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Het jaar 2013 is net enkele weken oud.

Een Nieuwjaar biedt altijd nieuwe kansen maar ook nieuwe proble-
men en uitdagingen. Velen van U zijn misschien wel blij dat de 

feestdagen achter de rug zijn. Januari is ook een maand om nog even 
terug te kijken op het afgelopen jaar.

Maar vooral om plannen te maken voor het nog verse jaar 2013

Net als iedereen maken wij goede voornemens en blijven streven naar 
een goede toekomst, een toekomst waarin wij als bestuur en redactie van Uw 
wijkkrant meer moeten doen met minder geld. Ook is er nog onduidelijkheid 
over ons wijkcentrum 't Veurbrook. Het bestuur van het wijkplatform en de 
redactie van de Veurbode staan niet alleen voor de problemen van bezuini-
gingen, maar alle wijkcentra in de stad worstelen met zelfde probleem.

Het behouden van de eigen identiteit is voor ons van groot belang en een 
goede wijkkrant kan een goed middel zijn.

Het gevoel van onze wijk mag na zoveel opgebouwde jaren niet met een 
pennenstreek van het College onder het mom van bezuiniging worden weg-
geveegd want uit het zicht is ook uit het hart.

G.J.T. 

Het bestuur van het wijkplatform Ossenkopperler-
hoek ende redactie van Uw wijkkrant de Veurbode wen-
sen alle wijkbewoners een goed en gezond Nieuwjaar !!

EEN NIEUWJAAR, EEN NIEUWE START.

Bent u al in het vernieuwde 
wijkcentrum Goossenmaat 

geweest? Het wijkcentrum is van 
binnen helemaal verbouwd. Eerst 
was er een kinder-, tiener-, en jon-
gerengedeelte, de Gogomaat, en 
werden daarachter in het oude deel 
de andere wijkactiviteiten gehou-
den. Nu is het wijkcentrum opnieuw 
ingedeeld en opgeknapt en het is 
prachtig geworden.

Bijzondere veranderingen zijn 
bijvoorbeeld dat de ruimte voor het 
beheer nu vlakbij de ingang is, zodat 
Gert kan zien wie er binnen komt en 
de mensen ook direct een aanspreek-
punt hebben. Er is een grote prach-
tige keuken waarin ook activiteiten 
georganiseerd kunnen worden en bij 
de voormalige bingoruimte zijn de 
plafondplaten verwijderd: de ruimte 
is daardoor veel mooier geworden. 
Precies tussen de twee vroegere ge-

BESTE WIJkBEWoNERS, deeltes is een prachtige bar geplaatst 
met een grote stamtafel. Kortom: het 
ziet er geweldig uit!

Inmiddels zijn de vaste gebrui-
kers teruggekeerd en we hopen dat 
er nog veel meer gebruik van wordt 
gemaakt. Er komt nog een officiële 
opening; daarvan krijgt iedereen ui-
teraard tijdig bericht. Maar natuurlijk 
is iedereen van harte welkom om al-
vast een kijkje te komen nemen. Het 
vaste spreekuur van het wijkteam 
op de maandagochtend is ook weer 
gestart. Ook daar kunt u gerust even 
binnenlopen.

Omdat zowel het Nieuwstraat-
kwartier als de Ossenkoppelerhoek 
is aangewezen als aandachtswijk blij-
ven er voorlopig wijkondersteuners 
van Scoop aan het werk. Neemt niet 
weg dat we ook binnen deze wijken 
moeten kijken naar de buurten waar 
ze het meest nodig zijn. 

Betekent dit dan dat in andere 
wijken of buurten niets gebeurt? 
Zeer zeker niet. We proberen met alle 
wijkfunctionarissen de vragen uit 
elke buurt zo goed mogelijk te ver-
werken. Maar we gaan ook steeds va-
ker een beroep doen op de inzet be-
woners zelf. Dat kan ook een mooie 
wisselwerking geven in de wijk, want 
we moeten het toch met elkaar doen!

Mij is gevraagd het Rembrandt-
fiësta te openen, het geweldige cul-
turele evenement dat dit jaar voor  
1 juni is gepland. Het is ontstaan in 
de Ossenkoppelerhoek maar staat 
inmiddels in heel Almelo op de kaart. 

Ik heb grote bewondering voor 
de vrijwilligers die dit elk jaar weer 
organiseren. Naast de vrijwilligers 
die op de dag zelf de handen uit de 
mouwen steken, verdient ook de 
werkgroep die maandelijks bij elkaar 
komt om alles goed te organiseren 
veel respect. 

Tot slot dank ik de vrijwilligers van 
de beide wijkkranten de Veurbode 
en het Spreekkwartier voor de ma-
nier waarop ze al die tijd hun mede-
wijkbewoners hebben voorzien van 
nieuws en informatie. Ik hoop dat ze 
dat nog jaren blijven doen, want er 
blijft van alles gebeuren in onze wij-
ken.

Anja Timmer, wijkwethouder
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Triple P 4 cursus Positief Opvoeden 2-12 jaar

Startdatum: 5 maart 2013 - Locatie: Almelo - Tijdstip: 18:30 - 21:00 uur

Dit voorjaar starten Loes, Maatschappelijk Werk Noord West Twente, 
Commujon en Dimence een cursus positief opvoeden voor ouders 

van kinderen en jongeren met emotionele en/of gedragsproblemen.

Triple P is een groepstraining. De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5 
groepsbijeenkomsten van 2,5 uur en 3 individuele telefonische contacten 
met de trainer. Tijdens de groepsbijeenkomsten leert u de oorzaken van ge-
dragsproblemen te herkennen, aandacht te besteden aan gewenst gedrag, 
om te gaan met ongewenst gedrag en te voorkomen dat situaties uit de hand 
lopen. Tijdens de telefonische gesprekken wordt u ondersteund in het uitvoe-
ren van de nieuwe opvoedingsstrategieën.

Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats.  
De cursus is gratis. 

Cursus data zijn: 5 maart,12 maart, 19 maart, 26 maart,23 april 2013 
Locatie: Almelo - Aanmelden: almelo@loes.nl of bel Loes: 0546-451010

Triple P4 cursus 'Positief Opvoeden 12-16'

Startdatum: 7 mei 2013 - Locatie: Almelo - Tijdstip: 18:30 - 21:00 uur

Triple P 4 Tieners; Als jongeren de pubertijd naderen verandert er veel in 
hun leven, ook in het contact met de ouder. Hoe ga je om met lastig gedrag 
of als je merkt dat je kind het moeilijk heeft. Hoe stel je regels en grenzen en 
wat doe je als je kind er zich niet aan houdt.

Deze cursus is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een cursus voor 
opvoedondersteuning van tieners. (12-16 jaar) Tevens is de cursus uitermate 
geschikt voor ouders die kampen met tieners met gedragsproblemen. Tij-
dens de Triple P training positief opvoeden leren ouders verschillende op-
voed vaardigheden. In de eerste bijeenkomsten wordt besproken hoe je als 
ouder lastig gedrag kan voorkomen bij je tiener. Lastig gedrag corrigeren is 
dan minder vaak nodig. Dat is goed voor de band tussen ouders en kind en 
de sfeer binnen het gezin. Een ander onderwerp is hoe je de ontwikkeling van 
tieners kan bevorderen. Hoe leren tieners nieuwe dingen, hoe worden jonge-
ren zelfstandig en hoe kan je dat als ouder stimuleren en ondersteunen. Ook 
het omgaan met ongewenst gedrag komt aan bod. Op die manier wordt het 
voor ouders makkelijker om consequent, rustig en voorspelbaar te reageren

Opbouw van de training

Voor de training vullen ouders vragenlijsten in over hun opvoedstijl en het 
gedrag dat ze bij hun kind waarnemen. Dan volgen er vier bijeenkomsten. 
Aan de hand van een werkboek, filmfragmenten en (huiswerk) opdrachten 
worden de verschillende vaardigheden geoefend en eigen gemaakt. 

Na de bijeenkomsten volgen er drie telefonische sessies. Hierin worden de 
uitslagen van de vragenlijsten besproken en persoonlijke opvoed ervaringen. 
Er wordt besproken hoe de ouder de geleerde vaardigheden kan toepassen 
op zijn of haar eigen situatie.

LoES cENTRUm vooR JEUgd EN gEzIN ALmELo zoEkT Nog 
cURSISTEN vooR oNdERSTAANdE cURSUSSEN.

Tot slot is er na afronding van de 
telefonische sessies een afsluitende 
vijfde bijeenkomst.

Cursusdata: 7 mei, 14 mei, 21 mei, 28 mei.

Afsluitende sessie: 25 juni. 
Tijdstip: 18:30-21:00 uur. 

Aanmelden, Telefonisch:  
0546-45 10 10 - Loes Almelo  
(di t/m vrij van 13.00-17.00) 
 Meld je online aan via  
almelo@loes.nl.

 De training is kostenloos!
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"AcTIvITEITEN dEcEmBER 2012 "
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vERSLAg WIJkpLATfoRm oSSENkoppELERhoEk,  
BEEkLUST EN gRoENEvELd vAN 12 dEcEmBER 2012 

Wegens de verbouwing van ons 
wijkcentrum wordt de bijeen-

komst gehouden in de Elisa kerk.

De voorzitter Joop Martens heet 
de aanwezigen van harte welkom 
en een bijzonder woord van welkom 
aan de gastsprekers van deze avond 
de dames Vleerbos, Huiskes, Brouwer 
en de heer Bults.

Het verslag van de bijeenkomst 
van 19 september wordt zonder op-
merkingen goedgekeurd.

Er zijn geen mededelingen of 
nieuws te melden van de verbou-
wing van ons wijkcentrum ‘t Veur-
brook, er is geen bestuurslid van het 
Veurbrook aanwezig. 

De nieuwe wijkwethouder mevr 
Anja Timmer stelt zich voor en zegt 
dat het toch wel moeilijk is om zich 
op korte termijn in te werken in haar 
nieuwe functie, wel was zij al bekend 
met Almelo en onze wijk via haar 
werk in de 2e kamer. Zij probeert 
om één dag in de week te reserve-
ren voor Almelo Zuid-West. Samen 
met medewerkers van Scoop en de 
gemeente heeft zij op de fiets in de 
wijk rondgereden en genoten van de 
mooie plekjes die er zijn in onze wijk. 
Over de nieuwbouw aan de Rem-
brandthof was zij enthousiast omdat 
het een teken is dat er nog verjon-
ging is in onze "aandachtswijk" Een 
belangrijk onderwerp voor onze wijk 
en stad, het nieuwe stadion zal op 
korte termijn worden afgerond, ver-
der wordt er aandacht besteed aan 
de "Buurtcoaches" dat binnenkort 
wordt opgestart.

De voorzitter bedankt de wethou-
der voor haar bezoek aan het wijk-
platform.

Wegens afwezigheid van mevr 
Rekers zal de heer Bults, medewer-
ker van WMO, haar plaats innemen. 
Hij stelt dat de WMO hulp regelt voor 
mensen met beperkingen en ou-

deren. De gemeente heeft de plicht 
regelingen te treffen dat de mensen 
zolang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen, het aanpassen van de 
woning, vervoer en uitgifte van hulp-
middelen. Ook verhuizing met ver-
goeding van de kosten en aanvragen 
van een invalide P kaart. De spreker 
heeft enig voorbehoud omdat er op 
korte termijn vele veranderingen zul-
len plaatsvinden. De eigen bijdrage 
zijn inkomens afhankelijk en worden 
door het CAK berekend. Het loket is 
iedere werkdag geopend en er kan 
ook een afspraak gemaakt worden. 
Nieuw is dat er aanspraak zal worden 
gemaakt op familie en Noaberschap. 
Wel blijft het zo dat een ieder de hulp 
krijgt die nodig is. Er volgt een leven-
dige discussie over hulp en de WMO 
in de praktijk. uitleg van wat er mo-
gelijk is, zoals maaltijd voorziening, 
alarmering, wijkverpleging, wond-
zorg, het verstrekken van medicijnen 
en het geven van injecties. Ook de 
dagverzorging via indicatie en goede 
voorlichting behoren tot hun taak.

Door de aanwezigen worden vele 
vragen aan het team gesteld en ver-
volgens beantwoord.

Een nieuwe functie in onze wijk de 
'Buurtcoaches" wordt gepresenteerd 
door de heer Klein Nienhuis. Buurt-
coaching is om de sociale samen-
hang te vergroten en te bevorderen. 
Mensen moeten meer voor elkaar 
doen en zich positief opstellen naar 
elkander. De coach moet een schakel 
worden tussen de wijkbewoners, hij 
zal ook de weg kunnen effenen naar 
instanties en bemiddelen bij huiselijk 
geweld en zorginstellingen. In Har-
denberg is reeds een project opge-
start en hij nodigt alle wijkbewoners 
uit om mee te doen, het zal moeten 
groeien.

Toen mevr Corrine Steffens in  
Almelo bij Beter wonen ging  werken 
viel het haar op dat Almelo zo mooi 
groen was.

Vooral onze wijk heeft vele mooie 
groene plekken met bosjes en park-
jes. De plannen van Beter wonen 
zijn om kijkgroen te veranderen in 
gebruiksgroen. Er wordt een werk-
groep opgestart om onze wijk nog 
meer uit te bouwen naar een groen 
wijk, inlichtingen Mevr Steffens Beter 
Wonen. Er is reeds een kleine moes-
tuin bij de Oude Boksschool.

Na 37 jaar zal misschien onze 
wijkkrant moeten verdwijnen omdat 
de gemeente flink bezuinigt en de 
wijkkranten moeten daarom digitaal 
worden uitgegeven. De redactie is 
van mening dat niet iedere bewoner 
van de aandachtswijk in het bezit is 
van een computer en ook niet wil of 
kan kijken wat er te doen is in de wijk. 
Mede met hulp van onze vele adver-
teerdes en eventueel samen met 
Goossemaat/het Nieuwsrtaatkwartier  
proberen wij onze wijkkrant te kun-
nen blijven uitgeven'

De winkeliers vereniging van het 
van Goghplein heeft ook dit jaar  
Sint Nicolaas met veel muziek ont-
vangen en Mary Fidder heeft zich 
zeer ingespannen voor het bezoek 
van de goed heilig man aan de Ti-
tus Brandsmahof en vele bewoners 
hebben genoten van deze mooie  
morgen

De voorzitter Joop Martens be-
dankt het team van de Elisakerk voor 
de goede ontvangst en sluit de ver-
gadering

Er wordt nog nagesproken onder 
het genot van een drankje. 

G.J.T.



Thema

Uitnodiging!
Om deel te nemen aan het Wijkplatform 6 maart 2013 om 19.30 uur  

In het gebouw van de Molukse gemeenschap - Akar Bahar, Jan Steenstraat 69 A.

“Normen en waarden in de sport en op school”
Een toelichting op dit thema zal worden gegeven door  

dhr. M. Herdem, scheidsrechter bij het amateurvoetbal.

Tevens zal dhr. Jan Aaldenberg een uiteenzetting geven over 
de wijkwaardebonnen en waar deze aan besteed zijn. 

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 6 maart een uitgebreide agenda beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker
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Elke eerste dinsdag van de 
maand( behalve in de schoolva-

kanties) van 10.00 tot 12.00 uur kunt u, 
uw wijkteam vinden in de gele bus 
aan het Vincent van Goghplein.

U kunt daar terecht met al 
uw vragen en/of opmerkingen 
het over stadsdeel Zuid-West*  
In de bus zitten voor uw klaar: 

•	 Sylvia Schuite, stadsdeelcoördi-
nator, gemeente Almelo

•	 Jan Pleijhuis, stadsdeelbeheer-
der, gemeente Almelo

•	 Henk Buis, wijkagent

•	 Corinne Steffens, wijkregisseur 
Beter Wonen

•	 Anne-Marie Pleyhuis, wijkonder-
steuner Scoop Welzijn

SpREEkUUR IN dE 
gELE BUS

Natuurlijk kunt u ook gewoon 
binnen lopen voor een praatje en 
een heerlijk kopje koffie of thee.. 

*Stadsdeel Zuid-West  zijn de 
wijken Ossenkoppelerhoek, Nieuw-
straatkwartier en de Windmolen-
broek. 

Het klinkt geheimzinnig, maar 
is het tijdstip waarop iets ge-

beurd dat je niet verwacht. Een 
griepje, och het overkomt me el-
kaar jaar eigenlijk wel. 

Een paar dagen in bed; het ene 
moment met kruik en het andere 
moment een nat hemd, u kent het 
wel. Dit keer hondsziek, dus de dok-
ter. Ingepakt met drie jassen en een 
ijsmuts – u heeft me toch niet gezien 
hè - met spoed naar het ziekenhuis. 
“meneer heeft een dubbele longont-
steking”.

hET momENT X 

Ik ben er nog, maar voor het zelf-
de geld ….. De noodzaak om meer 
mensen bereid te vinden te helpen 
aan, bijvoorbeeld de Veurbode, dui-
delijker kan ik het niet beschrijven.

 JM

"Uw
Hulp

Is
Nodig"
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Veel wijkbewoners ondervin-
den hinder van ongewenste 

briefpost en telefoontjes van aller-
lei firma’s die wat willen verkopen 
en deze telefoontjes bijna altijd on-
der etenstijd plegen..

Als U merkt dat het een colporteur 
is verbreekt U dan de verbinding en 
let op dat U geen pincode's of andere 
bankgegevens opgeeft, ook nadat U 
nogmaals een telefoontje krijgt dat 
de verbinding verbroken is want zij 
zijn honds brutaal en aanhoudend.

Om ongewenste reclame uit 
de brievenbus te houden plak een  
sticker op Uw brievenbus met NEE-
NEE of NEE-JA,  met de laatste ont-
vangt U wel Almelo's Weekblad en 
Ruiten Drie. De sticker aanvragen via 
0900 202 50 95 en misschien zijn ze 
ook nog te verkrijgen op het stad-
huis. bij het informatieloket

Overleden register. Voor familie 
en nabestaanden kan het zeer pijn-
lijk zijn correspondentie en reclame-
post te ontvangen die geadresseerd 
is aan een overledene. Via www.
postfilter.nl of postbus 666.  1000 AR 
Amsterdam kunt U contactgegevens 
laten registreren in het Nationaal 

oNgEWENSTE poST of  
TELEfooN.

Beter Wonen wil samen met 
partners als Scoop en NAXT 

op zoek naar de talenten van jonge-
ren in de wijken Ossenkoppeler-
hoek, Beeklust en Nieuwstraat-
kwartier. 

Misschien kun jij goed dansen 
of zou je dat graag willen leren? Wij 
horen graag van jou (8 – 18 jaar) wat 
je leuk zou vinden? Een workshop 
breakdance of rap? Of leren om een 
filmpje te maken over je wijk? Welke 
workshop zouden we voor jou moe-
ten organiseren? Laat het weten aan 
Frank Eekelder. Je kunt hem bellen 
van dinsdag t/m donderdag op tele-
foonnummer 0546-45 64 24 of mailen 
op frankeekelder@beterwonen.nl. 

oNTdEk JE TALENT Overledenenregister. Voor onge-
wenste telefoontjes kunt U zich laten 
inschrijven tegen deze colportage, 
tel 0900.666.1000 of www.infofilter.
nl.

Het werkt goed want ik werd al-
tijd op de gekste tijden opgebeld en 
dat is nu voorbij !! 

G.J.T.

een GEZOND ONTBIJT = 
een GOEDE START

In Januari en Februari  brengt de 
afdeling Groenprojecten van Soweco 
NV, met de 

Gele Amerikaanse schoolbus, alle 
basisscholen in de wijken Ossenkop-
pelerhoek 

en het Nieuwstraatkwartier een 
bezoekje. Tijdens dit bezoekje wor-
den de kinderen verteld over het be-
lang van een gezond ontbijt.

De bus wordt ’s morgens om 07.45 
uur ingericht en ingepakt voor een 
bezoek aan een van de basisscholen. 
Op de desbetreffende school aan-
gekomen wordt alles uitgestald en 
kunnen de kinderen komen. Als de 
kinderen zijn gaan zitten verteld de 
heer John Braker, als voedingsdes-
kundige van Soweco NV, de kinderen 
waarom het zo gezond is om ’s mor-
gens te ontbijten, wat er wel of niet 
in een gezond ontbijt zit én welke 
invloed een goed en gezond ontbijt 
heeft op de rest van de dag. Je merkt 
aan het verloop van de ochtend dat 
de kinderen zeer geïnteresseerd zijn, 
ze maken voortdurend opmerkingen 
en stellen hun vragen.

oSSENkopJES vERdIENEN

Nadat de voorlichting klaar is 
gaan de kinderen genieten van een 
mooi en gezond ontbijt en gaat de 
interactie tussen John en de kinde-
ren inmiddels nog even door.

Tenslotte krijgen de kinderen alle-
maal een blanco menukaart waarop 
ze zelf, aan de hand van wat ze ge-
leerd hebben, een gezond ontbijt 
moeten invullen. John Braker be-
oordeeld de verschillende menu’s 
op originaliteit én gezondheid. De 2 
kinderen die hier het beste aan vol-
doen krijgen hun menukaart terug 
en die mogen ieder 1 gast (+ max. 1 
huisgenoot) uitnodigen waarvoor zij 
dit menu zullen maken.

Op 21 Februari a.s. om 09.00 uur 
komen alle uitgekozen kinderen 
samen met hun gasten naar 

“De Oude Boksschool” aan de Jan 
Steenstraat om het ontbijt, dat door 
de kinderen zelf wordt gemaakt, te 
gebruiken. Niek Wessels, projectma-
nager van Soweco NV; Sylvia Schuite, 
wijkfunctionaris; Janien Jonker, pro-
jectleider van de Gemeente Almelo 
én Anja Timmer, wijkwethouder 
Ossenkoppelerhoek zullen hierbij 
aanwezig zijn om het belang van 
een gezond ontbijt nogmaals te 
benadrukken.

Bert Brummer, 

Projectuitvoerder Soweco NV



Je eerste 
eigen thuis

maken

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

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

IT’S PARTY
TIME!
Shoeby goes glamour!

VINCENT VAN GOGHPLEIN 23-25, ALMELO              SHOEBYFASHION.COM
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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

zumbAkIDS
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
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HET TOERISTISCH MAGAZINE VAN 
ALMELO IS UIT!  
ALMELO, ALTIJD WAT TE DOEN…

Afgelopen dinsdag 22 januari 
werdt tijdens het Politiek 

beraad het magazine ‘Almelo, altijd 
wat te doen’ door dhr. Egbert  
Willems (voorzitter Stichting Alme-
lo Promotie) overhandigd aan bur-
gemeester John Hermans. ‘Almelo, 
altijd wat te doen’ is een full color 
magazine vol toeristische en recre-
atieve informatie over de gemeente 
Almelo. 

Met dit magazine wil Almelo Pro-
motie de toeristen, recreanten van 
buiten Almelo naar de stad Almelo 
trekken en de inwoners van de ge-
meente Almelo en omgeving infor-
meren over al het moois dat Almelo 
te bieden heeft. Met als uiteindelijke 
doel om Almelo op de kaart te zetten 
als stad waar ‘altijd wat te doen is’. 
Vanaf woensdag 23 januari staat het 
magazine als bladerbare PDF online 
op de homepage van de website: 
www.almelopromotie.nl. Tevens is 
het magazine landelijk te verkrijgen 
bij VVV- en ANWB kantoren, hotels, 
campings, vakantiecentra en horeca.

Het bewijs dat in Almelo, 
altijd wat te doen is!

Noot voor de redactie: Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Linda van der Hauw (Medewer-
ker Communicatie/Marketing en Of-
ficemanager Almelo Promotie) via 
tel. 0546 –  621 785. 

pERSBERIchT
BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE VASTGESTELD 

Het beleidsplan van Stichting Almelo Promotie is op maandag 3 de-
cember 2012 door het bestuur vastgesteld. In het beleidsplan is in-

formatie te vinden over de stichting (o.a. visie, missie, speerpunten en 
doelstellingen), haar taken, het belang en de financiële ondersteuning van 
de evenementen in Almelo. 

Per 1 januari 2012 is Stichting Almelo Promotie operationeel geworden. 
Almelo Promotie kent drie afdelingen: Uitvoering & Coördinatie Evenemen-
ten, Communicatie/Marketing en Toerisme. Om doelbewust, doelgericht en 
op de toekomst voorbereid te werk te gaan is er een beleidsplan opgesteld. 
Dit plan vormt het kader voor de activiteiten en de verdeling van de middelen 
voor 2012 -2016.

Het concept-beleidsplan is gestuurd naar diverse stakeholders in Almelo. 
Hen is gevraagd te reageren. Een aantal reacties is verwerkt in de definitieve 
versie. Het definitieve plan wordt maandag 10 december 2012 gepresenteerd 
tijdens een bijeenkomst met evenementenorganisaties.

Het beleidsplan is vanaf dinsdag 11 december 2012 te vinden in het down-
loadcentrum op de website www.almelopromotie.nl. Tevens zijn in het down-
loadcentrum het aanvraag formulier financiële bijdrage, het formulier met de 
criteria voor de financiële bijdrage, het meldingsformulier en de vergunning-
aanvraag voor de evenementen te vinden.

Visie en Missie 

Stichting Almelo Promotie heeft als missie Almelo als een aantrekkelijke 
stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen 
te profileren.

De Stichting wil gezien worden als een organisatie die resultaatgericht 
evenementen en activiteiten in Almelo ondersteunt, promoot en coördineert. 
Daarbij zorgt zij naast financiële ondersteuning voor verbinding tussen de 
verschillende organisatoren van evenementen en brengt inwoners, bedrijven 
en bezoekers samen. 

Almelo Promotie is genoodzaakt samen te werken en naar creatieve oplos-
singen te zoeken. Het uiteindelijke doel is om Almelo op de kaart te zetten als 
stad waar ‘altijd wat te doen is’. 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de heer Egbert Willems (Voorzitter Stichting Almelo Promotie)  
via tel. 0546 –  822 555. 
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Wist u dat er in de Elisakerk 
speciale vieringen zijn voor 

kinderen?

Bijna iedereen kent de kerstvie-
ringen wel waarbij de kinderen het 
kerstverhaal uitbeelden. Maar na-
tuurlijk is dat niet de enige viering 
speciaal voor kinderen.

De werkgroep gezinsvieringen 
houdt meerder malen per jaar ene 
viering waarin kinderen actief wor-
den betrokken bij het verhaal en het 
thema van de viering.

Zo was er op 9 februari j.l. een 
carnavalsviering waarbij de kinderen 
verkleed mochten komen. Het the-
ma carnaval ging over je masker af 
doen en goed naar jezelf en anderen 
kijken om iemands ware schoonheid 
te zien. De volgende twee gezinsvie-
ringen staan in het teken van palm-
pasen en pasen. 

Met palmpasen wordt verteld 
hoe Jezus Jeruzalem binnen trok. 
Met onze eigen palmpasenstokken 
verwelkomen we Jezus dan in ons 
midden. Ook worden er palmtakken 
gewijd en uitgedeeld om mee naar 
huis te nemen zodat Jezus ook daar 
verwelkomd kan worden.

Met pasen vieren we de weder-
opstanding van Jezus. Dat hij uit de 
dood is herrezen nadat hij op goede 
vrijdag aan het kruis gestorven is. 

Hierbij maken we gebruik van 
een nieuwe paaskaars die ontstoken 
wordt aan het gewijde vuur en die tij-
dens de dienst gezegend wordt met 
wierook en ondergedompeld wordt 
in het nieuwe doopwater. 

Deze kaars zegt ons:  
Jezus was en is voor ons als 

dit licht, begin en einde.

Tijdens beide diensten worden de 
kinderen actief betrokken. Zij mogen 
tijdens de verhalen in de binnen-
kring komen zitten en na het bijbel-
verhaal mee praten over het thema 

WERkgRoEp gEzINSvIERINgEN ELISAkERk
en het verhaal. 

Met pasen word het verhaal zelfs 
uitgebeeld door de kinderen. Daar-
naast zijn er altijd enkele kinderen 
die de voorbedes mogen voorlezen. 
Ook mogen zij samen de offergaven 
ophalen en aan de Pastor geven. 

Zo zijn er bij elke gezinsviering 
kinderen actief bezig, wat voor hen 
prettiger is dan een heel uur stil zit-
ten en luisteren. 

Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan eens een kijkje nemen op 23 
maart (palmpasen) en/of 30 maart 
(pasen) om 17.30 uur in de Elisakerk 
aan de Rembrandtlaan 23.

Voor meer informatie kunt u con-
tact op nemen met de Elisaparochie 
op telefoonnummer 0546-545040 of 
via de mail secretariaat@elisapaz.nl

Werkgroep Gezinsvieringen Elisaparochie

Het lid van de Tweede Kamer, 
de heer Samson, heeft ver-

klaard dat de gepensioneerden en 
ouderen de rijkste groep van onze 
samenleving zijn. Naar aanleiding 
van dat bericht wil ik U een ander 
aspect van rijkdom van ouderen 
voor houden.

Een stokoud echtpaar ging naar 
bed Op het nachtkastje twee bakjes 
met tanden. Vol liefde keek de man 
haar aan. Hij streelde haar rimpelige 
handen. 

En zei; 
"al meer dan vijftig  jaar  
Zijn wij gelukkig meid  

Geloof mij me als ik zeg, 
ik wil jou Voor een miljoen niet kwijt" 

"Dat weet ik jongen" zei zijn 
vrouw" Ook jij bent niet te koop 

en nog niet voor een miljoen 
en dat is een hele hoop"

oUdE RIJkdom.

En ze lagen daar heel tevreden

In de avond van hun leven

Twee mensen die elkander

Zoveel hadden gegeven

Ze zeiden  
"slaap maar lekker hoor"  

Hij gaf haar nog een zoen.

En fluisterde "is de deur op slot? 
Hier ligt voor twee miljoen.

G.J.T

U was er misschien ook wel, de 
Kerstmarkt bij en rondom de 

Stadsboerderij. Diverse kramen 
waar van alles te koop was dat iets 
met Kerst of met de stadsboerderij 
te maken had. Zelfs stonden er jon-
gelui van de Twentse Zorgcentra, 
die een soort Kersttal demonstreer-
den. 

Een stadsboerderij met grote  
financiële problemen, dat was al 
eerder geventileerd vanwege de ge-
meentelijke bezuinigingen. Eén van 
de mogelijkheden om een helpende 
hand toe te steken was en is deelna-
me aan het adoptieplan. 

Op de Kerstmarkt hebben vele be-
zoekers al een bedrag voor dit adop-
tieplan gestort. Dat kan nog steeds. 
Een telefoontje naar 088 4306390 
of een e-mailberichtje naar:  
stadsboerderijbeeklust@dtzc.nl 

Met name voor de mensen van de 
Twentse Zorgcentra die met hun ver-
standelijke beperking op de stads-
boerderij hun werkplezier beleven is 
deelname aan het adoptieplan heel 
erg welkom !! 

JM

STAdSBoERdERIJ.



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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Geachte redactie,

Op 3 januari jl. heb ik zowel in Al-
melo als in Enschede gebruik gemaakt 
van het Openbaar Vervoer. Toen ik 
met mijn O.V.-kaart in Enschede die rit 
wilde betalen, zei de chauffeur dat dit 
niet nodig was gezien mijn leeftijd. Hij 
voegde eraan toe “U bent toch wel in 
het bezit van het Enschedees-pasje?”  
Ik zei dat ik in Almelo woon en niet in 
Enschede. Hij zei dat ik daarom toch 
wel moest betalen en voegde er aan 
toe dat hij en zijn collegae niet begrij-
pen dat Almelo geen gratis vervoer 
heeft voor senioren, terwijl Hengelo 
en Enschede dit wel hebben. 

Toen ik een jaar geleden vernam 
dat aan senioren in Hengelo gratis 
Openbaar Vervoer werd aangebo-
den heb ik contact opgenomen met 
onze toenmalige wijkwethouder, 
Theo Schouten. Hij zei tegen mij dat 
de Almelose gemeenteraad bewust 
gekozen had dit niet in Almelo in te 
voeren. Steeds meer ouderen uit onze 
wijk, en ik neem aan uit de hele stad, 
vragen zich af waarom deze ongelijk-
heid in eigen regio.  Ook voor veel ou-
deren is het toch al een moeilijke tijd, 
vooral op financieel gebied. Gratis met 
de bus naar het ziekenhuis ,de markt, 
het gemeentehuis etc., zal die pijn 
iets verzachten. Ik vraag mij dan ook 
af waarom de gemeenteraad ook nu 
weer heeft gekozen om deze gunstige 
regeling voor ouderen niet in Almelo 
in te voeren. Is dat antwoord ergens 
te vinden? Nu blijft voor betrokkenen 
de onvrede richting het gemeentebe-
stuur  Gerda Kleinburink 

gRATIS opENBAAR vERvoER 
vooR SENIoREN ??

Jaarlijks worden er duizenden 
liters frituurvet door de afvoer 

gegooid zonder dat men nadenkt 
over de gevolgen hiervan. Deze af-
valvetten hopen zich op in de riolen 
wat vervolgens zorgt voor verstop-
pingen. Wanneer de vetten toch bij 
de zuiveringen komen zullen deze 
de zuivering ernstig aantasten. 

Dit kost gemeenten en water-
schappen miljoenen euro’s per jaar. 
Kosten die onnodig worden ge-
maakt, want frituurvet is gemakkelijk 
in te leveren en daarmee help je niet 
alleen de gemeenten en waterschap-
pen maar ook het milieu.

In oktober dit jaar is RIONED, de 
landelijke koepelorganisatie op het 
gebied van riool en stedelijk water-
beheer, begonnen met het uitrollen 
van de campagne ‘Vet, recycle het!’. 
Deze campagne maakt zich sterk 
voor het inzamelen en recyclen van 
afvalvetten. Op steeds meer plekken 
in Nederland verschijnen gele con-
tainers die speciaal ontworpen zijn 
om de afvalvetten in te gooien. Je 
kunt je afvalvetten gratis in een afge-
sloten verpakking in deze containers 
deponeren. De gele containers staan 
in supermarkten bij jou in de stad.

Hergebruik afvalvetten

De gele containers worden eens 
per twee weken geleegd en de in-
houd wordt hergebruikt voor het 
maken van biodiesel. Deze biodiesel 
heeft de zelfde werking als normale 
diesel maar zorgt voor minder ver-
vuiling. De CO² en fijn stof uitstoot 
ligt bij deze biodiesel een stuk lager 
waardoor het goed gebruikt kan wor-
den in de tuinbouw. Ook is biodiesel 
door zijn vrijwel even hoge energie 
opbrengt als bij fossiele brandstof 
erg geschikt voor het opwekken van 
warmte.

hET RIooL, dE NIEUWE  
fRITUURpAN vAN NEdERLANd?

Spek je clubkas

Ook wordt er een grote kans ge-
boden voor sportclubs. Omdat de 
sportclub in Nederland wordt gezien 
als een plaats waar veel mensen sa-
men komen, liggen hier kansen om 
met zijn allen bezig te zijn aan een 
beter Nederland. Sportclubs kunnen 
gratis een gele container bestellen 
en zo mee werken aan verbetering 
van riool, water en milieu. Daarnaast 
krijgt de sportclub voor elke volle 
container een respectievelijk bedrag. 
Dit betekend dat je goed voor het 
milieu bent en daarbij je sportclub 
steunt. En dit allemaal door je af-
valvetten niet meer door de afvoer 
te gooien maar in te leveren bij een 
gele container.

Noot voor redactie:

 Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het cluster commu-
nicatie van waterschap Regge en Din-
kel, telefoon 0629 560722, of u kijkt op 
onze website www.wrd.nl 

Onlangs kwam ik wat oud col-
legae tegen in ons winkel-

centrum, ik had ze lang niet gezien 
en vroeg belangstellend;

Wat doen jullie sinds je met pensi-
oen bent? Albert zegt; ik ben veel op 
reis en fotografeer veel en ik heb klein-
kinderen die houden mij bezig. Bernard 
zegt; ik winkel met mijn vrouw en ik heb 
een volkstuin ,dat houd mij gezond.

Klaas zegt; ik doe opsporingswerk. 
Ik vraag opspo-
ringswerk in wat 
en waar? Hij ant-
woord; iedere dag 
zoek ik mijn bril, 
mijn gebit, mijn 
wandelstok, mijn 
mobiele telefoon 
mijn sleutels,mijn 
autopapieren enz, 
enz. 

G.J.T

oNTmoETINg op hET vAN 
goghpLEIN.



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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In eerdere edities van onze 
Veurbode hebben we al eens 

een en ander geschreven over ge-
zondheid. Onder andere over de 
hoon die ons ouderen ten deel valt 
omdat wij steeds meer zorg nodig 
hebben en dus een toenemende 
kostenpost zijn in de gezondheids-
zorg. 

Recent verschenen er teksten in 
de krant dat er sprake is van een af-
nemende solidariteit in de gezond-
heidszorg vanwege de inkomens en 
opleidingsverschillen. Laag opge-
leiden “gebruiken” meer zorg dan zij 
met hun premie betalen. Hoog op-
geleiden echter betalen meer premie 
dan zij aan zorg gebruiken. Dat die 

gEzoNdhEId. gegevens de solidariteit niet bevor-
deren, begrijp ik. Allemaal aardige 
verhalen, maar het brengt een oplos-
sing voor de toenemende kosten in 
de gezondheidszorg niet dichterbij. 

In ons laatste wijkplatform van 12 
december van het vorige jaar heb-
ben we nog kennis kunnen nemen 
van wat er allemaal kan en wat er 
allemaal mag, maar dan met de we-
tenschap van dat moment. We staan 
nu aan het begin van 2013 en allerlei 
plannen vanuit het regeerakkoord 
komen de komende maanden in de 
Tweede Kamer aan bod om als bin-
dende wet of maatregel ook betref-
fende de gezondheidszorg zaken te 
regelen. Eén ding is zeker we moeten 
allemaal meer betalen, zowel aan 
premie als aan eigen bijdrage.

Wat als bezuiniging in de kos-
ten voor de gezondheidszorg on-
voldoende aan de orde komt is een 
methode, die weinig kost, alleen een 
boel discipline, is de preventie.

We weten het allemaal wel: “voor-
komen is beter dan genezen“ maar 
doen dat vervolgens te weinig. Min-
der en verstandiger eten, meer be-
wegen. Maar ook zaken als roken en 
drinken, het moet individueel op ba-
sis van overtuiging echt minder. Heel 
vervelend !!!! Het zijn zaken, die we 
rangschikken onder de geneugten 
van het leven. We moeten ons helaas 
realiseren dat ze eveneens ingredi-
enten zijn voor ziek worden en een 
vroegere dood ! 

Prikkels om gezond gedrag te sti-
muleren zijn onontkoombaar. Betere 
overheidscontrole op verwerking 
en aanbod van voedingsmiddelen 
in de supermarkt, maar ook betere 
voorlichting over bijvoorbeeld de 
vele E componenten, die etenswa-
ren langer houdbaar maken, maar 
slecht voor allerlei lichaamseigen 
verteringsmechanismen. Misschien 
wel – en dat heb ik al ergens gezien 
– premiereductie bij eigen preventie-
gedrag. 

DUS DOE WAT AAN 
DIE PREVENTIE !!!!

JM



ZATERDAG 30 MAART, 
09.00 T/M 12.30 UUR
WIJKCENTRUM EGBERTUS
ARENDSBOERWEG 3 ALMELO
INFO: O6 - 21 93 65 02
DOE MEE, TAFEL HUREN €4.-
ELKE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND

ROMMELMARKT
ANTIEK, CURIOSA EN BOEKEN

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

Veurbode 201312

Er hangen tot eind februari 2013 
ruim 30 schilderijen van de schilder-
club “Twents Palet” in het Atrium van 
de Beekrede in Almelo. 

Twents Palet is opgericht in april 
2008 en bestaat nu al bijna 5 jaar. 

De schilderclub bestaat uit 8 
enthousiaste schilders, die het liefst 
buiten schilderen. Indien de weers-
omstandigheden dit niet toelaten, 
schildert de groep in het Dok in  
Almelo. 

Bezoekers aan de tentoonstelling 
kunnen de schilderijen dagelijks be-
zichtigen in de Beekrede. Vaak zijn 
het landschappen, die op diverse 
locaties in het prachtige Twente ge-
schilderd zijn. 

pERSBERIchT

zaterdag 30 maart 2013 van 11.00-16.00 

Er zullen vele activiteiten voor kinderen georganiseerd worden, 
maar ook voor de volwassenen is er genoeg te zien en te doen. 

Onder andere zullen Beter Wonen, de gemeente en Scoop aan-
wezig zijn tijdens deze markt met leuke activiteiten.

Voor de kinderen zal er een springkussen komen, kunnen zij paaseieren 
komen schilderen en kan iedereen die dat wil zich laten schminken. Natuur-
lijk zal ook de paashaas aanwezig zijn om de kinderen wat lekkers te geven. 

Mocht u tijdens het bezoeken van de paasmarkt trek gekregen hebben kunt 
u wat lekkers te eten of drinken kopen bij de daarvoor aanwezige stands. 

Natuurlijk zijn dit niet de enige activiteiten en instanties die op de paas-
markt zullen zijn, wilt u weten wat er nog meer te doen is bent u bij deze 

van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op onze paasmarkt. 

Tevens zoeken wij voor deze paasmarkt mensen die graag hun nieuwe 
en /of oude spullen willen verkopen.  Wilt u een plekje op de paas-

markt stuur dan een mailtje naar claudiavandijk@msn.com 

of bel naar 0546-815105 zodat we kunnen kij-
ken of er nog een plekje voor u vrij is. 

Graag tot ziens op onze paasmarkt !!!

Stichting Vrienden van het Goossenmaatspark

pAASmARkT gooSSENmAATSpARk
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Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft een nieuwe prijslijst  
uitgegeven voor 2013.

•	 Geen APK bewijs       € 110.

•	 Geen kentekenbewijs of rijbewijs niet kunnen tonen  € 55.

•	 Rijden zonder rijbewijs      €260

•	 Onverzekerd rijden       € 650

•	 Ondeugdelijke kentekenplaat     € 240

•	 Inhalen waar verboden      € 250

•	 Door rood verkeerslicht rijden     €230

•	 Rechts inhalen       € 275

•	 Over de vluchtstrook rijden     € 320

•	 Geen gebruik maken van autogordels    € 150

•	 Niet handsfree telefoneren     € 350

•	 Parkeren bij parkeerverbod     € 90

Snelheidsovertredingen 10 km p/u € 46,  20km p/u € 111. 30 km p/u €204   
van 31 kmp/u wordt boetebedrag op basis van een individuele beslissing 
vastgesteld

Let op. Deze bedragen zijn exclusief administratie kosten van € 12.50.

Het parkeren bij het winkelcentrum bij parkeerverbod kost € 90. 

G.J.T.

EEN gEWAARSchUWd mENS TELT vooR TWEE!

Nu het wijkcentrum nog dicht 
is vanwege de verbouwing 

vindt, bijvoorbeeld, de Kinderclub ( 
4 t/m 12 jaar ) plaats in de Oude 
Boksschool. Ook de Tienerinloop 
en de Meidenclub van 10 t/m 15 jaar 
komt bijeen in de Oude Boksschool. 
Patricia Kuster is coördinator,  
telefoon: 06 41142577

Activiteiten Oude Boksschool

Op de maandag ochtend de 
koersbal van half 10 tot half 12 en 
op 18 februari wordt het 20 jarig be-
staan gevierd, ook in de Oude Boks-
school. 

De dinsdag morgen is voor  
“ik mijn kind en de school” taalpro-
ject, docente is Willie Swart van 9 tot 
12 uur. Dinsdag 's middags en don-
derdagochtend taalcoach project 
van scoop. 

Woensdag ochtend damesgym -- 
Thea Kamphuis. 

Vrijdagmiddag de muziekschool 
met dans en muziek (zie flyer kalen-
der) en elke 1e vrijdag van de maand 
‘s avonds bingo vanaf al 20.00 uur, 
verder allerlei losse activiteiten zoals 
vergaderingen. Soms iets met be-
trekking tot de ossenkopjes. 

AcTIvITEITEN IN dE WIJk. 

Bij deze wilde ik mij even voor-
stellen! Mijn naam is Helma 

Weinreder en vanaf 1 Januari  heb 
ik de wijk-website ossenkoppeler-
hoek.isonzewijk.nl overgenomen.

Verder wilde ik even iets meer over 
mijzelf vertellen. Ik ben bijna 50 jaar 
en ben al bijna 30 jaar woonachtig in 
deze wijk. Naast het beheer van deze 
wijk-website zit ik ook in het bestuur 
van het wijkplatform en ben redac-
tielid van de wijkkrant de Veurbode. 
Tevens kunt u mij elke 1ste Dinsdag 
van de maand vinden in de buurtbus 
op het Vincent van Goghplein, loopt 
U gerust eens binnen. 

Heeft U vragen over de wijk-web-
site of wilt U graag iets geplaatst heb-
ben kunt U mij mailen op onderstaand 
adres. Nu rest mij nog U allen een ge-
lukkig maar vooral gezond Nieuwjaar 
te wensen en hoop dat wij samen 
de wijk-website up to date kunnen 
houden. 

Helma Weinreder 

helma.o.i.o.w@gmail.com

EvEN vooRSTELLEN!
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vAN dE REdAcTIE.

Wij verkeerden in de veron-
derstelling goede en dui-

delijke afspraken te hebben ge-
maakt afgelopen november 2012 
met het drietal dames, bestuur 
van Het Nieuwstraatkwartier, om 
te proberen de krachten te bunde-
len in een gezamenlijke wijkkrant. 

Ingegeven door de bezuiniging 
ons opgelegd van gemeentewege. 
Ja, het redactiebeleid is dat teksten 
voor de afgesproken sluitingsda-
tum binnen moeten zijn vanwege 
de tijdige distributie voorafgaand 
aan het wijkplatform. Voorts dat er 
advertenties nodig zijn om de wijk-
krant financieel haalbaar te maken. 
Die inbreng vanuit het Nieuwstraat-
kwartier kon uiteindelijk niet wor-
den waar gemaakt, heel erg jammer 
!!

Op deze plaats nog maar eens 
een extra dank aan de adverteer-
ders. Hun steun in dezen is onmis-
baar. Het omgekeerde is natuurlijk 
ook waar; zij hebben uw klandizie 
nodig in de huidige tijd !! Kent u de 
winkel nog niet? Ga eens kijken !!!

Veel lees plezier toegewenst, 
maar vooral ook voel u uitgedaagd 
zaken aan te kaarten, te melden of 
op te schrijven die de wijk, de om-
geving of de samenwerking tussen 
mensen kan bevorderen. Sturen 
naar redctieveurbode@live.nl    Niet 
aarzelen, gewoon doen !!!!

Opbrengst collecte Multiple Sclerose 

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie be-
drag van € 2578 in Almelo opgehaald.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal 
MS Fonds  zich inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van 
leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoe-
kers, artsen, donateurs en vrijwilligers. 

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer 
en wind op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bij-
drage overmaken op giro 5057 te Maassluis!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? 
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, tel.010-5919839 of via www.
nationaalmsfonds.nl

Wekelijks oefenen een aantal 
dansliefhebbers, op maan-

dagmiddag in het Danscentrum 
van Frans Elkerbout.

De dansparen zijn afkomstig van 
diverse dansscholen. Zij dansen ball-
room en latin op hun eigen aange-
leerde manier om daarmee hun ni-
veau op peil te houden.

Natuurlijk wordt er niet alleen ge-
danst. Tijdens de pauze is er een kop-
je koffie en vaak een traktatie door 
één van de deelnemers.

De leeftijd van de dansparen is 
ongeveer 60+. In de loop van de tijd 
heeft een aantal paren moeten af-
haken, een reden waarom de groep 
graag wat uitbreiding zou zien.  
Tijdstip: elke maandag in de maan-
den september t/m mei, feestdagen 
uitgezonderd van 14.00 uur tot ± 
16.15 uur

Locatie: Danscentrum  
Elkerbout, Virulyweg 29 Almelo

Kosten: €3,= per persoon, kof-
fie c,q, thee is voor eigen rekening. 
Heeft u belangstelling om mee te 
dansen en/of wilt u wat informatie 
belt u dan 0546-56 22 19 of 43 39 34

dANSLIEfhEBBERS gEzochT

In memorIam Ben de Jonge.

Eind januari bereikte ons het bericht dat toch nog onverwacht Ben de Jonge 
op de leeftijd van 77 jaar is overleden. De velen, die met Ben mochten sa-
menwerken hebben hem leren kennen als een integer mens en een buiten-
gewone wijkbewoner.

Hij was voorzitter van diverse club's en de koersbalclub was bij hem in goede 
handen. De meeste bekendheid heeft hij gekregen met het voorzitterschap 
van bewonersvereniging " t Brook" met het huzarenstukje van de aankoop 
van 76 huurwoningen voor de bewoners van "tBrook"

Verder heeft hij als voorzitter van wijkcentrumbestuur t'Veurbrook een bij-
zondere positie verworven, mede door de warme menselijkheid die hij uit-
straalde ondanks de handicap die hij had overgehouden aan een operatie.

Onze gevoelens van diep medeleven gaan uit naar zijn vrouw en de kinde-
ren. Wij zullen Ben de Jonge als een buitengewone bewoner van onze wijk 
in herinnering bewaren.

GJT



 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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Wij willen vanuit Beter Wonen de wijkbewoners van de Ossenkop-
pelerhoek graag schriftelijk laten weten dat Selim Dokur zijn 

werkzaamheden als buurtconciërge bij Beter Wonen heeft beëindigd. 

Selims werkzaamheden in de wijk worden door Herman Beckers overge-
nomen. Herman Beckers is te bereiken via telefoonnummer (0546) 85 23 02 
en per e-mail via hermanbeckers@beterwonen.nl. Hij werkt op maandag t/m 
donderdag de hele dag en vrijdag tot 12.00 uur.

Selim Dokur hield dagelijks spreekuur in het wijkkantoor aan de Jacob van 
Ruysdaelstraat. Dit spreekuur komt tijdelijk te vervallen. Wel kunnen onze 
huurders met vragen of opmerkingen dagelijks terecht in ons wijkkantoor 
aan de Wondestraat 59. Herman Beckers houdt daar spreekuur tussen 9.30 
en 10.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Corine Steffens

NIEUWS vANUIT BETER WoNEN



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 27 april '13

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.

Veurbode 201316

Instanties presenteren cursussen en activiteiten tijdens infomarkt 
Wethouder Timmer feliciteert cursisten ‘Ik, mijn kind en de school’ 

Wethouder Timmer feliciteert op dinsdag 12 februari in de Oude Boks-
school in de Ossenkoppelerhoek 23 vrouwen uit onder meer Irak, Iran, Turkije, 
China, en Polen met hun afgeronde cursus ‘ik, mijn kind en de school’. In twin-
tig lessen leerden de vrouwen praktisch om te gaan met de Nederlandse taal 
om hiermee hun betrokkenheid bij zowel het onderwijs van hun kinderen als 
de wijk te vergroten. Voorafgaand aan de feestelijke bijeenkomst is er een in-
fomarkt waar instanties hun cursussen en activiteiten presenteren. De cursus 
‘Ik, mijn kind en de school’ is onderdeel van het project ‘Ossenkoppelerhoek 
van Iedereen’.

Hoe praat je met de leerkracht van je kind, welke keuzes maak je en wat 
biedt de wijk Ossenkoppelerhoek? De cursisten, nagenoeg allemaal moeders 
en oma’s, maakten kennis met organisaties in de wijk en namen onder meer 
een kijkje in een basisschoolklas. In de kortdurende laagdrempelige cursus ‘Ik, 
mijn kind en de school’ stond de vraag centraal wie ben ik, wat kan ik en wat 
wil ik? De cursus is er op gericht deelnemers te betrekken bij het onderwijs 
van hun kind en hun taalbeheersing te verbeteren. Bovendien geldt de cur-
sus als opstarttraject tot het meedoen in de wijk aan vrijwilligerswerk en / of 
wijkactiviteiten. De cursus, in samenwerking met het ROC van Twente, wordt 
gegeven sinds 2011. 

Infomarkt

Voorafgaand aan de feestelijke bijeenkomst waar de deelnemers hun 
cursus afsluiten op 12 februari is er die ochtend een informatiemarkt in de 
Oude Boksschool. Tijdens de informatiemarkt, van 10.00 tot 12.00 uur, krijgen 
de cursisten meer informatie over activiteiten en cursussen van organisaties 
als Scoop Welzijn, Soweco, Buurtzorg, het Sportbedrijf en bijvoorbeeld Loes. 
Wijkbewoners zijn ook van harte welkom. Bezoekers kunnen zich die ochtend 
meteen aanmelden voor activiteiten en / of cursussen in de wijk. 

‘Ossenkoppelerhoek van Iedereen’

De gedachte achter het project ‘Ossenkoppelerhoek van Iedereen’ is dat 
als het met de mensen in de wijk beter gaat, het met de wijk als geheel be-
ter gaat. Het wijkplatform, de woningcorporaties Beter Wonen en St. Joseph 
en de Gemeente proberen dit te realiseren door actief samen te werken met 
buurtbewoners en instanties uit de wijk. Zodat de Ossenkoppelerhoek een 
wijk blijft waar bewoners graag wonen en waar kinderen op een verantwoor-
de wijze opgroeien.


