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Wijkkrant
Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 

voor

Februari 2016

Vereniging & 
verkiezingen

Het wijkplatform is een  
vereniging en dat betekent 

dat de leden en dat bent 
u  als wijkbewoner

• Het AZC in Almelo,

•  Adverteerder in het zonnetje, 

• Verslag wijkplatform 25 november 2015, 

• Buur(t)dag 31 oktober, 

• Terugblik van Jan Pleijhuis,

• Uitnodiging Wijkplatform 16 maart

• 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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Even voorstellen… Een Actief Be-
trokken Club. Klinkt goed, maar wat 
houdt dat dan eigenlijk in? En wat 
doen jullie allemaal? En wat kunnen 
we voor elkaar betekenen? Dat waren 
zomaar wat vragen die we kregen van-
uit het wijkoverleg met het bestuur 
wijkplatform op 4 november. U merkt 
het al, het is niet duidelijk wie wij zijn 
en wat wij doen. Daarom stellen we 
ons graag even aan u als lezer voor.

Stef van der Velden; Mijn naam is 
Stef van der Velden en ik ben sinds 
vorig jaar mei werkzaam voor het 
project Actief Betrokken Club waar-
in ik de voetbalverenigingen CCV 
Oranje Nassau en SV PH Almelo on-
dersteun in het vervullen van een 
bredere maatschappelijk actieve rol. 
Een jaar geleden hebben we bij deze 
verenigingen de deuren open ge-
zet en gekeken naar welke positieve 
bijdrage we kunnen leveren aan de 
leefbaarheid in de wijk en de stad. 
Een jaar verder hebben we al heel 
veel bereikt. Door samen te werken 
met partijen uit zorg en welzijn, on-
derwijs en het bedrijfsleven zijn we 
als verenigingen een belangrijke 
speler geworden in het maatschap-
pelijk landschap van Almelo. 

Jelle Brinks; Mijn naam is Jelle Brinks 
en sinds 3 maanden werkzaam voor 
dit project. Ik ondersteun de vereni-
gingen Mixed Hockey Club Almelo, 
Big Bulls Rugby, Zwem en waterpolo 
vereniging de Veene en voetbal-
vereniging ASV´57 uit Aadorp. Uit-
gangspunt is de vereniging. Daarom 
is de eerste vraag die ik me stel altijd. 
Wat is de kracht van de sportvereni-
ging, wat zijn de wensen en behoef-

ten uit de wijk en hoe kunnen we hier 
als vereniging op inspelen. Kunnen 
we faciliteren, ondersteunen of uit-
voeren of anderzijds samenwerken 
zodat we elkaar kunnen verbinden 
en versterken. Een sportvereniging 
is in essentie een sociaal gebeuren. 
Als het gaat om eenzaamheid, geld-
problemen, cultuurverschillen, enz. 
is de sportvereniging bij uitstek een 
fantastische plek met unieke eigen-
schappen om dit soort problematiek 
aan te pakken.

Verbinden en versterken; Tijdens 
een bijeenkomst over het armoede-
pact zagen we wat voor een fantasti-
sche initiatieven er in Beeklust, Groe-
neveld en de Ossenkoppelerhoek 
allemaal georganiseerd worden. Er 
wordt al heel veel gedaan! Maar hoe 
kan je er nou voor zorgen dat je el-
kaar versterkt? Dat was de vraag die 
wij ons stelden. Waar ben jij als per-
soon, vereniging, stichting of orga-
nisatie uitzonderlijk goed in en hoe 
kun je andere partijen versterken. 
Maar ook andersom, bij wie kun je 
terecht met vragen, activiteiten, eve-
nement, e.d. Nogmaals, hoe kunnen 
we het elkaar makkelijker maken en 
hoe kunnen we elkaar versterken. 

Wij zetten de deuren open!  
Wij zetten bij de vereniging de deu-
ren voor u open. Dat kan zijn facili-
teren, ondersteunen of uitvoeren. 
Zoekt u een mooie accommodatie 
voor een activiteit, wilt u bij de ver-
eniging een evenement organise-
ren of is er vanuit uw organisatie 
vraag naar een sportieve activiteit? 
Neem dan contact met ons op.  
Vullen of voeden(gezonde leefstijl 
bevorderen) 

Actief Betrokken Club
U kent de verhalen daarover onge-
twijfeld. Oorlog met de het gebied 
binnen gedrongen “vreemden”, 
de door die binnendringers mee 
gebrachte fatale ziektes, vrijwillige of 
onvrijwillige huwelijken enzovoorts. 
Dat is eeuwen geleden. Heeft ook 
helemaal niets van doen met de  
huidige vluchtelingen problematiek, 
voor een deel tijdelijke gasten. 

Vergelijkbaar met die Indianen zien 
we tot mijn grote spijt een verdwij-
nen van bestuurders, vrijwilligers 
van het eerste uur. Zij, die zich lange 
tijd hebben ingezet voor de soci-
ale wijkcontacten, commissies, Rem-
brandt Fiësta en wijkplatform. Zij wa-
ren zich bewust van het feit dat een 
serie huizen, enkele straten nog geen 
wijk vormen als de bewoners zo  nu 
en dan niet naar elkaar omkijken, iets 
met elkaar aanpakken. En nu geen 
opvolgers kunnen vinden? Zijn er 
dan in een wijk, van Beeklust, Groe-
neveld tot Ossenkoppelerhoek met 
een dikke 3500 inwoners geen men-
sen meer die bereid zijn een stukje 
verantwoordelijkheid te dragen ???

Is de beroemde/beruchte individua-
lisering nu zover doorgedrongen dat 
iedereen gewoon voor zichzelf moet 
zorgen en de boel de boel laat? Nie-
mand meer naar elkaar omkijkt? Het 
bestuur Rembrandt Fiësta verkeert 
in grote problemen; niemand die 
een bestuurlijke hand wil toesteken. 
OK, nooit een bedankje krijgen, of 
een stukje tekst of foto insturen naar 
de wijkkrant – waardeloos - maar je 
raakt er aan gewend. Het allemaal 
in elkaar laten storten en er gewoon 
naar blijven kijken …, sorry, dat 
noem ik a-sociaal. Onze wijkkrant 
kan nog twee jaar als papieren ver-
sie voordat het definitief een digitale 
Nieuwsbrief wordt. 

Ik meld u dat ik het bijltje er bij neer 
gooi. Bijna tien jaar stukjes tekst; mijn 
duim is leeg. De nog resterende tijd 
is nu voor mij om een boek te lezen 
of een wandeling te maken; de beurt 
is aan U !!!!! 

JM

De laatste der Mohikanen
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Adverteerder in het zonnetje
Een trouwe ondersteuner/adverteerder van onze Veurbode is de  
kapsalon Viola aan de Windmolenbroeksweg, vlak tegenover het Van 
Goghwinkelcentrum. Fons Koenders is van oorsprong een Utrechtenaar en 
volgde zijn kappersopleiding in Rotterdam aan de kappersacademie. Een 
zogenaamde pivot-point opleiding met veel aandacht voor de echt separa-
te kanten van de dames- en heren haarverzorging. Na die tweejarige oplei-
ding wordt rond 1971 een kapsalon gestart aan de Beeklustlaan. Een fijne 
tijd en een goed lopende zaak met acht mensen personeel en met regelmaat 
bijgestaan door leerlingen en stagiaires. 

Ook tijd voor mimimaal jaarlijks een bezoek aan Parijs om de laatste trend 
en kappersfoefjes op te steken. Niet in het minst ook om daar zijn kunsten te 
meten in de georganiseerde wedstrijden. In die hoogtijdagen werd Koenders 
eveneens betrokken bij het ziekenhuis en verzorgde hij daar in een relatief 
kleine ruimte het haar van een scala aan patiënten. Hij nam dat over van een 
collega uit Markelo. Dierbare contacten leverde dat op, overigens gold dat 
ook voor heel veel klanten, die de salon in de Beeklustlaan bezochten. Nu in 
de nadagen van zijn carrière zit zijn zaak, ook al weer een dikke tien jaar, aan 
de Windmolenbroeksweg. Het is het plezier aan het werk, de contacten met 
de mensen, die maken dat hij nog helemaal niet denkt aan stoppen, “ik ben 
nu in een fase, dat niks moet, maar alles mag”. Nijvere handen vinden altijd 
wat te doen, vertelde mijn oma altijd. 

Nou, dat is zeker van toepassing op Fons Koenders. Links en rechts klussen 
en de nodige verbouwingen zelf gedaan. Meer dan twintig jaar ook nauw 
betrokken bij de activiteitengroep Beeklust, o.a. een tiental jaren de inkoop. 
Er was hem niet gauw iets teveel. Een paar boodschappen ophalen uit Duits-
land, doen we even. Over een kilometervergoeding werd niet gesproken; 
vrijwilligerswerk van de oude stempel. Dat is heden ten dage wel anders. In 
de salon iemand weer netjes maken, een gezellig praatje en zo nu en dan een 
sigaretje. Wie doet je wat. 

U, lezer, bent en blijft van harte welkom!! 

JM

Woensdagavond 25 november, onze 
wijkplatformavond. Het was een 
prima en duidelijke presentatie over 
het hoe en wat van een Asiel Zoekers 
Centrum. De enorm vele landen waar 
asielzoekers vandaan komen, de pro-
cedures, de begeleiding voor hen 
die een verblijfsvergunning krijgen, 
maar ook begeleiding bij een traject 
als blijkt dat men terug moet gaan. 

Dat laatste dan weer om een gro-
tere kans voor een herstart te krij-
gen in het oorspronkelijke land van 
herkomst. Een verhaal, een gesprek 
zonder kretologie, zonder emoties. 
Voor hen die mogen blijven geldt dat 
ze zich voegen naar de Nederlandse 
normen en waarden, zo zegt men. 
Respect voor mensen met een an-
der geloof en respect voor vrouwen 
bijvoorbeeld. Wij hebben een demo-
cratische rechtsorde en dat is wat an-
ders dan het recht van de sterkste. 

Vanwege die democratie debatteren 
wij en stemmen wij. Elke persoon 
kan een klacht indienen, uiteindelijk 
zijn of haar recht halen bij de rech-
ter. Iedereen en dus ook iemand uit 
andere culturen en of landen mag 
dus niet eigen rechter spelen of een 
bestraffing opleggen/uitvoeren. We 
mogen elkaar niet beledigen, we 
mogen niet discrimineren, we heb-
ben respect voor ieders mening. Als 
ik de schreeuwers hoor en over hen 
lees, die op voorhand tegen alles 
zijn wat maar riekt naar hulp voor 
de stroom van asielzoekers, hebben 
ook zij nog veel te leren over de nor-
men en waarden waarvan wordt ge-
zegd dat de nieuwkomers zich er aan 
moeten houden.

Schreeuwen, niet luisteren, mensen 
niet uit laten spreken of varkens-
koppen ophangen heeft niets te 
maken met democratie of het recht 
op stemmen. Laat staan met nor-
men en waarden !!!  Hebben we  al 
wat gedaan richting Vluchtelingen-
hulp, Rode Kruis of Cord Aid ????? 
Dat is dan toch het minste! 

JM

Het AZC in Almelo
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De evaluatie en het napraten over die dag heeft opgeleverd dat met name de 
samenwerkende clubs en organisaties het een mooie dag hebben gevonden. 
Echter de doelstelling meer wijkbewoners de weg naar het wijkcentrum te 
laten vinden is niet of nauwelijks gehaald. Als oorzaak daarvan is genoemd 
te weinig publiciteit en dat ondanks de benadering daartoe van alle dag-, 
weekbladen en andere kanalen. Vastgesteld is dat een eventuele volgende 
keer wellicht een meer direct contact met één of meerdere journalisten meer 
effect kan hebben. 31 Oktober was het fantastisch weer, prachtig om buiten 
te wandelen of in de stad de vele optredende gezelschappen te bekijken, ook 
een reden voor uitblijvend bezoek aan de Buur(t)dag. 

Niettemin prachtige optredens van het Almelo’s Mannenkoor, leuke demon-
straties van de Line Dancers en de handvaardigheid van de Holtsnieders. Ook 
leden van de Koersbalclub lieten hun kunnen zien, de dames van TSN konden 
even de bloeddruk voor je opnemen en bloedsuikerspiegel bepalen en na-
tuurlijk niet te vergeten de workshop en de lekker hapjes van de dames van 
Kleurrijk Koken. Dat ik het gezellig vond werd gedeeld door sommige bezoe-
kers, gezien de opmerkingen daarover op de enquêteformulieren. 

JM

Buur(t)dag 31 oktober

Zoals velen van u waarschijnlijk wel weten bestaat er sinds 2012 in de Elisa 
Parochie een Parochiële Caritas Instelling. Nu de Caritas enkele jaren actief 
is, leek dit ons een goed tijdstip om deze instelling nogmaals bij u onder de 
aandacht te brengen.

Wie zijn wij? Het Caritas bestuur bestaat uit 3 leden, een voorzitter, secreta-
ris en penningmeester. Het bestuur wordt op voordracht van de pastor be-
noemd door het bisdom.

Wat doen wij? De Caritas is een Rooms-Katholieke onafhankelijke instelling 
die nauw samenwerkt met de plaatselijke parochie, in dit geval dus de Elisa 
parochie. Wij bieden hulp bij acute financiële noodsituaties, helpen bij de eer-
ste levensbehoeften en ondersteunen verschillende projecten. Ook werken 
wij in sommige gevallen samen met andere Caritas- of Diaconale instellingen 
en bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje Almelo. Ook is er een samenwerking met 
het Meubelproject van de Elisaparochie. 

Wat kunnen wij voor u betekenen? Als u zelf in een financiële noodsituatie 
verkeert waar u niet meer uitkomt, of u kent iemand in deze situatie, kunt u 
contact opnemen met een van de pastores van onze parochie. Zij verwijzen 
u dan in voorkomende gevallen door naar de Caritas. Uiteraard worden alle 
aanvragen zorgvuldig en strikt vertrouwelijk behandeld.Wat kunt u voor ons 
betekenen? 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) Elisa Parochie Uiteraard kan de Caritas haar werk 
niet doen zonder budget. En ons bud-
get is klein. Mocht u ons werk willen 
ondersteunen dan kan dat door een 
donatie te doen via de bank, onder 
de naam PCI Elisa op bankrekening-
nummer NL34RABO3013114517. 
Alvast onze hartelijke dank,  
Els Bos. U kunt natuurlijk ook contact  
opnemen met een van de pastores 
via de parochie:

Elisa Parochie, Rembrandtlaan 23, 
7606 GH Almelo, Telefoon 0546-
545040
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 25 november 2015

In het atrium van appartementen-
complex Beekrede. 

Voorzitter Nico opent de bijeen-
komst en heet iedereen van harte 
welkom en dankt Beekrede en haar 
bewoners voor de gastvrijheid. De 
agenda wordt enigszins gewijzigd. 
Eerst komt de vertegenwoordigster 
van de Pniëlkerk, mw. Evelien van 
Rijswijk. 

De Pniëlkerk doet mee aan allerlei 
activiteiten in de wijk. De diaconie 
houdt zich bezig met hulpverlening 
in de wijken, zoals de boodschap-
penmand, administratieve hulp, 
vervoer ziekenhuis, financiële hulp 
bij ernstige problemen, enz. Als ie-
mand zich meldt bij de kerk komen 
er maximaal 2 personen bij de cliënt 
thuis. Bereik van de kerk op diverse 
manieren. 

Hierna is het woord aan Martin Ho-
bers van de COA over het reilen en 
zeilen binnen het Almelose AZC. 
Daar zitten thans ong. 100 ama’s (al-
leenstaande minderjarige asielzoe-
kers, leeftijd 14-17 jr) uit 33 landen 
met 25 begeleiders. Deze jongeren 
krijgen oriëntatietraining, Neder-
landse les en voorlichting. Daarna 
volgt een inburgeringsfase met 
trainingen, enz. Personen die terug 
moeten naar land van herkomst krij-
gen ook begeleiding en terugkeer-
training. Het AZC bevat verschillende 
units met 2-persoons slaapkamers. 
In totaal is er per unit plaats voor 8 
personen. Daarnaast andere ruimtes, 
zoals een infobalie, recreatieruimte, 
fietsenwerkplaats, kinderclub, speel-
zaal, enz. De COA werkt samen met 
verschillende instanties, zoals bevei-
ligingsbedrijven, vreemdelingenpo-
litie, gemeenten, huisartsen, enz. De 
voorzitter bedankt Martin Hobers.

Na de pauze vertelt AnneMarie Pley-
huis over het project de Buurvrouw. 
Het is een project voor minderbe-
deelden die een warme maaltijd niet 
of moeilijk kunnen betalen. Mensen 

die beter gesitueerd zijn kunnen 
hiervoor een vrije gift doen. De start 
hiervan is in de Wierdensehoek ipv 
de Ossenkoppelerhoek. Daar en in 
het Nieuwstraatkwartier is er wel de 
kookclub van ABhulp, elke donder-
dag van 17-19 uur. Men kan zich hier-
voor ‘s-morgens aanmelden. 

Hierna is het woord aan mevrouw 
Els Bos van de Elisakerk. De Elisa-
kerk doet verschillende dingen voor 
de wijkbewoners, bijvoorbeeld het 
meubelproject. Goede meubels 
kunnen óf gebracht óf opgehaald 
worden en armlastigen/noodlijden-
den kunnen hier dan wat uitzoeken. 
Ingezamelde kleding gaat o.a. naar 
de Ezra Foundation. De opbrengst 
gaat o.a. naar 3e wereldprojecten. Bij 
Almelo Doet Mee kan men o.a. kle-
dingbonnen voor Ezra Foundation 
krijgen. Bij diensten in de kerk staat 
er een boodschappenmand voor 
het inzamelen van boodschappen. 
Deze gaan vervolgens naar de Voed-
selbank of de Boodschappenmand. 
Daarnaast is er nog de Caritas. Deze 
geven geen geld, maar helpt bv door 
zelf aan te kopen en hulp te verlenen. 
De voorzitter bedankt mevrouw Bos. 

Het rooster van aftreden zal in de vol-
gende ledenvergadering (wijkplat-
formavond) worden gepresenteerd. 
Wegens afwezigheid van de wethou-
der Anja Timmer is het woord aan 
Sylvia Schuite. Inzake de problema-
tiek rond de voormalige stadsbank 
aan de A. Schelfhoutstraat, is er een 
infoavond gehouden, begeleid door 
een collega van Sylvia. Het wachten 
is nu op de behandeling van de be-
zwaarschriften. In overleg met de 
omwonenden wordt de open ruimte 
tegenover de voormalige stadsbank 
ingezaaid met gras. De gele bus is 
op 10 oktober jl in de Van Lochem-
straat geweest. Hier komt nog een 
vervolg op. Op 11 december staat de 
bus ook weer op de kerstmarkt bij de 
kinderboerderij. De werkgroep Ver-
keer en Milieu zal bij de veiligheids-
agenda worden betrokken. Vraag: 

Zie de situatie in Brussel-Molenbeek. 
Kan dat hier in Almelo ook misgaan? 
Antwoord: zeg nooit nooit, maar in 
Almelo heeft men veel contact met 
alle lagen en groeperingen en is een 
jeugdagent inzetbaar. 

Het verslag van de vorige wijkplat-
formavond wordt goedgekeurd. 
Vraag: Wat gebeurt er met het Rem-
brandtveld? Antwoord: Dit is nog in 
ontwikkeling en slechts een voorstel 
van de stichting Parkstad. Volgens 
een raadsbesluit moet het veld be-
houden blijven voor evenementen. 

Het bestuur van het Rembrandt 
fiësta is nog op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Tevens is het bestuur 
van het wijkplatform op zoek naar 
versterking. Meldt u dan aan!!!  De 
Almelooose Cuyp verwacht op het 
terrein bij veel water en strenge vorst 
misschien een ijsbaan? De Veurbode 
gaat in ieder geval nog 2 jaar door. 
Een speciaal dankwoord is er voor 
de verzorgers van de planten van 
het versierde fietsen project!! Vraag: 
De oversteekplaats Titus Brandsma-
hof vv Ledeboerslaan wordt als zeer 
gevaarlijk-, druk en onoverzichtelijk 
ervaren. Wordt dit nog aangepast? 
Antwoord: De Gemeente heeft toe-
gegeven dat dit punt zwaar onder-
schat is. Echter kosten alle aanpassin-
gen geld en dat is er niet. Opmerking: 
Vooraan op de Ledeboerslaan staan 
vaak auto’s geparkeerd. Deze leveren 
gevaar op voor het overige verkeer. 
Dit punt zal worden opgenomen in 
de speerpuntenlijst. Voorstel: Is het 
niet verstandig hier een verkeersdes-
kundige naar te laten kijken? Ook is 
misschien afsluiting van de Lede-
boerslaan bij de Windmolenbroeks-
weg wellicht een oplossing. 

Omdat Jan Pleijhuis stopt per  
1 januari 2016 bedankt de voorzitter 
hem met een fles wijn. De voorzitter 
bedankt tot slot nog het echtpaar 
Meuleman en medebewoners voor 
de inzet, gastvrijheid en verzorging. 
         HB



Thema

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

16 maart 2016 om 19.30 uur in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat.

“Water in de wijk” 

Door de klimaatverandering zal er in de toekomst steeds meer regen val-
len. Wat gebeurt er als de wijk gaat overstromen? Zijn er noodscenario’s?

U wordt deze avond bijgepraat over de waterhuishouding in de wijk. 
De heer Roordink, beleidsmedewerker riolering en water van de gemeente Alme-

lo en de heer Peters van het Waterschap zullen u hierover nader informeren.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 16 maart een uitgebreide agenda voor u beschikbaar. 
U bent van harte welkom, ook voor een hapje en een drankje nadien. We zien u graag  - Hans Bijker

" Een ander belangrijk punt op de agenda is het afscheid van enkele  
bestuursleden omdat zij zich niet herkiesbaar stellen. Bent u de nieuwe kandidaat 

of kent u iemand daarvoor? Meldt u! Zie voor meer informatie op pagina 16. "
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Er gebeurt veel in het AZC op vrijwillige basis. Waarom worden de men-
sen niet verplicht om ergens aan mee te doen? De ervaring heeft ge-
leerd dat dit niet werkt. In het verleden was dit wel zo, maar werkte 
niet. - Hoeveel mensen keren er terug? Het percentage is relatief klein. 
Vaak is ook niet na te gaan waar de terugkeerders zijn gebleven. Hoe is de 
COA georganiseerd? Er is 1 landelijke organisatie, deze is verdeeld in een re-
gio Noord en Zuid. Deze zijn weer verdeeld in units en vervolgens in locaties.  
Zijn de werkzaamheden binnen het AZC alleen intern of treedt men ook naar bui-
ten? Het COA probeert dit wel te promoten, maar dit ligt soms nogal moeilijk. 

Waarom loopt het in Almelo goed en elders in het land vaak zo problematisch? 
In Almelo is er een goede organisatie en een goede uitleg naar de omwonen-
den. Het soort bewoners van het AZC speelt ook mee. Als er een groep pro-
bleemmensen komt, wordt de stad dan ingelicht? Ja, als voorbeeld: dinsdag is 
betaaldag. Het is dan erg druk bij pinautomaten. Die kennen ze vaak niet. 

Hoe zit het met taalproblemen? Contact gebeurt dan via tolken van het tol-
kencentrum en met handen en voeten. Houdt iedereen zijn eigen verblijf 
schoon? Ja, dit is een soort les en het wordt verwacht van de bewoners. Als 
men er zich niet aan houdt volgen er sancties zoals boetes of zelfs tijdelijke 
uitzetting (wordt dan op straat gezet). - Waarom kiezen de vluchtelingen voor 
Nederland? Sommigen hebben informatie van familie die hier al woont en 
het komt ook voor dat men niet eens weet dat men in Nederland is. 

Wat gebeurt er met gezinnen die een woning krijgen toegewezen? Deze wor-
den begeleid op vele gebieden.               H.B.

Vragen en antwoorden inzake het AZC –  
Almelo, d.d. 25 nov 2015

Spreekuur  
wijkteam Almelo
Elke laatste woensdag van de 
maand is er van 09.30 – 11.30 uur 
een openbaar spreekuur in het wijk-
centrum aan de Jan Tooropstraat.  
Sylvia Schuite – stadsdeelcoördinator,  
AnneMarie Pleijhuis – wijkonder-
steuner van Scoop en Henk Buis – 
wijkagent, misschien ook nog Ptisam 
Tazik, ze zitten dan klaar voor al uw 
vragen. 

Die vraag kan variëren van een loslig-
gend tegel en waarom daar niks aan 
wordt gedaan tot parkeerklachten. 
En van rondslingerend vuil tot ge-
luidsoverlast enzovoort. Kom praten, 
er is altijd een kopje koffie!!

JM

4 juni 2016!
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In het centrum van Almelo, in de 
Grotestraat-Zuid staat de winkel van 
EZRA Foundation.

EZRA is een stichting, gestart in 2008, 
door Almeloërs voor Almeloërs, 
die als doel heeft mensen die in de 
knel zijn geraakt of dreigen te raken, 
praktische hulp te bieden. Dit doen 
we door middel van verschillende 
projecten, maar voornamelijk door 
kledinghulp. In onze winkel hangt 
nieuwe, maar ook goede gebruikte 
kleding voor volwassenen en is er 
een afdeling voor kinderen. Iedereen 
kan hier winkelen: misschien wilt u 
gewoon goedkoop winkelen, kiest 
u voor duurzaamheid of misschien 
heeft u (tijdelijk) minder te beste-
den? Voor elk wat wils!

Wanneer u weinig te besteden hebt 
voor uzelf of voor uw kinderen en 
dit is aantoonbaar, dan kunt u nog 
goedkoper bij EZRA winkelen, nl. 
tegen een symbolisch bedrag. Daar-
voor is een korte en eenvoudige 
aanmelding email nodig van bijv. 
uw consulent, een instantie, diaco-
nie of bijv. thuiszorg.Er is dagelijks 

de mogelijkheid om goede, schone 
kleding (van nu) in te brengen als u 
uw kleding niet (meer) gebruikt. We 
zijn daar altijd mee geholpen. EZRA 
is dagelijks geopend en wordt door 
enthousiaste vrijwilligers bemand. In 
de winkel is ook een naaiatelier waar 
kleding wordt vermaakt en waar 
naailessen worden aangeboden 
door naaiatelier De Kleurenkroon. Sa-
menwerken doen we graag, daar ligt 
veel kracht in, samen bereik je meer. 
We zijn daarom aangesloten bij het 
Almelose Armoedepact met daarin 
25 partners. Daarom lopen er ook 
vaak scholieren en mode-studenten 
hun (maatschappelijke) stage bij ons. 
We kijken graag rond waar we nog 
meer kracht kunnen bundelen om 
ons doel te bereiken: mensen die in 
de knel zitten of dreigen te raken te 
helpen en de last te verlichten.

EZRA doet nog meer projecten: bui-
tenlandse projecten, een verjaar-
dagsproject, beauty-arrangementen. 
Neem daarvoor even een kijkje op 
de website www.ezrafoundation.nl 
of kom eens binnenlopen. Welkom!

Met vriendelijke groet,  
Stephanie Pattipeiluhu  
EZRA Foundation 
www.ezrafoundation.nl - 06 24124854

EZRA Foundation

Een korte tijd geleden werd ik uitge-
nodigd voor een workshop massage-
kaarsen maken bij een vriendin thuis. 
Dit was erg leuk en gezellig. Heerlijk 
geurende kaarsen waren het resultaat. 

Tijdens deze avond kregen we ook 
de mogelijkheid om melts te ko-
pen. Omdat natuurlijk niet iedereen 
weet wat melts zijn, geeft Marieke 
enthousiast een korte omschrijving: 
Geurmelts zijn kleine geurblokjes 
gemaakt uit sojawas en een zachte 
parfum die je op een olie- of geur-
brander legt. Geurmelts zijn vervol-
gens razend populair geworden. 
Geen wonder: Ze verspreiden name-
lijk urenlang op een natuurlijke en 
veilige manier een fijne unieke en 
persoonlijke sfeer in huis! 

Nou ben ik zelf helemaal niet van 
huisparfums en luchtverfrissers in 
huis, maar hier ben ik spontaan ver-
slaafd aan geraakt! Mijn huis word 
elke keer weer gevuld met een heer-
lijke geur. Voor mij vooral de parfum-
geuren zoals Alien, Impulsive, Jean-
Paul G, maar er zijn ook geuren als 
cranberry, cognac & cubans, Musk en 
nog véél meer. 

Teruglezend merk ik dat mijn en-
thousiasme een beetje de overhand 
neemt. Want wie is Sensulicious? En 
waarom staat het in de Veurbode? 
Sensulicious is sinds kort in uw eigen 
wijk opgestart. Marieke Rijken woont 
in de Ossenkoppelerhoek, samen 
met haar vriend en 2 zoontjes. De 
van oorsprong uit Brummen afkom-
stige Marieke is met haar, inmiddels 
6 jarige, zoontje naar onze wijk ver-
huisd. Dit vanwege het werk van haar 
vriend, die internationaal vrachtwa-
genchauffeur is. Inmiddels is dit sa-
mengestelde gezin uitgebreid met 
de komst van hun zoontje van nu 14 
maanden oud. Als zelfstandig onder-
neemster is Marieke altijd bezig met 
innovatie en het creëren van vraag 
en aanbod op een persoonlijke en 
servicegerichte manier. Zoals zij dit 
zo mooi verwoord. De melts zijn 
begonnen als een bijproduct op de 
huisparty's van haar hoofdonderne-

ming Erolicious homeparty's maar 
onderhand uitgegroeid tot een eigen 
identiteit, genaamd Sensulicious, 
met meerdere verkooppunten in 
Almelo en daarbuiten. Vanaf februari 
a.s komt er zelfs een samenwerking 
met Lubbelinkhof parket aan de Bor-
nerbroeksestraat, waar er heuse pre-
sentatiebakken komen te staan met 
verschillende geuren van Sensulici-
ous. Ik kan niet wachten ze allemaal 
te ruiken!! 

En namens Marieke mag de Veur-
bode u een aanbieding doen: als u 
onder vermelding van de actiecode: 
"Veurbode" een mailtje stuurt naar 
info@sensulicious.nl, u kunt een  
verassingspakketje kunt bestellen 
van 5 melts voor € 2,50!  Hoop dat u 
er net zo van geniet als ik! 

A.M.

Sensu-wattes?? 

Een kleine terugblik van Jan: Afgelo-
pen donderdag 14 januari  2016 heb 
ik officieel afscheid genomen van de  
gemeente Almelo. Via deze weg wil 
ik u allen nogmaals danken dat ik on-
derdeel heb mogen zijn van de Os-
senkoppelerhoek. Ik ben in 1976 be-
gonnen te werken voor de gemeente 
Almelo. Voordien ben ik werkzaam 
geweest voor de gemeente Ensche-
de en Schiedam. In Almelo werkte ik 
eerst voor de plantsoenendienst als 
uitvoerder. Hier was ik hoofdzakelijk 
belast met het uitvoeren van nieuwe 

Jan Pleijhuis met pensioen
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werken in openbare gebieden zoals 
de Schelfhorst, Windmolenbroek, 
het Groeneveld en het Nijrees. We 
werden in deze wijken altijd met 
open armen ontvangen, omdat we 
de wijk mooier gingen maken door 
allerlei groene elementen toe te 
voegen. Door de jaren heen kwam 
er verschuiving ten aanzien van de 
groenbeleving in de wijken. Bewo-
ners werden meer betrokken bij de 
invulling ervan. Dit proces zal de ko-
mende jaren worden uitgebreid. Ik 
heb als stadsdeelbeheerder hierin 
een kartrekker mogen zijn. 

Met voldoening kijk ik terug op de 
samenwerking met het wijkteam 
(Sylvia Schuite, Anne-Marie Pleyhuis, 
Ptissam Tazi, Henk Buis en onze wijk-
wethouder Anja Timmer) in de wijk. 
Zoals u weet gingen we regelmatig 
met de Amerikaanse bus de wijk 
in om zowel de sociale als fysieke 
zaken te tackelen. Hier zijn zowel 
mooie kleinschalige als grootscha-
lige projecten uit ontstaan in de Os-
senkoppelerhoek. Zonder alles te 
benoemen denk ik aan de moestuin-
projecten, het plaatsen van diverse 
picknicksetjes, de inrichting van de 
Albert Cuyp, de herwaardering van 
de speelterreinen, diverse groenom-
vormings projecten, etc. De samen-
werkingsverbanden met zowel het 
bestuur van de wijk als het WFO ( 
wijkfunktionarissen) heb ik als posi-
tief ervaren.

Nu, na 41 jaar in overheidsdienst te 
zijn geweest, heb ik samen met mijn 
vrouw gekozen voor meer vrije tijd. We 
hopen daar nog jaren van te genieten. 
Ik wens u allen het allerbeste toe.

KynologenClub Almelo vanaf 11 januari weer van start

Puppycursussen
Denk hierbij aan puppyfun en puppy socialisatie. Deze socialisatiefase 
van de pup is een speciale leerfase. In de puppy cursus leert uw pup 
alle basis commando’s. Dit alles word aangeleerd op een speelse ma-
nier met veel aandacht voor baas en hond. 

Jonge hondencursus
De jonge hondencursus is een mooi vervolg op de puppycursus. Tijdens 
deze cursus begint de pubertijd. De socialisatie, rangorde en contact 
hond-baas gaan een belangrijke rol spelen.

Gedrag & Gehoorzaamheid (GG) 
Op verantwoorde wijze ga je je hond gehoorzaamheid bijbrengen die 
nodig is in de huidige maatschappij, Het contact eigenaar-hond wordt 
verbetert, leer je ‘leider’ te zijn en krijg je meer inzicht in het gedrag 
van de hond.

De cursussen zijn voor alle rassen en worden gegeven op een groot 
trainingsveld aan de Veenelandenweg 40, 7608 HB te Almelo. Voor 
vragen en opgave kunt u contact met ons opnemen via www.kcalmelo.
com of cursusinfo@kcalmelo.com

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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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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In memoriam 

Een indrukwekkende rij vertegen-
woordigers vanuit de politiek en 
wijkbewoners heeft zondag 24 
januari de familie Nijhuis condo-
leances aangeboden vanwege de 
maandag 18 januari overleden 
Hennie. Hennie was een sociaal 
bewogen man, vakbondsman, een 
actieve PvdA’er, lid van de gemeen-
teraad en lange tijd bijkans solo be-
heerder van het wijkcentrum. Heel 
veel tijd heeft hij aan dat wijkcen-
trum besteed. Bijkans letterlijk te 
vuur en te zwaard zijn mening over 
hoe het moest doorgevoerd. Het 
was spijtig voor hem dat uiteinde-
lijk een meerderheid van men-
sen een andere weg wilde gaan. 
We wensen de familie sterkte de 
komende tijd. Hij ruste in vrede!!   
            Redactie.

Half januari 2016 nam stadsdeelbe-
heerder Jan Pleijhuis afscheid van 
zijn werkzame leven bij de gemeente 
en dus ook van de wijk Ossenkop-
pelerhoek. Jan was een stadsdeel-
beheerder die we missen. Vanwege 
zijn kennis en ervaring maar vooral 
om zijn enthousiaste persoonlijk-
heid. Uiteraard worden zijn taken 
zo goed mogelijk overgenomen en 
houden we ons aan de afspraken die 
hij gemaakt heeft in de wijk. Eén van 
de zaken waarmee we bezig zijn is 
de tijdelijke invulling van het braak-
liggend terrein naast de Compaan. 
Jan heeft gezegd dat dit stuk grond 
na egalisatie zou kunnen worden in-
gezaaid met gras maar dat hij eerst 
contact zou opnemen met omwo-
nenden. Jans opvolger Jan de Jager 
gaat hiermee aan de slag. Omwo-
nenden en de school kunnen een 
uitnodiging verwachten om hierover 
mee te praten.

Zoals eerder gemeld hebben ver-
schillende omwonenden een be-
zwaarschrift ingediend tegen de 
bouw van een garage op het terrein 
van de voormalige stadsbank. Na de 
bijeenkomst op 7 oktober in De Drie-
hoek is er een hoorzitting geweest 
bij de commissie bezwaarschriften. 
Tussentijds had de vergunninghou-
der zijn bouwplan bijgesteld. Vervol-
gens heeft commissie het college ge-
adviseerd de bezwaren ongegrond te 
verklaren. Dat advies is overgenomen 
door het college. De bezwaarmakers 
kunnen nu naar de rechter stappen. Ik 
hoop echter dat dit niet nodig is, om-
dat het plan is aangepast en vanwege 
de voorwaarde die is gesteld aan de 
vergunning.

Tijdens wijkplatformavonden wordt 
vaak gepraat over de verkeerssituatie 
in de Berlagelaan ter hoogte van de 
Titus Brandsmahof. Bewoners vinden 
bijvoorbeeld dat er te hard wordt ge-
reden op de Windmolenbroeksweg. 
Ook fietsers die binnendoor vanaf de 
Beeklustlaan over het trottoir naar 
het winkelcentrum rijden, veroorza-
ken een onveilig gevoel voor de be-
woners van de Titus Brandsmahof. 

Van de wijkwethouder Deze situatie wordt onderzocht door 
heel veel mensen: de wijkagent, 
verkeersdeskundigen van de politie 
en de gemeente en de bewoners-
werkgroep verkeer en milieu Ossen-
koppelerhoek. Maar ook de bewo-
ners zelf kunnen er iets aan doen, 
namelijk door zich te houden aan de 
verkeersregels. Met elkaar houden 
we de buurt leefbaar en dat geldt ui-
teraard ook voor verkeer! 

Wijkveiligheidsagenda; in het opstel-
len trekken gemeente, politie en stad-
stoezicht samen op. Per wijk wordt 
er gekeken naar de meest ernstige 
situaties op het gebied van veilig-
heid en maken ze een plan van aan-
pak. Het eerste overleg met deze 3 
partijen en de werkgroep verkeer en 
milieu Ossenkoppelerhoek is inmid-
dels geweest. Ik hoop u allen weer te 
ontmoeten op de wijkplatformbijeen-
komst. Zoals altijd vertel ik u daar over 
de laatste stand van zaken wat betreft 
bovenstaande onderwerpen. 

Mocht u ondertussen vragen heb-
ben dan hoor ik die natuurlijk ook 
graag! Mail of bel gerust met Sylvia 
Schuite; s.schuite@almelo.nl of 06 
38825812. Dan komt uw informatie 
ook bij mij terecht.

Elke eerste zaterdag van de maand 
is de inzameling van oud papier bij 
de Pniëlkerk. Uiteraard kunt u ook 
gebruik maken van de blauwe contai-
ners van de gemeente. Het steunen 
van het werk van de vrijwilligers van de  
Pniëlkerk, die zich inzetten om geld 
voor goede doelen bijeen te brengen 
door dat oud papier te verzamelen en 
te verhandelen verdient onze aandacht.

Oud papier

In onze uitgave van november stond 
op pagina 13 een artikeltje onder de 
titel “Ivoren wachters”. Het was aan-
geleverd door tandarts Vollebregt. 
Helaas waren de laatste alinea’s op 
een raadselachtige manier verdwe-
nen. Omdat deze bijdrage was ge-
schreven in het kader van een lande-
lijk project voor extra aandacht aan 
de oudere patiënt  verdient het om 
nog eens, maar dan echt compleet, 
te worden afgedrukt. Zie pag. 12

Bij deze ! Maar ook uiterst zinvol 
even aan te stippen het feit dat de 
Koninklijke Nederlandse Maatschap-
pij Tandheelkunde maart van 2016 
de problemen rondom de diabetes 
in relatie met tandheelkunde onder 
de aandacht wil brengen. Natuurlijk 
e.e.a. in het licht van preventie !!     JM

Rectificatie

De zonnebloem is één van de grootste 
vrijwilligersorganisaties met kleine af-
delingen. Wij proberen het dreigende 
isolement te voorkomen van mensen, 
door ouderdom of lichamelijke han-
dicap. De afdeling Zuidwesthoek en 
daar valt Beeklust, Groeneveld en de 
Ossenkoppelerhoek onder, is op zoek 
naar mensen die wat vrije tijd willen 
besteden aan onze gasten. Door het 
bezoeken van onze gasten en samen 
activiteiten te organiseren bent u een 
welkome aanvulling op ons gezellige 
club vrijwilligers. 

Aanmelden en inlichtingen via het 
secretariaat: Hanny Steenhagen, 
tel.0546-800598 of per mail: han-
ny@steenhagen.nl

Vrijwilliger worden bij de 
zonnebloem? 
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Reguliere bestuursvergaderin-
gen wijkplatform. Deze vinden in 
principe plaats in het wijkcentrum.

Woensdag - 6 januari - 19.30 uur 
Woensdag - 3 februari - 19.30 uur 
Woensdag -  9 maart - 19.30 uur 
Woensdag - 6 april - 19.30 uur 
Woensdag - 11 mei - 19.30 uur 
Woensdag - 8 juni - 19.30 uur 
Woensdag - 6 juli - 19.30 uur 
Woensdag - 7 september - 19.30 uur 
Woensdag - 5 oktober - 19.30 uur 
Woensdag - 2 november - 19.30 uur 
Woensdag - 7 december - 19.30 uur 
 
Sluitingsdata Veurbode:  
6 mei 
5 augustus 
21 oktober

Wijkplatformbijeenkomsten  
Deze vinden in principe plaats in het 
wijkcentrum de Driehoek.  
Aanvangstijd is 19.30 uur  
 
Woensdag - 16 maart - 19.30 uur 
Maandag -   13 juni - 19.30 uur * 
Woensdag - 14 september - 19.30 uur 
Woensdag - 30 november - 19.30 uur

* lokatie meester siebelinkhuis

Vergaderschema 2015

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

De Pniëlkerk is een protestants christelijke kerk aan de Rembrandtlaan. Een 
groot deel van de leden van deze kerk komt uit de wijken: Ossenkoppeler-
hoek, Beeklust, Groeneveld,  Windmolenbroek en Nijrees. De Pniël wil graag 
een gemeente zijn die midden in de wijk staat, die graag wat voor de wijk wil 
betekenen, zichtbaar en niet zichtbaar. Het gebouw wordt intensief gebruikt 
door kerkelijke groepen als ook door niet kerkelijke groepen. Zo repeteren er 
onder andere verschillende koren en een orkest en werd er regelmatig koffie 
gedronken en vergaderd door de mensen die bezig waren met de ontwikke-
ling van het speelveld Albert Cuyp. Menig activiteit van de kerkelijke groepen 
zijn te zien in de wijk, denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse rommelmarkt, Kerst-
markt/Kerstfair, deelname aan Rembrandtfiësta en de maandelijkse papierin-
zameling voor een goed doel.

Een kerkgebonden groep die actief is in de wijk maar niet zo heel zichtbaar, 
zijn de diakenen. Zij hebben tot taak het uitvoeren van het diaconaat dat be-
tekent dat zij zorgen voor de “naaste” en dat zijn mensen binnen en buiten 
de kerk. Zij kunnen steun verlenen aan individuele en groepen mensen die  
(verborgen) armoede lijden. Dit kan zijn praktische steun, administratieve on-
dersteuning, ondersteuning in het contact met de burgerlijke overheden en 
eventueel geldelijke ondersteuning.

Via de website www.pga-pniel.nl en dan het ‘kopje’ diaconie kan contact ge-
zocht worden met de diaconie. Vervolgens komen twee diakenen op bezoek 
en inventariseren door een gesprek de situatie. Zij bekijken welke hulp ge-
boden moet worden. Het spreekt vanzelf dat de inhoud van de gesprekken 
geheim blijft. 

Zoals aangegeven, willen de diakenen zowel mensen binnen als buiten de 
kerk helpen. Helaas krijgen wij nauwelijks signalen over mensen met proble-
men buiten onze kerkelijke gemeente. Ook deze mensen kunnen, wanneer zij 
dat willen, door ons geholpen worden. Voor meer informatie en voor contact-
gegevens verwijzen we, zoals hierboven aangegeven, naar de website www.
pga-pniel.nl of stuur een mailtje naar diaconie.pniel@pga-almelo.nl

E. van Rijswijk



Politie, Brandweer en amBulance 112
Politie voor minder dringende zaken 0900-8844
wijkagent 0900-8844 of 06 22807897
wijkcontactamBtenaar  j.de jager

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
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De Schelf
Eninver

Möll’nwiek

De Schöppe

Goossenmaat De Driehoek

 
  
  

   

Uitvaartcentrum Almelo heeft een aula, sfeervolle koffiekamer,  
zaal voor rouwdiensten en drie privé-familiekamers. Aan  
vrijwel iedere wens kunnen we voldoen, voorafgaand aan en tijdens 
het afscheid. Kijk voor meer informatie op www.vredehof.nl

Willem de Clercqstraat 89  •  Almelo  •  Telefoon: 0546 - 81 33 34
PANTONE SOLID COATED PMS 266C

PANTONE SOLID COATED BLACK

PANTONE SOLID COATED BLACK 30%

UITVAARTCENTRUM ALMELO IS EEN INITIATIEF VAN:

Geef elk afscheid
de ruimte.
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Het is dinsdagmorgen, het weer begint op te klaren.

Ik ben in gesprek met een bewoner van de Titus Brandsmahof, de koffie staat 
klaar op tafel en de kamer is gezellig ingericht. Het uitzicht vanuit dit appar-
tement is voortreffelijk, en laat goed zien, hoe groen onze wijk is. Dit complex 
is van woningstichting St’ Joseph en bestaat eigenlijk uit drie delen; een zorg-
deel, een woonzorgdeel en een bewonersdeel.

Het woonzorgdeel wordt verzorgt door Carint Reggeland en vindt plaats op 
de begane grond en de eerste twee verdiepingen van dit complex. Het zorg-
deel bestaat uit een apotheek, huisartsenpraktijk, een prikpost en nog een 
aantal zorgdienstverleners en is bedoeld voor een groot deel van deze stad.  
De eerste en de tweede verdieping is de zorgafdeling, waar mensen een wo-
ning kunnen huren van Carint Reggeland met zorg. De overige bewoners 
vanaf de derde verdieping, huren van de woningstichting St’ Joseph.

Tot het complex behoort ook het Grand Café / restaurant. Deze is recentelijk 
omgezet naar een ontmoetingsruimte met een restaurant. Dit is gedaan om 
de bewoners van Carint Reggeland nog meer gecontroleerde bewegings-
vrijheid te kunnen geven en deels door bezuinigingen. Dat neemt niet weg 
dat de bewoners van St’ Joseph Titus Brandsmahof,  gewoon daar hun zelf 
georganiseerde activiteiten kunnen houden in deze ruimte, zoals een spel-
letjes avond en hun wel bekende eindejaar afsluiting. Verder bestaat er een 
bewonerscommissie die zeer actief is en nauw samen werkt met Carint Reg-
geland. Ook is er een clubje voor lief en leed, ‘t Naoberschop. Zij verzorgen 
het verjaardag’s kaartje en zo, een klein stukje aandacht doet soms wonderen. 

Inmiddels is er ook een wandelgroepje van start gegaan, dit naar aanleiding 
van gesprekken tijdens de Krachtige lunch die georganiseerd is in de wijk. 
In de ontmoetingsruimte wordt ook de dagopvang gedaan vanuit de WMO. 
Door Carint Reggeland wordt voor haar bewoners natuurlijk ook van alles 
georganiseerd met behulp van vrijwilligers, een deel van deze vrijwilligers 
woont als bewoner in de Titus Brandsmahof. Voor de hoofdingang van het 
complex staat een informatiezuil, deze zuil wordt door een vrijwilliger voor-
zien van informatie en is beslist de moeite waard om te lezen, dan krijgt u 
een positieve indruk van wat hier georganiseerd wordt. Het is volgens vele 
bewoners zeer prettig wonen, met alles wat je nodig hebt direct om de hoek. 
In het restaurant van de ontmoetingsruimte is zelfs een maaltijd te verkrij-
gen voor wijkbewoners. Neem hiervoor contact op met het telefoonnum-
mer 0546 – 745120. Standaard zijn er een aantal maaltijden over voor nood-
opvang. Mocht u onverwachts viste krijgen en geen zin om een maaltijd te 
koken neem dan voor 10.00 uur even contact op. Voor groepen vierdagen 
van te voren en een enkel persoon één dag. Het menu kan in het restaurant 
genuttigd worden of worden meegenomen in magnetron dozen.

Een waardevol complex met veel dynamiek, een aanwinst voor de wijk. 
Ondanks alle bezuinigingen, de ouderen genieten van het vele groen in 
de buurt, het Beeklustpark, maar vanaf de derde verdieping ook van het 
mooie groene dak ( sedum ) van het winkelcentrum.

Jan Aaldenberg

In gesprek met ………
Als je ongeveer  6 maanden bent 
krijg je je eerste melk tandjes. Als je 
ongeveer 6 jaar bent krijg je eerst 
grote mensen tanden. Als je onge-
veer twaalf bent de rest en rond je 
achttiende nog vier vaak lastige ver-
standskiezen.

Eerst helpen je ouders met poetsen en 
later doe je allemaal zelf. De een wat 
beter dan de ander en dat blijkt vaak 
uit het tandarts bezoek. Maar wat nou 
als je tachtig bent en het lukt niet meer 
om je tanden te poetsen of je kunst-
gebit te reinigen. Als het teveel ener-
gie kost om je tanden en mond bij de 
tandarts te laten controleren.

Dat is wel het moment, waarbij een 
oudere hulp nodig heeft. Weet u of 
uw vader of moeder nog naar de 
tandarts gaat? In 2014 is 58% van de 
75-plussers langer dan een jaar niet 
bij de tandarts geweest.

Waar gebruiken we ze voor ?

Als we met onze tanden of kunstge-
bit goed kauwen stimuleren we de 
doorbloeding in de hersenen en dat 
is belangrijk voor ons geheugen. Ook 
is het belangrijk de voedselbrokken 
goed klein te malen zodat we ons 
niet verslikken en onze  maag en dar-
men het eten beter kunnen verwer-
ken.  Dat is belangrijk om niet ziek te 
worden of ondervoed te raken.

Diabetes, hart en vaatziekten vererge-
ren door mond bacteriën. Dus het is o 
zo belangrijk dagelijks de mond met of 
zonder tanden of implantaten te reini-
gen. Natuurlijk vinden uw naasten het 
ook fijn als u niet uit uw mond ruikt.

Dus als u een oudere kent, vraag eens 
of de tandarts nog bezocht wordt en 
of het nog lukt de tanden dagelijks 
te reinigen. Als dit niet het geval is 
maak hulp bespreekbaar, eventueel 
via kinderen of thuiszorg. Ik wens u 
een gezonde mond, want echt waar, 
uw gezondheid begint in de mond.

Mw. P. Vollebregt 
Tandarts te Almelo

Ivoren wachters
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Veel lichtjes, vuurkorven, kramen met zelf gemaakte spulletjes, het wijkteam 
met de schoolbus en heel veel bezoekers de 11e december . Een fantastisch 
moment voor de leiding en werkers van Stadsboerderij Beeklust was natuur-
lijk de aanbieding van een heuse cheque door de Soroptimistenclub Almelo. 
Een mooiere start is niet te bedenken! Natuurlijk ontbraken de Kerstmutsen 
niet, ook de vele Kerststukken en Kerstkransen waren er volop. Hier en daar 
was  er soep, dan wel een broodje worst, maar ook koffie en zelfs glùwein was 
er te koop. Ik moet zeggen: “een gezellige boel”, al ontbrak de echte winter 
en het effect van de witte sneeuw. Het was niet alleen leuk om elkaar daar 
te ontmoeten, maar ook om juist anderen te spreken. En het waren niet al-
leen mensen uit Beeklust, Groeneveld en Ossenkoppelerhoek, zelfs vanuit de 
Schelfhorst signaleerde ik bekenden. De looproute vraagt een volgende keer 
echter wel meer aandacht; de kans om te struikelen in het half donker was nu 
niet ondenkbaar! Dat ontmoeten is ook echt van de Kerstgedachte. Laten we 
die inzet om elkaar te treffen meenemen naar het hele jaar 2016 !!! 

JM

Kerstmarkt de Beeklust Boerderij

Een Nieuwjaar............
Een Nieuwjaar; .we wensen elkaar het beste toe. 
Zelf kun je daar aan bijdragen, weet je wel hoe? 
Je woont in een wijk, buurt en straat, 
Juist dat is mede bepalend voor een fijn woonklimaat. 
Het wonen houdt niet op binnen je eigen huis. 
Groet je buren en geef ook hen een welkom thuis 
door samen aan de praat te gaan 
of elkaar uittenodigen voor koffie/thee en laat ze niet in de kou staan. 
Een vriendelijk woord en vragen hoe het is, 
dat is vaak in vele straten een groot gemis. 
Ach ja, want je kent ze niet............. 
dus praten met hen dat doe je dan niet. 
Je weet amper wie je buren zijn. 
Ook niet die oude eenzame man/vrouw met heel veel pijn. 
Maar het is wel degelijk onze zorg, ja van ons allemaal, 
al spreekt nog niet iedereen de Nederlandse taal. 
Juist dan is kennismaken belangrijk en geeft mensen een warm gevoel. 
Iets voor elkaar betekenen kost niks en draagt bij aan het goede doel. 
Samen maak je het wonen aangenaam 
en zwaait een ieder elkaar toe ook vanuit de stoel achter ’t raam. 
Als je dat doet begint het nieuwe jaar al goed 
en bel bij je buren aan; heb toch eens moed. 
Vraag of je iets voor hem of haar kunt betekenen 
en zeg: Buren op mij kun je altijd rekenen! 
Dat maakt het wonen fijner in een wijk buurt of straat............ 
Een gelukkig Nieuwjaar, het is maar hoe je er zelf mee om gaat! 

M.S.

In november 2015 was er in de publieksruimte het Stadhuis van Almelo de 
jaarlijkse expositie van de Rembrandtschildertjes te zien. Het thema was Mijn 
Hartewens: hoe ziet de wereld eruit als ik een wens mocht doen? Door de 
zeer centrale plek in de stad is de expositie goed bezocht. De Rembrandt-
schildertjes hebben met de gemeente kunnen afspreken ook in 2016 weer 
in het Stadhuis te exposeren! Het was een bijzondere opening. Gerda Klein-

Rembrandtschildertjes slaan nieuwe weg in

burink kreeg een afscheidscadeau 
aangeboden en wethouder Claudio 
Bruggink had zijn laatste publieke 
optreden. De Almelose Rotaryclubs 
kwamen met een mooie gift. Voor 
Gerda was het niet een echt afscheid. 
Ze heeft wel de coördinatie aan 
Mariette Weersink overgedra-
gen maar blijft als bestuurslid van 
de nieuwe Stichting Rembrandt-
schildertjes als adviseur nauw 
betrokken bij de activiteiten.  

Op dit moment zijn de 51 schilde-
rijen op tournee langs de deelne-
mende scholen. Elke school mag drie 
weken lang aandacht besteden aan 
de kunstwerken. Ze kunnen daarbij 
gebruikmaken van de film van Gijs 
van Aarle die van alle kunstwerken 
is gemaakt. Deze is te vinden onder 
Rembrandtschildertjes op YouTube. 
Vanaf 8 februari a.s. start voor 11 ge-
selecteerde schildertjes uit de groep 
van 2015 de Rembrandtschildertjes 
Talentenklas. De schildertjes krijgen 
10 weken lang lessen Beeldende 
Kunst bij de Kaliber Kunstenschool 
in de breedste zin van het woord. Ze 
gaan naast schilderen o.a. ook teke-
nen en ruimtelijk werk maken en een 
bezoek brengen aan een kunstten-
toonstelling. 

Deze uitbreiding van de Rembrandt-
schildertjes is mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van de Rotary Al-
melo en Ambt-Almelo. Tijdens het 
Lentefestival wordt een prijs voor het 
meest talentvolle schildertje uitge-
reikt. Op 4 juni 2016 zal een nieuwe 
groep Rembrandtschildertjes een 
schilderij maken op het Rembrandt 
Fiesta. 

Je kunt de Rembrandtschildertjes 
volgen op Facebook en Twitter.

Mariëtte Weersink
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Van de redactie
U een gelukkig Nieuwjaar wensen 
dat kan natuurlijk niet meer, maar 
de redactie wil wel graag iets po-
sitiefs brengen. Weer een nieuwe 
Veurbode in het bekende gele jasje. 
Om u uit te dagen staan enkele ar-
tikeltjes aangekondigd. De immer 
actieve winkeliers, die ook de ko-
mende tijd ons steunen verdienen 
op voorhand een applaus!! Ik reali-
seer me dat we al ruim 16 jaar ver-
wijderd zijn van de angstige maand 
december 1999. De overgang naar 
het jaar 2000 zou immers alle com-
puters lam leggen, zelfs voorspellin-
gen over een vergaan van de wereld 
waren te beluisteren. Maar we gaan 
gewoon verder….. Zo nu dan hoor 
je van puinhopen zoals de plastic 
eilanden in zee, grote stukken ver-
nield land vanwege olievervuiling 
en om nog maar te zwijgen over 
het doodschieten en bombarderen 
van mensen en het op drift raken 
van vluchtelingen. Dat zijn mensen 
zoals u en ik! Wij zitten in een ver-
warmd huis en kopen een brood als 
dat nodig is. De wereld verandert 
dus ook in onze wijk! Nieuwe be-
stuursleden worden gezocht even-
als nieuwe tekstschrijvers en foto-
graven voor deze wijkkrant. Bent u 
dat of helpt u mee zoeken? Of hoort 
u tot de mensen, die het geen bal in-
teresseert wat er in de wijk gebeurd, 
of er nu wel of niet een wijkcentrum 
is, of eens in de vier maanden een 
wijkraadpleging/wijkplatform? Wat 
gaat u doen als de flat waarin woont 
wordt gesloopt? Wat gaat u doen 
als naast uw huis een fabriek wordt 
gebouwd? Wat gaat u doen als naast 
uw huis een sloot wordt gebaggerd? 
Precies, dan kunt u niet zeggen “hé, 
dat wist ik niet” want echt dan heeft 
dat al lang en breed geschreven ge-
staan in de Veurbode! Daar is het 
medium wijkkrant voor bedoeld. 
Schrijf uw vragen en opmerkingen 
naar de redactie en of stuur uw foto’s 
naar redactieveurbode@live.nl 

We wensen u veel leesplezier en 
tot de volgende keer eind mei! 
De redactie

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 
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 één keer 
per maand. Informatie: Willemien 
Schippers tel: 0546 74 54 13.  Wilt u als 
begeleider een kookactiviteit organi-
seren of deelnemen  neem dan con-
tact op met beheer 0546 45 77 42. 

AB-HULP heeft in de De Driehoek 
een ruimte met 2e hands kleding elke 
woensdagochtend vanaf 10.00 uur tot 
15.30 uur geopend en elke donder-
dag is er krea bea van 14.00 tot 16.00 
uur waarna aansluitend 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 opne-
men met Patricia Kuster van SCOOP-
welzijn tel 06 411 425 77. P.kuster@
scoopwelzijn.nl .

Activiteiten in het wijkcentrum



Uw woonwensen veranderen bij het ouder worden. Comfort, winkels op loopafstand, 
zorgfaciliteiten, veiligheid en een groene omgeving zijn belangrijk. En zelfstandig 
blijven. Bij STJA kan dat. U vindt bij ons de woning die u past. Voor ons staat voorop 
dat u zich thuis veilig en geborgen voelt. Dat kan in Almelo.

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

Zorgeloos en
comfortabel wonen
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Het is eind december 2015. Buiten is het 15° C en het lijkt wel herfst en voor-
jaar tegelijk. In onze tuin bloeien nog een paar rode rozen en in de bloempot-
ten staan de fuchsia’s en de geraniums nog in volle bloei. Tegelijkertijd zingen 
de merels het hoogste lied en een stelletje tortelduiven zit in de boom liefde-
vol te tortelen. Ook de bollen komen boven de grond en de blauwe druifjes 
bloeien al. Verder laat het speenkruid op een paar plekken  enkele goudgele 
bloemen zien.

Speenkruid is een echte lentebloeier en bloeit meestal eind februari-begin 
maart voordat de bomen in blad komen. De bloempjes staan als glinsterende 
sterretjes aan het einde van de steeltjes. Ze houden niet van slecht weer. Bij 
regen en kou blijven ze gesloten. Maar als de zon schijnt, spreiden de kroon-
blaadjes zich weer uit. De bloeiende plantjes vormen vaak een prachtig uitge-
strekt, geel tapijt over de grond. Als de bomen hun bladeren verliezen, ster-
ven de bovengrondse delen van het speenkruid af, maar de ondergrondse 
wortelknolletjes blijven in leven.

Speenkruid komt bijna overal in ons land voor; vooral  in loofbossen, struwe-
len, tuinen en parken. Alleen in de hooggelegen zandstreken zoals bijvoor-
beeld de Veluwe kom je dit prachtige plantje zelden tegen. 

Voor de naam speenkruid moeten we teruggaan naar de kruidkun-
dige Dodonaeus uit de 16e eeuw. Hij gebruikte Speencruydt bij pijn-
lijke tepels en aambeien. De geslachtsnaam Ranunculus is afgeleid 
van het Latijnse rana, dat kikker betekent; het plantje is net als de 
kikker te vinden op vochtige en moerassige plekken. De soortnaam 
ficaria is afgeleid van het Latijnse fica 

(= vijg) door de ondergrondse  wortelknolletjes, die een beetje op 
vijgen lijken. Als de bloei teneinde loopt, ontwikkelen zich in de  

Speenkruid (Ranunculus ficaria) oksels van de bladeren broedknolle-
tjes (vlezig geworden zijworteltjes). 
Omdat deze knolletjes op de teel-
balletjes van katers en hanen lijken, 
wordt de plant in Noord-Holland kat-
teklootjes en in Noord Brabant hao-
neklotjes genoemd.

Wiepke van de Vliet-Dijkstra  
 
Gedicht van Cor Swanenberg  
(uit “Brabantse blomme”): 
Haoneklótje 
’n Schòn geel sterre-kleed 
sti d’ròn de sloot te bloeie, 
somteds wèl ‘ne meeter breed 
geuget mi ’t gras vergroeie. 
In d’oksels van ’t blad, 
es bùlleke tusse pótjes 
zit ’n knùlleke gevat; 
zoogehèite haoneklótje.



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 6 mei '16

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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Het wijkplatform is een vereniging en dat betekent dat de leden – dat bent u 
als wijkbewoner - een verkiezing van leden van het bestuur in handen heb-
ben. In maart aanstaande treden een paar oudgedienden terug en stellen 
zich niet herkiesbaar. Dat zijn Gerda Kleinburink, Angelina Hoogenkamp,  
Joop Martens en Dick Tanate. Zij waren al lid van dat bestuur voordat sprake 
was van de verenigingsstructuur. Ik roep u de discussie over de overgang naar 
die structuur in herinnering. 

Doel was en is een transparante besluitvorming over wat het wijkplatform 
moet doen, welke onderwerpen op de wijkbijeenkomsten aan de orde moe-
ten komen, enzovoort. Zij hebben zich vele jaren met veel energie ingezet 
voor de wijk als samenleving van mensen: Voor meer dan het bijeen staan van 
woningen, voor meer dan alleen de veiligheid op straat, maar juist voor een 
welbevinden van de bewoners van de wijk. Het is natuurlijk teleurstellend dat 
veel mensen geen tijd hebben of willen besteden aan meer sociale samen-
hang en toch is dat wat een wijk meer maakt dan een groep huizen bij elkaar 
aan één of meer straten. U, die de vier keer per jaar de wijkbijeenkomst – de 
wijkplatformbijeenkomst – bezoekt, weet van de hoed en de rand in de wijk. 

Het bestuur komt graag in contact met mensen, die ook bestuurlijk willen 
meepraten. We hebben niet de schop in de hand of een schrijfmachine on-
der de arm, maar proberen in discussie met elkaar problemen te signaleren, 
besprekingen met de overheid te organiseren en met elkaar te overleggen 
wat we kunnen doen ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk. Praat 
alstublieft mee en bezoek een keer de bestuursvergadering om kennis te 
maken. Het afscheid van bovengenoemde gewaardeerde wijkbewoners gaat 
door, maar nieuwe invullers zijn gewenst en van harte welkom. Laat even wat 
horen bij secretaris Hans Bijker; e-mail: jbijker48@gmail.com

Nico van de Vliet, Voorzitter

Vereniging en verkiezingen

Woensdag 9 december was er in en 
om de Pnielkerk een grandioze sfeer-
volle kerstfair.

Ieder jaar een groot succes met een 
groot aantal bezoekers. Vanaf 16.00 
uur tot 20.30 kon je er allerlei leuke 
kerstartikelen bewonderen en ko-
pen. Vele stands waren aanwezig 
met ook handgemaakte artikelen. De 
kerstfair was zo wel binnen als buiten. 
Sfeervolle verlichting en brandende 
vuurkorven en midwinterhoornbla-
zers gaven een warm welkom op het 
kerkplein.

Naast de diverse artikelen die ge-
kocht konden worden waren er 
ook diverse stands met koffie/thee 
broodjes hamburger, oliebollen, 
kniepertjes en erwtensoep. Tevens 
was er een verloting met hele leuke 

Kerstfair in de  
Pniëlkerk

prijzen. Jong en oud vermaakten zich 
en bleven luisteren naar het koor: 
"Onderweg" die een mooie bijdrage 
leverde met bekende kerstliederen.

Kortom een zeer geslaagde kerstfair 
waarin wijkbewoners elkaar ontmoe-
ten en juist dat is zo fijn, samen van 
het mooie in de wijk genieten!

M.S.



Te Koop  
Weefgetouw 36 7603WE Almelo 

Uitgebouwd, goed onderhouden en uitstekend  
gelegen, helft van dubbel woonhuis met uitgebouw-
de garage op een fraai perceel 255 m² eigen grond. 

Deze bijzonder goed onderhouden woning is  
gelegen in de wijk “Hedeman” nabij het  

“Almelo-Nordhorn” kanaal, “de Gravenallee” en 
winkelcentrum Eskerplein.  

Info: Team Sanders Makelaars, 0546-633 633 
of kijk op www.funda.nl

Uw advertentie hier in de volgende uitgave?

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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Tandartsen Többen &
 Vollebregt

Sensulicious  
Melts and more

Voor verdere informatie 
  tel. 0651354911

www.sensulicious.nl 
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