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Wijkkrant
Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 

voor

39e Jaargang / mei 2014

• In Memoriam Gerrit Tijhof

• De wijkagent vertelt

• Veranderingen in het Van Gogh 
 winkelcentrum

• “t Nieje Veurbrook” geopend

• Agenda wijkcentrum

• Verslag wijkplatform

• Uitnodiging wijkplatform van  
 11 juni 

• En nog veel meer ….!

Te lezen 
 in deze  

wijkkrant  
onder andere:



Het 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!

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
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In Memoriam Gerrit Tijhof 
Met droefheid melden wij u het overlijden van Gerrit Tijhof. Het herstel van 
zijn herseninfarct werd gedwarsboomd door het zich plotseling voordoen 
van een darmperforatie met daarbij voorkomende infecties. Het lichaam 
heeft dat niet meer kunnen verwerken. 

Vanuit zijn brede belangstelling, 
maar ook zeker door de in de wijk 
bekend zijnde technische ach-
tergrond, werd Gerrit betrokken 
bij de opzet van het wijkcentrum 
met, rond het jaar 1972, als eerste 
klus het verplaatsen van een hou-
ten school vanuit Zenderen naar  
Almelo om dienst te doen als wijk-
centrum. In 1974 trad Gerrit toe 
tot het bestuur van de stichting 
Jeugd en Wijkwerk Beeklust Os-
senkoppelerhoek (Het Veurbrook 
), daarin heeft hij gefunctioneerd 
tot 2006. Naast zijn activiteit voor 
de opgestarte fotoclub heeft Gerrit 
zich ingezet voor de wijkkrant, 38 
jaargangen lang!! Met teksten en de organisatie van de bezorging. Ook 
was Gerrit actief met de volkstuinen en werd in 1979 secretaris van de 
Volkstuinvereniging ’t Veurbrook. Van 2004 tot 2009 vervulde Gerrit daar 
de dubbelfunctie van secretaris en voorzitter. Sedert 2006 maakte Gerrit  
Tijhof ook deel uit van het Wijkplatformbestuur, o.a. als notulist van de 
Wijkplatformbijeenkomsten. Een graag geziene vrijwilliger in onze wijk 
gezien zijn positieve inbreng en humor. Op de dag van zijn overlijden werd 
pas bekend dat een Koninklijke onderscheiding hem ten deel zou vallen. 
De betreffende oorkonde is recent door burgemeester Hermans postuum 
aan Gerrit’s echtgenote overhandigd. In onze herinneringen zal Gerrit aan-
wezig blijven als vrijwilliger/kameraad met een gouden randje! 

JM

Veurbode vacatures: 
 doe mee!

De Veurbode wil graag het wijkblad 
blijven dat je op de hoogte houdt van 
nieuws en wetenswaardigheden uit 
de wijk. Daarvoor zijn vrijwilligers no-
dig. Zonder mensen die zich ergens 
voor willen inzetten, stopt alles. Daar-
om zoeken we jou. Heb je interesse 
in één van onderstaande uitdagin-
gen, aarzel dan niet om contact op te 
nemen via redactie@veurbode.nl. 

• Aquisiteur

Onze wijkkrant wordt betaald door 
de opbrengst van advertentieop-
brengsten. Ben jij de man of vrouw 
die met een vlotte babbel onder-
nemers weet te bewegen om in de 
Veurbode te adverteren? Dan zijn we 
op zoek naar jou!

Wil je als betrokken ondernemer 
adverteren? Ook dan kun je natuur-
lijk mailen. Onze advertentietarieven 
zijn erg aantrekkelijk en het bereik is 
hoog! De oplage is 3500 exemplaren 
per uitgave!!!!

• Fotograaf

Naast mooie verhalen, zijn we ook op 
zoek naar prachtige beelden. Want 
een beeld zegt vaak meer dan 1000 
woorden. Ben jij die hobbyfotograaf 
die onze wijk goed in beeld kan van-
gen? En wil je je foto’s delen, natuur-
lijk wel met vermelding van jouw 
naam, met de 3500 huishoudens 
waar de Veurbode op de deurmat 
valt? Mail ons!

• Verhalenschrijvers

Ook jij bent de oren en ogen in onze 
wijk. De redactie is steeds op zoek 
naar een frisse kijk op wat er om ons 
heen gebeurt. Heb je een leuk ver-
haal, een verslag, een aankondiging 
of gewoon iets dat je wilt delen met 
de wijk? Mail het en deel het! 

redactieveurbode@live.nl

MM
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Met een symposium werd donderdag 13 maart het officiële einde onder-
schreven van het project waar “we” een hele poos met elkaar aan bezig zijn 
geweest. Dat “we” staat voor de samenwerking tussen de gemeente, de beide 
woningcorporaties en de bewoners, in casu het wijkplatform. 

Met CBS cijfers en bevindingen van het Kennisinstituut Stedelijke Samenle-
ving (KISS),  wordt nog in 2008 een wijk getekend met eenzijdige woning-
voorraad en een bevolking met een gemiddeld laag opleiding-   en inkomens-
niveau. Dit gegeven en die cijfermatige onderbouwing is basis voor een plan 
met verzoek tot ondersteuning bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
We mogen in een gezamenlijk optreden van gemeente, woningcorporaties 
en wijkplatform bij de commissie onder voorzitterschap van de heer Doekle 
Terpstra in 2008 dat verzoek toelichten. Het heeft tot resultaat een toeken-
ning van een bedrag van 2 Miljoen door het Ministerie aan te wenden voor de 
te berde gebrachte plannen ten behoeve van de  sociale stijging van de wijk 
en de wijkbewoners. Het project “Ossenkopplerhoek voor iedereen” kan van 
start! Speciaal en tekenend dat juist een vertegenwoordiger van de bewoners, 
de inmiddels oud voorzitter van het wijkplatform, het symposium mag ope-
nen met een welkom. Het is tekenend voor de goede verhoudingen tussen de 
partijen, die een enorm groot aandeel hebben in de hulp en stimulering van 
die zelfde bewoners dat die opening aan een bewoners vertegenwoordiger 
is toevertrouwd. 

Een structuur met werkgroepen met specifieke taakopdrachten, een klank-
bordgroep gevormd door vertegenwoordigers  uit verschillende bevolkings-
groepen en een stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit de wijkwethouder als 
voorzitter, de directeur Bedrijfsvoering & Control van de gemeente Almelo, 
een vertegenwoordiger van elk van de beide woningcorporaties en de voor-
zitter van het wijkplatform.  

Corporaties, Gemeente en wijkbewoners hebben samen met andere partners 
de afgelopen periode hard gewerkt aan een combinatie van sociale, fysieke 
en economische maatregelen. Er zijn daarbij vier thema’s onderscheiden: 
wonen in een veilige omgeving, persoonlijke groei en ontwikkeling, opvoe-
den en opgroeien en oud worden in de wijk.

In diverse werkgroepen is veel werk verzet en ook veel en veelal onzichtbaar 
tot stand gebracht. Na de opening spreekt dagvoorzitter en oud wijkwethou-
der Theo Schouten en roept op tot deelname aan de discussiegroepen, die 
vervolgens aan het werk gaan. Zoals te doen gebruikelijk is, is geprobeerd 
vast te leggen wat dan wel is verbeterd en wat nog de moeite waard is om 
opnieuw aandacht voor te hebben en te maken. 

Onze huidige wijkwethouder Anja Timmer besluit de bijeenkomst en zet 
nog een paar mensen in het zonnetje. In het wijkplatform van 11 juni wordt 
u allen nog eens 
uitgebreid bij-
gepraat door 
Janien Jonker of 
Sylvia Schuite. 

JM

Officieel einde van het project  
“Ossenkoppelerhoek voor iedereen”

Als ik het station op loop is het druk. 
Veel groepjes kletsende mensen, bel-
lende mensen of mensen die serieus 
voor zich uitkijken. Snel loop ik over-
al tussendoor om een pakje sigaret-
ten te kopen. Voor de zoveelste keer 
was ik ze vergeten. Met mijn buit en 
nog 7 minuten op de klok spoed ik 
mij naar de rookpaal. Tot mijn spijt is 
het bankje bezet. Ik heb zo'n hekel 
aan staand roken. En bij de rookpaal 
is er maar 1 bankje. Maar de drang 
naar nicotine is groter. 

Terwijl ik al een sigaret rook komt er 
een trein. Niet de mijne. Maar wel 
van de bankzitters. Een gelukje. Dus 
ik ga gauw zitten. Naast mij komt een 
wat oudere dame zitten. Niks an hè? 
Staand roken: zeg ik tegen de vrouw. 
Ze glimlacht en bevestigt dit. Zo be-
gint er een kleine dialoog. Haar man 
is sinds kort gestopt met roken en 
om hem te supporten rookt ze thuis 
niet meer. Maar stoppen kan ze niet. 
En staand roken vind ze ook niets. 
Daar ben je dan tegenwoordig toch 
mooi klaar mee. Want binnen roken 
word een steeds groter taboe. En we 
krijgen het over een nep sigaret. Die 
heeft ze ook. Ik niet. Wel geprobeerd 
maar voor mij is een sigaret af als hij 
op is. En niet als het dopje er op zit.

En daar komt mijn trein. Ik stap in en 
de coupé is best vol. En ik bedenk mij 
ineens. Hoe benauwd moet het in 
een rokerscoupé zijn geweest. Dus 
misschien is het allemaal niet zo ne-
gatief. Maar voor een roker word het 
er niet gezelliger op. 

AM

Roken op het 
stationsperron

Samen de stad sterker maken Met 
dat thema is de aftrap gegeven voor 
4 dagen workshops en overleg om te 
komen tot een stadsbrede agenda 
voor meer samenwerking, meer sa-
men doen. Uiteindelijk uitmondend 
in onze wijkagenda, vervolg op ons 
Ossenkoppelerhoek voor iedereen. 
We waren er bij, u hoort er meer 
over op het wijkplatform van 11 juni 
aanstaande.    JM
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Terwijl ik dit schrijf is nog niet duide-
lijk of ik bij het verschijnen van uw 
wijkkrant nog uw (wijk) wethouder 
zal zijn.

Op dit moment zijn de partijen in de 
gemeenteraad met elkaar in gesprek 
om te kijken wat de beste coalitie is 
voor de komende jaren.

Het wijkwethouder schap is een 
mooie taak en heb in de afgelopen 
periode veel enthousiaste mensen 
zowel professioneel als bewoners 
mogen ontmoeten. Mensen met hart 
voor hun wijk waar ik graag mee sa-
men werk. Ik zou het jammer vinden 
om dit achter te moeten laten. Aan 
de andere kant , ik weet dat de Os-
senkoppelerhoek in ”goede handen” 
is dus heb er alle vertrouwen in dat 
het werk wat er verzet is op een goe-
de manier doorgaat.

Een heel praktisch voorbeeld hier-
van zag ik op 15 maart aan de Albert 
Cuypstraat; tientallen bewoners heb-
ben toen de vrijgekomen ruimte na 
afbraak van de flat gezamenlijk inge-
richt.

Een prima initiatief vanuit woning-
corporatie Beter Wonen en mooie 
manier om samen (zowel wijkfunc-
tionarissen als bewoners )de handen 
uit de mouwen te steken!

Op 13 maart vond er in de Titus 
Brandsma hof een afsluitende bijeen-
komst plaats voor het project “Ossen-
koppelerhoek van iedereen” . Deze 
bijeenkomst was bedoeld voor wijk 

professionals en betrokken bewo-
ners in de verschillende projecten. 
We hebben samen teruggekeken op 
3 jaar Ossenkoppelerhoek van ieder-
een. We keken terug met een “Ossen-
koppelerhoek van iedereen” filmpje 
waarin een aantal mooie projecten 
te zien zijn. Daarnaast is er in ver-
schillende workshops gepraat over 
de opbrengt en mogelijk toekomst 
van verschillende projecten.

We willen van u als wijkbewoner 
graag horen wat u van het project 
vond en in hoeverre het bij heeft 
gedragen aan het leefklimaat in de 
Ossenkoppelerhoek.

Tijdens het eerstvolgende wijkplat-
form op 11 juni willen we daar graag 
met u over van gedachten wisselen 
dus ik nodig u van harte uit om te ko-
men praten en denken over de toe-
komst van de Ossenkoppelerhoek.

Op 11 juni willen we u dan ook al-
vast iets tastbaars meegeven. Een 
presentje dat weliswaar verspreid zal 
worden onder alle bewoners van de 
Ossenkoppelerhoek maar waarvan u 
op deze avond de primeur ontvangt!

Op 8 maart werd wijkcentrum ‘t  
Nieje  Veurbrook feestelijk geopend. 
Onderdeel van de openingshande-
ling, door Mieke Kuik,  was een bal-
lonnenwedstrijd.

Voor 2 kinderen is er heugelijk 
nieuws! Hun ballon is helemaal in 
Fürstenau  terecht gekomen en zij 
wonnen dus allebei een mooie prijs. 

Van harte gefeliciteerd Charlotte van 
Dijk en  Jamiro van de Berg!

Ik sluit af, als deze Veurbode bij 
u op de deurmat valt staat het 
Rembrandtfiësta voor de deur.

Het jaarlijkse festijn voor alle cultu-
ren ontstaan in de Ossenkoppeler-
hoek maar met een stedelijke uitstra-
ling! Ik verheug me er op u daar allen 
weer te ontmoeten.

Anja Timmer

Van de wijkwethouder

www.hairstudioBonn.nl
Vincent van Goghplein 62
7606 HR Almelo, Telefoon 0546 - 81 38 69
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 12 maart 2014

Voorzitter Nico van de Vliet opent de 
avond en heet de aanwezigen van 
harte welkom, met name de 3 spre-
kers Mw. Van Weperen, de heer Canli 
en de heer Tanate. De voorzitter me-
moreert nog even aan de opening 
van het vernieuwde wijkcentrum op 
8 maart jl. Het is hem die dag opge-
vallen, dat er wel veel groepen en or-
ganisaties zijn met “Veurbrook” in de 
naam. 

Vervolgens kondigt hij de 1e spreek-
ster aan: mw. Van Weperen  uitvaart-
consulente bij Yarden Vereniging. 
Een belangrijke taak van haar is om 
naar de mensen toe te gaan, nog 
vóór de persoon in kwestie overle-
den is, om de persoonlijke wensen 
rondom sterven te bespreken. 

Vroeger was de kerk meer leidend 
en ook speciaal het “noaberschap”, 
hoewel ook nu noaberschap nog 
bij sommigen een rol blijft spelen. 
Een uitvaart is eigenlijk een afscheid, 
waarbij rituelen erg belangrijk zijn. 
Dit vooral om zaken van en herin-
neringen aan de overledene vast te 
houden. Vervolgens gaat zij in op de 
vele mogelijkheden die er thans zijn 
omtrent opbaring (thuis of in de kerk 
of elders), vervoer (van het stoffelijk 
overschot) en natuurlijk de uitvaart 
zelf. Er zijn legio mogelijkheden om 
er een zeer persoonlijke tint aan te 
geven. 

De voorzitter bedankt haar en kon-
digt vervolgens de 2e spreker aan, 
de heer Abdülkadir Canli, imam van 
de Almelose Yunus Emre Moskee. De 
heer Canli is nu 4 jaar in Nederland 
en beheerst de Nederlandse taal nog 
niet voldoende om zelf zijn verhaal 
te doen en maakt daarom gebruik 
van een tolk. 

In de moslimwereld is de Islam lei-
dend en de dood is hier niet het 
einde maar een weg. Dit brengt mee 
dat de mens ook na de dood respect 
verdient. Als iemand ziek is, is het 
en gebod om op bezoek te gaan en 

te bidden. Na het overlijden moet 
het lichaam eerst ritueel worden 
gewassen, door familie, aangezien 
de overledene binnentreedt in een 
nieuwe dimensie; hij/zij begint aan 
een nieuw leven. Daarna worden ze 
in doeken gewikkeld om uiting te ge-
ven aan het feit, dat iedereen gelijk is 
en gelijk wordt behandeld. De over-
ledenen worden in zand begraven 
aangezien Adam, de 1e mens, uit het 
zand werd geschapen. Vervolgens 
wordt het geheel in alle details be-
schreven. Na de begrafenis worden 
de nabestaanden niet aan hun lot 
over gelaten, maar worden door fa-
milie gesteund en voorzien van eten, 
opdat ze (nog) niet aan aardse zaken 
hoeven te denken, maar kunnen rou-
wen. 

Vraag: zijn er verschillen in de rol van 
man en vrouw? Antwoord: geen ver-
schil. Allen zijn gelijk.

Vraag: waarom worden de mannen 
dan in 3 doeken gewikkeld en de 
vrouwen in 5?

Antwoord: bij vrouwen worden 2 ex-
tra doeken gebruikt voor de borsten 
en het haar. 

Vraag: Hoeveel tijd ligt er tussen 
overlijden en begraven? Antwoord: 
zo kort mogelijk. 

Vraag: draagt men bij overlijden ook 
zwarte kleding? Antwoord: mag, is 
echter geen verplichting. 

Vraag: wordt er begraven in het dorp 
en niet bij de moskee? Antwoord: 
Dat is niet gebruikelijk. Alleen bij de 
Profeet is dat gebeurd. Zijn huis lag 
namelijk bij de moskee. 

De voorzitter bedankt de imam 
en kondigt vervolgens de laat-
ste spreker aan, de heer Dick 
Tanate, vertegenwoordiger van de 
Molukse gemeenschap en tevens 
bestuurslid van het wijkplatform 
Ossenkoppelerhoek. 

Dick Tanate begint met het vertellen 
van de geschiedenis van de Moluk-
kers in vogelvlucht en hoe zij hier 
in Nederland terecht zijn gekomen. 
Daarna worden alle bijzonderheden 
en rituelen bij overlijden bespro-
ken. Bij een sterfgeval komt er eerst 
en predikant of priester. Belangrijk 
is hier wel dat de hele Molukse ge-
meenschap klaarstaat om te helpen 
als de overledene geen kinderen 
heeft. Indien er wel kinderen zijn 
is de oudste zoon of dochter aan-
spreekpunt en regelt hij/zij alles rond 
de begrafenis. 

Het rouwproces duurt 40 dagen, 
daarna is er een kerkdienst. Dan gaat 
namelijk de ziel over. 

Dick sluit af met 2 woorden: Masohi 
= help elkander in alle omstandighe-
den en Muhabat = heb elkander lief 
in alle omstandigheden. 

De voorzitter bedankt de sprekers 
met bloemen. 

Na de pauze is de beurt aan de buurt-
coaches om zich voor te stellen. Zij 
doen dit aan de hand van een Po-
werPointpresentatie. Het doel van de 
buurtcoaches is helpen, bemiddelen, 
coachen, stimuleren enz. Zij werken 
onafhankelijk van instanties, zijn so-
ciaal en zelfstandig en makkelijk be-
reikbaar en aanspreekbaar voor alle 
wijkbewoners. 

Zij vragen tevens hondenbezitters 
om alert te zijn bij het uitlaten. Het 
aantal  buurtcoaches is nog relatief 
klein. Zij kunnen nog wel mensen 
gebruiken. Voor verdere mogelijkhe-
den en info wordt verwezen naar de 
website: www.buurtcoachesalmelo.nl.

Vraag: Is het misschien handig om 
b.v. 1x per 2 weken een spreekuur 
te houden in het wijkcentrum? Ant-
woord: goed idee. Bij de eerstvol-
gende vergadering zullen zij dit be-
spreken.



Thema

Uitnodiging!
Om deel te nemen aan het Wijkplatform van 11 juni 2014 om 19.30 uur  

in het wijkcentrum ’t Nieje Veurbrook aan de Jan Tooropstraat

“Kennismaking met het RIBW ”
RIBW staat voor Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn.  

Het betreft begeleiding van mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen.  
Hierbij valt te denken aan autisme, ADHD, verslaving, schizofrenie, Korsakov, enz. De dames 

 Jiska Ouwerkerk en Manuela de Munnik van het RIBW zullen u hier alles over vertellen.

Na de pauze zal er een terugkoppeling plaatsvinden van het project “Ossenkoppelerhoek van iedereen”. U weet wel het 
project van de versierde fietsen en de aangereikte hulp bij het oplossen van sommige problemen achter de voordeur.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 11 juni een uitgebreide agenda voor u beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker
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Aangezien Anja Timmer er niet is, 
neemt Sylvia Schuite het woord. Zij 
meldt, dat de opening een geslaagd 
feest was. Op 13 maart is er sympo-
sium over het project “Ossenkoppe-
lerhoek van iedereen”. Zij zal hier op 
11 juni nog op terug komen. 

Dan neemt Jan Pleyhuis het woord 
en geeft antwoord op de vele vragen 
die gesteld zijn op de vorige wijkplat-
formavond van 11 december 2013. 
Een aantal vragen heeft hij al terug-
gekoppeld naar e vragenstellers. Het 
terrein aan de Jan Tooropstraat zal 
opnieuw bekeken worden en zo no-
dig zal de Gemeente zelf aan de slag 
gaan. Het wordt dan opnieuw inge-
zaaid. 

Het verslag van de wijkplatform-
avond van 11 december 2013 wordt 
goedgekeurd. Johan de Ruiter deelt 
nog mee, dat het Rembrandtfiësta 
wordt gehouden op 23 en 24 mei. 
Men kan nog wel een aantal vrijwil-
ligers gebruiken. 

Een medewerkster van de bewoners-
groep Titus Brandsmahof heeft flyers 
bij zich en vertelt over de boodschap-
penbus, een service voor ouderen en 

hen die slecht ter been zijn en niet 
meer zelfstandig boodschappen 
kunnen doen. 

De voorzitter neemt nu het woord 
en legt uit dat er qua structuur van 
het Wijkplatform waarschijnlijk geko-
zen wordt voor een verenigingsvorm 
zonder leden. Hierbij is geen notari-
ele akte nodig, enkel inschrijving bij 
de Kamer van Koophandel. De aan-
wezigen stemmen hiermee in. 

Rondvraag: De ouderenmiddag bij 
het Rembrandtfiësta 2013 was een 
debacle. Waarom niet weer terug 
naar het concept van vroeger: lange 
tafels. Johan de Ruiter legt uit waar-
om voor deze vorm is gekozen. Er 
wordt nog gezocht naar een goed 
concept. 

Oproep Helma Weinreder: kijk eens 
wat vaker op de eigen website van 
de Ossenkoppelerhoek (www.os-
senkoppelerhoek.isonzewijk.nl) en 
lever eens artikelen aan. Hierna be-
dankt de voorzitter iedereen voor de 
aanwezigheid en de inbreng en no-
digt iedereen uit voor een afsluitend 
drankje en hapje. 

U hebt het vast gelezen, het stond 
zelfs in de Tubantia Twentse Cou-
rant. Het heeft geholpen, een paar 
enthousiaste dames hebben reeds 
voor deze editie schrijfwerk gedaan. 
U ziet o.a. een door deze dames ge-
componeerde duidelijke boodschap 
over vacatures, waarvan de invulling 
ons met de Veurbode  vooruit helpt. 

Annelies Mulder ook één van de 
nieuwe schrijfsters is, zoals ze dat 
zelf zegt, bijkans geboren in het 
wijkcentrum. Zie haar artikel over de 
opening van ’t Nieje Veurbrook met 
de ontboezeming over haar bijdrage 
aan de glas in lood ramen. De an-
dere beide dames willen nog graag 
een beetje in de anonimiteit opere-
ren, die namen openbaren we later. 
We heten hen van harte welkom !!!! 
Ook het optreden van uw redacteur 
als sandwichman tijdens de ope-
ning van het wijkcentrum op 8 maart 
heeft schrijvers opgeleverd. Nu bent 
u aan de beurt !!! 

JM

Veurbode van februari  
met oproep voor hulp
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Nog voor dat een spijker is los gewrikt en of een muurtje gesloopt zitten 
mensen om tafel om de wensen te inventariseren voor de vernieuwing en 
vergroting van het wijkcentrum. Al in die fase van planning wist ik dat er een 
nieuwe keuken zou komen. Dat die uiteindelijk staat op de plek waar vroeger 
de grote zaal was met de glaspartij en zicht op de wielerbaan, prachtig. Van-
wege de apparatuur die er nu in staat en de grote lange tafel met stoelen, die 
uitnodigend staan te wachten, borrelt bij mij de wens op daar met een groep 
mensen te gaan koken.

Ik heb ten aanzien van het bereiden van een warme maaltijd geen twee linker 
handen, maar het ontbreekt mij natuurlijk aan het overzicht om te koken met 
meer mensen. Eerst eens geïnformeerd bij Dick Smit wat de mogelijkheden 
zijn om de keuken te gebruiken, daar valt over te praten. De volgende stap is 
het vinden van iemand, die professioneel wat meer is onderlegd op het ter-
rein van de gezonde pot. Bestaat er toeval ? Naar aanleiding van de beschrij-
ving van alle mogelijkheden in het “`t Nieje Veurbrook”  in de laatste Veur-
bode door Dick Smit, melde zich Berry Menger, die ook wel het werken in de 
nieuwe keuken aantrekkelijk vond. Berry heeft vele jaren kookervaring met 
opklimmende verantwoordelijkheden in de keuken van de vliegbasis Twente. 
Samen met hem wil ik nu graag in contact komen met mensen, die we willen 
helpen over de grens te stappen van het niet durven, niet kunnen koken of 
niet verder komen dan het bakken van een ei. 

Het moet leuk en instructief zijn en na afloop gezellig met elkaar tafelen al 
dan niet met een glaasje wijn. Twee heren hebben zich op voorhand al ge-
meld, wie meldt zich nog meer? Het voornemen is om in nader contact met 
de aangemelden eens even bij elkaar te gaan zitten en dan te bespreken wat, 
wanneer en de frequentie van het samen koken. Dan is er ook meer te vertel-
len over de kosten. Laat wat horen !!  redactieveurbode@live.nl

JM

Een nieuw wijkcentrum, nieuwe plannen

De flat aan de Albert Cuypstraat is al 
maanden niet meer. 

Enkele weken geleden was er op het 
braakliggende terrein echter ineens 
volop bedrijvigheid. Wie waren die 
mensen die de handen uit hun mou-
wen staken? En wat gebeurde daar?

Woningstichting Beter Wonen en 
de gemeente Almelo maakten er 
samen met omwonenden een ge-
meenschapstuin van met o.a. speel-
mogelijkheden, planten en plek om 
even uit te blazen. Binnenkort ko-
men er nog voetbaldoeltjes en een 
bloemenveld.

Grego Weersink van Beter Wonen 
legt uit hoe die betrokkenheid van 
de omwonenden tot stand kwam: 

Gemeenschapstuin in huiskamer van flat Albert Cuypstraat

“in een cirkel van 200 meter om de 
flat hebben we geflyerd en men-
sen gevraagd om met ideeën te ko-
men. Daar kwamen 50 reacties op. 
Daar kwamen dingen uit als spe-
len, sporten, bij elkaar zitten en een 
tuingevoel.” 

De gemeente Almelo wil bewoners 
betrokken laten zijn bij hun eigen 
woonomgeving en met dit idee is 
samen met de woningstichting daar-
aan invulling gegeven.

Het resultaat mag er zijn en op 10 
mei wordt het parkje feestelijk in-
gewijd. Hoe precies? Ook daarover 
mogen de directe buurtbewoners 
meedenken!

We laten ons verrassen!  M.M.

De afgelopen weken heeft in vele 
straten het trottoir weer eens open 
gelegen. Veelal met een grommend 
graafapparaat  en of met mensen-
hand door middel van de schop 
werd er een sleuf gegraven voor van 
die lange gele/groene kabels. Het zo-
veelste verbindingsstuk tussen wo-
ningen en of appartementen in de 
stad. Wordt er aan de ene kant op ge-
hamerd dat we ons met betrekking 
tot het gebruik van elektriciteit wat 
zouden moeten beperken, aan de 
andere kant neemt het gebruik van 
elektrische apparatuur alleen maar 
toe. Sterker nog het gebruik van de 
computer en met name het inter-
netgebruik wordt gepropageerd, de 
gemeente voorop. Ik herinner u aan 
het stopzetten van de subsidie aan 
de wijkkranten en de oproep de 
berichtgeving te doen plaats vin-
den via een website en of digitale 
Nieuwskrant. Brengt die glasvezel 
ons als bewoners nu dichter bij elkaar 
vraag ik me af. Ja, als we kijken naar 
het  behalen van meer snelheid van 
digitale contacten. Ik betwijfel echter 
of we er betere individuele contacten 
door krijgen, elkaar beter leren ken-
nen en of waarderen. Ik zie liever ie-
mand in de ogen en spreek met hem 
of haar rechtstreeks. Misschien nog 
een kopje koffie er bij? Hoe denkt u 
daar over? Laat het de redactie we-
ten aub, redactieveurbode@live.nl  
Ik tref u graag, bijvoorbeeld, in ons 
vernieuwde wijkcentrum en ga op de 
ouderwetse toer met u in gesprek!

JM

Glasvezelkabel



Veurbode 2014 7

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

20%
KORTING*

OP DE HELE 
KIDSCOLLECTIE!

BINNENKORT JARIG?
VIER JE MODEFEESTJE BIJ SHOEBY!

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

*  De korting is geldig op de originele prijs van 
de kidsartikelen uit de hele collectie van 
Shoeby Almelo. Uitsluitend geldig tijdens het 
kinderfeestje. Datum en prijs van het feestje 
in overleg met de winkel.

SPECIAAL VOOR JOU:
•  Show als een echt model je super hippe, 
   zelf samengestelde outfi t aan iedereen! 
• Versier en maak je nagels mooi
• Een verjaardagscadeautje
• Lekkere hapjes en drankjes
•  Ontvang bovendien 20% KORTING* 

op de hele kidscollectie!

Vraag naar de mogelijkheden bij 
jouw Shoeby-winkel.

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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Zaterdag 8 maart is 't Nieje Veurbrook officieel geopend. Het is een prachtig 
mooi gebouw geworden met ongelofelijk veel en mooie ruimtes. Het oude 
Veurbrook is natuurlijk nog aanwezig maar wat een fantastische verandering 
of wel metamorfose. Het heeft ook een beste tijd geduurd voordat het alle-
maal af was. Al gauw nadat de verbouwing was begonnen merkte ik tot mijn 
schrik dat de glas in loodramen weg waren. Jaren geleden zijn deze gemaakt 
door tieners uit het wijkcentrum. Samen met een leraar glas verwerken heb-
ben deze tieners een ontwerp gemaakt. In het ontwerp is rekening gehouden 
met het feit dat de ramen in het Veurbrook kwamen te hangen. De bomen 
die er altijd hebben gestaan zijn vastgelegd in het glas. Het woord Veurbrook 
betekend “voor de beek”. En dus is ook het blauwe water er in verwerkt. Na 
het ontwerpen is dit vervolgens in glas uitgesneden en geslepen. En uitein-
delijk moest het lood er aan gemaakt worden. Weken zijn ze hier mee be-
zig geweest. En het heeft ook de nodige bloed zweet en tranen gekost. En 
nadat het project ten einde was duurde het ook nog een hele tijd voordat 
de ramen geplaatst konden worden omdat de leraar alles tot een stabiel en 
weerbestendig geheel moest maken. Maar toen hingen ze er. Vol trots waren 
de tieners. In een wissellijst naast het kunstwerk naast de oude bar stonden 
hun namen. Ingelijst als kunstenaars. Maar nu waren ze weg. En hoe ver de 
verbouwing ook vorderde, van de ramen geen spoor. Blij verrast was ik dan 
ook toen de ramen een prominente plaats hadden gekregen in de nieuwe 
voorgevel van 't Nieje Veurbrook. En het is misschien mijn persoonlijke me-
ning maar...... Staan ze niet prachtig? Ik ben er in ieder geval maar wat trots op 
de medewerking aan een stukje geschiedenis van het Veurbrook, want ook ik 
stond op het lijstje tieners. 

AM

‘t Nieje Veurbrook geopend !!

Zaterdag 8 maart waren er vele mensen aanwezig om bij prachtig weer de 
heropening van “ons” wijkcentrum mee te maken. Geweldig leuk om de aan-
wezigheid te zien en mee te maken van de vele clubs, die hun bijeenkomsten 
in het gebouw beleggen. De Hoaltsnieders, bij voorbeeld lieten zien wat er 
zoal geprutst wordt – en dat prutsen dan bezien vanuit het op heel kleine 
stukjes hout aan het werk zijn met bijtel en guts. Dat kan zijn het verfraaien 
van een houten doosje tot het maken van een houten beeld, prachtig. Maar 
ook de koersbalclub liet er zijn kunnen zien. Niet te vergeten ook de Country 
en Linedance. Ik heb ook heerlijk gesnoept van hetgeen de met name dames 
van het Kleurrijk Koken hadden gemaakt. Een ieder kon ook kennis maken 
met de vereniging Westelijke Groen Long; zij hadden een tafel met wat er in 
de natuur te vinden is. Van zaden tot mest; ook was er de mogelijkheid zich 
aan te melden als lid of donateur. De jeugd vermaakte zich met name buiten 
met spel en een springkussen. Belangstelling voor de vele activiteiten? Bel 
even met het beheer om meer gegevens!!  Telefoon: 0546 457742 

Om 14.00 uur was het zover dat iedereen zoveel mogelijk buiten bij de en-
tree bijeen stond om te luisteren naar de openingswoorden van wethouder 
Mieke Kuik. Zij memoreerde de wordingsgeschiedenis van het wijkcentrum 

door o.a. de woorden van Broeder 
Jan nog eens naar voren te halen, die 
recent in het wijkcentrum de Roos 
van de Maand had ontvangen en er 
vandaag helaas absoluut niet kon 
zijn. De sneue geschiedenis van de 
afgelopen twee jaar kon natuurlijk 
niet worden verzwegen; Mieke Kuik 
riep op de strijd te staken en een-
drachtig de activiteiten in het wijk-
centrum weer op te pakken. Met het 
naar beneden halen van een groot 
doek werd de nieuwe naam van het 
wijkcentrum onthuld. Omdat het 
juist vandaag, 8 maart, vrouwen-
dag is, dus vrouwen aandacht dag, 
worden alle dames verrast met een 
chocoladehart. Velen van de aanwe-
zigen hebben nog nagepraat onder 
het genot van een glaasje en verder 
rond gekeken. Het gebouw ziet er 
ook binnen weer strak schoon en 
wit uit met o.a. een leuke expositie 
van schilderijen van uiteenlopende 
onderwerpen en verschillende werk 
stijlen. Een mooie dag, een mooi 
wijkcentrum!!

JM
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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   

Voor elk wat wils!
Bart Smit  -  Moelard stomerij  -  Het Pannetje  -  Bal’s vis  
Bakker Leo  -  Jan de Roo  -  Kruidvat  -  Hairstudio Bonn
Shoeby  -  De Appel  -  Blokker  -  Cigo  -  Ter Stal  -  Aldi  
Hair by Carolien  -  Schoenmakerij Landkroon  -  Deka  

Domino’s  -  Chinees restaurant

Binnenkort ook de Big Bazar

GRATIS parkeren op  het plein of in de 
parkeergarage.

(ingang zijde Titus Brandsmahof) 

Het plein van de wijk
Waar iedereen moet zijn
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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

ALMELO • VINCENT VAN GOGHPLEIN 12  0546-45.99.96

Geldig t/m 31-08-2014, niet icm andere aanbiedingen en alleen in vestiging Almelo

Medium 
pizza afhalen

3.99
Per
Stuk

CODE 77905

In opdracht van de gemeente Almelo voert Sportbedrijf Almelo tal van sport-
projecten uit met de bedoeling nog meer mensen in Almelo in beweging en 
aan het sporten te krijgen. Om u een indruk te geven van onze sportwerk-
zaamheden volgt hieronder een overzicht

Organisatie koningsspelen deelname 2500 kinderen locatie IISPA en het Sportpark. 
Uitvoering schoolsportvereniging BBS (Brede Buurt School) wijken.  
Sport in de zomer  promoten op verschillende playgrounds in de stad. 
Sportspektakel in de wintermaanden locatie IISPA.  
Sport in de gymles promoten ( basketbal/turnen/volleybal/ bee ball) 
Sport promotie speciaal voor kinderen met een handicap.  
Sportgezondheidstest voor masters.  
Sport promoten tijdens wijkfeesten.  
Promotie Fairplay.  
Sport en gezondheid koppelen  in  samenwerking partners GGD-LOES- BBS-
Basisscholen. 
Sportverenigingen ondersteunen. 
Sportverkiezing organiseren.  
Ondersteuning topsport toernooien Ondersteuning wijkgerichte sportinitiatieven. 
Sportmarkt centrum van Almelo. 
Organisatie hardloopwedstrijd Almelo Allee sept 2014.  
Promotie zwembadactiviteiten. 
Sportzomerweken in samenwerking met Scoop welzijn.

Voor een actueel overzicht zie onze website www.sportbedrijfalmelo.nl.  
Zo waren wij d.m.v. sport en spel aanwezig op het nieuwe kunstgrasveld 
bij de opening van ‘t Nieje Veurbrook’ Wij staan voor u klaar! Voor vragen 
of sportieve initiatieven kunt u mij, coördinator Sport in de buurt,  bellen  
06-22228913 of een email sturen e.draaijer@sportbedrijfalmelo.nl 
E. Draaijer

Sport in Almelo, sport in de wijken!

€ 6.488 opgehaald tijdens collecte 
voor Amnesty in gemeente Almelo.

 De collecte van Amnesty Internati-
onal, die van 2 tot en met 8 februari 
2014 werd gehouden heeft in de ge-
meente Almelo, in totaal € 6.488,24 
opgebracht. 104 vrijwilligers hebben 
gecollecteerd. Het was de twaalfde 
keer dat mensenrechtenorganisatie 
Amnesty International een landelijke 
collecte hield en voor het eerst ook 
in Almelo, ook in de wijk Ossenkop-
plelerhoek. Amnesty International is 
een onafhankelijke en onpartijdige 
organisatie. Voor onderzoeken en 
acties ontvangt de organisatie geen 
geld van overheden of van politieke 
groeperingen. Bijdragen van leden 
en giften, zoals tijdens de collecte 
zijn voor Amnesty dus van groot be-
lang. Amnesty dankt alle vrijwilligers 
voor hun geweldige inzet! 

Collecte Amnesty 
International 2013



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
oPenBaar vervoer 0900-9292
't nieje veurBrook 457742
contact groeneveld/wijkPlatform

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

Belangrijke  
telefoonnummers 
Alarm voor
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Ziet u ook wel eens een groepje fanatieke mannen en vrouwen voorbij jog-
gen in uw straat? En denkt u dan ook wie of wat zou dat zijn? Grote kans dat 
u dan Food fun fit It is! voorbij ziet gaan. Een bewegings- en voedingsprak-
tijk van Karin Drenth, bij u in de wijk! Karin is geboren en opgegroeid aan de 
Willem van Konijnenburgstraat, na een korte onderbreking is zij opnieuw 
gaan wonen in de wijk en wel aan de Jan Tooropstraat (recht tegenover 
t’Nieje Veurbrook) waar zij sinds februari haar eigen praktijk is gestart. In 2001 
heeft zij haar diploma behaald tot fitness- en aerobicinstructrice en is mo-
menteel in de laatste fase van haar opleiding tot gewichtsconsulente met de 
specialisatie begeleiding van kinderen. 

Wat is Food fun fit It is? In principe is het doel het krijgen van een betere 
levensstijl door: 

• Food: gezond eten; niet minder maar beter eten! 

• Fit: voldoende beweging door middel van een persoonlijk bewegingsplan 

• En niet te vergeten de laatste F, een grote dosis Fun 

Ik zie om mij heen dat het werkt!!! Al heel wat buurvrouwen zijn al meerde-
re kilo’s kwijt, zijn fitter en het belangrijkste is nog ze vinden het leuk… Al  
menig keer ben ik gevraagd wanneer ga jij nou eens mee? Dus trok ik de stou-
te schoenen aan en ben naar Karin gegaan en heb haar gevraagd waarom 
moet ik nou naar jou?

“Karin: Bij mij heb je de combinatie van voeding en beweging. Ga je naar een 
personal trainer/sportschool betaal je veel meer en wordt je vaak niet per-
soonlijk begeleid in de voeding. Wanneer je naar de gewichtsconsulente gaat 
welke alleen maar voedingsplannen uitschrijft mis je het gedeelte van de be-
weging. Ik heb gekozen voor de combinatie zodat je een stok achter de deur 
hebt. Door de begeleiding in zowel de training als voeding zijn er wekelijks 
meerdere contactmomenten. En kom je niet dan bel of what’s app ik je. Trai-
nen kan op verschillende niveaus, ik heb zowel starters- als gevorderde groe-
pen, ook is er op donderdagochtend om 10.00 uur Wandel je fit! Tevens ben 
ik bezig met het organiseren van Fun Fit Dance (een combinatie van verschil-
lende stijlen dans)  in ons eigen t' Nieje Veurbrook op de maandagavond om 
19.00 uur. Ook deze activiteiten zijn te combineren met een voedingsplan.”

Tja, ik kan er eigenlijk niet meer om heen en zal ook maar eens gaan kijken op de 
website www.foodfunfit-itis.nl en zwaait u dan even als je mij voorbij ziet joggen?  
AM

Fun/Fit/Dance

In de burgerpeiling door middel van 
het omnibuspanel in februari, maart 
2013 werd al vermeld dat van de 
wijkwinkelcentra in Almelo het Vin-
cent van Goghplein het meest wordt 
bezocht !! In de lijst van de rapport-
cijfers over de beoordeling komt het 
Van Goghplein op plaats 3 van de 8 
wijkwinkelcentra (beoordeling is wat 
anders dan bezoek) met een rap-
portcijfer 7.2. Een groot compliment 
voor de ondernemers in en van het 

Veranderingen in het Van Goghwinkelcentrum
Van Goghplein!  Nu doen zich grote 
veranderingen voor in de bezetting. 
Supermarkt Emté sluit binnenkort 
haar deuren, de supermarkt die in 
het Van Goghwinkelcentrum onder 
de woonflat startte als Spar vanuit 
de Rembrandtlaan. Later werd dat 
Eshuis, daarna Sanders en tenslotte 
Emté, dat nu de deuren sluit. Over de 
nieuwe invulling is op dit moment 
nog niets bekend, het zou maar zo 
een outlet store van de Sligroketen 

kunnen worden. Dierenwinkel Jan 
de Roo verhuist naar de overkant, 
naar de winkel waarin voor kort een 
bloemenzaak was gevestigd. Reden 
is het achterblijven van de verwach-
te groei door o.a. de crisis en daarom 
is een beetje krimp in de ruimte en 
voorraad een zinvolle operatie. De 
dierenwinkel zal wellicht 12 april al 
op het nieuwe adres open zijn. Het 
oude politiebureau, eigendom van 
De Roo, wordt verhuurd aan de win-
kelformule Big Bazar.

In de Titus Brandsmahof heeft dokter 
Tiemens zeer tot zijn spijt vanwege 
lichamelijke klachten zijn praktijk 
moeten overdragen en wel aan de 
dames mw. S. Hendriks en mw. D. 
Olthuis. Eén en ander is formeel in-
gaande 1 juli.

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

ACTIVITEITEN: In ’t Nieje Veurbrook is ruimte voor een verscheiden-
heid aan activiteiten. Heeft u een idee voor een nieuwe activiteit? 
Neem contact op met het beheer van ’t Nieje Veurbrook, 0546 45 77 42. 
Let op dat in vakantieperiodes bepaalde activiteiten kunnen stoppen

EXPOSEREN IN MFA ENINVER: In ’t Nieje Veurbrook is ruimte voor gratis expo-
seren 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 0546 - 45 77 42.

KOFFIEOCHTENDEN.(GRATIS KOPJE KOFFIE/THEE): Elke dinsdagochtend kunt 
u onder het genot van een GRATIS kopje koffie/thee, in de centrale hal, kennis ma-
ken met het wijkcentrum en uw medebuurtbewoners.

BINGO: Meestal wordt er iedere eerste vrijdagavond van de maand in  
’t Nieje Veurbrook een gezellige bingo gehouden. Er zijn vele leuke prijzen, 
Voor in de pauze zijn er snacks te koop. 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 waarop 
de spelers de ballen in de ‘juiste koers' proberen te rollen. In ’t Nieje Veurbrook 
wordt recreatief gespeeld, daarnaast doet de groep regelmatig mee aantoer-
nooien en competities. Dit gaat in onderling overleg. Tijd: Dinsdagmiddag 
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 cursussen. 
Wilt u als begeleider een dergelijkecursus 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 leiding van 
Thea Kamphuis wordt elke woensdagmorgen 09:00 tot 10:00 uur door een 
groep senioren aan de conditie gewerkt middels gymnastiek. Voor info en/of 
opgave kunt u bellen met mevrouw Thea Kamphuis tel 06 486 691 21

COUNTRY & LINEDANCE: Op de woensdagavond wordt er in ’t Nieje Veur-
brook onderbegeleiding van Peter van Houten door de “Maple Tree Dancers” 
van 19:30 tot 22:00 uur gezellig gedanst op western muziek. Voor info.  
De heer Peter van Houten tel 06 348 741 00.

FOOD FUN FIT: Wilt u door middel van een persoonlijk voedings- bewe-
gingsplan aan een gezondere levensstijl doen is deze activiteit wellicht iets 
voor U. Op maandagavond 8 mei wordt er gestart van19:00 tot 21:00 uur.  
Voor informatie neemt u contact op met Karin Drenth, tel06 410 108 26.

POWER-YOGA: Wilt u een dynamische vorm van Yoga bedrijven is dit mis-
schien iets voor U. Deze activiteit gaat bij voldoende deelname van start. Voor 

informatie neemt u contact op met 
Rianne Kobes tel 06 206 048 61.

YOGA: Elke woensdagavond kunt u 
onder leiding van Emine Ozen genie-
ten van de ontspannende lichaams-
houdingen (Osana’s) van YOGA. Voor 
deze activiteit kunt in informatie 
krijgen bij Emine, tel 06 248 517 15

KLEURRIJK KOKEN: Kleurrijk koken 
is een kook activiteit .van mensen 
uit en voor mensen in deze week. 
Het koken/eten vanuit verschillende 
culturen 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. ’t Nieje Veurbrook is 
voorzien van een mooie en goed uit-
geruste eetkeuken. Er is dus ruimte 
voor dergelijke activiteit. Wilt u als 
begeleider een kookactiviteit organi-
seren 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  
JONGEREN-WERK : Voor informa-
tie over kinder-, meiden-, tiener– en 
jongeren- activitei-ten etc. kunt u 
contact opnemen met Patricia Kuster 
van SCOOP-welzijn 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
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BREDEBUURTSCHOOL.(BBS): Voor informatie over de brede buurtschool 
kunt u contact opnemen met Ingeborg Askes van SCOOPwelzijn tel. 06 124 
993 22 of i.askes@scoopwelzijn.nl.

Met name uw aandacht voor het nieuwe initiatief, de koffieochtend op de 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur, de koffie is gratis. Iedereen is wel-
kom, alle reden om even een bakkie te doen !!

Als leraar aan het van Rhijncollege ben ik (Martin Beumer 3-9-1941) in 2000 
in de VUT beland; toen ben ik als 'oud' fiets-tourclublid begonnen met 'recre-
atief fietsen' en zo ontdekte ik in de omgeving van Almelo en Twente vele 
mooie plekken; een vriend van mij opperde het idee om deze tochten op te 
schrijven wat ik destijds in mijn achterhoofd hield.

Mijn bedoeling was de mensen 'genietend te laten fietsen', dus regelmatig 
langs een interessante pleisterplaats, bezienswaardigheid, restaurant en door 
de mooiste gebieden, via schitterende en nieuwste fietspaden. Daarom heb 
ik mijn eerste fietsroutes onder 'Fietsend Genieten' uitgebracht. Door mijn 
werk op school (MEAO) was ik goed vertrouwd geraakt met het computerge-
beuren, dit en mijn fietservaring kwamen nu goed van pas!

Het volgende jaar kwam ik op het idee om het hele gebied van Haaksberger-
veen tot Vriezenveen en van Gelselaar tot Bad Bentheim te laten zien door 
deze gebieden via fietsroutes met elkaar te verbinden en deze routes met 
foto's op de website te zetten, zie voor diverse routes:

www.fietsroutestwente.nl deze site is nu uitgebreid met andere fietsroutes' 
www.wandelroutestwente.nl de fietsroutes zijn later op veler verzoek uitge-
breid met wandelroutes. www.autoroutestwente.nl deze autoroutes zijn on-
geveer 80 km lang en zijn vooral geschikt voor ouderen, gehandicapten en 
bezitters van cabrio's, deze sites zijn tevens te vinden op: www.oetintwente.
nl plus nog veel meer belangrijke informatie over Twente.

'Kiek aait noar de zun en de scha blif achter oe!'  
Martin Beumer groeten en goodgoan!

VAN T'EEN KOMT'ANDER!'

2013 was het jaar waarop wij onze ko-
ningin inwisselden voor onze 'nieu-
we' koning. Met zijn 46 jaar kunnen 
we koning Willem Alexander moeilijk 
nieuw noemen. Het voelt eerder als 
een "nieuwe" tweedehands auto. Het 
is niet nieuw. Maar je bent er maar 
wat blij mee. Nu al weer bijna een 
jaar geleden. 

En dit jaar vieren we de eerste 
Koningsdag. Waar er vorig jaar veel 
bombarie en extra aandacht was, zal 
het er dit jaar al iets normaler aan toe 
gaan. Maar wat is nu nog normaal? 
Gaan de prinsesjes al mee? Gaan de 
scholen elk jaar zo fanatiek mee doen 
met de koningsspelen? Het duurt nu 
niet lang meer en dan zullen we het 
mee maken. 

Dit jaar zal Koningsdag op zaterdag 
26 april zijn. Hoewel is afgesproken 
dat Koningsdag op 27 april zou zijn. 
Dit is de verjaardag van koning Wil-
lem Alexander. De reden hiervoor is 
omdat Koningsdag net als Koningin-
nedag nooit op een zondag wordt 
gevierd. Dit jaar zal de Koning de ge-
meentes Amstelveen en de Rijp be-
zoeken. 26 Oktober is de laatste keer 
geweest dat er koninklijk bezoek was 
in Almelo dit was van de toenmalige 
koningin Beatrix. Ik zeg hoogtijd dat 
de Koning hier eens langs komt. Zou 
wel leuk zijn om Almelo dan hele-
maal klaar, opgeruimd en schoon te 
zien. 

En dan natuurlijk een bezoekje aan 
ons `t Nieje Veurbrook waar de koffie 
altijd klaar staat. 

Met vriendelijke groet 

AM

Koningsdag 2014

Circus Belly Wien toverde in de eerste 
week van april het Rembrandtveld 
om in een plek waar menig kind en 
ouder de ogen uitkeek. Naast paar-
den en ezels, stonden er ineens heu-
se kamelen en een prachtige giraffe. 
En niet achter gaas, maar gewoon 
achter een dun touwtje. Wie wilde 
kon ze aaien. De Giraffe at behoed-
zaam gras uit de vele handen die 
hem aangeboden werden.

De tijgers zaten wel in een kooi, 
meestal in diepe rust, soms druk 
rondlopend alsof ze wilden zeggen: 
‘vooral niet te dichtbij komen’. Wie 
even verder liep, zag twee kleine tij-
gerwelpjes liggen. Schattig en aan-
doenlijk.

Een giraffe in de wijk! De voorstellingen trokken veel be-
kijks en toch was er ook kritiek. Want 
de gemeente Almelo heeft met 
Belly Wien afgesproken dat het cir-
cus geen tijgers zou meenemen. In 
de TCTubantia werd burgemeester 
Hermans geciteerd: "Ze houden zich 
niet aan de afspraak, het vertrouwen 
is geschaad". De Almelose gemeen-
teraad heeft in 2012 een motie aan-
genomen waarin staat dat circussen 
met wilde dieren niet meer welkom 
zijn in de stad. 

De één vond het dan ook een bijzon-
dere ervaring, de ander was boos of 
verdrietig. Het idee dat een giraffe 
kunstjes doet in een circus en de hele 
dag in een partytent staat en slaapt 
in een veewagen, weliswaar met een 

grote tentenkap erop, maakte veel los. 
Een giraffe in de stad, op het Rem-
brandtveld, in onze wijk, is dan ook 
een niet-alledaags gezicht. En voor-
lopig zal het de laatste keer zijn dat 
we dat hebben gezien. Belly Wien is 
weer verder gereisd. En voorlopig ko-
men ze hier niet terug. 

MM



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
Tja als er dan een nieuwe Veurbode 
in je handen ligt en dat was in fe-
bruari van dit jaar, denk je even: “zo 
nu even weer rust”. Echter zo is het 
dit keer niet gegaan. Onze vriend 
Gerrit is over gegaan naar de we-
reld van de herinnering. We zijn tot 
vlak voor de 24ste maart, zijn ver-
scheiden, nog regelmatig bij hem 
in gesprek geweest. Zie ook het In 
Memoriam in deze Veurbode.  Niet 
alleen zijn er een aantal reacties ge-
weest van wijkbewoners, die aan-
gaven zich niet te realiseren dat het 
zo moeilijk was om medewerking te 
krijgen tot de dames, die zich echt 
gemeld hebben om mee te werken. 
Zelfs de grote krant de Twentsche 
Courant Tubantia en de week-
kranten hebben aandacht besteed 
aan de noodkreet dat de wijkkrant 
op zou houden te bestaan als zich 
geen steun zou melden. Ook het 
artikel over de crowdfunding, de 
vraag om een gift, is gelezen en ver-
hoord. Iedereen, die iets wil doen 
ten behoeve van het behoud van de 
wijkkrant, maar niet kan schrijven of 
fotograferen zou een bedragje kun-
nen doneren en die zijn er in reactie 
inmiddels al geweest, fantastisch!!  
Voor de wijkkrant, die nu voor u 
ligt, zijn de nieuwe scribenten al 
druk geweest, dat kunt u zien aan 
de initialen onder de tekst. Dames 
nogmaals van harte welkom!! Niet 
onvermeld moet blijven dat we ook 
opnieuw met de drukker om tafel 
hebben gezeten. We waren niet 
echt gelukkig met hoe de laatste 
Veurbode van februari er uit zag. 
We hopen deze keer alles bijeen 
weer een leuke bijdrage te heb-
ben geleverd aan ons gezamenlijke 
doel ´een prettiger samenleving in 
onze wijk”. De nieuwe adverteer-
ders hartelijk welkom – vergeet ook 
de reeds lang adverteerders niet bij 
uw aankopen -  en u, lezer(es) veel 
leesplezier. Wij ontvangen als altijd 
graag uw op- en aanmerkingen, 
maar ook uw nieuwtjes en of erger-
nissen op redactieveurbode@live.nl         
De redactie

Hoe zijn de kleuren, vroeg d’Amerikaan  
Op de Nederlandse vlag destijds toch ontstaan? 

Dat rood, wit en blauw, waarmee Nederland vlagt 
Zijn deze kleuren gewoon maar bedacht?

Oh nee, zei de Hollander, verre van dat 
Daar heeft het noodlot de hand in gehad 

Die kleuren combinatie is als een soort tolk 
Weerspiegelt het wel en het wee van ons volk

We lopen rood aan, vuurrood wordt ons gezicht 
Als het aanslagbiljet in de brievenbus ligt 

Dan worden we witter dan het witste servet 
Bij het invullen van ons belastingbiljet 

Dat blauw ook een rol speelt, begrijpt u al gauw 
Die kleur hoort erbij, we betalen ons blauw

Bij ons is het nog erger zei d’Amerikaan 
Uw kleuren treft u ook in onze vlag aan 

Bij ons is het net zo, terwijl wij bovendien 
Bij het rood, wit en blauw óók nog sterretjes zien! 

Janny Evers 

Vlag
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Zaterdag 24 mei 2014 is het weer zover. 

Hét Multi-culturele evenement van Almelo, Rembrandt Fiësta, nodigt dan alle 
Almeloërs uit voor een interculturele ontmoeting via een programma met 
vele ingrediënten. 

Dit jaar is erg veel aandacht besteed aan het Multi-culturele karakter van het 
evenement. 

We hebben de deelnemers gevraagd om hun cultuur in al haar aspecten 
duidelijk naar voren te brengen door middel van informatie over het land, 
klederdracht, geschiedenis, gebruiksartikelen, rituelen en hapjes.  Zo zal er 
een Molukse Vliegermaker  aanwezig zijn, een Nederlandse Klompenmaker, 
een Turkse gitarist en wordt er een demonstratie gegeven op de Angklung, 
een muziekinstrument gemaakt van twee bamboebuizen bevestigd aan een 
bamboeframe. 

Natuurlijk is er ook een breed scala aan muziek- en dansoptredens vanuit  
diverse landen. De grote tent kent een uitgebreid podiumprogramma tussen 
13.00 uur tot 17.00 uur.

Het wordt weer een kleurrijke editie, waarop kennisgemaakt kan worden met 
de specifieke elementen uit de culturen van Ambon, Turkije, Marokko, Soma-
lië, Thailand, Bosnië, Italië, Ghana, Polen en Nederland. Rembrandt Fiësta wil 
op deze wijze een ontmoeting realiseren tussen culturen en daarmee begrip 
doen opbrengen voor ieders cultuureigenschappen.

Het evenement Rembrandt Fiësta begint vrijdag met een vliegeractiviteit.  
In de week voorafgaande aan Rembrandt Fiësta zullen de kinderclubs van 
Scoop aandacht besteden aan het maken van een vlieger. Het worden  
vliegers in de kleuren van vele landen. 

Op vrijdagavond worden de vliegers door ouders en kinderen opgelaten. 
Daarnaast worden er professionele vliegers opgelaten o.l.v. een vliegerclub. 

Het vliegerevenement op vrijdag 23 mei loopt van 18.00 uur tot 21.00 uur.

De opening van Rembrandt Fiësta op zaterdag 24 mei 2014 is om 11.00 uur.

Het programma kent naast het hierboven beschreven Multi-Culturele  
element ook de bekende onderdelen als de Infomarkt, de Pröttelmarkt en de 
Kinderhoek. Dit jaar is er voor het eerst een speciale kinderhoek, waarin stu-
denten van de opleiding Sociaal Cultureel Werk van het ROC van Twente een 
afwisselend programma voor de kinderen verzorgen. 

En natuurlijk zijn er de Rembrandtschildertjes. 

Zestig kinderen van diverse Almelose basisscholen worden uitgenodigd om 
een schilderij te maken met als thema: "Bij vakantie denk ik aan.......” Een open 

opdracht, waar kinderen vrij mee aan 
de slag kunnen en die waarschijnlijk 
leidt tot een veelkleurig palet van 
schilderijen. De scholen zijn inmid-
dels aangeschreven en de belang-
stelling voor deelname is groot.

Rembrandt Fiësta rekent ook op uw 
aanwezigheid op zaterdag 24 mei 
2013.

Het festival sluit om 17.00 uur. 

Vrijdagmiddag 23 mei 2014 is er in 
de tent op het evenementterrein een 
seniorenbeurs met veel informatie 
en een programma voor de oudere 
mensen. Men kan hier over uiteen-
lopende onderwerpen informatie 
vinden. Aan de bezoekers wordt een 
hapje en een drankje aangeboden. 

De Seniorenbeurs loopt begint om 
15.00 uur en is om uiterlijk om 18.30 
uur afgelopen.

Deze beurs is geen direct program-
ma-onderdeel van Rembrandt Fi-
esta, maar wordt aangeboden in de 
grote tent aan belangstellenden van 
60 jaar en ouder. De tent staat op 
de evenementenweide aan de Rem-
brandtlaan.

Voor meer actuele informatie over 
het totale programma van Rem-
brandt Fiësta, zie de komende 
maand: www.rembrandtfiesta.nl.  
De organisatie streeft ernaar om op 
genoemde website wekelijks de in-
formatie betreffende het festival te 
actualiseren.

Rembrandt Fiësta 2014

Rembrandt 
Fiësta



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 infor-
matie naar de wijkbewoners van bo-
vengenoemde wijken. De informatie 
kan komen vanuit wijkactiviteiten 
en bewonersgroepen, gemeente en 
individuele 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 gelden-
de normen en waarden overschrijdt. 
De redactie deelt niet altijd de me-
ning van de inhoud van door anderen 
geschreven stukken. Ook behoudt 
de redactie zich het recht voor tek-
sten zonodig in te korten. Anonieme 
teksten worden niet geaccepteerd. 
Het is mogelijk in de Veurbode te ad-
verteren, u kunt daartoe contact op-
nemen 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 
 - Annelies Mulder 
 - Guus Verwers 
 - Herman Bruggeman 
 - Helma Weinreder 
 - Rimmert van Kalsbeek

Sluitingsdatum kopij 2 augustus '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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Vrijdagmorgen in `t Nieje Veurbrook.

In een van de lokalen is het een 
gezellige drukte. De thee en dekof-
fie staan klaar en er zijn zo’n vijftien 
mensen aanwezig.

Zij doen mee aan het project  
“Samenspraak”, een project dat tot 
stand is gekomen door samenwer-
king tussen de gemeente en het ROC. 
Het draait nu voor het derde jaar.

Er wonen veel mensen in de wijk 
die moeite hebben gedaan om de 
Nederlandse taal te leren. Dat is 
velen van hen heel  aardig gelukt. 
Maar daarna? wanneer de opleiding 
of cursus afgelopen is? Dan blijkt er 
behoefte te zijn om het geleerde Ne-
derlands te blijven gebruiken omdat 
thuis toch vaak de eigen taal wordt 
gesproken. En zo is “Samenspraak“ 
ontstaan: een mogelijkheid om op 

Samenspraak een gezellige manier het geleerde 
in de praktijk te brengen. Nu zijn het 
vooral de dames die komen, maar 
ook de heren zijn welkom.

Onder leiding van (oud) ROC docen-
ten worden op vrijdagmorgen kleine 
groepjes gevormd waarin over van 
alles en nog wat wordt gepraat: alles 
kan aan de orde komen. Een paar on-
derwerpen van de laatste tijd: spor-
ten, kleding maken, vrijwilligerswerk, 
lekker koken, vakantie, huis-aan-huis 
bladen, schoolkeuze, ouder worden, 
theater bezoeken, peuterspeelzaal, 
de moestuin, hobby’s. Het praten 
duurt vijf kwartier en die zijn om 
voor je het weet. (9.45-11.00 uur.)

Wilt u meedoen of kent u mensen 
die willen meedoen, u bent van harte 
welkom.

Informatie: Hannie Snel: 
06 45 63 60 91

Regelmatig bereiken mij klachten over de snelheid waarmee over diverse we-
gen in onze wijk gereden wordt. Dit betreft dan vaak de doorgaande wegen 
zoals de Berlagelaan, Windmolenbroeksweg, Schoolstraat en de Rembrandt-
laan, maar ook woonstraten als de Jacob van Campenstraat, Jan Duikerstraat 
en nog vele andere. Als zo'n klacht bij me komt, ga ik er eerst mee naar de 
deskundigen van de afdeling verkeer en bespreek daar de klacht! De ver-
keersspecialist kijkt dan in zijn computer, waarmee hij een internetverbinding 
heeft naar ViaStat. Dit is een site waarop de snelheidsgegevens worden weer-
gegeven die worden verkregen van alle Tomtom-navigatiesystemen. In bijna 
alle gevallen blijkt uit deze gegevens dat de gemiddelde gereden snelheid op 
die wegen ruim onder de toegestane maximumsnelheid ligt.

En in die gevallen gaat het VHT (VerkeersHandhavingsTeam) niet over tot 
projectmatige snelheidscontrole. In het geval dat er veel ongevallen gebeu-
ren op een weg, wordt gekeken of de snelheid daar oorzaak van is en volgen 
natuurlijk wel maatregelen. Hoe zit het dan met die auto's waarvan we toch 
zeker weten dat ze veel te snel rijden?

Die zijn er absoluut. Maar toch zijn het incidenten waar geen projectmatige 
controles op gehouden kunnen worden, omdat ze niet steeds op dezelfde tijd 
op dezelfde plek te hard rijden. De kans dat we het scheurijzer eruit pikken 
met een radarcontrole is daarom veel te klein. Wat overblijft is dat we met een 
lasergun en wat agenten af en toe een prikactie kunnen houden in de hoop 
dat we daarmee toch het scheurijzer bij toeval eruit kunnen halen. Desalniet-
temin is uw klacht voor ons toch belangrijk. Want uw klacht geeft uw onvei-
ligheidsgevoel weer. En bij veel klachten moet toch iets aan de hand zijn met 
een verkeerssituatie en kunnen we mogelijk samen een oplossing zoeken.

Uw wijkagent Henk Buis

De wijkagent vertelt



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

Ik onthoud:
nanoescha 

veldhuis
Eddie 

Schoneveld
Martin 
Korte

Acaciaplein 14  | 7606 ET Almelo | 0546 817991

Uw adres voor 
officiële pasfoto’s

4 pasfoto’s

voor 9,45
0546 - 813 334 www.vredehof.nl



Tandartsen

Ch. Többen P. Vollebregt
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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 !
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