Woensdag 30 december 2015

ergee
.............

Ik moet u iets heel belangrijks meedelen. Eigenlijk heb ik het berichtje
door omstandigheden een week te
lang op de plank laten liggen. Van
spanning heb ik dagen niet kunnen
slapen, bang als ik was dat andere
media mij voor zouden zijn. Wat natuurlijk het geval zou moeten zijn,
want het bericht was zo’n beetje
naar half Nederland gestuurd. Maar
ergens had ik nog een vage hoop
dat de collega’s in de grote mêlee

Straatnaam
Het nieuwe hofje aan de Schoolstraat in Kloosterhaar moet een
eigen naam krijgen. Samen met
Plaatselijke Belang is de gemeente
overeengekomen het hofje de naam
Markfluwerhof te geven. Markfluwer is de naam van de familie die
in Balderhaar woonde en waarvan
de laatste telg de gemeente in het
jaar 2000 een bedrag van zo’n 1,2
miljoen gulden naliet. Hiervan heeft
Kloosterhaar een kunstwerk betaald
gekregen en geld dat Plaatselijk
Belang aan een voorziening mocht
besteden die het algemeen nut dient.

van berichtjes nou net dit nieuwtje
over het hoofd hadden gezien. En
tot mijn grote geluk is dat gebeurd,
zodat ik het u als eerste kan verklappen: het Röpcke-Zweersziekenhuis
in Hardenberg (dank voor de correcte schrijfwijze, meneer Grimmerink), dat ziekenhuis dus heeft
het Spataderkeurmerk 2015.
Nee, nee, niet doen, niet van uw
stoel vallen, niet meteen naar de
slijter rennen om een halve liter
ouwe klare te kopen, anders levert
deze hoofdprijs in plaats van gepaste trots extra fysiek ongemak op.

Uw enthousiasme kan ik begrijpen,
want wie zou nou niet graag het
Spataderkeurmerk willen bezitten. Dat is iets om met een beetje
ingehouden arrogantie op verjaardagsfeestjes te vertellen, om op te
scheppen bij de buurtbarbecue, om
mee te pronken bij je schoonfamilie
als die weer eens openlijk twijfelt
aan je capaciteiten en toekomstmogelijkheden. Het is niet niks, want
om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen
aan specifieke kwaliteitscriteria.
Dertien stuks, om precies te zijn.
En aan hoeveel van die dertien cri-

teria voldoet onze medische trots?
Precies, alle dertien goed.
Die criteria zijn trouwens niet zomaar bedacht door een paar schillenboeren of oudijzerverkopers
hè, nee, daar zijn wel eventjes de
beroepsgroepen van dermatologen,
vaatchirurgen en vaatlaboranten aan
te pas gekomen. Waar het ziekenhuis dat aan heeft te danken? Onder
meer aan de samenwerking met het
ziekenhuis in Almelo. Daar doen ze
de vaatoperaties en in Hardenberg
mogen ze dan de spataders behandelen. Een succesverhaal dat we

nog vaak zullen horen: de grotere
operaties elders, het kleinere werk
hier. Maar laten we blij zijn dat we
een ziekenhuis hebben, waar veel
mensen over mopperen maar waar
anderen weer erg tevreden over
zijn, zo lezen we in reacties van
ex-patiënten.
En wat die spataders betreft: misschien is dat verhaal van die ouwe
klare nog niet eens zo’n gek idee.
Je bent dan even helemaal van deze
wereld. Om er even later achter te
komen dat ze – om met Herman
Finkers te spreken – geen spatader
is veranderd.

Hardenbergers willen
nog wel samen delen

Winterwandeling
Het comité dat de winterwandelingen in Kloosterhaar organiseert
stopt ermee. De wandeling van
17 januari gaat dan ook niet door.
Volgens de leden van het comité
wordt er rond kerst en nieuwjaar
al veel georganiseerd in het dorp
waardoor de belangstelling terugliep. De formule is uitgewerkt en
Kloosterhaar is aan iets nieuws
toe, meent het comité, dat al wel
bezig is een activiteit in de herfst
te ontwikkelen.

Starterslening
Vanwege het grote succes is het
budget voor de startersleningen van
de gemeente Hardenberg uitgeput.
Dit betekent dat geen aanvragen
voor de starterslening meer in
behandeling worden genomen.
Sinds 2005 zijn er meer dan 500
startersleningen verstrekt. Dit jaar
konden 65 starters in de gemeente
Hardenberg dankzij de lening een
woning kopen. Of er voor 2016
opnieuw geld beschikbaar wordt
gesteld door de gemeenteraad is
nog niet bekend.

Sluiting
Plaatselijk Belang Kloosterhaar wil
afspraken maken met de Sparsupermarkt in Sibculo over het bezorgen
van boodschappen of het creëren
van een afhaalpunt in Kloosterhaar.
Nu de laatste zelfbedieningswinkel
van het dorp sluit zijn de Kloosterhaarders voor hun dagelijkse
boodschappen aangewezen op de
buurdorpen.

Kerstgift
Huisartsen uit Hardenberg en omgeving hebben samen met de medisch
specialisten van de Saxenburgh
Groep tijdens hun eindejaarsbijeenkomst een inzameling gehouden
voor het goede doel. Dit jaar was de
opbrengst 2000 euro, die bestemd is
voor het werk van Vluchtelingenwerk Nederland. Namens de lokale
afdeling heeft Harmie Rengelink
vorige week de donatie in ontvangst
genomen.

redactie@sallander.nl
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Berend Veurink was een van de vrijwilligers die de goederen voor de kerstpakketten in ontvangst nam en daarna over de honderden dozen verdeelde.
HARDENBERG - De diaconieën van de PKN-kerken in Hardenberg,
Heemse en Radewijk hebben dit jaar 300 kerstpakketten kunnen uitdelen. Dat zijn er zo’n 40 meer dan verleden jaar.
De kerken hebben hun leden gevraagd een deel van hun eigen kerstpakket
in te leveren, of als ze zelf geen kerstpakket ontvangen goederen of geld in
te leveren. Vorige week maandag konden de vele vrijwilligers de spullen
in ontvangst nemen in gebouw de Schakel bij de Höftekerk in Hardenberg.

Daar werden ook de goederen afgegeven die lokale bedrijven hadden toegezegd. De volgende dag waren nog meer vrijwilligers de hele dag bezig
300 dozen te vullen met houdbare etenswaren, huishoudelijke spullen en
wat extra’s. Van het geld dat was geschonken zijn etenswaren gekocht
zodat in elke doos ongeveer hetzelfde gestopt kon worden. Dinsdag en
woensdag zijn de pakketten uitgedeeld aan mensen die van weinig geld
moeten rondkomen, in de meeste gevallen adressen die door een ouderling,
diaken of contactpersoon zijn aangedragen.

Fietswrakken worden verwijderd

Meer keus voor wijkverpleging

HARDENBERG - Het gebied rond de stations in Hardenberg,
Mariënberg en Gramsbergen wordt schoongemaakt. Dat wil
zeggen dat de gemeente zogenoemde weesfietsen en fout geparkeerde fietsen kan verwijderen. Tijdens controles is gebleken dat
er nogal wat weesfietsen en fietswrakken de plek innemen waar
treinreizigers gebruik van zouden kunnen maken.

HARDENBERG - Het experiment van zorgverzekeraar Zilveren Kruis is bijgesteld om vanaf
januari als proef in de gemeente
Hardenberg per wijk één voorkeursaanbieder de wijkverpleegkundige zorg te laten leveren.

Foutparkeerders krijgen 4 uur tijd
hun fout te herstellen, wie zijn fiets
onbeheerd achterlaat heeft 6 weken
tijd het vervoermiddel te verwijderen. Daarna worden de fietsen
meegenomen naar de gemeentewerf, waar ze tegen een contante
betaling van 25 euro weer afgehaald
kunnen worden. De fietsen worden
verwijderd door de Cleanteams van

de gemeente. Zij moeten 13 weken
op de gemeentewerf bewaard worden, daarna mag de gemeente ze
openbaar verkopen. De opbrengst
vloeit in de gemeentekas. Voordat
het zover is moet de gemeente wel
eerst geld uitgeven, namelijk 2500
euro voor het maken en plaatsen
van borden waarop het verwijderen
wordt aangekondigd.

In de proef van Zilveren Kruis krijgen de wijkverpleegkundigen meer
vrijheid. Zij kennen de situatie in
de wijk en kunnen de beste ondersteuning thuis geven. Verzekerden
kunnen zo rekenen op één hecht
team van zorgaanbieders, doordat er
per wijk één voorkeursaanbieder is,
is de achterliggende gedachte van

de proef. De gemeente Hardenberg
staat achter dat uitgangspunt, maar
heeft wel steeds benadrukt dat de
keuzevrijheid van de inwoners
niet in het gedrang mag komen.
Dat Zilveren Kruis maar 75% van
de kosten vergoedt als een andere
aanbieder wordt gekozen vinden
B&W geen goed idee.
Na een krachtige lobby van huisartsen, Vitaal Vechtdal, gemeente
en na overleg met de thuiszorgaanbieders, heeft Zilveren Kruis nu besloten niet alleen in zee te gaan met
Beter Thuis Wonen en Buurtzorg,
maar ook met Carinova, waar veel
inwoners in de regio klant van zijn.

