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Beste wijkbewoners,

Even een kort voorstelrondje van mijn kant, Anja Timmer, uw  
nieuwe wijkwethouder. Voor sommigen in de wijk ben ik nieuw, anderen ken-
nen me al.

Ik heb 25 jaar in de (gezondheids) zorg gewerkt en was daarnaast actief in 
de lokale politiek. Vanaf mijn twintigste binnen de PvdA op vele plekken en 
in vele functies. Geboren in Emmen, groeide ik op in Hengelo en ging toen in 
het westen aan de slag. Onder meer in een Rotterdams ziekenhuis en later in 
Amersfoort. Na tien jaar in het westen, keerden we met ons gezin terug naar 
Twente; vanwege de ruimte, het groen en de sfeer. 

In Hengelo was ik raadslid voor de PvdA en later fractievoorzitter. Van 2003 
tot 2010 zat ik in de Tweede Kamer in Den Haag. Uit die periode dateert ook 
mijn kennismaking met de Ossenkoppelerhoek, mijn adoptiewijk. Een wijk 
waar je als kamerlid extra contact mee onderhoudt en probeert regelmatig 
te zijn. Met veel plezier bracht ik af en toe bezoeken aan de wijk en mocht ik 
het Rembrandt Fiësta openen. Nu snapt u meteen waarom ik niet helemaal 
onbekend ben met de Ossenkoppelerhoek.

Ik ben blij met de nieuwe uitdagingen die nu op mijn pad komen en zeker 
blij om weer iets te kunnen betekenen in de Ossenkoppelerhoek, en de an-
dere wijken in Almelo Zuidwest. Op mijn eerste werkdag fietste ik meteen een 
rondje door de wijk. Ook was ik bij de opening van een mooi verbouwde zaak 
aan het Vincent van Goghplein. Wat is er in 15 jaar ongelofelijk veel gebeurd, 
mooi om te zien. Komende tijd wordt Het Veurbrook verbouwd en biedt het 
pand straks onderdak aan nog meer functies en activiteiten in de wijk. En daar 
hoop ik als wijkwethouder regelmatig bij te kunnen zijn. Net als dat ik graag 
samen met u de schouders zet onder andere zaken vanuit de wijkagenda. De 
Ossenkoppelerhoek is immers van Iedereen. 

Naast mijn rol als wijkwethouder, heb ik in het college van burgemeester 
en wethouders de verantwoordelijk voor Stadsbeheer, Ruimtelijke Ordening 
en Verkeer en Vervoer en Volksgezondheid. Een aantrekkelijke combinatie 

Onze nieuwe wijkwethOuder vOOr de OssenkOpperhOek AnjA timmer
rond de directe woon- en leefomge-
ving van mensen, waarbij ik graag  
samen met inwoners op zoek ga naar 
mogelijkheden en oplossingen. 

Hartelijke groet,

Anja Timmer

Het kwam als slag bij heldere 
hemel. Woensdagmiddag 15 

mei bijeen vanwege de stuurgroep 
“Ossenkoppelerhoek voor ieder-
een” ontving Sylvia een sms met 
dat bericht. 

Teleurstellend voor de samenwer-
king ten behoeve van de wijk, maar 
een passende stap in de carrière van 
Theo Schouten. In 2006 werd Theo 
Schouten, toen vanuit zijn functie 
van secretaris-directeur van de Net-
werkstad, het samenwerkingsver-
band van de steden Almelo, Borne, 
Enschede en Hengelo, door de PvdA 
in Almelo aangetrokken als wethou-

wethOuder schOuten burgemeester vAn OldenzAAl!
der. In onze wijk was Theo Schouten 
de opvolgend wijkwethouder van 
zijn voorganger in deze, Bert Kuiper, 
die op zijn beurt de opvolger was 
van Jan de Ruiter. Op dit moment is 
sprake van een voordracht vanuit de 
gemeenteraad van Oldenzaal, maar 
naar verwachting zal de benoeming 
ingaande juli definitief zijn. Schou-
ten verlaat de direct actieve politiek 
en zal, zoals wij hem hebben leren 
kennen in de vele contacten ten be-
hoeve van de wijk, prima functione-
ren in de nieuwe bestuurlijke taak als  
burgemeester. Wij wensen onze wijk-
wethouder daarbij nog een pracht 
tijd toe !!    JM
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de OssenkOppelerbus in Onze wijk.
De afgelopen maanden heeft de Ossenkoppelerbus met het wijkteam 

en hun partners weer in onze wijk gestaan. Het begon in april met 
een voorzichtige aftrap aan de Jan Steenstraat hoek Jan Vermeerstraat, in 
mei aan de Gerard Doustraat hoek Frans Halsstraat en het Palet en in juni 
aan de Meindert Hobbemastraat hoek Frans van Mierisstraat.

De kinderactiviteiten liepen goed ondanks het wisselvallige weer. De kinde-
ren hebben geknutseld, fruitspiezen en spandoeken gemaakt, ook de sport en 
spel activiteiten werden druk bezocht. Tevens konden ze zich laten schminken, 
dit alles onder leiding van Humanitas en Soweco. Zaterdags was er een groot 
springkussen waar de kinderen geen genoeg van konden krijgen.

De buurtbewoners maakten veel 
gebruik van de gezondheidscheck 
en lieten zich graag informeren door 
ZorgAccent. Woningstichting St. Jo-
seph stelde bloembakken en plant-
jes ter beschikking om de balkons op 
te fleuren. De bewoners konden zelf 
aan een kraam hun bakken opma-
ken. Woningstichting Beter Wonen 
verzorgde een heuse high tea en met 

hen kon er geknutseld worden aan woondecoratie`s. Almelo Doet Mee heeft 
diverse mensen voorzien van informatie over het minima-beleid en heeft de 
mensen geholpen met het invullen van hun aanvraag voor sport en cultuur. 
De vrouwelijke buurtbewoners konden in de bus hun creativiteit laten zien 
door het maken van zeepkettingen, armbanden en zich laten verwennen 
met een schoonheidsbehandeling en een knipbeurt door een echte kapster, 
aangeboden door Carintreggeland en Scoop. De bewoners konden met hun 
klachten over verkeerssituatie`s, 
overlast van hondenpoep en 
straatvuil en discriminatie hun ei 
kwijt bij de wijkagent, wijkhand-
having en Artikel 1 Overijssel. 
Met hun vragen over opvoeding 
en opgroeien konden ze terecht 
bij Loes en over verslavingen bij 
Tactus.

Dit jaar kon er een wenshartje 
ingeleverd worden met een aan-
vraag voor verbeteringen in de straat, van parkeerplaatsen, bankjes, planten-
bakken tot het organiseren van straatfeesten of avonden waarop een schoon-
heidsbehandeling wordt gegeven.

De weken werden afgesloten met de uitreiking van de Ossenkoppeler-
hoek is van iedereen-taarten aan de winnaars.

Met dank aan het busteam en in het bijzonder de buurtbewoners, waren 
het wederom weer goed geslaagde dagen.

HW

Zaterdag 14 juli werd lunch-
room-eetcafé The Corner 

heropent. Door de aanpassingen 
met een uitnodigende bar, een bil-
jart en podium voor life muziek is 
het omgetoverd tot een Grand Café, 
zo wil het nu ook graag bezocht en 
bekend worden. 

Onze nieuwe wijkwethouder 
Anja Timmer werd bereid gevon-
den een openingsspeech te houden.  
Mevrouw Timmer’s eerste officiële 
handeling in “haar”wijk. Staande op 
het speciaal opgestelde podium 
werd de opzet en de tewerkstelling 
van medewerkers vanuit de bak van 
moeilijk bemiddelbaren en dus het 
sociale gezicht van de onderneming, 
nog eens benadrukt. Vervolgens 
werd het gebruikelijke lint door ge-
knipt. Binnen werden de talrijke gas-
ten en belangstellende ontvangen 
met een glaasje fris en muziek van 
een accordeonduo vanaf het nieuwe 
podium. Later op de middag volg-
den nog optredens van Thomas, Ma-
rinus, Donald, Robin Pinkster, Dick en 
anderen waaronder enthousiaste ka-
raoke zangers.  Natuurlijk maakte ie-
dereen gebruik van de mogelijkheid 
Jolande en Marc Geerdink te felici-
teren en geluk te wensen met deze 
vernieuwde start. Een moedige stap 
voor het ondernemende echtpaar in 
deze economisch moeilijke tijd om 
de Ossenkopelerhoek consumenten 
– en natuurlijk niet alleen die, maar 
stadsbreed – binnen te krijgen. De 
redactie wenst hen heel veel succes!! 
Niet onvermeld kan blijven het op-
treden van Corine Calslijn & Friends 
,’s avonds, ter opluistering van deze 
heropening, een echt feestje!

JM

herOpening vAn the cOrner. 
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Al weer even geleden, maar 
zaterdag 2 juni was er de 11e 

editie van Rembrandt Fiësta.

Bij de officiële openingswoorden 
van Jaap van Selm werd aandacht 
geschonken aan het plotselinge en 
voor de organisatie dramatische 
overlijden van Sjaan Gasthuis, daar-
na werd de vlag gehesen als forme-
le start voor het Rembrandt Fiësta, 

diversiteit van culturen 2012. Aan de 
vooravond was er de tent, waar op 
uitnodiging van de zorginstanties, 
die in de wijk actief zijn, de oudere 
bewoners uit de wijk Ossenkoppe-
lerhoek voor een informatieve en ge-
zellige avond met een hapje en een 
drankje bijeen kwamen.

Op de informatie- en hapjes-
markt kon zaterdag kennis worden 
gemaakt met zo’n acht tot tien ver-
schillende culturen, zoals: de Moluk-
se-, Turkse-, Armeense-, Russische-, 
Ghanese-, Marokkaanse- en Syrische 
cultuur. De kans om niet alleen de 
hapjes te proeven, maar ook om ken-
nis te maken met de mensen en hun 
cultuur daar achter.

In de grote tent een podiumpro-
gramma met naast de Nederlandse 
artiesten vele multiculturele groe-
pen, die zich presenteerden. Als uit-
smijter was er de Braziliaanse groep 
Capoeirashow MCN  met een show 

"rembrAndt FiëstA 2012"
van circa een uur met uitloop. Spek-
takel, ritme, muziek en een bijpas-
sende sfeer, waardoor het publiek 
zich in Zuid-Amerika waande !! Je 
kon eigenlijk daarbij niet stil blijven 
staan, je voeten gingen bijna als van-
zelf bewegen !!

Op het veld naast de te doen 
gebruikelijke Pröttelmarkt, demon-
straties en presentaties van ver-
schillende groepen en bedrijven 
en voor de kinderen klim- en speel-
toestellen. Niet te vergeten ook de 
Rembrandt Schildertjes, die met 
een grote groep van zestig kinde-
ren hun best deden om het thema  
“Wat zou ik willen doen als …….”  
op het doek te krijgen onder bege-
leiding van een aantal professionele 
schilders. Hun prestaties hangen 
straks in de deelnemende scholen 
en eind van het jaar in een grote 
expositie. De officiële opening van 
die grote expositie vindt plaats op 
woensdagmiddag, 3 oktober 2012 
om 16.00 uur in het atrium van het 
appartementencomplex Beekrede, 
aan de Rombout Verhulstlaan. De 
openingstijden voor bezichtiging 
van de expositie zijn in de periode 3 
oktober t/m 27 oktober 2012 op de 
woensdagmiddagen van 14.00 uur - 

16.00 uur en op de zaterdagen van 
11.00 uur - 16.00 uur.

Ook vanwege het fraaie weer was 
deze editie van het Rembrandt Fiësta 
weer een geslaagd wijkfeest, echter 
door de vele andere evenementen in 
de stad was er wat  minder publiek 
dan andere jaren. 

JM

Bij het Rembrandtfiësta zeiden 
mensen tegen ons:

‘Ik zou graag met de jeugd willen 
praten over wat ze bezighoudt en of 
ze zorgen hebben? We moeten de 
jeugd serieus nemen.’

‘Hoe kijken ouderen naar ons? 
Ze praten veel over hoe het vroeger 
was. Ook ouderen zijn drukbezet. 
Drukke oma’s kunnen niet meer op-
passen. Ons leven ziet er heel anders 
uit dan toen zij jong waren.’

De vraag is: Wie of wat kan de 
verbinding zijn tussen oud en jong? 
Kunnen we in gesprek komen met 
elkaar: hoe kijk je naar ouderen, 
hoe kijk je naar jongeren? Is dat ver-
schillend in diverse culturen? Wat 
kunnen we in deze wijk voor elkaar  
betekenen?

Op donderdag 8 november a.s. 
vinden vanaf 17.00 uur in vele wijken 
in Almelo gesprekken hierover plaats 
in het kader van  Almelo in Dialoog. 
We gaan samen aan tafel om kennis 
te maken, ervaringen en inspiratie 
uit te wisselen. We leren elkaar ken-
nen: daar wordt je rijker van. We kun-
nen samen met een berg aan nieuwe 
ideeën en verhalen onze omgeving 
inspireren. 

Voor verdere informatie en 
aanmelding: Corine Steffens, 
wijkregisseur Beter Wonen, te-
lefoonnummer: (0546) 54 64 22,  
e-mail:corinesteffens@beterwonen.nl

Met vriendelijke groet,

Corine Steffens

jOng en Oud in AlmelO, 
wAt vind jij er vAn?
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verslAg wijkplAtFOrm OssenkOppelerhOek,  
beeklust en grOeneveld vAn 6 juni 2012 

Voorzitter Joop Martens heet 
de aanwezigen hartelijk wel-

kom maar moet helaas beginnen 
met een droevige mededeling want 
drie personen die een belangrijke 
rol hebben gespeeld in onze wijk 
zijn overleden.

Met name Mevr. Sjaan Gasthuis, 
oud directeur van de Compaan en de 
grote kracht achter het Rembrandt 
Fiesta is tijdens haar vakantie in Ita-
lië overleden, de heer Muileman ge-
waardeerd wijkbewoner is tijdens 
een verkeersongeval op de Wind-
molenbroeksweg overleden en Ludo 
Vandevliet, bestuurslid van het wijk-
platformbestuur is na een langdu-
rige ziekte overleden en vanmiddag 
begraven. Drie leden van het wijk-
platformbestuur waren namens het 
wijkplatform hierbij aanwezig. De 
voorzitter verzoekt de aanwezigen 
staande een minuut stilte in acht te 
nemen.

Wijkwethouder Theo Schouten 
komt wat later. Het is zijn laatste bij-
eenkomst als wijkwethouder in ons 
wijkplatform wegens zijn benoe-
ming als burgemeester van Olden-
zaal. Wegens de verbouwing van het 
wijkcentrum zal de volgende bijeen-
komst waarschijnlijk op een andere 
locatie zijn en waarschijnlijk met een 
nieuwe wijkwethouder.

Gastsprekers zijn vanavond Theo 
Vleerbos, Rie Westendorp en Jacque-
lien ter Beek. De heer Vleerbos geeft 
een overzicht van het project 'Vrijwil-
lige Ouderen Adviseurs, het V.O.A., 
en Almelo sociaal. 

Het V.O.A is op 1 januari gestart 
en de vrijwilligers helpen alle inwo-
ners van Almelo ouder dan 50 jaar 
met adviezen. Men behoeft geen lid 
te zijn van ouderen bond of andere 
organisatie, iedereen is welkom. Het 
beleid van het V.O.A is om met be-
hulp van de adviezen het mogelijk te 
maken om zolang mogelijk bijeen te 
blijven in de vertrouwde omgeving.

Dat kan door middel van concrete 
informatie en huisbezoek. Het V.O.A 
is geen klusjesman of chauffeur maar 
verzorgd de benodigde contacten 
en heeft een goede samenwer-
king met gemeentelijke diensten.  
In Almelo zijn 12 gecertificeerde vrij-
willigers aangesteld.

Op een scherm wordt een.presen-
tatie getoond van de activiteiten in 
het Veurbrook ten behoeve van ou-
deren waar ook ouderen uit andere 
wijken welkom zijn. Mevr. Jacq ter 
Beek geeft een prachtige en heldere 
presentatie over de mantelzorg, een 
onderdeel van het M.E.E. gevestigd 
aan de Brugstraat. De medewerkers 
van de mantelzorg zijn onafhankelijk 
en geven advies en begeleiding, cur-
sussen en huisbezoek. Ook heeft de 
respijtzorg ( vervangende zorg) veel 
aandacht en de jonge mantelzorger 
wordt niet vergeten. De mantelzorg 
staat ook ter beschikking van onze 
allochtone bewoners van Almelo. Er 
worden vijf middagen verzorgd met 
thema's die actueel zijn voor de man-
telzorgers zoals een gesprek met de 
burgemeester of met wethouder me-
vrouw. Kuik-Verweg. Een hoogtepunt 
is de "dag van de mantelzorgers" in 
het ROC. De verzorgers worden in 
de watten gelegd en de bijeenkomst 
afgesloten met een heerlijke lunch. 
De mantelzorg is ook bereikbaar op 
facebook, Twitter en Site- MEE De 
voorzitter dankt de sprekers en over-
handigd een klein geschenk.

Omdat de wethouder nog onder-
weg is vertelt Silvia Schuite, stads-
coordinator, dat de verbouwing van 
het wijkcentrum in juli begint en zal 
in maart 2013 klaar zijn. De exploi-
tatie- en beheer gesprekken lopen 
nog. Het preventieplan zal nog 2 jaar 
doorlopen. De bekende Gele Bus 
zal weer op de bekende plekken in 
de wijk parkeren kom gerust eens 
binnen en maak een praatje met de 
mensen van Scoop, Beter Wonen en 
al die anderen.

Na de pauze geeft Nijhuis Bouw 
uit Rijssen een presentatie over de 
nieuwbouw van 36 woningen aan 
het Rembrandthof, de starterswo-
ningen komen op de plek waar de 
Rembrandt sporthal stond. Er komen 
2 type's woningen allen met een ei-
gen parkeer plaats en woonklaar op-
geleverd. De heer Altena van Nijhuis 
Bouw zegt dat er veel belangstelling 
bestaat en hij hoopt in het najaar 
met de bouw te kunnen beginnen 
en zijn dan in de loop van volgend 
jaar gereed. De heer Altena dankt de 
voorzitter voor de gastvrijheid deze 
avond.

Wethouder Schouten is ook aan-
geschoven en de voorzitter spreekt 
de scheidende wethouder toe en 
geeft een bloemlezing van de sa-
menwerking tussen het wijkplatform 
en het bestuur van het platform. Een 
goede samenwerking kan alleen 
plaatsvinden als men respect heeft 
voor elkanders problemen en wen-
sen.

Hij vindt het jammer dat hij weg 
gaat maar wenst hem veel geluk met 
deze nieuwe uitdaging en biedt hem 
een boeket bloemen aan voor zijn 
vrouw die zovele avonden alleen 
moest zitten als hij bij ons te gast 
was. 

De wethouder zegt dat hij een 
prettige tijd heeft gehad in onze 
wijk, maar dat ook vele zaken niet 
altijd tot volle tevredenheid konden 
worden opgelost. De prettige wijze 
zoals het wijkplatform zich presen-
teert is een voorbeeld voor andere 
wijken van onze stad en hij hoopt dat 
de verbouwing van het wijkcentrum 
er zal toe bijdragen tot nog een gro-
ter succes. Hij dankt alle bewoners 
van de wijk voor het vertrouwen en 
wenst een ieder toe nog vele jaren in 
goede gezondheid te mogen wonen 
in de wijk. 

G.J.T.



Thema

Uitnodiging!
Om deel te nemen aan het Wijkplatform 19 september 2012 om 19.30 uur in 

het gebouw van Turks Islamitische vereniging Jan Steenstraat 35 A

“Kleur” in de wijk. Inleidingen door vertegenwoordiger van de Turks Islamitische  
vereniging. Eveneens en bijdrage van een vertegenwoordiger van Akar Bahar,  

verenigingsgebouw van de Ambonnese gemeenschap in Almelo. Uiteraard ook een  
bijdrage van een oorspronkelijke Almeloër. Welke vooroordelen en oordelen zijn er die een beter 

onderling begrip in de weg staan?? De starthandeling voor dit thema wordt  
gedaan door kunstenares Gerrie van Apeldoorn (van de fraaie bank hoek Ledeboerslaan).

Na de pauze een bijdrage van Janien Jonker over waar de 2 miljoen voor de wijk Ossenkoppeler-
hoek voor de periode 2010-2011 aan zijn besteed en welke “verbeteringen” in gang zijn gezet.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Natuurlijk ook nader bericht over de activiteiten en de vernieuwbouw van  
’t Veurbrook en wellicht nieuws van Beter Wonen en of Sint Joseph over haar plannen.

Er is woensdag 19 september een uitgebreide agenda beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker
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Het is niet nieuw, het aantal ouderen neemt gestaag toe. Deze groep 
heeft eigen vragen, zorgen en problemen. Zaken die te maken heb-

ben met leven, het leven op latere leeftijd met de daarbij behorende pro-
blemen. Sinds kort is er een plek voor al de zaken, die ons senioren raken: 
De Ouderen Ombudsman.

Bent U Senior? Of zorgt U voor Uw oudere vader, buurvrouw of oma? 
Door de brij van regelgeving en instanties hebben ouderen namelijk geen 
idee meer waar ze recht op hebben en waar ze terecht kunnen met vragen 
en klachten en voor hulp. Ook familie en vrijwilligers, die zorg aan een oudere 
verlenen zien vaak door de bomen het bos niet meer. De Ouderen Ombuds-
man wil aan deze onoverzichtelijke situatie een einde maken. 

De Ombudsman wijst U de weg naar de juiste regelingen en instanties 
en trekt aan de bel bij serieuze klachten. De komende maanden roept de 
Ouderen Ombudsman ouderen en diegene die zorgen voor een oudere 
partner, vader oma en opa of vriendin op om hun zorgen, klachten en vra-
gen te delen. Dit helpt de Ombudsman om steeds gerichtere hulp en advies 
te kunnen geven. Een belangrijk aspect is dat het gratis is. Ook voor schijn-
baar onoplosbare problemen kunt U bij de Ombudsman terecht. (telefoon:  
0900 6080100).

Veel succes.  G.J.T.

de Ouderen OmbudsmAn.
De redactie wijst misschien 

ten overvloede ook nog eens 
op het project Vrijwillige Ouderen 
Advisering, kortweg VOA. 

Zie daartoe het verslag wijk-
platform 6 juni elders in deze Veur-
bode en de publicatie over de VOA 
in de Veurbode van afgelopen mei.  
Bereikbaar, heel eenvoudig, u belt 
naar Almelo Sociaal en u geeft uw 
wens door, telefoon 0546-456909. 
Ook kunt u uw familie buren of ken-
nissen laten bellen. Maar u kunt ook 
rechtstreeks met coördinatoren Ria 
Westendorp contact op nemen,  
telefoon 06-52660249

of email rijawestendorp@live.nl. 
Ons motto is: ,,HART VOOR ELKAAR”.

nOte vAn de redActie
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De algemene besturen van de 
waterschappen Velt en Vecht 

en Regge en Dinkel hebben beslo-
ten om te fuseren. Per 1 januari 
2014 verzorgt een nieuw fusiewa-
terschap het waterbeheer in Zuid-
oost-Drenthe, Noordoost-Overijssel 
en Twente. 

Er ontstaat een robuuste en  
toekomstbestendige organisatie die 
garant staat voor een innovatief en 
betaalbaar waterbeheer: veilig wa-
ter, de juiste hoeveelheid water (niet 
te droog en niet te nat) en schoon 
water. Nu en in de toekomst. Boven-
dien maakt de fusie het mogelijk dat 
de waterschappen hun maatschap-
pelijke taken fors goedkoper kunnen 
uitvoeren. 

Innovatief

Het nieuwe fusiewaterschap is 
beter in staat om op innovatieve en 
duurzame manier haar werk te doen. 
Dat maakt dat de nieuwe organisatie 
ook aantrekkelijk blijft als werkgever. 
Wij zullen daarmee ook in de toe-
komst prima in staat zijn jonge men-
sen aan te trekken om de benodigde 
kennis en kwaliteiten in huis te krij-
gen én te houden.

velt en vecht en regge en dinkel gAAn sAmen verder

Goedkoper

Door de fusie ontstaat een nieuw 
waterschap met een goede financi-
ele positie en een degelijke vermo-
genspositie. Een positie die er voor 
zorgt dat het blijvend kan investeren 
in het gehele nieuwe beheergebied 
bij een gematigde tariefsontwikke-
ling, bij een gelijkblijvend of zelfs 
stijgend kwaliteits- en serviceniveau 
voor burgers en bedrijven. 

Belastingen

Als gevolg van de fusie worden 
belastingtarieven en kwijtschel-
dingsnormen vanaf 2014 gelijkge-
trokken. 

Vervolgproces

Direct na de zomer start de bouw 
van de nieuwe fusieorganisatie. Naar 
verwachting maakt de fusie een re-
ductie mogelijk van circa 10% (ca 60 
fte) van de totale personeelsomvang. 
Dit wordt, verspreid over vier jaar, ge-
realiseerd via natuurlijk verloop en 
werk-naar-werk-garanties (binnen 
en buiten het waterschap). Er volgen 
géén gedwongen ontslagen. De lo-
caties blijven gehandhaafd. 

Dijkgraaf Albertine van Vliet-Kuiper en watergraaf Stefan Kuks mengen het water van de Vecht en de Regge.

Beste ouders/verzorgers van 
Almelo, 

Ik ben Monica Bijen ( pedagogisch 
medewerkster) en werk voor het 
Loes info Centrum. Vanuit mijn func-
tie bij Loes ben ik het aanspreekpunt 
voor de wijk Ossenkoppelerhoek en 
Nieuwstraatkwartier. Je kunt bij mij 
terecht met vragen en informatie 
over opvoeden en opgroeien van 
kinderen. Deze vragen kunnen on-
der anderen gaan over slapen, eten, 
ongehoorzaamheid en zindelijkheid. 
De informatie is altijd vrijblijvend en 
gratis, je kunt je vraag ook anoniem 
stellen als je dit prettiger vind. Er 
wordt niets opgeschreven voor een 
verslag of dossier.

Op de website www.loes.nl vind 
je 24 uur per dag informatie en tips. 
Staat jouw informatie er niet bij, of 
kom je er niet helemaal uit? Dan kun 
je contact opnemen via het telefoon-
nummer 0546-451010

Ook voor leuke en interessante 
themabijeenkomsten kun je terecht 
bij Loes, veel daarvan zijn gratis. Op 
de button Agenda van de website 
www.loes.nl zie je de verschillende 
onderwerpen. Je kunt ons ook vol-
gen op Twitter www.twitter.com/
LoesTwente Wil je graag een per-
soonlijk gesprek dan zijn wij bereik-
baar van dinsdag t/m vrijdag van 
13:00 tot 17:00 uur bij het Loes Info 
Centrum in de Centrale Bibliotheek 
aan het Baken 3 in Almelo.

lOes in de wijk
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Aan het begin van de wijk 
Groeneveld staat het hier ge-

toonde bord. Velen van u zullen het 
bord gedachteloos passeren. Echter 
wat betekent dit bord nu eigenlijk?

Het bord 30 km met er boven ge-
plaatste tekst “Zone” betekent: In het 
gehele gebied achter dit bord geldt 
een maximumsnelheid van 30 km.

De reden hiervoor in de wijk Groe-
neveld is het ontbreken van trottoirs 
in veel van de straten. Wel is er vaak 
een parkeerstrook aan één zijde van 
de weg. 

Resultaat: opritten komen direct 
uit op de straat met als gevolg dat 
er geen veiligheidsmarge is tussen 
deze opritten en de relatief smalle 
rijweg. Bij het passeren van elkaar is 
men vaak verplicht om dicht langs 
de oprit te rijden.

Nu zult u zeggen: “Het zijn altijd 
dezelfde personen die te hard rijden”. 
Het is misschien voor een groot deel 
waar dat er personen zijn die door 
middel van het aanzwellend geluid 
van de uitlaat aan het thuisfront wil-
len laten weten dat ze er aankomen.

Maar wanneer iedereen nu eens, 
na het bewuste bord te zijn gepas-
seerd de snelheidsmeter zou willen 
controleren of de snelheid echt is 
teruggebracht naar ± 30 km dan zijn 
we een heel stuk verder. Laten we de 
volgende zin in ons hoofd opnemen:

 “Dertig kilometer 

 is voor de hele wijk beter”

Een medewijkbewoner,  
naam bij de redactie bekend !

Ogentest: stAAt hier nu 30 OF 50

Oei wat een boel mensen zon-
dag 29 juli. Volwassenen die 

evenals vele kinderen een zwart-wit 
gestreept shirt aan hadden (ja, ik 
weet nog wel dat het een voetbal-
shirt van Heracles moet voorstel-
len) zij hadden allemaal belangstel-
ling voor de “echte’ voetballers. 

Ik ging er eigenlijk alleen naar toe 
om u een verslagje te kunnen tonen 
met een foto van de prestaties van 
de Rembrandt schildertjes. Gekleed 
in een echt schildersbuis en voorzien 
van fraaie baret zaten zij al vroeg in 
de startblokken. De jongelui gingen 
na aankomst van de spelers hun best 
doen om in de enkele minuten, die 
beschikbaar waren voor het pose-
ren van enkele spelers, een globaal 
contour op te zetten. Dat gebeurde 
onder de professionele begeleiding 
van Aschwin Huiskes, Carla Vons, 
Edwin Faas, Freddy Hoevers, Gijs van 
Aarle en Wiepke van de Vliet. Met 
behulp van een foto werd dat later 
uitgewerkt. Je proefde de spanning 

Open dAg herAcles tussen het willen schilderen en de 
belangstelling voor de Heraclieden. 
Die twijfel maakte ook dat niet elke 
schilder een goede start met zijn of 
haar werkstuk kon maken. 

Uiteindelijk is het echter met de 
meeste meesterwerken goed geko-
men. Ook die schilderstukken zijn 
te bewonderen op de expositie in 
het atrium van het appartementen 
complex Beekstede aan de Rom-
bout Verhulstlaan met de opening 
op woensdagmiddag 3 oktober om 
16.00 uur. U kunt daar vervolgens 

nog terecht elke 
woensdagmid-
dag van 14.00 
uur tot 16.00 
uur en zaterdags 
van 11.00 uur tot 
16.00 uur t/m 27 
oktober.

JM
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Elke dag staan de kranten vol 
met verhalen over de banken 

in binnen en buitenland die omval-
len, vroeger noemden wij dat "fail-
liet' en veel mensen maken zich zor-
gen, want als je weinig geld hebt 
moet je er extra zuinig op zijn.

 Uit de gesprekken die ik heb met 
vrienden over de huidige eurocrisis 
blijkt dat bij velen het vertrouwen 
in de banken sterk is verminderd en 
zij zijn bang dat hun zuurverdien-
de spaarcentjes in een onbewaakt 
ogenblik kwijt te zijn. Een vriendin 
van ons neemt daarom elke maand 
veel geld op van verschillende reke-
ningen en verstopt die in haar huis. 
Waar moet je er mee heen in een 
klein senioren woning? En hij denkt 
niet aan inbraak of brand en det een 
overval om de hoek kan loeren.

Mischien stopt ze het geld wel 
in een schoenendoos of achter de 
traploper. Ze wil het aan niemand 
vertellen.  Dus fantaseer ik over holle 
ruimtes achter spiegels, schilderijen 
of onder het tapijt.

Eerlijk gezegd verklaarde ik haar 
voor gek want als er brand uitbreekt 
ben je alles kwijt. En de kans daarop 
lijkt me altijd groter dan dat de ban-
ken allemaal  '" omvallen " zoals DSB 
of dat de euro morgen verdwijnt. 
Onze vriendin is niet gek, sterker 
nog, ze is zeer intelligent en haar be-
zorgdheid is zeer begrijpelijk. Want 
wie of wat kun je nog vertrouwen?

Vijf jaar geleden was het ondenk-
baar dat je geld niet volkomen veilig 
was bij een bank en het voortbestaan 
van de euro zou worden bedreigd 
door malversaties van vooral zuid-
europese banken. We geloofden in 
ons systeem, en onze politici.  Maar 
inmiddels weten we dat hun beloftes 
geen cent waard zijn. Een bevriend 
echtpaar, gepensioneerd, zonder 
aanvullend pensioen hebben hun ei-
gen spaarrekening leeg geplunderd 
en al het geld geïnvesteerd in een 
boerderijtje in Frankrijk. De waarde 

verjAArdAgs gesprekken!
van de stenen is tegenwoordig ook 
dubieus, maar redeneren ze, mocht 
het helemaal misgaan dan hebben 
ze in elk geval nog veel plezier van 
hun vakantiehuis. Met een omge-
bouwd oud volkswagenbusje toeren 
ze door het zonnige Frankrijk en ge-
nieten volop van het goede leven.

Een andere mogelijkheid is om 
al je geld te verstoppen in een oude 
sok , maar het kan een probleem 
worden dat je op latere leeftijd niet 
meer weet waar die verstopt is. En 
dan heb je nog niks.

Voorlopig hou ik mijn geld maar 
op de bank want zij bewaren het wel 
voor mij en dan hoef ik niet te zoe-
ken naar mijn geld want ik heb elke 
dag al genoeg moeite met het loka-
liseren van mijn huis en fiets sleutels 
en het zoeken naar de sok met geld 
kan daar niet meer bij. Mocht mijn 
bank onverhoopt toch omvallen, dan 
vraagd onze regering maar hulp in 
Brussel. Dat doe anderen al jaren.

Ik hoop nog vele jaren rente te 
ontvangen, al is de rente extreem 
laag, van mijn bank .

Iedere keer als ik wat voor de 
Veurbode schrijf maak ik eerst een 
kladje, ook het verslag van de bij-
eenkomsten van de wijkplatform bij-
eenkomsten bestaat uit een kluwen 
van onleesbare strepen, pijltjes en 
lussen, die in de verste verte niet aan 
letters doen denken. Gelukkig kan ik 
er na twee maal lezen nog redelijk 
wijs uit worden. Vrienden, familie 
en gemeentelijke instanties hebben 
vaak geen idee wat mijn gekriebel 
moet voorstellen. De uitdrukking hij 
heeft "hanenpoten" is nog een groot 
compliment voor wat uit mijn rechter 
pols vloeit. Het is allemaal de schuld 
van de onderwijzeres juffrouw Bink 
van de lagere school. Deze strenge 
onderwijzeres vond het onzin dat ik 
als linkshandige ook links zou schrij-
ven, gevolg is dat ik dat tegen de 

verplicht rechts!

natuur in met het potlood en later 
de kroontjespen krampachtig in mijn 
rechterhand moest leren. Alleen al 
de manier waarop ik mijn pen vast-
houd maakt het volkomen kansloos 
om ooit sierlijke schrijfsels te produ-
ceren, jammer. Volgens kenners ziet 
het er niet uit en raden ze mij aan 
zoveel mogelijk gebruik te maken 
van de moderne technieken om iets 
op papier te zetten. In de jaren zes-
tig kocht ik een tweedehands draag-
bare schrijfmachine, mijn vrouw kon 
daar ook gebruik van maken want zij 
kon met 10 vingers typen. Die gave 
heb ik nooit gehad. De komst van de 
computer en internet heeft mijn le-
ven ingrijpend veranderd.

Communiceren doe ik zoveel mo-
gelijk via het toetsenbord van de lap-
top en per telefoon om mijn manke-
ment te verbergen. Het schrijven van 
kerstkaarten en andere felicitaties 
heb ik uitbesteed aan mijn vrouw. Ik 
ben reuze jaloers op mensen die met 
het grootste gemak de ballpoint over 
het papier laten lopen. Een cursus 
kalligraferen is aan mij niet besteed. 
In de loop van de jaren heb ik veel 
van die kattebelletjes aan mede-
bestuursleden geschreven, de ene 
noemt het chaotisch en de andere 
vurig en ondernemend. Ik hou maar 
in gedachten, als ze het niet kunnen 
lezen zijn ze niet creatief genoeg. 
Maar dank zij de moderne technie-
ken hebt U dit verhaal van mijn man-
kement toch kunnen lezen. 

G.J.T.



Prettig wonen 
in een 

leuke buurt

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

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

Ik denk niet na over mijn uitvaart...
...ik onthoud Vredehof.

Ik onthoud...

Telefoon: 0546 – 81 33 34

www.vredehof.nl

Martin Korte

Vincent van Goghplein 62
7606 HR Almelo, Telefoon 0546 - 81 38 69

Vincent Van GoGhplein 23-25, almelo shoeby.nl

NIEUWE 
COLLECTIE

by
shoeby
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Het winkelcentrum aan het van Goghplein blijft een trekpleister voor 
veel bewoners van onze wijk. Je ontmoet de wijkgenoten en oude 

kennissen en als het slecht weer is sta je mooi droog te kletsen. Ook als je 
niet direct wat nodig hebt uit de winkels blijft het interessant om naar de 
bezoekers te kijken want jong en oud vinden hier wat van hun gading.

Is het U wel eens opgevallen dat alleen jonge stellen samen boodschap-
pen doen op zaterdagmorgen? Nou kijk maar eens rond. Met een verliefde 
blik in de ogen trekken zij langs de schappen en wordt alles meteen goed-
gekeurd wat in het winkelwagentje belandt. Sterker nog, elk gekozen artikel 
wordt van harte toegejuicht omdat hiermede weer iets van elkaars verlangen 
wordt geopenbaard. De oudere stellen zijn allang afgehaakt. Zij gaan niet 
samen boodschappen doen uit angst dat hiermee de relatie weer eens op 
scherp komt te staan. 

Het lijkt zo onschuldig, maar als er iets is wat twee mensen uit elkaar kan 
drijven dan is het wel een bezoek aan een supermarkt. Het is wel logisch. Hij 
heeft alleen maar oog voor wat er echt nodig is en hanteert een tempo dat 
er op is gericht om zo snel mogelijk de uitgang te bereiken. Voor de vrouw 
is het doen van boodschappen niet zoveel anders dan het rondlopen in een 
kledingzaak en dat betekent dat ook naar alles gekeken wordt wat niet perse 
gekocht hoeft te worden. Het looptempo van haar is zo langzaam, dat het 
zelfs ruimte laat om met willekeurige bekenden de laatste nieuwtjes uit te 
wisselen. De man wil met niemand spreken, omdat het kletsen van de tijd 
afgaat die hij nodig heeft om thuis achter de computer te zitten. Hij wil ook 
geen stem horen met de opmerking als "waarom koop je gezouten pinda's 
nu de dokter heeft gezegd dat je hoge bloeddruk hebt”. Bovendien, zij heeft 
zo haar eigen systeem van inpakken; grote flessen aan de achterkant van het 
wagentje terwijl de kwetsbare producten zoals fruit , koekjes en eieren apart 
aan de voorkant liggen, zo dat zij weer netjes op de lopend band kunnen 
worden gelegd. De man heeft geen systeem en gooit alles bij elkaar omdat 
hij het leuk vindt om te gokken of alles heel blijft en hij is er voor de zware 
kratten inladen.

Voor de vrijgezel is de supermarkt een grote versiertuin. Hij vraagt aan die 
leuke vrouw hoe zij de spaghetti bolognese maakt, hij luistert aandachtig, 
geeft een knipoog aan de jonge vrouw en zegt. “Dat is te veel om in mijn een-
tje op te eten.” Ik denk dat U zaterdag met andere ogen kijkt naar de bezoe-
kers van de supermarkt want de supermarkt blijft een boeiend schouwspel.

G.J.T. ( Hier sprak een kenner !!   -  de redactie.)

de supermArkt blijFt bOeien.

Almelo - Hebt u overtollige
vijverplanten? Gooi ze in de 

GFT-bak. Laat ze niet achter in 
sloten, beken, vijvers, poelen en ka-
nalen want daar veroorzaken ze 
veel overlast. 

Ieder jaar krijgen veel tuinen en 
vijvers een opknapbeurt. Dat bete-
kent vaak dat stadsvijvers, beken en 
rivieren ongevraagd verrast worden 
door vijverbezitters die hun over-
tollige vijverplanten in of langs het 
water achter laten. Vaak zitten daar 
uitheemse of exotische planten bij 
die zich razendsnel verspreiden en 
zorgen voor overlast.

De exotische planten groeien 
niet alleen snel, ze zijn ook nog eens 
moeilijk te verwijderen. Ze verdrin-
gen de normale planten in het wa-
ter en belemmeren bovendien de 
waterdoorvoer. Dit kan plaatselijke 
overstromingen veroorzaken. De 
onwelkome plantjes kosten veel tijd 
en geld. Het waterschap controleert 
het water en de oevers op de onge-
wenste planten en probeert deze zo 
zorgvuldig mogelijk te verwijderen. 

Treft u exotische planten aan in sloten, 
beken, vijvers, poelen en kanalen? 

Meld het bij het waterschap: tel: 
0546-832525.

Voorkomende exoten

De meest voorkomende exoten 
in de vijvers, beken en rivieren in 
Twente zijn de Grote Waternavel, Pa-
relvederkruid, Watercrassula, Water-
teunisbloem en Waterwaaier. 

Kent u ze en hebt u ze, als ze weg-
moeten dus in de GFT bak en niet in 
openbaar water !!!

geen exOOt in de slOOt
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Elk mens is verschillend. Met eigenaardigheden,  
gewoontes en gebruiken. Bij Carintreggeland kijken  
we naar elk individu. Naar wat belangrijk is voor iemand.  
Met een breed aanbod van diensten helpen we mensen 
om prettig en zo zelfstandig mogelijk te leven. Dichtbij, in 
uw eigen wijk. Met oog voor de gewoonten en gebruiken 
die er heersen. Zo maken we veraf eigenlijk heel dichtbij.  
In elke wijk van Twente en Deventer.

Kijk voor meer informatie op www.carintreggeland.nl 
of bel 088 367 70 00 (lokaal tarief)

Het oude gezegde "zo goed als nieuw" is momenteel weer in vele 
gevallen van toepassing.

De inbrengwinkels voor gebruikte artikelen floreren goed want tegen-
woordig worden veel gebruikte producten sneller weggegooid. Vooral  
kleding dat aan mode onderhevig is heeft een snelle omlooptijd en is zeer 
gewild. Vaak is het niet van nieuw te onderscheiden en de prijs is aantrekkelijk 
voor onze wijkbewoners die zich geen nieuwe kleding kunnen permitteren 
en vooral kinderkleding is gewild, Maar ook elektronica en witgoed vindt zijn 
weg naar de nieuwe eigenaren.

Op donderdag 16 augustus is opnieuw een inbrengwinkel in onze wijk ge-
opend aan de F. v. Eedenstraat 1a en er is een grote sortering, voor iedereen 
wel iets voor zijn gading. Natuurlijk kunt U zelf gebruikte of overtollige pro-
ducten inbrengen voor een grotere sortering. Het bestuur van het wijkplat-
form hoopt dat velen de weg naar de nieuwe winkel zullen vinden en wenst 
de eigenaren veel succes. 

G.J.T

z.g.A.n. nieuw in Onze wijk.

Elders in deze Veurbode doet 
Corine Steffens, wijkregisseur 

van de woningcorporatie Beter Wo-
nen een oproep deel te nemen aan 
de Dag van de Dialoog. Na een 
voorbereidingsperiode is een grote 
werkgroep in navolging van lande-
lijke initiatieven, gestart met de po-
ging mensen met elkaar in contact 
te brengen en wel specifiek twee 
doelgroepen, senioren en jeugd. 
Dit keer op donderdag 8 november 
vanaf 17.00 uur. Wat ik er van heb 
begrepen wordt er met elkaar een 
(gratis) maaltijd gebruikt. U, 
lezer(es) wordt uitgedaagd deel te 
nemen. 

Frappant dat meerder mensen 
zich realiseren dat met elkaar in ge-
sprek gaan of zijn zo belangrijk is en 
wel voor een betere onderlinge ver-
standhouding. Diezelfde gedachte 
speelt een rol in de keuze voor het 
thema voor het aanstaande wijkplat-
form. Beluisteren wat we van elkaar 
vinden, uitspreken wat ons aan el-
kaar ergert en wat er waar is van de 
vele (voor)oordelen. Leren, kennis 
van nemen en misschien een stap 
zetten in wat vaker elkaar opzoeken. 

Dat kan zijn om een luisterend 
oor te zijn of vanuit het gesprek ko-
men tot een goed idee of plan. Met 
elkaar vormen wij als bewoners van 
deze wijk een woon- en leefgemeen-
schap. En met elkaar bepalen wij hoe 
die wijk in elkaar steekt, een wijk met 
wederzijds begrip en met oog voor 
elkaars noden. Of een wijk waar we 
elkaar negeren en laten creperen. 
Dat laatste betekent verloedering, 
toename van geweld en criminali-
teit. Dat is wat we nadrukkelijk niet 
moeten willen voor een ieder, die in 
onze wijk woont. Maar het betekent 
wel, dat we ook allemaal een stap in 
de goede richting moeten willen zet-
ten. Doe dus mee aan de discussie !!! 
Wijkplatform 19 september. Dag van 
de Dialoog 8 november.

JM

in gesprek zijn/gAAn
 met elkAAr. 
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U vraagt zich misschien af wat heb ik daar mee, maar het was aan de 
orde op een conferentie afgelopen donderdag 12 juli. Een honderd-

tal mensen, uiteenlopend van managers van grote bedrijven, tot be-
leidsmedewerkers in de zorg of cultuur. Van specifieke instituten tot plaat-
selijke kerkleiders. Daar tussen waren Angelina Hoogenkamp en 
ondergetekende de enige vertegenwoordigers van wijkbewoners. In een 
drietal sessies en afgesloten met een plenaire bijeenkomst werd er gefilo-
sofeerd over:

•	 Hoe kunnen we stimuleren dat mensen meer participeren door bijvoor 
 beeld werk of maatschappelijke inzet opdat de ( langdurige )   
 werkeloosheid vermindert.

•	 Hoe kunnen we de menselijke talenten beter tot zijn recht laten komen  
 en ontwikkelen en inzetten.

•	 Hoe kunnen we de deelname aan sport, cultuur en maatschappelijk 
  activiteiten vergroten.

•	 Hoe verminderen we de afhankelijkheid van de overheid en vergroten  
 we de zelfredzaamheid.

Een aanname is dat wonen een belangrijke randvoorwaarde is.  
Afgesproken is gericht middelen in te zetten in de meest kwetsbare wijken, 
daartoe is sprake van een woonvisie.

Doel van de bijeenkomst van afgelopen donderdag was diverse partijen, 
zoals in de aanhef genoemd, met elkaar in contact kwamen en zo mogelijk 
afspraken gingen maken wat men voor elkaar en met name de bewoner van 
de kwetsbare wijk zou kunnen betekenen.

Het bleef niet bij oeverloos gepraat, maar er werden redelijk concrete uit-
spraken, afspraken en toezeggingen gemaakt, die de hoge verwachting van 
de bijeenkomst zeker waarmaakten. De toezegging van managers van grote 
bedrijven meer te zullen doen aan het kansen bieden aan langdurige werke-
lozen. De toezegging van de woningstichting om in afspraken met bouwbe-
drijven ook mensen in een betreffende wijk actief te zullen betrekken in het 
echte werk. Het aanbod van cultuur gerelateerde instellingen om meer in de 
wijk te zullen meewerken. 

Ik vond het een positieve bijeenkomst en wacht in spanning het defini-
tieve verslag af en stel me voor daar dan melding van te maken. Angelina 
en ik hebben tijdens en na het afsluitende buffet nog allerlei mensen aan de 
jas getrokken in de hoop dat de uitgewisselde informatie in enige vorm nog 
weer van pas komt in onze wijk. 

JM

sOciAle AgendA 2012 – 2020.
Inwoners van Almelo willen graag 

geven, maar wie haalt t op? 

De inwoners van Almelo zijn  
gul en geven graag tijdens de MS 
Collecteweek. 

Maar wie wil dit geld ophalen?

Met het huidige aantal collec-
tanten kan er niet bij alle voordeu-
ren aangebeld worden. Het Natio-
naal MS Fonds zoekt daarom meer 
collectanten voor de MS Collecte.  
“Vorig jaar zijn er 29 collectanten 
langs de deuren gegaan, maar dat is 
echt te weinig”, zegt Pamela Zaat van 
het Nationaal MS Fonds.

“Om bij alle 72000 inwoners aan te 
bellen moeten er eigenlijk ruim 300 
collectanten zijn”, vervolgt zij. Over 
MS wordt vaak gedacht dat het een 
spierziekte is. Maar niets is minder 
waar: MS is een zenuwziekte, waarbij 
de beschermlaag rondom de zenu-
wen, het zogeheten myeline, wordt 
aangetast. Hierdoor kunnen de sig-
nalen vanuit de hersenen de spieren 
moeilijker bereiken of zelfs helemaal 
niet. Bewegen kan daardoor steeds 
moeilijk worden. 

Multiple Sclerose is ongeneeslijk. 
Er bestaat geen geneesmiddel. Elk 
jaar krijgen 350 mensen de diagnose 
MS en daarmee is hun toekomst met-
een onduidelijk. Wat kan je wel en 
wat kan je niet meer over een tijdje? 
Leven met MS brengt namelijk veel 
onzekerheden met zich mee! Om-
dat MS de grootste invaliderende 
aandoening is onder jongeren, zelfs  
kinderen, in Nederland is meer onder-
zoek en hulp nodig. Het Nationaal MS 
Fonds is actief op de gebieden voorlich-
ting, coaching én onderzoek. De MS col-
lecteweek is van 19 t/m 24 november. 

Wilt u meer informatie? Neem 
contact op met Pamela Zaat,  
pamela@nationaalmsfonds.nl of 
bel met 010-591 98 39 of ga naar  
www.nationaalmsfonds.nl

Een donatie op giro 5057 is ook altijd 
welkom. 

multiple sclerOse
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De officiële in gebruik neming 
van de appartementen aan 

de Rombout Verhulstlaan, een fees-
telijke gebeurtenis vrijdagmiddag 
11 mei. Twee appartementen com-
plexen, respectievelijk Beekzicht en 
Beekrede genoemd, kennen een 
lange geschiedenis van voorberei-
ding maar een uiterst korte tijd van 
bouwen door de nieuwste manier 
van efficiënt bouwen. 

Ook de tweede fase van herbouw 
aan de Rombout Verhulstlaan is nu 
planklaar, het worden grondgebon-
den, zogenaamde levensbestendige 
woningen, aldus mevrouw Corien 
Markusse namens Beter Wonen in 
haar speech ter gelegenheid van de 
feestelijke bijeenkomst. Wijkwethou-
der Schouten noemde de apparte-
menten een aanwinst voor de wijk.

 Voozitter Joop Martens van het 
wijkplatform memoreerde nog eens 
de roep om seniorenwoningen, 
respectievelijk levensbestendige 
woningen voor de ouderen en de 
mensen die wat moeilijker ter been 
zijn , die al sedert 1999 bij herhaling 
vanuit de wijk kenbaar is gemaakt. 
Die vraag blijft op de agenda gezien 
de enorme aantallen geregistreerde 
aanvragen. Wel spreekt hij nadruk-
kelijk zijn waardering uit voor de 
samenwerking en de contacten van 
beide woningstichtingen met ver-
tegenwoordigers uit de wijk in het 

nieuw in de OssenkOppelerhOek.

project Ossenkoppelerhoek van  
iedereen”. Plannen als het onderhavi-
ge waren in dat project opgenomen. 
De nieuwe bewoners van de appar-
tementen die van elders in de stad 
of daarbuiten hier nu wonen werden 
door Joop Martens nog eens van 
harte welkom geheten in de wijk.  
“Blijf niet zitten achter de verhuisdo-
zen of nieuwe geraniums, maar kom 
er uit en doe mee”. 

Tenslotte openden Corien Mar-
kussen en Theo Schouten het  
complex met een eerste worp op de 
jeu de boules baan, waarna ieder-
een werd opgeschrikt door  en een  
hevige knal met de nodige confetti.

JM

Onlangs, op 11 mei j.l., wer-
den BEEKREDE en BEEKZICHT 

officieel in gebruik genomen.  
"zie artikel hierboven van Joop  
Martens". 

De naam “Beekzicht” behoeft  
weinig uitleg. Vlak langs de flatge-
bouwen stroomt de meanderende 
Almelose Aa. Het kost enige moeite, 
maar vanuit Beekzicht kun je hier en 
daar de beek zien. Vanuit Beekrede, 
die nog één verdieping hoger is, is 
dat niet mogelijk. Al wandelend kun 
je wel genieten van het stromende 

de rede vAn AlmelO.
water in de beek, die de laatste jaren 
weer meer belangstelling heeft van 
waterschap en gemeente. Het ge-
deelte tussen de nachtegaalbrug en 
de clercqbrug (“Stadsherstel” zette 
de namen kunstig in de brugleunin-
gen) dat kaarsrecht was, ziet er met 
een bocht weer als een soort beekdal 
uit. Vanaf de wandelbrug tegenover 
de ingang van het kerkhof heb je 
een  mooi gezicht op de weer meer 
natuurlijk ogende Almelose Aa. Dit 
sluit nu weer goed aan bij het kron-
kelende beekgedeelte tussen de 
(nog?) niet benoemde brug in de Ro-
hofstraat en de nachtegaalbrug.

 De naam “rede” behoeft waar-
schijnlijk wat meer toelichting. Na 
een oproep daartoe in het huisblad 
van Beter Wonen is hij bedacht door 
mevrouw Riet Hulsman. Namens de 
COSBO is zij lid van de klankbord-
groep voor huurders van Beter Wo-
nen. 

Mevrouw Hulsman: “Eerst dacht 
ik aan Parkstede, maar dat beviel me 
niet. Zo kwam ik op rede. En toen ik 
in de Dikke Van Dale zag dat een rede 
een beschutte ankerplaats is dacht ik: 
“in Beekrede willen senioren wonen”.
In de klankbordgroep werd daarna 
voor die naam gekozen.

Uit de vaderlandse geschie-
denis is de Rede van Texel bij ve-
len vast een bekend begrip. In de 
17de eeuw vonden Nederlandse  
oorlogsschepen er bij Oude Schild 
een veilige ankerplaats om te  ver-
zamelen of voor onderhoud. Ook de 
Rede van Vlissingen was vroeger be-
kend voor hetzelfde doel. 

Er is nog een reden waarom 
Beekrede een passende naam is. De 
vroegere boerderij Beeklust (nu de 
kinderboerderij) had een haventje. 
De Almelose Aa was een belangrijke 
vaarweg en Almelo had in de 17e 
en 18e eeuw een overslaghaven. De 
drassige grond in de omgeving was 
geschikt om vlas te verbouwen. Dit 
werd verwerkt tot linnen, dat o.a. in 
het haventje van Beeklust op platte 
boten werd geladen om te wor-
den vervoerd naar het centrum van  
Almelo of naar Enter voor transport 
naar het westen van Nederland. 
Meer hierover is te lezen in het boek-
je “De westelijke groene long van  
Almelo; cultuurhistorische verken-
ning van een prachtig stukje Twente”. 
Dit boekje verscheen in februari 2012 
en is geschreven in opdracht van de 
Vereniging Westelijke Groene Long. 

Beeklust was ook een soort anker-
plaats. Als er te weinig water was om 
te varen mochten de schippers “loge-
ren” op de boerderij.

Jaap van Selm, bewoner van Beekrede.
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vAn de redActie.
Hebt u het een beetje gevolgd 

de afgelopen maanden, die discus-
sies over de Voorjaarsnota van de 
gemeente Almelo? Wat een paar 
jaar geleden nog proefballonnetjes 
werden genoemd waren nu seri-
euze plannen tot bezuiniging. Ster-
ker nog, het waren plannen die het 
voortbestaan van uw wijkkrant de 
Veurbode bedreigden. Uw redactie 
heeft de politiek met argumenten 
aangegeven dat de gemiddelde 
wijkbewoner zijn informatie over 
en uit de wijk niet zoekt via een 
website, maar via een geschreven 
en in de hand te houden en door te 
bladeren medium. Het protest heeft 
maar ten dele gewerkt. De recht-
streekse financiële bijdrage van de 
gemeente voor de wijkkrant zal per 
januari 2013 stoppen, maar we mo-
gen rekenen op een bijdrage vanuit 
het wijkbudget. Voor het voortbe-
staan van de Veurbode na ruim 37 
jaar moeten we dus nog in de slag 
om een aandeel uit dat wijkbudget 
te ontvangen. Wij zijn echter vol 
vertrouwen dat het goed komt ! 

Of alles goed komt met ons 
wijkcentrum kunnen wij u niet met 
zekerheid melden. De foto op het 
voorblad van ons magazine kan 
zijn een bouwvakker die de ver-
nieuwbouw niet ziet zitten of een 
bouwvakker, die in de startblokken 
zit om aan de verbouwing van het 
Veurbrook te beginnen. Misschien 
een bouwvakker die extra snel van 
vakantie is terug gekomen omdat 
het Veurbrook echt heel nodig aan-
gepakt moet worden. De nieuwe 
ingang wordt mooi, de geplande 
zalen worden fraai en de nieuwe 
keuken zal uitnodigen om mee te 
doen met een kookcursus, maar 
……Maar of de bestuursstructuur 
van het wijkcentrum op tijd door 
de verbouwing komt? De redactie 
hoopt echt dat we voor de start van 
de nieuwe activiteiten in het nieu-
we jaar positieve berichten kunnen 
publiceren en dat in alle opzichten 
!!!

Het is een breed begrip dat 
woord erfenis. Het is eigen-

lijk alles wat je achterlaat en waar-
van het zeker is dat je het nooit 
weer opeist. Als rechtgeaarde Ne-
derlander wil ik, als het even kan, 
hetgeen ik nalaat op een goede ma-
nier regelen. Nee, ik ben nog niet 
van plan deze aardbol te verlaten, 
maar ben in gedachten al wel eens 
bezig met wat er allemaal nog is, 
wat er allemaal nog staat. 

Al eerder schreef ik eens dat onze 
zolder opgeruimd moet worden. 
Daar staan nog dingen van de kinde-
ren, die, daarop geattendeerd, in het 
geheel geen trek hebben dat nog 
ooit op te halen of mee te nemen. 
Zelf ben ik ook schuldig aan hetgeen 
er op de zoldert staat opgeborgen. 
Met de oplossing van dat probleem 
zal ik u niet vermoeien; we zijn er 
mee bezig, zucht, zucht!. Er zijn daar 
naast nog zoveel meer zaken, die 
eigenlijk om een oplossing vragen, 
hoe het moet worden achtergelaten 
of overgedragen. 

De redactie van onze Veurbode 
bestaat uit een (te) kleine groep 
vrijwilligers, waaronder inmiddels 
bejaarde pensionados. Wij beschou-
wen onze fraaie Veurbode ook als 
een erfenis, waarvoor nieuwe men-
sen bereid gevonden moeten wor-
den zaken over te nemen, misschien 
wel anders te doen. 

“Wat nich is, kan komn’, zear de 
boer, dow zetn hee nen melkstool 
oonder ’n osn”  Uit die opmerking 
spreekt een opmerkelijk optimisme, 
dat zelfde optimisme heb ik ook al 
is het misschien tegen beter weten 
in. Ik ben er van overtuigd dat er 
onder de 3500 huishoudens en dus 
een globaal 7000 mensen, lezers en 
lezeressen van dit blad, enkele da-
mes en of heren zijn, die dit leuke 
werk van een wijkkrant maken wil-
len voortzetten. Het is geen dag-
blad, zelfs geen week- of maandblad, 
maar een magazine, dat vier keer per 
jaar uitkomt met nieuws en opinies 
die betrekking hebben op de wijk  

erFenis Ossenkoppelerhoek. Een commu-
nicatiemiddel in en voor de wijk dat 
al meer dan 35 jaar bestaat; het kan 
toch maar niet zo dood bloeden en 
van het toneel verdwijnen? !! Ja, er 
moeten teksten zijn en advertenties 
geregeld worden, maar daar kan 
na verschijning weer bijkans twee 
maanden aan gewerkt worden. Geen 
klus met extreme druk dus. Kom op, 
stap nu eens over die drempel, laat 
wat van je horen en praat eens met 
ons, voordat één van ons omvalt,!!!

JM

redactieveurbode@live.nl of bel met 
me 0546-851055

•	 Back to the sixties een avond  
 muziek uit de jaren zestig

•	 Doemiddagen voor de jeugd op  
 woensdag.

•	 Workshop glas in lood

•	 Zeskamp

•	 Nail evening

•	 Bingo avond

•	 Kinderdisco

•	 Workshop schilderen

•	 Viswedstrijd

•	 Kaartavond

•	 Speurtocht

•	 Knutselmiddag

•	 Muzikale Quizavond

•	 Karaokeavond

•	 Dartavond (toernooi)

•	 Werkgroep de Lach (voor kinde 
 ren met een beperking)

•	 Lan-Party



 Winkelcentrum Vincent van Goghplein in Almelo. Voor elk wat wils!

Welkom  
op het

Politie, Brandweer en amBulance 112
Politie voor minder dringende zaken 0900-8844
wijkagent 0900-8844 of 06 22807897
wijkcontactamBtenaar 811581
twente milieu 800212
grofvuil 800200
rioolverstoPPing 541459
cogas 836660
cogas Buiten kantooruren 0800-9009
water (dag en nacht) 053-4826900
stadsdeelcoördinator  541548
servicedienst reggeland 810706
scooP welzijn 544100
BiBliotheek heracles 815790
oPenBaar vervoer 0900-9292
veurBrook 810353
contact groeneveld/wijkPlatform

n. v.d. vliet  433934
wijkPlatform secr: 820777

belAngrijke  
teleFOOnnummers 
AlArm vOOr
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Domino`s Pizza heeft een 
nieuwe zaak op het Vincent 

van Goghplein geopend. Het is het 
grootste bezorg en afhaal bedrijf 
ter wereld. De eerste vestiging in 
Nederland werd geopend in 1989 in 
Breda. 

Inmiddels zijn er al 120 vestigin-
gen in Nederland, hun doel is om 
door te groeien naar 200 vestigin-
gen. De keuze voor het Vincent van 
Goghplein is volgens Regio Twente 
manager Michael Plat, omdat het 
midden in een woonwijk ligt met een 
levendig winkelcentrum. Domino`s 
Pizza biedt keuze uit 22 verschil-
lende soorten pizza`s , ook is er de 
mogelijkheid zelf een pizza samen te 
stellen. Domino`s Pizza ligt aan het  
Vincent van Goghplein 12 en is te be-
reiken onder tel. 0546-459996 of via 
dominos.nl. Wij heten hen van harte 
welkom en wensen hen veel succes 
in onze wijk.

HW

dOminÒ s pizzA

Het was woensdag 23 mei 
weer een evenement in het 

kader van Ossenkopjes verdienen 
voor de jeugd. 

Helaas was de schooljeugd op 
deze mooie zonnige middag voor 
een groot deel waarschijnlijk met 
iets anders bezig, het aantal bezoe-
kers was bescheiden. Toch lieten de 
heer en mevrouw Zandvoort uit Rijs-
sen met een leuk verhaal de mensen 
genieten en niet te vergeten, leren. 
Leren over de verschillende roofvo-
gels, zoals hun manier van vliegen en 
jagen, vleugelwijdte en waar te vin-
den. Een leerzame middag gepaard 
aan de demonstraties, die werden 
gegeven door de artiesten/roofvo-
gels. Enkele kinderen mochten een 
stukje prooi vasthouden in de hand-
schoen waarna de roofvogels op de 
handschoen landde. Indrukwekkend 
zo’n grote roofvogel op een relatief 
kleine arm met handschoen. De vo-
gels stonden opgesteld van jachtvalk 
tot kerkuil, prachtig.   JM

rOOFvOgelshOw in 
beeklustpArk.



De Veurbode is een wijkkrant, 
die 4 keer per jaar verspreid 

wordt in de Ossenkoppelerhoek, 
het Beeklust en het Groeneveld. De 
Veurbode wil een medium zijn dat 
voorziet in de informatie naar de 
wijkbewoners van bovengenoem-
de wijken. De informatie kan ko-
men vanuit wijkactiviteiten en be-
wonersgroepen, gemeente en 
individuele personen, die iets aan 
de mede wijkbewoners kenbaar 
willen maken. De redactie heeft 
haar eigen verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van de Veurbode en 
kan derhalve kopij weigeren waar-
van zij vindt dat deze de algemeen 
geldende normen en waarden over-
schrijdt. De redactie deelt niet altijd 
dezelfde mening van de inhoud van 
door anderen geschreven stuk-
ken. Ook behoudt de redactie 
zich het recht voor teksten zo-
nodig in te korten. Anonieme 
teksten worden niet geaccepteerd. 
Het is mogelijk in de Veurbode te 
adverteren, u kunt daartoe contact 
opnemen 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 
  - Gerrit Tijhof 
  - Rimmert van Kalsbeek 
  - Guus Verwers 
  - Herman Bruggeman 
  - Helma Weinreder

Sluitingsdatum kopij 27 oktober '12

cOlOFOn

Digitale opmaak  
Rimmert van Kalsbeek

Plaatsing gebeurd in volgorde 
van binnenkomst, hoe eerder de 
aanlevering des te meer kans op 
plaatsing van het artikel.
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Mijn installatie als burgemeester van Oldenzaal, voorafgegaan door 
mijn afscheid als wethouder in Almelo, was een onvergetelijke er-

varing. De vele kaarten, bloemen, cadeaus, attenties, e-mails, smsjes en 
andere berichten heb ik zeer gewaardeerd. Mede door uw belangstelling 
is het een onvergetelijke gebeurtenis geworden. Via deze weg wil ik u, 
mede namens mijn echtgenote, hiervoor hartelijk bedanken. 

 Graag wil ik het Wijkplatform Ossenkoppelerhoek en daarmee de wijkbe-
woners enorm bedanken voor alle felicitaties en attenties bij gelegenheid van 
mijn afscheid als wethouder in Almelo en daarmee tevens als wijkwethouder 
van de Ossenkoppelerhoek. Het fotoalbum, aangeboden door het wijkplat-
form, is een prachtige herinnering en geeft een mooie terugblik op de afge-
lopen zes jaren. Hartelijk dank daarvoor! Verder denk ik met veel plezier terug 
aan het optreden tijdens de afscheidsre-
ceptie op 28 juni ("De koek is op!") met 
een gastrol van Eric Kers, beheerder van 
de Oude Boksschool, in de rol van André 
Hazes. Daar hebben we geweldig van ge-
noten! 

Voor het overige verwijs ik graag 
naar het afscheidsinterview met mij in 
Almelo's Weekblad van juni jl.: "Weet je 
wie ik ook zal missen? De mensen in de 
Ossenkoppelerhoek, met wie ik als wijk-
wethouder veel contacten had. Eigenlijk 
had ik daar al een soort ombudsfunctie 
die door alle politieke partijen heen liep. 
Een beetje vergelijkbaar met wat van een 
burgemeester verwacht wordt. Ja, ik heb 
hier met plezier gewerkt. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen en daar 
wil ik alle mensen heel hartelijk voor bedanken.'

Hopelijk tot ziens in Oldenzaal, de Glimlach van Twente! 

Met vriendelijke groet,

Theo Schouten 

wOOrd vAn dAnk AAn Alle OssenkOppelerhOekers


