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Wijkkrant
Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 

voor

39e Jaargang / november 2014

• Activiteitenagenda wijkcentrum

• Bericht van wijkagent Henk Buis

• Info van de voorzitter wijkplatform

• Nieuws vanuit De Groenderij

• Ons Groen in de wijk

• Van de wijkwethouder

• Verslag en uitnodiging wijk 
 platform

• Vogelshow

• 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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Nog nagenietend van de mooie 
stadsmusical " Van Katoen en Nu" 
schrijf ik dit stukje. Wat hebben we 
in  Almelo iets geweldigs neerge-
zet. Ik hoop dat velen van u er zijn 
geweest en ervan hebben genoten. 
Zoveel vrijwilligers die mee hebben 
gewerkt. Zoveel positieve energie en 
reacties, een top evenement!

U heeft in de Veurbode regelmatig 
iets kunnen lezen over het opstellen 
van een wijkagenda Ossenkoppeler-
hoek. Op 25 juni vond er een eerste 
bijeenkomst plaats om samen te be-
spreken wat voor de Ossenkoppeler-
hoek in deze agenda geschreven zou 
moeten worden.

Zo’n 30 personen; een gemengde 
groep van zowel inwoners als wijk-
functionarissen hebben zich op deze 
avond gebogen over de verschillen-
de thema’s die in de Sociale Agenda 
2020 Almelo vermeld staan:  Werken, 
Leren, Vrije Tijd, Vangnet & Onder-
steuning, Wonen & Veiligheid. De 
vraag was: hoe staat de Ossenkop-
pelerhoek ervoor op deze onderwer-
pen? De cijfers vanuit de gemeente 
geven een bepaald beeld, maar klopt 
dit cijfermatige beeld met de bele-
ving van de mensen die in de Ossen-
koppelerhoek wonen en/of werken?

De opbrengst van de avond wordt 
samen met andere relevante infor-
matie verwerkt tot een wijkagenda 
Ossenkoppelerhoek. Dit  concept 
wordt aan de buurtbewoners voor-
gelegd om verder te bespreken. Voor 
deze bijeenkomst willen we de buurt 
breed uitnodigen dus bezoekt u de 
komende weken vooral de wijkweb-
site voor de datum en locatie!

Opening beleef- en beweegtuin

De Ossenkoppelerhoek is weer een 
nieuw project rijker; de beleef- en 
beweegtuin op het terrein van De 
Klup Twente. Op 1 oktober vond de 
officiële opening plaats door wet-
houder Ten Seldam. De beweegtuin 
ziet er prachtig uit en is hopelijk een 
stimulans voor met name ouderen, 

maar ook andere buurtbewoners om 
meer te gaan bewegen. Het is fijn om 
dat te kunnen doen in zo’n mooie 
groene omgeving.

Op de koffie met

In de vorige Veurbode is aangekon-
digd dat ik naast mijn spreekuur 
graag ook de wijk inga om aan de 
stamtafel in het wijkcentrum onder 
het genot van een kopje koffie in ge-
sprek te gaan met bewoners. De eer-
ste “Op de koffie met” heeft inmid-
dels plaatsgevonden en ik kom in het 
nieuwe jaar graag weer terug om ook 
op deze manier bewoners te leren 
kennen en te horen wat u belangrijk 

vind in uw eigen leefomgeving.

Integratiediner Ossenkoppelerhoek

Op donderdag 9 oktober vond het 
landelijke georganiseerde Integra-
tiediner plaats. In de Ossenkoppel-
hoek werd dit vormgegeven door de 
cliënten van AB-hulp. Zij namen het 
initiatief om de dames van Kleurrijk 
Koken samen met de wethouder en 
de stadsdeelcoördinator te eten te 
vragen. De bereide “hollandse pot” 
smaakte voortreffelijk,  en er zijn tal 
van tips en recepten uitgewisseld. Ik 
kan iedereen aanraden om te bekij-
ken wanneer deze beide kookgroe-
pen hun maaltijden voor de buurt 
bereiden om zeker een keertje te 
gaan eten!

Wijkplatform Ossenkoppelerhoek

Zoals u weet is er elk kwartaal een 
Wijkplatformavond. Helaas kon ik 
op de avond van 10 september niet 
aanwezig zijn maar hoorde ik van 
teamgenoten in de wijk (Jan Pley-
huis, Anne-marie Pleyhuis en Sylvia 
Schuite) dat er een heel erg leuk en 
leerzaam toneelstukje is opgevoerd: 
”burengerucht” door de werkgroep 
Ayna. U leest hierover elders in de 
Veurbode ongetwijfeld meer, maar ik 
wilde het toch even noemen omdat 
op een herkenbare en soms grap-
pige manier de onderwerpen ‘oor-
delen en vooroordelen’ aan de orde 
werden gebracht.

Ik wens iedereen een mooie herfst 
en tot ziens.

Anja Timmer

Van de wijkwethouder

Het Potje
Ik doe er vaak verdrietjes in, 
want als ze klein zijn…..huil ik niet. 
Steeds als er iets tegenzit, er iets 
gebeurt wat ik niet wil, open ik 
het potje, gooi het er in, heel stil.

Maar gisteren was de laatste drup-
pel iets teveel. Van al die stukjes klein 
verdriet, kreeg ik een brok in mijn keel. 
Mijn hand begon te trillen, verdriet 
vloog met golven uit de pot. 
Een traan begon te  
rollen, ik voelde mij erg rot.

Een onbedaarlijk snikken, deed me 
trillen overal.   
Ik zat echt tot mijn haren, in het 
diepste dal.  
Het was met roodomrande ogen, toen ik 
mezelf weer rustig kreeg. 
Opgelucht keek ik naar mijn potje:  
Het potje….., dat was leeg.

Dus, zie je iemand lopen, rode ogen 
en heel bedeesd.  
Dan vraag je niets meer, dan weet 
je: Haar potje is pas vol geweest.

Janny Evers
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Alarmnummer? Of niet!?

De oplettende mevrouw Jansen van de Voorstraat te Almelo ziet vanuit het 
raam van haar woning een verdachte situatie op de parkeerplaats tegenover 
haar woning. Ze vindt het zo verdacht dat ze besluit de politie te bellen. Ze belt 
naar het algemene politienummer 0900-8844. Dan gebeurt het volgende:

Ring, ring... Goedenavond. Met de politie, zegt u het maar. Hallo?! Met 
mevrouw Jansen van de Voorstraat in Almelo. Ik zag net twee jongens over 
de parkeerplaats hiervoor lopen die aan alle auto’s voelden. Bij één auto zijn 
ze binnen geweest en daarna weggelopen. En dat was in Almelo zegt u? Een 
ogenblik, dan verbind ik u even door met de politie in Almelo.

Ring, ring.... Hallo, politie Almelo, met de senior van dienst. Zeg het maar.  
Hallo met Karin van de telefooncentrale. Ik heb een mevrouw aan de lijn die een 
verdachte situatie wil melden aan de Voorstraat in Almelo. Ik verbind haar door.

Ring, ring... Goedenavond. Met de senior van dienst van de politie Almelo. 
Wat kan ik voor u doen? Hallo?! Met mevrouw Jansen van de Voorstraat in 
Almelo. Ik zag net twee jongens over de parkeerplaats hiervoor lopen die aan 
alle auto’s voelden. Bij één auto zijn ze binnen geweest en daarna wegge-
lopen. Welke richting zijn de jongens opgelopen, mevrouw Jansen? En kunt 
u me zeggen hoe ze eruitzagen? Ze zijn weggelopen in de richting van de 
Achtersteeg. Ik heb ze niet goed genoeg gezien om te zeggen hoe ze eruitza-
gen. Ze hadden wel allebei donkere kleren aan. Wat is uw adres en telefoon-
nummer? Ik woon aan de Voorstraat 41 te Almelo en mijn telefoonnummer is 
0546-123456. Dank u voor de melding mevrouw Jansen. Ik zal het doorgeven 
aan de meldkamer zodat die een auto kan sturen.

Ring, ring.... Hallo. Meldkamer, met Klaas. Hallo Klaas. Met de senior van dienst 
Almelo. Kun je een auto sturen naar de Voorstraat in Almelo. Een bewoonster 
heeft twee verdachte jongens zien lopen tussen de auto’s op de parkeerplaats 
daar. Ze zijn in een auto geweest en daarna weggelopen in de richting van de 
Achtersteeg. Ze hadden beiden donkere kleding aan. Oké senior, ik zal een 
auto sturen. 

Auto 31.01, hier Twente, over... En dan wordt 
pas een politieauto aangestuurd naar 
de Voorstraat. Bovenstaande ge-
sprekken hebben minimaal 3 tot 
5 minuten geduurd. Grote kans 
dat de verdachten dan al mijlen-
ver weg zijn! Als mevrouw Jansen 
het alarmnummer 112 had gebeld, 
had ze maar één keer haar verhaal 
hoeven te doen en waren kostbare mi-
nuten bespaard gebleven.  De pakkans 
was dan vele malen groter geweest. 

Helaas denken veel mensen dat 
112 alleen gebeld mag worden 
als er bloed vloeit of dreigt 
te vloeien. Maar: 112 mag en 
moet ook gebeld worden als 
de komst van de politie direct 

De wijkagent vertelt: nodig is, zoals in bovenstaand voor-
beeld. Dus ook als u getuige bent 
van een misdrijf waar direct politie 
nodig is om de verdachten te kun-
nen pakken, altijd 112 bellen. Samen 
kunnen we zo de veiligheid in onze 
wijk verbeteren. 

Dus: Bel 112 "als elke seconde telt". 

Bel 0900-8844 bij "geen spoed, 
maar wel politie", dus als het even 
kan wachten. 

Uw wijkagent, Henk Buis.

Die tijd ligt al een poos achter me. 
Het met groot genoegen, op voor 
mijn gehoor lekker, open zetten van 
het geluidsvolume en dan een echt-
genote die binnenkomt en straal 
recht op die knop afstuift en alles 
naar beneden draait met de mede-
deling dat de dakpannen er af trillen.

 Dat is ongeveer hetzelfde als “opa 
mag de TV ….”.  Dus , inderdaad het 
aanmeten van gehoorapparaatjes. 
De vraag die resteert is “hoe komt 
dat nou, dat mijn gehoorcapaci-
teit zo is afgenomen?” Ik ben geen 
discoganger, ook niet geweest. Na-
snuffelen onder andere op Google 
geeft ook geen eensluidende oor-
zaak. 

Feit is wel dat de vele malen door 
mij gegeven opmerking “wat zeg je? 
“ nu vele keren minder hoeft te wor-
den gemaakt. Dus kom gerust eens 
naar ons wijkcentrum om een boom 
op te zetten, u hoeft niet extra hard 
tegen me te spreken en ik luister 
graag. 

Dick en Eric willen graag een bak 
koffie schenken. Wat let u?

JM

“Opa mag de TV wat zachter !!”
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Edelzang werd op 1 februari 1922 opgericht door enkele zangkanarie- 
kwekers en is hierdoor de oudste vogelvereniging van Almelo. In die tijd werd 
er alleen met harzer zangkanaries gekweekt. Deze vogelliefhebbers wilden 
de zangkanarie promoten en door het oprichten van een vereniging een on-
derlinge competitie houden en daardoor de kwaliteit verhogen.

In latere jaren werd de tak van sport uitgebreid en werden ook waterslager 
zangkanarie-kwekers lid van de vereniging. Rond de oorlog werden de eer-
ste kleurkanaries aangeschaft en werd hiermee gekweekt en in de volgende 
jaren tentoongesteld. Weer later kwamen de tropische vogels, postuurkana-
ries en Europese cultuurvogels en als laatste kwamen de parkieten en pape-
gaaiachtigen  op de vogeltentoonstelling. Zo heeft Edelzang nu leden binnen 
haar gelederen die veel verschillende vogelsoorten kweken. Hetgeen op de 
tentoonstellingen een bonte en gekleurde show oplevert.

Edelzangleden zijn in de afgelopen jaren op diverse vogeltentoonstellingen 
in zowel binnen- als buitenland succesvol geweest en in de prijzen gevallen. 
Zelf organiseert Edelzang ieder jaar voor haar leden in de maand november 
een tentoonstelling. Deze show vindt dit jaar plaats in het Nieje Veurbrook 
aan de Jan Tooropstraat 27.

Op zaterdag 29 november van 10.00 tot 17.00 uur.  
Op zondag 30 november van 10.00 tot 16.00 uur.

Van alle bovengenoemde vogelsoorten zullen er een flink aantal worden 
tentoongesteld. De diverse kleuren combinaties zullen u verbazen. Terwijl 
het gezang een lust voor uw oren zal zijn. Tevens is een verkoopklasse met 
diverse soorten vogels en verloting met mooie prijzen. Dit jaar zijn er niet al-
leen vogels van Edelzang te bewonderen. Een aantal verenigingen uit Almelo 
heeft zich bereid getoond om ook een aantal dieren te showen.

A.P.K.V. Met diverse soorten hoenders en konijnen en sierduiven.. 
Betta Splenders met aquaria met diverse soorten vissen. 
Concourscommissie met diverse postduiven

Voor diegene die creatief zijn is er een demonstratie van de houtsnieders die 
op allerlei manier een stuk hout in een stukje kunst omtoveren.

Tevens is er een expositie van het Twentse palet met diverse schilderijen. Kort-
om voor elk wat wils jong en oud zeker de moeite waard om even binnen te 
wandelen om een stukje natuur op te snuiven.Om de kosten hoeft u het niet 
te laten want de entree is gratis.       
         B. Rhee 

Edelzang-Almelo showt weer haar mooiste vogels

Het Nationaal MS Fonds zoekt voor 
de MS Collecteweek extra collectan-
ten. Er zijn meer handen nodig om 
bij iedere voordeur te kunnen aan-
bellen. Eén op de duizend Nederlan-
ders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks 
komen er 300 nieuwe mensen met 
MS bij. MS is de meest voorkomende 
invaliderende aandoening onder 
jongeren in Nederland.

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor 
een beter leven met MS. Het opge-
haalde collectegeld wordt besteed 
aan onderzoek (voor een beter leven 
nu en een toekomst zonder MS), be-
geleiding en voorlichting

Het Nationaal MS Fonds ontvangt 
geen subsidies van de overheid en 
is volledig afhankelijk van donaties, 
giften en sponsoren.

U kunt het Nationaal MS Fonds ook 
steunen door een gift over te maken 
naar giro 5057 te Maassluis. Wilt u 
zich aanmelden of meer informatie? 
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl.

Of neem contact op met Pamela 
Zaat, landelijke coördinator van 
de MS collecteweek, 010-5919839, 
pamela@nationaalmsfonds.nl

Nationaal MS 
Fonds zoekt extra 
collectanten

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 10 september 2014

Voorzitter Nico van de Vliet heet de 
aanwezigen van harte welkom; een 
speciaal welkom is er voor de dames 
(mw. Bos, mw. Okul en mw. Tanate) 
die het toneelstukje “Burengerucht” 
opvoeren.  Deze dames zijn van de 
werkgroep Ayna (=spiegel). Het to-
neelstukje gaat over misverstanden 
die ontstaan door vooroordelen over 
andere culturen. Na dit leuke en leer-
zame stukje wordt het woord gege-
ven aan dhr. Klumpers uit Delden, die 
het woord “Noaberschap” nader uit-
legt. Van oorsprong een plattelands-
begrip, maar later ook in de stad in-
geburgerd. Hij gaat vervolgens in op 
het toneelstukje en vraagt de dames 
en de wijkbewoners of zij ervaring 
hebben met deze problematiek. Hij 
betrekt uitvoerig de bezoekers van 
de avond in zijn verhaal. 

Bij buren is het, ongeacht hun af-
komst, belangrijk om elkaar te res-
pecteren en proberen te begrijpen. 
Een goede start is natuurlijk om zelf 
ergens te beginnen, b.v. goedendag 
zeggen. 

Ook een gebeurtenis of ziekte kan 
voor meer begrip zorgen. Daardoor 
ontstaat er vaak een band. 

Hr. Klumpers sluit het onderwerp af en 
de voorzitter bedankt hem en de da-
mes van Ayna met bloemen en wijn. 

Opmerking van hr. Bartels: Hij heeft 
de Groenderij benaderd of zij bereid 
zijn om bij mensen die zelf hun tuin-
tje niet meer kunnen onderhouden 
dit te doen tegen een geringe ver-
goeding. De Groenderij werkt daar 
aan mee. 

Na de pauze begint er een discussie 
over het parkeren rondom het van 
Goghplein. 

Opmerking: De parkeergarage wordt 
te weinig gebruikt. Dit ligt volgens de 
spreker aan de uitrit. Een oplossing zou 
kunnen zijn om rondom het winkelcen-
trum 1-richtingsverkeer in te stellen. 

Antwoord Gemeente: 1-richtingsver-
keer gaat niet door. Dit heeft te ma-
ken met hulpverleningsvoertuigen 
en vrachtwagens; de vastgoedeige-
naar deelt die mening. 

Sinds de komst van de Action en de 
Big Bazar is het wel veel drukker ge-
worden op en rondom het plein. Ook 
is tegenwoordig op zaterdag de par-
keergarage druk bezet. Bij de Deka 
en Titus Brandsmahof loopt het ver-
keer nogal eens vast door de bevoor-
rading van de Deka en de Aldi.

Er wordt nog onderzocht of alleen 
voor vrachtwagens 1-richtingsver-
keer kan worden ingesteld. 

Opmerking: langs de Rembrandtlaan 
staan vaak auto’s te koop. Zij bezetten 
parkeerplaatsen van evt. klanten. Hier-
tegen is echter weinig te doen. Win-
keliers vragen hun personeel wel om 
langs te Rembrandtlaan te parkeren. 

Hierna is het woord aan Sylvia Schui-
te namens de Gemeente. Zij haalt 
nog even de uitreiking van de post-
codeloterijprijs aan die in onze wijk is 
gevallen. Mensen met een (te) kleine 
portemonnee kunnen via verschil-
lende wegen aan een kaartje komen 
voor de stadsmusical. 

De Gemeente heeft  een brief ont-
vangen van het oude Veurbrook 
bestuur inzake de naam “’t nieje 
Veurbrook”. Het oude bestuur komt 
hier opnieuw tegen in opstand. Het 
project zwerfafval wordt op scholen 
gepromoot en ook aan bewoners. 
Als mensen in actie komen hiervoor 
bestaat de mogelijkheid dat de Ge-
meente er iets tegenover stelt. 

De wijkwethouder Anja Timmer 
komt op 9 oktober  van 14 - 17 uur 
in het wijkcentrum. Wie er bij wil zijn 
of haar wil spreken kan contact op-
nemen met Anne-Marie Pleyhuis of 
Sylvia Schuite. 

Het project “Ossenkoppelerhoek van 

iedereen” is afgerond en het bedank-
je – pakje ansichtkaarten – is inmid-
dels overal bezorgd.

Dan neemt Anne-Marie Pleyhuis 
het woord namens Scoop. De nati-
onale burendag op 27 september 
wordt van 10 – 14 uur in de Titus 
Brandsmahof gevierd met een cultu-
rele eetmarkt, muziek, expositie, enz. 
Buurtbewoners kunnen ook zelf wat 
organiseren. Het Oranjefonds stelt 
max. € 500 per project beschikbaar. 
Dit geld is niet bestemd voor feestjes 
e.d., maar b.v. voor een bankje, een 
tent, dus zaken met een meerwaarde 
voor de buurt. 

Vraag: Achter het trapveldje ligt een 
groenstrook waar best speeltoestel-
len voor hele kleine kinderen kun-
nen komen. Antwoord: hier is helaas 
geen geld voor. 

Op 4 oktober is er in het wijkcentrum 
een kinderkleding- en speelgoed-
beurs. 

Op 11 oktober is er van 18.30 – 21.30 
uur een open podium in de Titus 
Brandsmahof. Een ieder die denkt 
dat hij of zij bepaalde talenten heeft 
kan zo het podium op.

Henk Jansen heeft 2 leilindes gekre-
gen die hij geplant heeft langs het 
terrasje aan de achterkant van het 
wijkcentrum. Hij wil nu nog graag 
een kanodag organiseren bij het 
wijkcentrum. Dit zal tevens de wil om 
zwemlessen te volgen bevorderen. 
Na afloop zal Anne-Marie met Henk 
hierover brainstormen.

Het verslag van de vorige wijkplat-
formavond van 11 juni wordt goed-
gekeurd. 

Werkgroep Verkeer en Milieu: in de 
nieuwe gemeentegids staat vermeld 
dat er elke 2e dinsdag vd maand een 
spreekuur is in het wijkcentrum. Dit 
is niet juist. Het spreekuur is verval-
len. 



Thema

Uitnodiging!
Om deel te nemen aan het Wijkplatform van 26 november 2014 om 19.30 uur  

in Akar Bahar aan de Jan STeenstraat 69a

“Dans en muziek uit verschillende culturen ”
 In elke cultuur wordt gedanst. Dansen en muziek  

maken zijn meestal uitingen van vreugde of behoren bij rituelen.

Vanavond ziet u een paar voorbeelden van dans en muziek uit enkele 
van de verschillende culturen die onze wijk rijk is en daarbij zal uitleg zijn.

Hoofddoel is elkaar ontmoeten!!! 

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 26 november een uitgebreide agenda voor u beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker
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Joop Martens: Het is de bedoeling 
dat de Veurbode gevuld wordt door 
de wijkbewoners. Dus mensen, geef 
uw creativiteit de ruimte en stuur 
een stukje in. Advertentiewerving bij 
de nieuwe winkels heeft geen resul-
taat opgeleverd. 

Johan de Ruiter: Het Rembrandtfiësta 
was weer een groot succes. Dit was 
mede te danken aan de inzet van de 
vele vrijwilligers. Maar ze kunnen nog 
steeds vrijwilligers erbij gebruiken. 
Dus als men zich 1 of 2 (gezellige) da-
gen wil inzetten, meld u dan aan. 

Opmerking voorzitter: hij zal in de 
volgende Veurbode het voorwoord 
voor zijn rekening nemen. 

Helma Weinreder: Zij beheert de 
wijkwebpagina. Deze wordt echter 
te weinig bezocht. Er is thans ook 
een facebookpagina actief: “Ossen-
koppelerhoek is onze wijk”. Deze is 
gemaakt in de hoop meer mensen te 
bereiken. 

Gerda Kleinburink: Zij ziet vaak al-
lochtone jongeren bij de ingang van 
de parkeergarage, die in hun eigen 
taal spreken en niet in het Neder-

lands. Is daar niet wat aan te doen? 
Antwoord voorzitter: Niets aan te 
doen. Is eigen keus van de mensen. 

Mary Schumer: De kartrekker van 
het wijkgebeuren Broeder Jan is 
reeds lange tijd ziek en wilde graag 
op korte termijn afscheid nemen van 
zijn geliefde Veurbrook. Mary heeft 
samen met beheerder Eric Kers ge-
zorgd voor een fijn afscheid, waar 
ook nog enkele leden van het wijk-
platform bij aanwezig waren. 

Eric Kers: De koersbalvereniging had 
moeite met de kleuren van de ballen. 
Hen werd geadviseerd contact op te 
nemen met het oude bestuur, dat 
nog een potje heeft voor dergelijke 
zaken. 

Dit verzoek werd gehonoreerd en 
dus heeft de koersbalvereniging, 
met dank aan het oude bestuur, in-
middels nieuwe ballen met een dui-
delijke gele kleur. 

De voorzitter sluit hierna de bijeen-
komst en bedankt een ieder voor zijn 
of haar inbreng. 

HB

Zoals jullie inmiddels al weten heeft 
de Ossenkopppelerhoek een eigen 
website www.ossenkoppelerhoek.
isonzewijk.nl  waar u informatie over 
de wijk kunt vinden of er zelf iets kan 

plaatsen. Omdat wij van het wijkplat-
form en de wijkkrant een nog breder 
publiek willen bereiken is er sinds 
september ook een eigen facebook 
pagina met nieuws over en activi-
teiten in de wijk; deze pagina kunt u 
vinden onder de naam (Ossenkoppe-
lerhoek is onze wijk). Hier kunt u ook 
uw eigen nieuwtjes of activiteiten 
opzetten of als u een mail stuurt naar 
mij:  helma.o.i.o.w@gmail.com, dan 
zal ik het  zo spoedig mogelijk plaat-
sen op de website en op facebook. 

HW

Beste Lezers, 
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Mijn naam is Nico van de Vliet. Sinds 
december 2013 ben ik de voorzitter 
van het wijkplatform Beeklust, Groe-
neveld en Ossenkoppelerhoek. Het 
werd dus tijd om mijzelf even voor 
te stellen. Ik heb de functie overge-
nomen van Joop Martens die al een 
tijd versterking zocht. Het tijdstip is 
niet toevallig gekozen want in de-
zelfde maand is het wijkplatform een 
vereniging geworden. Dit biedt meer 
mogelijkheden om sponsorgelden 
binnen te halen.

Ik ben 73 jaar, gehuwd met Wiepkje 
Dijkstra en samen hebben we twee 
kinderen en zes kleinkinderen waar-
van er twee zijn overleden. Ik ben ge-
boren in Gouda. Na mijn technische 
opleiding ben ik in 1966 in Almelo 
komen werken bij de ontwikkeling 
van Meet-en regelapparatuur bij 
Philips op Het Dollegoor. Mijn hob-
by’s zijn: knutselen aan oude klokken 
(ik wilde vroeger klokkenmaker wor-
den), modelspoorbaan, fotograferen, 
sporten (o.a. tennissen, dansen en 
fitnessen) en gewoon lekker klussen.

We hebben een aantal jaren in de 
Haghoek gewoond tot ik werd over-
geplaatst naar het Philipsbedrijf in 
Enschede. Daar ontdekte ik al dat 
waardering voor elkaar en elkaar 
vertrouwen geven bergen kunnen 
verzetten. Voor mij betekende dat 
om de techniek vaarwel te zeggen 
en een andere richting in te slaan. Dit 
leidde weer tot een verhuizing naar 
Zuid-Limburg waar we bijna 22 jaar 
hebben gewoond. In die periode ben 
ik mij verder gaan verdiepen in de on-
derlinge relatie tussen mensen. Als 
directeur van een Kwaliteitscentrum 
gekoppeld aan de Kamer van Koop-
handel mocht ik vele jaren kleine en 

Het werd tijd middelgrote bedrijven helpen bij het 
in kaart brengen en verbeteren van 
hun organisatie. Ook de functie van 
voorzitter van de Vereniging “Meers-
sen in Europa” heb ik daar met veel 
plezier vervuld. Contacten met ver-
gelijkbare steden in Europa vonden 
tweemaal per jaar plaats in één van 
de deelnemende steden. Dit is ook 
de reden dat ik na terugkomst in 
Almelo mij heb aangemeld bij deJu-
milagecommissie, die de contacten 
onderhoudt met Denizli in Turkije. 

Een aantal jaren geleden heb ik ja 
gezegd op het verzoek van Joop 
Martens (voorzitter) en Gerrit Tijhof 
(de Veurbode vertegenwoordigend) 
om toe te treden als bestuurslid van 
het wijkplatform. In de afgelopen 
periode zijn mij voornamelijk twee 
zaken opgevallen, namelijk de enor-
me inzet van alle bestuursleden om 
telkens weer een actueel onderwerp 
te vinden voor wijkplatformavonden 
en verder de enorme verspilling van 
energie bij het touwtrekken rondom 
de naam van het wijkgebouw. Deze 
geld- en energieverslindende actie 
is nog steeds niet ten einde. Hope-
lijk kunnen we dit toch op korte ter-
mijn afsluiten en het nog resterende 
geld ten goede laten komen van de  
bewoners van de wijk.

Tien voorstellingen voor een duizend bezoekers per keer, dat betekent toch 
tienduizend mensen die een stukje Almelose geschiedenis zagen uitgebeeld 
en gespeeld. Een zestal professionele artiesten en verder allemaal enthousi-
aste amateurs/vrijwilligers, die met elkaar en in een wisselwerking met het 
enthousiaste publiek een golf van positivisme over Almelo deed ontstaan. Po-
sitief over en in Almelo, het kan dus wel !!! In vele kringen in Almelo wordt er 
nog over gesproken en gefilosofeerd over hoe dat positivisme vast te kunnen 

De stadsopera Van Katoen en Nu

houden. Er werd bewezen dat iets 
tot stand kan worden gebracht als je 
met elkaar wat aanpakt. Dat het niet 
alleen energie vraagt, maar ook heel 
veel energie oplevert, terug geeft. 
Het betekent meer doen en minder 
eh, eh, praten en vergaderen!!

Ook vanuit onze wijk hebben bewo-
ners meegedaan, meegespeeld. Wat 
echter ook gesteld kan worden is dat 
er ook in onze wijk nog veel bewo-
ners zijn, die (nog)  niet te bewegen 
zijn ergens aan mee te doen. Niet dat 
het persé moet hoor, maar meedoen, 
meepraten, mee een bak koffie of 
thee drinken betekent aanspraak, 
betekent er bij horen, betekent weg 
uit het isolement en het alleen zijn. 
Informeer eens bij Scoop of kijk op 
de activiteitenlijst van ons wijkcen-
trum.

Staat er niet op wat u zou willen? 
Schrijf dan gewoon eens op wat 
u wel zou willen, maar waarover u 
niets weet of kunt vinden. Stop dat 
briefje met wat u graag zou willen in 
de brievenbus bij het wijkcentrum of 
geef het daar af. Ik beloof u dat we 
iets gaan proberen te regelen om uw 
wens tot uitvoering te brengen. Een 
e-mail naar redactieveurbode@live.
nl kan natuurlijk ook !!

JM

REMBRANDT FIËSTA 2015, HET MUL-
TICULTURELE EVENEMENT VAN 
ALMELO WORDT GEHOUDEN OP 
ZATERDAG 6 JUNI

SENIORENMIDDAG OP VRIJDAG5 
JUNI 2015

De voorbereidingen zijn al in volle 
gang! We hebben nog enthousiaste 
vrijwilligers nodig die samen met de 
mensen die dit evenement organi-
seren ervoor willen zorgen dat het 
op beide dagen een prachtige bele-
venis wordt. Hebt u belangstelling 
(en dat hopen wij) dan kunt u con-
tact opnemen met Willem Kruithof, 
tel.: 820739 of 06-23052153 en/of

Email: willem.kruithof@gmail.com

Voorzitter Wijkplatform Nico van de Vliet

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!
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Prettig wonen 
in een 

leuke buurt

U vindt ze in alle wijken van Almelo. Kwali- 
teitswoningen van STJA. In allerlei variaties 
en geschikt voor u en uw gezin. Bij winkels, 
scholen, speelvoorzieningen, buurthuizen en  
sportcentra. Het zijn belangrijke voorzieningen 
voor u en uw gezin. Dat vinden wij ook.  
Voor ons staat voorop dat u zich thuis voelt. 
Overal in Almelo.

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

           WINKELCENTRUM VINCENT VAN GOGHPLEIN 23-25, ALMELOSHOEBY.NL

IT’S ALL  
ABOUT 
STYLE
DAMES-, HEREN- 
EN KIDSFASHION!

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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Bijna iedereen uit onze wijk kent de 
beide kerken aan de Rembrandtlaan. 
Aan de ene kant op de hoek de `Ka-
tholieke Elisa` en daar tegenover, 
ongeveer in het midden, de `Protes-
tantse Pniël`. De torens van beide 
kerken zijn van verre te zien, hebben 
luidklokken, en zijn soms erg duide-
lijk hoorbaar. Niet iedereen, merk ik, 
loopt regelmatig naar binnen. 

Dat is vreemd, als je bedenkt hoeveel 
beide kerken te bieden hebben voor 
alle wijkbewoners, ook al sta je niet 
`direct` ingeschreven als lid. er is veel 
kennis op elk gebied. De Pnièlkerk, 
overigens ook de Elisakerk is bijna 
elke dag open, iedereen die dat wil 
kan dan vrij binnenlopen. En zoals 
het goede noabers betaamd is er al-
tijd wel koffie of thee en voor de kin-
deren limonade. Laat u rondleiden 
en bijpraten, profiteer en geniet er 
van, laat u verrassen.

Op de eerste zaterdag van elke 
maand staan op het kerkplein van 
de Pniëlkerk vrijwilligers gereed 

om papier in te zamelen. Veel wijk-
bewoners zijn daar inmiddels mee 
vertrouwd geraakt. Het geld is mo-
menteel bestemd voor een kin-
dertehuis in Hongarije. We hopen 
dat u blijft komen, zodat we samen 
kunnen zorgen voor een zo groot 
mogelijke opbrengst! Het Project 
Almelooose Cuyp (ontmoetings-
ruimte en speeltuin) is mede door 
de Pniël omarmd en we steunen 
het van harte. Anders gezegd: het is  
immers ook onze wijk. Het is goed 
om te zien hoe we elkaar daarin kun-

Kerken bepalen mede het leefklimaat in de wijk

nen vinden. Elke maand vindt een 
werkgroep vergadering plaats in de 
Pniël. Wie vanuit de wijk zou willen, 
zich geroepen voelt, de handen uit 
de mouw wil steken, kan aanschui-
ven. We kunnen nog wel enkele le-
den gebruiken. Bent u overigens 
geïnteresseerd in overige activiteiten 
van de Pniëlkerk, schroom dan niet 
om te bellen, of gewoon binnen te 
stappen, net zo gemakkelijk.

Informatie:  Henny Hulst   Email adres: 
hulst73@live.nl,Tel.: 06 53583755

Samen voor persoonlijke zorg  Vitaal | Ondernemend | Coöperatief 

www.triviummeulenbeltzorg.nl

Samen sterk in uw woonomgeving

Vertrouw op wijkteam Almelo Zuid

Wij zijn altijd bereikbaar: 

085 – 77 38 777 
•	Een persoonlijke werkwijze 

door kleine wijkteams 

•	Professionele en vriendelijke 
zorgverleners 

•	Wij zijn altijd in de buurt 

•	Ook in de nacht zijn we er 
voor u 

•	Waar nodig specialistische 
ondersteuning
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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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Het eten klaar maken is één, maar 
dan ook nog alleen en in je eentje 
opeten is erg ongezellig. U kunt mee 
aanschuiven elke donderdag om 
18.00 uur in ’t Nieje Veurbrook!!!!  Wel 
moet u zich vooraf aanmelden en wel 
bij Bianca de Jonge : 06 24320192. De 
kosten bedragen € 5,10 en dat is voor 
een warme maaltijd een niet te hoge 
prijs. 

De organisatie is handen van 
AB hulp twente, een kleinschalige 
ABWZ erkende zorgorganisatie en  
HKZ gecertificeerd. 

Beter Wonen ontwikkelde afgelopen jaar samen met IK_B 
concepten een nieuwe manier om in gesprek te gaan 
over het verbeteren van de wijk. Al enige jaren zijn bewo-
ners en professionals betrokken bij het verbeteren van de 
woon- en leefomstandigheden in de wijk. Zo zijn er veel 
projecten op sociaal gebied uitgevoerd onder de naam  
Ossenkoppelerhoek van Iedereen. En Beter Wonen heeft op 
fysiek vlak een flink aantal woningen gesloopt en aan de 
Rombout Verhulstlaan 103 nieuwe woningen gebouwd.

Door samen te werken hebben we al veel bereikt, maar 
we willen graag door. Met het spel ‘Oog voor de wijk’ is het 
mogelijk om met verschillende mensen op verschillende 
schaalniveaus in gesprek te gaan om de wijk te verbeteren 
of versterken. Uitgangspunt daarbij is dat er een gemeen-
schappelijk doel is te behalen, namelijk het versterken van 
de aanwezige kwaliteiten in de wijk. En daarmee de samen-
hang van de wijk en betrokkenheid van bewoners bij de 
wijk vergroten; kortom het belang voor de wijk. 

Op 13 oktober speelden we voor de eerste keer dit spel. Een 
manier om te testen of de methode echt werkt en te kijken 
wat het uiteindelijk oplevert. We speelden het spel daarom 
deze eerste keer met gemeente, wijkplatform, een makelaar 
en een projectontwikkelaar. Onderwerp van gesprek was de 
toekomstige invulling voor enkele lege locaties van Beter 
Wonen. Moeten er weer woningen komen, misschien win-
kels of is een park een betere invulling? De eerste bijeen-
komst was bedoeld om ideeën en kansen bij elkaar te bren-
gen. Later spelen we een vervolgronde waarbij we proberen 
een visie te vormen. Het spel kan ook gespeeld worden met 
bewoners, dat zullen we in latere fases ook zeker gaan doen. 
Zoals een van de spelers het op 13 oktober verwoorde, ‘de 
bewoners zijn het kapitaal van de wijk’. Zonder bewoners 
krijgen plannen geen waarde. Wordt dus vervolgd! 

Corine Steffens - wijkregisseur Beter Wonen

Oog voor de wijk

Niet alleen eten ?

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

De Schelf
Eninver

Möll’nwiek

De Schöppe

Goossenmaat ‘t Nieje Veurbrook

 
  
  

   

TRIMSALON POPPY  
 
Voor een professionele behandeling van uw hond. 
 
Alle rassen, volgens de rasstandaard of uw persoonlijke 
wens. 
 

www.trimsalonpoppy.nl  
Mirjam Abbink &  
Rob Wiegers 
Maardijk 60  
7606 KW Almelo  
 
Tel. 0546 -566871 
Mob. 06-24178709 



Politie, Brandweer en amBulance 112
Politie voor minder dringende zaken 0900-8844
wijkagent 0900-8844 of 06 22807897
wijkcontactamBtenaar j.Pleijhuis@almelo.nl

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
huisartsenPost  088 5880588

Belangrijke  
telefoonnummers 
Alarm voor
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Waterschap Vechtstromen verlaagt 
waterpeil

Waterschap Vechtstromen verlaagt 
het waterpeil in landbouwgebieden 
van zomerpeil naar winterpeil. In sommige gebieden is het door de overvloe-
dige neerslag erg nat op de landbouwpercelen. De gemiddelde grondwater-
standen zijn op enkele plaatsen hoger en de verdamping van water neemt 
verder af. De gewassen hebben geen behoefte meer aan extra water om te 
groeien terwijl de oogst steeds dichterbij komt. De komende weken zal het 
waterschap daarom de stuwpeilen in de landbouwgebieden geleidelijk naar 
het winterpeil brengen. 

Reguleren

Een belangrijke taak van het waterschap is het reguleren van het waterpeil 
met behulp van onder andere stuwen en gemalen. Overtollig water wordt af-
gevoerd, voldoende water wordt vastgehouden, onder andere om het grond-
water op niveau te houden. Veel stuwen zijn in hoogte verstelbaar, handma-
tig of geautomatiseerd (stuwen zakken automatisch wanneer het peil te hoog 
wordt en andersom). Kortom: een aantal mogelijkheden om het (grond)wa-
terpeil te reguleren.

Winter- en zomerpeil

Het (grond)waterpeil in de winterperiode is meestal hoger dan in de zomer-
periode. Enkele redenen hiervoor zijn vaak: minder verdamping van water 
door gewassen en doorgaans hebben we in de wintermaanden te maken met 
een nattere periode. Het waterschap anticipeert hierop en stelt in de winter-
maanden (winterpeil) een ander peil in dan in de zomermaanden (zomerpeil).

Kathy Kelly gaf een wensconcert.

Op woensdag 24 september had-
den we een hele gezellige avond 
met Kathy Kelly. Ze kwam niet alleen. 
Fenneke Zonnebeld en popkoor 
Twentzz ondersteunden haar. Eén 
van onze bewoners had de wens om 
haar nog een keer te horen. Hij heeft 
de wens doorgegeven aan Vrienden 
van Eugeria en zo is de wens in ver-
vulling gegaan. 

De opkomst was enorm. De opening 
werd gedaan door Gusta Melsen, 
bekend van radio Almelo. Fenneke 
zong voor woning 43 het lied " daar 
in dat kleine café aan de haven". 
"Heb je even voor mij” is gezongen 
voor de hr. Zonnebelt omdat het 
zijn wens was dat Kathy Kelly kwam 
zingen. Alle aanwezigen reageerden 
enthousiast. Daarna kwam Kathy op 

Optreden Kathy Kelly het podium met  "Noting like Home" 
en "Coming to me my love". Vervol-
gens begeleidde ze zichzelf met een 
elektrische gitaar. Ze speelde ook op 
een accordeon en bracht zo een ge-
weldige sfeer, iedereen klapte mee 
of was aan het swingen. " Halleluja" 
werd voor de pauze gezongen. 

Na het nuttigen van een hapje en een 
drankje zong het popkoor Twentzz  
"listen to the music", "carry on love 
is comming" en "tussen hemel en 
aarde".Sommige nummers werden 
solo gezongen en 
door het koor onder-
steund.  Kathy bracht 
een lied van de Kelly 
Family "Angel" en als 
afsluiting zong Kathy 
samen met het koor  
"glory, glory hallelu-
ja". Al met al was het 
een zeer geslaagde 
avond.
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Tuinverzorging in de buurt

In het voorjaar van dit jaar kwam er 
een buurtbewoner aan de Jan Toor-
opstraat bij de Groenderij langs met 
de vraag of wij zijn tuin zouden kun-
nen onderhouden. De heer Bartels is 
op leeftijd en kon wel hulp gebrui-
ken in zijn tuin. Zoals we altijd doen 
bij een dergelijke aanvraag is kijken 
om wat voor tuin het gaat en of we 
mogelijkheden zien voor onze heren 
om die klus te klaren. Voor ons is be-
langrijk of we het werk kunnen doen 
en of we hier mensen hebben die 
redelijk zelfstandig kunnen werken. 
Ook de afstand tot de Groenderij is 
belangrijk. In dit geval is dat op loop-
afstand en voor ons ideaal.

We hebben de klus aangenomen en 
van beide kanten bevalt het goed. En 
het is voor ons goed te organiseren. 
Vooral ook omdat het zo dicht bij elkaar 
ligt. In principe kunnen we wel meer 
van dergelijke klussen aannemen. 

Heeft men interesse dan kan men bij 
de Groenderij binnenlopen en infor-
meren naar de mogelijkheden. Je-
roen Lammertink is degene die hier-
over gaat en hem kan men daarover 
aanspreken. Hij is de contactpersoon.

Dac de Groenderij,Jan Tooropstraat 49 
088 430 6130, degroenderij@dtzc.nl 
facebook: www.facebook.com/De-
Groenderij (vindt ons leuk op facebook) 

Leer- en ontmoetingstuin Groenderij

De Groenderij heeft een mooi stuk 
grond aan de achterzijde van het ge-
bouw. Sinds vorig jaar is een plan op 
gezet om er een mooie tuin in te rich-
ten. Er is een ontwerp gemaakt met 
een aantal uitgangspunten daarin, 
die het tot een leertuin moet maken 
voor onze doelgroep en ook voor 
eventueel scholen in deze wijk. Ook 
moet het  een ontmoetingstuin zijn 
voor buurtbewoners en belangstel-
lenden.

Het wordt een tuin in afdelingen, 
waar verschillende aspecten van 

tuinieren naar voren komen, zoals 
moestuin, plantentuin, vijvertuin, 
klein fruit tuin, groot fruit tuin, krui-
dentuin en pluktuin.

Daarnaast is het ontwerp zodanig 
dat het ingericht wordt met doorkijk-
jes slingerende paadjes en terrasjes 
waar het een genot is om te vertoe-
ven, een rustpunt om even bij te ko-
men. Een ander uitgangspunt was 
dat het zoveel mogelijk budgetneu-
traal zou zijn: dit betekent dat we de 
boer op gaan om materialen die niet 
meer gebruikt worden op te sporen 
en te hergebruiken in de tuin. Of 
het nu gaat om vulzand of tegels en 
straatstenen of tuinplanten. Steeds 
zijn wij op zoek naar dergelijke ma-
terialen om de tuin vorm te geven en 
te realiseren. Ook milieuvriendelijk-
heid, duurzaamheid en zelfvoorzie-
nendheid  zijn thema’s die in de tuin 
naar voren moeten komen.

Afgelopen winter zijn we begon-
nen met de werkzaamheden en 
zo is het eerste gedeelte onder de 
schop gegaan. En de eerste resulta-
ten zijn nu zichtbaar. De moestuin 
heeft zijn vorm gekregen en is al in 
gebruik geweest afgelopen zomer. 
Er is een terrasje gerealiseerd, een 
vijver en een klein fruit doorloop 
gemaakt. Het begint dus vorm te 
krijgen en iedereen hier is enthou-
siast over het resultaat.

En nu gaan we verder met de volgen-
de fase, al naar gelang we materialen 
hebben en kunnen krijgen. Omdat 
het ook een ontmoeting tuin moet 
zijn is het idee ontstaan om ook de 
buurt hierbij te betrekken. We nodi-
gen daarom buurtbewoners uit om 
in de eerste instantie te komen kijken 
hoe de tuin zich ontwikkelt. 

Maar buurtbewoners kunnen zich 
ook aanmelden om te helpen de tuin 
te realiseren. Dit kan zijn door te hel-
pen met de werkzaamheden, maar 
ook door tips te geven over materi-
alen, waarvan men weet dat die er-
gens beschikbaar zijn. Of misschien 
heeft men zelfs iets om aan te tuin bij 

te dragen. Dus iedereen is uitgeno-
digd om op welke wijze dan ook een 
bijdrage te leveren.

Verder kan men ons helpen door de 
opbrengsten uit de tuin van ons te 
kopen.in de zomer hebben verschil-
lende groenten en aardappelen. En 
in een later stadium ook bloemen en 
kruiden, fruit en klein fruit. 

Nieuws van de Stadsboerderij Beeklust 

Kerstmarkt Beeklust 2014

Het eind van het  jaar is weer in zicht 
en daarom zijn de voorbereidingen 
weer in volle gang voor de jaarlijkse 
kerstmarkt. Vorig jaar zijn we voor.
het eerst in zee gegaan met de men-
sen van de Titus Brandsmahof en ook 
van Interaktcontour en hebben we 
onze kerstmarkten gecombineerd. 
Dat is erg goed bevallen en daarom 
gaan we het dit jaar ook weer samen 
doen.

De markt is weer rondom de boerderij 
en verderop langs de Ledeboerslaan 
tot aan de Windmolenbroekweg. 
Daar staan weer mensen om te hel-
pen oversteken en via de vooringang 
van de Titus vervolgt de markt in het 
restaurant en de gangen.

We bouwen aan een boeiend pro-
gramma met veel standjes, kramen 
en muzikale omlijsting. Als het weer 
ook een beetje wil meewerken, net 
als vorig jaar, dan wordt het vast 
weer een succes.

Houdt u de media in de gaten voor 
meer details over de markt. Dus 
snel even in de agenda noteren:  
Kerstmarkt Beeklust op vrijdag 12 
december van 16:00 tot 20:30 uur.

Dac de Groenderij. Nieuws
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Sociale functie van groen

Maurits van Rooijen (Voormalig  
rector magnificus Nijenrode) vertelt 
in zijn boek De groene stad over de 
geschiedenis van groenvoorzienin-
gen in Nederlandse steden: “De eer-
ste werkelijk voor iedereen toegan-
kelijke parken werden aangelegd of 
geopend op initiatief van vorsten 
(…) Daarna kwam ook burgerlijk 
initiatief. (…) Het park werd aange-
legd volgens smaak en inzicht van 
de welgestelde burgerij en bood 
haar ook de gewenste recreatiemo-
gelijkheden zoals het ‘promeneren’ –  
flanerend en converserend wande-
len – paardrijden, thee drinken, goe-
de muziek beluisteren, boottochtjes 
maken etc., maar was wel toegan-
kelijk voor iedereen mits men zich 
gedroeg naar de burgerlijke fatsoen-
snormen. Op deze wijze fungeerde 
een dergelijk park ook ‘ter opvoeding 
van het volk’.” 

De sociale functie van groen in de 
stad heeft een rijke traditie. Het 
stadsgroen vervult die belangrijke 
functie nog steeds, waarbij ‘het volk’ 
zelf gelukkig steeds meer te zeggen 
krijgt over dat groen. Groen in de 
buurt kan mensen meer kracht en 
eigenwaarde geven, zeker als er aan-
dacht is voor participatie van omwo-
nenden bij ontwikkeling en beheer 
van het groen.

Functies van het groen

Wijkgroen verbetert het miieu, zorgt 
voor een biodiversiteit (vogels, vlin-
ders e.d.), vermindert luchtvervui-
ling, dempt geluidshinder en ver-
koelt in een warme periode. Tevens 
heeft een groene omgeving een 
positief effect op de gezondheid van 
mensen en draagt bij aan de leef-
baarheid van de wijk. Kortom, groen 
is essentieel voor een klimaatbesten-
dige en duurzame omgeving.

Groen in de omgeving blijkt gun-
stig voor de gezondheid. Veel men-
sen kennen uit ervaring het prettige  

effect van een uitzicht op bomen of 
een wandeling door een park. In de 
zorg wordt geregeld gewerkt met 
groen voor patiënten, bijvoorbeeld 
in ‘helende tuinen’ of op zorgboer-
derijen. Uiteenlopend wetenschap-
pelijk onderzoek wijst uit, dat verblijf 
in een ‘groene’ omgeving inderdaad 
gunstig kan zijn voor gezondheid en 
welbevinden. Zelfs uitzicht op een 
stadspark helpt mensen al te herstel-
len van stress, wat de kans op een 
stress gerelateerde ziekte weer kan 
verkleinen. Bewust of onbewust lijkt 
groen dus een belangrijk onderdeel 
te zijn voor bewoners in de wijk. 

De inwoners van de Ossenkop-
pelerhoek zijn over het algemeen  
tevreden over de hoeveelheid groen 
in de wijk. Wel vragen ze nadrukke-
lijk aandacht voor behoud en onder-
houd van het bestaande groen.

Participatie  (samen doen!)

Het samen dromen, denken en wer-
ken aan het verbeteren van de in-
richting en beheer van het groen 
kan een belangrijke rol spelen bij 
"samen leven" in de wijk. Naast de 
individuele bewoners die actief zijn 
met het groen in de wijk, hebben 
we natuurlijk de enthousiaste Albert 
Cuijpgroep in de Ossenkoppeler-
hoek. Deze groep mensen zorgt in 
hun vrije tijd voor het wijkgroen aan 
de Albert Cuijp. Dit doen ze op de zo-
genaamde klusjesdagen.

Samen en met ondersteuning van 
Beter Wonen en de Gemeente Al-
melo heeft deze groep in 2014, na 
afbraak van het flatgebouw, het zo-
genaamde “pauzelandschap” aan de 
Albert Cuijpstraat gerealiseerd. Een 
twintigtal bewoners heeft de kop-
pen bij elkaar gestoken en plannen 
gemaakt voor een gemeenschaps-
tuin. Daardoor zijn er nu speelgele-
genheden voor de kinderen, dikke 
boomstammen om als zitgelegen-
heid of als speelobject te gebruiken, 
een trapveldje en een bloempluk-
weide waar de buurtbewoners van 

genoten hebben. Verder kunnen er 
op het grote grasveld, indien de gras-
mat volgroeid is, allerlei activiteiten 
plaatsvinden voor de buurt. In 2015 
zullen hier ongetwijfeld kleinscha-
lige activiteiten plaatsvinden. U zult 
hier meer over horen.

Samenwerking met de gemeente 
voor een gezonde buurt.

Bewoners zien niet alleen een taak 
voor de gemeente weggelegd, maar 
erkennen ook een eigen verantwoor-
delijkheid voor het mooi, schoon en 
veilig houden van de buurt. Hebt 
u belangstelling of wilt u meer in-
formatie over het bovengenoemde 
onderwerp, dan kunt u contact op-
nemen met dhr. J. Pleijhuis,  de stads-
deelbeheerder in uw stadsdeel.

Mailadres: j.pleijhuis@almelo.nl

Samen, leven en groen

Er zijn een aantal zaken waar ik mij 
aan stoor. Graag wil ik dit zelf op-
lossen maar dat lukt helaas niet. Nu 
hoop ik dat u hierbij kan helpen. 

De Kliko's in onze straat staan er vaak 
nog dagen nadat zij geleegd zijn.  
Gelukkig stond er laatst in de krant 
dat hiervoor boetes worden uitge-
reikt, maar daar merk ik niets van. 
Het is nu donderdag en er staan nog 
containers van oud papier, deze zijn 
maandag geleegd. Heb gevraagd aan 
de mensen waar het om gaat deze 
weg te halen. Dit levert een grote 
mond op en waarschijnlijk expres kli-
ko langer laten staan. Als ik 's avonds 
mijn straat in wil rijden, moet ik een 
extra grote bocht maken. Heel vaak 
staat er een auto op de hoek gepar-
keerd. Ooit heb ik geleerd dat je zeker  
7 meter van de hoek af moet parkeren. 
Is deze regel misschien verandert?  
In de Veurbode staat een lijst met 
belangrijke telefoonnummers. Mis-
schien moet deze eens gecontro-
leerd worden.

Met vriendelijke groeten, B B

Geachte redactie

Dank, uw klacht is doorgegeven en het 
telefoonnummer vervangen door een 
e-mailadres.                   Redactie.



ZorgZekerWonen

Carintreggeland heeft locaties in heel 
Twente. In deze  Carintreggeland Huizen 
kunt u wonen met of zonder zorg. 

Het Carintreggeland Huis biedt u comfort, 
veiligheid en sociale contacten. Met 
ZorgZekerWonen  woont u zoals bij uw 
situatie past. 

Zo huurt u bij ZorgZekerWonen Comfort uw 
eigen appartement in een Carintreggeland 
Huis en kunt u allerlei comfortdiensten 
afnemen die het leven voor u veraangena-
men. En op het moment dat u zorg nodig 
heeft, wordt dat voor u geregeld. 

Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk 
is, omdat u veel zorg en ondersteuning 
nodig heeft door lichamelijke beperkingen, 
dan kunt terecht in een appartement met 
 ZorgZekerWonen Verzorgd . Voor mensen 
met geheugenproblemen, is er ZorgZeker-
Wonen Als Thuis . Met de privacy van uw 
eigen kamer en de gezelligheid van een 
gezamenlijke huiskamer.

Wilt u meer weten over de verschillende 
 mogelijkheden van ZorgZekerWonen in een 
Carintreggeland Huis of een keer komen 
kijken? Bel dan met 088-367 70 00 of kijk 
op www.zorgzekerwonen.nl

Wonen en zorg zoals u dat wilt
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Van de redactie
Het was de afgelopen weken nog 
steeds mooi weer, velen van ons 
hebben daar wellicht met een wan-
deling of fietstochtje nog van kun-
nen genieten. De herfst is echter 
onontkoombaar  aangekondigd en 
laat zich zien (zie de fraaie padden-
stoel op de voorpagina). Wij van de 
Veurbode willen graag onze wijk-
krant van de goede en mooie kant 
laten zien. Daarmee willen we ons 
ook graag etaleren, u van mee laten 
genieten en spontane geldschie-
ters overhalen!! De medewerking 
en ondersteuning van de winke-
liers die een advertentie plaatsten, 
fantastisch!! Hulde!! Zij begrijpen 
wat maatschappelijk ondernemen 
is; een hand toesteken met begrip 
voor de zaak en ook, natuurlijk, be-
lang voor hun winkel. 

De doelstelling van de wijkkrant is 
en blijft het leveren van een bijdra-
ge aan de leefbaarheid in de wijk, 
het wegnemen van bedreigingen 
en barrières en het registreren van 
plannen en meningen (ook tegen-
gestelde meningen!!). Het oproe-
pen tot deelname aan de discussies 
over het wel en wee van en in de 
wijk in het wijkplatform  is ook één 
van de taken van de wijkkrant. Hebt 
u ideeën over een thema voor dat 
wijkplatform; het bestuur staat daar 
open voor!! Via redactieveurbode@
live.nl spelen we dat graag door, 
maar rechtstreeks aan de secretaris 
Hans Bijker ook helemaal prima. Mist 
u informatie in de wijkkrant of hebt 
u commentaar, aarzel niet en klim in 
de pen. Zelfs een geschreven epistel 
ontvangen we graag, maar dan in 
de brievenbus van het wijkcentrum, 
Jan Tooropstraat. 

Veel leesplezier en vooral – ja dat 
klinkt wel heel erg winters, maar 
het komt echt al weer in zicht – 
een goed uiteinde en een goed 
begin voor 2015. Ook voor dat 
jaar is heel veel steun voor ons als  
redactie nodig!! 

De redactie

De zaal zat vol met allemaal gespan-
nen nieuwsgierige mensen de op-
komst was zo groot dat er nog heel 
wat stoelen moesten worden bijge-
zet. Het open podium werd geopend 
door Anne-Marie Pleyhuis. Het eerste 
optreden was de nog maar 5 maan-
den bestaande 7 koppige groep 
Mixed Generations. Daarna kwam 
een jongen die de Nederlandstalige 
nummers van Clousseau ten gehore 
bracht. Country Line Dancers van de 
Klup lieten hun danskunsten zien, Na 
de pauze traden de Musicmakers, een 

Open podium Titus Brandsmahof  groot succes

bandje van verstandelijk gehandi-
capten van de Klup op. Het kon niet 
uitblijven dat het publiek massaal 
“we want more” begonnen te roepen.  
De avond werd weer afgesloten met 
nummers van Mixed Generations en 
Anne-Marie Pleyhuis bedankte ieder-
een voor hun komst en alle groepen 
en vrijwilligers voor hun medewer-
king. Met nog een toegift van Mixed 
Generations werd de avond dan toch 
helaas afgesloten. Voor foto`s zie: 
http://ossenkoppelerhoek.isonze-
wijk.nl/photos/album/10571.     HW
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’t Nieje Veurbrook is een accommodatie waar buurtbe-
woners elkaar kunnen ontmoeten, vergaderen, actief 
met elkaar kunnen bezig zijn. De ontmoetingsruimte 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 voor-
zien van draadloos internet voor gebruikers/bezoekers. 
In het gebouw zijn multimedia voorzieningen aanwezig 
terwijl de grote zaal uitgerust is met een professionele 
geluidsinstallatie. U bent van harte welkom 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 wijkaccommodatie en maakt onder-
deel uit van stadsdeel Zuidwest. Van de Gemeente 
Almelo. Het beheer en exploitatie valt onder Accres  
Exploitatie BV, Apeldoorn.

VERHUUR; Ruimtes in ’t Nieje Veurbrook kunnen in 
overleg met de beheerder worden gebruikt door wijk-
bewoners die geen subsidie ontvangen en die de ruim-
te 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 bepaalde gelegenheden in de 
privé sfeer is het ook mogelijk ruimte en faciliteiten te 
huren informatie hierover bij het beheer van ’t Nieje 
Veurbrook, deze biedt géén ruimte aan als oefenruimte 
voor muziekbands enz.. Voor informatie: ’t Nieje Veur-
brook tel.: 0546 - 45 77 42.

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

EXPOSEREN IN ’t Nieje Veurbrook; In ’t Nieje Veurbrook 
is ruimte voor gratis exposeren van schilderijen, foto’s e.d. 
Hebt u belangstelling om uw kunstwerk(en) onder aan-
dacht 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 gehou-
den. 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; Koersbal is een sport waarbij wordt ge-
speeld 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 aan toernooien en competities. 

Tijd: Dinsdagmiddag 13:30 tot 15:30 uur. Begeleider: Jan 
Oude Breuil  0546 82 05 44.

SCHILDERS/CREATIEF CURSUSSEN; Op dit moment zijn er 
schilders van :Twents Palet, die in de wintermaanden ge-
bruik maken van ons handvaardigheid  lokaal in. ‘t Nieje 
Veurbrook. Voor info: mvr. A.Pluijm  0546-817643. Er is 
nog  ruimte voor dergelijke cursussen of schilders groepen.
Wilt u als begeleider/groep een dergelijke cursus organise-
ren of er aan deelnemen of een ruimte huren, neem dan 
contact op met beheer 0546- 45 77 42

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.

BILJARTEN; Biljarten in  ’t Nieje Veurbrook  . Op dinsdag-
avond wordt er weer gebiljart door enkele buurtbewoners, 
u bent van harte welkom om een balletje mee te stoten.  
Voor informatie neem contact op met dhr.F. Revenboer 
tel.0546-768657 of met  beheer tel 0546 45 77 42

OUDERENGYMNASTIEK; Onder deskundige en enthousias-
te leiding van Thea Kamphuis wordt elke woensdagmiddag 
13:30 tot 15:00 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 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 
gezellig gedanst op western muziek. Voor info. De heer 
Peter van Houten tel.: 06 348 741 00.

Taiji; Op 6-nov 2014 start er Taijii of vergelijkbare beweging ac-
tiviteiten in ’t Nieje Veurbrook. : the yellow maple – Veronique 
Rillmann organiseert deze activiteit voor info: 06-21391995 of  
info@theyellowmaple.nl www.theyellowmaple.nl. Er is nog 
ruimte voor een dergelijke activiteiten. Wilt u als begeleider 
een dergelijke 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 koken/
eten vanuit verschillende culturen vindt plaats een keer 
per maand. Voor informatie neemt u contact op met Wil-
lemien Schippers tel: 0546 74 54 13.

KOKEN IN ’t NIEJE VEURBROOK; Op dit moment zijn 3 
kookactiviteiten in ’t Nieje Veurbrook. 

Koken met Joop – tel.: 0546-851055. Kleurrijk koken – 
tel.: 0546-745413. Ab-hulp - tel.: 06-24320192. ’t Nieje 
Veurbrook is voorzien van een mooie en goed uitge-
ruste eetkeuken. Er is dus ruimte voor dergelijke activi-
teit. Wilt u als begeleider een kookactiviteit organiseren 
of er aan deelnemen  neem dan contact op met beheer  
0546 45 77 42.

Activiteiten ’t Nieje Veurbrook



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 ten Hove-Mulder 
 - Guus Verwers 
 - Herman Bruggeman 
 - Helma Weinreder 
 - Rimmert van Kalsbeek

Sluitingsdatum kopij 1 februari '15

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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Multiculturele eetmarkt Titus Brandsmahof, 
zaterdag 27 september 2014
De Titus Brandsmahof organiseerde op zaterdag 27 september van 10.00 tot 
14.00 uur een multiculturele eetmarkt in het ontmoetingscentrum van De Ti-
tus Brandsmahof.

Het was een drukte van belang op deze burendag. Heerlijke hapjes werden er 
geproefd. Heerlijke geuren in de gang van de Titus Brandsmahof en bovenal 
mooie muzikale klanken op de magurrebe. De trommelaars van de Molukse 
kerk speelden geweldig!

Het Grand-Café was omgetoverd tot een pannenkoekenrestaurant waar de 
dames van de Korenaar heerlijke pannenkoeken aan het bakken waren. 

Voor de ingang van de Titus Brandsmahof stond, als verrassing, ook nog een 
palingrokerij! Daar werd ook heerlijk gesmikkeld van de paling, de zalm en de 
garnalen….. We bedanken alle standhouders en vrijwilligers voor deze ge-
slaagde dag! 

Graag tot ziens op de volgende burendag in 2015.

Houtsnijclub “De Hoaltsnieders”; In ’t Nieje Veurbrook. wordt elke maandag-
avond van 19:00 tot 22:00uur enthousiast gebeiteld door een groep hout-
snijders 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 JONGERENWERK (SCOOPwelzijn Almelo); 
Voor informatie over de woensdagmiddagclub, jonger/ tienerinlopen,  
meidenclub etc. kunt u contact opnemen met Patricia Kuster van SCOOPwel-
zijn tel.: 06 411 425 77. P.kuster@scoopwelzijn.nl .

WIJKSPREEKUUR; Heeft u vragen over de leefbaarheid of verbeteringen  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 wijkonder-
steuner Anne-Marie Pleijhuis. Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Anne-Marie Pleijhuis tel. 06 239 290 04

Een greep uit de groep overige gebruikers van ‘t Nieje Veurbrook.

Residentie Buitenzorg; Beter Wonen; Vogelvereniging “Edelzang”; 
dansgroep “Halmata”; Jeugdzorg Overijssel; Gemeente Almelo

De expositie van de Rembrandtschildertjes wordt december 2014 in de Ti-
tus Brandsmahof  gehouden. Het thema van dit jaar is: Bij vakantie denk ik 
aan.... Het resultaat is weer verrassend! De officiële opening vindt plaats op 
woensdagmiddag 3 december om 16.00 uur in het Grand Café. De exposi-
tie duurt t/m zondag 4 januari 2015 en is te bezichtigen van maandag t/m 
zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur, ingang Grand Café. Bezoekers kunnen 
desgewenst (tegen  betaling) een consumptie, etc. in het restaurant nuttigen.

Zaterdag 29 november 2014 in het wijkcentrum ’t Nieje Veurbrook. Start is 
om 10.00 uur en enidigt om ongeveer 15.00 uur

de Rembrandtschildertjes

Kledingbeurs, rommelmarkt, boekenmarkt



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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