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Vreemd is dat. Raadsleden van de
VVD in Hardenberg horen iets van
recreatieondernemers over gasten
die contant moeten afrekenen voor
spoedeisende hulp, zelf al kunnen
ze hun verzekeringspapieren laten
zien, en stellen daarover vragen
aan B&W. Maar een onderzoekje
van deze krant onder hulpverleners
maakt duidelijk dat die zelf nergens

van weten. Vorige week kon u de
reactie van de huisartsenpost en het
Röpcke-Zweers ziekenhuis lezen,
dit keer zijn de huisartsen aan de
beurt.
Nederlandse patiënten die een
verzekeringspasje kunnen tonen
hoeven niet contant af te rekenen,
vertelt huisarts Matthijs ter Steege,
mede namens zijn collega’s. Dan
kan er namelijk direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
Dit is veruit de grootste groep

toeristen. Alleen aan buitenlandse
patiënten die geen Euro-verzekeringspas hebben wordt gevraagd
contant te betalen. De ervaring leert,
aldus de huisartsen, dat het anders
heel erg lastig is om de declaratie
te innen.
Tot zover de reactie van de huisartsen. Klopt er dus iets van het verhaal van de recreatieondernemers?
Volgens alle zorgverleners geen
biet. Had de VVD dat onderzoekje
zelf niet even kunnen doen? Zeker

wel. De raadsleden ontvangen per
maand ruim 1300 euro bruto aan
vergoedingen. Daar kunnen ze een
dag in de week minder voor werken
of bijvoorbeeld een fractiemedewerker van betalen die karweitjes
voor ze opknapt. Door vragen te
stellen aan B&W worden weer
ambtenaren aan het werk gezet (of
misschien wel: van het werk gehouden) die dat ook niet voor niks doen.
Voor één keer betalen wij dit onderzoekje, door geen vragen aan B&W
te stellen maar figuurlijk gesproken

Seizoen van de waarheid voor HHC

zelf de handen uit de mouwen te
steken. Kost de belastingbetaler
dus niks. Geen dank, graag gedaan.
Nou is het uiteraard niet zo dat een
raadslid in alle gevallen zelf de antwoorden kan vinden. Maar door niet
op elk krantenbericht te reageren en
als er dan zonodig vragen gesteld
moeten worden eerst eens zelf een
ambtenaar te vragen hoe het zit,
kan een hoop onnodig werk worden
voorkomen. En dat geldt niet alleen
voor de VVD.

Kortweg

.riumHardenberg
krijgt een crematoop begraafplaats De Larikshof. In juni wordt met de bouw
begonnen, over 5 maanden moet
hij klaar zijn. De Hardenbergse
initiatiefneemster Birgit Rusken
wordt manager van het bescheiden
crematorium.

.centrum
Zaterdag 30 mei wordt in natuurDe Koppel vanaf 13.00 uur
weer een Repair Café gehouden. Dit
keer is er speciale aandacht voor
vakantiespullen.

.

Het Röpcke-Zweers ziekenhuis
in Hardenberg en Isala in Zwolle
gaan nauwer samenwerken. De
topklinische zorg zoals hartoperaties, dotteren en moeilijke kankeroperaties worden in Zwolle
uitgevoerd. Voor algemene zorg en
spoedeisende zorg kunnen patiënten
in Hardenberg terecht. Volgens het
ziekenhuis in Hardenberg moeten
kleine, regionale ziekenhuizen wel
samenwerken met andere zorgorganisaties om te kunnen overleven.

.
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Jan Heuver (l), Michel Jansen, Piet-Cees van der Wel, Marcel Groninger en Maurin Kieft waren de hoofdrolspelers van de 2e editie van HHC Now.
HARDENBERG - Ooit wordt hij
nog eens hoofdtrainer van een
profclub. Tenminste, dat is de
bedoeling van Michel Jansen. Nu
assistent-trainer van FC Twente,
maar ooit meer dan een handvol
seizoenen de chef van HHC.
Vorige week woensdag was hij
te gast bij de tweede editie van
HHC Now, de talkshow van de
club uit Hardenberg, die wordt
uitgezonden op Youtube.
In de kantine op sportpark De
Boshoek werd onder leiding van
presentator Piet-Cees van der Wel
een klein uur gesproken met Michel
Jansen, met de huidige trainer Marcel Groninger, met Maurin Kieft
van het bedrijf SPEQ Innovations
uit Gramsbergen dat momenteel
furore maakt met een ballenpomp
en met voorzitter Jan Heuver van
tennisclub TOGO, die graag geld
van de gemeente Hardenberg wil
hebben om te kunnen fuseren met
TVO, de tennisclub van de tennishal
op De Boshoek.
Onder leiding van Michel Jansen
heeft HHC de grootste successen
tot nu toe behaald, waaronder twee
kampioenschappen in de Hoofdklasse C, maar daar leek het aan
het begin van de samenwerking
met de club uit Hardenberg niet
op. Eigenlijk was er het eerste half
jaar geen sprake van samenwerking
maar bijna van tegenwerking.

“Ik moest erg wennen aan HHC. Het
was een club waar het in de eerste
plaats draaide om gezelligheid met
weinig aandacht voor prestaties. Na
een verliespartij werd er eventjes
getreurd en daarna was het weer
feest. Een van mijn voorgangers had
mij al gewaarschuwd: het was niet
wat en zou ook nooit wat worden.
Maar de club moest ook aan mij
wennen, want ik was nogal gedreven. We zijn dan ook vaak stoeiend
de bestuurstafel overgerold, vooral
op die momenten dat beloftes niet
werden nagekomen.” Een voorbeeld daarvan was volgens Jansen
dat was toegezegd dat zijn team op
donderdagavond een veld alleen tot
zijn beschikking had, maar op het
moment dat het eerste aan de beurt
was bleken er al drie andere teams
getraind te hebben. “We hebben
toen de training verplaatst naar het
hoofdveld. Moest je eens zien hoe
snel de bestuursleden toen kwamen
aangerend.” Uiteindelijk heeft HHC
de slag gemaakt om te willen presteren, aldus Jansen, waarna ook de
successen kwamen.
De huidige trainer, Marcel Groninger, presteert goed met twee derde
plaatsen in de Topklasse op rij, maar
het wordt tijd voor een titel, meent
Jansen, “want dan kunnen die foto’s
van ons in de kantine eens vervangen worden.”
Volgens Groninger had die titel er
wel ingezeten maar presteerde zijn

team te wisselvallig. “Zo’n mindere
periode zorgt voor onrust bij de staf
en bij de spelers”, meent Groninger,
die op de vraag wat dan anders had
gemoeten antwoordde: “In mijn
beleving moet je als voetballer een
teamplayer zijn, ook in een slechte
periode. Ik heb voor de winter zaken
door de vingers gezien die ik achteraf niet had moeten toestaan, ik
had iets doortastender moeten zijn.”
Aan de kwaliteit van de selectie
heeft het volgens de trainer niet
gelegen. “Ik was aan het begin van
het jaar ervan overtuigd dat we
een goede selectie hadden. En dat
gevoel heb ik nu weer. Er zijn dan
wel acht spelers vertrokken maar
er komen ook zeven nieuwelingen
naar Hardenberg. Dat doen ze
trouwens graag, hebben we tijdens
de besprekingen gemerkt. HHC
heeft een goede naam en men wil
graag voor de club spelen.” Tijdens
HHC Now kon Groninger nog
niet de namen van de twee laatste
aanwinsten noemen, maar inmid-

dels is bekend dat ook de 30-jarige
spits Mark Veldmate (MVV) en
de 21-jarige middenvelder Kevin
Mennega (Jong PEC Zwolle) naar
Hardenberg komen.
Komend seizoen is wel het seizoen
van de waarheid voor HHC, want
aan het eind worden de tickets
verdeeld voor de nieuw Landelijke
Divisie, een competitie onder de
Jupiler League en boven de huidige Topklasse. De beste veertien
Topklassers van de zaterdag- en
zondagcompetitie en vier beloftenteams van profclubs gaan hierin
uitkomen. En daar wil HHC bij zijn.
Hierover zal ongetwijfeld tijdens
de derde editie van HHC Now op
woensdag 9 september worden gesproken. Met opnieuw opmerkelijke
muzikale gasten. De eerste keer
waren de Dikdakkers op bezoek,
vorige week speelden The Heinoos
en over ruim drie maanden is de
band Mooi Wark te gast.

Aqua Mexicana officieel geopend
SLAGHAREN – Olympisch zwemkampioene Inge de Bruin heeft donderdag 21 mei samen met burgemeester Peter Snijders het Waterpark
Aqua Mexicana in Attractiepark Slagharen officieel geopend.
In slechts vier maanden tijd is een en een bubbelbad voor 70 personen.
van de grootste waterparken in Het thema van het grote waterpark
Nederland gebouwd, ter grootte van is de Mexicaanse oudheid, wat
5200 m2. Het indoor- en outdoor- terug te vinden is in de huizen, in
park telt onder meer 10 glijbanen rotspartijen en in een Mayatempel.

De foyer van theater De Voorveghter is van 21 juni tot eind
september in gebruik als zomerrestaurant Janneman’s. Uitbater
Jan Hofsink biedt een Amerikaanse
kaart met burgers en ribs. Door de
foyer om te bouwen tot tijdelijk restaurant kan een deel van de twintig
parttimers in de zomermaanden aan
het werk blijven.

.30HetmeiDuovanafTiz’Nix
treedt zaterdag
19.30 uur op in het
openluchttheater in het Gramsberger Bosje. Bij slecht weer wordt
uitgeweken naar mfc De Binder.
Herman Hutten en Henk de Lange
krijgen dit keer versterking van
toetsenist Gerben van ‘t Hag. De
titel van het programma, Vassies
van Vrogger, spreekt voor zich. De
entree is gratis.
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In de gemeente Hardenberg is
van zaterdag 30 mei t/m zaterdag
6 juni van alles te beleven op cultureel gebied tijdens de Week van
de Amateurkunst. Muziek, dans
en theater, er is voor elk wat wils.
Niet alleen om te zien of te horen
maar ook om zelf mee te kunnen
doen. Het programma is te vinden
op www.vechtdalwak.nl.

.bruik
Fietsers die de komende tijd gemaken van het Fietsnetwerk

Twente, oftewel de fietsknooppunten, moeten rekening houden
met aanpassingen in verband met
werkzaamheden. Het netwerk wordt
het komende jaar sterk verbeterd.
Zo worden knelpunten opgelost,
nieuwe routes opgenomen die
belevenisvoller zijn en stadsrandroutes geïntegreerd. Een deel van
de bestaande routes wordt tijdelijk
omgeleid. Dat wordt met bordjes
aangegeven. De routes in WestTwente (gemeenten Hellendoorn,
Twenterand, Wierden, RijssenHolten) zijn als eerste aan de beurt.
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