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Wijkkrant
Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 

voor

38e Jaargang / november 2013

•	 Prijsvraag nieuwe naam wijk 
 centrum.

•	 Koffiebezoek	aan	wijkwethouder		
 Anja Timmer.

•	 Verslag wijkplatform 18 september.

•	 Praktijkdag Landelijk Samen 
 werkende Aandachtsgebieden.

•	 Wijkplatform als vereniging.

•	 Kandidaten eerste bestuur.

•	 Uitnodiging wijkplatform 11  
 december.

•	 en nog veel meer ....!

Te lezen in deze wijkkrant 
onder andere:



 

Terwijl u nog lekker slaapt, stoken onze bakkers de  
ovens warm. Ze kneden deeg, mengen krenten en rozijnen 
voor de echte Twentsche wegge (volgens oud recept), vullen de 
bakblikken voor de broden, brengen de chocoladelagen aan op 
de kozakken en rollen de vloerbroden in vorm. Als u straks 
in één van onze winkels komt, liggen die al vol heerlijke 
verse broden, koeken en gebak. Met liefde gebakken. En 
met zorg voor u verpakt. Dat proef je!

Bakker Leo is trots op al zijn producten. Maar 
toch wel het meest op zijn ambachtelijke 
broden. Met vakmanschap gebakken uit 
zorgvuldig geselecteerde grondstoffen. 
Ze blijven lekker lang vers en 
smaken fantastisch.  En toch mag 
u 3 broden uitkiezen voor maar 
€ 3,75. Hoe dat kan? Dat 
is het geheim van 
Bakker Leo!

Bakker Leo,
De Bakker voor Deze wijk!

vincent van Goghplein 21
almelo  0546-828863

ootmarsumsestr. 352 
almelo  0546-865511

Hogepad 1/85 (wC Hoge wal)
rijssen  0548-518882

eLke DaG, 
voor ieDereen! 
Ca. 25 soorten 
amBaCHteLijk BrooD 

3.75    3 voor

Viola
HAARMODE

Windmolenbroeksweg 11, 7606 JK Almelo
Telefoon (0546) 81 63 26

DE KAppER vOOR HEM En vOOR HAAR !

GEZONDHEIDSCENTRUM
MAARDIJK

• Medische fitnesstraining • Diabetes, arthrose • Beweeggroepen COPD • Hartrevalidatie
tot 100% vergoeding zorgverzekeraar Afspraak / info telefoon: 0546-53 9140

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

Ik onthoud...

Telefoon: 0546 – 81 33 34
www.vredehof.nl

Martin Korte



Acaciaplein 14  | 7606 ET Almelo | 0546 817991

Uw adres voor 
officiële pasfoto’s

4 pasfoto’s

voor 9,45

Mondhygiënepraktijk Ezinga

Windmolenbroeksweg 1    Telefoon 0546-851125  
7606 JK Almelo      Fax 0546-850732  
E-mail: info@mondzorg-almelo.nl    www.mondzorg-almelo.nl

Mondhygiëniste

Naomi Ezinga

Visitekaartje_Ezinga_01.indd   1 03-08-2007   16:12:33

www.balsvis.nl
Voor openingstijden en locaties kijk op onze website

Herman Beckers, uw buurtconciërge,

treft u elke werkdag van 9.30-10.00 uur

in het infopunt in het gebouw Beekrede

aan de Rombout Verhulstlaan 235a. 

Telefonisch bereikt u hem via (0546) 85 23 02.

Kijk ook eens op onze website:

www.beterwonen.nlwww.beterwonen.nl



Veurbode 2013 1

Er is de afgelopen paar jaar veel gepasseerd betreffende het wijkcen-
trum en met name natuurlijk de bestuurlijke problemen daarom-

trent. Tijd dat u als wijkbewoner zich uitspreekt. De oude naam Veurbrook, 
waar Broeder Jan nog een emotioneel pleidooi voor hield, is een poos ge-
leden bruut verwijderd door het voormalige bestuur. Het is nu aan u en ons 
allemaal als wijkbewoners namen te opperen voor het vernieuwde wijk-
centrum. Daartoe wordt een beoordelingscommissie in het leven geroe-
pen onder leiding van wijkwethouder Anja Timmer. Verder een vertegen-
woordiger van respectievelijk Beter Wonen en Sint Joseph en twee daartoe 
aan te zoeken wijkbewoners. De commissie of de jury kiest een naam waar-
bij in de keuze het aantal stemmen voor eenzelfde naam wordt meegeno-
men. Van alle ingediende namen zal de jury checken of deze juridisch  
mogelijk is.

Deelname aan deze prijsvraag kan op twee manieren. Invullen van onder-
staande strook en deze in de daartoe opgestelde doos deponeren bij schoen-
maker Landkroon op de hoek van het Van Goghplein aan de Rembrandtlaan

of dezelfde gegevens per e-mail sturen naar het adres redactieveurbode@live.nl 
Inzendingen moeten binnen zijn vóór zaterdag 7 december 24.00 uur. De 
uitslag kan dan op het wijkplatform van 11 december bekend worden ge-
maakt door wijkwethouder Anja Timmer. Voor de inzender van de uitgekozen 
naam is als prijs een taart beschikbaar, de enige echte ossenkoppelerhoek-
van-iedereen taart !! Mochten er meerdere inzenders van de uitverkozen 
naam zijn dan wordt er om de taart geloot. 

JM

Ik pleit voor de naam:

Naam inzender:

Adres: 

Postode

EEn naam voor hEt vErbouwdE wijkcEntrum.

Velen van ons zijn er vast wel 
al eens geweest, het straatje 

in de Titus Brandsmahof. Het ziet er 
uit als een luxe straatje, maar dat is 
het ook echt. Er zijn een paar zaken 
aan gevestigd. 

Vanaf de ingang aan de Windmo-
lenbroeksweg is rechts het gedeelte 
gezondheidszorg, ik noem u de 
huisartsenpraktijken Arninkhof & 
Roelink enKral. Via die ingang kunt 
u ook terecht in de Acaciaapotheek 
en daar weer boven, dus op de eer-
ste verdieping, is gevestigd de prak-
tijk voor fysio- en manuele therapie 
“Het Acaciaplein”. Ook de podothe-
rapie Wender is op die eerste verdie-
ping te vinden, evenals huisartsen 
praktijk Tiemens. 

Verderop op de begane grond is 
de ruimte, waar Scoop elke woens-
dagmiddag een inloopspreekuur 
heeft, zie artikel elders in deze Veur-
bode. Naast Scoop zit kantoorruimte 
van Carintreggeland, bureauruimte 
voor o.a. de buurtwerkers van Carin-
treggeland, en op het eind van de 
straat zit de SHO , het centrum voor 
medische diagnostiek; u moet dan 
denken aan bloedprikken, urineon-
derzoek en oogfotografie. 

Het straatje in de Titus Brandsma-
hof aan de linker kant, eveneens ge-
zien vanaf de Windmolenbroeksweg, 
heeft daar het restaurant en ontmoe-
tingsruimte. Sedert een half jaar zit 
daar ook kapsalon Corine, even ver-
derop in de straat links. 

JM

hEt straatjE.
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Voorbereid met geprepareerde vragen hebben G.T en ik me gemeld, 
maandagmiddag 14 oktober op het gemeentehuis. Op de inleidende 

vraag of het wonen in Hengelo een rem betekent voor de contactmogelijk-
heden met de bewoners in onze wijk, wordt duidelijk dat daar waar mogelijk 
altijd tijd en plaats is voor gesprek; de reistijd, van twintig minuten,  is daar-
voor geen belemmering. Het is natuurlijk niet op voorhand zeker dat Anja 
Timmer opnieuw wijkwethouder wordt voor onze wijk, maar voor een nieu-
we periode na de verkiezingen in maart 2014 is ze zeker beschikbaar. In de 
periode in de Tweede Kamer was er al een contact met onze wijk; de kansen 
om nu de contacten te verbreden op no nonsens niveau worden graag be-
nut. Nadrukkelijk niet via de rode loper en het officiële gedoe. 

Anja Timmer benadrukt graag het belang van het Wijkplatform, van be-
lang voor wijkbewoners, instanties en ook zeker voor de gemeente. Het wijk-
platform is zeker nuttig en vervult een belangrijke signaalfunctie. Zo lang de 
meerwaarde bewezen kan blijven worden zal ze zich zeker sterk maken voor 
de daarbij horende financiën. Dat het benaderen van de wijkbewoners voor 
een meedoen aan een Wijkplatform daarbij hoort wordt beaamd. 

Vervolgens wordt doorgepraat over het reeds op het Wijkplatform van 
jongstleden 18 september gepresenteerde idee een prijsvraag uit te schrijven 
voor een eventuele nieuwe naam voor het wijkcentrum. Afgesproken wordt 
dat er een onafhankelijke groep van ongeveer vijf mensen gevonden moet 
worden die inzendingen betreffende een nieuwe naam beoordeelt en daar 
een keus uit maakt. Suggesties voor de samenstelling worden gedaan. Beslo-
ten wordt die vraagstelling in de Veurbode te publiceren met de mogelijkheid 
daarop schriftelijk dan wel middels internet een op naam gestelde inzending 
te doen. Met name de via internet te verwachten reacties kunnen zeer leer-
zaam zijn in de beoordeling in hoeverre er in de wijk wel of juist niet en in de 
mate waarmee gebruik wordt gemaakt van internet. 

Filosoferend over de op handen zijnde opening van het verbouwde wijk-
centrum wordt gestreefd naar iets leuks en spectaculairs. Hoewel in de eind-
fase betrokken bij het project “Ossenkoppelerhoek van iedereen” zijn er haar 
zeker zaken opgevallen die beter zijn gaan werken. Het Topteam, de mate van 
samenwerken van instellingen en het pro-
ject “ik, mijn kind en de school” zijn daar 
voorbeelden van; een eindrapportage is 
in de maak. De begrotingsbehandelingen 
werpen zeker hun schaduw vooruit, er zul-
len ook in de wijk o.a. op het groenonder-
houd veranderingen komen. Mogelijkhe-
den tot het van de gemeente kopen van 
strookjes aan het huis grenzend groen en 
of het maaien of snoeien van gemeentelijk 
groen met een toezegging over het opha-
len van dat afval behoort tot de mogelijk-
heden. 

Op de persoonlijke vraag of het stop-
pen met roken aardig lukte kon wethou-
der Anja Timmer gelukkig positief ant-
woorden.

G.J.T. en JM

koffiEbEzoEk bij wijkwEthoudEr anja timmEr.

Op 24 december wordt voor 
de derde keer een lichtjes-

tocht gehouden in het verlichte 
Beeklustpark.

Aanvang 18.00 uur. De wandeling 
duurt ongeveer 45 minuten, het park 
is verlicht met meer dan 2000 licht-
jes, een uniek schouwspel voor jong 
en oud.

Na afloop is er koffie en warme 
chocolademelk. In de muziek koepel 
zal een koor optreden.

Bij slecht weer gaan we naar het 
kerkgebouw aan de Bellavistastraat.

Vrijwilligers, dus ook mantel-
zorgers schijnen in het alge-

meen een betere gezondheid te 
hebben en een kleinere kans op 
vroegtijdig overlijden dan mensen 
die stil zitten en geen activiteiten 
ontwikkelen. 

Vrijwilligerswerk doen is goed 
voor de gezondheid. Dat blijkt uit 
een onderzoek van de universiteit 
van Exeter ( GB). Onderzoekers ana-
lyseerden veertig onderzoeken naar 
de relatie tussen vrijwilligerswerk en 
gezondheid. Uit de analyse blijkt dat 
de mensen die minstens 1 dag in de 
maand vrijwilligerswerk doen min-
der gezondheidsklachten hebben en 
een kleinere kans hebben om bin-
nen 7 jaar te overlijden. Voorts heb-
ben zij minder last van depressies en 
geven aan tevreden te zijn met hun 
leven. De gezondheidswinst wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door de 
sociale contacten tijdens het vrijwil-
ligerswerk. Die sociale contacten 
voorkomen vereenzaming en verve-
ling, beiden kunnen voor ernstige 
gezondheidsklachten zorgen. Ik 
hoop nog jaren mantelzorger te kun-
nen zijn. 

G.J.T.

Spreuk van de maand.  
Een ander is net zo  

belangrijk als ikzelf !

mantElzorgErs lEvEn langEr!

lichtjEstocht in bEEklustpark
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Zo’n 80 mensen verzamelden 
zich zaterdagmorgen rond 

half 10 op de parkeerplaats van "De 
Oude Boksschool" aan de Jan Steen-
straat in Almelo. Op de parkeerplaats  
stonden gepimpte, bijzondere en op-
vallende auto’s klaar om kinderen 
met een beperking uit de wijk Ossen-
koppelerhoek, samen met hun broer-
tjes/zusjes ouders/verzorgers naar de 
Waarbeek in Hengelo te brengen. 

Werkgroep “De Lach” had deze 
dag georganiseerd. Willem Kruit-
hof en Eric Kers hebben samen met 
een groepje vrijwilligers er een super 
leuke en goed georganiseerde dag 
van weten te maken. Met de grote 
gele bus van Soweco voorop en 
gevolgd door bijzondere bolide’s van 

onder andere de groep Black Widow 
uit Meppel en ter afsluiting een truck 
van De Jong ging de stoet via Borner-
broek en Delden naar de Waarbeek 
in Hengelo. Daar kreeg iedereen, die 
mee ging het park in, een lunchpak-
ket, gedeeltelijk gesponsord door de 
Emte en Dekamarkt van het V Gogh-
plein. Het stralende weer maakte dat 
het een prachtige dag werd. Om half 
4 werd er weer verzameld bij de uit-
gang om daar nog even met de park 
mascotte Twekky op de foto te gaan. 

J.Bril was speciaal de hele dag mee 
gegaan om foto’s te maken. Na de 
foto’s begon de terug reis en terug in 
Almelo stond bij de oude boksschool 
een patatwagen van Marcel Thijhuis 
klaar om iedereen een patatje met 
een snack te bakken.

 Dat was smikkelen en smullen 
en voor de dorst had de AH aan de 
Nieuwstraat nog pakjes drinken ge-
geven. Toen kon iedereen moe maar 
voldaan naar huis maar niet voordat 
alle kinderen die mee geweest waren 
op de foto gingen met een mooie 

leren bal met het Heracles logo en 
de handtekening van alle spelers. 
Die ballen hadden ze gekregen van 
Soweco en waren beschikbaar ge-
steld door de Rabobank. Willem en 
Eric willen nog iedereen bedanken 
die mee hebben gewerkt om deze 
dag zo te laten stralen en zoals afge-
sproken krijgen alle sponsoren die 
nog niet genoemd zijn nog een per-
soonlijk bedankje en een leuke her-
innering. We hopen dat we volgend 
jaar weer op hun mogen rekenen.

Werkgroep “De Lach”.

EEn stralEndE dag voor “dE dag van dE lach”

Op donderdag 12 september vond de fees-
telijke en sportieve start van de eerste uit-

gifte van 60 Ekikokoffers plaats aan Bureau 
Jeugdzorg. Ekiko staat voor ‘Elk Kind een Koffer’. 
Elk pleegkind zou een eigen koffertje moeten hebben. Met eigen spullen. 
Zodat het kind zich op die andere, vreemde plek ook een beetje thuis voelt.

Het startevenement was bedoeld voor pleegouders, pleegkinderen, me-
dewerkers Bureau Jeugdzorg, medewerkers Jarabee, gemeenten, sponsoren 
en andere belangstellenden en symboliseert de samenwerking tussen alle 
betrokken partijen. 

startEvEnEmEnt stichting Ekiko

Wat was de bedoeling?

De eerste Ekikokoffers werden, 
na een warming up van Arnold 
Bruggink, vanuit de Grolsch Veste in 
Enschede naar het Polman Stadion 
in Almelo gebracht en onderweg ge-
vuld. Tijdens de estafette wisselden 
hardlopers en fietsers elkaar af en lie-
pen en/of fietsten langs alle Twentse 
gemeenten. 

De vier deelnemende teams kre-
gen bij de start een lege Ekikorugzak 
mee. Burgers en vertegenwoordigers 
van de verschillende gemeenten 
voegden tijdens de tussenstops een 
item toe aan de rugzak. Al deze ver-
zamelde spullen werden bij de finish 
in het Polman Stadion in een Ekiko-
koffer gedaan. Aansluitend vond op 
de middenstip van het Polmansta-
dion de officiële overhandiging van 
de eerste koffer plaats. 

Wanneer?

Het startevenement vond plaats 
op donderdagmiddag 12 september 
en begon om 12.30 uur in de Grolsch 
Veste (spelersruimte) te Enschede. 

Over Stichting Ekiko: Ekiko staat 
voor ‘elk kind een koffer’. Elk kind dat 
niet thuis kan slapen, zou een eigen 
koffertje moeten hebben. Met ei-
gen spullen. Een tandenborstel, een 
pyjama, schoon ondergoed, een 
knuffelbeer, een liedje of speelgoed. 
Omdat alle kinderen dat nodig heb-
ben. Maar ook om iets van thuis te 
hebben op het moment dat ze op 
een nieuwe, veilige plek verwelkomd 
worden. Om terug te kunnen kijken, 
maar vooral ook vooruit. Want de 
koffer is het begin van een nieuwe 
toekomst. Met spullen die van hen 
worden en van hen blijven.  

Voor Informatie kunt u contact 
opnemen met 

 Wapke von Piekartz 06-15060004.
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vErslag wijkplatform ossEnkoppElErhoEk,  
bEEklust En groEnEvEld van 18 sEptEmbEr 2013

De verbouwing van het ver-
nieuwde wijkcentrum is nog 

niet gereed en daarom zijn wij van-
avond te gast in de Oude Boks-
school aan de Jan Steenstraat.

De voorzitter Joop Martens heet 
de vele aanwezigen hartelijk wel-
kom, in bijzonder Broeder Jan, bij U 
allen bekend en de sprekers van deze 
avond, wijkagent Henk Buis, Chantal-
le Wind en Patrick Achterhoek van de 
politie en Eddy Lohuis van Schaafstra 
Techniek. Ook onze wijkwethouder 
mevr. Anja Timmer hartelijk welkom.

De wijkagent Henk Buis geeft 
een presentatie van een inbraak in 
zijn eigen woning, hij spreekt dus als 
ervaringsdeskundige. De bovenver-
dieping werd leeggeroofd inclusief 
een kluis die met keilbouten aan de 
muur  was bevestigd. De beelden 
lieten zien hoe er is huis gehouden. 
Het gevoel dat vreemden in huis zijn 
geweest kan psychische gevolgen 
hebben.

De inleiding met een presentatie 
tegen inbraak en criminaliteit aan de 
huisdeur gegeven door medewer-
kers van de politie geeft een beeld 
wat je allemaal kan overkomen van 
babbeltruc, meteropnemers, pinpas 
fraude. Een goed voorbeeld is het 
verlagen van het limiet dag opname 
bij diefstal van een creditcard. Als 
dan toch de pinpas gestolen wordt 
zo spoedig mogelijk de bank bellen 
en laten blokkeren. Het belangrijkste 
is altijd aangifte doen bij de politie.

Eddy Lohuis had een complete 
alarminstallatie meegenomen om te 
demonstreren voor een technische 
preventie van een eenvoudige lamp 
tot een hoogstaande elektronische 
alarmcentrale. Voor de particuliere 
huizen zijn tegenwoordig draadloze 
contacten en sensoren dus kabels in 
het huis zijn niet meer nodig.

Het verslag van de wijkplatform van 
5 juni j.l wordt zonder opmerkingen 

goedgekeurd met dank aan de notulist.

Onze wijkwethouder Anja Timmer 
deelt mede dat de burgemeester en 
een aantal raadsleden een werkbe-
zoek aan onze wijk heeft gebracht 
met een bezoek aan het vernieuwde 
wijkcentrum, de volkstuintjes aan de 
Jan Steenstraat en aan het wijkcen-
trum Goosenmaat. Tijdens een bij-
eenkomst samen met vrijwilligers uit 
de wijk werden knelpunten in wijk be-
sproken. De wethouder kondigt aan 
dat er nog meer bezuinigingen staan 
te wachten welke invloed hebben op 
de activiteiten in de wijk. In november 
zal de begroting voor 2014 klaar zijn 
en in de volgende bijeenkomst van 
11 december horen wij er meer van, 
Op de vraag wat er overblijft van het 
Rembrandtveld deelt zij mee dat er 
geen veranderingen worden aange-
bracht, het blijft zoals het is.

Broeder Jan Tibben, medeoprich-
ter van het wijkcentrum ‘t Veurbrook 
doet een emotionele oproep, met 
pijn in zijn hart, aan de wethouder 
en allen om de naam ‘t Veurbrook te 
behouden.

De woordvoerder van stichting 
Veurbrook, Wim Brouwers, laat we-
ten dat het Veurbrook niet ophoud 
te bestaan.

Binnenkort zullen activiteiten 
worden opgestart. De problemen 
tussen Gemeente en Veurbrook zijn 
volgens Brouwers opgelost. Joop 
Martens deelt mede dat de naam 
Veurbrook pas in 1996 is vastge-
legd in de statuten en het gebouw 
dus eigenlijk de meeste rechten op 
de naam heeft. Er is een bureau in-
geschakeld om e.e.a. uit te zoeken. 
Eventueel kan via een prijsvraag een 
nieuwe naam gekozen worden.

De heer Kroos van Accres, de 
firma die het beheer gaat voeren 
in het wijkcentrum legt uit hoe het 
zal worden in de toekomst, wel zal 
voor de koffie tijdens bijeenkomsten 

betaald moeten worden. De heren 
Melenhorst en Smit zullen helpen 
met het opstarten. De opening van 
het centrum is nog niet bekend. 
Geprobeerd zal worden om de oude 
activiteiten weer terug te krijgen in 
het centrum.

Gerrit Tijhof vraagt aandacht om 
het wijkplatform te nomineren voor 
de stadsprijs 2013 .

De voorzitter dankt de aanwezi-
gen voor de goede bijeenkomst en 
sluit de vergadering.

Volgende bijeenkomst 11 decem-
ber hopelijk in ons vernieuwd wijk-
centrum. 

G.J.T.



Thema

Uitnodiging!
Om deel te nemen aan het Wijkplatform van 11 december 2013 om 19.30 uur  

Plaats: Het vernieuwde wijkcentrum, Jan Tooropstraat

“Het groen in onze wijk”
Er is een gemeentelijke visie over het nut, betekenis en noodzaak van groen, inclusief onder-

houdsschema en onderhoudsplannen. De vraag is wat daar van overblijft na de komende 
bezuinigingsronde. O.a. Jan Pleijhuis zal ons bijpraten. Moeten we en of kunnen we als wijk-
bewoners zelf iets doen aan het wijkgroen? Wat vindt u er van, ook dat hopen we te horen.

Onderwerp twee is de besluitvorming over de conceptstatuten en de om-
zetting van het wijkplatform naar vereniging, inclusief een besluit over be-

noeming bestuur, zie huidige schema elders in deze Veurbode.

Onze wijkwethouder zal de nieuwe naam voor het vernieuwde wijkcentrum, 
die moet voortkomen uit uw ingezonden formulieren, bekend maken.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 11 december een uitgebreide agenda voor u beschikbaar!! 
De conceptstatuten zijn digitaal op te vragen bij mij, zie e-mailadres  

U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker
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De borden verschenen plotseling, alternatieve routes werden aange-
geven, Het hoe en waarom was me niet bekend. Het wekte wel mijn 

nieuwsgierigheid en dus heb ik de gemeentelijke pagina’s in het Almelo’s 
Weekblad nog eens weer opgezocht en nageplozen. 

In de edities van 30 september, 7 oktober en 14 oktober heb ik over een 
afsluiting van de Rembrandtlaan niets gevonden, ook en met name niet in 
de speciale rubrieken “verkeer”. Nu beken ik dat ik geen frequent bezoeker 
ben van websites, dus ook de website van de gemeente Almelo niet. Nu toch 
maar eens snuffelen of daar informatie is te vinden. Vanaf de data 23 sep-
tember tot vandaag 21 oktober geen mededelingen over een afsluiting van 
de Rembrandtlaan, ook niet onder de rubriek verkeer en parkeerinformatie. 
Dinsdag 22 oktober valt Almelo’s Weekblad bij me in de bus, warempel er 
staat onder de rubriek “verkeer’ vermeld dat de 
Rembrandtlaan is afgesloten. Dat is informatie 
waar je dus niks aan hebt; de gebruikers van de 
Rembrandtlaan hebben hun neus al gestoten, 
hebben plots moeten omrijden. De reden van de 
afsluiting blijkt te zijn het aansluiten op de riole-
ring van de nieuw gebouwde woningen van de 
Rembrandthof op het hoofdriool. De rode auto, 
die ik gebruik zag maken van de linker weghelft 
om vervolgens over het Rembrandtveld zijn 
weg te vervolgen richting Van Goghplein om de 
opbreking in de weg te omzeilen, is natuurlijk 

helemaal fout bezig. Kern van mijn 
betoog is: gemeente zorg dat de 
juiste informatie ook tijdig wordt ge-
geven, c.q. wordt gepubliceerd. Zo’n 
bericht publiceren als het werk, de 
opgebroken straat al aan de orde is, 
is weinig zinvol. Dat is nutteloze be-
richtgeving, zeker als de berichtge-
ving, aangestuurd vanuit de afdeling 
gemeentelijke voorlichting ten doel 
heeft de Almelose bevolking voor te 
lichten. Dat is dus niet achteraf.

JM

rEmbrandtlaan was afgEslotEn van 21 t/m 25 okt.



enz. Voor dit project is virtueel geld 
ingezet genaamd Makkie. Je kunt 
met werken of klusjes doen makkies 
verdienen. Met die makkies kan men 
zelf weer andere hulp inkopen. Hier-
mee stimuleer je de mensen ook om 
meer vrijwilligerswerk te doen met 
makkies als beloning. Als het project 
éénmaal goed loopt kunnen de mak-
kies ook omgezet worden in echt 
geld. Bijvoorbeeld een kind wil op 
sport en de contributie kan deels of 
helemaal met makkies betaald wor-
den. Wel vergelijkbaar met ons os-
senkopjes project voor de kinderen 
in onze wijk. Het grootste onderwerp 
van gesprek was toch wel hoe mo-
tiveer je bewoners om met ideeën 
te komen en mee te doen met het 
duurzaam verbeteren van de wijk en 
hoe motiveer je ze dan om het zelf te 
onderhouden, bewateren van han-
ging baskets en het bijhouden van 
de gevel tuintjes het schoonhouden 
van de muurschilderingen etc.etc. 
Het blijft een probleem om mensen 
blijvend te motiveren om samen de 
wijk te onderhouden. De dag werd 
afgesloten met een drankje en een 
hapje en gelegenheid tot napraten. 
H.W.

Ook zaterdag 3 november gingen 
nog eens drie vertegenwoordigers 
van het wijkplatform op werkbezoek 
en wel naar de wijk Velve-Lindenhof 
in Enschede. Een regionale LSA dag. 
(LSA staat voor Landelijke Samen-
werkende Aandachtsgebieden) Met 
een terugblik in de tijd aan de hand 
van een geselecteerd gezelschap 
bevlogen vrijwilligers met een lange 
staat van dienst onder leiding van 
een zogenaamd duo Paul en Witte-
man werd de oude tijd en de vooruit-
gang geschilderd. Wij mochten met 
een wandeling door de wijk die re-
sultaten zien. Met name het continue 
betrekken van zo mogelijk iedereen 
in de wijk en het veel samen doen en 
aanpakken maakt dat veel tot stand 
kan komen, mochten we optekenen 
en voor huiswerk meenemen naar 
onze wijk Ossenkoppelerthoek!!!! JM. 

Voor de volledige verslagen 
kunt U kijken op www.ossen-
koppelerhoek.isonzewijk.nl
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De afgelopen maanden heb-
ben er in onze wijk 2 huisuit-

zettingen plaatsgevonden. Een in-
grijpende gebeurtenis in het leven 
van degene die dit betreft. In dit ge-
val ging het om 2 alleenstaanden. 
De huisraad wordt in een grote con-
tainer afgevoerd. Wat overblijft is 
een lege woning, waarin nog menig 
spoor van de (ex)bewoner te vinden 
is. En daar sta je dan: ontheemd, 
geen dak meer boven je hoofd. 
Wordt je een zwerver, een dakloze 
of kun je nog bij familie of vrienden 
terecht? En een hele belangrijke 
vraag in deze kwestie is natuurlijk: 
hoe heeft het zover kunnen komen?

De directe aanleiding van de uit-
zetting is natuurlijk meestal wel dui-
delijk. Overlast door bv alcohol- of 
drugsgebruik, het niet meer betalen 
van de huur, enz. maar wat daaraan 
vooraf is gegaan is meestal niet zo 
helder. Een reden voor alcohol- of 
drugsgebruik c.q. verslaving kan zijn 
vereenzaming. 

Vereenzaming, het verliezen van 
sociale contacten met de “buitenwe-
reld”, kan veel problemen veroorza-
ken, zoals ernstige depressiviteit. Als 
je in een depressie raakt is het vaak 
heel moeilijk om hier op eigen kracht 
uit te komen. Dan gebeurt het helaas 
maar al te vaak, dat je naar een mid-
del grijpt waarmee je je ellende even 
kunt vergeten: alcohol en/of drugs. 
Ben je daar eenmaal aan begonnen 
dan gaat het, zonder hulp, vaak van 
kwaad naar erger. Een triest gevolg 
kan dan zijn de huisuitzetting. Kun-
nen wij, als medeburgers, iets doen 
om zoiets te voorkomen? Misschien 
wel.

We kunnen er bv voor proberen 
te zorgen dat alleenstaanden niet 
vereenzamen. Als je iemand kent, 
waarvan je vermoed dat hij of zij 
vereenzaamt, maak dan eens een 
praatje met die persoon of nodig 
hem of haar eens uit voor een kopje 
koffie. Een klein beetje aandacht kan 
vaak veel verschil maken. En als we 
merken dat er iemand dreigt af te 

glijden laten we dan tijdig aan de bel 
trekken. Schakel dan bv een van de 
buurtcoaches in, die onze wijk thans 
rijk is. Want zeg nou zelf: met de win-
ter voor de deur laten we iemand 
toch niet onnodig in de kou staan? 

HB

socialE controlE

Vandaag zijn wij, 4 vertegen-
woordigers van het Wijkplat-

form, naar de praktijkdag over de 
wijk Kronenburg in Arnhem ge-
weest. Het Thema voor deze dag 
was groen en kleur in de wijk Sanne 
v.d. Werf deed het openingswoord. 
Lies Joosten vertelde over de kunst-
werken die op muren en gevels in 
de wijk waren aangebracht.

Een bewoonster in de wijk die zelf 
gehandicapt is en in een rolstoel zit 
wou graag haar kunstwerk op een 
muur geplaatst hebben. Lies Joos-
ten heeft contact gelegd met een 
kunstenares die samen met de be-
woonster dit heeft uitgewerkt en dit 
voor haar heeft gerealiseerd. Ellen de 
Vries vertelde dat de bewoners er-
bij betrekken en mee laten denken 
en werken hun grootste opzet was. 
Feye van Olden vertelde dat het LSA 
actieve bewoners en hun organisa-
ties ondersteunt. Geregeld organi-
seren zij praktijkdagen om kennis uit 
te wisselen en ideeën en inspiratie 
op te doen en te leren over actuele 
thema's. Met een rondleiding door 
de wijk liet Marie Louise Hermans 
ons de vele mooie plekjes zien, die 
met ideeën van bewoners waren 
gerealiseerd. Terug gekomen in de 
zaal kwamen nog een paar sprekers 
waaronder Thijs van Mierlo en Pa-
trick Hoogenbosch. Edgar Kampers 
vertelde over het Makkie project. 
Mensen uit de wijk doen iets voor 
elkaar. Mevr. A wil graag haar slaap-
kamer geschilderd hebben, Meneer 
B is schilder en wil dit wel voor haar 
doen. Men. B. heeft een oppas nodig 
voor zijn dochter en dat vind Mevr. 
C wel weer leuk. Mevr. C heeft weer 
iemand nodig die een computer kan 
installeren, dat kan Men. D wel. enz. 

praktijkdag lsa ovEr dE wijk 
kronEnburg in arnhEm.



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

shoebyfashion.com
WinKeLcenTRUm VincenT Van GoGhpLein 23-25, aLmeLo

IT’s ALL  
ABOUT sTYLE
FASHION VOOR DAMES, 
HEREN EN KIDS

www.hairstudioBonn.nl
Vincent van Goghplein 62
7606 HR Almelo, Telefoon 0546 - 81 38 69

www.hoorenmore.nl

U kunt een gratis en geheel vrijblijvende hoortest bij ons laten doen. 

Wacht niet langer.  Bel vandaag nog voor een afspraak bij U thuis, of in onze audiciensruimte.

D  oe de gratis
  hoortest

Hoortoestellen bij  Hoor & More

Govert Flinckstraat 10
7606 AJ  Almelo
0546-531066 / 06-21915605
info@hoorenmore.nl            KvK : 08167885
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Uw 
advertentie 

hier?



Secretariaat 
J.Bijker 

Bernard Blommersstraat 9 
7606, HH Almelo 

E-mail: jbijker48@gmail.com

Aanmelding lidmaatschap vereniging “Wijkplatform Ossenkoppelerhoek” 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de vereniging “Wijkplatform Ossenkoppelerhoek”

Naam  : 
 
Adres  : 
 
Postcode : 
 
Geboortedatum:

E-mail adres : 
 
Datum  : 
 
Handtekening :

Formulier na ondertekening a.u.b. inleveren bij de secretaris.Voor adres zie boven.
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In de Veurbode van afgelopen 
September, pagina 6 hebben 

wij het waarom nog eens uitgelegd. 
Een inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel kan/moet als vereni-
ging en dat geeft juridische be-
scherming. 

U krijgt in statuten vastgelegde 
inspraak en beslissingsbevoegdheid 
over beleid, samenstelling bestuur 
en controle op inkomsten en uitga-
ven. De mogelijkheden om gelden 
van partijen als banken, bedrijven 
en stichtingen te krijgen worden 
makkelijker. Ja, uiteraard niet nadat 
daar met argumenten om wordt ge-
vraagd. De betrouwbaarheid door 
een inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel neemt toe. 

Op het wijkplatform van 11 
december is het zover. 

X. Allereerst wordt elke aanwezi-
ge gevraagd lid te worden en dat kan 

hEt wijkplatform als vErEniging.
door invulling van een formulier met 
uw naam, adres, geboortedatum en 
e-mailadres, te beginnen in de bij-
eenkomst van woensdag 11 decem-
ber. Voorwaarde van lidmaatschap 
is dat u in de wijk* woont. Het enige 
gevolg van die inschrijving is dat u 
dan lid bent van de Vereniging Wijk-
platform en meepraat en meebesluit. 

Nee, het kost geen contributie. Als 
er ooit, om welke reden dan ook, op 
de agenda van een wijkplatformbij-
eenkomst aan u om geld wordt ge-
vraagd kunt u dat in meerderheid af-
wijzen of aanvaarden bij stemming. 

• Vervolgens zal aan allen die in 
een formulier hebben aangegeven 
lid te zijn van de vereniging gevraagd 
worden in te stemmen met de con-
ceptstatuten, eventueel na een door 
de aanwezige leden aanvaarde aan-
passing of verandering. Uiteindelijk 
gaat het bestuur met dat document, 
met die statuten, naar de Kamer van 

Koophandel om de reeds genoemde 
inschrijving te regelen. 

• Tenslotte wordt u als ingeschre-
ven leden gevraagd in te stemmen 
met de voorgedragen leden van het 
bestuur. (Zie even verderop de naam-
lijst) Ten behoeve van laatste twee 
zaken, waar om stemming wordt ge-
vraagd, zal gebruik worden gemaakt 
van een aan hen die als lid zich heb-
ben ingeschreven uitgedeeld stem-
formulier. 

Mag ik u vragen die conceptsta-
tuten nog eens digitaal op te vragen 
bij Hans Bijker jbijker48@gmail.com 
of kijken en lezen op: http://ossenko-
pelerhoek.isonzewijk.nl dat is onze 
website, alles ter voorbereiding op 
het wijkplatform van 11 december.

*Onder “wijk” wordt verstaan 
Beeklust, Groeneveld en Ossenkop-
pelerhoek.

Bestuur wijkplatform.
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Ieder jaar organiseert Beter Wo-
nen een trainingsdag voor haar 

medewerkers. Doel is het beter le-
ren kennen van onze buurten en 
wijken en het kennismaken met 
onze partners in de stad.

Op 17 oktober jl. waren we aan-
wezig in de wijk Ossenkoppeler-
hoek waar wij samen met bewo-
ners, gemeente en andere partners 
werken aan de ontwikkeling van de 
wijk.  Wijkwethouder Anja Timmer 
opende de dag met een persoonlijk 
woord voor onze 100 medewerkers 
in de Elisakerk. Pastor Eef van Vilste-
ren vertelde bevlogen over zijn werk 
in de wijk en in Almelo. Ook was het 
wijkplatform aanwezig, vertegen-
woordigd door Nico van Vliet (vice-
voorzitter), tijdens de start en bij de 
lunch in de Beekrede. 

Door de medewerkers is er ge-
werkt, samen met de Groenderij, aan 
het opnieuw beplanten van alle fiet-
sen in de wijk. Tijdens de lunch spra-
ken we met betrokkenen van Scoop 
(Brede Buurtschool), het wijkplat-
form en de Turkse Vereniging. 

Nico van Vliet vertelde enthousi-
ast over het werk van het Wijkplat-
form ''We hebben ons als platform oa. 
ingezet voor goede huisvesting voor 
ouderen in de wijk. En we zijn blij met 
de samenwerking. In de toekomst wil 
het platform hier actief mee verder, 
zodat we goed blijven luisteren naar 
behoeften van de bewoners in de 
wijk''. Peter van der Hout bedankte 
Nico van het wijkplatform persoon-
lijk voor hun bijdrage op deze Beter 
Wonen dag!

We bekeken de nieuwbouw van 
de grondgebonden woningen aan 
de Rombout Verhulstlaan, waarvan 

mEdEwErkErs bEtEr wonEn op stap in ossEnkoppElErhoEk de huurders op 2 december a.s. de 
sleutels krijgen uitgereikt. We kwa-
men bij het Meester Siebelinkhuis en 
maakten kennis met FunieFit. En we 
gingen langs de Albert Cuypstraat 
waar een erkend sloopbedrijf de ver-
ouderde portiekflat vakkundig ont-
mantelt. Een klankbordgroep, van 
bewoners uit de wijk, leverde ideeën 
aan voor tijdelijke invulling van de 
plek waar eerder woningen stonden. 
Kortom: al met al een geslaagde dag. 
De kennis van deze jaarlijkse trai-
ningsdag zetten we volop in voor de 
dienstverlening aan onze klanten! 
We bedanken alle betrokkenen har-
telijk voor de ontvangst in de wijk.

Beter Wonen

organisatiEschEma wijkplatform

Voorzitter Nico van de Vliet. 
Secretaris Herman Bijker 
Vice-voorzitter Vacature 
Penningmeester Fred Kobes 
 
Bustuursleden: 
Gerda Kleinburink 
Mary Fidder  
Angelina Hogenkamp 
Sezging Apbak 
Dick Tanate 
Gerrit Thijhof 
Helma Weinreder 
Joop Martens 
 
Gedelegeerd lid: 
Sylvia Schuite 
Annemarie Pleyhuis

Rembrandt Fiësta, Huurderscommissie Beeklust/Ossenkoppelerhoek. 
Rembrandt Fiësta, Klankbordgroep Titus Brandsmahof, Werkgroep "De Lach" 
Werkgroep Milieu en Verkeer, Rembrandt Fiësta. 
Culturele Vereniging Turks-Islamitische jongeren. 
Molukse Raad. 
Redactie Veurbode, Secretaris Wijkplatform-bijeenkomsten. 
Redactie Veurbode, Website beheer. 
Redactie Veurbode. 
 
 
Stadsdeelcoördinator Almelo Zuid-West. 
Wijkondersteuner Scoop Welzijn.

Dagelijks bestuur:
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Het duurt nog even voordat het 
sinterklaasfeest zijn schaduw 

vooruit werpt, maar deze keer raken 
de gemoederen op een vroeg tijdstip 
toch redelijk verhit. Beste zwart ge-
kleurde medenederlanders, ons sin-
terklaas feest heeft helemaal niks te 
maken met discriminatie! 

Onze Zwarte Piet is het hulpje van 
Sinterklaas. Een paar honderd jaar 
geleden, een tijdperk zonder cen-
trale verwarming, werden kamers 
verwarmd met een open vuur. Die 
daarbij horende schoorstenen wer-
den schoon gehouden door schoor-
steenvegers, wiens hulpje - bij voor-
keur klein en slank – binnen in die 
grote rookkanalen het roet moest 
verwijderen. Daarom is het hulpje, 
onze Zwarte Piet, zo zwart als roet, 
zoals ook in het liedje verwoord. 

Dit weekend werd al duidelijk dat 
de discussie over het uiterlijk van 
Zwarte Piet enorm leeft in Brabant. 
Op de facebook-pagina van Omroep 
Brabant werden ruim 1800 reacties 
geplaatst over het onderwerp. Nog 
nooit eerder lieten Brabanders zich 
zo massaal horen!!

Bijna alle Brabanders vinden dat 
het uiterlijk van Zwarte Piet niet aan-
gepast moet worden. Uit onderzoek 
van EénVandaag blijkt dat 94 procent 
van de ondervraagde Brabanders 
het eens is met die stelling. Brabant 
zit daarmee boven het landelijk ge-
middelde van 89 procent, 3 procent 
vindt dat het uiterlijk wel aangepast 
moet worden en 3 procent heeft 
geen mening over de kwestie. Op het 
Malieveld in Den haag waren zelfs 
een paar honderd demonstranten 
voor behoud van onze Zwarte Piet. 

Nederland hoeft absoluut niet 
te vrezen voor een serieus signaal 
van de Verenigde Naties tegen het 
Sinterklaasfeest. Dat zegt Marc Ja-
cobs, de Belgische vertegenwoordi-
ger van Unesco, in het AD. Volgens 
hem bekleedt Verene Shepherd, die 
zogenaamd namens de VN kritiek 
uitte op Sinterklaas, geen enkele 

serieuze positie bij de VN. ‘Ze is 
slechts een consultant die de naam 
van de VN misbruikt om een eigen 
agenda in de media te brengen,’ al-
dus Jacobs. Shepherd hoort bij een 
actiegroep van boze zwarte mensen 
die miljarden compensatie willen dat 
de kolonisatoren voor het leed van 
hun over- over- over grootouders is 
aangedaan. Ook Nederland staat op 
de lijst van landen die volgens deze 
groep moet betalen. Ik geloof best 
dat de protesten hier in Nederland 
eerlijk en oprecht zijn, maar zij getui-
gen in het licht van een al een hon-
derd jaren bestaand volksfeest van 
een bedenkelijke overgevoeligheid. 
Dat er in onze maatschappij nog 
vormen van discriminatie zijn wordt 
alom bevestigd, maar Zwarte Piet 
doet dat in mijn ogen niet. Ik wens u 
en uw kinderen een fijn Sinterklaas-
feest!!     JM

Als u dat woord leest gaat het 
over uw privé leven en privé 

gegevens. Over een aantal gegevens 
zult u niet vallen als die bekend zijn of 
gezien worden. Het feit dat ik graag 
en veel een spijkerbroek draag en dat 
dat u bekend is of wordt, daar liggen 
we niet wakker van. 

Het wordt anders als velen zou-
den kunnen zien wat ik zoal koop 
bij bijvoorbeeld de Albert Heijn. En 
toch kan dat laatste heel gemakkelijk 
doordat via de Bonuskaart dat koop-
gedrag van mij staat geregistreerd 
en die gegevens zijn door iemand 
die dat zou willen makkelijk te ach-
terhalen en in te zien. Even spieken 

zwartE piEt.

privacy.

welk nummer mijn Bonuskaart heeft 
en vervolgens via www.ah.nl enz. en 
u kunt mijn laatste inkopen terugle-
zen. Ook de gegevens, die worden 
opgeslagen bij het Bureau Krediet 
Registratie zijn makkelijk op te vra-
gen. Een grote speler op het terrein 
van in het verstrekken van informa-
tie en analyse- en marketingservi-
ces aan bedrijven en consumenten 
is Experian, het is wereldwijd leider. 
Het doel: instellingen en bedrijven 
helpen bij het beheer van de risico’s 
en opbrengsten van commerciële en 
financiële beslissingen. Dankzij de 
omvangrijke kennis van personen, 
markten en economieën helpt het bij 
het vinden, ontwikkelen en beheren 
van klantenrelaties om het winstge-
vender te maken. 

Zoals u ziet zijn er instellingen, die 
gegevens over u, ons, bezitten, die 
we nauwelijks kunnen beïnvloeden 
en die dan zorgen voor een correcte 
betalingsdiscipline. Maar sta je daar 
eenmaal te boek dan kunnen je ge-
gevens ingezien worden door wild 
vreemden!

Het zijn met name uw eigen acti-
viteiten die u kritisch moet beheren. 
Dat geldt ook voor het gebruik van 
de nieuwste media zoals Facebook, 
Twitter en dat soort zaken evenals 
het inmiddels steeds meer gebruikte 
e-mailverkeer. Uw e-mailadres komt 
heel gemakkelijk overal terecht. Dat 
het nonchalante omgaan met dat 
soort media gevaarlijk kan zijn is he-
laas maar al te vaak bewezen. Denk 
bijvoorbeeld eens aan de ellende die 
digitaal pesten kan veroorzaken. En 
wat te denken van de Harense rellen. 
Dan hebben we het nog helemaal 
niet gehad over de  activiteiten van 
de Amerikaanse Veiligheidsdienst 
NSA, die miljoenen berichten vanuit 
diverse landen van mensen, instel-
lingen en presidenten heeft gehackt 
en dus wellicht heeft ingezien, een 
schandalige zaak. Een schending van 
de privacy van de ergste soort! Dus 
ook als u niets te verbergen heeft is 
het zaak om over uw gegevens te 
waken!! 

JM



Carintreggeland bij u in de buurt voor:
In uw buurt voelt u zich thuis. Tussen de mensen die u kent, met alles 
bij de hand om prettig te kunnen leven. Kunt u daar – tijdelijk - wat 
hulp bij gebruiken, dan zijn wij er. Of u nou thuiszorg, dagvoorziening,  
thuisbegeleiding of verpleeghuiszorg nodig hebt: wij regelen het.  
Dichtbij u, samen met anderen. Zo kunt u gewoon lekker op uw plek 
blijven. Dát is onze kijk op prettig wonen in een wijk. 
 
Carintreggeland bij u in de buurt voor: 
•	 Huishoudelijke hulp
•	 Thuiszorg 
•	 Dagverzorging  
•	 Dagbehandeling  
•	 Thuisbegeleiding 
•	 Personenalarmering
•	 Verzorgingshuiszorg
•	 Verpleeghuiszorg   
•	 IDA (Interculturele dienstverlening)

Wilt u meer weten? 
Bel met 088 367 70 00 (lokaal tarief). 
Alle informatie is te vinden op www.carintreggeland.nl
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De Nederlander houdt er vreemde gewoontes op na. En dan bedoel ik 
niet dat hij zijn eten prakt, dat hij altijd zijn lelijkste kleren aantrekt 

of dat hij de belangrijkste kamer van het huis zo klein maakt dat niemand 
zijn kont kan keren. Nee, ik heb het vooral over de sociale gewoontes van 
de Nederlander; rituelen die zo zijn ingeburgerd dat het vooral de buiten-
landers, ook de nieuwe medelanders, opvalt hoe merkwaardig deze zijn. 

Even spontaan bij iemand binnenvallen is niet gewenst. Alles moet op af-
spraak, vooral om elkaar onder de neus te wrijven hoe druk en bezet we zijn. 
En dan het verjaardagsritueel; in de huiskamer wordt een kring geformeerd; 
de gasten komen naast iemand te zitten die ze niet kennen waardoor de be-
langstelling kunstmatig moet worden opgewekt. Het nuttigen van taart, kof-
fie, worst, kaas, alcohol, fruitbowl in vaste volgorde is verplicht. Vooral niets 
anders pakken dan je wordt aangereikt. Het feestvarken is nergens te beken-
nen omdat hij/zij de bediening doet. Niemand voelt zich in de feeststemming, 
maar je verbijt de tijd. 

De verzuchting achteraf is; nou, dat hebben we dan ook weer gehad. Voor-
afgaande aan dergelijke sociale aangelegenheden begroeten mensen elkaar 
met drie zoenen, vroeger twee, maar nu drie. Mannen onderling steken ter 

verdediging meteen de hand uit, ter-
wijl de vrouwen de zoenverplichting 
van iedereen moeten ondergaan. 
Oppassen dat je niemand vergeet. 
Bij het afscheid is het totaal anders, 
iedereen moet de groeten doen aan 
de mensen die er niet waren. Mijn 
gedachte is dan als je de groeten wilt 
doen, neem zelf de telefoon en doe 
de groeten.

Elkaar bij de voornaam noemen 
is er niet bij, ook al heet onze soci-
ale omgang informeel te zijn. Nee je 
wordt aangesproken met ‘joh’ of ‘hee’ 
iets wat zelfs de huisdieren bespaard 
blijft. De verklaring is simpel; aan-
spreken op naam is het geven van 
een compliment en dat gaat wel heel 
erg ver. Iemand met gezag of veel 
geld, zoals onze minister-president, 
wordt juist wel bij de voornaam ge-
noemd; dit om te benadrukken dat 
hij geen pretenties moet hebben. 
Het maken van oogcontact is ook 
geen sterk punt van het Nederland-
se repertoire. Wat langs elkaar heen 
kijken is de norm. waarmee eens te 
meer wordt getoond dat jalouzie en 
afgunst nog steeds aanwezig is.

De Nederlander heeft de gezellig-
heid uitgevonden, maar voor gast-
vrijheid moet je in het buitenland 
zijn. 

G.J.T.

vrEEmdE gEwoontEs.



SG. ST.-CANISIUS • SPEELTUIN HET NIEUWLAND
SPORTZAAL RAPPERSWEG • WIJKCENTRUM 
EGBERTUS• WIJKCENTRUM MöLL’NWIEK 
SPORTZAAL HAGHOEKSWEG • DANSCAFE AMUSED  

W W W. D A N S S C H O O L - L AT I N O S - T W E N T E . N L

SALSA
zumbA

TANgO
zOuk
STREETDANCE

zumbA kIDS
bREAkDANCE

GRATIS PROEFLESSEN
I N F O :  0 6  -  2 1 9 3 6 5 0 2

zumbA gOOD mORNINg

bbb
zumbA gOLD

SALSA SOLO

LATINOS TWENTE ARGENTIJNSE 
TANGO

D e  A r g e n t i j n s e  T a n g o  i s  e e n  g e p a s s i o n e e r d e  p a r t y d a n s .  H i e r  l e e r  j e 
v e l e  b a s i s t e c h n i e k e n  o m  g o e d  t e  k u n n e n  l e i d e n  e n  v o l g e n .  J e  l e e r t 
f i g u r e n  e n  c o m b i n a t i e s  v l o e i e n d  u i t  t e  v o e r e n .  D a n s e n  m e t  r o n d e 
s i e r l i j k e  b e w e g i n g e n  e n  k r a c h t i g e  f l i t s e n d e  b e n e n -  e n  v o e t e n w e r k . 

Goed voor je conditie, Gevoel, 
muziekbelevinG en socializen!
GRATIS PROEFLES

GRATIS SOCIAL TANGO CAFÉ 
21.00 T/M 23.00 UUR

ZONDAG 20.00 UUR 
PRIJS €30,- VOOR 5 WEKEN 
OF €50,- VOOR 10 WEKEN

WIJKCENTRUM EGBERTUS
ARENDSBOERWEG 3 ALMELO - INFO & AANMELDEN: 06 - 21 93 65 02 
DANSSCHOOL LATINOS TWENTE
W W W. D A N S S C H O O L - L AT I N O S - T W E N T E . N L

Openingstijden
Ma t/m Vr
Zaterdag

 
10.00 tot 18.00
10.00 tot 17.00

WINKELEN?
Frederik van Eedenstraat 1a
7606 BH Almelo
www.kringloopalmelo.nl   
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Kapsal  nC
Mail: kapsalon.corine@ziggo.nl

Titus Brandsmahof 3 7606 SB Almelo

                                                                         

                   Tel: 0546-745146 Mob: 06-11155599

    

Dames en Heren Kapper                      Voor klanten van Carint als van daarbuiten.

Elke Donderdag middag Heren knippen voor € 9,95

Openingstijden:

 

Donderdag:  

Vrijdag:

Zaterdag:     

9.00 - 16.00 uur

9.00 - 16.00 uur

9.00 - 12.00 uur
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Wat kunt u zelf doen om criminaliteit te voorkomen?

Welke maatregelen kunt u nemen om uw huis te beveiligen 
tegen inbrekers of overvallers? Wat kunt u zelf doen om 

criminaliteit te voorkomen en uw eigen leefomgeving veilig te houden? In 
het kader van het Donkere Dagen Offensief gaan gemeente en politie 
daarover gezamenlijk de inwoners van Almelo informeren op een drietal 
bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden begin december plaats op 
een drietal locaties, wijkcentrum De Schelf, wijkcentrum Eninver en de bi-
bliotheek. Houd voor de exacte data en tijden de lokale media, uw wijk-
website en de gemeentelijke website in de gaten. Aanmelden is niet nodig. 

Ieder jaar in de donkere herfst- en wintermaanden neemt de kans op wo-
ninginbraken, overvallen en straatroven toe. De politie is hierop extra alert, 
maar inwoners kunnen zelf ook de nodige maatregelen treffen om te voorko-
men dat ze slachtoffer worden van criminaliteit. Vaak liggen ze voor de hand, 
zoals het afsluiten van deuren en ramen. Maar weet u ook hoe u in uw om-
geving verdachte of onveilige situaties herkent? Met behulp van deskundige 
kennis en ervaring kunt u de kans verkleinen dat u zelf slachtoffer wordt. 

Vooruitlopend op de bijeenkomsten hier alvast enkele tips: 

•	 Sluit al uw ramen (ook toilet- en badkamerraampjes) af en doe alle bui 
 tendeuren op slot wanneer u weggaat.

•	 Gaat u een avondje uit, laat dan licht branden in een kamer en doe de  
 gordijnen dicht.

•	 Laat geen sleutels aan de binnenkant van uw buitendeuren steken.

•	 Briefjes aan de voordeur vertellen iedereen dat uw huis verlaten is.

•	 Leg nooit uw deursleutel onder de mat of achter een bloempot. Hang  
 hem ook nooit aan een touwtje in de brievenbus.

•	 Merk en registreer uw waardevolle zaken.

•	 Laat waardevolle spullen, zoals laptops en mobiele telefoons, niet voor  
 het raam in het zicht staan.

•	 Laat nooit een ladder rondslingeren; die hoort veilig in de garage of in  
 het tuinhuis.

•	 Zorg voor een goede buitenverlichting.

•	 Gaat u met vakantie, vraag dan uw buurman om een  
 oogje in het zeil te houden. Vraag iemand om uw   
 brievenbus te ledigen of andere dingen weg te ne  
 men die uw afwezigheid kunnen verraden.

Afgelopen 18 september heeft deze voorlichting 
in de Ossenkoppelerhoek al plaats gevonden in 

het kader van de wijkplatformbijeenkomst

donkErE dagEnoffEnsiEf

Gemeente Almelo heeft ’t 
Veurbrook flink verbouwd en 

Accres Exploitatie B.V gaat dit wijk-
centrum de komende tijd beheren. 
Het resultaat van de verbouwing is 
verbluffend. De nieuwe keuken 
biedt veel ruimte voor diverse kook-
workshops en andere kook aangele-
genheden. De gymzaal is omge-
bouwd tot een grote zaal met 
podium geschikt voor onder andere 
theater, muziek-, toneel- en dans-
groepen. De bar is ook vernieuwd 
naar een sfeervolle ruimte waar ge-
zellig samenkomen centraal staat.

’t Veurbrook biedt ruimte

In het geheel vernieuwde ’t Veur-
brook is er veel ruimte voor diverse 
activiteiten. Koken, vergaderen, mu-
ziek- toneel- of theaterles volgen, 
deelnemen aan workshops, een ge-
zellig kopje koffie met wijkbewoners 
drinken het kan allemaal! Heeft u 
interesse in het volgen van een ac-
tiviteit of bent u op zoek naar een 
geschikte ruimte? ’t Veurbrook biedt 
ruimte voor iedereen. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen 
met het beheerdersteam (06 – 224 
84 255 of 06 – 260 04 306). Zodra het 
“vaste” telefoonnummer van ‘t Veur-
brook bekend is zullen we dit bekend 
maken.

Wij verwelkomen u graag in 
het vernieuwde Veurbrook.

’t vEurbrook bouwt 
aan dE toEkomst 
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van dE rEdactiE.

Met deze editie van de
Veurbode hebben we het 

jaar 2013 weer overbrugt. De pro-
blemen om u te informeren het 
komende jaar met een uitgave in 
papier zijn nog heel erg groot. Eer-
lijk is eerlijk de reacties van u op of 
over hetgeen de afgelopen uitga-
ven is geschreven was teleustel-
lend. Niet bepaald stimulerend 
voor de paar mensen, die erg veel 
vrije tijd zonder betaling in het 
werk aan deze wijkkrant besteden.

Betekent dat nu dat u, geachte 
lezer, deze vorm van communica-
tie niet belangrijk vindt? Ook dat 
laat u ons niet weten. De redactie 
probeert het nog één jaar. Dat be-
tekent dat u in het jaar 2014 uw uit-
nodiging voor het wijkplatform nog 
kunt lezen en allerlei bijeen geharkt 
nieuws in onze fraaie Veurbode. Is 
het ook voor u een uitdaging? Stuur 
dan een leuke winterfoto op of een 
stukje tekst over iets dat in de wijk 
gebeuren gaat of is gebeurd. Wij als 
redactie zijn bereid nog financiële 
wegen te zoeken om een voortbe-
staan van de Veurbode ook in 2015 
mogelijk te maken. Als tegenpres-
tatie horen en lezen wij graag uw 
mening. Als niet op enige manier 
uw steun wordt uitgesproken moe-
ten ook wij uiteindelijk ons hoof in 
de schoot leggen, denk ik. Met na-
druk meld ik onze dank aan de ad-
verteerders voor hun onvolprezen 
steun en u wensen wij een fijn Sin-
terklaasfeest, prettige feestdagen 
en een heel gezond en succesvol 
Nieuwjaar!!.

Zien wij u ook op het wijkplat-
form van woensdag 11 december 
in het vernieuwde wijkcentrum? Re-
ageer aub vooral op de oproep tot 
deelname aan de prijsvraag voor 
een nieuwe naam van het wijkcen-
trum !!. redactieveurbode@live.nl

Verder heel veel leesplezier !!

tandartstariEvEn.

Ik schreef daarover al eens eerder en wel in het nummer van februari 
2012. Het ging over de vrije tarieven. Het gedoe, de discussie ontstond 

door het feit dat de zorgverzekeraars op voorhand de tarieven voor een 
aanvullende verzekering hadden opgeschroefd en de vergoedingen voor 
tandheelkunde hadden verlaagd. Niet vreemd dat de patiënt daardoor zelf 
meer moest betalen en dat laatste werd in de pers de tandartsen verweten.

 In een recent onderzoek is vastgesteld dat de tarieven minder dan de in-
flatie toenemen. Dat is zo en dat was al zo voordat de minister het experiment 
met de vrije tarieven deed stoppen. Het onderzoek door de VvAA constateert 
dat de tandartstarieven minder dan gemiddeld 1½ procent per jaar zijn ge-
stegen en de premie voor de aanvullende verzekering bijna drie keer zo veel. 
Bovendien zijn de dekkingen per behandeling en per codering per jaar ook 
nog eens gedaald. Mijn bewering van februari 2012 wordt nu bevestigd. Ster-
ker nog er wordt eveneens vastgesteld dat met name het mediabeleid van 
de Nederlandse Zorg Autoriteit NZA, dat ruim baan gaf aan de negatieve be-
richtgeving mede debet is geweest aan de negatieve beeldvorming over de 
tandartsen en dat is bepaald niet positief voor de verhoudingen tussen de 
patiënt en de zorgverlener. De tandartsen constateren intussen dat het aan-
tal mensen dat zich uit kostenoverweging niet verzekert voor tandartskosten 
steeds meer stijgt. Momenteel zou bijna een derde van de Nederlanders geen 
aanvullende tandartsverzekering hebben.

Het is misschien niet verkeerd in dit kader te melden dat de Nederlandse 
Maatschappij voor Tandheelkunde NMT, waarin de tandartsen zijn verenigd, 
bezig is een alternatieve aanvullende tandartsenverzekering op te zetten, 
daartoe is het bedrijf ixorg opgericht. Mensen sparen een eigen budget voor 
de tandartskosten en zijn bij calamiteiten verzekerd. ,,Je bepaalt zelf het bud-
get dat je maandelijks op wilt bouwen en het geld blijft altijd van jezelf’’, zegt 
ixorg-directeur Toine Beljaars.       JM

Eindelijk was het een feit. Een kantoor midden in onze wijk!!! Op 21 
september is onze nieuwe locatie geopend. Om 15.00 uur heeft onze 

oudste cliënt de 98 jarige heer Afink het lint door geknipt. Nadien was er 
een receptie, waar vele belangstellenden hebben kunnen genieten van 
een hapje en een drankje, en ons kantoor hebben kunnen bekijken.

opEning kantoor zorgaccEnt tEam ossEnkoppElErhoEk

Ook nieuwsgierig ?????  
Kom gerust eens langs.!!!!! 

Wij zitten in het pand van de Fysio-
praktijk Acaciaplein 31 7606 ES Wilt u 
informatie wat wij voor u kunnen be-
tekenen, Bel: 06-54352810, (u krijgt al-
tijd iemand van ons team aan de lijn). 

RECTIFICATIE: Het telefoon num-
mer dat vermeld is in de vorige Veur-
bode is NIET juist. Het juiste nummer 
van het Zorgaccent wijkteam Ossen-
koppelerhoek is: 06-54352810



 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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Mijn naam is Hicran Icin, ik ben woonachtig in 
Almelo en ben ouderenadviseur bij Scoop. Als ou-
derenadviseur houd ik mij voornamelijk bezig met; 
zelfstandig wonende ouderen ondersteunen, be-
geleiden, adviseren en bemiddelen tussen de ver-
schillende instanties. 

Huiskamerproject en inloopspreekuur

Op dinsdag 22 oktober ben ik gestart met een 
huiskamerproject bij de Titus Brandsmahof. Elke 
dinsdagmorgen van 9:30u tot 12:30u komen we bij 
elkaar om deel te nemen aan verschillende activiteiten en om samen van een 
lunch te genieten met gerechten uit de internationale keuken. De eigen bij-
drage voor het huiskamerproject is 2,50 euro per persoon.

Op woensdagmiddag van 13:00u tot 15:00u houd ik inloopspreek-
uur bij Titus Brandsmahof. Hier kunt u terecht met al uw hulpvragen. 
Het kan prettig zijn om met iemand over uw situatie te praten en om 
samen te bekijken wat precies de knelpunten zijn en welke oplossingen mo-
gelijk zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan het inloopspreekuur. 

Tijd: Huiskamerproject elke dinsdagmorgen van 9:30u tot 12:30u  
Inloopspreekuur elke woensdagmiddag van 13:00u tot 15:00u Locatie:  
 de Titus Brandsmahof 3 7606 SB Almelo 

U bent van harte welkom om deel te nemen aan het huiskamerproject of 
om gebruik te maken van het inloopspreekuur. 

hEt oudErEnwErk van scoop wElzijn



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 31 januari '14

Almelo
Berlagelaan 97
0546 - 56 80 90

Hengelo
Balistraat 25
074 - 25 92 497

Goor
Grotestraat 110
0547 - 74 40 37

www.tpp-schultz.nl

Schultz, voor de beste (klik) kunstgebitten
GEEN TANDEN, GEEN  TANDARTSErkend tandprotheticus

Contract met de meeste
zorgverzekeraars
U kunt zonder verwijsbrief
bij ons terecht
Klik - gebit in 1 dag
mogelijk ( implantaten )
Nota gaat rechtstreeks
naar zorgverzekeraar
Ook voor reparaties en
passend maken
Wij maken ook een
behandelplan voor het
trekken van uw tanden
en het plaatsen van uw
eerste prothese

Ook in het weekend kunt u bij ons terecht voor reparaties!

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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Almelo komt tot leven met de ‘Uit in Almelo’ APP!

Wat is er allemaal te doen in Almelo? Download de ‘Uit in Almelo’ APP  op 
www.uitinalmelo.nl en blijf op de hoogte! Vanaf zaterdag 28 september is de 
APP te downloaden. Maar dat is niet alles! De APP is ook voorzien van Aug-
mented Reality,  een leuke en interactieve manier om meer te weten te ko-
men over Almelo. 

Naast de website www.uitinalmelo.nl is er vanaf zaterdag 28 september 
ook de ‘Uit in Almelo’ APP. Een handige APP waarmee de stad Almelo bin-
nen handbereik is. Een avondje uit, maar geen inspiratie? De APP geeft een 
compleet overzicht van wat er te doen is in Almelo. Vorkje prikken, de leukste 
winkels, een uitstapje in de wereld van kunst & cultuur en een uitgebreide 
evenementenkalender, alles staat erin. 

Ludieke actie

Kom tijdens het Media Art Flow Festival en de Atelier- en Theaterroute op 
zaterdag 28 september naar de binnenstad van Almelo. Maak daar kennis met  
de verassende nieuwe website en APP, tijdens een gezellig dagje winkelen!

Ontdek opnieuw het magazine Almelo, altijd wat te doen!

Door de ´Uit in Almelo´ APP komt het magazine op een verrassende ma-
nier tot leven...  Zo vertelt  Michiel Veenstra over zijn vertrouwde Almelo en 
zijn er oude historische foto’s van Almelo te bewonderen. Neem een voor-
proefje door alvast een kijkje te nemen op de menukaarten. In Almelo is altijd 
wat te doen! Ook nieuwsgierig? Het magazine is gratis af te halen bij de VVV 
Almelo, in de bibliotheek  aan het Baken 3.  

Wacht niet en download nu de gratis ‘Uit in Almelo’ APP in de APP Store en 
Google Play Store en ontdek Almelo! Meer informatie is te vinden op www.
uitinalmelo.nl. 
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