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"RembRandt Fiësta 2012"
Het thema voor 2012 is:  Rem-

brandt Fiësta: diversiteit in culturen.

Zaterdag is dé dag voor de 
ontmoeting met de verschil-

lende culturen die in Almelo voor-
komen. Dit jaar kan op de informa-
tie- en hapjesmarkt kennis worden 
gemaakt met zo’n acht tot tien ver-
schillende culturen, zoals: de Mo-
lukse-, Turkse-, Armeense-, Russi-
sche-, Ghanese-, Marokkaanse- en 
Syrische cultuur.

Ze laten de identiteit van hun cul-
tuur zien en geven de bezoekers kans 
om kennis te maken met de specifie-
ke hapjes uit genoemde landen.

Ook het podiumprogramma in de 
grote tent wordt dit jaar gekenmerkt 
door groepen uit  veel verschillende 
culturen. De Molukse muziekgroep 
is er weer present en naast de Ne-
derlandse artiesten presenteren zich 
vele multiculturele groepen.

Als uitsmijter komt de Braziliaan-
se groep Capoeirashow MCN met 
een show van circa een uur.  De show 
bevat naast Capoeira, ook Maculele 
en Samba. Ook de bijbehorende 
opzwepende muziek wordt door de 
Capoeiristas live verzorgd. De birim-
bau en de trommels creëren een bij-
passende sfeer, waardoor het publiek 

zich in Zuid-Amerika waant. Naast de 
professionele performance van de 
Capoeiristas, wordt ook het publiek 
bij de show betrokken. Spektakel, 
ritme, muziek en interactie staan 
centraal gedurende het gehele op-
treden.  Het enthousiasme en plezier, 
de ongeëvenaarde inzet die deze 
Capoeiristas tonen, zorgt er voor dat 
u deze show voor de rest van uw le-
ven blijft herinneren.

Het veldprogramma kent de vaste 
onderdelen als de Pröttelmarkt. 

Belangstellenden kunnen een 
plaats van 3 x 6 mtr. reserveren.  
Kosten zijn €. 8,00.

Men kan zich tot 1 juni aanmelden 
bij PRIMERA KNOL, ACACIAPLEIN 14.

Op het veld zullen er demonstra-
ties en presentaties zijn van verschil-
lende groepen en bedrijven. Voor 
de kinderen zijn er ook dit jaar weer 
klim- en speeltoestellen, zoals een 
Wipe-outbaan van 46 meter, een 
springkussen, een buikglijbaan enz. 
Natuurlijk zijn er een ijskraam en een 
popcornmachine aanwezig en kun-
nen kinderen zich laten schminken.

En dan de Rembrandtschildertjes. 
Zestig kinderen van diverse basis-
scholen uit Almelo en Aadorp zullen 

onder deskundige leiding hun schil-
derkunsten tonen op het witte doek. 
Jaarlijks een geweldig programma-
onderdeel van Rembrandt Fiësta, 
waarbij kinderen met veel enthou-
siasme aan de hand van een thema 
aan de slag gaan. 

Even de feiten op een rijtje:

Zaterdag 2 juni 2012: 
Rembrandt Fiësta

Officiële opening van  
Rembrandt Fiësta: 11.00 uur

Openingstijden Pröttelmarkt: 
van 10.00 tot 17.00 uur

Schilderen door de Rembrandtschil-
dertjes: van 11.00 tot 13.00 uur

Bezichtiging van de  
schilderijen van 13.00 tot 17.30 uur

Podiumprogramma:  
12.30 uur tot 17.00 uur   
Voor actuele informatie volg ons 
op www.rembrandtfiesta.nl 

  :@rembrandtfiesta

  rembrandtfiesta

Almelo Doet mee is in de 
plaats gekomen van de mi-

nimaregeling en geeft u korting op 
allerlei activiteiten op het gebeid 
van sport, cultuur en educatie. 

De korting bedraagt maximaal 
150 euro per gezinslid. U komt in 
aanmerking als uw (gezamenlijke) 
inkomen maximaal 115 % van de 
voor u geldende bijstandsnorm 
bedraagt. Als uw aanvraag wordt 
toegekend ontvangt u een voucher 
(kortingsbon) die u kunt inleveren 
bij de activiteit van uw keuze. Ook 

een bijdrage in de kosten van een 
krant of een internetabonnement 
is mogelijk maar daarvoor gelden 
andere regels en voorwaarden. Als 
u een abonnement op de krant  
(Tubantia) afsluit via Almelo Doet 
mee ontvangt u een korting van 40 
% op de abonnementsprijs. 

De bijdrage voor een inter-
netabonnement is alleen moge-
lijk voor gezinnen met school-
gaande kinderen tot 18 jaar. Bij 
het aanvragen dient u een be-
wijs van betaling (bankafschrift) 
van deze kosten te overleggen. 
Wilt u ook meedoen? 

U kunt een aanvraagformulier 
ophalen bij Almelo Doet mee aan de 
Rietstraat 143. Als u een geldig legi-
timatiebewijs en uw bankpas mee-
neemt kunt u meteen een aanvraag 
indienen. 

De openingstijden zijn maan-
dag, woensdag en vrijdag van 
10.00 uur tot 16.00 uur. U kunt 
Almelo Doet mee ook bellen op 
0546-835680 / 06-39113025 of mai-
len naar info@almelodoetmee.nl

Voor meer informatie kun u ook 
op de website www.almelodoet-
mee.nl kijken. 

almelo doet mee
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Dinsdag 3 april ging het ridderspekakel van start in het Beeklustpark. 
Het thema ridders, kastelen en wat daar bij komt kijken staat de 

hele maand april centraal in de scholen van het Nieuwstraatkwartier en de 
Ossenkoppelerhoek. 

Er was dinsdagmorgen een optreden van de stichting “Ridders van de IJs-
sel”, waarbij een in kledij gestoken verteller de aandacht van de voor de koe-
pel gezeten kinderen met verve bespeelde. 

Een op extra grote koehoorn geblazen klagende toon deed uit de coulis-
sen eveneens een in kledij gestoken ridder te paard en schildknaap te hulp 
komen! Voorts was er op het grasveld een spelencircuit uitgezet, waar even-
eens kinderen druk mee in de weer waren. 

Met het droge weer een hele leuke en in het licht van de geschiedenis wel-
licht leerzame bijeenkomst. 

JM

RiddeRspektakel in het beeklustpaRk.

Voor het jaar 2012 is de activiteitenkalander voor de diverse optre-
dens in het Beeklustpark weer helemaal ingepland, toch een hele 

klus om dat in overleg met de diverse clubs en groeperingen en niet te 
vergeten de gemeentelijke instanties allemaal rond te breien.

•	 3 juni Ierse middag, aanvang 13.30 uur .

•	 10 juni Blaaskapellenfestival aanvang 11.30 uur.

•	 24 juni Harmonicadag en Kunstmarkt van 11.00 tot 18.30 uur

•	 1 juli Big Band Almelo, aanvang 16.00 uur

•	 26 augustus Shantykorenmiddag, aanvang 13.00 uur.

•	 2 september Twents Jeugd Harmonie Orkest aanvang 16.00 uur

pRogRamma van de st. activiteitengRoep beeklustpaRk.

Inhoud van de cursus:

•	 Bedienen	van	het	toetsen	
 bord en de muis

•	 De	mogelijkheden	van	een		
 computer ontdekken

•	 Digitale	post	behandelen

•	 E-mail

•	 Internet

•	 Brief	of	verslag	uitwerken

•	 Kinderen/kleinkinderen	hel	
 pen met huiswerk

•	 Bankzaken	digitaal	verzorgen

Waar: ROC van Twente, locatie 
Thorbeckelaan 184 te Almelo

Start: september 2012.

Aantal lessen: 12 lessen van 3 uur

Tijdstip: nog nader te bepalen.

Voor wie: inwoners van Almelo.

Eigen bijdrage: € 50,-

Opgave: bij Jenny Spoelstra, 
j s p o e l s t r a @ r o c v a n t w e n t e . n l  
Tel. 0546-809527

computeRcuRsus vooR 
beginneRs.
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Elke 1e vrijdag van de maand is 
er een gezellige bingo, de zaal 

is open om 19:00 uur en de bingo 
begint om 19:30 uur. Iedereen is 
welkom. 

De 3e vrijdag van de maand is 
er een gezellige kinderdisco, die 
begint om 19:30 uur en de avond 
eindigt om 21:30 uur.

Ook wordt er volop gebiljart, op 
dinsdagavond is er een onderlinge 
competitie. Hier zijn nog enkele 
leden welkom.

Ook starten wij  weer Kook-Work-
shops/Kooklessen op de dinsdag-
middag en dinsdagavond, geef u 
hiervoor tijdig op. 

Natuurlijk zijn er ook nog onze 
computerlessen, deze zijn op 
woensdagavond. Voor meer infor-
matie neemt u contact op met het 
wijkcentrum.

De mogelijkheid voor Engelse 
lessen is er ook, u kunt zich opgeven 
bij het wijkcentrum. 

Dit jaar is er ook een leuke en ge-
zellige foto/speurpuzzeltocht, deze 
tocht is geschikt voor het hele gezin.

Dit najaar wordt er ook weer een 
gezellige rommelmarkt gehouden, 
hier kunt u overtollige spullen verko-
pen. Hiervoor kunt tafels  huren, voor 
opgave neemt u contact op met het 
Wijkcentrum Veurbrook. Hierover 
kunt u meer lezen in de volgende 
Veurbode.

Ook wordt er dit jaar een infor-
matieworkshop Tiffany houden. 
Gezellig een avond solderen met dit 
bijzondere kunstzinnig en gekleurd 
glaswerk. Houdt de media en de 
website in de gaten.

Wij zien u allen graag in ons 
Wijkcentrum Veurbrook (telefoon: 
0546 810353 )

activiteiten wijkcentRum 
‘t veubRook
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Clubgebouw CKV Achilles, Koedijk 2, 7606 AA  Almelo

Truus Woolderink
De Regenwulp 21
7609 WN Almelo
Tel. 0546 769013

LADIESNIGHT
29 mei 2012 vanaf 19.00 

Zelfstandig JEMAKO 
distributiepartner

www.jemako-nl-truuswoolderink.com

Nailstyliste Tosca

Kraalactief: Katinka Smit

Toegang gratis!

ZEEPKETTINGEN
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veRslag wijkplatFoRm ossenkoppeleRhoek,  
beeklust en gRoeneveld van 14 maaRt 2012 

De manager van het Grand-
Café van het Titus Brandsma-

hof mevr. Hoek is verheugd dat het 
wijkplatform deze keer in het Titus 
Brandsmahof plaatsvind en heet ie-
der welkom, waarna de voorzitter 
Joop Martens de vergadering opent.

Helaas kan de wijkwethouder 
Theo Schouten deze avond niet aan-
wezig wegens een ingelaste extra 
raadsvergadering. 

Verslag van de bijeenkomst 23 
november wordt zonder opmerkin-
gen goedgekeurd, met dank aan de 
notulist. Thema van deze avond: Niet 
kunnen lezen en of schrijven, hoe 
moeilijk dat is en wat kunnen we 
er aan doen". Inleiding door mevr. 
Hampsink docente aan het ROC.

Zij stelt dat er helaas ook onder 
de bewoners van onze wijk zijn, die 
onvoldoende	 kunnen	 lezen	 en/of	
schrijven met gevolg dat het een te-
rugslag betekent bij de opvoeding 
van de kinderen. Bij weinig of geen 
sturing door ouders zakt ook de be-
langstelling bij de kinderen. Vooral 
het voorlezen aan de kinderen bij 
het slapen gaan is van groot belang. 
Mevr. de Winter, docente ROC heeft 
een volwassen leerling meegeno-
men die niet kon lezen of schrijven. 
Henk kwam uit een groot gezin, bei-
de ouders waren analfabeet. Op de 
basisschool werd te weinig aandacht 
geschonken aan zijn wel of niet mee-
doen, met als gevolg een laaggelet-
terde jongeman met grote proble-
men in het dagelijkse leven. Wel kon 
hij klok kijken. Na aanmelding bij het 
ROC kon hij binnen een jaar de kin-
derkrant lezen. Hij is trots op de voor-
uitgang die hij heeft gemaakt en hij 
studeert nog elke dag. Op de vraag 
hoe hij het heeft kunnen verdoeze-
len dat hij analfabeet was zie hij dan 
dat hij de bril vergeten was of help 
me eens even. Met een applaus werd 
hij beloond voor zijn inzet en behaal-
de resultaat. Stadsdeel coördinatrice 
Sylvia Schuite vervangt wethouder 

Schouten, zij geeft samen met de 
verantwoordelijk ambtenaar Janine 
Jonker een overzicht van de uitbrei-
ding/verbouw	 van	 ons	wijkcentrum	
door het bij het wijkcentrum betrek-
ken van het gymlokaal. Begin juni 
van dit jaar moeten de werkzaamhe-
den beginnen i.v.m de voorwaarden 
van de brandverzekering, zij betalen 
de nieuwbouw. Op de plaats waar de 
oude Rembrandtsporthal heeft ge-
staan worden woningen gebouwd, 
in een volgende bijeenkomst zal 
Nijhuis Bouwbedrijf uit Rijssen een 
presentatie geven en alle vragen be-
antwoorden. De bekende Gele Bus 
zal ook dit jaar weer op 3 plaatsen in 
de wijk staan en ook dinsdag op het 
van Goghplein. Op vragen wat er ge-
beurd met de Oude Boksschool als 
het Veurbrook verbouwd is kan nog 
geen antwoord gegeven worden

Mevr. Steffens van Beter Wonen 
heeft de heer Beekveld, die met pen-
sioen is gegaan, opgevolgd en zal nu 
de contacten met de wijkbewoners 
en commissies onderhouden. De 
nieuwe woningen aan de Rombout 
Verhulstlaan zullen in mei officieel 
worden geopend. Verder zal Beter 
Wonen in de Rombout Verhulstlaan 
grondgebonden woningen bouwen, 
start 2013. Nadere informatie in het 
volgende Wijkplatform bijeenkomst.

Vanuit de redactie van onze wijk-
krant de Veurbode deelt Gerrit Tijhof 
mede dat de oplage is verhoogd 
naar 3500 exemplaren zodat ook de 
bewoners van het Groeneveld thans 
de Veurbode ook weer ontvangen, in 
een later stadium ook de bewoners 
van de Westelijke Groene Long. De 
uitgave van deze maand is extra dik 
mede door medewerking van onze 
adverteerders.

Mevr Sjaan Gasthuis, oud-do-
cente, geeft een inleiding over het 
project "Ik, mijn kind en de school" 
Tot voor enkele jaren was het een 
goede gewoonte dat bij activiteiten 
op school de ouders van de school-

gaande kinderen behulpzaam waren 
met de voorbereidingen. Helaas gaat 
dat nu veelal wast stroever. De oorza-
ken zijn vaak dat beide ouders wer-
ken of het onvoldoende beheersen 
van de Nederlandse taal. Maar vooral 
het geen interesse hebben voor vor-
deringen van de kinderen op school 
en de instelling van “als de school 
wat willen organiseren dan moeten 
zij het maar doen, maar zonder mij, 
het is toch vrijwillig”. Om je kind te 
helpen voor een goed resultaat op 
school is aanwezigheid van de ou-
ders bij schoolactiviteiten van groot 
belang. Een ander struikelpunt is dat 
bepaalde groeperingen mannen en 
vrouwen niet mogen samenwerken. 
Mevr. Gasthuis vraagt ook aandacht 
voor het multiculturele evenement 
Rembrand-Fiësta. Bij onvoldoende 
vrijwilligers zal dit drukbezochte 
multiculturele feest de laatste keer 
op 2 juni gehouden worden, na tien 
jaar groot succes.

In de rondvraag vraagt de heer 
Honcoop aandacht voor het project 
"Almelo doet mee" Activiteiten voor 
alle bewoners van Almelo voor het 
bevorderen van maatschappelijke en 
sociale integratie van mensen met 
een smalle beurs. In een volgende 
uitgave van de Veurbode zal de heer 
Honcoop een artikel schrijven over 
dit onderwerp. De heer Kia vraagt 
aandacht voor de vele inbraken in 
onze wijk. Wijkagent heer Buis zegt 
dat er in onze wijk niet meer wordt 
ingebroken dan in andere wijken. 
Wel verzoekt hij altijd aangifte te 
doen bij de politie met goede om-
schrijving van de inbraak.

De voorzitter Joop Martens vraagt 
aandacht voor de tekeningen van de 
nieuwbouw van ons nieuwe Veur-
brook en nodigt de aanwezigen uit 
voor een informeel gesprek aan de bar.

De volgende bijeenkomst van 
het wijkplatform is op 6 Juni in ons 
wijkcentrum t'Veurbrook.



Thema

Uitnodiging!
Om deel te nemen aan het Wijkplatform woensdag 6 juni 2012  

om 19.30 uur in het ’t Veurbrook, Jan Tooropstraat 27

“Ouderen voorwaarts helpen in de wijk”. Een inleiding door 
Theo Vleerbos vanuit het project Vrijwillige Ouderen Adviseurs. 

Na de pauze een bijdrage namens de firma Nijhuis Bouw 
Bv uit Rijssen over de invulling van het terrein van voorheen 

de Rembrandtsporthal met behulp van beeldmateriaal

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

E-mail: jbijker48@gmail.com
Dhr. J. Bijker

Natuurlijk ook nader bericht over de activiteiten en de vernieuwbouw van ’t Veur-
brook en wellicht nieuws van Beter Wonen en of Sint Joseph over haar plannen.

Er is woensdag 6 juni een uitgebreide agenda beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker
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De gemeente heeft in september 
2011 besloten geen nieuwe multi-
functionele accommodatie te ont-
wikkelen voor de wijken Beeklust, 
Ossenkoppelerhoek en Nieuwstraat-
kwartier ter vervanging van Wijkcen-
trum ’t Veurbrook en het door brand 
verwoeste Wijkcentrum de Smorre. 

Maar in plaats daarvan:

Het huidige Wijkcentrum ’t Veur-
brook te verbouwen en te verbinden 
met het niet meer in gebruik zijnde 
gymnastieklokaal aan de Jan Toor-
opstraat

Het onder 1 kap vallende Tiener-
centrum Gogomaat en Wijkcentrum 
Goossenmaat te renoveren.

Samen met partners en gebrui-
kers van het pand hebben wij in de 
afgelopen periode gekeken naar wat 

de eisen zijn voor het nieuwe Veur-
brook. Wat willen de gebruikers zoal 
in het pand kunnen doen en hoeveel 
ruimte is daarvoor nodig? Hoe kun-
nen we het pand een andere uitstra-
ling geven en de gymzaal op een 
goede manier opnemen? Zodat er 
optimaal gebruik gemaakt kan wor-
den van alle ruimtes. Aan de hand 
van de gestelde eisen is er inmiddels 
een ontwerp ontwikkeld door archi-
tectenbureau Raaklein. 

Dit ontwerp ziet u op de tekening 
hier onder.

Wij zijn van plan zo snel mogelijk 
te starten met de verbouwing. Hier-
voor worden op dit moment de laat-
ste voorbereidingen getroffen door 
de architect. In juli 2012 willen wij 
beginnen met de bouwactiviteiten. 
In het voorjaar van 2013 wordt het 
opgeleverd. 

Natuurlijk zien we iedereen graag 
als de gehele verbouwing achter de 
rug is om een kijkje te nemen in het 
nieuwe wijkgebouw.

J. Jonker Gemeente Almelo

veRbouwing wijkcentRum
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de ossenkoppeleRbus.

In alle vroegte vertrokken op vrij-
dag 30 maart meerdere mensen 

uit Almelo naar Tilburg om getuige te 
zijn van de promotieplechtigheid van 
Anne-Marie Bos, die geboren en  
getogen is in het Almelose.

Het promotieritueel in de aula 
van de Tilburgse universiteit begon 
met een korte toelichting van An-
ne-Marie over haar onderzoek van 
de afgelopen jaren. Zij vertelde dat 
zij verschillende afbeeldingen van 
de profeet Elia heeft onderzocht en 
zich daarbij heeft afgevraagd hoe de 
godsrelatie van Elia verbeeld wordt. 
Na deze toelichting volgde een pit-
tige ondervraging door het profes-
sorencollege, waar Anne-Marie vak-
kundig mee om wist te gaan. Daarna 
kreeg zij uit de handen van de de-
caan professor Adelbert Denaux de 
doctorsbul overhandigd. Haar studie 
heeft ze in het Engels gepubliceerd 
met de titel Elijah looked and behold, 
biblical spirituality in pictures. Ofwel: 
Elia keek en zag, bijbelse spiritualiteit 
in beelden. Anne-Marie is werkzaam 
op het Titus Brandsma Instituut te 
Nijmegen en zal zich ook in de ko-
mende jaren bezig houden met de 
studie van de bijbelse spiritualiteit.

Sanny Bruijns en Herman Bruggeman o.carm.

pRomotie anne-maRie bos

bijdRage van wijkwethoudeR theo schouten

Terwijl ik dit schrijf( begin 
april) miezert het buiten een 

beetje maar ik neem aan dat als u 
dit leest, we inmiddels volop in een 
zonnig voorjaar zitten!

Ossenkoppelerhoek van Iedereen

De samenwerking rondom 
Ossenkoppelerhoek van Iedereen 
wordt voortgezet. Op 3 april jl. is in 
het Beeklustpark het Ridderspekta-
kel georganiseerd. Kinderen konden 
kennis maken met ridders, harnas-
sen en spannende ridderavonturen. 
Er was een spellencircuit met ruim 20 
Middeleeuwse spellen. Vervolgens 
konden kinderen en hun ouders 
deelnemen aan een Middeleeuwse 
stadswandeling langs onder meer 
het stadsmuseum Almelo, ’t Wets-
huis, stadsboerderij het Wevershuisje 
en het Bolletje museum en hiermee 
een Ossenkopje verdienen. Een goed 
voorbeeld van de handen ineen 
slaan! 

De gele bus rijdt weer in de Ossenkoppelerhoek; eigenlijk moet ik 
zeggen “staat weer in de Ossenkoppelerhoek”. Vlak bij de buurt, 

vlak bij de mensen opdat er makkelijk even een kop koffie gedronken kan 
worden en men zijn of haar probleem kan bespreken met de professionals 
die werkzaam zijn in de wijk. Overigens ook amateurs, vrijwilligers staan/
zitten klaar om, indien gewenst, advies te geven. Stap gerust bij de bus 
naar binnen er is niets verplicht, maar koffie staat er klaar !! 

Als	u	dit	 leest	heeft	de	bus	gestaan	bij	de	 Jan	Steenstraat/Jan	Vermeer-
straat	 in	april	en	 in	de	Frans	Halsstraat/Gerard	Doustraat	 in	mei.	 In	de	 juni-
maand,	op	11,	13	en	16	juni	staat	de	gele	bus	nog	in	de	Frans	van	Mierisstraat/
Meindert Hobbemastraat. 

•	 Maandag : 12.30-20.30 uur

•	 Woensdag : 12.30-20.30 uur

•	 Zaterdag : 10.00 -16.00 uur.

Op maandag en woensdag ligt het accent vooral op kennismaking en ont-
moeting. Vanuit de opgedane contacten proberen we samen met de bewo-
ners een activiteit op te zetten voor de zaterdag.

Het is ook goed te weten dat elke eerste dinsdag van de maand de gele 
bus is te vinden is op het Vincent van Goghplein om u, zo nodig, advies te 
geven of een klacht in ontvangst te nemen. 

De oude boksschool

Over de Ossenkopjes gesproken… 
U heeft waarschijnlijk gemerkt dat het 
inwisselpunt voor de Ossenkopjes in-
middels is gevestigd in de Oude Boks-
school aan de Jan Steenstraat. Hier 
worden tevens verschillende activitei-
ten voor kinderen en jongeren geor-
ganiseerd. U bent van harte welkom 
eens een kijkje te nemen en kennis te 
maken met de kinderwerker Patricia 
Kuster en de beheerder Eric Kers.

De bus; Inloopspreekuur

De Ossenkoppelerbus maakt haar 
reputatie als verbindingsmiddel ook 
dit jaar weer waar.  Zie daartoe het 
uitgebreide artikel in deze Veurbode.

De bus: Ossenkoppelerbus

Ook het project de Ossenkoppe-
lerbus is weer van start gegaan.  Een 
buurt waarin men elkaar kent en res-

pecteert is mijn inziens een leefbare 
buurt en daar gaan we voor! Zie daar-
toe de nadere informatieve tekst el-
ders in deze Veurbode.

Rembrandtfiesta

Met veel vrijwilligers wordt er ook 
dit jaar weer hard aan gewerkt om 
een spetterende Rembrandtfiesta te 
organiseren. Om te benadrukken dat 
de partners binnen Ossenkoppeler-
hoek van Iedereen de inzet van de 
vele vrijwilligers en de verbindende 
werking van het evenement enorm 
waarderen hebben wij besloten in de 
stuurgroep eenmalig een financiële 
bijdrage te leveren aan het Rembrandt-
fiesta. Ik hoop u te ontmoeten op het  
Rembrandtfiesta op 2 juni!.

Theo Schouten ,wijkwethouder
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Eind maart en ik heb het gevoel dat het al zomer is. De warmte doet de 
natuur ook in allerijl wakker worden. De meest heldere kleuren ver-

schijnen weer in de tuin, in het park en in het straatbeeld. Mocht er nog 
aarzeling bestaan of je als tuineigenaar aan de slag moet, de natuur roept 
je gewoon tot de orde. Ja, er kan nog best een nachtvorstje langs komen, 
maar de tuin kan echt al wel geprepareerd worden. Dood hout wegknip-
pen, de grasmat verticuteren en het droge blad dat de bodem heeft be-
schermd tegen de vorst kan weg geharkt. 

Sommige mensen vinden het fantastisch in de tuin weer aan de slag te 
kunnen. Ze prakkiseren al weer over wat er misschien vervangen moet wor-
den aan planten en of struiken. Nee, heel eerlijk zo ben ik niet. Ik lever mijn 
aandeel in het grasmaaien, maar het wroeten in de borders, nee. 

Komt u er niet uit, wordt het tuinieren te moeilijk en of te zwaar, hulp no-
dig ? Dan misschien toch maar bellen met een hovenier, er zijn er meerdere 
van ook in Almelo. 

Dat optimisme is mooi, je krijgt na de sombere winterdagen door de zon 
inderdaad weer een beetje energie. Als u dat nu ook ervaart – het toenemen 
van de energie – help dan eens door een ervaring, een ergernis, een leuke ge-
beurtenis in woorden te vatten en op te schrijven ten behoeve van onze wijk-
krant De Veurbode. Het is toch een krant van en voor de wijk! Wat intensiever 
meedoen? Heel graag, laat ons weten we zoeken dan graag contact met u. 

JM

vooRjaaR, al zomeRse tempeRatuRen.

U hebt vast wel eens gehoord 
of gelezen over de “dichter 

des vaderlands”. Daartoe zijn in het 
recente verleden diverse dichters 
benoemd. Vorig jaar werd daartoe 
geroepen Ramsey Nasr, ja van oor-
sprong zoon uit een gezin van bui-
tenlandse afkomst. Hij ergert zich 
aan de normloosheid van de leiders 
in Nederland en de Nederlanders. 
De hufterigheid neemt toe en dat 
niet alleen bij de man en vrouw in 
de straat, maar ook bij hen die lei-
ding geven in ons land! 

In de toptienlijst van die hufterig-
heid staat volgens een onderzoek 
van Multiscoop het voordringen, het 
afvaldumpen, hondenpoep, bum-
perkleven, het spugen op de grond 
en vervolgens het luid telefoneren 
in de openbare ruimte, het meero-
ken en het geen voorrang krijgen 
waar je daar wel het recht hebt. De 
gemeenschap van mensen is nu een-
maal geen machientje met knoppen, 
waarmee je dat beter zou kunnen 
regelen. Fatsoen is niet op te leg-
gen. Beschaafde omgangsvormen 
zijn ook niet af te dwingen met mo-
ralistische campagnes. Signaleren en 
sterker nog het zelf ervaren van huf-
terigheid opent vaak de ogen. Het is 
om je kapot te schamen zegt Ramsey 
Nasr te zien en te lezen dat alles wat 
fout gaat de buitenlanders  wordt 
verweten en aangerekend. Wij willen 
allemaal het recht op de aller indivi-
dueelste beleving van de allerindivi-
dueelste vrijheid. Om die te garan-
deren moeten anderen aan banden 
worden gelegd. Dat is toch complete 
onzin!!!! De vrijheid van elk individu 
eindigt bij de vrijheid van de ander. 
Met andere woorden, niet jij of u be-
paalt, maar samen bepalen waar de 
grenzen liggen voor de vrijheid voor 
elk van ons. Beste Nederlander kijk 
nu eens achterom, zet Ramsey Nasr, 
waar kom je zelf en of je voorouders 
vandaan. Afstammeling van de vele 
textielarbeiders vanuit het noorden 
van Nederland, of in de handel de 
vele Hugenoten uit Frankrijk? Ver-
geet ook niet de Vikingen vanuit het 
hoge noorden nog een honderdtal 

jaren eerder en de Saksen van vanuit het noordoosten. Daar stammen we van 
af!! Wij zijn geen betere mensen omdat we hier langer wonen. We kunnen 
allemaal inclusief de Turken, de Polen en de Marokkanen de betere mensen 
zijn als we onze beste kant laten zien, horen en voor leven !!! Een betere we-
reld begint bij je zelf, zo hebben mijn ouders me voorgeleefd. Ik begin maar 
weer eens met iedereen steeds maar weer “goede morgen” te wensen. Ge-
woon een hand uitsteken en op te roepen om met elkaar in gesprek te gaan, 
bijvoorbeeld bij het eerstvolgende wijkplatform 6 juni in het wijkcentrum ‘t 
Veurbrook. Kunnen we even bijpraten.

JM

om even oveR na te denken. 
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Nieuw, nou niet echt. Het is het 
gebied, bekend onder de be-

naming: de westelijke groene long 
van Almelo, grofweg het gebied ter 
weerzijden van de Oude Wierdense-
weg. Het gebied reikt tot over het 
Twentekanaal tot aan de nieuwe 
Rijksweg 35, allemaal nog gemeente 
Almelo.

 Voor iedereen uit de Ossenkoppe-
lerhoek, Beeklust en Groeneveld het 
wandel uitloop gebied bij uitstek. In 
dat gebied, in die groene long hebben 
bewoners en eigenaren halfweg 2007 
op initiatief van gemeente en provin-
cie de hoofden bijeen gestoken om te 
komen tot een representatief orgaan. 
Een vorm van samenwerken, die als 
aanspreekpunt zou kunnen functio-
neren richting die overheid, vice versa. 
Vergelijkbaar met het wijkplatform. 
Eind 2008 heeft dat geleid tot de op-
richting van de vereniging ‘Westelijke 
Groene Long”. Ondergetekende heeft 
daar als afgevaardigde van de scou-
ting in dat gebied een rol mogen spe-
len als voorzitter. Niet alleen komen 
de leden jaarlijks twee keer bijeen om 
te vergaderen, maar ook om te luiste-
ren naar, bijvoorbeeld, een inleiding 
over natuuronderhoud. En die vereni-
ging doet meer. Om te beginnen een 
visie beschreven op het gebied onder 
de naam “Toekomstvisie”, begin 2008. 
Verder is er middels keukenbijeen-

komsten en de daaruit voortkomen-
de kritiekpunten een fraai rapport 
opgesteld – groenscan - , dat nu basis 
is voor een grootschalig onderhoud, 
herstel en vernieuwingsplan van het 
groen in dat gebied. Op vele plaatsen 
zijn momenteel al duidelijk de spo-
ren van het groot onderhoud te zien. 
Dat alles geschiedt in nauwe samen-
werking met “Landschap Overijssel”. 
Voorts hebben een aantal bewoners 
als commissie in samenwerking met 

de Koninklijke Ne-
derlandse Heide 
Maatschappij een 
pracht werkstuk, 
“de Schatkamer 
van Almelo”, ge-
maakt, dat het 
gemeentebestuur 
en de beleid-
sambtenaren ter 
hand is gesteld 
opdat men in de 
plannen voor de 
westelijke groene 
long van Almelo 
daar rekening 
mee kan houden.

Ten slotte is er een com-
missie uit die zelfde vereniging be-
zig geweest cultuurhistorisch snuf-
felwerk te doen. Met de gevonden 
en vervolgens opgeschreven kennis, 
verfraaid door hedendaagse foto’s is 
een heel mooi boekwerkje versche-
nen met daarin ook een wandeling. 
Het boekwerk heeft de passende ti-
tel gekregen: “de westelijke groene 
long van Almelo; cultuurhistorische 
verkenning van een prachtig stukje 
Twente”. Het boekje zal binnenkort 
voor belangstellenden verkrijgbaar 
zijn. Door middel van nummer verwij-
zing kan in dat boekje een boerderij 
opgezocht worden en de geschiede-
nis nagelezen tijdens de wandeling. 
De moeite waard!! Secretariaat vereni-
ging: Knibbeldwarsdijk 4, postcode 
7604 PD Almelo

Een enthousiaste groep mensen, 
prettige buren, die vereniging Weste-
lijke Groene Long ! 

JM

nieuwe buRen.

Activiteiten/plannen in een verge-
vorderd stadium:

•	 Back to the sixties een avond  
 muziek uit de jaren zestig

•	 Speelveld meer benutten en  
 gebruiken

•	 Doemiddagen voor de jeugd op  
 woensdag.

•	 Workshop glas in lood

•	 Film e.d. met beamer

•	 Zeskamp

•	 Nail evening

•	 Bingo avond

•	 Kinderdisco

•	 Workshop schilderen

•	 Viswedstrijd

•	 Kaartavond

•	 Speurtocht

•	 Knutselmiddag

•	 Muzikale Quizavond

•	 Karaokeavond

•	 Dartavond (toernooi)

•	 Werkgroep de Lach (voor kinde 
 ren met een beperking)

•	 Lan-Party

•	 Hoe stel ik een pc samen (Voor  
 de jeugd)

Dit zijn enkele activiteiten die plaats 
vinden in uw Wijkcentrum. Ook staat 
de deur voor iedereen open, en de 
koffie staat altijd klaar. Ook zijn er 
nog enkele vrijwilligers welkom, die 
willen helpen en begeleiden van 
enkele kinder activiteiten 



Je eerste 
eigen thuis

maken

Je eerste eigen huis is een mijlpaal. Bij STJA 
kun je leuke woningen huren. Een mooi 
appartement of bovenwoning in een prettige 
wijk. Of een huis in de gezellige en levendige 
binnenstad. En niet te duur. Je wilt immers 
meer dan wonen alleen. Uitgaan bijvoorbeeld. 
Voor ons staat voorop dat je je thuis voelt. 
Overal in Almelo.

Bel (0546) 87 58 00 of kijk op www.stja.nl

Ik denk niet na over mijn uitvaart...
...ik onthoud Vredehof.

Ik onthoud...

Telefoon: 0546 – 81 33 34

www.vredehof.nl

Martin Korte

Vincent van Goghplein 62
7606 HR Almelo, Telefoon 0546 - 81 38 69

WINKELCENTRUM VINCENT VAN GOGHPLEIN 23-25, ALMELO SHOEBY.NLWINKELCENTRUM VINCENT VAN GOGHPLEIN 23-25, ALMELO SHOEBY.NL

front row fashion

FEEL THE
FASHION
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De gemeente ziet ook liever een schone en verzorgde stad. Daar wordt 
veel gemeenschapsgeld aan besteed. Het is echter niet de bedoeling 

dat een aantal mensen die het afval niet goed aanbiedt het voor de anderen 
bepaald. Wij roepen daarom met klem op om de vervuiler door te geven zo-
dat de gemeente deze persoon aan kan spreken op zijn of haar gedrag. 

 Het algemene antwoord voor dit afvalprobleem:

Ten eerste is en blijft dit een verantwoordelijkheid van de buurtbewoners 
zelf. De gemeente heeft regels gesteld rond het aanbieden van afval. Een in-
woner uit de buurt houdt zich in dit geval zelf niet aan deze regels. Met ande-
re woorden zij vervuilen zelf hun eigen omgeving omdat zij er geen geld voor 
over hebben om het materiaal naar de Turfkade te brengen of door Twente 
Milieu op te laten halen. 

Wat kunt u doen?

Als duidelijk is wie het materiaal heeft gestort, geef dit dan door aan de  
milieucontroleurs (dit kan ook anoniem tel: 0546 - 541376 elke werkdag tus-
sen 13.00 en 13.30). De milieucontroleurs zullen de buurtbewoner aanspre-
ken. De inwoner zal, als het de eerste keer is, de tijd krijgen om het materiaal 
zelf op te ruimen. Indien deze inwoner dat niet binnen de gestelde tijd doet 
zal hij een bekeuring krijgen voor het verkeerd aanbieden van zijn afval. De 
bekeuring bedraagt al snel € 180,- Ook als u alleen een kenteken heeft vragen 
wij u dit door te geven. Aan de hand van het kenteken kunnen wij achterha-
len wie het materiaal gestort heeft. 

Indien wij echt niet kunnen achterhalen wie het gestort heeft geven de 
milieucontroleurs opdracht aan Twente Milieu om dit te verwijderen. Omdat 
de gemeente echter vind dat het wel duidelijk moet zijn dat een probleem 
op de gemeenschap wordt afgewenteld (het verschil maken) wordt het op-
gehaald als het in de route past. Daardoor kan het materiaal, meer dan in het 
verleden het geval was, langer blijven staan. Dit heeft twee aspecten. Aan 
de ene kant kan er meer bij gestort worden, dit is een negatief aspect ervan. 
Aan de andere kant is ook duidelijk dat er iets van de inwoners zelf gevraagd 
wordt, namelijk houdt je aan de regels, en geef indien mogelijk door wie het 
gedaan heeft. Op deze manier moet de vervuiler betalen.

Ik begrijp dat het voor de burgers die goedwillend zijn niet altijd even 
prettig is dat een aantal mensen het 'verpesten'. Daarom toch de oproep om 
de mensen die het 'verpesten' door te geven, zodat ook voor hen duidelijk 
wordt dat dit gedrag niet getolereerd wordt. 

Jan Pleijhuis, Stadsdeelbeheerder, Gemeente Almelo

niet zo mooi deze pRut !

Deze week was ik bij een
supermarkt op het van Gogh-

plein om boodschappen te doen.

In mijn winkelwagentje lagen al 
twee grote van huis meegenomen 
plastic draagtassen klaar om alle pro-
ducten in te pakken voor transport 
naar huis. Handig die plastic draagtas-
sen. Bij een andere kassa was een me-
vrouw, die al haar boodschappen in 
een mand met een groot hengsel pak-
te, ook handig en milieu vriendelijk.

In mijn kinderjaren, er waren nog 
geen supermarkten, ging je met een 
karbies (een tas gemaakt van grof 
textiel met kleurrijke strepen) naar 
de kruidenier of slager; ja er is wel 
wat veranderd.

Thuis gekomen zette ik de TV aan 
en toevallig was er een programma 
over plastic en zijn nadelen. Het 
blijkt dat de gemiddelde Nederlan-
der ieder jaar circa 200 plastic zak-
ken/tassen	 gebruikt	 die	 na	 gebruik	
weer worden weg geworpen in de 
afvalcontainer. Hoewel ik thuis een 
lade heb met daarin opgevouwen 
plastic tassen en zakken van super-
markten en andere winkels wordt 
het gros meteen met het afval weg-
gegooid. Wij gebruiken wereldwijd 
per jaar circa vijf biljoen tassen, dat is 
een vijf met twaalf nullen !!.Veel van 
dat plastic eindigt op de vuilnishoop 
en in de zee, ieder jaar opnieuw. Ge-
middeld gebruiken wij de tas maar 
twintig minuten, maar het duurt tus-
sen de vierhonderd en duizend jaar 
voordat ze zijn afgebroken. Helemaal 
verdwijnen doet het plastic afval niet 
want het wordt uiteindelijk een mi-
nuscuul klein balletje, dat eindeloos 
blijft drijven in de zee en rivieren. Die 
balletjes worden opgegeten door 
de vissen vervolgens weer door de 
mens. Een ronddraaiend proces waar 
wij niet van afkomen, maar wij kun-
nen wel met elkaar het verbruik van 
5.000000000000 tassen verminde-
ren. En toch blijft een plastic draag-
tas een handig ding.

G.J.T

vijF biljoen plastic tassen!
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Elk mens is verschillend. Met eigenaardigheden,  
gewoontes en gebruiken. Bij Carintreggeland kijken  
we naar elk individu. Naar wat belangrijk is voor iemand.  
Met een breed aanbod van diensten helpen we mensen 
om prettig en zo zelfstandig mogelijk te leven. Dichtbij, in 
uw eigen wijk. Met oog voor de gewoonten en gebruiken 
die er heersen. Zo maken we veraf eigenlijk heel dichtbij.  
In elke wijk van Twente en Deventer.

Kijk voor meer informatie op www.carintreggeland.nl 
of bel 088 367 70 00 (lokaal tarief)

Het is velen van u vast niet ontgaan dat vorig jaar brand is gesticht in 
het Scoutinggebouw en als gevolg daarvan een hele vleugels verlo-

ren is gegaan. 

De daders van dit soort onheil kunnen moeilijk worden gevonden ondanks 
de inzet daartoe van de politie. Zo’n brand betekent niet alleen het verlies van 
een onderkomen, maar ook het bemoeilijken van verschillende activiteiten 
waardoor de deelnemend jeugd, scouts van 6 tot 16 jaar, zich kan ontplooi-
en. Al het spelmateriaal, veelal zelf gemaakt, maar ook tenten en keukenspul 
is ook verloren. Het bestuur van de beherende stichting heeft besloten dat 
met behulp van de verzekeringsgelden nieuwbouw wordt gepleegd, zelfs tot 
een kleine uitbouw. De laatste bouwrestanten die de vernieuwbouw in de 
weg stonden zijn door leiding, ouders en oud padvinders nu afgebroken. Er 
is grond verplaatst, fundering gemetseld en binnenkort kan de bouwfirma 
Goossen met een team vakmensen aan de slag. Dat betekent intussen nog 
heel veel werk voor de eerder genoemde vrijwilligers, o.a. om het gat in de 
begroting van een € 20.000 te dichten door sponsoren te zoeken en acties 
voor te bereiden. Mocht er onder de lezers nog een gepensioneerde elektri-
cien, metselaar en of tegelsetter zijn die een handje wil helpen? U bent van 

scoutinggebouw o. wieRdenseweg.

harte welkom !! De redactie sluist uw 
belangstelling graag door !! De  
redactie wenst alle vrijwilligers bij de 
scouting veel sterkte bij alle inspan-
ningen ten behoeve van de weder-
opbouw.

JM

Hoewel de draaimolen en de 
suikerspin van de jaarlijkse 

Paaskermis pas formeel gingen 
draaien van woensdagmiddag 4 
april tot en met tweede Paasdag 
was het in de dagen daaraan voor-
afgaand al een af en aanrijden van 
grote vrachtwagens met aanhan-
ger naar en op het Rembrandtveld. 

Eigenlijk alleen de tweede Paas-
dag was de regen een spelbreker, 
de andere dagen was niet het weer 
reden van de wat matige belangstel-
ling. Dat was wellicht toch de wat 
opgefokte belangstelling voor de 
bekerfinale van Heracles tegen PSV. 

Van 22 tot en met 30 april is de 
volgende “bezetting” van het Rem-
brandtveld en wel met het Circus 
Renz, al is daarover wel enige discus-
sie vanwege de daarin optredende 
wilde dieren. 

JM

paaskeRmis. 
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Zondag 1 april werd in de 
Kunstwerkplaats aan de Ni-

colaas Beetsstraat de expositie on-
der de titel “Evenwicht” geopend. 
Het was er daarom ook een komen 
en gaan van belangstellenden. 

Deze Kunstwerkplaats is de derde 
op rij. De eerste, ook een samenwer-
king van verschillende kunstenaars, 
was gevestigd aan de Hagengracht 
en verhuisde na de aanzegging van 
afbraak naar een hal aan de Vissedijk. 
Nu is er na wat aanloopproblemen 
een plek aan de Nicolaas Beetsstraat, 
waar een vijftiental kunstenaars on-
der de paraplu van een daartoe in 
het leven geroepen stichting een 
atelier heeft. Diverse kunstvormen 
worden er beoefend zoals beeldhou-
wen, schilderen, keramiek, textiele 
werkvormen, batik en fotografie. De 

expositie.
expositie is er nog de hele maand 
april en is te bezoeken elke zondag 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Daarna 
komt er een nieuwe expositie, is de 
bedoeling. Drijvende kracht achter 
de Kunstwerkplaats is Ger Bonsink, 
die met trots vermeldt dat er zonder 
subsidie wordt gewerkt. Een opmer-
king, die met de publiciteit rondom 
de stevige bezuinigingen voor deze 
sector, dan toch maar een duidelijk 
statement is. Je droom waarmaken 
en merken dat het hard knokken is 
om er een boterham mee te kun-
nen verdienen. In de opleiding aan 
de “kunstacademie” wordt er ook 
niet voor niets gewerkt aan zaken 
als boekhouden en bedrijfsvoering!! 
Dames en heren van de Kunstwerk-
plaats, veel succes. 

JM

Heeft u wel eens meegemaakt dat u bij iemand op bezoek bent en dat 
het gesprek pas op gang komt als u bij het verlaten de deurknop al 

in uw hand heeft? Mensen van ouderenbonden die leeftijdgenoten bezoe-
ken ervaren dit nogal eens en daarom hebben de ouderenbonden in 
Almelo dit ter hand genomen om te komen tot een project Vrijwillige  
Ouderen Advisering. Kortweg geheten VOA. 

Na een lange intensieve voorbereiding zijn het afgelopen jaar in Al-
melo twaalf mensen opgeleid tot Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA's).  

Deze mensen komen bij 50plussers, 
alleenstaanden en ouderen thuis 
wanneer zij zitten met vragen op het 
gebied van administratie, wonen, ge-
zondheid, mobiliteit. Maar er kunnen 
ook dieper liggende vragen en zor-
gen spelen. Bijvoorbeeld: waarom 
komen de kinderen niet meer thuis, 
komt u morgen terug, waarom zie ik 
niemand van de wijk, wilt u mijn le-
vensverhaal horen of ik heb nergens 
meer zin in.

Lastige moeilijke vragen waar de 
VOA's met u over willen praten, maar 
ook om samen tot een oplossing te 
komen. Dat met als doel dat u weer 
prettig gaat wonen in de wijk, maar 
ook dat u langer zelfstandig kunt blij-
ven wonen en de regie over uw ei-
gen leven weer helemaal in de hand 
krijgt.

Almelo kent vele voorzieningen 
en ondersteuningen om dat te kun-
nen bereiken en er gebruik van te 
maken. Maar dat alles moet u wel zelf 
doen. De VOA’s geven u handreikin-
gen, informatie en advies en vooral 
ook een luisterend oor.

HOE BEREIK IK DIE VOA's?

Wel, heel eenvoudig u belt naar 
Almelo Sociaal en u geeft uw wens 
door, telefoon 0546-456909. Ook 
kunt u uw familie buren of kennissen 
laten bellen. Maar u kunt ook recht-
streeks met een van onze coördina-
toren Ria Westendorp contact op 
nemen, telefoon 06-52660249 of 
e-mail: rijawestendorp@live.nl.

Ons motto is: ,,HART VOOR EL-
KAAR”. Laat uw hart spreken en wij 
helpen u graag. Tijdens de wijkavond 
op woensdag 6 juni, willen we u 
graag meer over ons werk vertellen 
samen met Steunpunt. Mantelzorg 
Almelo.

Wij hopen daar velen van u te mogen 
begroeten.

Theo Vleerbos, coördinator

voa's helpen wijkbewoneRs
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Het Steunpunt Mantelzorg
Almelo biedt praktische en 

emotionele ondersteuning aan 
mantelzorgers en alleenstaande 
hulpvragers. Het steunpunt zet on-
der meer vrijwilligers in voor res-
pijtzorg en begeleid vervoer. 

Het Steunpunt is één van de tien 
steunpunten van de Stichting Infor-
mele Zorg Twente. Mantelzorgers en 
alleenstaande hulpvragers kunnen 
in Almelo terecht bij de consulenten 

van het steunpunt voor advies, infor-
matie en een luisterend oor. U bent 
mantelzorger wanneer u langer dan 
drie maanden en meer dan acht uur 
per week de zorg hebt voor een part-
ner, ouder, kind met een chronische 
ziekte, een psychische ziekte of ver-
standelijke beperking. Waarschijnlijk 
is het voor u niet meer dan vanzelf-
sprekend dat u voor uw naaste zorgt. 
Velen van u kunnen deze zorg prima 
aan. Het zorgen voor de ander geeft 
ook vaak veel voldoening. Er zijn ook 
mantelzorgers voor wie het zorgen 
voor de ander in de loop van de tijd 
zwaarder is geworden. 

Wanneer dat voor u geldt, kunt u 
een beroep doen op het steunpunt. 
De consulent gaat met u in gesprek 
en bekijkt met u wat er gedaan kan 
worden om de zorg vol te houden. 

Vrijwilligers

Het steunpunt kan bijvoorbeeld 
een vrijwilliger inzetten om u te on-
dersteunen. De vrijwilliger onder-
neemt met de verzorgde een activi-
teit zoals wandelen, een spel of biedt 
gewoon gezelschap. Hierdoor bent u 
even ontlast van uw taak.

steunpunt mantelzoRg almelo
Begeleid vervoer

Het Steunpunt biedt daarnaast 
ook het begeleid vervoer aan. Wan-
neer u begeleiding nodig heeft voor 
het bezoek aan het ziekenhuis, kunt 
u een beroep doen op deze dienst.  
Een vrijwillige chauffeur haalt u met 
zijn/haar	eigen	auto	op	en	brengt	u	
naar de wachtkamer van het zieken-
huis. De chauffeur wacht tot u klaar 
bent en brengt u terug naar huis. 
Deze dienst kost € 7,50 voor een rit 
per auto heen en terug.  En de bij-
behorende parkeerkosten. Wilt u 
gebracht worden en vele uren later 
weer gehaald, dan brengt de chauf-
feur u €10,00 in rekening. 

Ontmoetingsbijeenkom-
sten en lotgenotencontact

Het steunpunt organiseert regel-
matig bijeenkomsten waarin u an-
dere mantelzorgers kunt ontmoeten. 
Tijdens deze bijeenkomsten krijgt 
u informatie van gastsprekers, is er 
ruimte voor een stuk ontspanning en 
het delen van ervaringen. 

Ook zijn er lotgenotencontact 
groepen. Er is een groep voor man-
telzorgers van dementerenden en 
een voor alle andere mantelzorgers. 
In deze groepen kunt u met maxi-
maal zes andere mantelzorgers uw 
ervaringen delen en horen hoe an-
dere mantelzorgers omgaan met de 
zorgsituatie. 

Vrijwilligerswerk iets voor U !

Wanneer iemand door ziekte, 
een handicap of ouderdom zorg no-
dig heeft, worden zij vaak verzorgd 
door	de	mensen	om	hem/haar	heen.	
Meestal is dit geen bewuste keuze, 
maar doet men wat er op dat mo-
ment nodig is. Als de zorg voor de 
ander intensief wordt en de zorg-
vrager niet meer buiten de zorg kan, 
noemen wij dit mantelzorg. 

Zorgen voor een ander wordt 
vaak als iets vanzelfsprekends gezien 
maar kan zo zwaar worden dat de 
mantelzorger niet meer aan zichzelf 

toe komt. Dan is het goed als een vrij-
williger af en toe wat taken over kan 
nemen.

U kunt hierbij denken aan het 
bieden van gezelschap, een wan-
deling maken met iemand, samen 
boodschappen doen, oppassen 
op een oudere of op gehandicapte 
kinderen of een keer een voetbal-
partijtje spelen met een autistische 
jongen. Dat kan allemaal bij het  
Steunpunt Informele Zorg in Almelo. 

Heeft u een paar uurtjes in de 
week vrij en vindt u het leuk om een 
rots in de branding te zijn voor deze 
mantelzorgers neemt u dan contact 
met ons op.

Wilt u naar aanleiding van bo-
venstaande meer informatie over 
wat we als steunpunt voor u kunnen 
betekenen? Belt u dan op werkda-
gen ’s ochtends tot 13.00 uur met 
0546-863888 of stuur een email aan 
almelo@siztwente.nl.

U kunt vragen naar één van 
de consulenten Edith Harmsen,  
Jacquelien ter Beek of Ria Schlepers
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van de Redactie.

Het is weer gelukt een wijk-
krant – de Veurbode – met 

artikeltjes ineen te steken. Het 
moet maar eens genoemd  
worden: door de digitale inzet van 
Rimmert van Kalsbeek! 

Daarnaast door de geweldige 
steun van de adverteerders, die het 
mede mogelijk maken dat we een 
echt Magazine aan u, lezers, kun-
nen presenteren. Ook de niet vaste 
tekstschrijvers komt dank toe voor 
hun inspanning ons te voorzien van 
kopij, al is dat niet altijd even mak-
kelijk. 

Aanleveren van de tekst, hele-
maal prima, maar zelf niet knutselen 
aan een speciale opmaak alstublieft 
want dan kan het vaak niet passend 
geplaatst worden. Rimmert moet 
de creatieve vrijheid hebben om 
ook uw stuk tekst zo mooi mogelijk 
op een pagina te presenteren. Moet 
er een foto bij, dan apart als foto 
aanleveren aan ons redactieadres:   
redactieveurbode@live.nl Plakt u 
de foto zelf bij uw tekst, dan komt 
die foto niet tot zijn recht in de hoe-
veelheid tekst op een pagina, laat 
dat maar aan Rimmert over. 

Maar ga vooral door met kij-
ken, door met foto’s maken en het 
schrijven en stuur het ons op !!! Wilt 
u ons team versterken? Met het 
kleine team van nu verzetten we 
bergen werk, we zouden het graag 
met u delen ! We heten u graag van 
harte welkom!! Veel leesplezier en  
reageer. 

De redactie

Het is nooit te laat om te leren.

In Almelo wonen ongeveer 7.700 mensen die moeite hebben met lezen 
en schrijven. Sommige mensen kunnen helemaal niet lezen en schrij-

ven. Anderen kunnen het wel, maar niet voldoende om zichzelf te kunnen 
redden of zich verder te ontwikkelen.

Misschien heeft u hier zelf moeite mee.

Misschien kent u iemand die hier moeite mee heeft. U kunt dan andere 
mensen helpen om over de ‘hoge drempel’ naar een cursus te stappen.

Ook in Almelo worden cursussen ‘Beter Lezen en Schrijven’ voor volwas-
senen gegeven. De groepen zijn klein. Er zijn cursisten van 18 tot 70 jaar.

Ieder leert de dingen die hij of zij zelf nodig vindt. Een paar voorbeelden:

- een kaart schrijven

- brieven schrijven

- werken aan de spelling

- formulieren invullen

- ingewikkelde teksten lezen en begrijpen

Tijdstip en plaats: 1 les per week bij het ROC van Twente in Almelo

Kosten: € 50,- voor 1 jaar (geldt vanaf het moment dat u begint). 

Aanmelden: Bij ROC van Twente, Annelies Kuis – akuis@rocvantwente.nl

Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Lidy Hampsink, projectleider laaggeletterdheid: 06 29 07 62 69

beteR lezen en schRijven

TEGOEDBON Beter Lezen en Schrijven

Datum inlevering*:       Geslacht:     man    vrouw 

Voorletter(s):    Naam: 

Adres:       Huisnr.: 

Postcode:    Plaats:  

Telefoonnr.:     en/of GSM:   

E-mailadres:   

Met deze voucher kunt u 1 jaar lang GRATIS* lessen ‘Beter lezen en schrijven’ volgen in Almelo! 
Wilt u hier gebruik van maken? Neem contact op, knip de bon uit en vul uw gegevens in.

*  Deze actie beperkt zich tot het aantal beschikbare cursusplaatsen en is uitsluitend geldig bij inlevering van een volledig ingevulde bon, 
vóór 1 oktober 2012, op uw ROC van Twente ‘Beter lezen en schrijven’ cursuslocatie in Almelo.



 Winkelcentrum Vincent van Goghplein in Almelo. Voor elk wat wils!

Welkom  
op het

Politie, Brandweer en amBulance 112
Politie voor minder dringende zaken 0900-8844
wijkagent 0900-8844 of 06 22807897
wijkcontactamBtenaar 811581
twente milieu 800212
grofvuil 800200
rioolverstoPPing 541459
cogas 836660
cogas Buiten kantooruren 0800-9009
water (dag en nacht) 053-4826900
stadsdeelcoördinator  541548
servicedienst reggeland 810706
scooP welzijn 544100
BiBliotheek heracles 815790
oPenBaar vervoer 0900-9292
veurBrook 810353
contact groeneveld/wijkPlatform

n. v.d. vliet  433934
wijkPlatform secr: 820777

belangRijke  
teleFoonnummeRs 
alaRm vooR
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Vanuit het project “Ik, mijn kind en de school” zijn er twee nieuwe 
activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen.

- Kleurrijk naaien, breien en haken.

We gaan samen naaien, breien en haken. Het is voor beginners maar ook 
voor dames die het al kunnen. Samen onder het genot van een kopje of thee 
gaan we aan het werk. De kosten zijn € 10,00 per maand. Waar en wanneer we 
beginnen, overleggen we samen.

- Kleurrijk koken.

Samen we gaan we in de Titus Brandsmahof koken voor een groepje wijk-
bewoners. Steeds een andere keuken. Voor inlichtingen of opgave kun je 
terecht bij Sjaan Gasthuis tel: 06-12062649 Kleurrijk koken, Titus Brandsmahof.

- Indisch, Turks, Marokkaans koken. 

Wij koken deze maaltijden. Op 9 mei 2012 koken wij een Turkse maaltijd 
voor U. Waar: Titus Brandsmahof te Almelo, Datum:  9 mei 2012, Tijd: 17.30 uur, 
Kosten: € 5,00. Opgeven voor 7 mei 2012 bij: mevr. Carla Keupers,  
tel: 0546-815392

twee nieuwe activiteiten in de wijk....



De Veurbode is een wijkkrant, 
die 4 keer per jaar verspreid 

wordt in de Ossenkoppelerhoek, 
het Beeklust en het Groeneveld. De 
Veurbode wil een medium zijn dat 
voorziet in de informatie naar de 
wijkbewoners van bovengenoem-
de wijken. De informatie kan ko-
men vanuit wijkactiviteiten en be-
wonersgroepen, gemeente en 
individuele personen, die iets aan 
de mede wijkbewoners kenbaar 
willen maken. De redactie heeft 
haar eigen verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van de Veurbode en 
kan derhalve kopij weigeren waar-
van zij vindt dat deze de algemeen 
geldende normen en waarden over-
schrijdt. De redactie deelt niet altijd 
dezelfde mening van de inhoud van 
door anderen geschreven stuk-
ken. Ook behoudt de redactie 
zich het recht voor teksten zo-
nodig in te korten. Anonieme 
teksten worden niet geaccepteerd. 
Het is mogelijk in de Veurbode te 
adverteren, u kunt daartoe contact 
opnemen met de redactie. 

E-mail adres: 
redactieveurbode@live.nl
Of
telefoonnummer: 0546 - 851 055

De wijkkrant verschijnt vier keer per jaar. 

Leden redactie: 

  - Joop Martens 
  - Gerrit Tijhof 
  - Rimmert van Kalsbeek 
  - Guus Verwers 
  - Herman Bruggeman 
  - Helma Weinreder

Sluitingsdatum kopij 10 Augustus '12

coloFon

Digitale opmaak  
Rimmert van Kalsbeek

Plaatsing gebeurd in volgorde 
van binnenkomst, hoe eerder de 
aanlevering des te meer kans op 
plaatsing van het artikel.
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Op de plek waar nog niet zo 
lang geleden de Rembrand-

thal stond, ligt nu een leeg grasveld. 
Niet lang meer, want hier is nieuw-
bouw gepland. Een prachtige plek 
om mensen uit de wijk de kans te 
geven in hun eigen wijk door te 
groeien. 

Iedereen is het er wel over eens, de 
Ossenkoppelhoek wordt steeds mooi-
er. De nieuwe huizen moeten hieraan 
verder bijdragen. Aan de andere kant 
zijn de mensen uit de buurt heel dui-
delijk geweest: “wij willen goede en 
mooie huizen, maar ook voor een 
betaalbare prijs.” Nijhuis Bouw BV 
uit Rijssen heeft deze uitdaging opge-
pakt en heeft een plan gemaakt met 
koopwoningen voor deze plek.

Er worden 2 types woningen ver-
kocht, allebei met hun eigen voorde-
len. Direct langs de  Rembrandtlaan 
komen 12 huizen van 3 lagen met 

een plat dak. Omdat ze direct aan de 
straat liggen, is ervoor gekozen om 
niet alleen te wonen op de begane 
grond, maar ook op de eerste verdie-
ping. De begane grond heeft een ge-
zellige woonkeuken en een berging. 
De eerste verdieping is in zijn geheel 
een woonkamer. Lekker ruim met 
een prachtig uitzicht over het evene-
mententerrein, zonder inkijk vanaf 
de straat. Omdat de 3e verdieping 
een plat dak heeft, is er hier de ruimte 
voor 3 slaapkamers en de badkamer.

Het andere type zijn 24 huizen 
met de keuken en woonkamer op 
de begane grond, 3 slaapkamers en 
een badkamer op de 1e verdieping 
en een ruime zolder waar nog een 4e 
slaapkamer kan komen. Deze worden 
aan een hofje gebouwd waar geen 
verkeer komt. Lekker rustig en ideaal 
dus voor gezinnen! Aan deze wonin-
gen dankt het plan aan haar naam:  
Rembrandthof. 

nieuwbouw op de ossenkoppeleRhoek: de RembRandthoF.


