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Wijkkrant
Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 

voor

39e Jaargang / september 2014

• Vlucht MH 17..…..

• Feestje aan de Jan Steenstraat 

• Koffie bij onze wijkwethouder

• Nieuws vanuit het Beeklustpark 

• Ontmoet je buren

• Rembrandt Fiësta 2014

• Uitnodiging Wijkplatform 
 10 september

• Verslag Wijkplatform 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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Een enkele bewoner uit het Groeneveld meldt “ik heb daar niks mee” en 
wordt aangestipt menig verhaal betreffende de Ossenkoppelerhoek. Ja, dat 
heeft enerzijds te maken met het gebruik van de terminologie, anderzijds 
toch met uw kijk op het wonen en de woonomgeving. Bijna alles wat de ge-
meente aan beleid maakt voor het Zuid Westelijk deel van de stad geldt het 
Windmolenbroek en de wijk Beeklust/Groeneveld/Ossenkoppelerhoek. De 
woningcorporatie heeft voornamelijk van doen met specifiek die delen waar-
in hun woningbestand is. Gerichte teams van gemeente, of zorginstellingen 
volgen ook weer een eigen indeling. 

Als het woord Ossenkoppelerhoek valt betreft dat Beeklust/Groeneveld/Os-
senkoppelerhoek. Natuurlijk zijn ook daar weer apart aan te stippen straten 
met hun eigen speciale probleem. Jammer dat u niet wat verder om u heen 
kijkt. We zouden ook u graag treffen in het gesprek van medemensen in de 
buurt of wijk. Fijn dat het u goed gaat, geweldig dat u de tijd en de middelen 
heeft om op de golfbaan te staan/te lopen, maar ook u zou moeten investe-
ren in de contacten in de buurt en wijk. 

Er komt voor ons allen een tijd dat het uitzicht slechts is vanuit het raam of 
over de rand van de rollater. Wat zou het fantastisch zijn om dan ergens een 
praatje te kunnen maken en een kopje koffie te drinken. Dat hoeft niet met 
mij, hoor. Er zijn velen onder ons die wel bereid zijn even verder te kijken dan 
de eigen heg of hek, om het huis, die laten iets van zich horen of laten zich 
zien. redactieveurbode@live.nl  of aanstaande wijkplatform.   JM

PS Ik stel vast dat we een geweldige voorzitter hebben bij het wijkplatform 
voortkomend uit het Groeneveld. We hebben een geweldige penningmees-
ter gehad en een actief lid van de redactie, ook uit het Groeneveld; het kan 
dus wel !!         JM

De Veurbode is er ook voor het Groeneveld.

De naam is natuurlijk een verwijzing naar de Albert Cuypstraat, de straat waar 
nog niet zo lang geleden een vierverdiepingen flatgebouw stond waar ver-
scheidene wijkbewoners een opstart hebben gemaakt. De naam heeft na-
tuurlijk ook associaties met het grote voetbalstadion in Rotterdam, het do-
mein van voetbalclub Feyenoord. Afgelopen 10 mei betrof het een Almelose 
aangelegenheid. Helaas was het weer niet bepaald denderend, het maakte 
het gebruik in de buitenlucht welhaast onmogelijk van de eerst en enige Al-
melooose Cuyp. Tekenend voor de creatieve groep mensen; buurtbewoners, 
medewerkers Beter Wonen en afdeling groen van de gemeente, zij hadden 
gezorgd voor tenten. Daar binnen kon de jeugd o.a. stoeptekenen en basket-
ballen. In de droge momentjes zelfs al voetballen in een met opblaasafzetting 
gemaakt speelveldje.

De enthousiaste werkgroep komt nu iedere eerste dinsdag van de maand bij 
elkaar in de Pniëlkerk. Dan worden dingen besproken zoals onderhoud van 
het veld en ook mogelijke activiteiten die er plaats kunnen vinden. Op het 
veld worden in ieder geval nog doeltjes geplaatst, maar dat gebeurt pas als 
het gras zich wat beter heeft geworteld.

Buurtbewoners die ook graag mee willen helpen met het onderhoud van het 
veld of mee willen praten in de werkgroep kunnen zich melden op het vol-
gende Emailadres: Almelooose.cuyp@gmail.com, u kunt daarop ook terecht 
met uw vragen of suggesties. 

De Almelooose Cuyp is geopend.

Een kleine quiz. Een kleine opfriscur-
sus of aanvulling op uw algemene 
kennis. Hoe dan ook een klein testje 
met stellingen waarbij u mag kie-
zen of het feit of fabel is. Antwoor-
den met korte uitleg verderop in de 
 Veurbode. 

1) Mannen kunnen beter kaartlezen 
dan vrouwen.

2) Bananen helpen tegen verstop-
pingen. 

3) Zonnen helpt tegen acne 

4) Ritmegevoel is aangeboren.

5) Een eeneiïge tweeling heeft 
dezelfde vingerafdruk.

6) Blondines hebben meer haar dan 
brunettes, en veel meer dan rood  
harigen. 

7) Zonnepanelen werken alleen als 
het zonnig is.

Groet, AM

Feiten en fabels.
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PS Donderdag 18 juli de ramp met 
de MH17 van de Malaysia Airways en 
woensdag 23 juli de nationale rouw-
dag. Opa’s trots verbleekt bij zoveel 
ellende, zoveel oneerlijk verdriet !!!  
    JM

Recent ontvangen en ik las: 

Het is belangrijk te beseffen dat het 
niet vanzelfsprekend is om als be-
woners van de “groene long” om 
op deze wijze te kunnen wonen en 
leven. Je moet er iets voor doen, je 
moet voorwaarden scheppen om in 
de toekomst blijvend te kunnen ge-
nieten in onze leefomgeving. Con-
creet betekent dit: 

• Onderhouden van je eigen huis,  
 erf en bloementuin 

• Actief lid zijn van je buurt en  
 oog voor de ander 

• Je kinderen en kleinkinderen de  
 natuur laten beleven in de buurt 

Met name het laatste punt,  
“de volgende generaties het 
laten beleven” is iets waar we veel 
te weinig aandacht aan geven. Mijn 
suggestie aan u allen is om hier be-
wust aandacht aan te geven in de 
komende maanden. De jeugd heeft 
vakantie. Een ieder kan dit vormge-
ven op zijn eigen manier. Aldus de 
voorzitter.

Voorts las ik: 

Het Univé project ( Univé was spon-
sor) is een goed voorbeeld van wer-
ken aan onze omgeving. 

Dinsdag  6 mei is het ooievaarsnest 
geplaatst door een 20-tal buurtge-
noten in het gebied de Wendel in het 
uiterste westelijke puntje van onze 
groene long. Hiermee is het project 
- het plaatsen van de bankjes en het 
ooievaarsnest in het retentiegebied 
bij de A35/N36 - van onze vereniging 
in samenwerking met het Univé Oost 

De nieuwsbrief van 
vereniging westelijke 
groene long.

Fonds beëindigd. Dagelijks kunnen 
bewoners en wandelaars genieten 
van de 3 bankjes, die zijn geplaatst in 
de westelijke groene long. Er wordt 
veel gebruik van gemaakt, waarmee 
is aangetoond, dat het voor onze 
mooie omgeving een verrijking is. De 
bankjes staan aan de Bellinkhofsweg, 
de Hooilaan en bij de Wendel in de 
buurt van het ooievaarsnest. 

Het zal u niet ontgaan zijn, want 
de media hebben vol gestaan met 
foto’s over het plaatsen van het ooi-
evaarsnest. Wanneer u over de Wier-
dense brug richting de A35 rijdt, 
hebt u mooi zicht op het nest. Nu de 
ooievaars nog!

JM

Eerst naar Den Haag om het slagen 
te vieren, een aantal weken later naar 
Den Haag om de uitreiking van het 
diploma bij te wonen en binnenkort 
mag opa ook nog het feestje bezoe-
ken, wat een weelde, wat geweldig 
dat dat kan. 

Eén klik verder op de computer staat 
de ontvoering van de schoolkinde-
ren in Nigeria, waarvan nog slechts 
enkele door te vluchten terug zijn in 
de eigen familiekring. Vanwege die  
moderne zaken als Twitter en Face-
book was er een wereldwijde reac-
tie van afschuw en oproep specifiek 
daar nu wat aan te doen. De oproep 
was duidelijk en simpel, maar de op-
lossing helemaal niet, vanwege de 
chaotische economie en politiek. 
Wedijver, corruptie, incompetentie 
van de regering en de godsdienst-
oorlog tussen de verschillende 
islamitische groeperingen, het 
totale pallet van onvermogen.

Straks de derde feestelijke ontmoe-
ting met mijn kleindochter; uiteraard 
met een cadeau. Wat een wereld van 
verschil en de wereldleiders drinken 
een glas, doen een plas en alles lijkt 
of het opgelost was. Als simpele wijk-
bewoner kun je misschien iets van 
geld doneren aan een Unicef, Cor-
daid of ander goed doel, maar verder 
is het verduld nog an toe zó ver weg 
dat je echt niet in directe zin iets kunt 
betekenen voor meisjes en jonge 
vrouwen in die modderpoel van in-
competente en zich zelf verrijkende 
leiders. Echter iets meer om ons heen 
kijken, iets meer compassie met de 
andere wijkbewoners, misschien 
eens deelnemen aan gewoon een 
bak koffie in het wijkcentrum en je 
openstellen voor een gesprek. Sim-
pel eigenlijk, maar er zijn onder ons 
in de wijk die zo’n babbel bijzonder 
op prijs stellen!! Zelf ben ik helemaal 
niet zo’n prater al denkt u dat mis-
schien; luisteren kan ik echter wel. 
En genieten natuurlijk van een klein-
dochter, die nu op avontuur gaat. 

JM

Eindexamenfeestje.

Iedereen een telefoon 
dat is tegenwoordig heel gewoon.

Klein, groot en jong en oud 
we zijn er allemaal mee vertrouwd.

Even horen hoe ‘t gaat 
even zeggen, ik ben alweer te laat.

Langs de weg of op ’t strand, 
in een zaak, trein of restaurant gaat 

zo’n soortement gepiep. 
Nee hoor, helemaal niet in ’t geniep.

Wie wil niet horen mijn stem? 
Mensen koop een GSM!

“Die drie letters”vroeg een vrouw, 
“wat betekenen die nou?”

Ik dacht zomaar op een keer: 
’t is het misschien Geen Stilte Meer? 

Janny Evers

GSM

Er is de laatste tijd veel te doen om 
de zorg. Onze zorgstaat waar we 
jaren zo trots op waren staat let-
terlijk en figuurlijk op instorten.  
De slogang: "Verzorgd van de wieg 
tot het graf is niet meer”. Er moet 
bezuinigd worden willen we in ons 
land nog de eindjes aan elkaar blij-
ven knopen en dat maakt veel men-
sen onrustig en bang. Er gaat veel 

ZORGEN OM DE ZORG
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veranderen en de grootste is wel dat 
veel verantwoordelijkheden bij de 
gemeente komen te liggen. Ook op 
sociaal gebied verandert er veel en 
van een aantal is dat nu al te merken. 
Zo vlak voor de zomervakantie liet 
de gemeente in een eerste artikel in 
het Almeloos Weekblad al weten hoe 
zij over het een en ander denkt.

Op de huishoudelijke hulp wordt 
zwaar bezuinigd, de PGB's worden 
ingekrompen, er wordt zwaar ge-
leund op de mantelzorg en op de 
rol van familie, buren en kennissen, 
participatiewet.

De WMO krijgt straks de Jeugdzorg 
onder zich en ook de langdurige 
zorg zal veel doen veranderen. Er zul-
len veel initiatieven komen te liggen 
in de wijken en de gemeente heeft 
dat vastgelegd in het beleidsplan  
"SAMEN MEE(R) DOEN.

Maar duidelijkheid? Het is er nog niet. 
Voor de ouderen en senioren alle reden 
om onzeker en bezorgd te zijn. Wilt u 
meer weten neem eens contact op met 
een van de VOA's, Vrijwillige Ouderen 
Adviseur, zij willen u graag op de hoog-
te brengen met alle veranderingen en 
adviseren u graag bij andere vragen.  
De komende tijd worden ook zij weer 
volledig bijgepraat over al deze ver-
anderingen. Het VOA-project is een 
initiatief van de gezamenlijke oude-
renbonden in Almelo en u hoeft GEEN 
lid te zijn. Maak een afspraak met onze  
coördinator Ria Westendorp, telefoon 
06-197.92.893 of informeer bij Almelo 
Sociaal 0546-456909, inloopspreekuur 
op de maandagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur, Grotestraat 174, Almelo. U 
bent welkom!   Theo Vleerbos

Het Steunpunt Mantelzorg Almelo biedt een helpende hand aan alleenstaan-
de, meestal oudere, hulpvragers die niet meer zelfstandig naar ziekenhuis, 
kapper, huisarts, apotheek of familie/vrienden  kunnen.  We zetten vrijwilli-
gers in die met hun eigen auto de hulpvrager van en naar afspraken begelei-
den. Eén op één, begeleiding tot in de wachtkamer, indien gewenst zelfs tot 
in de spreekkamer. Het gaat hier dus niet puur om het vervoer, onze vrijwil-
ligers geven ook persoonlijke begeleiding. Indien gewenst kan er een rollator 
of (opvouwbare) rolstoel mee in de auto.  Maakt iemand gebruik van de rol-
stoeltaxi maar kan hij of zij eigenlijk niet meer alleen, dan kan een vrijwilliger 
mee als begeleider. 

De vrijwilliger ontvangt van de hulpvrager een onkostenvergoeding van 
€7,50 voor een rit binnen Almelo, buiten Almelo geldt een tarief van €0,34 per 
gereden km. Eventuele parkeerkosten zijn ook voor rekening van de hulpvra-
ger. Ook mensen die woonachtig zijn in een verzorgingshuis mogen gebruik 
maken van deze dienst. Het aanvragen van begeleid vervoer kan dagelijks 
tussen 8.30 en 11.30 uur via 085-7731720. Deze hulpdienst is beschikbaar 
voor mensen die woonachtig zijn in de gemeente Almelo. 

Heeft u nog vragen, twijfelt u of uw hulpvraag wel door ons kan worden inge-
vuld of wilt u folders ontvangen? Neem even telefonisch contact met ons op. 
We zijn op werkdagen tussen 8.30 en 11.30 uur aanwezig op telefoonnummer 
085-7731720. 

Deze dienst is géén taxi. Mensen die nog zelfstandig kunnen reizen kunnen 
geen gebruik maken van deze hulpdienst. We zullen bij een nieuwe aanmel-
ding een kort intakegesprek houden waarna beoordeeld wordt of iemand 
voor deze hulp in aanmerking komt. 

M. Lem

Begeleid vervoer door vrijwilligers van het 
Steunpunt Mantelzorg Almelo

Kermes Stichting de Rozentuin.
Zaterdag 1 juni was het een drukte van belang aan de Jan Steenstraat. Op 
het grote grasveld tegenover het onderkomen van de Rozentuin waren vele 
kramen opgesteld. Volwassenen en kinderen liepen af en aan om of te iets te 
eten en te drinken te kopen of te kijken en te kopen van hetgeen wat er nog 
veel meer werd aangeboden. Onder anderen kleding werd  er verkocht. Het 
was een succes heb ik begrepen, ook al door het lekkere weer.

JM

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 11 juni 2014

Voorzitter Nico van de Vliet opent de 
avond en heet iedereen van harte 
welkom. Hierna verzoekt hij ieder-
een 1 minuut stilte in acht te nemen 
voor de onlangs overleden Gerrit 
Tijhof. Gerrit is postuum geridderd, 
aan zijn weduwe werd de oorkonde 
overhandigd. Vervolgens neemt dhr. 
Schippers, voorzitter van de Hoalts-
nieders, het woord. Hij overhandigt 
aan de voorzitter van het wijkplat-
form een prachtige voorzittershamer 
in een mooi bewerkt houten kistje. 
Hij hoopt dat er op een positieve 
manier gebruik van gemaakt wordt. 

Hierna komt het thema van de 
avond aan de beurt: RIBW. Aan het 
woord komen Jiska Ouwerkerk en 
Manuela de Munnik, beiden bege-
leider van het RIBW. Tevens zal een 
wijkbewoner/cliënt van het RIBW 
vertellen over zijn ervaringen. RIBW 
staat voor Regionale Instelling voor 
Begeleiding bij Wonen, Werken en 
Welzijn. Het RIBW begeleidt mensen 
met psychiatrische en/of psychosoci-
ale problemen die om verschillende 
redenen niet (helemaal) zelfstandig 
kunnen deelnemen aan de samen-
leving. Begeleiding gebeurt in kleine 
teams, die wijkgericht werken, dus in 
de wijk waar de cliënt woont, werkt 
en recreëert. In Almelo zijn 4 (wijk)
teams werkzaam. Cliënten kunnen 
in aanmerking komen voor begelei-
ding op indicatie van bv CIZ, BJZ, jus-
titie of rechtstreeks via de huisarts. 

Het uitgangspunt is te zorgen dat er 
geen wachtlijst is. Financiering van 
de begeleiding kan dmv Persoons-
gebonden Budget of Zorg in Natura. 

Hierna neemt de wijkbewoner/ 
cliënt het woord. Hij vertelt van zijn 
ervaringen met het RIBW. Hij heeft 
een moeilijke jeugd gehad, zat veel 
thuis ivm allerlei angsten, is 1 jaar 
in de psychiatrie opgenomen ge-
weest, heeft al ervaring met bege-
leid wonen en kwam vervolgens op 
verzoek van zijn moeder weer thuis 
wonen. Hier kwam hij 2 jaar geleden 

in contact met Manuela de Munnik en 
kreeg toen begeleiding van het RIBW. 
De eerste stap was het proberen naar 
buiten te gaan, vervolgens uitzoeken 
waar zijn passie lag. Uiteindelijk kwam 
hij in een werktraject voor 1 dag p.w., 
later uitgebreid. Hij heeft nu de keus 
gemaakt om terug te gaan naar 
school en te studeren voor allround 
laborant. Er is een teruggekeerd ge-
loof in zichzelf en hij heeft dan ook 
goede hoop voor de toekomst. 

Het herstel van deze man ging ei-
genlijk heel snel. Soms kan het jaren 
duren voor iemand 1 stap verder is. 
Streven is om in ieder geval binnen 1 
jaar de 1e stap te zetten. 

Het RIBW heeft maximaal 13 me-
dewerkers en 15 plekken voor be-
schermd wonen. Het dagelijks werk 
bestaat uit sociale contacten, helpen 
bij sollicitaties, medicaties, enz. Af-
hankelijk van de benodigde zorg is 
contact met cliënt dagelijks, 1x per 
week of 1x per 3 weken. 

Vraag: Zijn de woonplekken her en 
der verspreid in de wijk of bij elkaar? 
Verspreid door de wijk. 

Vraag: is er een wachttijd voor bege-
leid wonen? Is thans wel 1,5 jaar. Men 
is wel bezig dit uit te breiden of an-
dere mogelijkheden te zoeken. 

Vraag: Hoe reageren jullie op situa-
ties achter de voordeur, bv proble-
men met ouders, kinderen, enz.?  
Ook daar wordt in zulke gevallen aan 
gewerkt. 

Vraag: bestaan er in Almelo ook plek-
ken voor samenwonen? Aan de Thor-
beckelaan wordt thans gebouwd. Ie-
der krijgt hier een eigen ruimte, incl. 
badkamer. 

Vraag: wat is de urenverdeling over-
dag? De standaard uren zijn van 
07.30 u tot 21.30 uur , echter wel in 8 
uurs diensten. 

Voor verdere vragen kan een ieder 
contact opnemen met het RIBW, tel.
nr. 0546-492133 of via e-mail: alme-
lozuidwestwierden@ribwgo.nl. 

Nico bedankt de sprekers en over-
handigt bloemen aan de dames en 
de wijkbewoner/cliënt krijgt 3 we-
tenschappelijke woordenboeken En-
gels. 

Hierna is het pauze. 

Na de pauze is het woord aan de re-
giegroep “Ossenkoppelerhoek van 
iedereen” aan de beurt. De algehele 
coördinatie ligt bij Janien Jonker van 
de Gemeente. Zij neemt het woord. 
Er zijn 16 deelprojecten c.q. activitei-
ten gestart. Zij geeft een terugblik 
van wat er gebeurd is. Sommige pro-
jecten lopen nog steeds. Voor dit ge-
hele project is een subsidie verleend 
van 2 miljoen euro. Op 13 maart jl 
is er een afsluitend symposium ge-
houden. Een aantal projecten zijn in 
een film verwerkt, welke is getoond.  
Deze projecten zijn o.a. de bloeiende 
fietsen, de ossenkopjes, Titus Brands-
mahof, het taalproject, thuisbege-
leiding, het gele busproject., enz. 
Vervolgens neemt de wijkwethouder 
Anja timmer het woord. Zij vraagt 
voorzitter Nico er bij. Hij haalt aan 
dat de betrokkenheid van de wijkbe-
woners nog veel te wensen overlaat, 
zou graag vanuit de wijkbewoners 
meer ideeën voor een thema aan-
gereikt krijgen. Het bestuur van het 
wijkplatform zal feeling moeten heb-
ben met de wijkbewoners. Anja haalt 
nog aan, dat qua zorg/begeleiding/
vragen er per huis 1 contactpunt, 1 
regisseur moet komen. 

AnneMarie Pleyhuis geeft in verband 
hiermee uitleg over het topteam: Os-
senkoppelerhoek participeert. Dit 
betreft zorg en welzijn. Het team 
streeft naar 1 regisseur, 1 persoon die 
de zaken oppakt. Scoop speelt hierin 
een belangrijke rol. Belangrijk is het 
zichtbaar zijn in de wijk. 



Thema

Uitnodiging!
Om deel te nemen aan het Wijkplatform van 10 september 2014 om 19.30 uur  

in het wijkcentrum ’t Nieje Veurbrook aan de Jan Tooropstraat

“Noaberschap”
Wat betekent Noaberschap en wat is de waarde hier nog van in onze “moderne” tijd.  

Een toelichting op dit thema krijgt u van dhr. Klumpers uit Delden. 
Tevens zal het geheel worden verlevendigd met een kort toneelstukje.  

Na  de pauze zal er gediscussieerd worden over de parkeerpro-
blemen rondom het Vincent van Goghplein. 

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 10 september een uitgebreide agenda voor u beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker
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Sylvia Schuite vertelt over 3 projec-
ten, waar ze graag komend seizoen 
mee verder wil. Of dat lukt is af-
hankelijk van de financiering. Deze 
projecten zijn: - de ossenkopjes, - ik 
mijn, kind en de school en  de gele 
bus. Hiernaast is het project “Alme-
looose Cuyp” ( terrein gesloopte flat 
aan de Albert Cuypstraat) gestart.  
Dit project valt onder de vlag van het 
wijkplatform. Fred Kobes is voorzit-
ter geworden van dit project. Corine 
Steffens van Beter Wonen vertelt dat 
de winst van dit project is de samen-
werking van de bewoners. Organisa-
tiebelangen opzij zetten maar den-
ken aan het belang van de wijk. Ze 
geeft verder uitleg hoe er op wijk-, 
buurt- en straatniveau wordt ge-
werkt en gesproken met bewoners 
en plannen worden gemaakt. 

Anja Timmer deelt nog mee dat er 
nog een bijeenkomst komt over de 
wijkagenda en de toekomst van de 
wijk. Deze bijeenkomst staat ge-
pland 25 juni (heeft inmiddels plaats-
gevonden).

Vervolgens vraagt zij Coby Aalden-
berg naar voren te komen en over-
handigt haar als eerste wijkbewoner 

een mapje met foto’s van alle projec-
ten. De overige wijkbewoners krijgen 
er 1 thuisbezorgd in de brievenbus. 

Dan is het woord aan Jan Pleijhuis. Hij 
deelt mee, dat er aan het probleem 
van het terrein aan de Jan Toorop-
straat gewerkt wordt. De hekken zijn 
inmiddels verdwenen. De prullenbak 
bij het voetbalveldje komt er nog. Er 
is een folder beschikbaar over de ei-
kenprocessierups. 

Het verslag van de vorige wijkplatfor-
mavond van 12 maart wordt goed-
gekeurd, met dank aan de secretaris. 

Het wijkplatform is inmiddels een 
vereniging met beperkte rechtsper-
soonlijkheid (zonder leden) gewor-
den. 

Johan de Ruiter blikt nog terug op 
het Rembrandtfiësta. Er waren veel 
positieve reacties. Ook de senioren-
middag was een succes. Het Rem-
brandtfiësta zal volgend jaar worden 
gehouden op 5 en 6 juni 2015. Deze 
datum schijnt niet samen te vallen 
met andere activiteiten in de stad. 
Johan roept nog op voor meer vrij-
willigers. Dus mensen: spreekt het 

Rembrandtfiësta u aan en wilt u  1 
of 2 (gezellige) dagen meehelpen, 
meldt u dan aan!!!

Vraag: het valt op dat er vanavond al-
leen autochtone wijkbewoners zijn. 
Hoe kan dat? Het is heel moeilijk om 
andere culturen over de drempel te 
krijgen. Sezgin Apbak: Wij spreken 
er wel mensen op aan, maar helaas 
zonder resultaat. De mensen hebben 
blijkbaar belangrijkere dingen. 

Dick Tanate: de 2e, 3e en 4e generatie 
Molukkers hebben als 1e contact de 
sociale media. Zij hebben niet zo’n 
behoefte om op de wijkavonden te 
komen. Eigenlijk geldt dit natuurlijk 
voor alle culturen.  

Helma Weinreder roept tenslotte nog 
op om eens wat vaker op de website 
van de wijk te kijken:

www.ossenkoppelerhoek.isonze-
wijk.nl. 

Hierna sluit voorzitter Nico de avond 
en bedankt iedereen voor haar of zijn 
inbreng en de aanwezigheid. 
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Met heel veel genoegen en enthou-
siasme stelt Anja Timmer dat ze blij is 
met een nieuwe termijn als wethou-
der met een mooie portefeuille en in 
het bijzonder met daarbij de functie 
van wijkwethouder van opnieuw de 
Ossenkoppelerhoek. Ze haast zich 
te zeggen dat ze wijkwethouder 
is dus ook voor het Groeneveld en 
Beeklust. Tussentijds aangetreden 
pardoes ingestapt in het Project  
Ossenkoppelerhoek voor iedereen, 
waarvan formeel de afsluiting met 
veel inbreng van de deelnemende 
partijen op 13 maart in de recreatie-
zaal van de Titus Brandsmahof plaats 
vond. 

Heel fijn dat er in het recente wijk-
platform nog aandacht voor was 
met een film en de toezegging dat 
alle wijkbewoners een pakketje 
“Ossenkoppelerhoek-van–iedereen” 
ansichtkaarten ter herinnering gaan 
ontvangen. Een waardevol project 
met een grote betrokkenheid. Me-
morabele acties en uitkomsten zijn 
het opzoeken van de buurten met 
de gele bus, de Ossenkopjes voor de 
jeugd, het bevorderen van contacten 
met diverse culturen in de wijk getui-
ge de bijeenkomsten onder de noe-
mer “Ik, mijn kind en de school”,  niet 
te vergeten ook het opzetten van het 
TOP team. De verschillende wijkfunc-
tionarissen zijn hierin hechter gaan 
samenwerken en hebben de con-
tacten in de wijk versterkt. Zichtbaar 
en zeer positief gewaardeerd ook de 
versierde fietsen in de wijk. 

De komende periode met meer ge-
meentelijke verantwoordelijkheden 
voor diverse soorten van zorg door 
veranderde wetgeving zal zijn be-
slag krijgen, Anja Timmer is blij dat 
de Raad de mens centraal stelt. Er 
zal gekeken worden wat hij of zij kan 
en niet wat die persoon niet kan. 
Geweldig om te signaleren de posi-
tieve ontwikkelingen in het licht van 
participeren, zoals bijvoorbeeld de 
Almelooose Cuyp en de activiteiten 
vanuit de Pniëlkerk. Zoals ook in de 
vorige periode heeft Anja Timmer 
een spreekuur, echter is ze van plan 

nadrukkelijker de wijk daarvoor in 
te gaan; een kop koffie aan de tafel 
in het wijkcentrum! Wellicht al een 
start in oktober! De eerder gelezen 
initiatieven voor bouw van een lo-
catie voor jeugdige bewoners zijn 
wat uit zicht geraakt, wel wordt er nu 
gesproken over appartementen voor 
jeugdige bewoners boven het voor-
malige V&D. 

Er is veel onzekerheid in de zorg, we 
hopen allemaal dat daar snel meer 
duidelijkheid over komt. Voor alle 
duidelijkheid wil Anja Timmer nog 
graag kwijt dat de doelstelling van 
het Project Ossenkoppelerhoek voor 
iedereen, namelijk het verbeteren 
van de leefbaarheid, de sociale sa-
menhang en de vooruitgang van de 
mensen in de wijk, ook de komende 
jaren de doelstelling blijft. 

Daartoe worden de wijkbewoners 
nadrukkelijk uitgenodigd mee te 
praten, mee te werken aan de nieu-
we wijkagenda waarvoor al een 
voorzichtige start is gemaakt. “Daar 
hoort u meer van !!!”

JM

Koffie bij onze wijkwethouder.
ls het winter dan is zit menig buurt-
bewoner opgesloten achter de voor-
deur. Maar met het mooie weer lokt 
het toch veel mensen naar buiten. 
Gezelligheid. Op veel plekken in 
de buurt komen geregeld groepjes 
mensen bij elkaar. Zowel jong als 
oud. Leuke dingen worden gedeeld 
maar ook ergernissen uitgesproken.

Onlangs is de gemeente begonnen 
met de actie om de straten schoon 
te krijgen. De "kolkenzuiger" is weer 
langs geweest evenals de veegwa-
gen met staalborstels. Gras fris ge-
maaid. Het oogt allemaal al veel be-
ter. En, ik weet niet of dat bij iedereen 
zo is, het humeur lijkt aanstekelijk. 
De zon zorgt voor een veel losser en 
vrijere sfeer. 

Bij ons is het met mooi weer altijd ge-
zellig. Veelal moeders zitten met de 
kinderen in de speeltuin waar samen 
word gedronken en gesnoept. Kop-
jes koffie, ranja, ijsjes in overvloed. 
Soms minipicknickjes met fruitspies-
jes, stokbroodjes met wat lekkers en 
een vuurkorf om marshmellows of 
partyknaks te roosteren. 

Alle buren nemen iets mee en de kin-
deren vermaken zich opperbest tot 's 
avonds heel laat. Hardloopwedstrijd-
jes, verstoppertje enzovoort. Dit jaar 
echter missen we bij ons een essenti-
eel onderdeel van de zomervreugde. 
Onze stoeibuurman die altijd de vuur-
tjes stookt is op zending naar Mali. 
Tuurlijk zijn we trots op hem maar in 
de zomer is hij toch wel onmisbaar.  
Gelukkig hebben wij nog heel veel 
leuke en gezellige buren over om het 
tot een top zomer te maken met el-
kaar. Ik wou dat het er op meer plek-
ken zo gezellig aan toe kon gaan. En 
het kan! Kom naar buiten. En ont-
moet je buren! 

Met vriendelijke groet 

A. M.

Ontmoet je buren.
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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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Velen van u hebben natuurlijk wat 
meegekregen van het multicul-
tuurfeest op het evenementenveld 
aan de Rembrandtlaan. Het begon 
vrijdag 23 mei met een presenta-
tie/beurs gericht op de ouderen, 
dus veel standhouders met infor-
matie over zorg. Ook het uit het 
project Ossenkoppelerhoek voor 
iedereen voortvloeiende initiatief 
Buurtcoaches was er. 

Goed bezocht ook door velen van 
buiten “onze” wijk. ’s Avonds werden 
er vele fraaie vliegers opgelaten, een 
prachtig gezicht!! Zaterdag de offici-
ele opening; uw redacteur mocht dat 
doen en riep op tot meepraten, mee 
besluiten maar vooral tot mee doen. 
En dat is meer dan eten, snoepen en 
een biertje drinken; het is bereid zijn 
gesprek aan te knopen, helpen stoe-
len sjouwen en kramenopzetten! 
Allen die daar dit jaar druk mee zijn 
geweest een enorm compliment, het 
was een waar multi culturele bijeen-
komst met een grote diversiteit aan 
hapjes en de eveneens bij die cul-
turen passende dansen in de grote 
tent. 

We zagen Marokko, Ambon, Turkije, 
Somalië, Italië, Bosnië, Thailand en 
Polen vertegenwoordigd, geweldig! 
Ik miste bij de eettentjes de stamp-
pot zuurkool als specifieke Neder-
lands eetcultuur, maar verder echt 
genoeglijk met het centrale eetplein-
tje onder het puntdak. Een succes, 
hulde aan de organisatoren!! 

JM

Rembrandt Fiësta 2014.
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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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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

Heel vaak krijgen we melding van, en ontdekken we, in woonhuizen een hen-
nepkwekerij. En de reden daarvoor is begrijpelijk; het is immers snel en ge-
makkelijk geld verdienen. Denkt men!

Het Nederlandse drugsbeleid staat toe dat hennep wordt verkocht in koffie-
shops, maar niet dat het wordt geteeld. Wat we ook vinden van dit beleid; het 
is verboden hennep te kweken! Dit leidt ertoe dat het kweken op grote schaal 
door criminele organisaties in de illegaliteit plaatsvindt. Door deze organisa-
ties worden mensen gezocht die het financieel niet breed hebben en wel een 
extra centje kunnen gebruiken. Sterker nog, deze mensen zien het vaak als 
enige mogelijkheid om uit de zorgen te komen en staan als het ware met de 
rug tegen de muur. 

In de meeste gevallen mensen die gewoon in een rijtjeswoning van de wo-
ningstichting wonen. Door de organisator/crimineel worden torenhoge 
winsten voorgesteld en de verleiding is dan vaak niet te weerstaan. Helaas 
worden daarbij niet de gevolgen van ontdekking van de kwekerij verteld.

En die gevolgen wil ik graag onder de aandacht brengen. Want de kans op 
ontdekking is groot. De meest rampzalige vorm van ontdekking is als gevolg 
van een woningbrand. Want  veel woningbranden worden veroorzaakt door 
illegale kwekerijen, waarbij gerommeld is met de elektrische installatie. En 
daar ligt een tweede vorm van ontdekking. Bij een kwekerij wordt heel veel 
stroom verbruikt. En bij opvallend veel stroomverbruik in een woonhuis krijgt 
de politie een seintje van de leverancier dat er mogelijk een kwekerij zit. Daar-
naast krijgen we natuurlijk tips van buren die last hebben van de hennepgeur 
of het geraas van de ventilator. En zo af en toe komt een crimineel tot inkeer 
en verklapt ons alle kwekerijen die hij kent. Legio kans op ontdekking dus. En 
wat zijn nu de gevolgen van die ontdekking. Als eerste natuurlijk het stempel  

“crimineel” dat onmiddellijk opge-
plakt en geregistreerd wordt. Daarna 
volgt de aanhouding, de rechtszaak en 
de straf.  Maar daar ben je er niet mee! 
Alle winst die gemaakt is wordt bere-
kend en ontnomen en de gebruikte, 
gestolen, stroom moet inclusief al-
lerlei kosten terugbetaald worden. 
Hierdoor blijf je met veel meer schul-
den achter dan vóór het starten van 
de kwekerij. Maar daarmee ben je er 
nog niet. Door de woningstichting zul 
je uit de huurwoning gezet worden, 
waardoor je meteen dakloos bent. 

Denk dus goed na voor je besluit 
het risico voor lief te nemen en een 
kwekerij laat installeren. De meeste 
criminele organisaties staan niet 
erg open voor het ontmantelen van 
een kwekerij als deze er eenmaal 
zit. Regelmatig wordt grof geweld 
of bedreiging daarmee gebruikt om 
mensen onder druk te zetten en de 
kwekerij door te laten gaan.

Mijn advies is dus: DOE HET NIET!!!

Uw wijkagent,

Henk Buis.

Bericht van de wijkagent.  
Snel geld met een hennepkwekerij.

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 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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Ja, het voorjaar is al lang weer over-
gegaan in de zomer en de herfst staat 
al weer voor de deur, maar we willen 
u  niet onthouden de fraaie foto van 
het zwanenechtpaar met jongen. 
Een prachtige foto ingestuurd door 
de familie Kamerling. Dank !! 

Redactie

Voorjaar.
Deze keer wil ik u een kijkje laten nemen bij trimsalon Poppy aan de Maardijk 
60. Mirjam Abbink is een geboren en getogen ossenkopje, 39 jaar geleden 
stond haar wieg al aan de korte kant van de Maardijk. Na verschillende adres-
sen in onder andere Australie en Engeland is ze met haar partner Rob Wiegers 
uit Hengelo neergestreken aan de lange kant van de Maardijk. 

Mirjam is vanaf haar 17 tot 36ste verpleegster geweest, maar haar jeugd-
droom was altijd al iets met honden te gaan doen. Toen ze Rob leerde ken-
nen heeft die haar uiteindelijk gestimuleerd daar gehoor aan te geven en na 
een 2jarige vakopleiding voor hondentoiletteren in Bunnik, is zij met vlag en 
wimpel geslaagd. Zij mag tevens het keurmerk van de ABHB dragen. Tijdens 
haar opleiding heeft Rob zijn baan verloren en is toen begonnen om het tuin-
huisje tot volwaardig Trimsalon te verbouwen. Wat eens begon met: was eens 
een hondje en help eens is Rob uitgegroeid tot volledig assistent met een af-
geronde opleiding voor hondensportmasseur. Inmiddels zijn ze uitgegroeid 
tot een goed werkend team. En door een collega trimmer zelfs "het gouden 
team" genoemd. Het resultaat is dat ze alle honden van groot tot klein aan-
kunnen. En ondanks dat het een vrij beroep is vinden zij het belangrijk dit 
heel professioneel aan te pakken. De trimsalon word druk bezocht en ruim 
60% komt uit de directe omgeving, maar ook in de weide omgeving heeft de 
salon een goede reputatie opgebouwd. 

Dat deze mensen gepassioneerd zijn in hun werk is me na 20 minuten al meer 
dan duidelijk. Een waterval aan verhalen en informatie word mij in deze korte 
periode verteld. Geweldig. Wat mij het meeste opvalt is het plezier in hun 
werk. Met trots vertellen ze mij over het herstellen van vachten. Van bijvoor-
beeld een Norfolk terriër. Deze honden moeten geplukt worden (een manier 
van trimmen) De eigenaar van de hond was verteld dat het dier een slechte 
plukvacht had en is daarom geschoren. Met als resultaat huidproblemen, 
schilfers en veel jeuk. Inmiddels heeft de hond weer een prachtige originele 
ruwharige vacht en komt hij trouw elke drie maand kwispelend binnen. 

Wat veel mensen niet weten, en ik was daar 1 van, is dat ALLE honden baat 
hebben bij een bezoek aan de trimsalon en er ook zeer zeker van opknappen. 
Bijvoorbeeld een labrador. Veel mensen weten niet dat je ze kunt helpen met 
verharen, dat betekent minder last van plukken haar in huis. Maar wat dacht u 
van herders. Deze kunnen ontwold worden waardoor de ruiperiode makkelijk 
verloopt en ook minder haar in huis! Mirjam en Rob vinden het belangrijk dat 
de honden worden behandeld zoals het hoort en dat de honden zich prettig 
voelen. Stelt u zich maar eens voor: een grote groffe newfoundlander hond 
komt in een salon met airconditioning en krijgt een individuele behandeling 
bij een buitentemperatuur van dertig graden. Kort voordat een hond klaar is 
wordt de eigenaar gebeld zodat de honden ook niet in een bench onnodig 
lang moet zitten wachten. 

Hoe onderscheiden jullie je nu van andere salons? Eensgezind kwam 
hierop het antwoord:  

"Wij staan voor kwaliteit daarom behandelen wij de vacht van de honden 
zoals het moet. In overleg is heel veel 

mogelijk maar het belang van de hond staat voorop."  

Ik zeg “woef”, dat is hoe ik vind dat een trimsalon moet zijn. En u? 

A.M.

Kent u trimsalon Poppy?
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De koffieochtend op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur, gratis.

Elke dinsdagmiddag koersbal, van 13.30 tot 15.30 uur. Even aanmelden!! Tel. 820544

Ouderengymnastiek elke woensdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur, iets voor 
u! Telefoon 06-48669121.

Country en linedance op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur.  
Opgave 06-34874100.

Food Fun Fit maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur, voor info: telefoon 06-41010826.

Poweryoga, daarvoor neemt u contact op met Rianne Kobes, telefoon: 06-
20604861 Ontspanningsyoga, Emine Ozen. Informatie, telefoon: 06-24851715.

Houtsnijclub “de Hoaltsnieders” . Elke maandagavond tussen 19.00 een 22.00 
uur, telefoon 865442.

Spreekuur van het wijkteam elke laatste woensdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur.

Een artikel in de krant trok mijn aandacht. Mannen zijn beter in alles. 
Hmmmm is dat zo? Ik kijk om me heen. En zie zo 1 of 2 provisorische oplos-
singen van mezelf. Het verdient geen schoonheidsprijs maar mijn oplossing 
om een wankele krabpaal rechtop te houden met behulp van de verwar-
mingsbuis en een sisaltouwtje werkt aardig. En nu ik over straat loop, en 
de buurt eens inspecteer zie ik wonderbaarlijke manieren van probleemop-
lossend werken. Ductape om een bumper op zijn plaats te houden vind ik 
bijzonder. Lachend denk ik, daar wint mijn touwtje makkelijk van. 

En als ik er met vrienden over praat komen nog veel meer wonderlijke (man-
nen) oplossingen los. In plaats van een goede voorbereiding voor de zwem-
les te treffen, je kind afdrogen met een zakdoek. Ik zeg vindingrijk! Moeders 
hadden gevraagd een handdoek te lenen denk ik. En handdoeken met spij-
kers!!! voor het raam bevestigen. Ook mooi in plaats van gordijnen aan een 
roede. Verdient geenszins de schoonheidsprijs maar is best doeltreffend, 
toch? Maar ook oplossingen waarvan ik denk top! Zoals de opvulling van 
een gaatje (boorgat) in je gespachtelde of gestucte muur. De oplossing van 
kauwgom is na een korte tijd zichtbaar, de kauwgom krimpt namelijk als het 
opdroogt. Maar als je dit nou met een tissue doet. Tada!!! Het heeft zelfs een 
beetje structuur. 

Wie zal dat hebben bedacht??? Een man of vrouw. Het valt mij vooral op 
dat de oplossingen niet alleen te maken hebben met inzicht of een te kort 
daar aan. Het heeft vooral te maken met de (financiële) middelen en de tijd. 
Hoe dan ook. Een ander weet en kan het waarschijnlijk altijd beter, maar als 
je er maar mee geholpen bent, toch? Heeft u ook van dit soort wonderlijke 
oplossingen in/om huis?

Met vriendelijke groet A. M.

Probleemoplossend werken.

Activiteitenagenda ’t Nieje Veurbrook.
Bedrijven overschatten de waarde 
van het sponsoren van sport. Waar 
ruim de helft van al het sponsorgeld 
naar sport gaat, is het imago van de 
sportsector relatief zwak. Dat con-
cludeert merkadviesbureau Beerda 
in een woensdag  9 juli verschenen 
onderzoek.

Volgens het adviesbureau heb-
ben cultuur en entertainment veel 
meer sterke merken te bieden voor 
sponsors. Sport heeft volgens Hendrik 
Beerda slechts een beperkte kracht. 
Afgezien van het Nederlands elftal 
is voetbal bijvoorbeeld vooral een 
mannelijke aangelegenheid en daar-
naast zijn sportliefhebbers verdeeld 
over verschillende clubs en dat levert 
animositeit op en geen eensgezind-
heid. Leden van de redactie van de 
Veurbode doen vreselijk hun best 
winkeliers en ondernemers te be-
wegen hun sociale betrokkenheid te 
laten zien door de wijkkrant financi-
eel te helpen met een advertentie. 
Dat je daarvoor minimaal twee keer 
bij hen langs moet gaan en meestal 
een aantal keren vaker, oke dat doen 
wij graag voor het grotere doel, na-
melijk de communicatie met u, wijk-
bewoners. Dat is berichtuitwisseling 
van en naar u. 

Twee redenen voor u als lezer om 
ook eens wat te doen. Als u het ge-
leuter van mij, als redacteur flauw 
bent zelf eens een verhaaltje te 
schrijven. Een tweede reden zou 
kunnen zijn de redactie van de Veur-
bode te helpen met het vinden van 
bedrijven, die een advertentie zou-
den kunnen plaatsen. Natuurlijk 
mag u eventuele inspanningen ook 
afkopen met een kleine bijdrage 
op de rekening van onze penning-
meester!! NL09INGB0749733616 tnv  
G.P. Verwers inzake de Veurbode.  
JM

Reclame/sponsoring
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Senioren en anderen samen brengen. Door interesses en talenten te ontdekken 
en in te zetten, vragen en ideeën te signaleren en activiteiten in te vullen. Het is 
een hele mond vol, maar geeft duidelijk aan wat het nieuwe project van Scoop 
Welzijn wil, opgezet met o.a. de steun van de ouderenbonden en een aantal 
vrijwilligers. 

In de toekomst voor alle Almelose wijken, ook die in de Ossenkopelerhoek. 
Ontmoetingsplein 55+ is in 2013 van start gegaan en heeft als eerste pijler de 
Schelfhorst aan zich gebonden. Het voornaamste doel is om de noaberhulp, 
maar dan op geheel eigen wijze, weer gestalte te geven. 

Ontmoetingsplein 55+ wil vooral ontmoetingen stimuleren zowel tussen se-
nioren onderling als tussen diverse organisaties in de wijk. Vraag en aanbod 
kan mensen stimuleren om elkaar weer op te zoeken en elkaar te helpen. Sa-
men een netwerk opbouwen waarin vooral de oudere mensen onder ons van 
kunnen profiteren. Ontmoetingsplein 55+ heeft iets bijzonders in zich waar 
wij in de toekomst nog veel van zullen horen. 

Een brug bouwen tussen alle wijkbewoners. Wij houden u op de hoogte!  
Meer weten: www.ontmoetingsplein55plus.nl

Theo Vleerbos, lid stuurgroep

Ontmoeten op het plein -  Wat vindt u leuk om te doen?  
Wat houdt u bezig?

Dat de rogge rijp is, is op zich niets nieuws, dat het dan gemaaid moet worden 
ook niet, maar …. Voor de echte productie wordt in de landbouw vandaag 
de dag gebruik gemaakt van grote machines en tractoren en dat dan op heel 
grote stukken landbouwgrond. 

De Oogstgroep Almelo deed dat zaterdag 19 juli nog eens voor hoe dat vroe-
ger handmatig te werk ging. Dat vroeger is dan in de dertiger jaren van de 
vorige eeuw. Met de scherpe zigt – een soort zeis – wordt de rogge gemaaid 
en vervolgens met een pik – een stok met daaraan een haak – op zij gelegd. 
Het was meestal de vrouw des huizes die dan het opzij gelegde bundeltje op-
pakte en bijeen bond tot een bundel (garve). 

Dat zagen we gebeuren zaterdag op het stuk grond op de hoek Berlagelaan 
en Willem de Clercqstraat. Het begin van de westelijke groene long, niet zo 
vreemd dat het juist daar zichtbaar gemaakt werd! In mijn herinnering zie ik 
mijn opa nog zitten bij een metalen pin in de grond, een soort spijker maar 
dan tig keer groter. Op de kop van die spijker werd de zigt gelegd en met een 
hamer geklopt op de scherpe rand en vervolgens met een lange vijl haar-
scherp gemaakt. 

De Oogstgroep Almelo pakt 24 augustus nog eens de zigt en pik op om de 
rest te maaien. Vervolgens wordt het graan geoogst op het erf van de stads-
boerderij Beeklust. Oneerbiedig gezegd wordt er met een stok – de dorststok 
- de graankorrel gescheiden van de droge stengel. Het was in vroeger dagen 
zwaar werk, nu voor de historische terugblik en kennis leuk om gedemon-
streerd te zien!! Hulde aan de Oogstgroep Almelo. 

JM

Rogge Maaien.

Vertrek blij en verwachtingsvol  
voor familiebezoek en vakantielol.

Net gewend aan ruimte,  
gebrom en vliegtuigstoel 

explodeert plots de heleboel.

Twijfel. ongeloof, verdriet en 
verbijstering  

bij thuisfront en in familiekring.

Belandt een ieder vanuit vrede in 
oorlogsretoriek, 

’t maakt ons als Nederlanders ziek.

De stad, de wijk, de straat is stil een 
ogenblik, 

deze bruutheid voelt 
zo verschrikkelijk.

Hij/zij die daar kwetsbaar het leven liet;  
wij voelen gedeeld verdriet.

Ik betuig u mijn deelneming, 
heel bescheiden,

en wens u sterkte, troost 
en liefde na dit lijden!

JM

Vlucht MH 17



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
Dat wordt een moeilijk verhaal dit 
keer. Aan de ene kant het lugubere 
verhaal van het verongelukken van 
het vliegtuig al weer meer dan veer-
tien dagen geleden en het veroor-
zaakte leed bij velen in Nederland en 
ook in Almelo. Daar is natuurlijk de 
sores van een redactie van een wijk-
krant maar peanuts bij. Maar toch, 
er is de afgelopen weken heel veel 
extra tijd geïnvesteerd in het bena-
deren van mensen. Toezeggingen 
kwamen er, maar zaterdag 2 augus-
tus ….. nog steeds alleen toezeggin-
gen. Slechts één advertentie werd 
werkelijkheid en extra teksten … 
nul, niks, nada. Zelfs gemeenteamb-
tenaren lieten het afweten ondanks 
de toezegging. Zo gaat het niet luk-
ken allemaal!

De doelstelling van de wijkkrant is 
het leveren van een bijdrage aan de 
leefbaarheid in de wijk, het wegne-
men van bedreigingen en barrières 
en het registreren van plannen en 
meningen ( ook tegengestelde me-
ningen!!). Het oproepen tot deel-
name aan de discussies over het wel 
en wee van en in de wijk is ook één 
van de taken van de wijkkrant. Maar 
ja, dat betekent ook echt meedoen 
en niet achterover zitten wachten 
en kijken, laat staan accepteren wat 
een redactie u, lezer, voorschotelt. 
Uw mening, uw bijdrage is meer dan 
welkom.

Dank, veel dank gaat uit naar hen 
die wel een advertentie plaats-
ten, aan hen die wel deden wat 
ze toezegden!!!!!!!!!!. In de richting 
van de nieuwste vestigingen in het 
Van Goghplein moeten we vast stel-
len dat hun antwoord op ons ver-
zoek tot support blijft bij een we 
zullen u binnenkort antwoorden 
… De nieuwste editie is weer in 
elkaar gesleuteld door Rimmert. Wij 
wensen u ondanks alle gemelde 
problemen veel leesplezier. Mis-
schien ziet u wel reden dit keer in 
de pen te klimmen, een telefoon-
tje of een e-mailbericht te sturen 
en is er een antwoord van u ????  
redactieveurbode@live.nl

ad 1. Feit, het gedeelte in de hersenen met het ruimtelijke inzicht is groter bij 
mannen dan bij vrouwen.

ad 2. Fabel, een banaan bevat geen vet maar wel vezels. Met voldoende vocht 
gaat het dan ook verstoppingen tegen. 

ad 3. Fabel, de puistjes vallen alleen minder op in de zon.

ad 4. Feit, dit is al van baby af aan te zien. En omdat het aangeboren is, is het 
ook moeilijk te corrigeren. 

ad 5. Fabel, ieder mens heeft een andere vingerafdruk. Ook een tweeling. 

ad 6. Feit, een blondine heeft gemiddeld 140.000 haren. Een brunette maar 
100.000 en een roodharige slechts 85.000

ad 7. Fabel, zonnepanelen werken ook als het bewolkt is. 

Had u alles goed? Zo ja, top! Zo nee, dan weet u het vanaf nu! 

Met vriendelijke groet A. M.

Antwoorden op feiten en fabels. 
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Vele buurtgenoten en ook de leden van het bestuur wijkplatform waren 
uitgenodigd aanwezig te zijn op het BBQ feestje van de Turks Islamitische 
Jongeren Vereniging zaterdag 3 mei aan de Jan Steenstraat. Velen waren er 
dan ook. Rond twee uur kwam het gebeuren langzaam op gang. Een aantal 
dames kwam nog aan met materiaal voor hapjes, maar Sezgin Apbak opende 
toch de bijeenkomst met een hartelijk welkom voor iedereen. 

Ook, inmiddels oud voorzitter van het wijkplatform, Joop Martens werd uit-
genodigd een woordje te spreken. Hij memoreerde dat de leden van het 
wijkplatform graag op dit soort uitnodigingen ingaan, maar sprak ook de ver-
wachting uit dat de aanwezigen en organisatoren van dit BBQ feest dan ook 
komen op de bijeenkomst van een wijkplatform. Samen maken we de wijk, 
samen zijn we verantwoordelijk voor de leefbaarheid van onze wijk en daarbij 
hoort elkaar zo nu en dan de hand schudden en in gesprek gaan. Hij wenst de 
organisatie een plezierige bijeenkomst.

Ook vanuit de werkgroep Buurtcoaches werd gesproken en gewezen op de 
mogelijkheid van bemiddeling, hulp en gesprek. Dat er rondom het plein in 
de lekkere zon vele hapjes waren te genieten met de bekende Turkse thee 
laat zich raden. Een misschien niet verwachte aanwezigheid was de kraam 
van de schilderes Mehtap Guler met olieverf schilderijen. De zanger Omer 
Kardan trad in het verloop van de middag op met Turkse liederen en Turkse 
melodieën met Nederlandse tekst, zich zelf begeleidend op de Saz. Mijn af-
wezigheid thuis heb ik goed gemaakt door een paar Turkse pizza’s te kopen 
en mee te nemen; een leuke bijeenkomst !! Ook zondagmiddag was het een 
geanimeerde bijeenkomst met zelfs wat meer deelnemers, heb ik opgevan-
gen.

JM

Feestje aan de Jan Steenstraat

Op uitnodiging van koninklijke BDU-drukkerij uit Barneveld heb ik in 2007 
een fietsboek gemaakt over Twente met een honderdtal eigengemaakte fo-
to's en vele Twentse spreuken; er staan 10 fietsroutes in, waarvan een zestal 
routes kunnen worden verkort. Verder een beschrijving van Twente en ook 
van de gebieden waar de fietsroutes doorheen gaan.

Dit boekwerkje, een 'kleinood', is helaas uitverkocht. Wel verkrijgbaar bij 
VVV’s boekwinkels en de drukker de BDU in Barneveld zijn: Oetintwente 15 
wandelroutes Martin Beumer (BDU) en Oetintwente eropuit Martin Beumer 
(BDU) hierin fietsroutes, autoroutes en wandelroutes, daarnaast toeristische 
informatie. Verder vele foto’s en Twentse spreuken. Kosten € 12,95 

De fietsroutes van de Doorbraak en vernieuwde Regge staan beschreven op 
www.oetintwente.nl op de openingspagina rechtsonder bij twente blogs.  
Gestart kan worden bij Restaurant Maatveld in Tusveld (Bornerbroek) en ook 
in Borne Restaurant De Steeg. “Wat leu mött zo nöadig noar ’t boetnlaand, 
mer ze wett nich woar de Doorbraak lig” 

Leuk is ook op de openingspagina van www.oetintwente.nl filmpje! De laat-
ste tijd houd ik bovendien digitale-foto-avonden met foto's van Twente voor 
bejaarden, vrouwenclubs, ROC en voor 'leu oet 't westen'. 

Martin Beumer groeten en goodgoan!

Martin Beumer vertelt verder

Nieuws dat de krant haalt is over het 
algemeen een gebeurtenis met een 
negatieve bijsmaak en gaat over iets 
dat al is geweest. Negatief is het ze-
ker niet zelfs erg positief, maar het 
concert van het Koninklijke Symp-
honie Orkest Cecilia is geweest, 
evenals het Blaaskapellenfestival. 

Leuk was ook het optreden van het 
jeugdcircus Tubantino en Clown 
Carlo op 22 juni. De combinatie 
van Ierse muziek en de kunstmarkt 
is op zich een geweldige elkaar 
versterkende gezelligheid; helaas 

gooide de vele regen toch wel roet 
in het eten (water). Nieuws is echter 
uw aandacht vragen voor de op-
tredens die nog komen en wel het  
shantykorenfestival op zondag 24 
augustus vanaf 13.30 uur, op 31 
augustus optredens van Born to 
Pop en Braspack vanaf 17.00 uur en 
eindigend op 7 september met een 
optreden van operettevereniging 
Servus, aanvang 16.00 uur. Als het 
weer meezit altijd weer een leuke, 
geanimeerde bijeenkomst in het 
prachtige Beeklustpark!! 

JM

Nieuws vanuit het Beeklustpark.



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 18 oktober '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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Een huisvrouw, beste mensen, is de spil van haar gezin.  
Zij is als eerste wakker en slaapt als laatste in.  
Is zij een dagje stappen, dan jammert heel de troep.  
Want niemand kan haar missen…. 
Toch heeft ze geen beroep!

Zij tovert met de centjes en brengt de kinders groot.  
Droogt tranen en snuit neusjes, is net een 1000- poot.  
Als iedereen griep heeft, verpleegt zij heel de troep. 
Loopt vaak zelf van koorts te bibberen… 
Toch heeft ze geen beroep!

Zij is de troost der kleinen en vaders grootste schat.  
Het aanrecht is haar altaar, de pan haar wierookvat.  
Zij is in het drukke leven het rustpunt voor haar troep.  
Haar wapenspreuk is dienen:  
Het cijfer tien voor haar beroep!

Janny Evers

Geen beroep

Een grote demonstratie van Turkse dames en heren, ook van ver buiten 
Almelo, op het Rembrandtveld zaterdagmorgen 1 juni, het is velen van ons 
opgevallen. Het protest was gericht tegen het feit dat de Armeense Gemeen-
schap een monument ter herdenking heeft opgericht kortgeleden om te ge-
denken allen die gevallen zijn in de in hun ogen genocide in 1915 door de 
toenmalige Ottomaans Turkse overheid. Een beoordeling overigens die reeds 
vroeg na 1915 door objectieve beoordelaars werd vastgesteld en opgeschre-
ven. Het in de Twentsche Courant Tubantia genoemde aantal protesterenden 
van vierduizend was er bij lange na niet op het Rembrandtveld, maar het daar 
gesprokene gaf toch aanleiding er tot in de Tweede Kamer aandacht aan te 
besteden. Het oproepen tot haat is nu eenmaal niet toegestaan! Protesteren, 
aandacht vragen en een andere mening uitdragen kan en mag mits men zich 
houdt aan de Nederlandse regels daaromtrent. 

Naar de mening van CDA‘er Pieter Omtzigt is het echter niet juist dat een vreem-
de mogendheid – de Turkse overheid en in het verlengde daarvan de over het 
land verspreide moskeeën– in Nederland oproept tot protest. Het nog eens 
verwijzen naar het treffen tussen de bevolkingsgroepen in 1915 met een “dat 
kan jullie Armeniërs nog eens overkomen” is helemaal onjuist en als bedrei-
gend op te vatten. Anderzijds kan geconcludeerd worden dat een verder rustig 
protest in alle opzichten beter is dan een werkelijk treffen onder begeleiding 
van Ottomaanse muziek en trompetten. De Almelose gemeenschap en wij als 
bewoners van de wijk zouden meer gebaat zijn met een openlijk statement 
tegen de gruwelijke gewelddadigheden in naam van de islam als een bijdra-
ge aan het 
elkaar beter 
verstaan van 
culturen. Wie 
oh wie vanuit 
de Turkse ge-
meenschap 
pakt dat op? 

JM

Het genocideprotest van zaterdag 1 juni.



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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