen de lat hoger
gaan leggen. Steeds meer patiënten- en consumentenorganisaties
maar ook artsen en ziekenhuizen
zien specialisatie als middel om de
kwaliteit te verbeteren. Als inkoper
van zorg is het onze rol druk op de
ketel te zetten”, zegt CZ. Dat mag
zo zijn, vindt het Röpcke-Zweers
ziekenhuis, “maar dat moet wel
zorgvuldig gebeuren, zonder onnodig schade te berokkenen zoals
nu is gebeurd.” Het ziekenhuis heeft
al eerder laten weten dat het overweegt juridische stappen te nemen
tegen de zorgverzekeraar vanwege
imagoschade.

Concreet hulpproject voor Ethiopië
HARDENBERG - Alle Ethiopische kinderen naar school, gelijke kansen
voor meisjes en beter onderwijs aanbieden. Dat zijn de doelstellingen van
de stichting Edukans met het project Going Global. De leerlingen van
het Vechtdal College in Hardenberg, Ommen en Dedemsvaart gaan dit
project ondersteunen door via diverse acties geld in te zamelen. Het is de
bedoeling dat in totaal 20.000 euro wordt opgehaald. Dit bedrag wordt dan
verdubbeld door Edukans, die hiervoor subsidie krijgt van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken. De activiteiten starten in maart 2011.

