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We waren er in grote getale, ik 
schat een honderd vijftig 

mensen van klein tot groot, in het 
fraaie atrium van het appartemen-
tencomplex Beekrede. Woensdag-
middag 3 oktober. Alle fraai uitge-
doste kinderen, de mini Rembrandt 
Schilders, kwamen in cortège vanuit 
de Titus Brandsmahof onder  
leiding van stadsomroeper René 
Coupee het atrium binnen. 

Velen van de volwassenen had-
den zich al gelaafd aan een glaasje 
of thee, respectievelijk koffie. Gerda 
Kleinburink heette een ieder van 
harte welkom om 16.00 uur. Zij sprak 
op voorhand haar dank uit naar de 
sponsoren, de vele vrijwilligers en 
Beter Wonen. Beter Wonen vanwege 
het gebruik van het atrium en de  
financiering van de glaasjes fris en de 
hapjes. Als representant van de bijna 

tachtig jonge kunstenaars zou Endy 
van Buul iets zeggen, maar moest 
ervaren dat volwassenen niet voor 
niets enkele zinnen op papier zetten 
om uit te spreken voor een zo groot  
publiek. De kinderen hadden allen een 
luisterend oor, ook toen de heer Erik 
Huurenkamp, adjunct-directeur van 
OBS (Dalton-onderwijs) De Bonkelaar 
het woord voerde. Namens de scholen 
memoreerde hij èn de grote belang-
stelling van de kinderen voor deel-
name èn het grotere belang van de 
kunsteducatie nog eens met nadruk. 
Eén van de bijna tien begeleidende 

ExpositiE REmbRandt schildERtjEs. 

kunstenaars, Gijs van Aarle stipte di-
verse kandidaat kunstenaars aan van-
wege hun creatieve vertaling van de 
opdracht- “wat zou je graag willen 
als.......”- , variërend van wonen in een 
ananas tot de wens te kunnen vliegen. 
Hij betoogde met klem het waardevol-
le van de creatieve poging van de jon-
ge kunstenaars om iets van zichzelf te 
laten zien in hun kunstwerk en wenste 
iedereen tijd en aandacht toe om de 
kunstwerken te bekijken. Het was 
tenslotte de als de “echte” Rembrandt 
verklede Peter van der Hout van Beter 
Wonen, die bovendien getooid met 
de sjaal van Heracles vanwege ook de 
schilderijen van Heracles coryfeeën, de 
officiële openingsspeech hield. 

Ook hij sprak lovende woorden 
over het project, dat al meer dan een 
decennium onderdeel uitmaakt van 
het Rembrandt Fiësta. Het is niet al-
leen voor de jeugd een kennismaking 
met de kunst van het schilderen, maar 
ook met de diverse culturen, van an-
dere kinderen en kinderen van andere  
scholen. Als collega spreker mocht 
Endy van Buul uit zijn handen een ca-
deau ontvangen van de stichting Acti-
viteitengroep Rembrandt Almelo. Om 
de creativiteit verder te ontwikkelen 
kreeg hij een cadeau dat alle jonge 
kunstenaars later ook in ontvangst 
mochten nemen. Niet alleen een ge-
zellige bijeenkomst, maar ook een 
feestelijke vanwege de fraaie werk-
stukken aan de muren van Beekrede. 

JM

Hallo kinderen, moeders, 
vaders, oma's en opa's en ja ie-

dereen die graag de Sint verwelkomt.

Wij hebben vernomen dat  
Sint Nicolaas ook dit jaar weer naar 
ons toekomt in de hal van het win-
kelcentrum Vincent van Goghplein. 
Zo wel de winkeliers en het wijk-
centrum Veurbrook hebben dat 
verzoek gedaan en ja hoor ................. 
Sinterklaas heeft beloofd om op  
zaterdag 24 november daar te 
komen met zijn pieten!

De start is vanaf 11.00 uur;  
Sinterklaas komt om 11.30 uur aan.

Dit jaar zal Sint Nicolaas niet loge-
ren in het Veurbrook want het Veur-
brook zijn ze aan het verbouwen, 
maar in de Titus Brandsmahof, net 
naast het winkelcentrum heeft Sint 
Nicolaas een logeeradres aangebo-
den gekregen. 

Dus ook voor de bewoners van 
de Titus Brandsmahof is het dan een 
beetje feest, want ja, Sint Nicolaas 
die bij je komt logeren is best wel 
bijzonder natuurlijk! Het zal zoals 
vorige jaren weer een heel gezel-
lig feest worden op het Vincent van 
Goghplein, met muziek er bij en  
natuuurlijk eerst een spannend  
Sinterklaasverhaal voor dat hij komt. 
Ook zullen de pieten weer volop 
strooigoed mee nemen voor alle 
kinderen ........dus kom op tijd om dit 
mooie feest niet te missen!

Ja en let in november op de  
publicaties bij de winkeliers en in de 
hal van het winkelcentrum en in de 
huis aan huis krant, want daar in staat 
vermeld hoe laat het feest begint.

Dus wil je Sint Nicolaas zelf zien 
en spreken kom dan zaterdag 24  
november naar het Vincent van 
Goghplein!

Mary Fidder

Sint nicolaaS op het  
Vincent Van GoGhplein
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De eerste maanden als 
wethouder waren druk maar 

uitdagend en inspirerend.

Het wijkwethouderschap vind 
ik belangrijk. Ik vind het prettig om  
directe contacten in de wijk te  
maken en te onderhouden.

Bij verschillende acties in de wijk 
ben ik aanwezig geweest waaron-
der het uitdelen van de eerste kin-
deractiviteiten maandkalender en 
ik heb met veel plezier het startsein 
gegeven voor een grote ossenkop-
jes actie in de wijk: “ Dat verdient 
een fruitmandje!” Hierbij hebben 
alle kinderen van de basisscholen 
in het Nieuwstraatkwartier en de  
Ossenkoppelerhoek persoonlijk een 
fruitmandje gebracht bij een bewo-
ner waarvan zij vonden dat deze het 
goed kon gebruiken. Daarmee ver-
diende elk kind een ossenkopje maar 
het mooiste is natuurlijk dat zo’n pro-
ject ook een bijdrage levert aan de 
sociale samenhang in de buurt.

Ik heb bezoeken gebracht 
aan verschillende projecten die 
in het kader van “Ossenkoppe-
lerhoek van iedereen” zijn ge-
start. Daarbij was ik toch wel erg 
onder de indruk van  het project  
Ik, mijn kind en de school. Dit pro-
ject vindt plaats in de oude boks-
school waarbij allochtone opvoeders 
uit de wijk de kans krijgen op laag-
drempelige wijze te werken aan hun 
eigen ontwikkeling, de ontwikkeling 
van hun kinderen en aan de Neder-
landse taal. 

Een bezoekje aan het kantoor van 
Buurtzorg aan de Rembrandtlaan 
was leuk, goed en leuk om te zien dat 
bewoners daar binnen stappen voor 
een kopje koffie en een gesprekje. 
Die locatie is de thuisbasis van de 
wijkverpleegkundigen van Buurt-
zorg van waaruit ze de wijk intrek-
ken, om hun werk te doen.

Van onze wijkwethouder
De verbouwing van het Veurbrook 

is begonnen en verloopt voorspoe-
dig. Ik heb begrepen dat alle activi-
teiten goed zijn ondergebracht op 
andere locaties maar we verheugen 
ons natuurlijk nu al op het moment 
dat iedereen zijn of haar intrek weer 
kan nemen in het nieuwe Veurbrook.

Omdat het Veurbrook niet  
gebruikt kan worden vond de ver-
gadering van het wijkplatform op 
19 september plaats  bij de Turkse 
Culturele Islamitische Jongerenver-
eniging. Het onderwerp “kleur in de 
wijk” vond ik goed gekozen en mooi 
dat dit soort initiatieven in de wijk 
ontstaan. 

Ik was er zelf niet bij maar hoorde 
dat het een goede succesvolle avond 
was. Ondertussen heb ik wel kennis 
gemaakt met de Turkse Jongeren 
vereniging. 

Anja Timmer, wijkwethouder

Onlangs kreeg ik de Veurbode 
in de bus. Vol verwachting 

las ik het nieuws van onze wijk. Ik 
werd echter verrast dat ik geen  
enkel berichtje over de verbouwing 
van wijkcentrum Het Veurbrook  
tegen kwam.

Op de voorpagina van het blad 
staat de nieuwe voorgevel afgedrukt.
In het blad zelf geen woord over de 
verbouwing. Tijdens mijn laatste be-
zoek aan het Veurbrook in juli jongst-
leden hoorde ik dat de verbouwing 
circa 3 maanden zou duren. In de 
Veurbode wordt gesproken over 
maart 2013.

Het is leuk als je informatie krijgt 
waarvan de inhoud niet klopt. Het valt 
me al een hele tijd op, dat het bestuur 
van het Veurbrook niet zo scheutig is 
met informatie over het wijkcentrum. 
Je mag toch van een bestuur van een 
wijkcentrum verwachten dat ze in de 
wijkkrant informatie aan de wijkbe-
woners verstrekken.

Het kan toch niet zo zijn, dat een 
wijkcentrum een speeltje wordt van 
een bepaald persoon en dat de wijk-
bewoners in het ongewisse worden 
gelaten. Wordt het niet eens tijd, dat be-
stuursleden van een wijkcentrum wor-
den gekozen door de wijkbewoners en 
dat het geen vriendenclubje wordt.

Het zijn maar suggesties. 

Ik hoop dat in de volgende Veur-
bode het bestuur van het wijkcen-
trum de wijkbewoners op de hoogte 
houdt van de verbouwing en de juis-
te informatie aan de wijkbewoners 
verstrekt.

Met vriendelijke groet  
L.G

Vol VerwachtinG
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Kerstmarkt

Op stadsboerderij Beeklust wordt dit jaar de kerstmarkt gehouden op vrij-
dag 14 december, de markt begint om 16.00 uur en zal duren tot 20.00 uur. 
De winterse markt wordt rondom de boerderij gehouden en heeft een grote 
bekendheid in Almelo. Er zijn hout en creatieve producten als cadeauartike-
len te koop en ook kransen en kerstbomen. Verder kunt U genieten van een 
vers gebakken oliebol, warme chocolademelk of een kop snert. De stallen zijn 
ook open waar demonstraties van oude ambachten worden gegeven en de 
ponykar staat klaar voor een rondrit door het park. Het wordt weer een sfeer-
volle gelegenheid om naar toe te gaan, voor elk wat wils

Midwinterhoornblazen 

Op de advendzondagen laten de midwinterhoornblazers weer van zich 
horen in het Beeklustpark, de data 2, 9, 16 en 23 december. Rond 17.00 uur 
verzamelen de blazers zich bij de muziekkoepel waar een korte uitleg gege-
ven zal worden over dit oude Twentse gebruik. Het Beeklustpark is speciaal 
verlicht met lampen en fakkels. Op de laatste zondag voor Kerst, 23 decem-
ber zal een zangkoor kerstliederen zingen. Er is gratis chocolademelk en  
gluhwein( zolang de voorraad strekt) Zoals altijd gratis toegang

Lichtjes tocht in het Beeklustpark.

Op maandag 24 december, kerstavond, zal weer een lichtjestocht georga-
niseerd worden langs een pad door het park welke door lichtjes gemarkeerd 
wordt. Een prach-
tige wandeling 
door het park. 
De wandeling 
wordt door gid-
sen begeleid en is 
voor jong en oud 
een feest; een 
mooi begin van 
de feestdagen. 
Aanvang 18.30 
uur tot ongeveer 
20.00 uur. Aan 
deze wandeling 
zijn geen kosten 
verbonden en er 
is voldoende par-
keergelegenheid 
in de omgeving. 

G.J.T

nieuwS uit de wijk rondom de feeStdaGen.

Nog snel een stukje tekst. Ook 
omdat er snel een nieuwe re-

gering tot stand is gekomen daar 
ook snel op reageren. Snel; het 
heeft zijn bekoring is soms ook  
efficiënt, maar bepaald niet altijd 
goed of beter. De discussie over de 
nivellering door de inkomensaf-
hankelijke ziektekostenpremie is 
HET voorbeeld dat snel niet altijd 
goed is. 

U kent de kreet wel; haastige 
spoed is zelden goed. Er komt vast 
zeer binnenkort een fase van op-
nieuw sleutelen aan deze specifieke 
afspraak tussen PvdA en de VVD met 
nu een nog onduidelijke uitkomst. 
Snel is niet het credo dat wij hante-
ren binnen het bestuur wijkplatform. 
In de bestuursvergadering van mei is 
er gefilosofeerd over mogelijke the-
ma’s voor de volgende bijeenkom-
sten van het wijkplatform. Vrij kort 
na onze bijeenkomst van 19 septem-
ber hebben wij besloten dat er op 12 
december het thema “zorg“ op de 
agenda moest. 

Er was immers al langer sprake 
van de noodzaak van het remmen en 
verlagen van de kosten in de gezond-
heidszorg en de soms vervelende 
consequenties daarvan. Inmiddels 
hebben wij vijf dames bereid gevon-
den die zo moedig zijn om over het 
thema “zorg” een inleiding te komen 
geven op 12 december. Moedig om-
dat het in het licht van de nieuwe, 
nog vage, kabinetsplannen moeilijk 
is duidelijkheid te verstrekken. We 
zullen het gesprek dan ook niet heb-
ben over de behandelingen door 
artsen/specialisten, ook niet over de 
specifieke ziekenhuis problematiek. 
In een nader gesprek met de dames 
zullen we precies gaan invullen waar-
over we dan wel spreken 12 decem-
ber. U kunt bijvoorbeeld denken aan 
de thuiszorg, het verzorgingshuis en 
de indicaties. Op 12 december heb-
ben we een preciezere agenda!! 

JM

Snel.
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VerSlaG wijkplatform oSSenkoppelerhoek,  
BeekluSt en GroeneVeld Van 19 SeptemBer 2012 

Wegens verbouwing van het 
Veurbrook wordt de avond 

gehouden in het gebouw van  
Turkse Islamitische Jongeren Ver-
eniging aan Jan Steenstraat.

Voorzitter Joop Martens heet de 
aanwezigen van harte welkom en 
geeft een korte uitleg over de avond 
en het thema “Kleur in de wijk”. Na 
in het kort het verslag van de vorige 
wijkplatformavond (in juni) voorge-
lezen te hebben kondigt de voor-
zitter de eerste spreekster aan, mw. 
Gerrie van Apeldoorn, de kunstena-
res die de prachtige bank op de hoek 
bij de Ledeboerslaan heeft ontwor-
pen. Zij geeft op haar eigen manier 
uitleg aan het begrip “Kleur” en dan 
met name in de kunst. 

Gerrie van Apeldoorn vertelt eerst 
hoe het idee van de bank tijdens een 
wandeling door de wijk is ontstaan. 
Aan de hand van een kleurencirkel 
geeft zij vervolgens uitleg aan het 
begrip kleur en kleuren mengen 
door kunstenaars nu en in het ver-
leden. Haar verhaal wordt daarbij 
opgesierd met beelden die via een 
beamer op een scherm worden ge-
projecteerd. 

De volgende spreker van deze 
avond is Jan Aaldenberg, bij velen in 
deze wijk wel bekend. 

Hij geeft een uiteenzetting van 
de verschillen en opvattingen in de 
diverse culturen, onder andere geba-
seerd op de ervaringen uit zijn eigen 
leven. Hij heeft ervaren dat zelfs tus-
sen westerlingen (zoals uit de Rand-
stad) en oosterlingen (oa Twente) 
er opmerkelijke verschillen zijn in 
opvattingen, normen en waarden. 
Zijn boodschap is: proberen om con-
flicten te voorkomen. Spreek elkaar 
er op aan. Hij roept op tot discussie 
om de wijk kleurrijker en socialer te  
maken. 

De laatste spreker inzake thema 
“Kleur in de wijk” is de heer Ercin 

Ayranci, een 23 jarige man van oor-
spronkelijk Turkse afkomst, maar is 
hier geboren en getogen. Hij geeft 
aan zich regelmatig noch Turk noch 
Nederlander te voelen. Het is zijn ge-
neratie die zich in beide culturen niet 
geheel op zijn gemak voelt. Ook is er 
verschil merkbaar in de contacten 
met ouderen (vriendelijk) en jonge-
ren (terughoudend). Naar aanleiding 
van deze laatste spreker en de ge-
beurtenissen op 11 september 2001 
wordt door de voorzitter een stelling 
naar voren gebracht: “ De gebeurte-
nissen op 11-09-2001 hebben niet 
bijgedragen aan verdere integratie”. 
Hierna ontstaat er een levendige 
discussie, waarbij wethouder Mieke 
Kuik een korte uitleg geeft over de 
houding van de gemeente. 

De vertegenwoordiger van de 
Molukse gemeenschap in Almelo 
moest wegens familieomstandighe-
den verstek laten gaan. 

Na de pauze vertelt Sylvia Schui-
te, stadscoördinator, er trots op te 
zijn om in de Ossenkoppelerhoek te 
werken, gezien deze avond. Zij geeft 
een compliment aan de organisatie. 
Zij vervangt tevens de nieuwe wijk-
wethouder Anja Timmer, die helaas 
is verhinderd. Naar aanleiding van 
de informatie die zij geeft komen er 
vele vragen los. Zij zal een volgende 
keer  de vragen beantwoorden, één 
en ander in overleg met Jan Aalden-
berg. Vanaf oktober staat de gele bus 
op de eerste dinsdag van de maand 
weer op de wijkmarkt van Goghplein. 

Hierna is het de 
beurt aan Janien Jonker, 
die uitleg geeft over de 
2 miljoen, die aan onze 
wijk is toegekend in het 
kader van “Ossenkoppe-
lerhoek van iedereen”, 
en waar dit geld aan is 
besteed. 

Bij de besteding van dit geld zijn 
er 4 hoofdthema’s ontwikkeld: Pre-
ventieplan, Persoonlijke groei en 
ontwikkeling, Opvoeden en opgroei-
en en Oud worden in de wijk. Aan de 
hand van deze hoofdthema’s zijn er 
diverse kleine projecten opgestart. 
Hierdoor is er al heel veel bereikt in 
de wijk. Aangezien er nog wat geld 
over is vraagt Janien aan het publiek 
wat er nog gebeuren moet. Gerda 
Kleinburink geeft daarbij aan dat er 
iets gedaan moet worden aan de 
skateboarders bij de parkeergarage 
van het Vincent van Goghplein. Er 
ontstaan regelmatig levensgevaar-
lijke situaties hierdoor.

Corine Steffens van Beter Wonen 
geeft uitleg over de Dag v/d Dialoog, 
die op 8 november wordt gehouden. 
Belangstellenden  kunnen contact 
opnemen met Corine. 

Johan de Ruiter geeft aan dat het 
Rembrandtfiësta en de Rembrandt-
schildertjes ook volgend jaar door-
gaan. 

Op 3 oktober om 16 uur is de 
opening van de expositie van de 
Rembrandtschildertjes in gebouw 
Beekrede aan de Rombout Verhulst-
laan. De avond wordt besloten met 
een dankwoord aan de gastheren 
van de Culturele Vereniging der Turks  
Islamitische Jongeren. 

HB



Thema

Uitnodiging!
Om deel te nemen aan het Wijkplatform 12 december 2012 om 

19.30 uur in de Elisakerk aan de Rembrandtlaan.

“Zorg, wat mag er en wat kan er”. 
Wat er mag wordt uitgelegd, vanuit de WMO, door de dames Vleerbos en Reekers.  

Wat er kan wordt uitgelegd door de dames Oudshoorn,  
Huiskes en Brouwer, wijkverpleegkundigen van Carintreggeland.

Wellicht ook nader nieuws over de vernieuwbouw van ’t Veurbrook en mis-
schien nieuws van Beter Wonen en of Sint Joseph over hun plannen.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 12 december een uitgebreide agenda beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker
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Onlangs stond ik bij de schoe-
nenzaak op het van Gogh-

plein en ik hoorde een gesprek tus-
sen man en vrouw. 

De vrouw keek naar de aanbiedin-
gen die voor de winkel stonden. De 
man maakt de opmerking “jij hebt al 
wel dertig paar schoenen en maar 
één paar voeten”. Even blijft het stil, 
dan slaat de vrouw hem om de oren 
met de kreet, " jij hebt één paar ogen 
en kijkt naar dertig voetbalwedstrij-
den in de week" Toen werd het weer 
stil, en zij gingen naar de supermarkt. 
Ons winkelcentrum is en blijft een 
bron van vermaak.   G.J.T.

De redactie memoreert met heel 
groot genoegen dat de heer Land-
kroon van de schoenmakerij kans heeft 
gezien met een positief verhaal het  
nationale nieuws te halen, getuige de 
mededelingen daaromtrent op Radio 
2 begin oktober!!!!! 

onze wijk.
Hij komt er weer aan.

Elk jaar komt die oude grijze man,

Die de brave mensen en kinde-
ren eens extra verwennen kan,

Zijn schimmel is geladen 
met pakjes groot en klein,

Dit vinden de aller  
oudsten o zo fijn,

En dan zijn er nog die 
zwarte Pieten,

Het zijn echt geen  
gevaarlijke bandieten,

Ze staan de Sint bij in 
raad en daad,

En zorgen af en toe voor 
wat kattenkwaad

G.J.T

Sinterklaas, wie kent hem niet!
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Aan bestuursleden van het wijkplatform en redactie van de Veurbode 
wordt door veel wijkbewoners de vraag gesteld “hoe zit het met ’t 

Veurbrook en wanneer is het klaar ?” Een antwoord is niet eenvoudig want 
er is sprake van een drietal processen. De verbouwing die tot uitbreiding 
leidt, de uitvoering van een proef waarbij het bestuur gedurende 2 jaar de 
exploitatie en het beheer van het wijkcentrum (inclusief de wijkaccommo-
datie aan de Platanenstraat/Goossenmaat) zou voeren en de situatie na 
half januari.

De diverse gesprekken tussen de gemeente en het Veurbrookbestuur over 
de mogelijke proef hebben uiteindelijk niet geleid tot overeenstemming. 
Op grond daarvan heeft het College van B&W op 17 juli 2012 besloten de 
ingebruikgevingsovereenkomst met het bestuur van het Veurbrook op de 
eerstvolgende datum die daarvoor wettelijk in aanmerking kwam; te weten 

1 augustus 2013, te beëindigen. Deze ingebruikgevingsovereenkomst is van 
toepassing op het bestaande Veurbrook en niet op de nieuwbouw en ver-
bouw van de naastgelegen gymnastiekzaal. De planning van de bouwacti-
viteiten is zodanig dat de verwachting is dat medio januari 2013 de interne 
verbouwing in het huidige Veurbrook gereed zal zijn. Van de nieuwbouw 
tussen gymzaal en het oude wijkcentrum is nog niet meer te zien dan een 
stukje bekisting. (zie foto) Het gedeelte nieuwbouw en de verbouwing van 
de voormalige gymnastiekzaal en dus de aaneenkoppeling zal medio 2013 

gereed zijn. Er wordt voorzichtig ge-
fluisterd over maart 2013, maar mis-
schien wel later. Dit betekent dat het 
huidige bestuur medio januari 2013 
de beschikking krijgt over het intern 
verbouwde Veurbrook. 

Op dit moment zijn diverse 
groepen, clubs en commissies, die 
voorheen bijeen kwamen in het 
Veurbrook, voorlopig elders onder-
gebracht. Het is aan het bestuur van 
het Veurbrook of zij gedurende de  
periode van half januari 2013 tot 1 
augustus 2013 die voormalige ge-
bruikers onderdak wil bieden voor 
het organiseren van activiteiten. 

Voor wat betreft de periode na 1 
augustus 2013 zal de exploitatie en 
het beheer uitgevoerd worden door 
Accres. Dit is de marktpartij die na de 
aanbestedingronde de exploitatie en 
beheer van de wijkaccommodaties 
zal voeren. Voor de organisatie van 
activiteiten in Beeklust-Ossenkoppe-
lerhoek zal een beroep gedaan wor-
den op een breed gedragen nieuw in 
te stellen activiteitencommissie. Van-
uit de gemeente zullen binnenkort 
daaromtrent contacten worden ge-
legd. Aldus de berichten vanuit het 
gemeentehuis betreffende ons aller 
wijkcentrum. 

De redactie. 

onS aller VeurBrook
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Het was vooraf in de berichten over het weer aangekondigd, het zou 
een mooie dag worden. 

Beiden, mijn vrouw en ik hadden geen afspraken of dringende zaken te 
doen. Ik had me voorbereid op, bij voorbeeld, een mooie herfstwandeling. 
Maar wat schetst mijn verbazing, “het moet nu maar eens gebeuren” em-
mers met sop en alle ramen werden gelapt. Ik dacht nog even ga ik achter 
de computer of in de stoel een boek lezen met misschien op tijd mijn benen 
optillen als de stofzuiger voorbij komt, maar ..“En jij blijft ook niet stil zitten, 
als jij nou es”. Geen wandelen, geen fietsen, maar knippen in de tuin, vegen 
van de tuintegels enzovoort.

Aan het eind van de – ja zeker prachtige najaarsdag – wreef ze zich verge-
noegd in de handen. “Heerlijk zo’n witte tornado dag”. Ik kon niets anders op-
brengen dan eens diep zuchten en dacht “Ze had het weer!” Vroeger dacht ik 
dat het de hormonen waren. Deze keer ben ik er achter. In het weerbericht voor 
de volgende dag werd gesproken over harde wind wellicht aanwakkerend tot 
storm. Dat is het !!!!! Aub niet weer zo’n dag; was het maar weer zomer ! 

JM

help, mijn Vrouw had het weer.
We hebben daar allemaal 

mee te maken. Of het nu de 
verplichting is om voor een bepaal-
de datum je rekening te betalen, 
bijvoorbeeld van de belasting of de 
gas en lichtrekening of de agenda 
klaar te hebben voor de volgende 
vergadering, het is met regelmaat 
aan de orde. 

Ongemerkt zijn er heel veel van 
die deadlines. In Wikipedia staat over 
dat woord een uitleg, die ik wel aar-
dig vond. In de negentiende eeuw 
waren de gevangenissen slecht be-
veiligd en ontsnappingpogingen 
aan de orde van de dag. Er werd 
daarom een “deadline” op de grond 
getekend; wie deze overschreed 
werd zonder pardon doodgescho-
ten. Een echte fysieke deadline ! Dat 
doodschieten is bij de meeste dead-
lines niet meer aan de orde, maar ze 
zijn wel zeer dwingend! 

Een andere uitleg van de dead-
line is: een bewegingsloze lijn, die 
de onwrikbaarheid van de tijdslimiet 
benadrukt. Met name die laatste is 
de deadline, die ons heden ten dage 
het meest in zijn greep heeft. Teksten 
voor de wijkkrant moeten op een be-
paald tijdstip binnen zijn om nog te 
kunnen worden opgenomen in de 
krant. Dat komt dan weer door de 
afgesproken deadline met de druk-
ker en met de deadline voor het be-
zorgen. Als we het over een deadline 
voor de senior redactieleden hebben 
kon het wel eens een echte deadline 
worden, we willen het graag voor-
dien overdragen. 

JM

deadlineS.
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Cito, Centraal Instituut voor 
Toets Ontwikkeling, kennen 

we van de schooltoetsen. Ze doen 
echter meer dan die toetsen, exa-
mens en evaluatie. Bijvoorbeeld 
het wetenschappelijk verzamelen 
en duiden van landelijke cijfers. 

Uit onderzoek, uitgevoerd in 
2011, trekt Cito, dat onder meer de 
kwaliteit van het onderwijs onder-
zoekt, de conclusie dat Nederlandse 

cito

scholieren goed functioneren op 
sociaal gebied. Wetenschappers on-
derzochten het sociaal functioneren 
aan de hand van 66 kenmerken, zo-
als zelfbeeld, motivatie, het verwer-
ken van sociale informatie, sociaal 
gedrag en probleemgedrag. Ook de 
beleving van de school, de leerkracht 
en de klasgenoten en de mate waarin 
de leerling betrokken is bij agressief 
gedrag in de klas zijn onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat een 
grote meerderheid van de leerlingen 
een positief tot zeer positief beeld 
van zichzelf heeft. Veel leerlingen 
vinden het leuk op school en denken 
positief over hun leerkracht als per-
soon en docent. Ze ervaren hun klas-
genoten overwegend als aardig, be-
hulpzaam en respectvol. Agressieve 
gebeurtenissen komen in de klassen 
zeer weinig voor. Leerlingen hebben 
over het algemeen weinig last van 
emotionele en depressieve sympto-
men, aldus Cito. Niet bekend is of het 
sociaal gewenste antwoorden waren 
of echt.

Het positieve beeld van het so-
ciale functioneren geldt niet voor 
alle leerlingen. Zo heeft volgens 
leerkrachten ruim 10 procent van 
de leerlingen te kampen met con-
centratieproblemen, overactiviteit 
of impulsiviteit. Daarnaast is er een 
kleine groep leerlingen die 'nor-
moverschrijdend' gedrag goed-
praat, de ernst ervan onderschat en 
zich niet of nauwelijks in een ander 
kan verplaatsen.

Of dit geschilderde beeld ook 
het beeld is van de Almelose school-
jeugd kan ik niet zeggen, daar sta 
ik inmiddels vanwege mijn leef-
tijd wat te ver vanaf. Zegt u, lezer, 
er eens iets van. We zijn benieuwd 
of deze gegevens ook iets zeggen 
over de bijdrage van de jeugd in 
het licht van de sociale samenhang 
in de wijk, nu en in de toekomst.  
redactieveurbode@live.nl

JM

VerSnelde VerBeterinGen 
aan rioolwaterzuiVerinGen

Voor de verdere verbetering 
van de rioolwaterzuivering 

Almelo-Sumpel heeft het algemeen 
bestuur van waterschap Regge en 
Dinkel geld  beschikbaar gesteld.

De rioolwaterzuivering Almelo-
Sumpel verwerkt het afvalwater van 
Almelo, Wierden, Bornerbroek en 
Hoge Hexel. De verouderde riool-
waterzuivering wordt in twee fasen 
ingericht volgens de laatste stand 
van de techniek. In de eerste fase is 
de hydraulische capaciteit van de ri-
oolwaterzuivering sterk verbeterd. 
In de tweede fase zullen het bedrijfs-
gebouw, het roostergoedgebouw en 
het retourvijzelgebouw aangepast 
worden. 

Voordat het waterschap hiermee 
van start gaat wordt een ontwerp 
gemaakt, waarvoor het algemeen 
bestuur van het waterschap de be-
nodigde financiële middelen be-
schikbaar heeft gesteld. Het maken 
van een ontwerp is belangrijk omdat 
daarmee de aard en de omvang van 
de verbeteringen kan worden vast-
gesteld. Daarna worden bestekken 
opgesteld om de uitvoering van de 
verbeteringen mogelijk te maken. 

De senioren worden op ver-
jaardagen door de jonge  

generatie min of meer verweten dat 
ze aanspraak maken op zelfbetaal-
de pensioen. Ze weten niet dat  
pensioen uitgesteld loon is.

Vast staat, dat de pensioenge-
rechtigde generatie van nu wel een 
werkzaam leven lang de premies 
hebben betaald.

Premies, zeker niet alleen voor 
zich zelf, maar ook voor de gepensi-
oneerden van vóór 1957, die in dat 
jaar de eerste AOW kregen en voor 
wie toen weinig of niets was gere-
serveerd. Deze senioren generatie 
financierden daarom ook deze AOW 
pensioenen, maar hebben daar- uit 
overwegingen van solidariteit nooit 
moeilijk over gedaan.

De huidige verwijten komen uit 
latere generaties, die beslist nog niet 
zoveel hebben bijgedragen aan de 
fondsen als de generaties tegen wie 
hun verwijten zijn gericht. U weet 
wel: die sparende generatie, die niet 
gewend was om voorschotten op 
de toekomst te nemen, die wel voor 
voldoende nazaten c.q. premiebe-
talers zorgden en zich daarbij niet 
lieten beïnvloeden door allerlei eco-
nomische motieven. Het waren ook 
de generaties, die twee jaar eerder 
in het arbeidsproces participeerden. 
Dat waren zeker niet de generaties 
die boekhoudkundige trucs verzon-
nen om de pensioenfondsen armer 
te laten lijken dan ze feitelijk zijn. Het 
waren ook niet de generaties, die 
onze spaar tegoeden, onze pensioen 
en koopsompolissen uit hebzucht 
ongestraft hebben kunnen laten ver-
dampen. Het wordt hoog tijd dat de 
huidige gepensioneerden als paria 
te typeren wordt gestopt. Zij hebben 
meer gepresteerd met werkweken 
van 48 uur, dan de groepen die nu 
menen te moeten klagen. Het is tijd 
voor een krachtig tegengeluid. 

G.J.T.

penSioenen onder Vuur op 
VerjaardaGen.



Zorgeloos en
comfortabel

wonen

Uw woonwensen veranderen bij het ouder 
worden. Comfort, winkels op loopafstand, 
zorgfaciliteiten, veiligheid en een groene 
omgeving zijn belangrijk. En zelfstandig blijven. 
Bij STJA kan dat. U vindt bij ons de woning die 
u past. Voor ons staat voorop dat u zich thuis 
veilig en geborgen voelt. Dat kan 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

IT’S PARTY
TIME!
Shoeby goes glamour!

VINCENT VAN GOGHPLEIN 23-25, ALMELO              SHOEBYFASHION.COM
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De redactie wenst u allen 
fijne feestdagen  

en bovenal 
een gezond 2013
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De wijkverpleegkundige van 
Carintreggeland is terug in 

de wijk. Deze wijkverpleegkundige 
is een vertrouwd persoon die de 
wijk kent, ze wordt ook wel Zicht-
bare Schakel genoemd.

De Zichtbare Schakel verleent 
niet alleen zorg maar geeft ook in-
formatie over gezondheid, gezond  
leven en over voorzieningen die 
daarbij kunnen helpen. En als dat 
nodig is zoekt ze samen met u naar 
een oplossing. De Zichtbare Scha-
kel heeft veel contacten met andere  
instanties zoals de huisarts, woning-
bouwverenigingen en SCOOP. 

Samen werken zij aan een ge-
zonde en leefbare wijk. U kunt bij 
de Zichbare Schakel terecht met 
vragen over wonen, welzijn en zorg.  
Bijvoorbeeld:

•	 Ik voel me af en toe eenzaam;

•	 Hoe regel ik thuiszorg of huis 
 houdelijke hulp;

•	 Ik kom nauwelijks buiten de  
 deur, omdat ik niet meer durf te  
 fietsen;

•	 Ik zou graag wat meer te   
 doen willen hebben op een dag,  
 welke activiteiten zijn er in de  
 wijk;

•	 Mijn man valt regelmatig, zijn  
 er hulpmiddelen om dit te voor 
 komen?

U kunt de Zichtbare Schakel ook 
inschakelen voor een preventief  
gezondheidsconsult. Dit betekent 
dat onder andere uw gewicht, bloed-
druk en bloedsuiker worden ge-
controleerd. De Zichtbare Schakel 
geeft u daarna leefstijladviezen. Als 
u dat wilt, kan de Zichtbare Schakel 
langskomen voor een gesprek bij u 
thuis. Een gesprek met de Zichtbare 
Schakel is kosteloos. De Zichtbare 
Schakel werkt nauw samen met de 
welzijnsmakelaar. 

de wijkzuSter teruG
Strijd mee tegen onzichtbare slopende ziekte 

Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds zicht in voor mensen met 
Multiple Sclerose, beter bekend als MS.

MS is ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door nog onverklaarbare re-
denen valt je eigen lichaam dit zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei 
fysieke ongemakken, bij de één heftiger dan bij de ander. Heel vaak zie je 
niks aan mensen met MS. Die lijken gewoon te fungeren, maar MS is net zo 
onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren 
leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging.

Het Nationaal MS Fonds richt zich op toegepast wetenschappelijk onder-
zoek, patiënten-begeleiding en voorlichting. Het onderzoek richt zich op het 
heden en nabije morgen en heeft daarbij de kwaliteit van leven hoog in het 
vaandel staan. Genezing is nu nog niet mogelijk daarom zet het Nationaal MS 
Fonds zich in op een beter leven met MS vandaag. 

Collectanten zijn hard nodig!

Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven?

Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woon-
plaats de collectebus en overlegt in welke straat wilt collecteren. Gemiddeld 
zet u zich 1 avond per jaar in!

Meer informatie: 

Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons werk? 

Bel 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl

Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

Noot voor de redactie:

Het MS Fonds is opgericht door 5 mensen met MS en werkt nog steeds met en 
voor mensen die deze chronisch ziekte hebben.

Op zondag 18 november vindt de 14e Nationale MS Dag plaats in het Con-
grescentrum 1931 (tegenover de Brabanthallen) in ´s-Hertogenbosch. Naast 
het wetenschappelijk symposium, workshops en de informatiemarkt worden 
er ook sport-clinics gegeven.

mS collecteweek 19-24 noVemBer
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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)

De welzijnsmakelaar bezoekt op 
aanvraag zelfstandig wonende ou-
deren. Ze kijkt samen met u naar 
wat u nodig heeft om prettig zelf-
standig te blijven wonen. Zij geeft 
onafhankelijke informatie, advies en 
ondersteuning. Als het nodig is be-
middelt zij voor u bij mensen in uw 
omgeving, vrijwilligers, wijkcentra 
(welzijns-) organisaties en overheids-
instellingen. U kunt bijvoorbeeld bij 
haar terecht met vragen over dienst-
verlening; hulp bij tuinonderhoud, 
boodschappen, vervoer, administra-
tie of het invullen van formulieren.

Eveneens kan zij samen met u op 
zoek gaan naar een leuke en zinvolle 
tijdsbesteding. 

Praktijkvoorbeelden:

Een huishoudelijke hulp 
maakte zich zorgen over de toe-
nemende verwardheid van haar 
cliënt. Zij heeft de Zichtbare Scha-
kel benaderd om haar zorgen uit 
te spreken. De Zichtbare Schakel 
is bij de cliënt op huisbezoek ge-
weest; de cliënt heeft nu o.a. een 
baxtersysteem voor de medicatie, 
waardoor ze de medicatie minder 
snel vergeet en de inname ge-
makkelijker is geworden doordat 
alles bij elkaar in een zakje zit. Op deze 
wijze kan mw haar zelfstandigheid be-
houden en hoeft er nog niet iedere dag 
iemand van de thuiszorg te komen.

Een meneer die zich thuis steeds 
eenzamer begon te voelen is door 

de Zichtbare Schakel gestimuleerd 
tot het ondernemen van activiteiten.  
Samen is gekeken naar wat dhr graag 
zou willen. Dhr gaat nu naar de dag-
opvang en pakt binnenkort zijn oude 
hobby weer op. 

Een mevrouw die alleen woont was 
bang om te vallen in huis. Ze vond het 
geen fijn idee dat ze op de grond zou lig-
gen en niemand zou kunnen bereiken. 
Samen met de Zichtbare Schakel heeft 
zij personen  alarmering aangevraagd. 
Op deze wijze is er snel professionele 
hulp beschikbaar, wat mw een veilig   
gevoel geeft.

Hoe kunt u ons bereiken?

De Zichtbare Schakels van Carint-
reggeland in de regio Almelo zijn:

Marieke Huiskes 
telefoonnnr. 06-34350574.

Brenda Brouwer  
telefoonnr. 06-34356535

Sonja Oudshoorn  
telefoonnr. 06-34351378

Heleen Tijhuis (welzijnsmakelaar), 
telefoonnr. 06-34340057)

U vindt ons kantoor in de Titus 
Brandsmahof (nummer 3) op de be-
gane grond; schuin tegenover het 
restaurant. 

Boven de deur hangt het bordje 
‘Thuiszorg’. U bent op de doorde-
weekse dagen van harte welkom om 
binnen te komen lopen. Kom gerust 
eens op de koffie!
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Het voordeel van ouder worden is dat je de meeste krantenkoppen al 
voorbij hebt zien komen. Er zijn wel enkele rustgevende zekerheden 

in mijn leven ontstaan zoals, seizoen gebonden nieuws waar je de klok op 
gelijk kunt zetten. 

Zo in december altijd weer Sinterklaas met zijn zwarte pieten, racistisch of 
historisch gegroeid en elk jaar weer discussie. Direct in het nieuwe jaar weer 
de slachtoffers van vuurwerk, politici zijn dan weer geschokt en verrast over 
het grote aantal tragische oogletsels. Op de televisie zei een oogarts dat er 
in Nederland net zoveel oogletsel was ontstaan als in de hele Irak-oorlog. Na 
jaren van kranten lezen ben ik tot de conclusie gekomen dat Nederland een 
emotioneel landje is. Wij zijn elk jaar weer geschokt, verrast en verbijsterd. 
De politici zeggen nog steeds verbaasd te zijn dat bepaalde Eurolanden zich 
niet aan de afspraak houden. Den Haag was volkomen verrast door de grote 
hoeveelheden Poolse arbeiders die naar Nederland zijn gekomen. Als ik een 
Poolse handwerksman was dan ging ik toch ook naar het luilekkerland! Niet 
alleen bestuurders vallen van de ene verbazing in de andere, maar ook de 
gewone Nederlander kan er wat van. 

De wintersport komt er weer aan, zo waren de wintersporters de afgelo-
pen winter volkomen verrast dat ze ingesneeuwd raakten. Ze waren vergeten 
dat skigebieden in de bergen liggen en dat het meer sneeuwt dan in ons kik-
kerlandje. Ik lees in de krant dat de TV kijker helemaal klaar is met zangwed-
strijden en andere jury programma’s. En toch blijft iedereen weer kijken, elk 
seizoen weer. Het geeft toch wel een veilig gevoel, al die dingen waar wij Ne-
derlanders ons zo druk over maken. Als straks de zomer heel zonnig blijkt te 
zijn dan lees ik ongetwijfeld dat het nog nooit zo warm is geweest. En als het 
weer regent, dan viel er nooit zoveel neerslag.

Ik kijk uit naar alle verrassingen die mij in het volgend jaar weer te wachten 
staan, ondanks alles toch een gelukkig en gezond Nieuwjaar u toegewenst. 

G.J.T.

Voordeel Van ouder worden.

Wij Nederlanders worden bijna twee keer zo oud als 150 jaar gele-
den. Nu is het zo dat mannen gemiddeld 80 jaar worden en de 

vrouwen 83 jaar. De Spanjaarden en de Italianen worden zelfs nog iets ou-
der. Men zegt door de meer ontspannen manier van leven en het gebruik 
van olijfolie, het zal wel.

 De wetenschap is druk bezig met het ontwikkelen van pillen, drankjes en 
of poeders, die het mogelijk maken straks wel 120 of 130 jaar oud te worden. 
Inmiddels is de discussie gaande over de wel of niet noodzaak om op die leef-
tijd van 80 plus de benodigde medicijnen te verstrekken, dit alles in het kader 
van het tekort op de begroting vanwege de crisis. De Haagse boekhouders 
vinden ons “vergrijzers” verantwoordelijk voor de toenemende kosten van de 
gezondheidszorg. 

De vraag over de zingeving van het leven van hen die in die 80 plus leef-
tijdsgroep zit is daarmee volop op de agenda. Er is een denkrichting, die na-
drukkelijk aangeeft dat jongere leeftijd meer potentie en waarde heeft dan 
oudere leeftijd. Als je op die manier wordt gebrandmerkt kan ik me voorstel-
len dat je als 80 plusser denkt “geef me dan de ruimte om zelf het kaarsje  

het andere ouder worden.

uit te blazen”. Het is ook niet niks 
om vast te stellen dat al je kennis-
sen, vrienden al zijn heengegaan en 
dat de familie het moeilijk vindt om 
met een zekere regelmaat eens even 
langs te komen. De vraag of een ver-
zorgingshuis de oplossing is, is ook 
al beantwoord las ik deze week in 
de krant. Je moet op een schaal van 
1 tot 10 van hulpbehoeftig zijn hoog 
scoren wil je nog in aanmerking ko-
men. Scoor je een tien dan krijg je het 
etiket terminaal! Het betekent voor 
 velen in eenzaamheid thuis zitten als 
je bijna niets meer kunt en afhanke-
lijk zijn van allerlei lieve verzorgers/
sters, die in steeds wisselend samen-
gestelde teams het leven gaande 
moeten houden. 

Steunkousen aantrekken, ontbijt 
en ander eten regelen, zorgen dat 
de medicijnen worden ingenomen, 
misschien de TV uit en of aanzetten. 
Dan heb ik nog niet eens over wie en 
hoe de rekeningen moeten worden 
betaald als je je huis niet meer uit-
komt. Het is waar, de meeste 80 plus-
sers hebben hun sporen verdiend, 
kinderen op de wereld gezet, een 
maatschappelijke bijdrage geleverd, 
eigenlijk de taak volbracht. Dat levert 
dan ook het gevoel op van “we zijn 
niet meer nodig”. LAAT U NIET KIS-
TEN, MAAK ER NOG WAT VAN !!

 Scoop gaat een nieuwe bezoek-
ronde doen bij alle 75 plussers in 
onze stad. Laat daar vooral weten 
wat u graag zou willen doen, wat 
uw hobby of belangstelling is. In je 
ééntje kaarten lukt niet zo best en 
het is met meer heel veel gezelliger. 
Dat geldt ook voor sjoelen, biljarten 
en of koffiedrinken. Straks kan dat al-
lemaal weer in het vernieuwde Veur-
brook!! 

Als het dan niet bij Scoop is, laat 
het ons weten !!!! redactieveurbode@
live.nl Een brief aan de redactie mag/
kan ook, wij zetten het in de Veurbo-
de als u dat wilt !! 

JM
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Jongstleden 12 september 
heeft iedere volwassene weer 

aangegeven hoe volgens hem of 
haar het land verder aangestuurd 
moet worden. Vanuit de uitslag van 
die keuzes vinden op dit moment 
afrondende gesprekken plaats tus-
sen de VVD en de PvdA. 

En zoals te doen gebruikelijk be-
tekent het dat er op basis van de 
verkiezingsbeloftes compromissen 
gesloten moeten worden. Dat is niet 

altijd leuk of welkom, maar zo loopt 
dat nu eenmaal. Soms kom je tot de 
conclusie dat je een verkeerde keuze 
hebt gemaakt, het effect daarvan op 
de landelijke uitslag is natuurlijk nul 
komma nul.

Op basis van al eerder besloten 
bezuinigingen zien we nu allerlei ef-
fecten in onze lokale gemeenschap. 
Wat ik mis is de openlijke excuses van 
onze lokale politici voor hun keuzes 
in de afgelopen jaren. De domme 
gedachte, die al tientallen jaren in 
het gemeentehuis rondwaart, dat 
de stad zal groeien tot wel meer dan 
80.000 zielen en dat er met name 
grond beschikbaar moet zijn voor 
grote kavels ten behoeve van men-
sen met een dikke beurs, die van-
uit het westen zouden komen. Heel 
veel grond, o.a. ten noorden van de 
stad – Waterrijk – Os aangekocht, 
een investering, die de Raad met een 
beetje meer doordenken en gezond 
verstand nooit had moeten toestaan. 
Landelijk en lokaal beleid met be-
zuinigingen, twee redenen die aller-
lei wijkvoorzieningen nu financieel 
de das om doen. Verenigingen en 

instellingen, die voorheen door de 
gemeente werden geholpen met 
een onderdak moeten dat nu zelf 
bekostigen per 2014. Opgebouwde 
voorzieningen zoals een wijkkrant en 
als gevolg daarvan ook het wijkplat-
form zullen naar alle waarschijnlijk-
heid, niet direct maar op termijn om 
financiële redenen dood bloeden. De  
sociale cohaesie, waar we zo hard aan 
werken en die zo graag wordt gezien 
en luidruchtig wordt bejubeld, zal in 
het slop geraken. 

De communicatie moet via de 
computer; gezellige contacten wor-
den dat, echt sociaal, echt de wijks-
amenhang bevorderend. Ik voel me 
als die kaal geplukte kip, u ook ?? 
 ( Figuurlijk, maar ook letterlijk !!)

JM

een keuze; de VerkiezinGen.

Lijkt het u ook leuk om uw ei-
gen groente te verbouwen ??  

Maar… u heeft geen stuk grond.  
Dan is er goed bericht. Wij zijn be-
zig om een moestuin op te zetten 
aan de J.Steenstraat. Naar verwach-
ting kunnen we hier ongeveer 14 
enthousiaste hobby-tuinders blij 
maken. 

Voor elke deelnemer is ongeveer 
36 m2 beschikbaar… belangstelling? 

Geef dat dan voor 5 December 
2012 op bij de oude Boksschool, Jan 
Steenstraat. Voorwaarde is wel dat 
u in de Ossenkoppelerhoek woont. 
Dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 
16.00 uur. U kunt ons ook een mail 
sturen op  DEOUDEBOKSSCHOOL@
HOTMAIL.COM  Wie het eerst komt 
die het eerst maalt. Op 10 december 
2012 wordt een inloop georgani-
seerd voor de mensen die in aanmer-
king komen. 

De deelnemers krijgen eerst nog  
nadere informatie toegestuurd.

Belangstelling… geef u dan zo snel 
mogelijk op

Met vriendelijke groet,

Eric Kers (beheerder oude bosksschool)
J.Steenstraat 35 – 7606 XZ Almelo 
Tel nr: 0651572678

jouw eiGen moeStuin
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Van de redactie.
De sluitingsdatum voor het 

aanleveren van teksten en of  
foto’s komt eigenlijk altijd te vroeg 
en ongelegen, dat geldt ook voor de  
redactie. Het heeft te maken met 
de definitieve opmaak en de tijd 
die de drukker nodig heeft voor 
het produceren, daarbovenop is er 
tijd nodig voor de distributie. En 
dat allemaal is nodig opdat u allen 
ongeveer veertien dagen vooraf-
gaand aan het wijkplatform de uit-
nodiging daarvoor kunt lezen. Er is 
ook voor mij nog één dag te gaan 
dan moet alles binnen zijn. Dat is 
eigenlijk op dit moment de minste 
zorg. Een veel grotere zorg is het 
uitblijven van aanvulling van het 
redactieteam en, niet onbelangrijk, 
de dreiging van een definitief einde 
van de wijkkrant. Na de behande-
ling van de Voorjaarsnota was dui-
delijk dat de wijkkrant gefinancierd 
zou kunnen worden vanuit het wijk-
budget. Duidelijkheid over wie van 
dat wijkbudget gebruik mag maken 
komt er niet, dus ook gesprek over 
een verdeelsleutel evenmin. Sterker 
nog, een startopmerking is dat er 
op basis van de subsidie 2012 van 
€ 4000,- een kwart moet worden 
ingeleverd. En dan te weten dat al 
onze inzet ons nog niet eens een 
vergoeding voor het vele gebruik 
van onze computer, cartridge, een 
beetje papier of andere vergoeding 
oplevert. Allemaal kosten drukker 
en bezorging! Heel veel meer ad-
vertenties kan ook niet, dan wor-
den we een advertentieblaadje. Het 
jaar 2013 wordt spannend. Help ons 
een beetje met uw teksten, uw fo-
to’s, maar liefst met uw persoonlijk 
aanmelding, aanwezigheid. De 75 
plussers in de redactie willen het o 
zo graag overdragen. Het is als die 
boom, die vanwege de herfst zijn 
bladeren laat vallen opdat er een 
winter kan komen en vervolgens 
weer een voorjaar en een zomer. 
Wisseling moet. De oude bladeren 
willen wel weg, maar kunnen niet.

JM

Herfst kleuren!



 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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Ook ondergetekende komt nog wel eens bij één van de winkels op 
het Van Goghplein. In onze Veurbode van september werd het ver-

schil van man en vrouw bij het inkopen doen uit de doeken gedaan. Ook u 
zult de afgelopen jaren het fenomeen hebben gezien van jongelui die in de 
supermarkt de inkopen doen voor de lunch. 

Een lunch variërend van één of meer gevulde koeken tot broodjes met een 
blikje sap. Toen ik redelijk recent weer eens was geconfronteerd met de schrif-
telijke mededeling dat mijn pensioen zou worden gekort en ik vervolgens 
weer zo’n groep jongelui zag “lunchen’, sprak ik ze aan. Ik heb ze verteld dat ik 
vroeger naar het Erasmus ging en dat ik mijn eigen boterham mee had, mijn 
moeder was razend als ze er achter kwam dat ik een pindakoek had gekocht. 
Nee, zij hadden allemaal een baantje en konden daarom eten kopen. En ja, ze 
spaarden ook wel, maar dan voor dingen die op hun wensenlijst stonden. Ik 
kon het niet laten te vragen of ze er rekening mee hielden na afloop van de 
school – het ROC – geen werk te kunnen vinden en dat dat dan betekende 
een lege portemonnee. Ik zag ze glazig kijken. Ben ik toch pessimistischer 
geworden dan de jeugd moet ik vaststellen. 

JM

het Van GoGhplein Blijft Boeien.

OF



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 
de 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 2 februari '13

colofon

Digitale opmaak  
Rimmert van Kalsbeek

Plaatsing gebeurt in volgorde 
van binnenkomst, hoe eerder de 
aanlevering des te meer kans op 
plaatsing van het artikel.
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In de herfst editie van het informatieblad kon worden gelezen dat er 
redelijk recent een onderhandelingsakkoord is gesloten tussen de 

Woonbond, Aedes, vereniging Eigen huis en NVM. Dat akkoord is vervol-
gens aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Doel van het akkoord onder de titel Wonen 4.0 is een einde te maken aan 
de problemen op de woningmarkt. Een aanpak van zowel de huur- als de 
koopsector. De huren zullen stijgen totdat ze passen bij de aard van de wo-
ning. Huurders kunnen op basis van criteria worden gecompenseerd met een 
woontoeslag. Al weer een plan dat moet afwachten wat een regeerakkoord 
daar straks allemaal van oppakt.

Dat er samen met een klankbordgroep vanuit o.a. de Rombout Verhulstlaan 
wordt gewerkt aan de plannen voor fase 2 van de nieuwbouw aan de Rombout 
Verhulstlaan hadden de aanwezigen op het wijkplatform van 19 september al 
gehoord. Een eerste schets is inmiddels gemaakt en daar is uit op te maken dat 
gestreefd wordt naar een dertigtal grondgebonden woningen, waarvan een 
aantal levensloopbestendig. Levensloopbestendig betekent zoals u weet ge-
schikt voor mensen, die er kunnen blijven wonen ook op oudere leeftijd of en 
met een lichte handicap. Wenst u meer inlichtingen over de plannen van Beter 
Wonen zoek dan contact met Corine Steffens van Beter Wonen. 

JM

info Beter wonen Van Beter wonen. 


