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Wijkkrant
Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 

voor

39e Jaargang / februari 2014

Tandartsen Többen &
 Vollebregt

Het adres voor:
•	 Schoen	reparatie
•	 Sleutel	duplicatie
•	 Schoen	onderhoud
•	 Podologie	(steunzolen)
•	 Tassen
•	 Portomonnées
•	 Riemen

schoenmakerij

andkroon

ambachtelijk Vakmanschap

Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;  
Tel. 0546-810204.

* Te vinden bij ingang Kruidvat !

PAARDENSPORT

HONDENTRIMSALON

DUIVENSPORT 

TROPISCHE VISSEN

HONDENWASSTRAAT

KNAAGDIEREN

VOGELS

Vincent van Goghplein 29 • 7606 HN Almelo
0546 - 81 32 26 • www.janderoo.nl

• Muziek in het Beeklustpark

• Uitgevoerde klussen door het  
 wijkteam

• Een bericht van Gerrit

• Expositie Rembrandtschildertjes

• Verslag wijkplatform van 11 
 december

• Kerstmarkt van 13 december  
 2013

• Uitnodiging wijkplatform 12  
 maart as

• en nog veel meer ....!

Te lezen in deze wijkkrant 
onder andere:



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

Ik onthoud:
Nanoescha 

Veldhuis
Eddie 

Schoneveld
Martin 
KorteHet leven wordt zoveel mooier voor iedereen met een glim-

lach. Een  slecht (passend) gebit kan u daarvan weerhouden. 

Kom vrijblijvend langs voor de mogelijkheden. 

Dat kan zonder een afspraak of verwijzing van uw tandarts.  

Kosten worden ook in 2014 nog grotendeels door uw zorg-

verzekeraar vergoed.

INFORMATIE?

Bornerbroeksestraat 282 - 7606 BS Almelo 
0546-818059 - www.smittandtechniek.nl 

Bij ons klikgebit 

in één dag!

www.klikgebitin1dag.nl

STT0050

Liever met een 
mooie glimlach!

Acaciaplein 14  | 7606 ET Almelo | 0546 817991

Uw adres voor 
officiële pasfoto’s

4 pasfoto’s

voor 9,45

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

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

0546 - 813 334 www.vredehof.nl



Veurbode 2014 1

Crowdfunding.
Is een alternatieve wijze om een project te financieren. Wat moeten wij daar 
mee als wijkkrant de Veurbode? Wel, het blijven oproepen tot het schrijven 
van een stukje tekst of een leuke foto van “iets” in deze wijk, de response is 
gering. Misschien zijn er wel mensen, wijkbewoners, die de wijkkrant op een 
financiële manier willen waarderen,steunen, daarom crowdfunding.

Het gaat in principe als volgt: Een ondernemer wil een project starten, maar 
heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij 
het project aan op een platform, dat kan de krant of de wijkkrant zijn. Voor 
ons als redactie van de Veurbode geldt dat laatste niet, wij zouden blij zijn 
met elke financiële ondersteuning. Op boven beschreven manier kan ieder-
een melden en investeren in het project. Het idee erachter is dat veel par-
ticulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij 
elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten 
en grootinvesteerders, waarbij er sprake is van slechts één of enkele inves-
teerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt 
men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.

Crowdfunding is rond 2004 ontstaan in de Verenigde Staten. In een aantal 
West-Europese landen is crowdfunding om en nabij 2009 begonnen. Investe-
ring via crowdfunding kan op verschillende manieren plaatsvinden. 

Donaties: De investeerder doneert geld voor een bepaald doel.  
Doneren impliceert dat de  investeerder er niets voor terug krijgt. 

Sponsoring: Het verschil tussen donaties en sponsoring is dat de inves-
teerder een niet-financiële beloning krijgt van de ondernemer. Enkele voor-
beelden zijn een ticket voor een concert, een exemplaar van een cd of boek 
of naamvermelding in een blad. Bij de Veurbode zijn dat in onze ogen de  
adverteerders, die sponsoren waarvoor de Veurbode een advertentie plaatst.  
Dat waarderen wij en juist in deze tijd enorm!!!!!!

En investeringen op een hoger zakelijk niveau, dat is nadrukkelijk niet van 
toepassing bij een wijkkrant, die door amateurs ruim vijfendertig jaar ge-
leden is opgezet en ook nu nog steeds die wijkkrant in de lucht houden.  
Crowdfunding in de zin van een donatie, dat zouden wij erg opprijs stellen! 
En wie niet vraagt krijgt niks, dus ……

Rekeningnummer van onze Veurbode is : NL09 INGB 0749 7336 16 t.n.v. G.P. 
Verwers (inzake de Veurbode).      JM

Gerrit Tijhof heeft zeer tot zijn spijt 
zijn bijdrage aan de Veurbode moe-
ten beëindigen. Vele jaren met zijn 
stukjes, soms hilarisch tekst en niet 
te vergeten zijn inzet met betrekking 
tot de verspreiding en bezorging. 
Zijn public relations babbels zijn al-
tijd ongekend belangrijk geweest!! 
Een letterlijke tik over zijn vingers in 
de vorm van een klein herseninfarct 
noopt hem tot de inzet voor eigen 
herstel. Het uitzicht op verbetering 

is er nog steeds en daar werkt Gerrit, 
hem kennende, met grote wil aan. 
Naar verwachting kan hij zijn mantel-
zorgtaak thuis niet meer zelfstandig 
uitvoeren en dat betekent dat beide 
echtelieden ook zeer waarschijnlijk 
niet weer terug zullen keren naar 
hun appartement, maar zullen ver-
huizen naar een voorziening met 
verzorging. Zodra en als Gerrit de 
mogelijkheid ziet om u nog persoon-
lijk te groeten dan zal daar zeker de 

gelegenheid voor komen, voor nu 
breng ik u zijn groeten!!

Dit is een moeilijk bericht. De steun-
pilaar van de Veurbode al meer dan 
35 jaar!!! Vorig jaar in het februari-
nummer moest ik schrijven dat ik 
zelf bijna het onderspit moest del-
ven met een longontsteking en heb 
daaraan de conclusie verbonden 
dat de redactie kwetsbaar was door 
de ouderdom. Gezien het noodza-
kelijk stoppen van Gerrit wordt dat 
nog eens extra benadrukt. Het is dit 
jaar voor de wijkkrant erop of eron-
der en dat is afhankelijk van u!!!! Als 
zich geen schrijvers van kleine stuk-
jes tekst melden en of geen mensen, 
die een digitale foto willen insturen 
dan is het gedaan met de wijkkrant 
!!! Ja, de financiën zijn ook problema-
tisch, maar daar hopen we voor het 
volgende jaar nog oplossingen voor 
te vinden. Willen we in de wijk samen 
een communicatiemiddel in de lucht 
houden, iets wat je als naslagwerk 
nog eens kunt opslaan en in de hand 
houden dan moeten er zich een paar 
mensen melden. Naar schatting kan 
volstaan worden met een uurtje of 
zes, zeven in de drie maanden als 
noodzakelijke investering van tijd. 
Voorlopig gaan we het jaar 2014 he-
laas zonder Gerrit, maar wel als ook 
een hommage aan hem absoluut 
door. Wie meldt zich aan op redactie-
veurbode@live.nl   ? Niemand ?? Dan 
voorspel ik einde wijkkrant novem-
ber 2014 !!!!!!!!!!!!

JM

Een moeilijk bericht
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Die constateer ik regelmatig zegt u 
misschien, ik ook natuurlijk, maar 
dat zijn dan de beschadigingen van 
het wegdek door de vorst of anders-
zins.. In dit geval wekten van die pre-
cieze ronde gaten met een doorsnee 
van ongeveer tien centimeter mijn 
nieuwsgierigheid. Al een aantal we-
ken eerder signaleerde ik van die 
keurig met asfalt dicht gepleisterde 
voormalige gaten ook al, maar had 
geen antwoord. 

Deze week trof ik een medewerker 
van ENVITA, die zo’n gat dieper stond 
te maken met een handgrondboor 
op de Ledeboerslaan. Het naar bo-
ven gehaalde zand werd zorgvuldig 
naast het gat uitgespreid. ‘tJa dan is 
er de kans te vragen wat daarvan de 
bedoeling is. Er wordt gecontroleerd 
op de mate van vervuiling van dat 
zand. De mate van vervuiling is weer 
bepalend voor het eventueel nodige 
vervangen van dat zand. Moet dat 
dan is natuurlijk de volgende vraag. 
Dat heeft te maken met een moge-
lijke vervanging en of vernieuwing 
van de rioolbuizen en dat geldt de 
Ledeboerslaan en de Rombout Ver-
hulstlaan. Is het zand niet vervuild 
dan hoeft het zand ook niet vervan-
gen te worden bij de aanpak van de 
rioolbuizen, anders wel. Het wanneer 
wordt niet bepaald door ENVITA, dit 
ingenieursbureau doet slechts het 
vooronderzoek. Bent u weer bijge-
praat, ik ook. 

JM

Gaten in het wegdek.

Op onze wijkplatformbijeenkomst 
van 11 december heeft onze voorzit-
ter Joop Martens het voorzitterschap 
overgedragen. De omzetting van 
het oorspronkelijke representatieve 
orgaan wijkplatform sedert 1996 
naar de verenigingsvorm kreeg die 
avond na een lange voorbereiding 
een ja van de aanwezigen. 

Op de nieuwe lijst van bestuur-
ders werden overwegend de zelfde  

personen benoemd. Het was het 
moment om een nieuwe periode in 
te gaan onder een nieuwe voorzit-
ter en wel in de persoon van Nico 
van de Vliet. Wij zijn wel blij dat Joop 
Martens niet helemaal van het toneel 
verdwijnt, want hij blijft als redactie-
lid van de wijkkrant de Veurbode nog 
wel bestuurslid van het wijkplatform 
en is zo ook nog met de wijk en het 
wijkplatform verbonden.

Wij als bestuur hebben hem dan ook, 
mede uit naam van de aanwezigen, 
bedankt voor zijn jarenlange inzet 
met een kistje met heerlijke wijn. Het 
vernieuwde bestuur gaat onder lei-
ding van Nico van de Vliet met grote 
inzet een nieuwe periode in en we 
hopen dat we daar velen uit de wijk 
bij mogen ontmoeten.

H.W.

Bericht door een koerier. Met moeite 
krijgt Gerrit enkele letters op papier. 
Het was een klap bij heldere hemel, 
even niet meer weten wat er aan de 
hand is en de wereld aanzien voor 
een doedelzak.

Het gebeurde in de keuken, gelukkig 
heeft een zeer attente thuiszorgme-
dewerker 112 gebeld en dan lig je 
ook zo maar in een ambulance. Dat 
was de tweede week november. Vele 
keren een ambulance door de straat 
zien en horen rijden en dan dacht ik 
“wie zou er in liggen” en nu was ik 

Wijkplatform

Joop Martens

Laak ik beginnen met u allen een 
goed, gelukkig maar bovenal ge-
zond nieuwjaar te wensen. 

Een aantal van u kwam ik op de di-
verse recepties al tegen en heb ik 
persoonlijk de hand kunnen schud-
den. Ik weet dat dat eigenlijk half 
februari  niet meer mag maar ik vind 
dat ik het niet moet overslaan

Het jaar dat achter ons ligt was een 
bewogen jaar, zeker rondom het 
nieuwe wijkcentrum. De verbouwing 
is nu af en het is prachtig geworden. 
Ik zou hier de oproep willen doen 
om gezamenlijk nu de blik vooruit te 
richten en snel de draad op te pakken 
door het organiseren van activiteiten 
voor, door en mét wijkbewoners. 

Vertrouwde gezichten vanuit De 
Oude Boksschool  zoals Eric Kers en 
Rasoli  staan u met raad en daad bij, 
en zijn onmisbaar om ‘t Nieje Veur-
brook als vanouds gezellig en gast-
vrij te laten zijn.

Een aantal oude activiteiten komen 
terug, maar zeker zullen ook nieuwe 
activiteiten hun plek krijgen.

Om het vernieuwde wijkcentrum 
niet geheel stilzwijgend weer in  ge-
bruik te nemen leek het ons leuk om 
een feestelijke heropening te organi-
seren. Ik wil u dan ook van harte uit-
nodigen om op zaterdag 8 maart tus-
sen 13.30-15.30 uur het wijkcentrum 
te komen bekijken. Om 14.00 zal 
mijn collega Mieke Kuik de officiële 
heropeningshandeling verrichten. 

 Er zijn bij de laatste Wijkplatform 
vergadering die in het kader stond 
van het thema “Groen”, veel vragen 
gesteld over het groen in de wijk. 
Verderop in de Veurbode vindt u 
hier een overzichtje van. Ik kan al wel 
melden dat  Jan Pleijhuis naar aan-
leiding van de vragen over bijvoor-
beeld het braakliggende terrein op 
de hoek Ary Scheffenstraat en Jan 
Tooropstraat,  met buurtbewoners in 
gesprek gegaan.  Daarnaast is naar 
aanleiding van opmerkingen van 
bewoners het gat in de stoep aan 
de Jongkindstraat  gerepareerd en 
is daar een extra afvalbak geplaatst.  
Voor de verdere ontwikkelingen 
verwijs ik u graag naar het eerstvol-
gende Wijkplatform. Jan Pleijhuis zal 
daar zeker aanwezig zijn voor be-
antwoording van de overgebleven 
vragen.

Beter Wonen heeft ook groenplan-
nen, zij willen van ‘kijkgroen’ meer 
‘gebruiksgroen’ maken. Wie hier over 
mee wil denken/praten kan zich mel-
den bij Corine Steffens die dit coör-
dineert.

Ik wil dit voorwoordje afsluiten met 
het project Ossenkoppelerhoek van 
iedereen. We naderen de afronding 
en zijn druk bezig om te kijken hoe 
we u op een leuke manier deelgenoot 
kunnen maken van de opbrengsten. 
Want die zijn er! Sommige heel zicht-
baar; ik denk daarbij aan de bloei-
ende fietsen, de ontwikkeling van de 
Titus Brandtsmahof, het busproject 
etc. Maar veel belangrijker misschien 
nog zijn de projecten die wat minder 
zichtbaar achter de voordeur hebben 
plaatsgevonden; bijvoorbeeld de op-
voedingsondersteuning en de opzet 
van het Topteam. Ook daar hebben 
we goede resultaten geboekt.

Op de laatste stuurgroepvergadering 
van dit project  kreeg ik wel een heel 
bijzondere opbrengst aangeboden; 
een spel dat beter Wonen heeft laten 
ontwikkelen en dat gebaseerd is op 
de oude en nog nieuw te ontwikke-
len activiteiten in de  Ossenkoppeler-
hoek. 

Komend voorjaar ronden we  
“Ossenkoppelhoek van Iedereen” als 

project af, en gaan we 
samenwerken aan een 
agenda van de toe-
komst. We houden u 
hiervan op de hoogte 
want de Ossenkoppler-
hoek blijft van ieder-
een!

Anja Timmer

van wijkwethouder Anja Timmer

Een bericht van 
Gerrit Tijhof

zelf aan de beurt. De behandeling 
begint in de ambulance direct; infuus 
en controles. Van de vele vragen van 
de medici in het ziekenhuis heb ik 
niet veel begrepen, er mankeert me 
medische kennis.

Het drama neemt een aanvang; 
liggen we plots met z’n tweeën in 
het ziekenhuis. Geweldig dat de ver-
pleegsters het zo regelden dat we 
samen konden eten al lagen we niet 
op dezelfde kamer en ook niet op 
dezelfde verdieping. Nu is ons voor-
lopige thuis in Eugeria. Een keus uit 
twee slechte oplossingen, maar er is 
geen andere keus, in ons eigen huis 
terugkomen zit er niet in.

Het eten is er prima, de hazenpe-
per met rode wijnsaus met de Kerst, 
bijvoorbeeld, fantastisch. Tot mijn 
schrik en die van de familie heb ik 
een tweede TIA gehad; de vooruit-
gang in kracht aan mijn linkerhand 
is weer voor een deel teniet gedaan. 
De medewerkers doen allemaal 
vreselijk hun best, maar mijn desori-
entatie maakt soms dat ik er al mid-
den in de nacht uit denk te moeten. 
Klokkijken en lezen gaat niet. De da-
gen en nachten duren lang.

De verhuizing van de tweede ver-
dieping naar de eerste verdieping 
betekent voor de meeste bewoners 
een stap in de richting van naar huis 
gaan. Die eerste verdieping hebben 
we gehaald, maar van een naar huis 
gaan is nog geen sprake. Wellicht 
tzt naar de Titus Brandsmahof, een 
woonsituatie met verzorging. 

“Koamt ‘n  moal langes en good goan“ 

GJT

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



Thema

Uitnodiging!
Om deel te nemen aan het Wijkplatform van 12 maart 2014 om 19.30 uur  

in het vernieuwde wijkcentrum aan de Jan Tooropstraat

“Culturele verschillen in rituelen bij overlijden"
Sprekers bij dit thema zijn mw. G. van Weperen van de ledenvereniging van 

Yarden, de heer Abdülkadir Canli – imam van Almelose Yunus Emre Cami 
moskee en tot slot de heer Dick Tanate namens de Molukse gemeenschap.

Tevens zal het verslag van de wijkplatformavond van 
11 december 2013 worden behandeld.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 12 maart een uitgebreide agenda voor u beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 11 december 2013
Voorzitter Joop Martens heet de 
aanwezigen van harte welkom. Er 
zijn 3 zieken te melden: Gerrit Tijhof, 
bestuurslid en redactielid van de 
Veurbode, heeft een tia gehad maar 
is thans aan het revalideren. Willem 
Kruidhof is bezig met herstelpogin-
gen ivm een ernstige ziekte. De laat-
ste zieke is Dick Tanate. 

Het verslag van de wijkplatform-
avond van 18 september 2013 wordt 
zonder op- of aanmerkingen en met 
dank aan de notulist  goedgekeurd. 

Het thema van deze avond staat in 
het teken van “Groen in onze wijk”.

Jan Pleijhuis, stadsdeelbeheerder 
bij de Gemeente, neemt ons, aan de 
hand van een PowerPointpresenta-
tie, mee naar een aantal probleem-
plekken en groene plekken in onze 
wijken. In met name de Ossenkoppe-
lerhoek zijn veel sociale problemen, 
die vaak hun weerslag vinden in het 
groen in de wijk. Het groenonder-
houd in de wijk wordt gedaan door 
o.a. Beter Wonen, St. Joseph en de 
Gemeente. In het groenonderhoud 
zijn 3 niveaus te bespeuren: laag, 
gemiddeld en hoog. Laag betekent 
alleen wat onkruid e.d. verwijderen 
en hoog is goed verzorgd.  Voor 2014 
zal 5 % aan kosten ingeleverd moe-
ten worden op het groenonderhoud 
in Almelo van ongeveer 3,5 miljoen 
per jaar. In verband hiermee zal sa-
menwerking met buurtbewoners 
gepromoot worden via o.a. over-
loopstructuren, evenementen, pro-
jecten, enz. Een goed voorbeeld van 
samenwerking tussen de instanties 
en de bewoners is bv Bornerbroek. 
Hier coördineert de Gemeente al-
leen maar. Aan de Albert Cuypstraat 
is inmiddels de flat afgebroken. Een 
definitieve invulling van de vrijge-
komen ruimte is nog niet bekend. 
Het vandalisme heeft bijzondere 
aandacht: zoals beledigende teksten 
(worden zsm verwijderd), opblazen 
vuilnisbakken, vernielen hekwerken, 
enz. Een bijzondere pluim voor alle 

betrokkenen bij het Beeklustpark, 
dat heeft een Green Flag Award ge-
kregen, samen met nog 3 andere 
parken in Almelo. Vervolgens leest 
Joop een anonieme brief voor van ie-
mand die zich ergert aan het vanda-
lisme en verwaarlozing. De persoon 
in kwestie durft zich niet bekend te 
maken uit angst voor reacties. Dit is 
natuurlijk erg triest  en te gek voor 
woorden.

Voor verdere informatie zie de web-
site: www.schonewijkweken.nl. Hier 
staat alles over groen in de wijk. Joop 
bedankt Jan voor de uitgebreide uit-
eenzetting. 

Hierna komt de wijkwethouder Anja 
Timer aan het woord.

Zij memoreert dat Eric Kers het ko-
mende jaar het aanspreekpunt en 
assistent-beheerder van de wijkcen-
trum is. De officiële opening van het 
vernieuwde wijkcentrum komt in het 
voorjaar. 

Het project “de Ossenkoppelerhoek 
van iedereen”  is bijna afgelopen. 
Het moet nog geëvalueerd wor-
den, verslag daarvan misschien bij 
de opening. Het wijkspreekuur was 
op de 1e dinsdag vd maand in de 
gele bus op het van Goghplein. Dit 
wordt nu de laatste woensdag vd 
maand van 09.30 u – 11.30 u in het 
wijkcentrum. De buurtcoaches zijn 
inmiddels bezig en zijn geschoold. 
Zij hebben een eigen website: 
www.buurtcoachesalmelo.nl . 

Anja merkt nog op dat er 19 maart 
gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Peter vd Hout van Beter Wonen ver-
telt dat de flat aan de Maardijk ook 
gesloopt gaat worden. De plek wordt 
tijdelijk ingezaaid met als voorbeeld 
het mooie parkje aan de Oude Vee-
markt. Dat is ook van Beter Wonen. 
Joop leest tot slot nog een emotio-
nele mail voor van Broeder Jan. 

Na de pauze geeft Joop nog eens 
uitleg over de redenen waarom het 
wijkplatform een vereniging moet 
worden. Inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel, waardoor een ju-
ridische registratie en die is van be-
lang voor het verkrijgen van externe 
gelden.  Een ander voordeel van een 
verenigingsvorm  is dat de wijkbe-
woners, mits ze lid worden, inspraak 
hebben in diverse zaken, zoals de be-
stuurssamenstelling. 

Het lidmaatschap is beperkt tot allen 
die in de 3 wijken wonen, Ossenkop-
pelerhoek, Beeklust en Groeneveld. 
Op de wijkavonden is echter ieder-
een welkom. De leden betalen geen 
contributie. Over de statuten, die 
ter inzage en op te vragen waren bij 
de secretaris, wordt gestemd. Aan-
gezien de meerderheid ja heeft ge-
stemd, kunnen de statuten naar de 
Kamer van Koophandel.  Omdat er 
formeel een bestuur gekozen moet 
worden, stelt Joop het huidige be-
stuur voor. 

Vraag: Hoe zit het met Mary Schu-
mer-Fidder? Zij woont niet in 1 van 
de 3 wijken. Antwoord: Zij is aange-
wezen als vertegenwoordigster van 
de klankbordgroep Titus Brandsma-
hof en werkgroep de Lach. De leden 
stemmen in met het bestuur. 

Hierna komt de verkiezing van de 
nieuwe naam van het wijkcentrum 
aan de orde. Anja Timmer zal de 
verkiezingsuitslag bekend maken. 
Er waren in totaal 25 inzendingen. 
Aangezien de meeste stemmen 
voor 1 naam waren heeft de jury 
beslist dat het wijkcentrum voort-
aan de volgende naam zal dragen:  
“ ’t Nieje Veurbrook”. 

Wijkagent Henk Buis trekt uit de in-
zendingen 1 naam. De winnares is 
Mary Schumer-Fidder. Zij doneert 
de taart aan Gerrit Tijhof en zijn 
vrouw, die thans een moeilijke tijd 
doormaken. 

Johan de Ruiter neemt namens het 
Rembrandtfiësta het woord. De op-
slag van de materialen aan de Nach-
tegaalstraat is inmiddels verhuisd 
naar een ruimte op het terrein van 
Beter Wonen. Het Rembrandtfiësta 
wordt in 2014 gehouden op 23 en 24 
mei . De opening van de tentoonstel-
ling van de Rembrandtschildertjes is 
op 15 januari in de centrale Biblio-
theek. Het Rembrandtfiësta kan nog 
vele vrijwilligers gebruiken. Meldt u 
daarom aan. 

Na de rondvraag, waar geen noe-
menswaardige vragen zijn  gesteld, 
neemt Joop afscheid als voorzitter 
van het wijkplatform en draagt de 
microfoon, als symbool voor de voor-
zittershamer, over aan de nieuwe 
voorzitter Nico van de Vliet, tot dan 
de vicevoorzitter. 

Nico bedankt Joop voor zijn inzet en 
energie en overhandigt hem namens 
het bestuur een kistje wijn. Anja  
Timer bedankt Joop en overhandigt 

hem uit naam van de Gemeente een 
bos bloemen. 

Hierna bedankt de nieuwe voorzitter 
alle aanwezigen voor hun aanwezig-
heid en inbreng en sluit de bijeen-
komst met de uitnodiging nog even 
na te praten onder het genot van een 
drankje. Volgende wijkplatform is op   
woensdag 12 maart 2014 . 

Hans Bijker

Vuurwerk
Al eens eerder heb ik mede ge-
pleit voor het stoppen van het 
privé gebruik van vuurwerk 
rond de jaarwisseling. Vorig 
jaar heeft de burgemeester een 
poging gedaan het vuurwerkge-
bruik tot een minimum te beperken 
en voorgesteld te komen tot een 
stadsviering en geen particulier ge-
knal, mislukt! Ook dit jaar was het 
weer als vanouds; het geknal begon 
al eind november. 

Ik neem aan dat het toen materiaal 
is geweest dat al van over de grens 
het land is binnen gebracht. Echter 
nog tot lang na 31 december en 1 

januari wordt regelmatig ergens nog 
een rotje, of hoe die dingen allemaal 
ook heten, tot ontploffing gebracht. 
Op verdenking van iets met wapens 
omdat er geknal was gehoord in de 
Gerard Doustraat was de politie ge-
alarmeerd afgelopen 10 januari. Nor-
maliter hoort het vuurwerk rond die 
tijd toch wel te zwijgen. Dus een ge-
wapende politiemacht werd ingezet 
vanwege het dreigende karakter van 
gebruik van  wapens. Twee heren zijn 
aangehouden en opgesloten, maar 
er werden (gelukkig) geen wapens 
gevonden. Wel werd illegaal vuur-
werk aangetroffen, dus werd aange-
nomen dat daar vandaan het geknal 
is veroorzaakt. Donderdag 23 januari 

waren er nog van die lolbroeken die 
hier in de avond het nodige knalwerk 
meenden te moeten laten horen. 
Wat een lol, buurtgenoten de angst 
aan te jagen met nog eens oudjaar 
vieren of een verjaardag met vuur-
werk. Dan hebben we het nog niet 
eens over huisdieren die daar bang 
voor zijn, laat staan de enkele door 
een oorlog getraumatiseerde vluch-
teling, die zich rot schrikt. 

Beste leuke verjaardagvierder verzin 
alstublieft iets anders, dat vuurwerk 
gedoe met risicovol materiaal rond 
de jaarwisseling is al erg genoeg !!! 

JM
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Onderhoud Pieter Lastmanstraat. Klacht over communicatie rondom af-
braak Compaan, het terrein is momenteel gevaarlijk, veroorzaakt overlast in 
de buurt en het is niet duidelijk wat ervoor terugkomt.

Wadi Rembrandtveld ligt er rommelig bij. Vraag in zijn algemeenheid naar 
bladkorven; er is ter plekke uitgelegd dat er geen extra bladkorven geplaatst 
worden, maar men kan wel bellen als er een “bult blad” ligt of gemaakt wordt 
door omwonenden en of kijken op www.schonewijkweken.nl.

Er is onduidelijkheid over de planning betreffende het terrein 
van voorheen de Smorre; het wordt nu als parkeerplek gebruikt.  
Er wordt voorgesteld om regelmatig met bewoners een wijkschouw te  
houden.

Vraag om betere verlichting veldje vóór het vernieuwde wijkcentrum, de 
verlichting is er te weinig en gaat om 20.30 uur uit. Bovendien de vraag om 
een prullenbak. 

Gat in de stoep J. Jongkindstraat en de blikvanger hangt verkeerd om!

Veel van boven aangehaald zaken zijn inmiddels aangepakt door het wijk-
team, beantwoord en of in behandeling, definitieve uitspraken hierover zijn 
te verwachten in het wijkplatform van 12 maart aanstaande. 

JM

Vragen, klachten en opdrachten voor het wijkteam 
naar aanleiding van het wijkplatform van 8 januari jl.

De Elisaparochie biedt al een paar jaar stageplaatsen aan. Leerlingen die op 
het VMBO/HAVO/VWO zitten moeten een maatschappelijke stage lopen van 
30 uur. Zij leren dan dat ze hun tijd kunnen geven voor iemand anders, voor 
het welzijn van mensen. Meestal zijn de stage uren buiten schooltijd. Ze krij-
gen geen geld voor het werk dat ze doen, het is echt vrijwilligerswerk. Het 
doel is dat ze leren dat het leuk is om iets te doen voor mensen om je heen.

Zij kunnen gaan ervaren dat  ze een extra bijdrage hebben aan de maatschap-
pij. Het kan een rijke ervaring zijn die mogelijk de weg opent om later meer 
vrijwilligerswerk te doen. Wij bieden diverse mogelijkheden aan: meehelpen 

Maatschappelijke stage lopen in de Elisaparochie:

met de liturgie of kerstspel; oude-
ren bezoeken en hun levensverhaal 
schrijven; meehelpen met oud pa-
pier inzamelen, meehelpen met kof-
fieschenken. Hier in onze parochie 
lopen momenteel Rani, Cynthia en 
Maarten stage. Maarten is bezig om 
een parochiaan te interviewen. 

Het is de bedoeling dat hij geregeld 
op bezoek gaat en van het levens-
verhaal een boekje gaat maken. 
Rany en Cynthia komen de koffie-
schenk groep versterken. Ze komen 
regelmatig zondagmorgen. U zult 
ze misschien al ontmoet hebben. 
M. Loermans

Yoga houdt je in je dagelijkse leven 
in balans!

Kom jij ook op yoga les?  

Reserveer een  keer per week voor 
je zelf uur en een kwartier. Dan kun 
je genieten van ontspannende li-
chaamhoudingen (Asana's) en de 
hele dag energiek doorbrengen.

Na de yogales heb je meer energie 
om leuke dingen te doen.

Wanneer: dinsdag 18.00 tot 19.15 en 
19.45 tot 21.00 uur.

Wat heeft u nodig om yogales te ne-
men? Een badlaken, warme sokken 
en een warm vest of fleece dekentje 
tijdens het ontspannen.

Locatie: Wijkcetrum het 't Nieje  
Veurbrook Almelo

Meer informatie: 06 24851715  
emineozen@online.nl 

Yoga
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.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

Kapsal  nC

Dames en Heren Kapper
Voor klanten van Carint 

als van daarbuiten.

Elke Donderdag middag, 
Heren kinppen voor € 9.95

Openingstijden: 
Donderdag: 9.00 - 16.00 uur 
Vrijdag:  9.00 - 16.00 uur 
Zaterdag:  9.00 - 12.00 uur

Titus Brandsmahof 3, 7606 SB Almelo 
Tel.: 0546-745 146 - Mob.: 06-111 555 99 

Mail: kapsalon.corine@ziggo.nl

Al jaren lang zijn wij gespecialiseerd in tweewielers.  
Uw adres voor nieuwe- en tweede hands fietsen.  

Tevens doen wij ook aan verhuur en reparatie.  
Kijkt u gerust even bij ons online aanbod van fietsen.  

Tevens willen wij u uitnodigen voor een  
vrijblijvende proefrit op één van onze fietsen.

Nieuwstraat 151-153  7605 AD Almelo 
Tel.: (0546) 81 27 29, info@wild2wielers.nl 

www. wild2wielers.nl
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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!

Expositie Rembrandtschildertjes
Woensdagmiddag 15 januari was het dan zover, de opening van de expositie. 
Alle schilderijen waren natuurlijk voldoende opgedroogd en door behulp-
zame vrijwilligers opgehangen aan de muren op de vierde verdieping in de 
Centrale Bibliotheek. Aangevoerd door stadsomroeper René Coupé kwamen 
tegen 16.00 uur de deelnemende schilders van het project Rembrandt- schil-
dertjes aan op de vloer. Voorafgaande door de luide stem van René en de 
enorme bel werd Gerda Kleinburink aangekondigd, die vervolgens iedereen 
van harte welkom heette. 

Gijs van Aerle als één van de bijna tien vakmensen, als begeleider en leer-
meester, had voor elk van de deelnemende jongelui een persoonlijke beoor-
deling van het geleverde werkstuk. Dat werd zeer gewaardeerd. Mevrouw Tini 
Dekker van de openbare school De Stapvoorde benadrukte het belang voor 
de kunstzinnige ontwikkeling van de leerlingen en vooral de grote belangstel-
ling onder de jeugd om mee te doen. Uit naam van de deelnemende jeugd  
sprak Nartan Apbak enkele woorden en mocht vervolgens het cadeau, dat 
alle kinderen kregen, publiekelijk openen en tonen. Wethouder Van Wouden-
bergh, als portefeuillehouder Cultuur, opende vervolgens de tentoonstelling 
en sprak van een belangrijk jaarlijks fenomeen. Ook het feit dat deze tentoon-
stelling in de Centrale Bibliotheek plaats vond, zag hij als een benadrukken 
van het culturele centrum van de stad. Gerda Kleinburink werd door hem de 
Koningin van de Ossenkoppelerhoek genoemd, een eretitel, die velen uit de 
wijk haar gunnen. Gerda was in een later commentaar zo eerlijk te zeggen in 
plaats van die titel liever een geldbedrag voor het project te hebben willen 
ontvangen, maar helaas zo werkt de gemeente niet (meer). 

JM

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   

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

Welkom  
op het
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De activiteitengroep Beeklust heeft 
haar programma 2014 al weer be-
kend gemaakt en dat ziet er uitnodi-
gend uit. 

De start is op 1 juni met het  
Koninklijk Symphonie Orkest Cecilia 
met een klassiek programma, het 
start om 16.00 uur. 

Vervolgens het Blaaskapellenfesti-
val op 15 juni ’s middags van 13.00 
tot 16.00 uur met de deelname van  
Langenberger Muzikanten uit  
Bathmen, de Luttermuzikanten uit 
de Lutte, de Bonkenbarg Kapel uit 
Oldenzaal en de Grensland kapel uit 
Glanerbrug.

 Een erg gewaardeerd muziekfeest. 
Op 22 juni vanaf 13.30 uur een 
jeugdmiddag met o.a. jeugdcircus 
TUBANTINO uit Oldenzaal en Clown 
CARLO met Ballonnenacts ook altijd 
heel gezellig. 

Een echt Ierse beleving op 29 juni 
met LT Shiprock Sing/Songwri-
ter, Flagellanten uit Giethoorn en 
The Beggars Clan uit Vriezenveen, 
dat is van 13.30 tot16.00 uur. 

Een heel ander genre op, naar wij 
hopen, een zonnige zondag 6 juli 
vanaf 16.00 uur met het Twents 
Jeugd Harmonie Orkest.

 Ook niet meer weg te denken in 
het programma van de Activiteiten 
Beeklust het shantykorenfestival 
met de Schuytenvaerders uit Tub-
bergen, De Schellevissen uit Almelo, 
het Gronauer Shantychor uit Gronau, 
de Sjompiesingers uit Gramsbergen 
en natuurlijk de Oostvaarders uit  
Almelo en wel op zondag 24 augustus 
van 13.30 tot na 17.00 uur.

Een week later al weer, zondag 
31 augustus treden op Born to Pop 
uit Borne en Brasspack uit Enschede 
van 15.00 tot 17.00 uur. 

Het seizoen eindigt op zondag  
7 september met een optreden 
van Operettevereniging Servus en 
dat begint om 16.00 uur. Een mooi 
programma, dat weer georganiseerd 
wordt door de enkel uit vrijwilligers 
bestaande Stichting Activiteiten 
Beeklustpark. Deze mensen zetten 
zich in voor een gratis toegankelijk 
afwisselend jaarprogramma. Er moet 
gezorgd worden voor subsidie- en 
sponsorgelden en contacten gelegd 
worden met koren en bands! En niet 
te vergeten dat er bij de evenemen-
ten steeds weer stoelen voor de toe-
schouwers staan en dat er diverse 
versnaperingen aanwezig zijn! Een 
geweldige klus. Ik wens jullie veel 
mooi weer !!   JM

Muziekfeest Beeklustpark 2014
Per 1 januari zijn de corrigerende 
maatregelen van de overheid om 
ons weggebruikers scherper bij de 
les te houden aangescherpt. Natuur-
lijk zijn er een aantal overtredingen, 
die we niet echt met opzet begaan, 
maar helaas ook zeer veel die echt 
met het bewuste risico worden be-
gaan. Het geen voorrang verlenen 
waar dat verplicht is, het niet hands-
free telefoneren tijdens het chauffe-
ren in de auto, het niet tijdig stoppen 
voor een rood licht zijn daar voor-
beelden van. Het zijn allemaal regels, 
die gezien worden als een overeen-
komst tussen mensen om een chaos 
te voorkomen. Tja, als de eerdere 
correctiemaatregelen niet echt lei-
den tot een betere verkeersdiscipline 
een houding van meer respect ten 
opzichte van de mede weggebrui-
ker dan is de consequentie hogere 
boetes. Ik las een aantal tarieven en 
ik schrok. Nee gelukkig las ik het niet 
op een verzoek tot betalen, maar in 
de krant. Niet stoppen op of na aan-
wijzing door een agent kost € 370,-. 
Het door roodlicht rijden – en dan 
heb je de fase van oranje al gehad – 
kost u € 270,-. Het geen voorrang ver-
lenen waar dat verplicht is – op een 
verkeersdrempel bijvoorbeeld – het 
kost je toch maar even € 230,-. Ook 
het niet handsfree telefoneren kost € 
230,-. Een achterlicht dat niet functi-
oneert € 90,-. Fietsverlichting die niet 
werkt kost € 55,-. Het geen richting 
aangeven op de fiets kost toch nog 
even € 35,- En iets waar je niet direct 
aan denkt, ik zie dat zodra het kouder 
wordt, is goed schoonmaken en dus 
ijs en vochtaanslag vrij de autoruiten 
schoonmaken. Als je daarop word 
aangesproken door de politie en de 
autoruiten laten onvoldoende zicht 
toe dan kost dat € 360,-. NB Alleen al 
door daar nadrukkelijk meer toezicht 
op te houden en dus zo nodig boe-
tes innen, daar zou de Veurbode mee 
geholpen zijn. Waar wachten we ei-
genlijk nog op??????? Alles overzien-
de toch wel heftige bedragen, vind 
ik. Je kunt daar toch maar beter niet 
tegenaan lopen. 

JM

Boetes.

De jaarlijkse Kerstmarkt van de stads-
boerderij hebt u natuurlijk niet ge-
mist. Hoewel de voorspellingen voor 
het weer niet geweldig waren was de 
belangstelling groot. De organisatie 
door medewerkers, vrijwilligers en 
pupillen van de Twentse Zorgcentra 
hadden een markt uitgezet, die zich 
uitstrekte zelfs tot in het straatje van 
de Titus Brandsmahof.

Een keur van kramen van zowel hob-
byisten als professionals en niet te 
vergeten zelfs zanggroepen. Een leu-
ke happening!! Dingen om te snoe-
pen, warme zaken als soep en din-
gen om in de kerstboom te hangen, 
teveel om op te noemen. 

De Twentse Zorgcentra heb-
ben daar zeker eer mee inge-
legd. Gerda Kleinburink was bijna 

De Kerstmarkt van 
13 december.

Marjolein’s Bloemboutique
Voor al uw bloemen en planten, tevens bruids- en grafwerk.

Bij ons heeft u een leuk boeket voor een leuke prijs

Nieuwstraat 80-82,   0546 - 829758   Almelo

0037976.pdf   1 16-2-2010   11:06:36

onherkenbaar,gekleed in 
een Dickens creatie. Of 
het de verkoop van haar 
spulletjes heeft bevordert 
weet ik niet, maar het le-
verde wel een leuke foto 
op. Nog steeds geldt dat 
de kinderboerderij enige 
ondersteuning erg goed 
kan gebruiken, daarom is 
er een adoptieplan. U kunt 
voor een bepaald bedrag 
een dier adopteren voor de duur van 
een jaar, informatie daarover geven 
ze graag op de  kin-
derboerderij; ook te 
vinden op de website 
w w w. d e t w e n t s e -
zorgcentra.nl

JM
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’t Nieje Veurbrook
Jan Tooropstraat 27, 7606 JS Almelo - Tel: 0546 45 77 42 

Openingstijden: 
Maandag, dinsdag woensdag en donderdag van 8:30 tot 17:00 uur 

Buiten deze tijden openingstijden op aanvraag

’t Nieje Veurbrook is een accommodatie waar buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten, vergaderen, actief met elkaar kunnen bezig zijn. De ontmoetings-
ruimte is de plaats waar alle bezoekers ’t Nieje Veurbrook binnen komen.  
In ’t Nieje Veurbrook is een bar, een biljart, tv, vergaderruimte en een grote 
zaal. Het gebouw is voorzien van draadloos internet voor gebruikers/bezoe-
kers. In het gebouw zijn multimedia voorzieningen aanwezig terwijl de grote 
zaal uitgerust is met een professionele geluidsinstallatie.U bent van harte wel-
kom om gebruik te maken van deze ruimte en contact te leggen met mede 
wijkbewoners. Ook is het mogelijk om in ’t Nieje Veurbrook cursussen bij te 
wonen of te organiseren.

ORGANISATIE EN PERSONELE BEZETTING  - ’t Nieje Veurbrook is een wijkac-
commodatie en maakt onderdeel uit van stadsdeel Zuidwest. Van de Ge-
meente Almelo. Het beheer en exploitatie valt onder Accres Exploitatie BV, 
Apel-doorn.

VERHUUR - Ruimtes in ’t Nieje Veurbrook kunnen in overleg met de be-
heerder worden gebruikt door wijkbewoners die geen subsidie ont-
vangen en die de ruimte willen gebruiken voor zaken die in het belang 
zijn van de wijk (b.v. straat- en buurtoverleg, wijkgerichte activiteiten). 
Voor overige activiteiten is ruimte in ’t Nieje Veurbrook te huur. Voor be-
paalde gelegenheden in de privé sfeer is het ook mogelijk ruimte en fa-
ciliteiten te huren informatie hierover bij het beheer van ’t Nieje Veur-
brook biedt géén ruimte aan als oefenruimte voor muziek-bands enz..  
Voor informatie: ’t Nieje Veurbrook tel.0546 - 45 77 42.

ACTIVITEITEN - In ’t Nieje Veurbrook is ruimte voor een verscheidenheid aan 
activi-teiten. Heeft u een idee voor een nieuwe activiteit? Neem contact op 
met het beheer van ’t Nieje Veurbrook, 0546 45 77 42. 

EXPOSEREN IN MFA ENINVER - In ’t Nieje Veurbrook is ruimte voor 
gratis exposeren van schilderijen, foto’s e.d. Hebt u belangstelling om uw 
kunstwerk(en) onder aandacht van een breed publiek te brengen neem dan 
contact op met het beheer van ’t Nieje Veurbrook, 0546 - 45 77 42. 

BINGO - Meestal wordt er iedere eerste vrijdagavond van de maand in 
’t Nieje Veurbrook een gezellige bingo gehouden. Er zijn vele leuke prijzen, 
Bovendien zijn er snacks te koop. De startprijs is inclusief het eerste kopje  
koffie/thee. Aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00uur. Voor info de heer  
Gerard Bloemendaal tel 06 481 737 57.

KOERSBAL - Elke dinsdagmiddag is de koersbalgroep actief in ’t Nieje Veur-
brook. Koersbal is een sport waarbij wordt gespeeld op een vilten mat waar-
op de spelers de ballen in de ‘juiste koers' proberen te rollen. In ’t Nieje Veur-
brook wordt recreatief gespeeld, daarnaast doet de groep regelmatig mee 
aan toernooien en competities. Dit gaat in onderling overleg. Tijd: Dinsdag-
middag 13:30 tot 15:30 uur. Begeleider: Jan Oude Breuil  0546 82 05 44.

SCHILDERS/CREATIEF CURSUSSEN - Op dit moment zijn er geen schilder en/
of creatief cursussen in ‘t  Nieje Veurbrook. Er is ruimte voor dergelijke cur-

sussen. Wilt u als begeleider een der-
gelijke cursus organiseren of er aan 
deelnemen  neem dan contact op 
met beheer 0546 45 77 42

BILJARTEN - Er komt t.z.t. weer de 
mogelijkheid om tegen betaling te 
biljarten in ’t Nieje Veurbrook Voor 
informatie neem contact op met 
beheer tel 0546 45 77 42

OUDERENGYMNASTIEK - Onder 
deskundige en enthousiaste lei-
ding van Thea Kamphuis wordt elke 
woensdagmiddag 13:30 tot 15:00 
uur door een groep senioren aan de 
conditie gewerkt middels gymnas-
tiek. Voor info en/of opgave kunt u 
bellen met mevrouw Thea Kamphuis  
tel 06 486 691 21

COUNTRY en LINEDANCE - Op de 
woensdagavond wordt er in ’t Nieje 
Veurbrook onder begeleiding van 
Peter van Houten door de “Maple 
Tree Dancers” 19:30 tot 22:00 uur ge-
zellig gedanst op western muziek. 
Voor info. De heer Peter van Houten 
tel 06 348 741 00. 

TAI-CHI - Op dit moment zijn er geen 
Tai-Chi of vergelijkbare beweging 
activiteiten in ’t Nieje Veurbrook. Er 
is ruimte voor een dergelijke acti-
viteit. Wilt u als begeleider een der-
gelijke cursus organiseren of er aan 
deelnemen neem dan contact op 
met beheer 0546 45 77 42

KLEURRIJK KOKEN - Kleurrijk koken is 
een kook activiteit van mensen uit en 
voor mensen in deze week. Het ko-
ken/eten vanuit verschillende cultu-
ren vindt plaats een keer per maand. 
Voor informatie neemt u contact op 
met Willemien Schippers tel: 0546 
74 54 13.

KOKEN IN ’t NIEJE VEURBROOK -  
Op dit moment zijn er geen buurt 
kookactiviteiten in ’t Nieje Veur-
brook. ’t Nieje Veurbrook is voorzien 
van een mooie en goed uitgeruste 
eetkeuken. Er is dus ruimte voor der-
gelijke activiteit. Wilt u als begeleider 
een kookactiviteit organiseren of er 
aan deelnemen  neem dan contact 
op met beheer 0546 45 77 42 

Houtsnijclub “De Hoaltsnieders” -  
In ’t Nieje Veurbrook wordt elke 
maandagavond van 19:00 tot 
22:00uur enthousiast gebeiteld door 
een groep housnijders zowel in het 
platte vlak als 3 dimensionaal. Voor 
informatie kunt u contact opnemen 
met Nico Schipper tel 0546 86 54 42

KINDER-, TIENER-, MEIDEN- en JON-
GERENWERK (SCOOPwel-zijn Almelo)
Voor informatie over de woensdag-
middagclub, jonger/ tienerinlopen, 
meidenclub etc. kunt u contact 
opnemen met Patricia Kuster van 
SCOOPwelzijn tel 06 411 425 77. 
P.kuster@scoopwelzijn.nl . 

WIJKSPREEKUUR - Heeft u vragen 
over de leefbaarheid of verbeterin-
gen  in de wijk dan kunt u elke laatste 
woensdag van de maand van 09:30 
tot 11:30 uur contact leggen met de 
Wijkagent Henk Buis, de stadsdeel 
beheerder groen Jan Pleijhuis, de 
stadsdeel coördinator Sylvia Schuite 
en de wijkondersteuner Anne-Ma-
rie Pleijhuis. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met Anne-Marie 
Pleijhuis tel. 06 239 290 04

BREDEBUURTSCHOOL.(BBS) - Voor 
informatie over de brede buurt-
school kunt u contact opnemen met 
Ingeborg Askes van SCOOPwelzijn 
tel. 06 124 993 22 of i.askes@scoop-
welzijn.nl. 

Een greep uit de groep overige ge-
bruikers van ‘t Nieje Veurbrook.  
Residentie Buitenzorg; Beter Wonen; 
Vogelvereniging “Edelzang”; dans-
groep “Halmata”; Jeugdzorg Overijs-
sel; Gemeente Almelo; 

Het kan haast geen toeval zijn dat ik 
in de Twentse Courant Tubantia van 
vrijdag 31 januari las dat het CDA 
in de eerstkomende raadsvergade-
ring een motie wil indienen, waarin 
wordt gevraagd de burger actief te 
betrekken bij de discussie over de 
vraag wat de belangrijkste taken van 
de gemeente zijn. Vreemd voor een 
politieke partij, die al jaren deel uit-
maakt van het College van B&W en 

blijkbaar de afgelopen jaren zo maar 
wat heeft gedaan. De wil van de bur-
gers wordt geuit bij de verkiezingen 
en vervolgens zou het van goed luis-
teren getuigen als er met een grote 
regelmaat contact met die burgers 
werd gelegd en onderhouden.

Nu juist dat laatste gebeurt niet; één 
keer gekozen en dan lekker zitten 
besturen en lullen met vriendjes, dat 
is wat veelal gebeurd. Terwijl de bur-
ger van Almelo behoefte heeft aan 
een voortdurend luisterend oor en 
een bereidheid ook van daaruit ook 
te handelen. Ik geeft toe dat is niet 
simpel, het kost tijd en inzet van de 
gekozenen om dat met regelmaat te 
doen. Helaas zien en horen we ook 
met een grote regelmaat van fricties 
in de wat grotere fracties – en met 
name de bestuurlijk verantwoorde-
lijkheid dragende fracties – over wat 
een lid van die fractie wel of juist niet 
mag zeggen. 

Een beknotting van de vrijheid van 
een volksvertegenwoordiger(ster) en 
dat gaat in het algemeen over machts-
zaken, daar waar een wethouder het 
zelfde partijstempel draagt en gehol-
pen en of gesteund moet worden ook 
al is er vanuit de burgerij protest. Het 
partijbelang of het wethoudersei mag 
niet gestoord worden. 

Het zou in de verkiezingen niet moe-
ten gaan om de macht, maar om 
een luisteren naar de wensen van 
de burgers van Almelo en proberen 
daar een antwoord, een doen,  op te 
formuleren. We wensen niet zozeer 
de deelnemende partijen een suc-
cesvolle verkiezing maar de burgerij 
van Almelo opdat zij gedaan krijgen 
wat ze met elkaar graag gerealiseerd 
willen zien. Mijn tekst kan natuurlijk 
niet leiden naar een stemadvies, al 
heb ik wel een duidelijke sympathie 
en weet ik hoe ik ga stemmen. U ook? 

JM

Verkiezingen op 19 maart.

 In augustus 2013 kreeg ik de vraag 
of ik de inrichting en de opstart van 
de wijkaccommodatie aan de Jan 
Tootopstraat 27 wilde organiseren 

en begeleiden. Beginnende met 
een plan en inventariserend wat 
er beschikbaar aan middelen (er 
moest ook inventaris van de “oude 
Boksschool aan de Jan Steenstraat 
hergebruikt worden) zijn we begin 
november begonnen met inrichten. 
Eind november konden voorzichtig 
beginnen om een aantal activiteiten 
weer te laten plaats vinden. Dit wa-
ren de taallessen en een aantal ver-
gaderingen. De afspraak was toen de 
we dan januari 2014 weer nagenoeg 
volledig van start zouden gaan.

Dit is in grote lijnen ook gelukt. De 
inrichting heeft nog niet volledig 
plaats gevonden maar dat heeft 
meer te maken dat we met het bud-
get dat we kregen voorzichtig om 
moesten gaan om het wensenpakket 
zoals we dat voor ogen hadden voor 
wat nu ’t Nieje Veurbrook heet zo op-
timaal mogelijk te realiseren.

We hebben nog een aantal wensen en 
het ziet er naar uit dat we ook die nog 
binnen het budget kunnen invullen.

We zijn nog met wat aankleding bezig 
van zoals de bar, schilderijen aan de 
muur etc. Zowel de entree als de grote 
zaal (de voormalige sportzaal) voor-
zien van (nieuwe)lampen. Mogelijk dat 
er nog een separatiewand in de grote 
zaal en een consumptie uitgifte punt/
pantry gerealiseerd kan worden.

Het biljart moet nog terug geplaatst 
worden en zo blijven er best nog een 
aantal zaken op ons bordje liggen 
war we de komende maanden mee 
verder kunnen. Het gebouw is onder-
tussen uitgerust met draadloos inter-
net en via de ICT bekabeling willen 
we nog een agenda-tv operationeel 
maken zodat u bij binnenkomst kunt 
zien wat er te doen is en waar uw acti-
viteit plaats vindt.

Kortom we zijn een aardig eind in de 
goede richting maar ik zou willen zeg-
gen kom een kijken en laat u verrassen.

Namens beheer ’t Nieje Veur-
brook wens ik u van harte welkom.  
Dick Smit Beheerder. Tel: 0546 45 77 42 
e-mail: dsmit@accres.nl

Beste lezers van de Veurbode,



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
't nieje veurBrook 457742
contact groeneveld/wijkPlatform

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

Belangrijke  
telefoonnummers 
Alarm voor

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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Van de redactie.
Geachte lezer(es) wat een gepuzzel 
zo’n wijkkrant. Adverteerders be-
naderen en vragen of ze nog eens 
weer meedoen en nieuwe zoeken 
en vragen; tijd, tijd en ja, lichaams-
beweging van het op de fiets rond-
toeren. Die adverteerders verdie-
nen onze grote dank, reden hen 
nog eens in uw aandacht aan te be-
velen!! Een warm welkom ook aan 
de nieuw benaderde adverteerders, 
die bereid zijn ons te steunen; wij 
waarderen dat zeer!! En dan het ge-
puzzel hoe maken we de wijkkrant 
goedkoper, dat resultaat ligt voor 
u. Het is minder glanzend, absoluut 
minder luxueus met alleen al de 
foto’s, waarvan sommige helaas nu 
in zwart wit staan afgedrukt. Echter 
dat kan om financiële redenen niet 
anders. Op de inhoud valt wat op 
te merken; de bijdragen van Gerrit 
Tijhof ontbreken, zie elders in deze 
wijkkrant het waarom. 

Wij willen er als redactie graag de 
moed in houden, maar uw steun 
wordt node gemist. Een stukje tekst 
over wat u heeft gezien of beleefd 
in de wijk, misschien wel een leuke 
foto. Een speciale prijs gewonnen 
met de bingo? Ook leuk om dat 
melden, dat geldt ook voor het 
maken van een leuke wandeling 
in de buurt of een winkel, die het 
aanbevelen waard is. Sturen naar 
redactieveurbode@live.nl, maar 
schrijven van een briefje kan ook, 
daar redden we ons ook wel mee! 
Inleveren in de brievenbus in ons 
wijkcentrum.

Ja, het oogt nog wel hetzelfde, maar 
steekt echt anders in elkaar met de 
minder kleurige pagina’s. We horen 
graag uw commentaar !! Dat laatste 
is ook nodig om te weten of u het 
de moeite waard vindt dat we door-
gaan met een wijkkrant. Ook uw 
echte medewerking is echter daar-
voor nodig. Ondanks alles wensen 
we u veel leesplezier. 

redactieveurbode@live.nl

Ook in het ’t Nieje Veurbrook is er 
elke eerste vrijdag van de maand 
weer een grandioze bingo. 

De zaal gaat open om 19.00 uur en 
om 19.30 uur beginnen we met 
de  eerst bingo ronde. Eerst plankje  
€ 2,50 elk plankje daarna € 1,50

Data voor de komende bingo zijn :

7 februari - 7 Maart - 4 April - 2 Mei.

Komt Allen!!!

Natuurlijk hebt u het de afgelopen 
weken zelf ook wel zien gebeuren, 
het langzaam vergaan van de flat aan 
de Albert Cuypstraat tot gruis. Nu ligt 
er inmiddels een netjes bijkans glad 
gestreken plek van zand met op de 
oostkant de weer opgestelde  speel-
toestellen. Nog even en dan kan het 
hek er ook weer omheen vandaan 
gehaald worden. 

Een definitieve bestemming is er nog 
niet; de buurtbewoners is gevraagd 
ideeën aan te dragen voor een tijde-
lijke invulling. Na twee bijeenkom-
sten is er met vijf buurtgenoten een 
plan uitgewerkt. Ingezaaid met gras 
en een bankje, maar misschien dat 
er nog een aantal speeltoestellen bij 
komt en dus is er straks  veel ruimte 
om te spelen. Daarnaast komt er 
ruimte om te voetballen. 

In de winter kan dat veld onder water 
worden gezet om te schaatsen. Ver-
der komt er een bloementuin en zal 
een boomkunstenaar (met een ket-
tingzaag) een soort totempalen ma-
ken. Straks met een openingsfeestje 
met de directe buren, die hopelijk 
ook meehelpen voor hulp en onder-
steuning, wordt het allemaal duide-
lijk. U bent wellicht net zo nieuwsgie-
rig als ik, misschien meldt u zich wel 
aan om mee te helpen??

JM

Albert Cuypstraat.

De afgelopen paar jaar verscheen de gele oude Amerikaanse schoolbus met 
een zekere regelmaat bij ons in de wijk. We hebben zelfs een periode gehad 
dat ‘ie elke week ergens anders in de wijk stond. De opzet was contact met u 
te leggen als wijkbewoner en te spreken over wat u dwars zat of wat u graag 
zou willen. 

Het wijkteam, bestaande uit Sylvia Schuite, stadsdeelcoördinator van de 
gemeente, Jan Pleyhuis, stadsdeelbeheerder van de gemeente, Anne-Marie 
Pleijhuis , wijkondersteuner Scoop Welzijn en Henk Buis, wijkagent willen u 
nu graag ontmoeten in het vernieuwde wijkcentrum.

Ze zijn daar elke laatste woensdag van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
Gewoon een kopje koffie drinken of een klein probleempje aankaarten, mis-
schien een klacht over groen/losliggende tegel of een leuk plan voor een 
activiteit, het team wil u graag helpen. U mag op voorhand ook bellen met 
Anne-Marie 06 23929004

JM

De bekende gele bus  
“Ossenkoppelerhoek van iedereen”.

November vorig jaar stond dat in de 
krant, een mevrouw in Rotterdam, 
die tien jaar dood lag en die door 
niemand werd gemist. Haar doch-
ter had een slechte relatie met haar 
en had de moed om tot gesprek te 

komen opgegeven. In Amsterdam 
liggen op een gemiddeld dag nog 
vijf onontdekte overledenen; om de 
dag wordt iemand gevonden die al 
langer dan 24 uur dood is. Ik geef toe 
het zijn beduidend grotere steden 
dan Almelo met zijn ruim 75.000 in-
woners, maar ik zou het een heel ver-
velend idee vinden dat ik moest con-
stateren dat een mevrouw of meneer 
die ik een poosje niet heb gezien 
enkele dagen dood thuis ligt. Schul-
dig voelen is misschien een te groot 
woord, maar mede schuldig zijn wij 
als mede wijkbewoner dan toch wel. 
Nee, het zijn niet alleen de mede-
wijkbewoners en of buren, maar ook 
zeker de betreffende persoon zelf, 
die verzuimd heeft een kennissen- of 
vriendenkring in stand te houden. 
Het Nationaal Ouderenfonds pro-
beert vereenzaming van ouderen te 
voorkomen en dat doet zij niet al-
leen. Er zijn meerdere instanties die 
zich bewust zijn van het belang van 
contacten en onderlinge contacten 
van en met ouderen. Nu nog meer 
gepropageerd wordt dat we langer 
zelfstandig moeten blijven wonen is 
het zaak lid te worden en te blijven 
van kringen of verenigingen. Als we 
een beetje bij de pinken blijven  re-
gelen we dat zelf, als dat niet zo is, is 
het een taak van ons als buren en of 
kennis/wijkbewoner. Ook een instel-
ling als Scoop bekommert zich om 
dat fenomeen en organiseert con-
tactmomenten, bijvoorbeeld in de 
Titus Brandsmahof. Bijvoorbeeld: het 
huiskamerproject elke dinsdagmor-
gen van 9:30u tot 13:00u komen we 
gezellig 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 bijdrage voor het 
huiskamerproject is 2,50 euro per 
persoon. Ook kent Scoop het inloop-
spreekuur bij Titus Brandsmahof. Op 
woensdagmiddag van 13:00u tot 
15:00u kunt u hier kunt u ook terecht 
met al uw hulpvragen. Het kan pret-
tig zijn om met iemand over uw situ-
atie te praten. Heeft u nog vragen 
aan Scoop, bellen kan ook, dan met 
Hicran Icin, telefoon 06 53 44 98 53 of 
met Lianne Krajenbrink, telefoon 06 
53 17 51 70. 

Tien jaar  
dood thuis liggen.

Gewoon zelf iets ondernemen?  Kom 
gewoon een bak koffie drinken in 
het vernieuwde wijkcentrum en stil-
aan komen die contacten er dan ook 
wel.     JM



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 bovenge-
noemde wijken. De informatie kan 
komen vanuit wijkactiviteiten en 
bewonersgroepen, gemeente en in-
dividuele personen, die iets aan de 
mede wijkbewoners kenbaar wil-
len maken. De redactie heeft haar 
eigen verantwoordelijkheid voor 
de inhoud van de Veurbode en kan 
derhalve kopij weigeren waarvan 
zij vindt dat deze de algemeen 
geldende normen en waarden 
overschrijdt. 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 zonodig 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 19 april '14

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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De afgelopen maand verscheen er een boek, waar ik me zeer door voelde 
aangesproken onder de titel “Oud worden zonder het te zijn”. Professor Dr. 
Westendorp schrijft daarin, dat we oud gaan worden. Oud worden lijkt me 
wel fijn, maar de mate waarin of de wijze waarop is en blijft de grote vraag. 
Een groot deel van de mensen, die nu 65 jaar is, wordt 90 jaar of ouder voor-
spelt Westendorp. Het eerste kind dat de 135 jaar haalt is inmiddels al gebo-
ren beweert hij. Met op je netvlies een oudere van zeg tachtig jaar, die schui-
felend achter een rollator niet meer weet of het maandag of woensdag is en 
vervolgens zijn zoon of dochter niet herkent lijkt het ouder worden niet zo 
aantrekkelijk. Het kan best zo zijn dat je wat mankeert, maar daarom hoeft 
het leven nog niet afgewaardeerd te worden tot nul en geen waarde, vindt 
Westendorp.

 Eind 1800 was de levensverwachting tot zo rond de 65 jaar, dat gegeven 
heeft heel lang een rol gespeeld, onder anderen in het pensioenstelsel. Maar 
de man of vrouw van 65 jaar van begin 1900 is wel een geheel andere dan 
zijn of haar leeftijdgenoot van nu. Bijna iedereen van die leeftijd heeft nu een 
relatief comfortabele behuizing en komt niet om van de honger. Een versle-
ten knie kan, maar ook andere lichaamsdelen, zelfs worden vervangen. Die 
mevrouw of meneer wordt nu meestal gelukkig gezond veel ouder. Heel be-
langrijk acht Westendorp dat ouderen hun eigen regie houden, zich niet het 
oud zijn te laten aanpraten. Gebruik maken van de mogelijkheden tot bewe-
gen en tot het onderhouden van contacten is wat anders dan afwachtend op 
bed gaan liggen. Meedoen, niet om elk wissewasje denken “ik blijf maar in 
huis, want ….”. Een ommetje lopen, een boodschap doen, een kop koffie bij 
iemand gaan drinken of met iemand in bijvoorbeeld een café of wijkcentrum. 
Een telefoon – alleen dat al is een betere situatie dan rond 1900 – maakt het 
mogelijk een bezoek te vragen of te regelen. De conclusie van Westendorp is: 
oud zijn is niet erg, is geen straf, maar eenzaam zijn dat is een ramp, dat is erg. 
Daar kun je zelf veel aan doen!  Zie ook elders in deze Veurbode. JM

Boek: Oud worden zonder het te zijn. Uitgegeven bij Atlas Contact. 

Interessant boek.

De wethouder kondigde het in het voorwoordje al aan:

Op 8 maart wordt het wijkcentrum op feestelijke wijze her-opend   
Tussen 13.30 uur en 16.30 uur bent u van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen.

Om 14.00 uur vindt de officiële (her) openingshandeling plaats en laten we 
de dan aanwezige kinderen gezamenlijk ballonnen op. In het wijkcentrum 
presenteren de verschillende gebruikers hun activiteiten.

In- en bij goed weer om het wijkcentrum, vinden verschillende kinderactivi-
teiten plaats.

Uiteraard wordt er ook aan de inwendige mens gedacht! 

Dus  kom vooral om met elkaar onder het genot van een drankje en een hapje 
de heropening te vieren; samen maken we er een mooie middag van!

Feestelijke heropening wijkcentrum.

Welkom in het 't Nieje Veurbrook!




