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Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 

voor

November 2016

Personen, die over 
poen praten in een 

ruimte-, op stoelen- ,met 
een laptop- en de koffie 

aangereikt,  
allemaal betaald door ons 
gewone burgers. Hoe zo 
gemeenschapszin, hoe 
zo vrijwilligerspartici-

patie met niks?

• Uitn. Wijkplatform 30 nov. Over veiligheid

• Versierde fietsen project

• Expositie Rembrandtschildertjes

• Wijkcentrum perikelen nog niet voorbij

• Kennismaken met nieuwe wijkwethouder

• Kaarten/jokeren?

• 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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Elke gemeente in Nederland wordt 
bestuurd door drie organen, de 
gemeenteraad, het college van 
burgemeester en wethouders en de 
burgemeester. De gemeenteraad 
is het hoogste bestuursorgaan van 
de gemeente en telt in Almelo 35 
leden. De griffier is adviseur van de 
raad. Het dagelijks bestuur van de 
gemeente wordt gevormd door het  
college van burgemeester en wet-
houders. De gemeentesecretaris is 
het hoofd van de ambtelijke orga-
nisatie en is adviseur van de burge-
meester en het college van burge-
meester en wethouders. Alle drie 
organen worden ondersteund door 
de ambtelijke organisatie. Bestuur 
en organisatie horen onlosmakelijk 
bij elkaar en vormen zo tezamen de 
gemeente Almelo.

Om meer duidelijkheid te krijgen 
wie nu de baas in de gemeente is, 
heeft de regering bepaald dat alle 
gemeenten in Nederland dualistisch 
moeten gaan werken. Het dualisme 
geeft een nieuwe taakverdeling tus-
sen raadsleden, wethouders, burge-
meester en ambtenaren. De verhou-
ding tussen de raad en het college is 
meer gaan lijken op de verhouding 
tussen de Tweede Kamer en het ka-
binet. De gemeenteraad werkt dan 
als de Tweede Kamer, het college van 
burgemeester en wethouders als het 
kabinet. De raad en het college van 
burgemeester en wethouders heb-
ben elk hun eigen taken.

De taken van de raad zijn: Het zijn 
van volksvertegenwoordiger.

Het “volk vertegenwoordigen” komt 
op de eerste plaats. De raadsleden 
zouden daar ook meer tijd voor moe-

Meer luisteren naar de burger van Almelo
ten hebben, omdat ze zich niet meer 
met details hoeven bezig te hou-
den. Dat doet het college en in het 
verlengde daarvan de ambtenaren. 
Raadsleden zullen ook meer naar 
de burgers toe moeten gaan zodat 
ze weten wat er leeft in de stad. Die 
kennis kunnen ze dan gebruiken 
wanneer ze nieuw beleid maken. 
Raadsleden hebben daarbij overi-
gens wel de verantwoordelijkheid 
om het algemeen belang in de gaten 
te houden. Een raadslid zal u dus bij 
klachten over kapotte lantaarnpalen 
of losliggende stoeptegels veelal 
doorverwijzen naar de ambtenaren. 
De raad bepaalt het beleid op hoofd-
lijnen en dus niet in detail

De raad stelt de kaders vast, zo noe-
men we dat, waarbinnen het college 
met de uitvoering is belast. De open-
bare raadsvergadering is daarvoor 
dé plaats. In de raad moeten de poli-
tiek relevante zaken van de gemeen-
te worden besloten en besproken. 
Denk hierbij aan het vaststellen van 
de begroting en van bestemmings-
plannen e.d. De raad controleert het 
beleid van B&W. Hét instrument om 
controle uit te oefenen is de vaststel-
ling van de jaarrekening. Daarnaast 
zijn er nog vele andere mogelijk-
heden om controle uit te oefenen 
op het beleid van het college van 
burgemeester en wethouders en de 
burgemeester. U kunt hierbij denken 
aan het stellen van vragen in de raad 
of het recht om een wethouder te 
ontslaan.

De taken van het college van burge-
meester en wethouders zijn: Het voe-
ren van het dagelijks bestuur en het 
uitvoeren van alle raadsbesluiten. 
Het college is hierover verantwoor-
ding schuldig aan de raad. De amb-
tenaren helpen het college met het 
uitvoeren van het beleid. Bij het uit-
voeren van dagelijks bestuur moet 
u denken aan het verlenen van ver-
gunningen, het verkopen van grond, 
het onderhouden van de wegen en 
paden, e.d.

De taken van de burgemeester zijn: 

De taken die de burgemeester vroe-
ger had op het gebied van openbare 
orde en veiligheid – zoals brandweer 
en politiezaken – heeft zij nu nog. 
Een nieuw element is wel het burger-
jaarverslag, waarin de burgemees-
ter aandacht besteedt aan de wijze 
waarop de gemeente met de burger 
omgaat. Deze vernieuwingen van het 
openbaar bestuur zullen niet van de 
ene dag op de andere klaar zijn. Het 
zal zeker de nodige tijd kosten voor-
dat bestuurders hun nieuwe manier 
van werken hebben aangepast. Door 
al die negatieve berichtgeving in de 
pers van de laatste jaren blijkt dat het 
nog steeds niet goed gaat in Almelo 
wat betreft de dienstverlening aan de 
burger en dat de “de nodige tijd” die 
ons gegeven is bij ons allang voorbij 
is. Reageer altijd direct op vragen van 
de (boze) burger. Vaak hebben boze 
Almeloërs na een maand nog steeds 
geen (inhoudelijk) antwoord ontvan-
gen. De burger stuurt niet voor niets 
een bericht. Neem de burger serieus!

Richt uw blik naar buiten toe en leef 
u in. Ga ter plaatse kijken en vraag 
uzelf bij contact met de burger af: 
waar is deze man of vrouw nu werke-
lijk mee geholpen? Daarbij willen we 
– hopelijk ten overvloede – opmer-
ken dat niet de gemeente, maar de 
burger bepaalt wat servicegericht is. 
Het blijkt voor onze gemeente steeds 
moeilijker te worden om servicege-
richt te zijn. Ons advies aan ambte-
naren en bestuurders is te beginnen 
om zich te verplaatsen in de burger. 
Daarvoor moet je als gemeente op-
recht in hem of haar geïnteresseerd 
zijn en je betrokken opstellen. Zulke 
betrokkenheid is de basis voor een 
gemeente die niet alleen goed hun 
diensten verlenen, maar vooral ook 
de goede diensten verlenen.

Hoog tijd voor een cursus “hoe gaat 
men met de burger om?” voor het be-
stuurlijk en het ambtelijk apparaat.

Harry de Olde
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Het begint langzamerhand weer eerder donker te wor-
den buiten. Hoewel…., langzamerhand?? Momenteel 

gaat het wel even weer heel snel, voor mijn gevoel.

De vroege duisternis heeft elk jaar ook weer enkele 
nadelige gevolgen. Over enkele van deze gevolgen 

wil ik het even hebben. Als eerste de toename 
van woninginbraken in deze duistere peri-

ode. Hoewel de hoeveelheid inbraken de 
laatste jaren sterk afgenomen is, is het be-
langrijk alert te blijven en maatregelen te 
nemen tegen inbraak. 

Enkele maatregelen zijn onder andere:

• Zorg dat uw woning bewoond lijkt, door tijdig verlichting in te schakelen.

• Zorg voor goede buitenverlichting, liefst met bewegingssensoren.

• Zorg ervoor dat deuren op slot gedraaid zijn als u weg bent.

• Overweeg een alarminstallatie of -apparaat. Voor weinig geld is al een  
 eenvoudige voorziening aan te schaffen. 

• Let op de woningen van je buren en bel 112 bij onraad.

Een ander gevolg van de duisternis is de ergernis over fietsers zonder verlich-
ting en erger nog, het aantal ongevallen waar ze slachtoffer van worden. Ko-
mende weken gaan we daar weer strenger op controleren. Omdat iedereen 
wel weet dat je verlichting aan moet na zonsondergang, wordt er ook niet 
voor gewaarschuwd maar direct bekeurd.

Dus zorg dat je verlichting op de fiets het doet en aan is. En neem voor noodge-
vallen een rood en een wit ledlampje mee die je aan de kleding kunt hangen. 
Deze kosten maar een paar euro en kunnen je een boete van 55 euro besparen.

Verder zeg ik: geniet van de duisternis, steek een paar kaarsjes aan en ga 
gezellig een spelletje doen of een film kijken. 

Uw wijkagent, Henk Buis. 

De wijkagent verteld De Klup Twente zoekt 
helpers uit de buurt

Koken, zwemmen, darten, muziek, 
zumba. Voor die en nog veel meer 
activiteiten voor mensen met een 
beperking, heeft De Klup Twente 
(Meester Siebelinkhuis) extra hulp 
nodig. Omdat er nieuwe activiteiten 
komen en omdat De Klup Twente dit 
seizoen voor het eerst ook overdag 
activiteiten aanbiedt. 

Wilt u uw ‘buren’ van de Berlagelaan 
ook helpen? Loop eens binnen of bel/
mail met Jolanda Overdorp. De Klup 
Twente is een vrijwilligersorganisatie 
met een goede reputatie en hard op 
weg naar haar gouden jubileum. Ze 
zorgt al decennialang voor een heel 
gevarieerd aanbod vrije tijd activitei-
ten voor mensen met een beperking. 
De meer dan 1000 deelnemers die 
meedoen aan De Klup activiteiten 
variëren van sterk hulpbehoevend 
tot heel zelfstandige deelnemers die 
graag dingen willen leren. Een groot 
deel van die activiteiten vindt plaats 
in het Meester Siebelinkhuis, maar 
ook daarbuiten. Voor meer dan tien 
activiteiten zoekt 

De Klup Twente nieuwe mensen die 
willen helpen. Het gaat om: zwemles 
en recreatief zwemmen in Almelo, 
darten, zumba, de muziekband, de 
stijldansen, Computerklup, koken 
voor kinderen, Buiten Schoolse Op-
vang voor kinderen uit het speciaal 
onderwijs, sportmix voor kinderen 
met een autistische stoornis en leer-
achterstanden, onderhoud van de 
tuin rond het Meester Siebelinkhuis 
en hulp in het gamecentrum FUN-IE-
FIT. 

Ook zoekt De Klup mensen die over-
dag willen helpen in het Meester Sie-
belinkhuis bij haar nieuwe dagbeste-
dingsproject TAV. Mensen vanaf 16 
+ tot en met 80 + kunnen zich voor 
een leuke vrijwilligersfunctie melden 
bij Jolanda Overdorp. Ze heeft alle 
informatie over de beschikbare func-
ties en tijden. Jolanda@deklup.nl of 
06 14.46. 52.88
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De hulst kennen we bijna allemaal. 
Als het gesneeuwd heeft, genieten 
we van de stekelige bladeren, die 
er dan sprookjesachtig uitzien. Met 
Kerstmis worden de hulsttakken ge-
bruikt om onze huiskamer een kerst-
tintje te geven. Soms zitten er nog 
helderrode bessen aan, maar vaak 
zijn die al opgegeten door vogels. 

De struik groeit op zonnige tot be-
schaduwde plaatsen op humusrijke, 
matig voedselrijke, zwak zure zand- 
en leemgrond. Je treft hem aan in 
tuinen, loof-, naald-, broek- en ge-
mengde bossen, houtwallen,  heg-
gen, struwelen en begraafplaatsen.

De hulst heeft een zinkwortelstel-
sel: de voornaamste wortels lopen 
meestal horizontaal en vormen 
loodrecht naar beneden groeiende 
zijwortels (zinkers). De leerachtige, 
bochtig getande bladeren hebben 
weinig huidmondjes, waardoor de 
verdamping beperkt blijft. Bij het 
klimmen der jaren worden de blade-
ren zachter en verliezen net als oude 
mensen hun tanden. In mei verschij-
nen in de bladoksels de witte of licht-
roze bloemen. De helderrode bessen 
bevatten vier of vijf zaden.

Vroeger heette de struik “huls” (= ste-
kelig scherp). Die naam vind je o.a. te-
rug in de naam Hulzebos. Wist u dat 
ze in Amerika een hulstbos ook wel 
hollywood noemen? De geslachts-
naam Ilex dankt hij aan de bladgelij-
kenis van de steeneik (Quercus ilex). 
De soortnaam aquifolium komt van 
“acus” (= naald) en “folium” (= blad).

Hulsthout is geschikt voor meubilair, 
houtsnij-, draai- en inlegwerk. Men 
maakt er  schaakstukken, gravures, 
wandelstokken, breinaalden, linia-
len, stempels en handvatten van. 

Een Twentenaar vertelt: “van zo’n 
holskrabbenboom daor maken ze 
vrogger klöä (= kloot) van. Dee wod-
den broekt bie’j ’t klootscheetn. Doar 
wodden eerst gaet in boord. Dan 
sneden ze ’t hoolt roond, deuden de 
klöä in ’n natten lap en zetten dee in 

’t zaand. Een gat heulen ze vriej en 
daor deuden ze verlopen load in. Dat 
wor smolten in ne sleef (= pollepel) 
boaven ’t veur en dan ha ‘j loadklöä.”

Indianenvrouwen droegen tijdens 
de bevalling een hulsttwijg tegen de 
pijn en om gezondheid op te roepen 
voor het komende kindje. 

Om van wintervoeten af te komen, 
sloeg men ze In Engeland met hulst-
takken. 

Een stukje splinterhout werd in de 
Kerstnacht  gebruikt voor een splinter 
in de hand onder het aanroepen van de 
Heilige Geest, God de Vader en de Zoon. 

Een bladaftreksel gebruikte men te-
gen artrose, reuma, jicht, bronchitis, 
griep en longontsteking. Een wortel-
afkooksel werd gebruikt tegen hoest 
en de bast bij diarree, malaria, geel-
zucht, waterzucht en huidproblemen. 

Vroeger plantte men een hulststruik 
naast kerken, huizen en op kerkho-
ven ter bescherming tegen bliksem-
inslag. Men dacht dat de bladnerven 
als een soort bliksemafleider fun-
geerden. Opgehangen hulsttakken 
in huis beschermden het gezin voor 
kwaadwillende feeën en het in huis 
bewaren van een hulsttakje uit de 
kerstversiering zou het hele jaar ge-
luk brengen. Een hulsttakje in je zak 
bracht vooral voor mannen geluk, 
want de hulst werd als een manne-

Hulst (Ilex aquifolium) lijke boom gezien. 

Volgens een Keltische traditie be-
kleedt een jongeman zich tijdens mid-
winter met hulsttakken en een jonge 
vrouw met klimop. Hand in hand pa-
raderen zij door de straten waarbij zij 
het oude jaar uitgeleide doen en het 
nieuwe jaar verwelkomen. 

Hulst symboliseert dood (win-
ter), wedergeboorte (lente), vrede, 
schoonheid. goedheid,  gezondheid 
en onsterfelijkheid. Een krans van de 
hulsttakken met rode bessen voor-
spelde een blijvende vriendschap en 
trouwe liefde over de dood heen. 

De hulst is stekelig en draagt bloed-
rode bessen. Dat herinnert de gelo-
vigen eraan dat het kindje Jezus ooit 
eens een doornenkroon zal dragen. 
Daarom werd de hulst beschouwd 
als een symbool voor de “doornen-
kroon” van Christus. Men dacht dat 
het kruis gemaakt was van hulst-
hout. Daarom werd de struik een zin-
nebeeld van het lijden van Christus. 
Bij de intrede in Jeruzalem strooide 
men voor Christus palmbladeren op 
de weg. Bij het roepen “kruisig hem” 
ontkiemde de hulst onder de voet-
stappen van Jezus en werd gedoemd 
een groenblijvende struik te zijn met 
doornige bladeren en rode bessen: 
de doornenkroon en het bloed van 
Christus.  

Wiepke van de Vliet 
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 14 september 2016

Voorzitter Nico van de Vliet opent de 
bijeenkomst en heet iedereen van 
harte welkom, in het bijzonder bur-
gemeester Jon Hermans-Vloedbeld 
die op haar afscheidstournee onze 
wijkplatformavond bezoekt. In ver-
band met het afscheid van de burge-
meester is een PowerPointpresenta-
tie in elkaar gezet, waarin een aantal 
zaken van het wijkplatform en het 
wijkgebeuren worden toegelicht. 

De burgemeester neemt vervolgens 
het woord en zegt dankbaar te zijn 
voor de openheid van de wijkbewo-
ners. Zij pleit voor open houden van 
de wijkcentra, aangezien een wijkcen-
trum zeer belangrijk is voor het wel-
zijn van de wijk en haar bewoners. 

Tevens deelt zij mee, dat de opvolgster 
van Anja Timmer, Christien van Wijk, 
onze nieuwe wijkwethouder wordt. 

Voorzitter Nico bedankt haar en 
overhandigt haar een klein present-
je, een kandelaar bestaande uit 3  
figuren. Deze figuren symboliseren 
de 3 wijken die onder wijkcentrum 
De Driehoek vallen. 

Hierna is het de beurt aan de verte-
genwoordigers van Buurtpreventie 
De Riet. De vertegenwoordiger van 
de WhatsAppgroep Nijrees was niet 
aanwezig, dus dit punt komt wellicht 
op een later tijdstip aan de orde. 

De vertegenwoordigers van Buurt-
preventie De Riet bedanken de bur-
gemeester voor haar inzet en en-
thousiasme. Buurtpreventie De Riet 
is actief sinds 2011. Minimaal 1x per 
week lopen ze in koppels door de 
wijk en kijken naar onveilige situaties, 
onraad/misdaad en zaken die aanlei-
ding geven tot criminaliteit, vanda-
lisme, enz. Via speciale mobiele tele-
foons staat men in direct contact met 
o.a. de politie en 112. Buurtpreventie 
heeft duidelijk een meerwaarde voor 
de wijk. Het is alleen wel moeilijk om 
voldoende vrijwilligers te krijgen. 

Vraag: zijn jullie ook een soort wijk-
agent? Antwoord: Nee, bij vragen op 
dit gebied wordt altijd doorverwe-
zen naar de juiste instanties. 

Opmerking: Mensen die veel zien in 
de wijken zijn o.a. hondenbezitters 
en buschauffeurs. Men loopt altijd in 
teams van 2 personen; dit moet van-
wege de veiligheid. De actie heeft 
veel succes. Af en toe geeft de politie 
workshops aan de mensen om in-
zicht te geven in de manier van kij-
ken en waarop te letten. 

De voorzitter bedankt de leden van 
de buurtpreventie. Na de pauze is 
het woord aan Henk Buis, onze wijk-
agent. 

Er zijn in Almelo meerdere WhatsApp-
groepen. De Gemeente wil dit faci-
literen en ondersteunen, maar men 
moet zelf initiatief tonen. Henk Buis 
geeft aan de hand van een Power-
Pointpresentatie uitleg over o.a. bab-
beltrucs, pinpasfraude, zakkenrollers, 
enz. Aanbevolen wordt om goed op 
te letten bij legitimatiebewijzen. 
Deze worden nl. vaak perfect nage-
maakt. Bij pinpasfraude moet men 
1 ding goed onthouden: de bank 
vraagt nóóit om uw pincode. Zak-
kenrollen gebeurt vaak na gebruik 
van de pinpas. Maak het inbrekers bij 
woninginbraak zo moeilijk mogelijk. 
Inbrekers willen nl graag snel en ge-
luidloos toeslaan. Een goed afschrik-
middel is bv een alarm. Deze zijn in 
verschillende prijklassen te koop. Bel 
zonodig 112, 0900-8844 of anoniem 
0800-7000.

De meeste inbraken vinden ’s-mid-
dags of ’s-avonds plaats, ’s-Nachts 
relatief weinig. Qua verkeersonge-
vallen met letsel ligt het aantal in de 
Ossenkoppelerhoek redelijk laag. Er 
zijn wel vaak gevaarlijke situaties. De 
voorzitter bedankt Henk Buis.

Hierna is het woord aan Sylvia  
Schuite. Dit is de week van het af-
scheid van de burgemeester en de 

wijkwethouder. Zaterdag 24 septem-
ber is de (afscheids-) stadsmaaltijd 
voor en met de burgemeester. Kaar-
ten zijn op verschillende plekken ver-
krijgbaar. 

Nieuws vanuit de werkgroepen: 

Almelooose Cuyp: op 7 en 8 okto-
ber is een evenement van de Turkse 
vereniging. 

Veurbode: De redactie is bijeen ge-
weest en heeft besloten, dat, als er 
niet meer medewerking (schrijven 
stukjes, foto’s e.d.) komt van andere 
wijkbewoners, de Veurbode dan 
stopt m.i.v van mei 2017. 

De Buurvrouw: Dit is een project om 
mensen te verbinden. Men is begin 
september begonnen met 6 men-
sen. Men krijgt eerst koffie of thee 
en later een maaltijd. Het doel is om 
samen gezelligheid te creëren. Het is 
ook geschikt voor mensen met een 
zeer krappe portemonnee. Het is nl. 
gratis, al wordt een vrije gift wel op 
prijs gesteld. 

Verkeer en Milieu: geen nieuws.

Rondvraag: Deze maand vindt ook 
Almelo Allee weer plaats. Volgend 
jaar zal de route deels door onze 
wijk, Beeklust en de Westelijke Groe-
ne Long lopen. 

Sylvia Schuite vertelt nog wat over 
de wijkkalender. Hierop staan de 
meeste activiteiten die in de wijk(en) 
plaatsvinden. De kalender zal bin-
nenkort bij iedereen in de bus vallen. 

Aan het einde gekomen van deze 
avond bedankt de voorzitter ieder-
een voor zijn of haar inbreng. 

HB



Thema

Uitnodiging!
U bent van harte welkom op de wijkplatformavond, welke gehouden wordt op   

woensdag 30 november 2016 om 19.30 uur in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat

“Veiligheid in en om de woning” 

Deze avond wordt u voorgelicht over alle gevaren (sociaal en fysiek) die zich voor 
kunnen doen in en om uw woning. Denkt u hierbij aan b.v. brandgevaar,  

inbraakpreventie, tips om uw persoonlijke veiligheid te vergroten en om ongelukjes te voorkomen.
Tevens zal Jolanda Borggreve, coördinator van Buurtbemiddeling, een presentatie houden.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 30 novemeber een uitgebreide agenda voor u beschikbaar. 
U bent deze avond van harte welkom.- Hans Bijker
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Zoals bekend is Christien van Wijk 
vanuit de gemeenteraad benoemd 
tot wethouder, zij neemt de taken 
over van voorgangster Anja Tim-
mer. Een benoeming met een voor-
geschiedenis van chaos en verhitte 
debatten in de gemeenteraad omdat 
men het niet eens kon worden over 
kandidaten vanuit de politieke partij-
en. Een onafhankelijk van de partijen 
benoeming van een vrouw met een 
ruime ervaring op bestuurlijk vlak bij 
de SKE met haar werkdomein in En-
schede. 

Inmiddels met echtgenoot tien jaar 
woonachtig in Almelo. Dat woonach-
tige in Almelo betekent natuurlijk 
niet alle kennis hebben over wat er 
leeft in de verschillende wijken, dat 
heeft zich welhaast vanzelfsprekend 
afgespeeld in het winkelen, een hap-
je eten en wellicht de schouwburg en 
kennis in haar eigen straat en buurt. 
Tot haar achtste levensjaar woonach-
tig in Steenwijk en daarna met ou-
ders verhuisd naar Brabant. School 
gegaan in o.a. Veghel. De beroeps-
keuzetest eind lagere school gaf aan 
iets in de zorg, maar ze zag zichzelf 
bepaald niet ergens verpleegster 
zijn. Via werk in een vormingscen-
trum kwamen haar leidinggevende 

capaciteiten naar voren. Dat aspect 
leidinggeven is volgens Christien iets 
wat je in je hebt, maar waar je heel 
veel aanvullende cursussen voor 
kunt doen. Ook van het doen leer 
je ontzettend veel. Het is niet alleen 
het streven naar kwaliteit, integriteit, 
bruggen bouwen, coachen in de za-
kelijke sfeer wat haar ambitie is, hoe-
wel ook zeker wel op z’n tijd zakelijk 
zijn. Zeker ook dingen als begrip, 
gevoel en gericht op samenwerken 
op het menselijke vlak passen in die 
ambitie. 

Het ROC waar ze werkzaam was, 
groeide door fusie uit tot een moloch, 
waarin ze zich niet happy voelde, was 
reden er te stoppen. Het werken met 
kinderen gericht op het oplossen van 
problemen en dat via een organisatie 
als de SKE paste beter bij haar passie. 
Kinderen vanaf 0 tot 4 jaar zijn leer-
zaam en kwetsbaar en als daar niet 
goed mee wordt omgegaan geeft dat 
uiteindelijk problemen. 

Voor instellingen als het SKE een 
taak om vervolgens sturende advie-
zen ter oplossing te geven. Verbete-
ren van de jeugdzorg, het op tijd in 
beeld krijgen van jeugdproblemen 
hadden haar grote belangstelling. 

Nu, in deze periode van inwerken en 
kennismaken in haar nieuwe functie, 
wordt het natuurlijk ook tijd om ken-
nis te maken met de wijk Beeklust, 
Groeneveld en Ossenkoppelerhoek. 
Uw schrijver heeft haar op voorhand 
uitgenodigd voor het wijkplatform! 
Christien van Wijk van harte welkom! 

JM

Kennismaken met onze nieuwe wijkwethouder



Veurbode 20166

Corine adverteert al enige tijd voor de Veurbode. Maar wie is ze eigenlijk. De 
in Enschede wonende Corine is een vlotte, gezellige en vriendelijke vrouw. 
Ze is getrouwd met, hoe ze het zelf zegt, een bagger kearl en is moeder van 
een 21-jarige dochter. Het zijn echte Bourgondische mensen die houden van 
gezelligheid. Na 10 jaar in een woonzorgcentrum te hebben gewerkt in een 
drukbezochte kapsalon heeft ze de stoute schoenen aangetrokken en haar 
droom verwezenlijkt om een eigen kapsalon te beginnen. Inmiddels zit ze al 
3,5 jaar in het Titus Brandsmahof in haar eentje. 

Binnen de Titus Brandsmahof heeft ze een groot klantenbestand,  maar ook 
steeds meer mensen uit de wijk weten haar te vinden. De mond tot mond  
reclame werkt zeker in haar voordeel. Toen ik binnen kwam voor een praatje 
om iets over haar te schrijven stond ze ook direct klaar met een kopje koffie 
MET wat lekkers. Een echt visitekaartje. Daar komt het Bourgondische echt 
boven want met bijvoorbeeld Pasen heeft ze advocaat met slagroom of met 
kerst altijd iets speciaals. Het geeft de kapsalon een heel vriendelijk karakter. 
Wat mij ook direct opviel was de vriendelijke en open manier waarop je word 
ontvangen. Dit geeft echt sfeer. Het verbaast mij dan ook meer mensen haar 
niet kennen. Corine is een allround-heren en dames kapster. Van 1 tot 100 
alles is welkom. Van gezellig kletsen tot de zorgbehoevende mens. Denk hier-
bij ook aan drempelloos en brede deuren. Ze houdt echt van de diversiteit. 
Doormiddel van opfriscursussen, beurzen en workshops houd ze de trends 
en nieuwe technieken goed in de gaten. 

Corine staat altijd open voor iets nieuws. Sinds 4 oktober heeft ze haar ope-
ningstijden aangepast en uitgebreid. Van dinsdag tot en met vrijdag kun je 
met of zonder afspraak terecht. En onder vermelding van de Veurbode krijgen 
nieuwe klanten 10% korting op de eerste knipbeurt! Ik kan het aanbevelen. 
En een leuke tip: ze heeft ook cadeaubonnen voor behandelingen, altijd leuk 
verpakt met een kleinigheidje er in. 

A.M.

Een kijkje in kapsalon Corine Zwerfvuil
Al ruim 32 jaar loop ik 4x per dag mijn 
vaste route met de hondjes door de 
wijk. Nu is het een hele tijd goed ge-
gaan en kon ik met plezier wande-
len, maar helaas neemt de ergernis 
de laatste weken meer en meer toe. 
Onderweg kom ik van alles tegen, 
lege blikjes, lege pakjes en zelfs lege 
flessen worden her en der op straat 
in het gras en in de bosjes gegooid. 
Ook zie ik geregeld lege chips zakken 
en snoep zakken of zakken van fast-
food ketens gewoon gedumpt in het 
groen van onze wijk.

Ik neem aan dat alle bewoners van de 
wijk graag in een mooie, maar vooral 
schone buurt willen wonen, mijn op-
roep dan ook aan u houdt onze wijk 
schoon. Geeft u uw kinderen snoep 
of drinken mee laat hen dan de vuil-
nis thuis weggooien, maar helaas 
moet ik ook de volwassenen toespre-
ken, alstublieft gooi uw vuilnis in uw 
eigen vuilnisbak en niet her en der in 
de wijk. Hopelijk kunnen we dan in 
de toekomst weer met plezier door 
de wijk wandelen. 

H.W. 

Reguliere bestuursvergaderin-
gen wijkplatform. Deze vinden in 
principe plaats in het wijkcentrum.

Woensdag - 2 november - 19.30 uur 
Woensdag - 7 december - 19.30 uur 
 
Sluitingsdata Veurbode:  
21 oktober

Wijkplatformbijeenkomsten  
Deze vinden in principe plaats in het 
wijkcentrum de Driehoek.  
Aanvangstijd is 19.30 uur  
 
Woensdag - 30 november - 19.30 uur

Vergaderschema 2016
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Open brief aan de 
Twentse Courant 

Geachte mevrouw Hilberink, 
geachte redactie,

Uiteraard respecteer ik uw mening, 
geuit in uw column in de Twentse 
Courant van afgelopen zaterdag 22 
oktober met de kop Kantklossen. Blij 
te lezen dat het u financieel goed gaat 
getuige het uitgaan naar de kroeg 
of etentjes in de vele restaurants in 
Almelo. 

U heeft geen behoefte aan een wijk-
centrum, begrijp ik. Voor velen, zeer 
velen in de verschillende wijken 
van Almelo is dat anders. De bijeen-
komsten met kantklossen – om uw 
voorbeeld maar te gebruiken – zijn 
de enige mogelijkheid voor gezel-
ligheid en contact met anderen. In 
veel gevallen gebeuren activiteiten 
in clubverband, clubs die vaak al heel 
lang bestaan. Hebben daardoor een 
geschiedenis, een fotogalerij aan de 
muur, een kast met trofeeën, een 
tafel met herinneringen. 

Voor de leden van zo’n club is de 
gelegenheid waar ze bijeen komen 
niet gewoon een zaaltje, een ruimte 
met vier muren en een deur en een 
kan met koffie. Het is de clubhuiska-
mer!! Ik stel me voor dat hoe dat is als 
een huurdersfamilie A overdag naar 
huurhuis van B moet omdat bij huur-
dersfamilie B overdag het huis toch 
leeg is. Allemaal spullen om je heen 
die niet van jou zijn en die van jou 
zijn daarin niet gewenst. 

Al vele jaren wordt gepleit in alle 
overheidslagen voor een verbete-
ren van de sociale cohesie, een meer 
positieve sfeer, een beter onderling 
menselijk contact tussen bewoners 
van een buurt of wijk. Hoe zo hoeft 
dat niet meer ….Het gaat bij overhe-
den geloof ik alleen nog maar over 
de poen, niet meer over samenleving 
en dat is wat anders, dan gaat het 
over inhoud tussen mensen!

Trek u gerust terug in uw koophuis of 
prachtige werkomgeving en ik wens 

u smakelijk eten in welk restaurant 
dan ook, maar vul de gevoelens, de 
emotie niet in voor anderen. Bedenk 
, bijvoorbeeld andere vormen van 
financieel beleid met betrekking 
tot de wijkcentra. De gemeentelij-
ke overheid heeft al jaren alles zelf 
willen regelen, beslissen. Zelfs een 
streekje verf moet worden aange-
vraagd en ook nog weer professio-
neel aanbesteed. 

Vrijwilligers kunnen en willen best 
veel, geef hun dan ook de vrijheid en 
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld. 

Joop Martens

Vakantie 

Voor de meesten onder ons is dat 
weer voorbij, is het voor dit jaar ge-
weest. Dit schrijvend ben ik juist 
nog net wel even op vakantie. Dat 
betekent geen ge-mail, geen ge-
bel, geen ge-organiseer, geen ge-
prakkiseer. Juist dat is het fijne van 
even weg zijn. Als je dan echter weer 
thuis bent, van even uitrusten, van 
even een ander vergezicht dan komt 
het volle pond weer als van ouds op 
je bord. Daarom alvast maar even 
beginnen met een stukje tekst voor 
onze wijkkrant. Zittend op een bank-
je in de zon en nog een temperatuur 

van ruim boven de twintig graden, 
het is zometeen weer allemaal even 
geschiedenis als ik thuis ben. 

Nu probeer ik me verstaanbaar te 
maken in een vreemde taal en dat is 
niet altijd makkelijk. Ik ben natuurlijk 
een geboren Tukker en met dat taal-
tje kom je in, bijvoorbeeld Amster-
dam, niet zo ver. Dat geldt voor het 
Nederlands al evenzeer in landen als 
Frankrijk en Ialië of zo. En dan gaan 
wij reizend in vrijheid en met een 
vakantiegevoel een week of langer 
op pad om dan weer thuis te komen. 
Vervolgens daarna weer slapen in je 
eigen bed en het gebruik van je ei-
gen douche, fantastisch, echt waar. 

Het is haast niet voor te stellen, maar 
als je als vluchteling in Almelo zit of 
elders en niks meer van jezelf hebt 
of is. Niet zo maar even een praatje 
kunnen maken omdat je de taal niet 
spreekt. Je vraag om hulp niet of bij-
na niet kunnen duidelijk maken. 

Dat dan heel veel langer dan veer-
tien dagen ……Obrigado, thank you, 
dankjewel, danke voor hen die dan 
helpen! 

JM

© Ingrid Lamberts
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Openingstijden
Ma t/m Vr
Zaterdag

 
10.00 tot 18.00
10.00 tot 17.00

WINKELEN?
Frederik van Eedenstraat 1a
7606 BH Almelo
www.kringloopalmelo.nl   

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

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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Opening expositie Rembrandtschildertjes 9 
november om 16:30 in het Stadhuis

Op 4 juni 2016 hebben 38 kinderen uit groep 6/7 van 10 deelnemende Alme-
lose basisscholen een schilderij gemaakt tijdens het Rembrandtfiësta naar het 
thema "Mijn stad...wat vind ik mooi in Almelo". 

Deze schilderijen worden 3 weken tentoongesteld in de publieksruimte van 
het Stadhuis van Almelo, van 9 tot 30 november 2016. Tijdens de tentoon-
stelling zullen de betrokken professionele kunstenaars hun waardering per 
schilderij kenbaar maken aan Gijs van Aarle van de Stichting Rembrandtschil-
dertjes. De geselecteerde kinderen kunnen, net als vorig jaar, deelnemen aan 
10 lessen van de Talentenklas van de Rembrandtschildertjes bij Kaliber Kun-
stenschool. 

Namens het bestuur van de Stichting Rembrandtschildertjes wil ik u 
van harte uitnodigen aanwezig te zijn bij de feestelijke opening van de 
tentoonstelling op woensdag 9 november om 16:30 uur in het Stad-
huis van Almelo. De tentoonstelling zal geopend worden door Yvon-
ne Hogt, Regiomanager Kaliber Kunstenschool Almelo, Oldenzaal en 
Tubbergen. 

Met vriendelijke groet,  
Mariëtte Weersink ( Coördinator ) 
Tel. 06-24551303

Wijkcentrum 
Wat een gedoe met de opvatting van wethouder Ten Seldam dat best een 
paar wijkcentra dicht kunnen. Ja, het is inmiddels wel een beetje genuan-
ceerd. Zelfs de gemeenteraad heeft nog eens expliciet gewezen op een meer 
algemene benadering van het vastgoedbezit van de gemeente. Dat betekent 
echt royaal meer dan de focus op de wijkcentra! Maar goed, de storm is nog 
niet gaan liggen!! Het wijkplatform heeft op eigen gelegenheid een vragen-
lijst geproduceerd om te achterhalen hoe de diverse gebruikers aankijken 
tegen het hoe en waarom van juist ons wijkcentrum. 

Dat betekent een antwoord op wat 
het belang is van de club, vereniging 
of instelling voor de leden. Dat heeft 
te maken met de bijeenkomsten. 
Vervolgens de vraag wat hetgeen de 
club, de vereniging of instelling heeft 
voor buurt-, wijkbewoners en of ande-
ren. Daar past ook de vraag bij wat de 
club, vereniging of instelling bijdraagt 
aan het algemeen belang, cq de so-
ciale samenhang/gemeenschapszin 
van de wijk en haar bewoners. Ten-
slotte is gevraagd waarom de locatie 
De Driehoek voor de club, vereniging 
en of instelling van cruciaal belang is.

De antwoorden zouden kunnen die-
nen als onderbouwing voor behoud 
van het wijkcentrum. Op dit moment 
van schrijven is een teneur uit de ant-
woorden u niet te geven. Het bestuur 
van het wijkplatform verzamelt alle 
antwoorden. Naar wij hopen kan op 
het eerstvolgende wijkplatform van 30 
november het bestuur hierover meer 
vertellen. Al veel langer wordt er vanuit 
de organisatie LSA, de Landelijke Sa-
menwerkende Actieve bewoners, op 
getamboerd meer verantwoordelijk-
heid bij de betrokken burgers te leg-
gen. Dat betekent bijvoorbeeld vrijwil-
ligers de verantwoording geven voor 
een stuk onderhoud. Tot op heden 
wil de gemeente alles in eigen hand 
houden; elk streekje verf moet bij-
voorbeeld worden aangevraagd en 
aanbesteed. Onderhoud en toezicht 
op speeltoestellen in de wijk, geen 
sprake van, dat moest een gemeen-
teambtenaar beoordelen en beslis-
sen. Met behulp van vrijwilligers is 
er nog wel een beetje geld vrij te 
spelen, maar het onmogelijk maken 
van gebruik van een wijkcentrum?? 
Het is dodelijk voor een leefgemeen-
schap, een sociale samenhang van 
wijkbewoners als er geen huis voor 
is, een eigen met sfeer en bekenden 
gevulde plek.           JM
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Gespecialiseerd in rouwwerk,  
bezorging daarvan is gratis in Almelo.

Nieuwstraat 80-82  7605AG Almelo
Telefoon: 0546-829758  

e-mail: flowersbykimalmelo@outlook.com

Openeningstijden:  
Maandag: 13:00 tot 17:30

Dinsdag t/m vrijdag : 09:00 tot 17:30
Zaterdag 09:00 tot 17:00

 

 

 

 

 

 

 

Wijkcentrum Egbertus 
Arendsboerweg 3      Almelo 
Aanvang:   18:00 uur 

      Zaal Open :    17:00 uur 
Entree: 2 euro (incl. koffie & cake) 

Met medewerking van: 

Frank Gerards (kattengedragstherapeut)  www.Vitalidad.nl 

Rudy Kerkhoven(hondengedragstherapeut)  www.BrokenBraaf.nl 

Kaarten / Jokeren
Beste wijkbewoner,

Dinsdag 17 januari start er in het wijkcentrum De Drie-
hoek een nieuwe kaartclub!!! U bent welkom vanaf 19.00 
uur, maar om 19.30 uur stipt wordt er begonnen. Met deze 
tijd is er rekening gehouden met hen die moeten werken. 
Tussendoor zal er een pauze zijn, deze zal worden aange-
geven. Wilt u meedoen, wees dan alstublieft op tijd. Er zal 
in groepen van 4 worden gekaart, bij minder deelname in 
groepen van 3. De kosten bedragen € 4,50 per keer. Gedu-
rende de avond moeten de punten worden bijgehouden 
op de puntenbriefjes. Aan het eind van de avond worden 
die puntenbriefjes ingeleverd. De punten worden bijge-
houden en in december wordt er een winnaar bekend ge-
maakt. Gevierd met natuurlijk een leuke verrassing!

Opgave bij Gerard Bloemendal 06 48173757 , na 18.00 uur. 
Op hetzelfde telefoonnummer uw eventuele verhindering 
melden. De eerstvolgende kaartdata in 2017 zijn gepland: 

17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 16 mei. Komen 
en meedoen !! Hebt u nog vragen. 

Bel gerust. Ook 06 48173757  G. Bloemendal 

PS Op 19 februari is er van 12.00 tot 20.00 een marathon 
Bingo ook in De Driehoek, inclusief buffet € 30,-.

G. B



Politie, Brandweer en amBulance 112
Politie voor minder dringende zaken 0900-8844
wijkagent 0900-8844 of 06 22807897
wijkcontactamBtenaar  j.de jager@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
de driehoek 457742
contact groeneveld/wijkPlatform

n. v.d. vliet  433934
wijkPlatform secr; 820777
huisartsenPost  088 5880588

Belangrijke  
telefoonnummers 
Alarm voor

•  wijkverpleging

•  verpleeghuiszorg

•  revalidatie

•  verhuur appartementen

•  dagvoorzieningen

•  thuisbegeleiding

•  personenalarmering

•  uitleen van hulpmiddelen

088 367 70 00 (lokaal tarief)
www.carintreggeland.nl

Carintreggeland
in uw buurt

Veurbode 2016 11

De Schelf
Eninver

Möll’nwiek

De Schöppe

Goossenmaat De Driehoek

 
  
  

   

Vredehof.
In dienst van het leven.

Nanoescha Veldhuis,
Eddie Schoneveld

Bel (0546) 81 33 34 of 
kijk op www.vredehof.nl

Nanoescha Veldhuis,
Eddie Schoneveld

Bel (0546) 81 33 34 of 
kijk op www.vredehof.nl
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Meer informatie of vragen?
Neemt u dan contact op met Buurtbemiddeling Almelo, bereikbaar op nummer  
06 - 48 45 91 12 of via mailadres info@buurtbemiddelingalmelo.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.buurtbemiddelingalmelo.nl

Buurtbemiddeling Almelo  Postbus 255  7600 AG  Almelo  06 - 48 45 91 12   
info@buurtbemiddelingalmelo.nl  www.buurtbemiddelingalmelo.nl

Hoe werkt het?
•  U neemt contact op met de 

coördinator Buurtbemiddeling en legt 
uit wat er aan de hand is.

•  Als het conflict bemiddelbaar 
is, schakelt de coördinator twee 
bemiddelaars in.

•  Als het conflict niet geschikt is, dan 
kan de coördinator u doorverwijzen.

•  De bemiddelaars gaan eerst in gesprek 
met melder. Vervolgens gaan zij in 
gesprek met de veroorzaker. Daarna 
volgt het bemiddelingsgesprek met 
beide buren, ondersteunt door 
bemiddelaars. 

•  De bemiddelaars zorgen ervoor dat 
het gesprek goed verloopt en zorgen 
ervoor dat er afspraken worden 
gemaakt.

•  Na enkele weken nemen de 
bemiddelaars contact op met beide 
partijen om te vragen of de afspraken 
worden nagekomen.

Wat zijn de voorwaarden?
Als u gebruik maakt van 
Buurtbemiddeling, dan gelden 
onderstaande voorwaarden.
• Beide partijen nemen vrijwillig deel.
• U bent bereid om met elkaar te praten.
•  U bent bereid om na te denken over 

een oplossing die voor beide partijen 
aanvaardbaar is.

•  U bent bereid om zich aan deze 
afspraken te houden.

Buurtbemiddeling
Almelo

sept. - 2016Wat is Buurtbemiddeling?
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"Nostalgie, Veurbode van 15 jaar geleden"

Mijn financiële toestand is dank zij 
de toepassing van de arbeidstijden-
wet, de auteurswet, de loterijwet, 
de motorrijtuigenwet, de drankwet, 
de rijtijdenwet, de gezondheidswet, 
de hinderwet, de invaliditeitswet, 
de winkelsluitingswet tot en met de 
vestigingswet zeer onoverzichtelijk 
geworden.

Door de verschillende wetten ben 
ik zodanig aangeslagen, te neerge-
slagen, uitgekleed, uitgeput, uit-
gebuit, uitgetrokken, uitgeperst en 
samengeperst,dat ik niet meer weet, 
waar ik ben, hoe ik ben en of ik er 
nog wel ben. Men heeft mij genood-
zaakt te betalen voor loonbelasting, 
inkomstenbelasting, personele be-
lasting, straatbelasting, grondbelas-
ting, onroerendgoedbelasting, riool-
belasting, waterzuiveringsbelasting, 
gemeentefondsbelasting, dividend-
belasting, vennootschapsbelasting, 
verzekeringsbelasting, hondenbelas-
ting, wegenbelasting, tabaksaccijns, 
benzineaccijns, alcoholaccijns, regis-
tratierecht, invoerrecht, reinigings-
recht en onrecht. 

Verder ben ik verplicht bij te dragen 
aan de ;AKW, de WAM, de WAP, de 
WW, de WWV, de AOW, de AWW, de 
BTW en andere weeën.

Ik betaal; liggeld, staangeld, parkeer-
geld, sluisgeld, tolgeld, inschrijfgeld, 
havengeld, legesgeld, kijkgeld, inleg-
geld, kijk en luistergeld enz.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorge-
bracht met het invullen en uitschrij-
ven, doorhalen, bekrachtigen en te-
kenen van formulieren. Ik heb reeds 
honderden malen verklaard, dat ik 
geboren ben, zo ja waar, wanneer, 
waarom, maar men schijnt mij slecht 
te willen geloven. Ik ben benieuwd 
wat mij nog meer te wachten staat.

U altijd dienstvaardige,

Jan.M.D.Pet.

Een missionaris staat in het oerwoud plots tegenover een leeuw en omdat hij 
ongewapend is knielt hij en begint te bidden. De leeuw gaat liggen en legt 
zijn klauwen over elkaar. Opgelucht staat de missionaris op maar hoort dan 
de leeuw bidden. Heer, zegen deze spijs, amen.

Een beroepswerkeloze komt op het Arbeidsbureau met de vraag: Heeft u 
werk voor mij ….?Ja natuurlijk, antwoord de consulent. Ik heb een baan die 
precies bij u past ; Directeur, twee ton per jaar, een GSM en een auto van de 
zaak. Hé te gek man, zegt de beroepswerkloze u maakt toch geen grapje? Na-
tuurlijk, antwoord de consulent droog. De werkeloze staat woest op en vraagt; 
Hé man, waarom maak jij grapjes? Zegt de consulent : Jaaaa zeg, U bent toch 
begonnen!!!

In Blijdorp is een olifant gestorven. De oppasser kan zijn tranen niet bedwin-
gen. Troostend leg ik een arm rond zijn schouder en zeg ‘m dat ie niet zo ver-
drietig moet zijn. Toch wel snikt de man.......ik moet ‘m straks begraven.!!!

Om 6 uur ‘s-morgens wordt een man uit zijn bed gebeld door een bedelaar, 
die hem vraagt of hij een kleinigheid te missen heeft. Woedend brult de man: 
Hoe durf je me daarvoor ‘s-morgens om 6 uur wakker te maken! Waarop de 
bedelaar zegt: Hebt u er wat mee te maken hoe laat ik met werken begin?

Een Belgische automobilist passeert de grens Hazeldonk en rijdt richting 
Rotterdam. Hij heeft zo’n 120 km p/u op de teller staan. Wanneer hij in zijn 
spiegel kijkt, ziet hij dat een auto van de Rijkspolitie aan zijn bumper kleeft. 
Meteen trapt hij het gaspedaal in en de snelheid loopt op tot ver boven de 
200 km p/u. Maar hij heeft pech. Bij Rotterdam staat de Brienenoordbrug 
open. Hij moet nu wel stoppen en meteen staan de agenten bij de auto.  
Goedenmiddag meneer. Wat mankeert u ? Wij rijden achter u en houdt u net-
jes aan de snelheid. Plots geeft u gas en maakt snelheid tot boven de 200 km 
p/u. Wat is hier de reden van? Awel agent stottert de Belg, Mijn vrouw heeft 
mij verlaten voor een Hollandse politie- agent, en ik dacht dat u haar terug 
kwam brengen.!!!

Goeiemorgen tandarts, kunt u even naar deze kies kijken, want hij doet me 
ontzettend zeer. De tandarts werpt ‘n blik in de mond van de patiënt en zegt: 
geen enkel probleem meneer, die is er met vijf minuten uit. Oh, zegt de man 
kreunend en wat gaat me dat kosten? Met 200 Euro bent u klaar. 200 Euro 
hapert de man da’s wel erg duur betaald voor vijf minuten werk! Zegt de  
tandarts :Als u dit liever wilt, wil ik wel heel langzaam trekken.

Beste inspecteur Even een stukje humor in de Veurbode,
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Van de redactie
Voor de laatste Veurbode van het 
jaar 2016 hebben we weer ons best 
gedaan, maar het wordt steeds 
moeilijker. Op deze plek wil de 
redactie graag nog eens de enor-
me waardering uitspreken voor de 
trouwe winkeliers, zakenmensen en 
zorgverleners, die inmiddels echt al 
heel lang ons met een advertentie 
financieel ondersteunen. Zonder 
die steun was deze wijkkrant, deze 
manier om contact te leggen, con-
tact te maken en uw mening te 
horen al lang verdwenen. Wij als re-
dactie roepen u daarom ook graag 
op zo mogelijk uw inkopen, uw zorg 
bij deze mensen onder te brengen. 

Zo naar het einde van het jaar toe 
betekent ook opnieuw evalueren, 
opnieuw alles afwegen. Gaan we 
door of moeten we stoppen. Al in 
het vorige nummer, de editie sep-
tember, schreven wij dat we voor-
nemens zijn medio volgend jaar 
echt er mee te stoppen. Uw inbreng 
is onvoldoende, uw praktische hulp 
is nul en bij ons is de energie op, de 
lol er af. Hoe u dan moet weten wan-
neer de wijkplatformbijeenkomst 
is? Hoe u dan ergens kunt lezen wat 
er te doen is in het wijkcentrum? Of 
het wijkspreekuur van het wijkteam 
misschien op een ander moment 
wordt georganiseerd? Wanneer de 
bingo weer begint? Of de koersbal-
ploeg  kampioen is geworden? 

Daarop hebben wij geen antwoord. 
Of dat antwoord er komt hangt af 
van u beste lezer(es). Er zijn nu echt 
andere mensen aan de beurt!!!! 
Laat het ons weten alstublieft !!! 
Kom eens praten !!

Idee voor een nieuwe activiteit? AUB 
contact het beheer van De Driehoek :  
0546 45 77 42. 

EXPOSEREN; In De Driehoek  is ruim-
te voor gratis exposeren van schilde-
rijen, foto’s e.d. Hebt u belangstelling 
neem dan contact op met het beheer 
van De Driehoek, 0546 - 45 77 42. 

BINGO; Meestal wordt er iedere eerste 
vrijdagavond van de maand in De Drie-
hoek een gezellige bingo gehouden. Er 
zijn vele leuke prijzen, Bovendien zijn er 
snacks te koop. Aanvang 19.30 uur, zaal 
open om 19.00 uur. Info de heer Gerard 
Bloemendaal tel 06 481 737 57.

KOERSBAL; Koersbal is een sport 
waarbij wordt gespeeld op een vilten 
mat waarop de spelers de ballen in 
de ‘juiste koers' proberen te rollen. Er 
wordt recreatief gespeeld, ook regel-
matig toernooien en competities. Tijd: 
Dinsdagmiddag 13:30 tot 15:30 uur. 
Info: Jan Oude Breuil  0546 82 05 44.

SCHILDERS/CREATIEF CURSUSSEN. 
Er is nog ruimte in De Driehoek voor 
dergelijke cursussen of schilders 
groepen. Wilt u als begeleider/groep 
een dergelijke cursus organiseren of 
er aan deelnemen of een ruimte hu-
ren,  neem dan contact op met be-
heer 0546- 45 77 42

AMK --- ALMELO’S MANNENKOOR 
Iedere dinsdagavond is het Almelo’s 
mannenkoor in het wijkcentrum aan-
wezig om te repeteren en hun liede-
ren in te studeren dit alles onder lei-
ding van een professionele dirigent 
mocht u eens willen komen kijken of 
dit misschien ook iets voor u is bent u 
van harte welkom. info: 074-2663558 

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

BILJARTEN; Op maandagavond 

Activiteiten in het 
wijkcentrum

wordt er gebiljart door enkele buurt-
bewoners, 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 enthousiaste leiding 
van Thea Kamphuis wordt elke woens-
dagochtend  09:00 tot 10:30 uur door 
een groep senioren aan de conditie 
gewerkt middels gymnastiek. Voor info 
en/of opgave kunt u bellen met me-
vrouw Thea Kamphuis tel 06 486 691 21

COUNTRY en LINEDANCE; Op de 
woensdagavond wordt er in De Drie-
hoek onder begeleiding van Peter van 
Houten door de “Maple Tree Dancers” 
19:30 tot 22:00 uur gezellig gedanst 
op western muziek. Voor info.: Peter 
van Houten tel 06 348 741 00.

KLEURRIJK KOKEN Kleurrijk koken 
is een kook activiteit .van mensen 
uit en voor mensen in deze wijk. Het 
koken/eten vanuit verschillende 
culturen vindt plaats een keer per 
maand. Voor informatie neemt u 
contact op met : Anne-marie Pley-
huis 06-23929004 .

AB-HULP heeft in de De Driehoek een 
ruimte met 2e hands kleding elke woens-
dagochtend vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur 
geopend en elke donderdag is er krea 
bea van 14.00 tot 16.00 uur waarna aan-
sluitend de kookgroep begint info via tel. 
06-24320192

Houtsnijclub “De Hoaltsnieders” 
Elke maandagavond van 19:00 tot 
22:00uur. Info: Nico Schipper tel 0546 
86 54 42

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

Verdere gebruikers o.a. TSN, ROC, 
Scoop Welzijn, wijkplatform. Jong en 
Vrij, Edelzang enz.



U vindt ze in alle wijken van Almelo. Kwaliteitswoningen 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

Prettig wonen 
in een leuke buurt
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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 3 februari '17

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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Vrijdag 21 oktober zijn we als trekkers van het project bijkans de hele dag aan 
de slag geweest met het vervangen van de aarde in de bakken en het poten 
van nieuwe winterharde plantjes. Daar gaat een traject aan vooraf zoals het 
vinden van een sponsor. Niet te vergeten ook een ronde van al weer een paar 
weken geleden waarbij enkele steunpalen moesten worden vervangen. 

Vervelend ook een omverrijden van een stel fietsen met bloembak met ge-
volg een puinhoop en extra investering van twee nieuw steunpalen. Een weg-
piraat, die de kortste weg nam over het grasperk en tussen twee verkeerspa-
len door naar een paralelweg. Voor de schade staat helaas niemand garant 
en van de automobilist hebben we natuurlijk niks gehoord. De hulp van de 
politie in de opsporing is wel toegezegd, maar heeft nog geen resultaat opge-
leverd. Echter niet getreurd de aankleding met de winterharde plantjes is een 
feit en zijn weer een half jaar het visitekaartje van de wijk! 

Guus Verwers, Willem Kruithof, Joop Martens

Het project van de versierde fietsen

We zijn als werkgroep verschrikkelijk blij te kunnen melden dat de financie-
ring van de voorjaarsplantjes 2017 zijn gegarandeerd. Als lezer van kran-
ten vallen bepaalde berichten mij op, misschien dat ik er een antenne voor 
heb….. Zo was er de afgelopen weken een bericht van het bedrijf Kroon-Oil, 
waarin werd vermeld dat op basis van bepaalde voorwaarden kleine projec-
ten werden gefinancierd. 

Het moest Almelo en omgeving betreffen, bijdragen aan de kwaliteit van de 
leer- en leefomgeving en geen winstoogmerk hebben. Zoals u weet of wel-
licht wel kunt vermoeden; het project van de versierde fietsen in onze wijk 
kost eigenlijk alleen maar geld en inspanning en levert bepaald geen winst 
op. Al is het wel een verfraaiing van de wijk en heeft het een positieve uitstra-
ling, dat is ook winst!! 

Kroon-Oil Foundation heeft in antwoord op onze aanvrage op zich genomen 
de kosten te dragen voor voorjaar 2017 voor plantjes en de nodige vernieu-
wing en vervanging. Fantastisch!!!! Dank uit naam van de hele wijk en haar  
bewoners!!!!           
                JM

Goed nieuws over de "Versierde fietsen"



Acaciaplein 14  | 7606 ET Almelo | 0546 817991

Uw adres voor 
officiële pasfoto’s

4 pasfoto’s

voor 9,45

Herman Beckers, buurtconciërge, is 

uw aanspreekpunt waar het gaat om een 

schone en veilige woonomgeving, 

overlastsituaties en buurtversterkende activiteiten.

Hij is, op werkdagen, telefonisch bereikbaar 

via (0546) 85 23 02. 

Kijk ook op www.beterwonen.nlKijk ook op www.beterwonen.nl



Tandartsen

Ch. Többen P. Vollebregt
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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


