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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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Op uitnodiging van de stuurgroep 
Armoedepact waren woensdagmid-
dag 7 oktober een zeventigtal men-
sen bijeen in ons wijkcentrum. Vrij-
wel allen representeerden groepen, 
instellingen, verenigingen en zelfs 
bedrijven die zich op de een of an-
dere manier inzetten voor de mede-
mens, die, onder anderen financieel, 
in de problemen zit. Peter van der 
Hout stipt in zijn openingsspeech 
een aantal punten aan waaraan 

Armoedepact

gewerkt wordt of op projectbasis 
of in gespreksgroepen. “Wat speelt 
er rondom de aanpak bestrijding 
armoede en met problemen van 
armoede bij kinderen? “ Er is inmid-
dels een concept werkplan 2015 – 
2017, gestuurd naar alle aangeslo-
ten organisaties met de vraag om 
commentaar. Op 2 december wordt 
dat dan bijgewerkte werkplan op 
de volgende bijeenkomst van het  
Armoedepact aangeboden. 

Thema’s daarin zijn: Gezonde voe-
ding en de vraag hoe de gemeente 
daar tegenover staat. De GGD en 
Saxion zijn bezig in samenwerking 
met welzijnsorganisaties met een 
onderzoek van kinderen in Twente 
in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar 
naar de vraag “waar ligt hun kracht”. 
Voorzitter Nico van de Vliet van het 
Wijkplatform vertelt als gastheer van 
deze bijeenkomst over het ontstaan 
van het wijkplatform, de ervaringen, 
het positieve en ook het negatieve. 
Verder wordt ook door hem het ont-
staan van het wijkcentrum en het-
geen daar allemaal gebeurt uit de 
doeken gedaan. 

Wethouder Cornelissen benadrukt 
dat de gesprekken om te komen tot 
een verantwoorde verdeling en be-
steding van inmiddels gereserveerde 
€ 150.000,-bijna is afgerond. Vermel-
denswaard is de rapportage van de 
Stichting Verjaardag in de Maak, die 
hulp verstrekt aan gezinnen met 
kinderen van 4 tot 12 om een feeste-
lijke verjaardag te organiseren, waar 
dat anders absoluut onmogelijk zou 
zijn. De Stichting ontvangt uit han-
den van de voorzitter van Stichting 
De Slinger de match van de maand 
prijs! In het Cluster Voeding valt nog 
te melden de voortgang van het pro-
ject de Buurvrouw Almelo. Daar waar 
een goede gezondheid wordt gepro-

pageerd  is samenwerking, de han-
den ineenslaan het credo waar wet-
houder Irene ten Seldam graag voor 
pleit. Sinie Pots rapporteert over de 
gelden vanuit de Mosselparty bij het 
Theaterhotel, € 1000,- voor speeltuin 
de Riet, € 1250,- voor Monique van 
“De Eethoek”, die het opbrengt 55 
mensen van een maaltijd te voor-
zien. Voorts nog een bedrag aan  
“De Laptoppers” van Aveleijn om 
voor kinderen laptops te kopen tbv 
de scholen die zij bezoeken. Gewel-
dig allemaal! Hilleke Kuitert maakt 
gebruik van de Zeepkist om het suc-
ces te melden van haar pogingen om 
mensen met een achterstand aan 
werk te helpen in haar zaak “brood-
plank en co” Achter de Molen. Zij wil 
graag met de gemeente in contact 
over het afval- en snoeihout dat mo-
gelijk nog gebruikt kan worden in 
haar zaak. AB Hulp promoot nog even 
de kledingbeurs elke woensdagmid-
dag in wijkcentrum De Driehoek. Een 
informatieve middag, afgesloten met 
een hapje en een drankje. 

JM

Aan de Maardijk, op de plek van een 
gesloopte flat, hebben drie buurtbe-
woners het initiatief genomen om 
een buurttuin te maken. De buurt-
tuin moet een plek worden waar be-
woners uit de buurt kunnen genieten 
van verschillende planten en elkaar 
kunnen ontmoeten. Er komen ver-
schillende soorten planten en bloe-
men met daartussen paden en een 
bankje. Doordat de tuin afgesloten is 
door een hek denken we dat het net-
jes blijft en er geen hangplek ontstaat.

Op burendag zijn alle buren uitge-
nodigd voor een kopje koffie en om 
mee te denken over de invulling van 
de tuin. De opkomst was nog wat 
beperkt, maar in het voorjaar gaan 
bewoners weer enthousiast verder. 
Intussen worden de plannen ge-
smeed. Heeft u nog goede ideeën of 
wilt u in het voorjaar helpen met het 
verder inrichten van de buurttuin? 
Neem dan contact op met Bert van 
Geel via b.vangeel@hotmail.com.  
Bert van Geel

Buurttuin Maardijk

Bedankt
Onder deze noemer bent u, lezer (es) 
benaderd om u met uw e-mailadres 
bekend te maken. Daar stond en staat 
een prijsje tegenover, hebben we 
ook kenbaar gemaakt. De afgelopen 
weken zijn er veel reacties geweest, 
maar helaas niet van het adres, dat 
we op de kaart van Almelo hadden 
“geprikt”. We hebben het prijsje, dat 
was gereserveerd voor deze ronde, 
middels een loting tussen de in-
zenders, toegewezen en bezorgd. 
De bloembollen, deze keer, gingen 
direct in de grond werd me dankbaar 
meegedeeld. Opnieuw worden de 
voor de redactie onbekende perso-
nen/lezers, die in aanmerking kun-
nen komen voor een bedankprijsje, 
op basis van een a-selectieve prik 
methode op naam van een straat en 
straatnummer geregistreerd. (Dus 
niet met de persoonsnaam, die is on-
bekend, evenals het e-mailadres) 

Maak u per e-mail bekend aan redac-
tieveurbode@live.nl met uw naam 
en woonadres en grijp uw kans zodat 
u dat prijsje wordt bezorgd. Doel van 
deze actie is het gaan beschikken 
over uw e-mailadressen opdat we 
straks de eerste digitale Veurbode 
aan u kunnen leveren. Aan u vervol-
gens weer het recht om te melden 
dat u dat niet wilt ontvangen natuur-
lijk. Reageer dus even per e-mail aan  
redactieveurbode@live.nl, daarvoor 
geldt dit bedankt. De redactie.

Bedankt
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Dit keer Dierenspeciaalzaak Jan de Roo. Inmiddels in onze wijk en specifiek 
op, aan en in het Vincent van Goghplein bekend. U moet dan weten dat va-
der De Roo startte met een handel in diverse zaden en met name als depot 
voor Wouda’s Zaden in een schuur op het adres Bornerbroeksestraat 167 te-
genover de Egbertus Kerk. Dat betekende ook uitventen bij afnemers in de  
omgeving zoals Vriezenveen, Westerhaar, Vroomshoop enzovoort. 

In 1962 verhuisde de zaak naar de andere kant van het spoor, naar onze wijk 
en wel aan de Bornerbroeksestraat 112. Er was meer ruimte en de handel 
werd uitgebreid met gereedschappen, zaden voor bieten, knollen enz. Het 
bezoeken van de boeren in de omgeving van Almelo ging intussen al met 
een vrachtauto. In 1969 werd de zaak nog weer eens uitgebreid en verbouwd. 
Jan de Roo rondt intussen zijn technische opleiding af, maar besluit toch na 
en in overleg met de firma Wouda’s Zaden toe te treden tot de zaak. In eer-
ste instantie onder de verplichting van minimaal 80% afname van Wouda 
producten. 

De zaak wordt uitgebreid met o.a. bloempotten, grasmachines en de daarbij 
horende reparaties. Ook volgt de overstap naar meer handel in dierenvoe-
ding zoals hondenvoer met zelfs prefab maaltijden, die met warm water een 
prima voeding zijn. Ook bloembollen, planten, struiken en zelfs bomen zoals 
appel- en perenbomen doen zijn intrede. De klanten vanuit het buitengebied 
worden bediend op basis van bestelboekjes en of brieven in de envelop. 

Door de bereikbaarheid’s problemen aan de Bornerbroeksestraat vanwege het 
werk aan hetverdiepte spoor volgt verhuizing naar het Vincent van Gohplein. 
Onder anderen de crisis is er de oorzaak van nog eens een verhuizing, nu naar de 
huidige stek. Een goede plek en een fijn publiek ook voor de toekomst, inmid-
dels met al weer een tien jaar steun van zijn zoon. Steun overigens, die door de 
jaren heen door alle leden van de gezinnen en medewerkers ruimschoots is en 
werd geleverd in het familiebedrijf.

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

JM

Adverteerder in het zonnetje
Scoop verbindt mensen die graag 
iets voor een ander willen beteke-
nen. Wilt u iets voor een ander be-
tekenen? Heeft u iets waar u goed 
in bent waarmee u een ander uit de 
brand kunt helpen? Vertel het ons. 
Wij helpen u om uw ‘talent’ in te 
zetten. Voor u misschien een kleine 
moeite, maar voor uw medemens 
een wereld van verschil! 

Bij Scoop Vrijwilligers vindt u een 
ruime keuze aan vrijwilligerswerk in 
vele sectoren. Zoekt u (langdurig) 
vrijwilligerswerk of kiest u voor een 
eenmalige klus? Wij bemiddelen u 
graag naar een functie die bij u past! 
Vrijwilligerswerk heeft u veel te bie-
den: meer contacten met anderen, 
beter benutten van uw kennis, vaar-
digheden en creativiteit, een zinvolle 
en gewaardeerde vrijetijdsbesteding 
en verruiming van uw horizon.

www.scoopwelzijn.nl/vacaturezoe-
ken of  0546 544 110, vrijwilligers@
scoopwelzijn.nl, Bibliotheek Almelo 
(1e etage) Het Baken 3 7607 AA  
Almelo, Openingstijden: Dinsdag en 
donderdag 10.00 – 17.00 uur Woens-
dag 10.00 – 14.00 uur 

Scoop vrijwilligers

Spreekuur wijkteam 
Almelo

Elke laatste woensdag van de maand 
is er van 09.30 – 11.30 uur een open-
baar spreekuur in het wijkcentrum. 
Sylvia Schuite – stadsdeelcoördina-
tor, AnneMarie Pleijhuis – wijkon-
dersteuner van Scoop, Jan Pleijhuis 
– stadsdeelbeheerder groen en 
Henk Buis – wijkagent zitten dan 
klaar voor al uw vragen. Die vraag 
kan variëren van een losliggende te-
gel en waarom daar niks aan wordt 
gedaan tot parkeerklachten. En van 
rondslingerend vuil tot geluidsover-
last enzovoort. Kom praten, er is al-
tijd een kopje koffie  !!  

JM
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Hallo beste lezers, velen onder u zul-
len wel denken daar komt zij ook 
weer aan en dan is dat ook zo, maar 
toch wilde ik de lezers die mij of de 
sites die ik beheer nog niet kennen 
daar nog even op attenderen. Sinds 
2012 beheerde ik eerst de ossenkop-
pelerhoekisonzewijk website. Daar 
ben ik 1 januari 2015 mee gestopt, 
aangezzien ik vanaf 27 oktober 2014 
van het eigen wijkplatform een web-
site in beheer heb gekregen. 

Deze site heet www.veurbode.nl 
en ik plaats daar allerlei artikelen op 
die betrekking hebben op de wijken  
Ossenkoppelerhoek, Beeklust en  
Groeneveld. Dit kunnen eigen geschre-
ven artikelen zijn, maar ook ingezon-
den artikelen naar veurbode@gmail.
com worden op deze site geplaatst. 

Tevens beheer ik namens het wijk-
platform sinds september 2014 een 
facebooksite www.facebook.com/
ossenkoppelerhoek.isonzewijk 
daar komen ook allerlei artikelen 
en gebeurtenissen uit de wijk op te 
staan, maar ook daar bent u vrij om 
zelf eens iets te plaatsen. Dus ik zou 
zeggen kom eens naar de sites of 
stuur eens een artikeltje op of plaats 
er zelf eens één op de facebook site. 
Ook wel leuk, u kunt ook altijd een 
reactie achterlaten op een artikel 
zowel op www.veurbode.nl als op 
www.facebook.com/ossenkoppe-
lerhoek.isonzewijk Graag zie ik jullie 
op de sites en anders op de wijkplat-
formbijeenkomsten en/of andere 
activiteiten in de wijk. 

H.W. 

De taal van digitaal
De Klup Twente heeft keuze genoeg; Het Meester Siebelinkhuis van stich-
ting de Klup Twente is al meer dan 45 jaar werkgever voor heel veel vrijwil-
ligers. De mensen die De Klup Twente helpen, doen de meest uiteenlopende 
werkzaamheden. Heeft u een beetje tijd beschikbaar? Kom ons helpen, want 
De Klup heeft u nodig! Heel veel mensen in de wijk lopen, fietsen en rijden 
dagelijks langs het Siebelinkhuis, maar zijn er nooit binnen geweest. Heel be-
grijpelijk. Jarenlang was het Siebelinkhuis er echt uitsluitend en alleen voor 
mensen met een beperking. Maar die tijden zijn geweest. Het Siebelinkhuis is 
nu een voorziening voor mensen met èn zonder een beperking en staat open 
voor heel veel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Daardoor integreren en participeren mensen met een beperking steeds mak-
kelijker en beter. In en buiten het Siebelinkhuis worden intussen meer dan 50 
verschillende activiteiten aangeboden en die worden stuk voor stuk uitge-
voerd door vrijwilligers. Zij organiseren de activiteiten en begeleiden de men-
sen met een beperking. Of het nu om koken, bloemschikken, handwerken, 
buitenschoolse opvang, gamen of sporten gaat. Er zijn ook veel vrijwilligers 
die zorgen voor de randvoorwaarden: de chauffeurs, de klusjesmensen, admi-
nistrateurs en tuinierders – om er maar wat te noemen. Waar nodig krijgen ze 
ondersteuning van beroepskrachten, maar heel veel vrijwilligers weten pre-
cies wat ze willen, kunnen en gaan doen. Sommige vrijwilligers komen iedere 
week, anderen een paar weken achter elkaar en weer anderen een keer in het 
jaar. Zij treffen bij De Klup Twente een leuke, enthousiaste organisatie, leren 
er heel veel nieuwe mensen kennen en worden één keer in het jaar onthaald 
op een leuke vrijwilligersavond. Met hapje en drankje.

In totaal zijn er zo’n 450 mensen die bij De Klup Twente helpen. En geloof 
het of niet: De Klup Twente heeft desalniettemin nog (dringend) een aantal 
extra handen nodig. Heeft u interesse? Laat het weten. Er zijn functies te over. 
Er is met name grote behoefte aan: chauffeurs die overdag en of ’s avonds 
mensen willen ophalen en weer thuis brengen, aan tuinliefhebbers die af en 
toe een uurtje  willen knippen, vegen of onkruid trekken in de prachtige be-
leef- en beweegtuin. Verder zoeken we ook vrijwilligers die één keer in de 
drie maanden het tijdschrift Schik willen bezorgen of  mensen die af en toe 
een advertentie willen verkopen voor het tijdschrift Schik. Vrijwilligers voor 
het recreatief zwemmen en zwemlessen in Almelo of vrijwilligers die kunnen 
stijldansen of vrijwilligers die incidenteel willen helpen in het gamecentrum 
FUN-IE-FIT en evenementen.

Wilt u vrijwilligerswerk doen? We heten u van harte welkom. Informeer naar 
een van de genoemde functies of alle andere mogelijkheden bij Jolanda@
deklup.nl, Bellen kan ook: 06 14465288. 

Leuke jobs in eigen wijk

Uw  
advertentie 

hier??
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 9 september 2015

Voorzitter Nico van de Vliet opent de 
vergadering en heet iedereen wel-
kom. Als eerste krijgt Anja Timmer het 
woord: de Gemeente is nog op zoek 
naar 15 miljoen aan bezuinigingen. 
In de 1e week van oktober wordt de 
begroting voor 2016 besproken in de 
gemeenteraad. De Gemeente heeft in-
middels al afscheid genomen van 140 
fte personeel. Er gaat ingezet worden 
op integraal beheer van het openbaar 
groen. Voorbeeld is het Groeneveld, 
waar 1 bewoner zelf snoeit. Ook is de 
Gemeente bezig met de wijkagenda’s, 
kijken en luisteren naar wat gaande is 
in de wijken. Zaterdag 12 september 
is er Open Monumentendag, start om 
10 uur in de Rietmavo.  Zondag 27 sep-
tember is er de Nationale Burendag. 
Deze wordt voor onze wijken gehou-
den op het terrein van de Almelooose 
Cuyp, ’s-middags van 13 tot 17 uur. Er 
is een schets opgedoken van de stich-
ting Parkstad inzake het Rembrandt-
veld. Welke gevolgen dit heeft voor het 
veld wordt nog uitgezocht. De voorzit-
ter bedankt Anja voor haar inbreng. 

Peter van Heteren neemt vervolgens 
het woord namens het Armoede-
pact. Het Armoedepact heeft 3 slo-
gans: “Samen zijn we sterker”, “Ar-
moede raakt ons allemaal” en “Het 
begin van meer en beter”. Men is in 
2009 gestart met het Armoedepact 
met als doel: verlichting van armoe-
de. Er is geen geld; wel is er een gift 
ontvangen, welke is doorgegeven 
aan hulpverlenende stichtingen. 
Men werft geen leden, maar werkt 
enkel met vrijwilligers. In december 
is er een familiedag/conferentie voor 
allen die meewerken. Er zijn diverse 
instanties die aan het Armoedepact 
meewerken, ook de politie is een 
paar jaar geleden aangeschoven. Er 
is thans een verbinding met Saxion, 
die zaken evalueert en verder ont-
wikkeld. In Almelo wonen ong 33.000 
gezinnen, waarvan er 4.500 onder de 
welstandsgrens leven. Wethouder 
Cornelissen heeft € 75.000 beschik-
baar gesteld aan de partners van het 
Armoedepact. Voorzitter Nico merkt 

op dat hij contact heeft gehad met 
de diaconie van de Pniëlkerk en de 
Elisakerk. Mensen in nood kunnen 
hen niet vinden. Hiervoor wordt een 
oplossing gezocht. Nico bedankt Pe-
ter voor zijn bijdrage aan de avond.  

De heer Klein Kromhof neemt het 
woord namens een aantal omwo-
nenden van de voormalige stads-
bank. De voormalige stadsbank is 
verkocht en wordt thans omge-
bouwd tot woonhuis annex bedrijfs-
ruimte. Tevens is er een vergunning 
verleend door de Gemeente voor het 
bouwen van een loods c.q. garage. 
Bij de omwonenden is grote onge-
rustheid ontstaan over met name de 
garage, reden voor het indienen van 
een groot aantal bezwaarschriften. 
Inmiddels zijn door de LAS vragen 
gesteld in de gemeenteraad. Een uit-
gebreid verslag hierover én de vra-
gen van de LAS vindt u verderop in 
deze krant. 

Herman Beckers neemt dan het 
woord namens de buurtcoaches. 
Eind mei was het einde van het pro-
ject buurtcoaches. Er is besloten om 
door te gaan en de wijk in te gaan. Er 
wordt een activiteitenplan gemaakt 
voor 2016. Men wil beginnen met de 
wijk Beeklust. Het project “Dag van 
de Lach” wordt nieuw leven ingebla-
zen. De agenda moet klaar zijn in no-
vember, zodat in december subsidie 
kan worden aangevraagd. De oor-
spronkelijke taak van de buurtcoa-
ches, hulpverlening, gaat niet verlo-
ren, maar wordt onderdeel van de 
nieuwe plannen. 

Sylvia Schuite: elke laatste woensdag 
van de maand is er van 09.30 – 11.30 
uur een openbaar spreekuur in het 
wijkcentrum. Sylvia Schuite – stads-
deelcoördinator, AnneMarie Pleijhuis 
– wijkondersteuner van Scoop, Jan 
Pleijhuis – stadsdeelbeheerder groen 
en Henk Buis – wijkagent zitten dan 
klaar voor al uw vragen. Nico be-
dankt Herman voor zijn inbreng. 

Na de pauze neemt Christa ten Hove 
van Scoop het woord over de vrijwil-
ligersbank. Het doel hiervan is vraag 
van allerlei instanties, verenigingen 
e.d en aanbod van potentiële vrijwil-
ligers bij elkaar brengen. Werkzoe-
kenden kunnen terecht bij digitale 
vacaturebank van Scoop (op www.
scoopwelzijn.nl) of persoonlijk bij 
Scoop langsgaan (in de centrale bi-
bliotheek). Reacties op de vacatures 
komen terecht bij de organisatie die 
de vacature heeft geplaatst. Er vindt 
wel een soort screening plaats met 
betrekking tot de sollicitant. Nico  
bedankt Christa voor haar inbreng. 

Het verslag van de vorige openbare 
vergadering wordt goedgekeurd 
met dank aan de notulist. 

Volgens de verenigingsstatuten 
moet er een rooster van aftreden 
(van de bestuursleden) gemaakt 
worden. Dit rooster zal de volgende 
openbare vergadering klaarliggen.

Johan de Ruiter van het Rembrandt-
fiësta heeft zich voor 2016 niet meer 
beschikbaar gesteld voor een be-
stuursfunctie. Thans vervult hij de 
functie van voorzitter én penning-
meester. Ook de secretaris stopt in 
2016. Het Rembrandtfiësta zit dan 
zonder dagelijks bestuur. Men is 
thans wel in gesprek met enkele kan-
didaten. Maar als iemand interesse 
heeft in een bestuursfunctie, neemt 
u dan aub contact op met iemand 
van het huidige bestuur.

Almelooose Cuyp: Op 27 septem-
ber wordt op de Almelooose Cuyp 
de burendag gehouden van 13 – 17 
uur. Het thema is: Proef en beleef de 
Ossenkoppelerhoek. 

Op 31 oktober wordt er in en om het 
wijkcentrum een buurtdag georga-
niseerd. Op deze dag kunnen alle 
groepen, die actief zijn in het wijk-
centrum, zich presenteren. Met deze 
dag hoopt men te bereiken, dat alle 
buurtbewoners zich uitgenodigd 



Thema

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

25 november 2015 om 19.30 uur in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat.

“Omzien naar elkaar”

De Pniëlkerk en de Elizakerk kunnen veel betekenen voor onze wijk en haar bewoners. 
Vertegenwoordigers van deze kerken zullen u hierover nader uitleg geven.

U krijgt deze avond tevens uitleg over het project “De Buurvrouw”, een initiatief van en 
voor mensen die hulp zoeken. Dit onderwerp is de 

 vorige keer blijven staan en zal vanavond aan de orde komen.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 25 november 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
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Het bestuur wil u graag betrekken in plannen en of thema’s. Wilt u mee praten en of 
contact, meldt u bij secretaris Hans Bijker (jbijker48@gmail.com )  

Ook handig kennis te nemen van de sluitingsdata voor uw teksten voor wijkkrant de Veurbode !!! 
Zie hiervoor de informatie op pagina 10. Kijk voor de foto's op www.veurbode.nl

voelen om vaker in het wijkcentrum 
te komen en zich welkom te voelen.  
Jan Aaldenberg roept, op verzoek van 
Evert Draaier, iedereen op om mee te 

doen met Almelo Allee, een sportief 
evenement, welk gehouden wordt op 
zondag 20 september. Aangezien er 
geen vragen zijn voor de rondvraag be-

Vooraf is het natuurlijk altijd een heel 
gedoe, hoe steek je dat nu in elkaar 
opdat mensen komen, elkaar treffen 
en in gesprek gaan, de doelstelling van 
Burendag. De door Ptissam Tazi van 
Scoop bij elkaar gevraagde mensen 
hebben uiteindelijk besloten te gaan 
voor de datum zondag 27 september 
en locatie de Almelooose Cuyp, hoek 
Rembrandtlaan en Maardijk. 

Diverse organisaties, werkzaam en 
of woonachtig in de wijk, worden 
uitgenodigd om hun achterban mee 
te nemen. Representatieve, dus hun 
cultuur of buitenlandse achtergrond 
afkomstige hapjes doen het altijd 
goed. Om dat te organiseren en te 
voorkomen dat een enkeling zich 
vol eet en anderen niets meer kun-
nen krijgen wordt een bonnenkaart 
gemaakt. Die kaart geeft met de in-

vulling van naam en adres recht op 
deelname aan verloting. Het was 
mooi weer en de belangstelling re-
delijk. Jammer dat de pannenkoeken 
niet lukten, de Nederlandse inbreng 
was dus qua hapjes gering. 

De Poolse worst daarentegen heer-
lijk. Ook de soep smaakte naar meer. 
Heel lekker 
waren ook de 
Turkse hapjes. 
Naar wat ik er 
van kon zien 
bleef er niet 
veel over. De 
jeugd intus-
sen kon zich 
v e r m a k e n 
met het grote 
springkussen, 
een paar han-
digheidsspe-
len en niet te 

vergeten de limonade koe. Er is wel 
geprobeerd van de aanwezige clubs 
met een buitenlandse achtergrond 
muziek te draaien, maar helaas wat 
te weinig aanbod. Al met al een  
gezellige middag!! 

JM 

Burendag september 2015

dankt Nico iedereen voor de aanwezig-
heid en de inbreng en nodigt iedereen 
uit om nog even na te praten onder het 
genot van een drankje en hapje. 
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(Helleborus niger),

De kerstroos is in veel tuinen te 
vinden. De prachtige wit tot lichtroze 
getinte bloemen vormen in de win-
ter een welkome afleiding in onze 
kalende tuin. Als je volop van deze 
plant wilt genieten, kun je hem het 
beste op een plek zetten waar hij 
goed te zien is en waar je regelmatig 
langs loopt. 

De naam kerstroos kreeg de plant 
omdat hij meestal tijdens de Kerst-
dagen bloeit. De geslachtsnaam  
Helleborus ontstond uit de woorden 
helein (= doden) en bora (= voed-
sel). De soortnaam niger (= zwart)  
-verwijst naar de donkere wortelstok. 

Vooral de wortel en de zaden bevat-
ten giftige bestanddelen, waar je 
ziek van kunt worden! Bij aanraking 
kan de plant jeuk en pijnlijke vingers 
veroorzaken. 

Vroeger was de kerstroos gebruikt als 
wapen tegen de vijand. Alexander de 
Grote zou aan een overdosis overle-
den zijn. Eigenlijk moet de plant nies-
kruid heten, want van het opsnuiven 
van de tot poeder gemalen wortel ga 
je niezen, omdat het een prikkelen-
de werking op de slijmvliezen heeft. 
Men dacht vroeger dat een patiënt 
na een niesbui sneller zou genezen. 

Wij wensen nog steeds iemand 
gezondheid nadat hij heeft geniesd. 

Omdat kerstrooswortels stoffen  
bevatten, die hallucinaties veroorza-
ken, werden ze door heksen verwerkt 
in heksenzalf. Ze smeerden zich daar-
mee in om te kunnen vliegen en on-
zichtbaar te worden. 

Door kerstrooswortels boven het 
vee heen en weer te bewegen onder 
het uitspreken van toverspreuken, 
werden de dieren beschermd  tegen 
kwade geesten. 

In de Griekse mythologie genas de 
schaapsherder Melampus met de 
kerstroos de twee aan razernij lij-
dende dochters van koning Proitos. 
Toen slangen hem tijdens zijn slaap 
de oren hadden gelikt, kon de herder 
bij het ontwaken de stemmen van de 
vogels verstaan en aan mensen de 
toekomst voorspellen.

In een oude legende hoorde een arm 
boerenmeisje van de geboorte van 
Christus in een stal bij Bethlehem. Ze 
wilde op kraamvisite komen, maar  
ze was te arm om een cadeautje mee 
te nemen. Ze huilde dikke tranen. 
Op de plekken, waar haar tranen de 
sneeuw lieten smelten, bloeiden op-
eens prachtige  bloemen: de kerstro-
zen. Zo kon het meisje als geschenk 
een bos bloemen plukken. 

Nu, 2015 jaar later, kun je de kerst-
roos nog steeds een godsgeschenk 
noemen.

Wiepke van de Vliet - Dijkstra

De Kerstroos
Het overtreden van spelregels heeft 
consequenties. Dat is in de sportwe-
reld zo, maar geldt evenzeer of mis-
schien nog wel meer in het verkeer. 
De vrijheid om met de auto op de 
linker weghelft te rijden is er niet, dat 
levert een boete op. Nog erger als die 
vrijheid die je jezelf toestaat leidt tot 
een frontale botsing, erger dan een 
geldboete ! In het wijkgedeelte tus-
sen Rembrandtlaan en Jan Toorop-
straat geldt een verplichte rijrichting 
of wel éénrichting verkeer sedert 01 
– 06 - 2000. 

Dat is gemeentelijk vastgelegd in een 
zogenoemd delegatiebesluit met de 
toevoeging dat dit wenselijk was van-
wege de doorstroming en de verkeers-
veiligheid. De ondertekening was door 
toenmalig wethouder Sjoers. Er waren 
geen bezwaren van bewoners, dus 
een unaniem besluit! Ook geldt een 
30 kilometer zone, dus een limiet aan 
de snelheid. Helaas lijden velen aan 
geheugenverlies of gebruiken hun bril 
niet want bij herhaling wordt er met 
een auto nog tegen de verplichte rij-
richting in gereden. Een overtreding 
door zowel de daar wonende bewo-
ners als door bezoekers. 

Het is misschien niet een kind van 
die chauffeur die de dupe wordt van 
dat verkeerd rijden, maar het kan 
ook uw kind zijn dat daar speelde 
en nu nooit meer!!  De regels gel-
den ook als u haast hebt of “oh” het 
is maar een klein stukje, fout, fout!! 
Misschien dat Henk Buis, de wijk-
agent, toch eens het boekje bekeu-
ringen moet trekken en gaan schrij-
ven. Let wel zo’n bekeuring kost 
€220,- Waar zijn we mee bezig door 
zó nonchalant met de veiligheid van 
de spelende kinderen om te gaan 
!!!! Over het goede voorbeeld in het 
kader van opvoeding van jeugd zullen 
we het dan maar helemaal niet hebben.

G.L.

Spelregels
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Heeft u wel eens van `Vier het Leven` 
gehoord?

Stichting Vier het Leven bestaat tien 
jaar en organiseert culturele activi-
teiten van deur-tot-deur voor ou-
deren. U wordt van huis opgehaald 
door een gastvrouw of gastheer en 
in het theater verwelkomd met koffie 
of  thee. Samen met anderen geniet 
u van de voorstelling en in de pauze 
staat er een drankje klaar. Na afloop 
wordt u weer veilig thuisgebracht. 
Samen uit, samen genieten! In het 
programmaboekje van Vier het Le-
ven Regio Almelo staan de data en de 
prijzen van de geselecteerde voor-
stellingen. Deze prijzen zijn inclusief 
de geboden diensten van Vier het 
Leven. Mocht u geïnteresseerd zijn 
of meer informatie willen, kunt u bel-
len met het centraal bureau van Vier 
het Leven: 035 – 524 51 56 (ook voor 
inschrijving en/of het ontvangen van 
het programma voor Theaterhotel en 
Hof 88). U kunt ook voor informatie 
terecht bij één van de vrijwilligsters, 
telefoonnummer: 0546 – 815 910.  

Brenda Peterson.

Vier het Leven!

Wie zijn wij

Baptistengemeente De Bron is een 
kerk voor jong en oud. Sinds 1999 zijn 
we gevestigd in de Ossenkoppeler-
hoek aan de Adriaen Brouwerstraat 2 
(aan het Rembrandtveld). We zijn erg 
blij met deze locatie in de wijk. Men-
sen hebben elkaar nodig. Ons doel is 
dan ook om samen te groeien in ons 
geloof en dit met elkaar te delen. We 
hebben veel contact met andere ker-
ken en instellingen in Almelo en on-
dersteunen maatschappelijke doe-
len, zoals De Boodschappenmand.

Wat doen we op zondag

Elke zondagmorgen om 10.00 uur 
komen we bij elkaar om te zingen, 
te bidden, uit de Bijbel te lezen en te 
ontdekken wat God tot ons te zeg-
gen heeft.Voor de kinderen tot 4 jaar 
is er een crèche en kinderen van 4 tot 
11 jaar zijn van harte welkom in de 
Zondagsschool. Na de dienst drinken 
we koffie/thee in onze ontmoetings-
ruimte. Een mooi moment om elkaar 
persoonlijk te ontmoeten. U bent 
van harte welkom om een dienst bij 
te wonen.

Baptistengemeente De Bron
Activiteiten

Naast de diensten op zondag zijn er 
verschillende vaste activiteiten. 

• Crossroads: Jeugdgroep 11 t/m 14

• Lighthouse: Jeugdgroep 15+

• Bijbelstudiegroepen

• Vrouwenvereniging

• Zangkoor

• Muziekteams

Ook organiseren we regelmatig an-
dere activiteiten zoals thema-avon-
den of een gezamenlijke maaltijd. Ie-
dere herfstvakantie zijn de kinderen 
van de basisschool drie dagen lang 
welkom voor het Vakantie Kinder 
Feest. 

Meer info; Kijk ook eens op www.
debron-almelo.nl of volg ons op 
Facebook. Voor meer informatie kunt 
u ook contact opnemen met onze 
voorzitter Richard Steunenberg via 
06-10370849. 

De redactieleden van de Veurbode 
wensen iedereen fijne feestdagen

en een 
gelukkig en gezond 2016

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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Elke eerste zaterdag van de maand is de inzameling van oud papier bij 
de Pniëlkerk. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de blauwe con-
tainers van de gemeente. Het steunen van het werk van de vrijwilli-
gers van de Pniëlkerk, die zich inzetten om geld voor goede doelen bij-
een te brengen door dat oud papier te verzamelen en te verhandelen 
verdient ook aandacht. Beiden dient de gedachte dat we onze midde-
len hergebruiken en is nodig in de meest brede zin. Van oude tafelpoot 
tot oude afgedragen jas en van geleegd groenteblik tot lege jampot.  
            JM

De wijkagent roept op:
‘Meld misdaad, desnoods anoniem’ Iedereen kan 
een steentje bijdragen aan een veilige samenleving. Ie-
dereen heeft belang bij een veilige wijk. Ik roep u daar-
om op om altijd melding te doen van een misdrijf. Des-
noods anoniem. Dat kan via het gratis telefoonnummer 

0800-7000 of de website www.meldmisdaadanoniem.nl van de onafhanke-
lijke stichting M. Waarom doet niet iedereen melding? “Uit angst voor wraak 
bijvoorbeeld. Wat als de dader een bekende is? Wat als je hem tegenkomt? Je 
kunt daar soms echt van wakker liggen. Het kan ook zijn dat je er tegenop ziet 
om te moeten getuigen in de rechtszaal.”

In dat geval geldt dus: meld misdaad anoniem. Hoe anoniem is dat dan? Bij M. 
staat de nummerweergave altijd uit. Men vraagt niet naar de naam van een 
beller en wil die ook niet weten. De gesprekken worden niet opgenomen en 
de verwerking van de melding is beveiligd. 

Hoe verloopt zo'n gesprek? Stel: je vermoedt dat verderop in de straat een 
hennepkwekerij zit. Je belt 0800-7000 en vertelt je verhaal. De centralist aan 
de telefoon neemt de melding op en vraagt zo veel mogelijk feiten. Alleen als 
de informatie bruikbaar genoeg is voor de politie om ermee aan de slag te 
gaan, geeft M. de informatie aan ons door. Wij vergelijken de informatie met 
informatie in de politiesystemen. Misschien is er al eerder een inval gedaan, 
zijn er al andere signalen of meldingen, enzovoorts. Wij beslissen dan of we 
actie ondernemen.

Kun je ook online melden? Dat kan. Melden hoeft niet per telefoon, maar 
kan ook via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Rechts bovenin zit 
een grote, rode knop: ‘anoniem melden’. Als je daarop klikt, kun je lezen hoe 
online melden werkt, of je kunt direct doorklikken naar het online formulier.

Welke zaken kun je bij M. melden? De stichting M. maakt geen onderscheid 
tussen ‘lichte’ en ‘zware’ criminaliteit. Van moord en verkrachting tot mishan-
deling - ook huiselijk geweld - en pesten. Daarnaast is de meldlijn bedoeld 
voor fraudezaken, zoals oplichting, verzekeringsbedrog, valse creditcards, 
hennepkwekerijen en illegale handel en opslag van vuurwerk.

Waar is M. niet voor bedoeld? De meldlijn is niet bedoeld voor situaties waar 
andere mogelijkheden voor zijn. Heb je met spoed politie nodig, dan bel je 
112. Heb je wel politie nodig, maar is er geen haast bij, dan bel je 0900-8844. 
Ook is M. er niet voor aangiftes, klachten en meldingen van verkeersovertre-
dingen of overlast en dergelijke. M. is tenslotte geen onderdeel van de politie, 
maar een onafhankelijke instantie die meldingen doorgeeft.

Uw wijkagent, Henk Buis. 

Ook goed om even aan te denken

Bij een vereniging staan zaken 
over hoe een bestuur moet wer-
ken, wat er wel en wat er niet ge-
daan moet worden,  in de statu-
ten. In de statuten van inmiddels 
Vereniging Wijkplatform Ossenkop-
pelerhoek Beeklust & Groeneveld 
staat er sedert de ondertekening 
van december 2013 o.a. dat er 
een rooster van aftreden moet 
komen. Bestuursleden mogen in 
principe niet langer dan twee keer 
drie jaar lid zijn van het bestuur 
daarom is het zinvol aan te geven 
hoe de volgorde van aftreden gaat 
worden.

Bij voorkeur ook zò dat niet in één 
keer alle bestuursleden hun twee 
keer drie jaar hebben volgemaakt 
en het bestuur in zijn geheel plaats 
moet maken voor opvolgers. Maar 
….. het betekent wel dat er nieuwe 
kandidaten gezocht en gevraagd 
moeten worden. 

Omdat al in 1996 de gemeente het 
wijkplatformbestuur bombardeer-
de tot representatief orgaan – het  
orgaan dat de mening vertegen-
woordigde van de hele wijk – is 
een zo divers mogelijke samenstel-
ling van dat bestuur nodig. Dus van  
advocaat tot timmerman. Maak eens 
contact, opdat we eens kunnen pra-
ten en uitleggen. Ja, u opgeven als 
kandidaat mag ook natuurlijk, maar 
u eerst uitgebreid laten informeren 
werkt vaak beter. 

Bent u zelf niet te porren, misschien 
kunt/wilt u een kennis of vriend(in) 
op de aanstaande vacatures in ons 
wijkplatformbestuur wijzen?

Bij voorbaat dank!!  
Bestuur wijkplatform,

Rooster van aftreden
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We zitten momenteel in het koude(re) seizoen, maar wat krijg ik toch altijd 
een warm gevoel als ik in de Ossenkoppelerhoek kom. En dat heeft niet in het 
minst te maken met de kleurrijke samenstelling van deze wijk. De burendag 
Ossenkoppelerhoek aan de Rembrandtlaan op 28 september, georganiseerd 
door de werkgroep Almelooose Cuijp stond in het teken van proef en beleef  de 
Ossenkoppelerhoek. Prachtig om te zien hoe op een zonnige zondagmiddag 
verschillende culturen hun succesgerechten presenteerden. Terwijl de kinde-
ren deelnamen aan de verschillende activiteiten namen de (groot) ouders de 
gelegenheid om kennis te maken en of/bij te praten met hun buren.

Bij het integratiediner Ossenkoppelerhoek op 8 oktober in de Driehoek werden 
we aangenaam verrast door de kookkunst van de werkgroep Kleurrijk koken. 
Ter gelegenheid van het nationale integratiediner hadden zij de cliënten van 
AB-groep, de werkgroep Almelooose Cuijp en het wijkplatform Ossenkoppeler-
hoek  uitgenodigd om samen te eten maar uiteraard ook weer kennis te maken 
met elkaars cultuur en eetgewoonten. Twee prachtige voorbeelden van wat 
het zo bijzonder maakt om in deze wijk te wonen en te werken.

Tijdens  de wijkplatformavond in september  werd er uitleg gegeven over het 
(stedelijk georganiseerde) Armoedepact door de aanjager hiervan; Peter van 
Heteren van de Gemeente Almelo.  Het Armoedepact is een netwerkorga-
nisatie waarbij verschillende organisaties zich over de armoedeproblematiek 
in Almelo buigen en ook praktisch proberen een steentje bij te dragen aan 
verlichting van deze problematiek. Peter was zo enthousiast over het wijk-
centrum en  hetgeen daar allemaal plaats vond dat hij de eerstvolgende bij-
eenkomst van het Armoedepact heeft georganiseerd in de Driehoek en ook 
het wijkplatform Ossenkoppelerhoek de gelegenheid heeft gegeven om zich 
te presenteren.

Tijdens diezelfde wijkplatformavond hebben de omwonenden van de “oude 
stadsbank” aan de Andreas Schelfhoutstraat hun zorg uitgesproken over de 
bedrijfsontwikkeling op dit terrein. Inmiddels heeft op 7 oktober in een geza-
menlijke bijeenkomst voor alle omwonenden een beleidsmedewerker van de 
gemeente Almelo uitleg en de stand van zaken weergegeven.  

Daarbij kwam ook de ontwikkeling van het braakliggende terrein naast de 
school ter sprake. Dit terrein is inmiddels gefatsoeneerd en wordt afhanke-
lijk van de weersomstandigheden ingezaaid met gras. Mochten er bewoners 
zijn die ideeën hebben voor een tijdelijke invulling van dit terrein dan zijn 
ze van harte welkom bij stadsdeelbeheerder Jan Pleijhuis. U vindt hem elke 
laatste woensdag van de maand (9.30-11.30 uur) tijdens het wijkspreekuur 
in De Driehoek. Ook de wijkagent, de wijkondersteuner van Scoop welzijn 
en de stadsdeelcoordinator van de gemeente Almelo zijn dan aanwezig. 

Van onze wijkwethoudster Anja Timmer Ik  nodigen u van harte uit om het 
wijkspreekuur te bezoeken, ken-
nis te maken of uw ideeën over 
uw woonomgeving met hen te  
bespreken. 

Anja Timmer

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

Woensdag - 4 november - 19.30 uur 
Woensdag - 2 december - 19.30 uur

Sluitingsdata Veurbode:  
5 februari 2016

Wijkplatformbijeenkomsten  
Deze vinden in principe plaats in het 
wijkcentrum de Driehoek.  
Aanvangstijd is 19.30 uur  
Op de woensdagen: 
voor dit jaar nog op 25 november.

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



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

twente milieu 800212
grofvuil 800200
rioolverstoPPing 541459
cogas 836660
cogas Buiten kantooruren 0800-9009
water (dag en nacht) 053-4826900
stadsdeelcoördinator  541548
servicedienst reggeland 810706
scooP welzijn 544100
oPenBaar vervoer 0900-9292
de driehoek 457742
contact groeneveld/wijkPlatform

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

Belangrijke  
telefoonnummers 
Alarm voor

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

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

ZorgZekerWonen

Wonen en zorg
zoals u dat wilt

Zo huurt u bij ZorgZekerWonen Comfort uw eigen 
appartement in een Carintreggeland Huis en kunt 
u allerlei comfortdiensten afnemen die het leven 
voor u veraangenamen. En op het moment dat u 
zorg nodig heeft, wordt dat voor u geregeld. 
Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, 
omdat u veel zorg en ondersteuning nodig heeft 
door lichamelijke beperkingen, dan kunt u terecht 
in een appartement met  ZorgZekerWonen
Verzorgd. Voor mensen met geheugenproblemen, 
is er ZorgZeker Wonen Als Thuis. Met de privacy 
van uw eigen kamer en de gezelligheid van een 
gezamenlijke huiskamer.

Wilt u meer weten over de verschillende 
 mogelijkheden van ZorgZekerWonen in een
Carintreggeland Huis of een keer komen kijken? 
Bel dan met 088-367 70 00 of kijk op
www.zorgzekerwonen.nl
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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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"Hoe zou de wereld eruit zien als 
ik een wens mag doen....." 

Dat is het thema van de expositie van 
51 kleurrijke schilderijen die op woensdag 11 november, 16:00 uur geopend 
wordt in het nieuwe Stadhuis van Almelo. De opening is voor genodigden gra-
tis. De expositie wordt gehouden nadat 51 kinderen uit groep 6/7 van verschil-
lende basisscholen van Almelo op het Rembrandtfiësta op 6 juni jl., als Rem-
brandtschildertje, een schilderij hebben gemaakt aan de hand van het thema 
"mijn hartewens". Er is werkelijk naar hartenlust geschilderd en er zijn dan ook 
heel verschillende, maar allemaal heel kleurrijke schilderijen ontstaan. Ga maar 
na, ieder die je vraagt zijn hartewens te uiten zal dat op een persoonlijke manier 
vertolken. Zo zijn er schilderijen met bloemen, dieren, onderwaterwereld en 
wat al niet meer. Ieder schildertje heeft zo zijn persoonlijke verhaal vertolkt. De 
schilderijen kwamen tot stand onder professionele begeleiding van Almelose 
kunstenaars.

Het project Rembrandtschildertjes bestaat al 14 jaar. Mijn voorganger, Gerda 
Kleinburink, heeft destijds het initiatief hiertoe genomen. Zij vindt het be-
langrijk kinderen kennis te laten maken met Kunst door zelf daarmee creatief 
aan de slag te gaan. Ieder mens kan de inspiratie hebben om iets bijzonders 
te ontwerpen. Door op jonge leeftijd hiervoor aandacht te hebben, kan dat 
de ontwikkeling hiervan op latere leeftijd bevorderen. Ik onderschrijf dat he-
lemaal en heb daarom met veel plezier dit project van haar overgenomen!

Tijdens de opening is elk schildertje aanwezig en zal verkleed zijn als tijdge-
noot van Rembrandt. Er zijn werkelijk prachtige kostuums voor ontworpen. Er 
zullen enkele sprekers zijn en natuurlijk kunt u de schilderijen bewonderen en 
in gesprek gaan met het schildertje.

De schilderijen blijven 3 weken in het Stadhuis van Almelo waarna ze op tour-
nee langs de deelnemende scholen gaan waar ze nogmaals 3 weken worden 
geëxposeerd.

Mariette Weersink,  Coördinator Project Rembrandtschildertjes

PS Onverwacht is er een heel goed bericht ontvangen! De Rembrandt-
schildertjes zijn als "goed doel" aangewezen door de Rotary Almelo en  
Ambt-Almelo voor wat betreft een deel van de opbrengst van de op han-
den zijnde Almelose Kunstveiling!

Mijn Hartewens.....

Ben jij tussen de 12 en 21 jaar en lijkt 
het je wat om samen met andere jon-
geren enkele missies te volbrengen 
in Overijssel? Voor je medemens en 
de natuur? Dan zijn we op zoek naar 
jou! Het zijn verschillende missies  
zoals bijv.: 

• Zwarte Piet spelen bij een  
 pepernoten middag bij de  
 Molen van Frans.

• Een uitdagende route app  
 maken voor je eigen dorp/stad.

• Helpen bij kinderactiviteiten  
 tijdens de oogstfeesten.

• Handen uit de mouwen tijdens  
 de Natuurwerkdag op 7 novem 
 ber. Er komen twee speciale jon 
 gerenplekken in Overijssel waar  
 je samen met veel andere jonge 
 ren buiten aan de slag gaat. 

• Fakkels, sleutelhangers en  
 vogelhuisjes maken van hout  
 uit onze eigen bossen. 

We zoeken 50 – 100 jongeren uit 
Overijssel die samen in 1000 uur de 
missies uitvoeren. Je kunt je inschrij-
ven voor 1 missie van een paar uur, 
maar je mag natuurlijk ook aan meer-
dere missies meedoen. Alle uurtjes 
helpen om de Challenge te halen. 

Is het gelukt, dan is er een groot 
eindfeest met muziek, hapjes en 
drankjes voor iedereen die heeft 
meegeholpen. Bij interesse ga naar 
http://1000greenhours.megage-
neration.com/ Klik op ‘Doe mee’ en 
registreer je. Na inloggen zie je alle 
missies duidelijk beschreven (incl. 
uitvoeringsdatum, locatie etc.) en 
kun je zelf kiezen aan welke missie je 
wilt deelnemen. 

Voor meer informatie: Joyce Lurvink 
Tel: 038 - 4540130 Mail: joyce@ymca.nl

De ‘1000 green hours 
challenge’ is van start 
gegaan!
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Dierendag 2015 

Bij de stadsboerderij, kinderboerderij zo u wilt, werd dit jaar even eerder dan 
5 oktober de dierendag al gevierd en wel op woensdag 30 september. Om al-
lerlei redenen zoals de professionele begeleidingsuren kwam dat even  beter 
uit. Eigenlijk is aandacht voor dieren, dierenverzorging en dierenleed iets wat 
elke dag wel aandacht verdient. 

De medewerkers van de kinderboerderij hebben er met medewerking van 
vele vrijwilligers een leuke happening van gemaakt. De winkel was open voor 
de verkoop van koffie, thee en limonade, maar natuurlijk ook voor de heerlijke 
appeltaart. Dàt kunnen ze bakken hoordaar. Een appeltaart bestellen voor uw 
verjaardag is ook een prima idee. Leuk natuurlijk om ook alle dieren even te 
bezoeken, de geiten, de jonge biggen; er is ondanks de bezuiniging nog wel 
wat te zien voor met name de jeugd!! Een aantal kramen met werkstukken, 
loterij en dat soort zaken completeerde het feestelijke terrein. Een geslaagde 
dag met mooi weer !!

JM

Ivoren wachters
Als je ongeveer  6 maanden bent 
krijg je je eerste melktandjes. 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 tandartsbezoek. Maar 
wat nou als je tachtig bent en het 
lukt niet meer om je tanden te poet-
sen of je kunstgebit te reinigen. Als 
het teveel energie kost om je tanden 
en mond bij de tandarts te laten con-
troleren.

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 voedsel-
brokken goed klein te malen zodat 
we ons niet verslikken en onze  maag 
en darmen het eten beter kunnen 
verwerken.  Dat is belangrijk om 
niet ziek te worden of ondervoed te 
raken.

GEDIPLOMEERD VOOR NOODSITUATIES

Met Newborn Life Support snel de beste hulp voor baby’s met ademhalings-
problemen

De kraamverzorgenden van Naviva Kraamzorg Elvira Leferink en Irma Kees-
maat hebben op 25 september het certificaat ‘Newborn Life Support’ be-
haald. Deze training is een initiatief van Medisch Spectrum Twente en wordt 
verzorgd door medisch specialisten. Doel is om de pasgeborene met adem-
halingsproblemen direct na de bevalling zo goed mogelijk te helpen. Juist 
op die kritieke momenten is het van levensbelang dat professionals goed op 
elkaar ingespeeld zijn en weten wat ze moeten doen.

‘Een pittige training’, vertelt Irma Keesmaat, ‘waarin we met kinderartsen, gy-
naecologen, verpleegkundigen en verloskundigen heel veel praktijkscenario’s 
hebben geoefend.’ Naast de praktijktraining hebben de kraamverzorgenden 
ook theoretische kennis opgedaan. ‘Dit diploma is een prachtige aanvulling 
van ons werk’, vult Elvira Leferink aan,  ‘We zijn erg blij dat Naviva ons de kans 
heeft geboden ons verder te verdiepen.’

Agnes Wiersma, manager kraamzorg van Naviva, is erg enthousiast met het 
resultaat.  ‘We zijn op de eerste plaats heel trots op onze collega’s, want de 
cursus is echt pittig. We vinden het uiteraard van groot belang dat de kraam-
verzorgenden van Naviva weten wat ze moeten doen als een pasgeborene in 
acute problemen raakt. De komende tijden willen we daarom meer van onze 
kraamverzorgenden deze training aanbieden.
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Van de redactie
Het laatste nummer van de Veur-
bode  in de jubileumjas ligt voor u. 
Zeker een historisch nummer van-
wege het feit dat deze wijkkrant al 
40 jaar bestaat, maar ook historisch 
natuurlijk omdat onze koppen op 
het buitenblad staan. Wij zijn de 
schrijvers, de bedelaars vanwege 
een advertentie, de vragers om een 
tekstuele bijdrage en zelfs hier en 
daar de bezorgers van wat er ge-
beurd in “onze’ wijk. 

Als amateurs een drukke, maar ook 
vooral leuke klus om voor u te doen. 
Heel veel, echt heel veel dank aan 
de winkeliers, die ons met hun ad-
vertentie steunen. Gaat u vooral 
naar hen toe voor uw boodschap-
pen. Immers wat u ver haalt is niet 
altijd lekkerder, goedkoper of beter. 
In ons september nummer riep ik u 
op toch de Burendag en de Buur(t)
dag te bezoeken om met elkaar in 
gesprek te komen, een vorkje te 
prikken. Korte reportages elders in 
deze Veurbode. 

Wij zijn ons als redactie bewust 
van het feit dat van een ieder veel 
gevraagd wordt, maar het minste 
wat u zou moeten doen is toch om 
u heen kijken. Er is veel moois en 
goeds; ik noem u, bijvoorbeeld, de 
versierde fietsen als opvrolijk mo-
nument in deze wijk. Maar …. ook 
narigheid, teveel om op te noemen. 
Draag uw steentje bij. Helpen met 
Nederlandse taal of Kleurrijk koken 
of inbreng van kleren, die u niet 
meer passen of een bedrag op het 
Rode Kruis….. 

We wensen u als redactie veel  
plezier met dit nummer en voorts 
met een ieder, die u lief is, heel goe-
de feestdagen en een voorspoedig 
Nieuwjaar. 

De redactie

Van het wijkcentrum
In De Driehoek  is ruimte voor een ver-
scheidenheid aan activiteiten. Heeft u 
een idee voor een nieuwe activiteit? 
Neem contact op met het beheer van 
De Driehoek :  0546 45 77 42. 

EXPOSEREN; Hebt u belangstelling 
om uw kunstwerk(en) gratis te expo-
seren en onder de aandacht van  het 
publiek te brengen neem dan con-
tact op met het beheer van De Drie-
hoek, 0546 - 45 77 42. 

BINGO; Meestal iedere eerste vrij-
dagavond van de maand in De Drie-
hoek. Aanvang 19.30 uur, zaal open 
om 19.00 uur. Info de heer Gerard 
Bloemendaal tel 06 481 737 57.

KOERSBAL; In De Driehoek wordt 
recreatief gespeeld, daarnaast doet 
de groep regelmatig mee aan toer-
nooien en competities. Dinsdagmid-
dag 13:30 tot 15:30 uur. Begeleider: 
Jan Oude Breuil  0546 82 05 44.

SCHILDERS/CREATIEF CURSUSSEN; 
Er is nog  ruimte in De Driehoek voor 
dergelijke cursussen of schildersgroe-
pen. Wilt u als begeleider/groep een 
dergelijke cursus organiseren of er 
aan deelnemen of een ruimte huren,  
of misschien exposeren neem dan 
contact op met beheer 0546- 45 77 42

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. 
Info: hr.F. Revenboer tel.0546-768657 
of met  beheer tel 0546 45 77 42

OUDERENGYMNASTIEK; Onder des-
kundige en enthousiaste leiding van Thea 
Kamphuis wordt elke woensdagoch-
tend 09:00 tot 10:30 uur door een groep 
senioren aan de conditie gewerkt mid-
dels gymnastiek. Voor info en/of opgave 
kunt u bellen met mevrouw Thea Kamp-
huis tel 06 486 691 21

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

KLEURRIJK KOKEN; Kleurrijk koken 
is een kookactiviteit van mensen uit 
en voor mensen in deze wijk. Het ko-
ken/eten vanuit verschillende culturen 
vindt plaats een keer per maand. Voor 
informatie neemt u contact op met 
Willemien Schippers tel: 0546 74 54 13.

Er is in De Driehoek een mooie en goed 
uitgeruste eetkeuken, wilt u als bege-
leider een kookactiviteit organiseren 
neem dan contact op met beheer 
0546 45 77 42. Op dit moment in De 
Driehoek: Koken met Joop – tel. 0546-
851055,  en Ab-hulp- tel. 06-24320192 

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 
donderdag is er krea bea van 14.00 
tot 16.00 uur waarna aansluitend de 
kookgroep begint  info via tel. 06-
24320192

Houtsnijclub “De Hoaltsnieders”; 
In De Driehoek wordt elke maan-
dagavond van 19:00 tot 22:00uur en-
thousiast gebeiteld door een groep 
housnijders. Info  Nico Schipper tel 
0546 86 54 42

Stichting Armak; Armeense bijeen-
komsten info tel.0622211603 Taveet 
–Taveetyan

KINDER-, TIENER-, MEIDEN- en JON-
GERENWERK (SCOOPwelzijn Almelo) 
Voor info over de woensdagmid-
dagclub, jonger/ tienerinlopen, mei-
denclub etc. kunt u contact opnemen 
met Patricia Kuster van SCOOP-
welzijn tel 06 411 425 77.p.kuster@
scoopwelzijn.nl 

WIJKSPREEKUUR; (zie elders in de 
Veurbode) elke laatste woensdag 
van de maand van 09:30 tot 11:30 
uur.  VOOR INFO WIJKCENTRUM  
DE DRIEHOEK 0546-457742



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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Januari van dit jaar is er afwijkend van het bestemmingsplan een omgevings-
vergunning verleend voor het vestigen van een woonhuis en kantoorruimte, 
daar waar voorheen de Stadsbank was gevestigd. Hoewel deze ontwikkeling 
in strijd is met het bestemmingsplan hebben de omwonenden deze ontwik-
keling bijkans stilzwijgend geaccepteerd. Nog meer recent is er door de ge-
meente echter nog eens een extra omgevingsvergunning verleent voor de 
bouw van een bijgebouw. De afmetingen zijn overweldigend en overtreffen 
normale maten voor een garage. 

Nu komen de bewoners echter wel in het geweer. De gemeente overtreedt 
niet alleen de regels betreffende het bestemmingsplan, het is echter ook 
een miskenning van het tolerantie vermogen van de omringende bewo-
ners. Met name de plannen voor een bouw met de grootte van een 11 me-
ter lang, 11 meter breed en 5,5 meter hoogte wordt ervaren als een over-
vragen van de tolerantie. De afmetingen wekken de suggestie dat straks 
niet alleen een auto zal worden gestald, maar voertuigen en of machines 
van grote omvang. 

Het uitzicht belemmerende gebouw en de verwachting van geluidshinder 
door grote machines is aanleiding voor protest. De meningen van bewo-
ners zijn van dien aard dat zelfs en rechterlijke uitspraak tot aan het  hoogste 
rechtscollege niet zal worden geschuwd.

 De woede richt zich niet zozeer tegen het stratenmakersbedrijf of de eige-
naar, maar nadrukkelijk tegen de gemeente, die met de ondoordachte om-
gevingsvergunning de rechten van de omwonenden met voeten heeft ge-
treden. 

JM

In plaats van de voormalige Stadsbank Flowers by Kim
Mijn naam is Kim Boessenkool, trotse 
eigenaresse van Flowers by Kim aan 
de Nieuwstraat in Almelo, (voorheen 
Marjoleins Bloemboutique). 

Begin dit jaar kwam deze kans op 
mijn pad, en heb hem met bei-
de handen aangepakt. Zo kwam 
Flowers by Kim van de grond.

Wij staan  6 dagen in de week  voor 
u klaar om de mooiste creaties te 
maken. Ook hebben wij zaterdag 12 
en 19 december een leuk klein kerst-
marktje buiten, naast de winkel waar 
u terecht kunt voor mooie kerstbak-
jes, kersttakken of een boom. 7 en 8 
december organiseren wij weer leu-
ke workshops in de winkel, opgeven 
kan in de winkel of via 0546-829758 
/ flowersbykimalmelo@outlook.com.

Wij zijn gespecialiseerd in rouwwerk, 
en als service bezorgen wij dat gratis 
in Almelo.

Tot ziens bij:  
Flowers by Kim, Nieuwstraat 80-82 
7605 AG, Almelo 0546-829758



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 5 februari '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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Ruim vijfentwintig dames en heren zaten aan het diner in de zaal van wijkcen-
trum De Driehoek donderdag 8 oktober. Een avond, die duizenden mensen, 
meer dan honderd nationaliteiten en vele koks bijeen bracht. Wijkwethouder 
Anja Timmer benadrukte in haar openingstoespraakje het belang van het elkaar 
meer en beter verstaan. Niets werkt dan beter dan met elkaar aan een tafel te eten 
en te praten, elkaars afkomst te leren en het wel en wee van de dag te bespreken. 

De complimenten aan de dames van de club Kleurrijk Koken waren zeer op 
hun plaats vanwege alle lekkers dat zij hadden bereid. De Ash-Afghaanse soep 
was voor mijn tong scherp en leverde een steeds terugkerende natte neus op, 
maar een eindoordeel “erg lekker”. De mix van Turkse groente, Tule met Pi-
lav, Stoofpotje met Turkse 
rijst, Bami Goreng met kip 
Besengeh en ook nog In-
disch gekruide kip. Van 
alles wat, heerlijk!! Dat we 
als toetje ook nog konden 
snoepen van Pisang go-
reng en een koekje van 
kleefrijst …….ik geloof 
dat ik morgen maar even 
moet vasten !!! Geweldig  
dames, ik kom terug.     JM

Nationaal Integratiediner

Afval scheiden leidt tot minder restafval en dus voor meer ruimte in de grijze 
container. Afgelopen zomer is daarom het eerste ondergrondse milieuplein 
aangelegd in Almelo. Het Vincent van Goghplein  heeft een mooi en strak 
ondergronds milieuplein gekregen. Mensen kunnen daar hun afval scheiden: 
verpakkingen, textiel en glas. Ook op andere locaties zijn milieupleinen aan-
gelegd, zoals aan de Stadionlaan en bij winkelcentrum De Gors. 

Acht keer meer Op verschillende locaties in Almelo staan nu milieupleintjes. 
De gemeente wil op den duur bijna alle bovengrondse containers vervangen 
door ondergrondse milieupleinen. Ondergrondse containers hebben voor-
delen. Doordat het plastic in de ondergrondse container wordt samenge-
perst, past er veel meer plastic in. Eén ondergrondse container vervangt acht  
bovengrondse containers voor plastic! Hierdoor meer ruimte voor bijvoor-
beeld parkeerplaatsen.

Schoon en netjes Met behulp van software kan Twente Milieu steeds beter 
voorspellen wanneer containers bijna vol zijn en geleegd moeten worden. 
Het voorkomt dat mensen hun afval naast de volle containers zetten. Dat 
houdt de omgeving netter. Bovendien zijn de nieuwe containers minder op-
vallend en dus rustiger in het straatbeeld. Én ze staan op een plek met veel 
sociale controle. Hopelijk zorgt dat ervoor dat minder mensen hun afval naast 
de container zetten. Dat mag niet en kan zelfs een flinke boete opleveren. Ziet 
u iemand die afval naast de container gooit? Spreek hem of haar dan aan. Zo 
houden we het samen netjes.

Almelo gaat ondergronds



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

Kapsal  nC

Dames en Heren Kapper
Voor klanten van Carint 
als van daarbuiten.

Elke Donderdag middag, 
Heren kinppen voor € 9.95

Openingstijden: 
Donderdag: 9.00 - 16.00 uur 
Vrijdag:  9.00 - 16.00 uur 
Zaterdag:  9.00 - 12.00 uur

Titus Brandsmahof 3, 7606 SB Almelo 
Tel.: 0546-745 146 - Mob.: 06-111 555 99 

Mail: kapsalon.corine@ziggo.nl



Tandartsen

Ch. Többen P. Vollebregt
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Tandartsen Többen &
 Vollebregt
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