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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



Veurbode 2015 - 40 jarig jubileum uitgave 1

De Wierde is een Protestants Christelijke school met twee uitstekend uitgeruste, 
ruime locaties in de wijken Ossenkoppelerhoek en het Nieuwstraatkwartier. 

U vindt er een combinatie van de veilige, vriendelijke sfeer van een kleine 
school en de kwaliteit, rust en orde van een grotere school. We kunnen na-
tuurlijk vertellen over heel veel aspecten van de school zoals uitstekende in-
spectierapporten, de prachtige digitale leeromgeving en de moderne onder-
wijsmethoden, maar het beste is natuurlijk dat u zelf een kijkje komt nemen! 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om zelf -het hele jaar door- de uitste-
kende werksfeer te komen proeven. 

Een afspraak is zo gemaakt!

De Wierde zet zich ook actief in 
voor onze wijk! Een voorbeeld is 
de sponsorloop die we dit voor-
jaar hielden voor het behoud 
van de Stadsboerderij Beeklust. 

De kinderen liepen maar liefst 
€ 2600,00 euro bij elkaar!  

Zie de foto van de overdracht bij de Stadsboerderij.

De Wierde

In het november nummer van de 
Veurbode stond een ingezonden 
stukje tekst over hetgeen de heer B.B. 
stoorde. Prima, zo’n klacht duidelijk 
verwoord; we konden daar een klei-
ne handreiking doen door de erger-
nis op het juiste adres te deponeren. 

Niet iedereen kent die adressen, weet 
niet waar het neer te leggen dan 
wel uit te spreken. Maar het is soms 
prettig je hart eens te luchten over 
wat er in jouw ogen mis is. Ik erger 
me aan volwassenen, die zich niet 
houden aan de verkeersregels. Fiet-
sen door een rood verkeerslicht, 

als wandelaar oversteken op een 
autoweg terwijl er even verderop een 
zebrapad ligt, of aan de automobi-
listen die royaal door rood rijden en 
of veel te hard rijden. Ja, natuurlijk 
iedereen heeft zijn eigen reden, van 
haast tot er komt helemaal geen 
verkeer aan. Maar u, volwassene 
en jong volwassene hebt een voor-
beeld functie tegenover jeugdige 
kinderen. Omdat u als volwassenen 
zo goed kunt inschatten wanneer u 
veilig kunt oversteken zouden ver-
keerslichten niet nodig zijn, maar in 
alle andere gevallen is de hulp van 
het regulerende verkeerslicht echte 
hulp. Juist voor kinderen en ouderen 
betekent een groen licht bij de 

verkeerslichten een gegarandeerde 
veilige oversteek, tenzij ….. zo’n 
stomme idioot meent dat dat alles 
niet voor hem geldt!!!  Een knal, daar 
ligt het kind van iemand anders of is 
opa ondersteboven gereden. 

Opvoeden tot het omgaan met de 
afgesproken regeltjes, dus ook van 
verkeerslichten is niet alleen een taak 
van de directe ouders, maar ook van 
mij als senior en van u als mede weg-
gebruiker. Dat laatste doet u al als 
u het goede voorbeeld zou geven 
en zich houdt aan de afgesproken 
regels. Ik wens u een veilig nieuw jaar! 

JM

PS Hebt u ook dingen waaraan u zich 
ergert? Schrijf het op en stuur het naar 
redactieveurbode@live.nl

Ergernissen

Hallo beste bezoekers, bij deze wil ik 
jullie bedanken voor de afgelopen 
3 jaar. Ik heb de website ossenkop-
pelerhoek.isonzewijk.nl 1 jaar deels 
en 2 jaar volledig in mijn beheer ge-
had, maar zonder jullie steun en het 
aanleveren van stukken had ik dit 
niet gekund. De laatste 2 jaar heb ik 
met veel toewijding aan deze site ge-
werkt, maar zoals aan alles een eind 
komt, is er aan mijn werkzaamheden 
op deze site ook een eind gekomen. 

Ik stop niet met mijn werkzaamhe-
den om jullie op de hoogte te hou-
den van alles in de wijk, maar doe dit 
vanaf 1 januari 2015 op een andere 
website n.l. www.veurbode.nl 

Dit is een website van het wijkplat-
form Ossenkoppelerhoek, Beeklust 
en Groeneveld waar ik al 3 jaar deel 
uitmaak van het bestuur. Jullie kun-
nen mij nog steeds artikelen of eve-
nementen doorgeven op mijn nieu-
we e-mail adres: veurbode@gmail.
com en ik zal, zoals jullie van mij ge-
wend zijn, deze dan zo spoedig mo-
gelijk plaatsen op de website www.
veurbode.nl

Nogmaals bedankt en tot ziens op 
www.veurbode.nl   
    HW

Website nieuws

In de Veurbode van september vorig jaar is over Trimsalon Poppy van Mirjam 
Abbink en Rob Wiegers al uitvoerig geschreven. De opleidingen en de speci-
fieke en verschillende manieren van wassen en behandeling van honden en 
hun vachten. Het verbouwde en aangepaste tuinhuisje was leuk en hartstikke 
gezellig, maar meer ruimte zou fijn zijn. Blij en verheugd melden ze nu dat 
Trimsalon Poppy is verhuisd naar het Acaciaplein. Het “gouden team” zoals 
een trim collega hen noemde kan u nu met uw hond ontvangen voor een 
professionele behandeling in een grotere ruimte. Heerlijk om in te werken, u 
bent van harte welkom.  De officiële opening met een hapje en een drankje 
vond plaats 30 januari jongstleden en vanaf 1 februari kunt u er terecht. 

JM

Verhuisd
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Per 1 januari zijn de 393 gemeenten 
in Nederland direct verantwoorde-
lijkheid voor allerlei taken op het ge-
bied van de zorg. De huishoudelijke 
hulp aan ouderen onder anderen. 
Er dienen contracten te worden ge-
sloten met specifieke instellingen. 
Sommige gemeenten hebben dat 
per 1 januari gedaan, maar dan voor 
een korte periode omdat geen tot 
onvoldoende zicht was op de uitein-
delijke situatie. De ANBO, de belan-

Verantwoordelijk 
voor zorg

Tijdens de collecteweek van het Nati-
onaal MS Fonds is het mooie bedrag 
van € 2186 in Almelo opgehaald.

Het opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek (voor een be-
ter leven nu en een toekomst zonder 
MS), begeleiding en voorlichting

We bedanken alle gevers en collec-
tanten, die ook dit jaar weer door 
weer en wind op pad zijn gegaan, 
hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u 
de collectant gemist, dan kunt u uw 
bijdrage overmaken op giro 5057 te 
Maassluis!

Wilt u ons bij de collecte van volgend 
jaar ondersteunen als collectant? 
Neem contact op met het Nationaal 
MS Fonds, tel. 010-5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl

Zaterdag 18 april 10.00 – 15.30 uur-
Noteer maar vast in uw agenda: 
LenteGroenFestival op zaterdag 18 
april in de beleef- en beweegtuin 
rond het Meester Siebelinkhuis aan 
de Berlagelaan 2. Een uitgelezen 
mogelijkheid om voor een klein prijs-
je tuinplanten, bloemzaad en zomer-
bloeiers voor uw tuin of balkon te 
bemachtigen, iets lekkers te eten en 
drinken èn om de nieuwe wijkvoor-
ziening – de beleef- en beweegtuin 
- eens goed te bekijken!

U bent van harte welkom!

In het najaar van 2014 heeft het 
hoveniersbedrijf Mulder Groen 
samen met vrijwilligers en mensen 
van De Groenderij het verwaarloosde 
terrein rond het Siebelinkhuis naar 
het ontwerp van tuinarchitect Hester 
Belderbos getransformeerd in een 
prachtige, 2000 vierkante meter grote 
beweeg- en beleeftuin voor ouderen 
en andere natuurliefhebbers. Op 1 
oktober opende wethouder Irene ten 
Seldam de tuin waar ieder moment 
van het jaar iets te zien en te beleven 
valt. Zelfs in de grauwe wintermaan-
den januari en februari. Prachtige hel-
leborussen (kerstrozen) en bloesem-
bomen fleurden toen de tuin op.

De beleef- en beweegtuin is een 
voorziening voor de hele wijk. De 
Klup Twente zorgt voor het beheer 
en is van plan er leuke activiteiten in 
te houden. Te beginnen met een Len-
teGroenFestival. Daar worden zelf 
gekweekte planten, stekjes, bloem-
zaad en zomerbloeiers voor een 
heel zacht prijsje verkocht. Er is ook 
brocante van tuin- en bloemspullen: 
bloempotten, vazen en tuingereed-
schap en er zijn kramen met tuin- en 
balkonbeelden en informatie over 
De Klup Twente. De opbrengst van 
het LenteGroenFestival is bestemd 
voor het onderhoud èn verdere ver-
fraaiing van de beweeg- en beleef-
tuin die dagelijks open is van 9.00 
uur tot 21.00 uur. Tijdens het Lente-
GroenFestival wordt het grote terras 
aan het water gezellig ingericht voor 

veel gasten. In de keuken worden lek-
kere taarten gebakken en gemaakt 
en verkocht. En is 18 april een natte, 
gure dag? Geen nood: dan wordt het 
Festival verplaatst naar de zalen van 
het Meester Siebelinkhuis!   
Tot 18 april!

LenteGroenFestival 
in nieuwe beleeftuin

Opbrengst collecte 
Multiple Sclerose

Ergens in begin 2014  of misschien al 
wel eind 2013 melde ik in de Veurbo-
de dat er een prachtige grote keuken  
staat in het wijkcentrum en dat we 
die toch moeten gebruiken. Daartoe 
deed ik een oproep aan heren om 
mee te doen aan een kookclub. Ei-
genlijk met name richting heren, die 
niet konden of durfden te koken. Nu 
zijn we met een mix van kennis en 
onkunde en totaal negen mannen al 
een aantal keren in de weer geweest. 
Er zijn afspraken gemaakt tot eind 
van dit seizoen en ik moet zeggen 
het gaat steeds beter en leuker. Er 
wordt hard gewerkt, veel gelachen 
en opgestoken. Het is nog te vroeg 
omdat aan u te laten proeven, maar 
wie weet ….        JM

Kookclub

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

Woensdag - 7 januari     - 19.30 uur 
Woensdag - 4 februari     - 19.30 uur 
Woensdag - 4 maart     - 19.30 uur 
Woensdag - 8 april      - 19.30 uur 
Woensdag - 6 mei      - 19.30 uur  
Woensdag - 3 juni      - 19.30 uur 
Woensdag - 1 juli      - 19.30 uur 
Woensdag - 2 september - 19.30 uur 
Woensdag - 7 oktober      - 19.30 uur 
Woensdag - 4 november - 19.30 uur 
Woensdag - 2 december - 19.30 uur

Sluitingsdata Veurbode:  
2 mei, 1 augustus, 24 oktober

Wijkplatformbijeenkomsten  
Deze vinden inprincipe plaats in het 
wijkcentrum.  
Aanvangstijd is 19.30 uur  
Op de woensdagen: 
11 maart, 10 juni, 2 mei  
9 september, 1 augustus, 25 november.

Vergaderschema 2015
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Huishoudelijke hulp in Almelo 

Inwoners van Almelo die in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp, 
kunnen volgend jaar kiezen uit 25 zorgaanbieders. Inwoners die nu een in-
dicatie hebben voor huishoudelijke ondersteuning, ontvangen of ontvingen 
een brief van de gemeente waarin uitgelegd wordt wat er voor hen verandert: 
indicatie op resultaat in plaats van urenbasis. 

Leefbaar huis 

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners ondersteuning krijgen die zij 
nodig hebben, ondanks de bezuinigingen op het budget voor huishoude-
lijke hulp. Door de huishoudelijke ondersteuning anders te organiseren, kan 
de gemeente ook in 2015 deze ondersteuning blijven bieden. Wel wordt het 
eenvoudiger en beperkt de ondersteuning zich tot het hoogst noodzakelijke. 
Tot nu toe wordt huishoudelijk hulp geïndiceerd op basis van uren. Vanaf 
2015 wordt een indicatie afgegeven op het resultaat, namelijk een ‘leefbaar 
huis’. Dat betekent dat de gemeente inwoners, meer dan voorheen vraagt om 
mee te denken over de manier waarop zij hun huishouden organiseren. 

Aanbesteding 

De 25 aanbieders die inwoners van Almelo ondersteunen, zijn naar voren 
gekomen uit een aanbesteding voor huishoudelijke hulp. Hierbij werkte 
de gemeente samen met twaalf Twentse gemeenten. In 2015 mogen 25 
aanbieders huishoudelijke ondersteuning leveren. Met deze aanbieders 
sluit de gemeente raamovereenkomsten. Het grote aantal partijen dat nu  
gecontracteerd is, betekent voor inwoners maximale keuzevrijheid. Tegelijk 
betekent het dat veel inwoners in 2015 contact houden met het zorgbedrijf 
dat hen nu ook ondersteunt. De huidige contracten met de zorgaanbieders 
voor hulp bij het huishouden lopen af op 31 december 2014. 

Aanbieders 

De 25 aanbieders in Almelo zijn: Aster Zorg, Attent BV, Attent Wmo,  
Beter Thuis Wonen Thuiszorg, BiOns BV, BTK Zorg, Deva Zorg en Welzijn,  
Harmonie Zorg, Kristal Welzorg Groep, Madeliefje Thuiszorg, Nederlandse 
Provincie Karmelieten, Olcea Nieuwe Zorglandschap BV, Solace ATC, Stich-
ting Skoel, Stichting Wijk-Zorg, Thuisteam Twente/ICare4U Zorg BV, Thuiszorg 
Anahid BV, Thuiszorg Longlife, TSN Thuiszorg BV, Tzorg, Vitaal Thuiszorg, Zorg 
en Plezier, ZorgAccent, Zorggroep Manna en ZorgPlus Twente. 

Zorg via de gemeentegenorganisatie voor ouderen, meldt 
dat veel ouderen nog wachten op de 
zogenaamde keukentafel gesprek-
ken. Met name in die gesprekken 
moet duidelijk worden welke hulp 
absoluut noodzakelijk is en op hoe-
veel huishoudelijke hulp de oudere 
kan rekenen en tegen welke kos-
ten. En dan hebben we het nog niet 
over welke voorzieningen er in stand 
kunnen blijven voor de opvang van 
mensen met een lichte handicap. 
Zij waren tot het eind van het afge-
lopen jaar content met wat zij “hun 
werk” noemden zoals bijvoorbeeld 
het werken bij de Groenderij aan de 
Jan Tooropstraat. Velen komen wel-
licht thuis te zitten. Heel veel zaken 
zijn nog onduidelijk. Natuurlijk doet 
de gemeente alles om iedereen te in-
formeren, die rechtstreeks betrokken 
is. Voor heel veel anderen blijven er 
vraagtekens. Alleen al de positie van 
de zorgverzekeraars. Veel zorgverle-
ners hebben problemen omdat die 
zorgverzekeraars hun macht gebrui-
ken om bijkans op de stoel te gaan 
zitten van de zorgverlener en voor-
schrijft wat hij/zij wel mag en of kan 
doen en naar welk ziekenhuis in het 
uiterste geval verwezen mag wor-
den en welke specialist mag worden 
geconsulteerd. De strijd om die vrije 
artsenkeuze is voorlopig beslecht in 
een uitstel in de Eerste Kamer. Ik las 
een pleidooi over het creëren van 
een viertal regionale zorgverzeke-
raars met een accent op het veel 
meer investeren op preventie.  Laat 
u informeren op het eerstvolgende 
wijkplatform van 11 maart aanstaan-
de in het wijkcentrum.

JM
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 26 november 2015

De voorzitter Nico van de Vliet opent 
de avond en heet iedereen welkom. 
In tegenstelling tot de voorgeno-
men agenda wordt eerst het woord 
gegeven aan Anne-Marie Pleyhuis 
van Scoop-Welzijn. Op het bord 
boven de ingang van het wijkcen-
trum is de naam Veurbrook inmid-
dels afgeplakt. Dit in verband met 
de nog lopende procedure over de 
naam. Per 01-01-2015 komen er een 
aantal veranderingen in Zorg/Jeugd-
zorg. In december (2014) komt hier-
over nadere informatie. 

Zaterdag 29 november is er een rommel-
markt/kledingbeurs in het wijkcentrum. 
Alle kramen zijn inmiddels verhuurd. 

Voorzitter Nico: Als nieuwe naam 
voor het wijkcentrum viel ook de 
naam “Ossenkop”, maar deze heeft 
geen voorkeur. Het bestuur van het 
wijkplatform heeft een lijst met na-
men bij de Gemeente neergelegd. 

Op het verslag van de vorige wijk-
platformavond zijn geen opmerkin-
gen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

Joop Martens: Afgelopen dinsdag was 
er een vergadering met de Gemeente 
over de gemeentelijke pagina’s in de 
weekkrant. Hierbij is tevens de Veurbo-
de ter sprake gekomen. De Gemeente 
wil de wijkkrant graag digitaliseren. 
Voor 2015 en 2016 komt hij in ieder 
geval nog op papier. Maar daarna? 

Bij de bijeenkomst in de Grolsch 
Veste van de Landelijke Samenwer-
kende Activiteitswijken (LSA) bleek 
dat de organisaties verzameld in de 
zaal, afdeling Cash genoemd, geen 
geld beschikbaar stelde voor een 
wijkkrant maar enkel voor b.v. een 
speciale dag. Een betreurenswaar-
dige opstelling.

Gerda Kleinburink: Volgende week 
woensdag, 3 december, is om 16.00 
uur de opening van de expositie van 
de Rembrandtschildertjes in de Titus 
Brandsmahof. De opening zal wor-

den verricht door wethouder Claudio 
Bruggink. De expositie is tot 5 januari 
2015 vanaf ‘s-morgens  10 uur te be-
wonderen. 

Het Rembrandtfiësta zal in 2015 ge-
houden worden op 5 en 6 juni. 

Van de werkgroep Almelooose Cuyp 
is geen nieuws te melden. 

De werkgroep Verkeer en Milieu 
heeft op 26 januari een afspraak 
met vertegenwoordigers van de Ge-
meente. Vraag: Is er nog nieuws in-
zake het parkeerbeleid? Antwoord: 
Nee, helaas nog niet. 

Mary Schumer: Vanmorgen (26 no-
vember) was ik met een invalide echt-
paar op het van Goghplein. Er werd 
netjes geparkeerd op de invaliden-
parkeerplaats  voor de Action. Bij te-
rugkomst bleek de auto geblokkeerd 
te zijn door andere, fout geparkeerde 
auto’s. Het echtpaar moest een ½ uur 
wachten voor men weg kon. Vraag 
aan de wijkagent: Kan hier niet wat 
meer op toe worden gezien en meer 
bekeuringen worden uitgedeeld? 
Antwoord wijkagent: Hiervoor ont-
breekt eenvoudig de tijd. Als er meer 
blauw op straat komt, misschien. 

Vraag Coby Aaldenberg: Over het 
brede trottoir voor de Titus Brands-
mahof rijden zeer regelmatig fietsers, 
scooters en zelfs motoren van en 
naar de Deka. Kan hier niet wat aan 
worden gedaan? 

Antwoord wijkagent: De afdeling 
verkeer van de Gemeente zoekt 
dit uit. Het is niet wenselijk  om ko-
mende vanuit de Beeklustlaan 2x de 
Windmolenbroeksweg over te moe-
ten steken. Maar over de stoep hoort 
natuurlijk ook niet. 

Helma Weinreder: In 2012 heeft zij de 
website www.ossenkoppelerhoek.
isonzewijk.nl overgenomen. Per  
1 januari 2015 stopt deze website. Er 
is inmiddels een nieuwe website op-

gericht: www.veurbode.nl. Daarnaast 
is er natuurlijk de face-bookpagina: 
Ossenkoppelerhoek is onze wijk.

Voorzitter Nico legt uit waarom de 
nieuwe website is gemaakt. Eén  
reden is: mocht in de toekomst de 
Veurbode niet meer op papier aan-
geleverd kunnen worden, dan kan 
deze heel makkelijk in de website 
worden geïntegreerd.  Bij de rond-
vraag waren er geen vragen.

Hierna is het de beurt aan de mu-
ziek- en dansgroepen. Eerst wordt de 
dansvloer vrijgemaakt voor de line 
dancegroep “The Maple Tree Dancers” 
onder leiding van Peter van Houten. 
Peter geeft eerst enige uitleg over de 
kleding en de muziekkeuze. 

Vraag Joop: Waar komt het feno-
meen line dancen eigenlijk vandaan? 
Antwoord: uit Amerika, het land van 
de cowboys. Vraag: Zijn er eisen aan 
de kleding? Antwoord: Eigenlijk niet, 
mits het maar country- of western-
stijl is. Vraag: Hoelang is deze groep 
samen? Antwoord: Dat varieert van 
18 jaar tot 1 jaar. Deze groep pro-
beert de originele cowboymuziek 
aan te houden. Na de demonstratie 
bedankt Nico de dansers en overhan-
digt ze een enveloppe met inhoud. 

Hierna is het pauze. Na de pauze 
wordt het podium vrijgegeven voor 
de Tifa Toto Buang Groep onder lei-
ding van Isaak Alfons. Dit is geen 
band maar een drumgroep, bestaan-
de uit 4 trommelaars en 1 xylofonist. 

Na het optreden bedankt Nico hen 
en overhandigt wederom een enve-
loppe met inhoud. 

Hiermee is er tevens een einde ge-
komen aan deze avond. Nico nodigt 
iedereen uit om nog even gezellig 
na te blijven en dankt iedereen voor 
zijn of haar aanwezigheid. Met name 
ook dank aan de beschikbaarheid van 
Akar Bahar en de vrijwilligers daarvan.  
                     Hans Bijker 



Thema's

Uitnodiging!
van harte welkom op het Wijkplatform van 11 maart 2015 om 19.30 uur  

in het wijkcentrum Ossenkoppelerhoek aan de Jan Tooropstraat

“Almelo Doet Mee‘ en ‘Veranderingen in de zorg”
Almelo Doet Mee zal u uitleggen wat dit project omvat en hoe mensen 

met een smalle beurs hier gebruik van kunnen maken. 
De presentatie over de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 wordt verzorgd door 

mevrouw Kiphardt van de gemeente Almelo. Voor wie blijven de voorzieningen bestaan en voor 
wie moet er op een andere manier iets geregeld worden.  

Wie doet dat dan. Hoe zit het met bijbetalingen of betaalt de verzekering.  
Hebt u ook dit soort vragen of andere, kom, stel ze en hoop met ons op antwoorden!!

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 11 maart een uitgebreide agenda voor u beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker

Tevens komt aan de orde het benoemen van een kascommissie.
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Het was bepaald geen rozengeur en maneschijn in veel huishoudens. Niet 
in het minst door ongelukkige besluiten in het recente verleden bij diverse 
gemeenten, ook door de gemeenteraad van Almelo. De op groei en dus uit-
bouw met woningen in Almelo aangeschafte grond ten noorden van de stad 
onder de naam Waterrijk is daar een voorbeeld van. Ook de bij diverse gele-
genheden ingehuurde externe bureaus, terwijl competente ambtenaren hun 
verantwoordelijkheid niet durfden nemen, hebben veel geld gekost. Over de 
bouw van het nieuwe gemeentehuis zijn de kranten al vol geschreven. Stren-
ger toezicht op vroegere subsidies ontbrak. Het nu op alle fronten moeten 
doorvoeren van bezuinigingen is het gevolg. Pijnlijk is het te zien, dat veel 
verworvenheden zoals een bibliotheek, recreatieve opvang van jongelui en 
ouderen met een etiket, worden opgeheven. 

Het maakt allemaal verdrietig nu te zien dat vele Almeloërs gebruik moeten 
maken van de voedselbank en simpele dingen als het bezoeken van het wijk-
centrum of jeugdhonk vanwege het gebrek aan ook een klein beetje geld dat 
onmogelijk maakt. Ja, inderdaad het maakt sommige instellingen en groepe-
ringen van mensen ook inventief. De prikkel om te overleven, om ondanks 
de geringe mogelijkheden toch te proberen door te gaan is ook een feit. Een 
pijnlijk dieptepunt in de publicaties over het gebrek aan geld en hoe daar mee 
om te gaan vond ik de zogenaamde “zorgtips” van de gemeente Groningen. 
“Als u vaker hetzelfde kopje gebruikt hebt u  minder afwas” als voorbeeld om 
te bezuinigen. Soep uit blik is makkelijk klaar te maken; hoef je geen groenten 
en zo voor aan te schaffen en geen extra gas of elektra voor te gebruiken, ook 
een bezuiniging. Als u weinig verdient kunt u proberen een betere baan te 
zoeken ……Kortom een ergerniswekkende lijst met domme opmerkingen, 
die iedereen met een beetje verstand zelf zou kunnen bedenken als je dat als 
oplossing wilt kiezen. De tegenstelling tussen haves en have not’s zal, vrees ik, 
groter worden en dus ook de onenigheid tussen deze groeperingen. En één 
ding is zeker; alles wat nu door de bezuinigingen wordt afgebroken en weg-

Terugblik op 2014 bezuinigd komt niet direct weer terug 
als het even beter gaat!! Absoluut zeker 
is dat de wijkkrant de Veurbode moet 
blijven !!! Blij dat ik dat allemaal kan 
schrijven. Niet iedereen vindt geschre-
ven stukjes tekst in krant of magazine 
leuk, misschien zelfs schandalig, maar 
“normale” mensen schieten schrijvers of 
tekenaars niet neer. Onder normale 
mensen reken ik ook alle bewoners van 
Almelo die de islam godsdienst aan-
hangen.         JM

NEW YORK (ANP) - 2014 was een ver-
schrikkelijk jaar voor kinderen. Dat 
stelde het VN-kinderfonds Unicef 
maandag 8 december. 15 Miljoen 
minderjarigen raakten betrokken bij 
conflicten in de Centraal Afrikaanse 
Republiek, Irak, Zuid-Sudan, Syrië, 
Oekraïne en de Palestijnse gebieden. 
Wereldwijd leven 230 miljoen kinde-
ren in landen of gebieden die kampen 
met een gewapend conflict. ,,Kinde-
ren zijn gedood in hun klaslokaal of in 
bed. Ze zijn wees geworden, ontvoerd, 
gemarteld, geronseld, verkracht en 
zelfs als slaven verkocht'', zei Unicef-
directeur Anthony Lake. ,,Nooit eerder 
in de recente geschiedenis zijn zoveel 
kinderen onderworpen aan dergelijke 
afschuwelijke wreedheden.''
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Bij de Schoolsportvereniging kan je 
direct na schooltijd lekker sporten 
bij jou in de buurt met je vriendjes 
en/of vriendinnetjes. Elke verlengde 
schooldag  periode worden er door 
Almelose sportverenigingen andere 
sporten aangeboden. Een echte trai-
ner van de sportvereniging zal jou in 
4 of 6 weken kennis laten maken met 
de door jou gekozen sport, bijvoor-
beeld; Handbal, turnen, tafeltennis, 
badminton, jazzdance, judo of korf-
bal. Als je de sport leuk vindt kun je 
na de 6 weken ook kiezen om eens 
een kijkje op die sportvereniging 
te nemen. Kijk goed welke sport er 
wordt aangeboden en schrijf je in 
voor de Schoolsportvereniging tij-
dens de VSD van Scoop Welzijn. 

Op dit moment draait de 3e periode 
van de Schoolsportvereniging Os-
senkoppelerhoek/Nieuwstraatkwar-
tier en hebben de kids uit de groepen 
5 en 6 kunnen kiezen uit Handbal op 
de woensdag en Judo op de donder-
dag. Op woensdag 11 maart start 
de 4e periode van de Schoolsport-
vereniging. De sporten hiervoor zijn 
nog niet bekend. Zit jij in groep 5 of 
6 dan wordt jij binnenkort op school 
op de hoogte gebracht van de spor-
ten waaruit je kunt kiezen in de 4e 
periode.

Doel: 
- Kinderen kennis laten maken 
met verschillende sporten;

- het vergroten van de beweegdeel-
name en daarmee de gezondheid 
van de kinderen;

- sociale vaardigheden vergroten 
door samen te sporten;

- kinderen laten samenwerken;

- eventuele doorstroming naar de 
sportvereniging.

Kevin Aman Combinatiefunctionaris Sport 

Ik wil mijn gebruikelijke voorwoordje deze keer geheel wijden aan de recente 
ontwikkelingen in de zorg; de decentralisaties. Een belangrijk onderwerp dat 
veel bewoners direct raakt.

Wanneer u te maken hebt met jeugdzorg, de WMO of zaken rondom Werk en 
Bijstand, is het u ongetwijfeld opgevallen dat er vanaf begin dit jaar het no-
dige wijzigt op deze gebieden. Waarschijnlijk ontving u hierover al de nodige 
brieven van de gemeente en andere instanties, of bent u op andere wijze ge-
informeerd. Ik kan me voorstellen dat het voor u nog niet altijd duidelijk is wat 
er precies anders wordt, en waarom we dit doen. Over dat laatste kan ik kort 
zijn; het is een maatregel die is opgelegd door de rijksoverheid. De gemeen-
tes hebben meer verantwoordelijkheden gekregen, maar krijgen minder geld 
dan rijk en provincie eerder voor dit soort zaken uitgaven. Dit betekent dus 
dat we een aantal dingen anders, slimmer moeten organiseren. En daarom 
zijn we op zoek naar nieuwe ideeën en samenwerkingsvormen. We gaan pro-
beren problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en waar mogelijk op te los-
sen. Daarmee kan soms doorwijziging naar zwaardere en (dus vaak) duurdere 
zorg voorkomen worden. Voorop staat dat we in Almelo ruimte willen geven 
aan initiatieven die de stad en onze inwoners versterken.

Veel inwoners van onze wijk zijn uitstekend in staat om zelf of met hulp van 
anderen hun problemen op te lossen. Met familie, vrienden, buren, collega’s 
of bekenden uit het verenigingsleven. Als ik om me heen kijk, zie ik dat men-
sen al heel veel doen voor elkaar. Even een boodschapje meenemen voor 
de buurvrouw die slechter ter been is, even op elkaars kinderen letten maar 
ook kleine klusjes over en weer uitvoeren. Vaak kan dat met het gebruik van 
het eigen netwerk, of buurtvoorziening. Dat is iets om trots en zuinig op te 
zijn. Maar soms is hulp vragen best lastig. Het lijkt erop dat we dat een beetje 
verleerd zijn, omdat iedereen zo druk is, maar ook omdat de overheid in het 
verleden voor heel veel zaken een regeling had bedacht. Als mensen in uw 
omgeving echter niet weten dat u hulp nodig hebt, kunnen ze ook niet hel-
pen.  Misschien vindt uw buurman het helemaal niet erg om ook het blad uit 
uw tuin te harken, of kan uw dochter als ze toch zelf boodschappen haalt, 
dat ook voor u doen. Door het bespreekbaar te maken, is een oplossing vaak 
dichterbij dan u denkt. Dat kan ook door iets wat u wel kunt terug te doen, dat 
maakt u gelijk een stuk minder afhankelijk.

Maar waar de mogelijkheid niet bestaat om met behulp van een eigen net-
werk zelfstandig te blijven, of waar de grenzen van de vrijwillige inzet bereikt 
worden, gaat de gemeente er voor zorgen dat mensen die dat nodig hebben, 
de juiste ondersteuning krijgen. We willen die ondersteuning zo dichtbij mo-
gelijk bij de mensen aanbieden. Voor de nieuwe taken heeft de gemeente so-
ciale wijkteams opgericht. Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, en u weet 
niet hoe u dat moet organiseren, belt u met de gemeente. Iemand van het 
sociaal wijkteam komt dan bij u langs om te kijken naar wat nodig is en hoe 
dat georganiseerd kan worden. Ook de Ossenkoppelerhoek heeft een eigen 
sociaal wijkteam. Tijdens de bijeenkomst van het wijkplatform op 11 maart 
stellen zij zich aan u voor. Tijdens die bijeenkomst vertellen we ook meer over 
de nieuwe taken van de gemeente. 

Naast deze zaken die voor sommigen van u heel praktische gevolgen kunnen 
hebben wordt er op de achtergrond ook hard (verder) gewerkt aan het opstel-
len van een sociale wijkagenda voor de Ossenkoppelerhoek. Zowel bewoners 
als wijkfunctionarissen zijn betrokken bij dit proces waarover u we graag verder 
bijpraten op de wijkplatformavond in juni. Vooralsnog wens ik u eerst een heel 
zonnig voorjaar in die prachtige groene wijk die de Ossenkoppelerhoek heet!

Van de wijkwethouder Anja Timmer
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Al jaren lang zijn wij gespecialiseerd in tweewielers.  
Uw adres voor nieuwe- en tweede hands fietsen.  

Tevens doen wij ook aan verhuur en reparatie.  
Kijkt u gerust even bij ons online aanbod van fietsen.  

Tevens willen wij u uitnodigen voor een  
vrijblijvende proefrit op één van onze fietsen.

Nieuwstraat 151-153  7605 AD Almelo 
Tel.: (0546) 81 27 29, info@wild2wielers.nl 

www. wild2wielers.nl

Wij zijn Buurtzorg, een landelijke thuiszorgorganisatie. In Almelo en omge-
ving zijn wij inmiddels met 4 teams actief. Ons team (Buurtzorg Almelo zuid) 
is actief in de volgende wijken: Ossenkoppelerhoek, Beeklust,  Groeneveld, 
Nieuwstraat kwartier, De Riet en het Nieuwland.

Buurtzorg levert met kleine teams persoonlijke verzorging, verpleging en in-
dividuele begeleiding thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname 
of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Onze medewerkers helpen u bijvoor-
beeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medi-
cijnen. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)
arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven 
van injecties of het bestrijden van pijn. Buurtzorg levert ook zorg in de laatste 
fase van het leven.

Buurtzorg gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Iedere cliënt krijgt een per-
soonlijk begeleider die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we 
ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteu-
nen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die 
nodig is waarbij we, als dat tot de mogelijkheden behoort, uw zelfstandig-
heid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen (leren). Uw 
persoonlijk begeleider, heeft, samen met u of namens u, zo nodig regelmatig 
contact met andere zorgverleners (bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend 
specialist).

Samen met u zoeken we naar oplossingen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt 
blijven wonen. Ziek zijn en ouder worden gaat namelijk vaak gepaard met 
handicaps en beperkingen. Buurtzorg helpt u hier mee om te gaan. Ook be-
reiden wij u en uw omgeving voor op de mogelijke consequenties die uw 
ziekte en/of het ouder worden in de toekomst met zich mee kunnen brengen.

U kunt natuurlijk vrijblijvend contact met ons opnemen, zodat wij u thuis be-
zoeken voor een oriënterend  gesprek. Ons kantoor bevindt zich aan de Rem-
brandtlaan 218. Meestal is hier iemand van ons aanwezig tussen 12.00 en 13.00.

Ons team is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-
12128966 u krijgt dan rechtstreeks de wijkverpleegkundige aan de lijn.

Wij hopen dat u ons voorlopig niet nodig hoeft te zijn, maar indien dit wel het 
geval is….. u bent van harte welkom.

Buurtzorg team Almelo Zuid

Beste Buurtbewoners

Ja, u wordt bedankt omdat u dit 
bericht leest en misschien ook wel 
andere stukjes tekst in deze Veur-
bode. Voor een aantal van u, lezers, 
is een prijsje beschikbaar. De voor de 
redactie onbekende personen/le-
zers, die in aanmerking komen voor 
een bedankprijsje, zijn op basis van 
een a-selectieve prik methode op 
naam van een straat en straatnum-
mer geregistreerd.

Bent u de daar wonende bewoner 
dan hebt u recht op dat prijsje. Maak 
u per e-mail bekend aan redactie-
veurbode@live.nl met uw naam en 
woonadres en grijp uw kans zodat u 
dat prijsje wordt bezorgd. Er zijn een 
paar goede gevers bereid geweest 
die prijsjes beschikbaar te stellen, 
vandaar. Leuk voor u als lezer van 
deze wijkkrant !! Doel van deze ac-
tie is het gaan beschikken over uw 
e-mailadressen opdat we straks de 
eerste digitale Veurbode aan u kun-
nen leveren. Aan u vervolgens weer 
het recht om te melden dat u die niet 
wilt ontvangen. 

De redactie.

Bedankt

Bedankt
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Voor elk wat wils!
Bart Smit  -  Moelard stomerij  -  Het Pannetje  -  Bal’s vis  
Bakker Leo  -  Jan de Roo  -  Kruidvat  -  Hairstudio Bonn
Shoeby  -  De Appel  -  Blokker  -  Cigo  -  Ter Stal  -  Aldi  
Hair by Carolien  -  Schoenmakerij Landkroon  -  Deka  
Domino’s  -  Chinees restaurant  -  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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U hebt deze slogan vast wel een paar keer voorbij zien of horen komen. De 
indruk wordt vervolgens door de Rijksoverheid gewekt in het bijbehorende 
filmpje dat iedereen alle zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zo is het bij lange 
na niet, er moet structureel een gigantische bezuiniging op de zorg gerea-
liseerd worden en dat lukt absoluut niet als niet links en of rechts bezuinigt 
en afgebroken wordt hetgeen iedereen gewend was. Via de Wet Langdurige 
Zorg zorgt het Rijk alleen nog voor de aller oudsten en aller zwaksten onder 
ons. De Wet, die sedert 1968 het vangnet vormde voor ouderen, gehandicap-
ten en chronisch zieken, de AWBZ, bestaat niet meer. Het zijn de Zorgverzeke-
raars en de gemeenten, die betalen en bepalen. Hoe, dat is nu de grote vraag.

In het project “Ossenkoppelerhoek van iedereen”, dat van de grond kwam met 
een subsidie van 2 miljoen voor de periode 2009 t/m 2010 is gerealiseerd, dat 
voor vele soorten hulp in de wijk één persoon van een daarvoor meest geschik-
te organisatie de regie ging voeren voor één gezin of huishouding. Een verge-
lijkbare regie gaat straks gevoerd worden door een wijkverpleegkundige. Hij 
of zij gaat bepalen wat de patiënt of hulpbehoevende voor hulp krijgt, die kan 
worden vergoed en wat door anderen moet worden gedaan. Juist daar wringt 
de schoen, wie moet dat andere dan doen. Ik wil best voor een buurman een 
boodschap doen, maar billen wassen, nou nee. Ondergetekende hoopt op het 
wijkplatform van 11 maart meer informatie te krijgen, komt u ook ??

JM

Nederland  verandert, de zorg verandert mee

Het Nieuwe Uniform. In mijn 35 jaar politiedienst heb ik al veel tenue  
veranderingen meegemaakt. Van paardrijlaarzen en ballonbroeken naar 
mooie leren pakken op de motor en van gemeentepolitie- naar regiopolitie- 
naar nationale politie emblemen. Maar steeds waren het kleine veranderin-
gen in het uniform. Met de komst van de Nationale Politie is besloten de hele 
politie in een nieuw uniform te steken. Een uniform waar jaren aan testen, 
draagproeven, afkeuringen en hertesten aan voorafgegaan zijn.

Het is tenslotte niet eenvoudig een uniform te maken 
waar zo’n 32.500 politiemensen zich lekker in voelen 
en dat tevens de uitstraling heeft die past bij de nieuwe 
Nationale Politie. Nadat het uniform al maanden te zien 
was in Flikken Maastricht, was het op 22 oktober 2014 
eindelijk zover dat ik ook het nieuwe uniform van de 
Nationale Politie op mocht halen. Mijn oude spul-
len mocht ik gelijk achterlaten en vanaf dat 
moment had ik een nieuw uniform.

Inmiddels draag ik het nieuwe uniform een kleine drie maanden en wat com-
fort betreft bevalt het me uitstekend. De materialen zijn modern en functio-
neel. Het is warm genoeg in de winter en als de broek nat geregend is, wat 
me nogal eens gebeurt, is hij binnen een half uur weer droog. Maar zoals ge-
zegd, met het nieuwe uniform kwam ook een nieuwe uitstraling. Het uniform 
moest ‘stoerder’ zijn; meer ‘gevechtsklaar’. De gedachten daarover zijn nogal 
verschillend. Er zijn mensen die het goed vinden dat de politie er stoerder 
uitziet, maar ik heb gemerkt dat er ook mensen zijn die het afschrikt. Mensen 
die er een beetje bang van worden en ‘Oom agent’ er niet meer zo vriende-
lijk uit vinden zien. Aan die mensen wil ik graag laten weten dat het uniform 
wel veranderd is, maar dat in dat uniform nog steeds ‘hun’ wijkagent zit. Daar 
verandert geen uniform iets aan. Uw wijkagent is er nog steeds om de wijk te 
dienen. Alleen heeft hij nu een prettiger pakje aan.        Uw wijkagent, Henk Buis.

De wijkagent vertelt

Hoewel het project “Ossenkoppeler-
hoek van iedereen” formeel is geëin-
digd is er nog een klein restje van het 
daartoe van het Rijk gekregen geld 
over . Het bestuur wijkplatform heeft 
er voor gepleit dat te bestemmen 
voor het behoud van de versierde 
fietsen als opvrolijkend element in 
de wijk. ’t Ja en dan stuiten we toch 
op problemen. 

Er is geen geld om de planten in die 
bakjes achterop die fietsen geregeld 
van water te voorzien. Nu heb ik in 
de krant gelezen dat de gemeente-
raad aan de slag met de kerntaken 
discussie en dat is weer ingegeven 
door de bezuinigingen die nodig 
zijn. Een steeds terugkerende opmer-
king in al die verhalen is de bewoners 
moeten meer zelf doen, meer zelf het 
initiatief nemen, de vraag vanuit de 
bewoners is leiding gevend. 

Heel duidelijk echter is dat er gesne-
den gaat worden in zaken als groen-
onderhoud. Met andere woorden als 
elk van ons, wonend bij of vlak bij of 
naast een paar versierde fietsen be-
reid is garant te staan voor het jaar 
door geregeld een scheut water te 
geven aan de plantjes kan dat ver-
sierde fietsenplan van 2009 door-
gaan. 

Jan Pleijhuis van de afdeling groen 
van de gemeente wil dat graag ze-
ker weten, voordat nieuwe plantjes 
mogelijk zijn, ik ook eigenlijk. Ik stel 
me garant voor de versierde fietsen 
aan de Ossenkoppelerlaan, wie volgt. 
Kunnen we als wijk laten zien of we 
met elkaar wat aankunnen of niet. 

JM

Een restje geld
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Thuis bevallen is bij een goed verlopen zwangerschap veilig en de zwangere 
is samen met haar partner heerlijk in haar eigen vertrouwde omgeving. Ze-
ker als de verloskundige wordt ondersteund door een professionele en zeer 
ervaren kraamverzorgende. Naviva kraamzorg heeft een speciaal team met 
kraamverzorgenden, die in het bijzonder zijn opgeleid om de verloskundige 
te assisteren bij de thuisbevalling, maar ook bij de poliklinische bevallingen!

Ze ondersteunen echter niet alleen de verloskundige, maar ook de zwangere en 
haar partner. Vaak zijn zij met goedkeuring van de verloskundige al veel eerder 
in het gezin dan de verloskundige. De gespecialiseerde kraamverzorgende van 
Naviva is speciaal getraind om de aanstaande moeder en haar partner vertrou-
wen in zichzelf te geven. Zij zijn o.a geschoold in verschillende massagetechnie-
ken en weten hoe ze ook de partner goed kunnen betrekken bij het aanstaande  
geboorteproces.

Ook als het even wat minder vlot lijkt te verlopen of in acute situaties is er 
de gespecialiseerde kraamverzorgende van Naviva, die adequaat handelt. de 
aanstaande ouders ondersteunt en vertrouwen kan geven. 

Juist omdat dit team wordt ingezet bij de thuisbevalling en de poliklinische 
bevalling, hebben zij buitengewoon veel ervaring. Dit is van groot belang om 
een verloskundige goed te kunnen assisteren tijdens de bevalling.

Naviva heeft bewust voor deze manier van werken gekozen, omdat de ver-
loskundige het gevoel moet hebben dat ze samen met haar een team vormt. 
Daardoor kan de bevalling ontspannen en veilig verlopen.

Naviva vindt het belangrijk om samen met de verloskundige bij te dragen 
aan een veilige (thuis)bevalling en dat kan alleen met speciaal  opgeleide en 
zeer ervaren kraamverzorgenden. Immers een algemeen kraamverzorgende 
die bevalling en kraamtijd combineert assisteert veel minder bevallingen 
het  specialistische team van Naviva. Een algemeen kraamverzorgende kan 
daardoor onvoldoende praktische kennis en ervaring onderhouden. Een ver-
zorgende uit het bevallingsteam van Naviva kan wel 60 bevallingen per jaar 
assisteren, terwijl een algemene kraamverzorgende er soms niet eens 1 per 
maand doet. 

Kraamzorg

Informatie Naviva kraamzorg:

Telefoon 088 - 7777 666  
of 
info@naviva.nl

Alle eerste indrukken beginnen met 
wat je ziet. Op een paar uitzonde-
ringen na natuurlijk. Onze wijk is 
een wijk met veel gezichten. Zowel 
letterlijk als figuurlijk. Iedereen zal in 
de buurt mensen kennen die je door 
hun uiterlijk in een bepaald hokje 
plaatst. Maar is dit ook altijd weer te-
recht? Als ik bij mezelf na ga doe ik dit 
zeker. Helaas soms. Gelukkig ben ik 
wel bereid mijn mening bij te stellen. 
Alleen moet je daar wel de kans voor 
krijgen. Je zult wel de moeite moe-
ten nemen om te kijken of je mening 
klopt. 

Mensen die je altijd hebt bestempeld 
voor chagrijnig die blijken gewoon 
aandachtig en serieus te kijken. Maar 
ook mensen met een bepaalde kle-
dingstijl die ineens heel anders blij-
ken te zijn. Deze stereotypen komen 
natuurlijk altijd ergens vandaan. 

Zo doet televisie een flinke duit in dit 
zakje. Maar ook een eigen associatie 
met ervaringen uit het verleden. Ik 
kan me heel veel situaties bedenken 
waarbij mijn eerste indruk niet klop-
te. Of waar de indruk die ik achterliet 
totaal niet klopte. Soms in negatieve 
maar ook zeker in positieve zin. Maar 
als niemand het je vertelt kun je ze-
ker niets veranderen. En er zijn ook 
genoeg mensen die het niet kunnen 
of willen veranderen. Maar het verder 
kijken dan je neus lang is kan zeker 
zorgen voor heel nieuwe inzichten 
en misschien zelfs een leukere buurt. 
Helaas kan ik er alleen geen garantie 
bij geven.

AM

De buitenkant



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
't nieje veurBrook 457742
contact groeneveld/wijkPlatform

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

Belangrijke  
telefoonnummers 
Alarm voor
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De Schelf
Eninver

Möll’nwiek

De Schöppe

Goossenmaat ‘t Nieje Veurbrook

 
  
  

   

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.

Samen voor persoonlijke zorg  Vitaal | Ondernemend | Coöperatief 

www.triviummeulenbeltzorg.nl

Samen sterk in uw woonomgeving

Vertrouw op wijkteam Almelo Zuid

Wij zijn altijd bereikbaar: 

085 – 77 38 777 
•	Een persoonlijke werkwijze 

door kleine wijkteams 

•	Professionele en vriendelijke 
zorgverleners 

•	Wij zijn altijd in de buurt 

•	Ook in de nacht zijn we er 
voor u 

•	Waar nodig specialistische 
ondersteuning
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Een vast onderdeel van het jaar-
lijkse Multi-culturele evenement 
Rembrandt Fiësta is het project 
Rembrandtschildertjes. Zestig 
kinderen van diverse basisscho-
len in de gemeente Almelo ma-
ken tijdens Rembrandt Fiësta 
een schilderij rondom een vooraf gekozen thema. In 2014 was het thema:  
“Bij vakantie denk ik aan…….” 

De expositie van de Rembrandtschildertjes met verrassende schilderpres-
taties vond plaats op woensdag 3 december in het Grand Café van de Titus 
Brandsmahof onder grote belangstelling van ouders en genodigden. Daar 
hebben de schilderijen tot 4 januari 2015 gehangen, waarna ze een rondgang 
maken langs de deelnemende scholen.

De jonge Rembrandtjes kwamen onder aanvoering van stadsomroeper René 
Coupée  het Grand Café binnen. Vervolgens werd door Gijs van Aarle een ken-
schets van alle schilderijtjes gegeven en werden lovende woorden gesproken 
richting Gerda Kleinburink door  mw. Dieke Snoek en één van de deelnemen-
de kinderen, Mathijs Derksen, beiden van PCBS De Mare.  Cultuurwethouder 
Claudio Bruggink heeft vervolgens de expositie op een leuke wijze geopend 
en bood Mathijs Derksen als eerste deelnemende schilder een schilderpakket 
aan. Dit pakket was het cadeau, dat alle kinderen kregen. 

Onthulling nieuw logo Rembrandt Fiësta

Na de opening van de expositie heeft de werkgroep Rembrandt Fiësta, waar-
van de leden zich in aangepaste kledij presenteerden,  op een passende en lu-
dieke wijze haar nieuwe beeldmerk onthuld. Het Multi-culturele evenement 
Rembrandt Fiësta heeft gekozen voor een heldere aangepaste doelstelling en 
voor nieuw elan en dat is duidelijk terug te vinden in het nieuwe logo. Voorzit-
ter a.i. Johan de Ruiter gaf een toelichting op het nieuwe logo.  (zie afbeelding 
boven aan dit persbericht)

Rembrandt Fiësta heeft zich ontwikkeld van een wijkgerichte activiteit 
naar een breed evenement voor Almelo en omstreken met een duide-
lijke focus op de interculturele presentatie en ontmoeting. Op zaterdag 
6 juni 2015 is iedereen weer van harte welkom aan de Rembrandtlaan 
voor de veertiende editie van Rembrandt Fiësta. Een dag ervoor zijn er 
ook al activiteiten, zoals de seniorenbeurs en het vliegerevenement.  
Voor meer informatie en foto’s zie: www.rembrandtfiesta.nl

Opening expositie Rembrandtschildertjes

In 1940, bij het uitbreken van de Tweede Wereld Oorlog waren mijn broer en 
ik respectievelijk  acht en vier jaar oud. Wij kunnen ons die vijf jaren van onder-
drukking nog heel goed herinneren.  Ook al hebben wij nooit honger geleden, 
wel werd snoepgoed en tropisch fruit ons onbekend. (Met kerstmis 1944 ont-
vingen alle scholieren een sinaasappel van het Rode Kruis; ik durfde deze echter 
niet op te eten uit angst dat ik die smaak zou gaan missen.) Leren schoentjes 
werden vervangen door klompjes. We groeiden op met angst voor neerval-
lende bommen, voor het neerstorten van een V1 of V2 en in 1945 (januari t/m 
maart, toen de zon altijd leek te schijnen) waren we bang getroffen te worden 
door kogels vanuit de zgn. “Vrolijke Acht”, 8 Jabo’s, die als acrobaten in de lucht 
bij hun duikvlucht  schoten op alles wat bewoog.

Het was juni 1944 toen onze ouders 
vertelden dat er een grote invasie 
plaatsvond in Normandië, Frankrijk 
en dat die Amerikaanse, Poolse, Cana-
dese en Britse soldaten ons ook gin-
gen bevrijden. Dat zou niet lang meer 
duren dachten zij. Dat het oorlogsge-
weld toen voor ons nog moest begin-
nen konden we niet vermoeden. De 
gevolgen van de Slag om Arnhem, 
het bombardement op de machinefa-
briek in ons dorp, etc., etc.

70 Jaar later heb ik samen met mijn 
broer en onze vriendin Normandië 
bezocht.  Dat dit bezoek ons zo zou 
aangrijpen hadden we niet verwacht. 
Waar we ook kwamen, overal was de 
viering van 70 jaar Bevrijding zicht-
baar!  Heel veel bloemen in potten of 
in hanging baskets; aan veel huizen 
hingen Britse, Canadese en Ameri-
kaanse vlaggetjes of spandoeken met 
de woorden WELKOM BEVRIJDERS. 
In Herman- Sur-Mer hadden scholie-
ren van de basisscholen hun fantasie 
over de bevrijding van 1944 op doek 
vastgelegd met vooral de woorden 
Vrijheid(Liberté) en Vrede(Paix) en af-
beeldingen van vredesduiven, vlieg-
tuigen en parachutisten.

Tijdens onze bezoeken aan diverse 
musea en militaire begraafplaatsen 
ontmoetten wij  veel tachtigers uit 
vooral Amerika maar ook uit Duits-
land. Zij brachten een bezoek aan de 
plek waar hun broer, vader, vriend 
of familielid was gesneuveld. Zij de-
den allemaal hun verhaal. Zoveel 
intens verdriet en zoveel gemis!  
OORLOG; WAT EEN WAANZIN!

Dat er zoveel jonge, moedige men-
sen moesten sneuvelen voor onze 
bevrijding, verplicht ons volgens mij, 
dat we er altijd  naar moeten streven 
dat de vrede in Europa gehandhaafd 
blijft.  70 Jaar Bevrijding! Vlaggen we 
in Almelo dan ook massaal? Wordt 
Almelo voor één keer ook bloemstad 
met hanging baskets, etc.? Zullen 
onze bezoekende bevrijders van toen 
of hun familieleden ook dat gevoel 
van welkom krijgen?

STAAN WE ER NOG WEL BIJ STIL? 
                Gerda K.

Staan we er nog wel bij stil? 
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Het bestuur van de Culturele Vereni-
ging der Turks Islamitische Jongeren 
was graag bereid tot gesprek. De ver-
eniging kenmerkt zich door het feit 
dat gezegd kan worden dat ze een 
gemengde leeftijd kent en gemeng-
de opvattingen. Ze hebben hun on-
derdak aan de Jan Steenstraat. Het 
verenigingsleven staat een beetje 
onder druk vanwege het gebrek aan 
financiën en de dreiging van een 
stop op gemeentelijke ondersteu-
ning. Met elkaar een schildersbeurt 
uitvoeren wil nog wel, dat wordt 
zelfs nog wel als een prettig sociaal 
gebeuren ervaren. Er wordt aan-
dacht besteed aan de opvang van 
de jeugd; voor de volwassenen is het 
meer een ontmoetingsruimte en een 
dagelijks uitje. Het woord Islam in de 
naam doet vermoeden dat de religie 
een voorname plaats inneemt. In het 
verenigingsgebeuren niet zozeer, 
natuurlijk wel in ieders persoonlijke 
leven. Overigens respecteert men 

Een goed gesprek
elkaar in de wat meer uiteenlopende 
opvattingen. Net zoals in onze Ne-
derlandse kerkgeschiedenis zijn er 
verschillen in de zienswijzen en ver-
klaringen vanuit het Boek. Voor de 
Islam is dat Boek de Koran en voor 
de Christenen is dat de Bijbel. Wat in 
beide religies en beider Boeken valt 
te lezen is dat vrede  maken en vrede 
handhaven onder de mensen een 
belangrijke opgave en boodschap 
voor de gelovige is.

Mijn gesprekspartners vinden het 
verwerpelijk dat IS in de zwarte 
vlag, waarmee men zwaait, het 
stempel van de profeet gebruikt. 
Dat nota bene door lieden, die niet 
de vrede brengen, maar het geweer 
en het mes gebruikt tegen allen die 
niet denkt of is zoals zij. Zo’n bewe-
ging heeft helemaal niets van doen 
met de Islam; er wordt met afschuw 
over gesproken!! Die afschuw geldt 
ook de barbaarse aanslag in Parijs. 

Wist u eigenlijk wel dat Bal's viswinkel al bijna 100 jaar bestaat? Het bedrijf 
gaat al vele generaties van vader op zoon. Het verhaal begint in Schevenin-
gen. Met de trein werd de vis hier toen naartoe gebracht om uit te gaan ven-
ten. Toen is de allereerste Bal met een bakfiets door de straten gegaan om te 
verkopen.

De eerste winkel was aan de Hagedoornstraat, daarna verhuisd naar de 
Beeklustlaan. Maar inmiddels al weer bijna 12 jaar op het Vincent van Gogh-
plein. Veel dingen zijn er in de jaren veranderd behalve de goede kwaliteit 
natuurlijk. Het assortiment van een viswinkel alleen al is enorm uitgebreid 
als je dat vergelijkt met vele jaren geleden. Van verse en gebakken vis naar 
kibbeling en visfriet. Van gerookte paling naar gerookte zalm maar ook van 
tonijnwraps naar visbami. 

Als geboren en getogen Beeklustbewoner weet ik dan ook niet beter dan dat 
je je vis het beste kunt halen bij Bal. Maar onlangs leerde ik allerlei nieuwe 
dingen. Wist u bijvoorbeeld dat de winkel al zo'n 2 jaar ook op maandag ge-
opend is? Of dat de winkel aan het Vincent van Goghplein de enigste winkel 
is? Sinds ruim een jaar is Bal's vis namelijk gesplitst. Het pand aan de Borner-
broeksestraat heet tegenwoordig Bal vismeesters. En de originele Bal's vis is 
alleen nog bij ons in de wijk. Met natuurlijk nog wagens op de standplaatsen 
op de Aalderinkshoek, Schelfhorst en in Borne. Dat is wel een hele geschie-
denis van venten vanuit de trein uit Scheveningen naar dineren met heuse 
menu's in een gezellige winkel. 

Bent u al eens geweest?

A.M.

Een adverteerder in het zonnetje Dat geweld is een schande voor de 
Islam. Ja, natuurlijk vinden de leden 
van het bestuur de wijze van humor 
maken en tekenen over de Islam niet 
mooi en pijnlijk, maar het is nu een-
maal blijkbaar gewoon. 

Ook naar de houding en het hande-
len van de Westerse wereld en met 
name Amerika wordt kritisch geke-
ken. Zij voeren en voerden oorlog en 
gooiden bommen onder het mom 
democratie en individuele vrijheid te 
brengen terwijl de oliebelangen spe-
len. Die kritische houding groeit ook 
in de Arabische wereld. Er worden te-
gen de jongelui, tegenover mij, door 
rasechte Almeloërs zo nu en dan 
grappen gemaakt over hun begin-
nende baardjes in het licht van het IS 
geweld; het zijn plaagstootjes. Maar 
in elke grap zit een kern van waar-
heid. Mede  door die grappen is het 
hun duidelijk dat de oorspronkelijke 
Almelose burger een toenemende 
angst en antipathie jegens de Turkse 
jeugd opbouwt. 

Zij willen graag dat ik expliciet no-
teer dat de leden van de Vereniging 
absoluut tegen het geweld en het 
moorden van de IS zijn!! De geeste-
lijk leider, de Imam, benadrukt ook 
telkens weer dat geweld niet de op-
lossing is. De leden van het bestuur 
benadrukken dat ze hier niet zijn 
om het geloof te promoten, maar 
om te wonen en te werken net als 
elke andere Almeloër. U, lezer wordt 
van harte uitgenodigd om langs te 
komen voor een praatje en een kop 
thee dan leren we elkaar beter ken-
nen. Misschien spraken zij wel uit 
naam van vele Mede-Almeloërs met 
een Turkse achtergrond. Ik vond het 
een prettig, goed en verhelderend 
gesprek. Dat zouden we meer en va-
ker moeten doen!

JM
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Van de redactie
Het is aan de late kant, maar de 
leden van de redactie wenst u lezer, 
adverteerder en belangstellende 
een heel goed jaar 2015 toe!! Voor 
de Veurbode is het een heel bijzon-
der jaar, veertig jaar een wijkkrant 
ten behoeve van de communicatie 
in de wijk!!! Daarom weer even een 
ander plaatje op de voorpagina! 
Een eregalerij voor de vrijwilligers 
van het eerste uur. In de aanloop 
naar deze uitgave hebben we met 
ons cluppie vele uren gemaakt. Al 
in december brieven rond gebracht 
bij de adverteerders met onze uit-
gesproken dank voor het afgelo-
pen jaar en het vriendelijke ver-
zoek opnieuw mee te doen, daarop 
nog eens praten en nog eens …. 
Vervolgens velen uitdagen een 
stukje tekst aan te leveren. Bij som-
mige bedrijven moet kennelijk de 
broekriem nog meer aangesnoerd 
worden, gevolg geen advertentie 
meer. Maar, een enorme luxe van-
wege de vele stukken tekst; het 
heeft tot veel overleg geleid met 
elkaar over wat wel en dit keer niet. 
Dat “niet” is sneu, vooral omdat 
we altijd bedelen om het schrijven 
van een stukje tekst, maar meer pa-
gina’s kunnen we ons niet permit-
teren. Maar, laten we eerlijk zijn, dit 
alles valt in het niet met de ellende 
in de wereld. Wij en u kunnen in alle 
vrijheid schrijven en zeggen wat we 
willen. Hier gelukkig geen Charlie 
Hebdo affaire, geen schutters bij de 
redactievergadering. Die redactie-
vergaderingen gaan we, zoals het 
er nu uitziet, nog minimaal twee 
jaar doen voor deze papieren Veur-
bode. Intussen moeten we ons met 
z’n allen als wijkbewoners langzaam 
prepareren op een toekomst met 
berichten via de computer en met 
ontmoetingen op een wijkplatform 
om elkaar al overleggende en pra-
tende in de ogen te kunnen kijken 
en de hand te schudden. Dat laatste 
kan al weer 11 maart aanstaande, 
zien we u? Probeer ons voor de uit-
gave van eind mei opnieuw te over-
laden met uw verhalen aub !!

De redactie

Natuurlijk zijn wij als wijkplatform, u als wijkbewoner vertegenwoordigend, 
bij onze noabers even op bezoek gegaan en het bestuur van SV Almelo van 
harte gefeliciteerd. Zaterdag 20 december was het de afsluitende bijeenkomst 
ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan. Voor een honderdtal bezoekers 
werd een ieder welkom geheten door de ceremoniemeester de heer Steen-
hagen, speciaal uiteraard de gasten mevrouw Bijleveld commissaris van de 
Koning, de heer Urlings waarnemend burgemeester en Van Marle wethouder 
van financiën en sport. Voorts vertegenwoordigers van de KNVB, de Almelose 
Voetbal Federatie, Belangen Organisatie van Voetbalverenigingen en zelfs wij 
als vertegenwoordigers van het wijkplatform.

Met een kopje koffie voor ons werd er successievelijk, daartoe uitgenodigd 
door de heer Steenhagen of zijn dochter, een paar gloedvolle woorden ge-
sproken. Mevrouw Bijleveld benadrukte dat een Sotsji recent niet georgani-
seerd had kunnen worden als er geen amateurs sporten; zij zijn de basis van 
waaruit toppers opstaan. Namens Koning Willem Alexander biedt zij de Ko-
ninkrijkspenning aan. Burgemeester Urlings kan niet om de signalering heen, 
dat SV Almelo geen topclub is; zij verloren recent van Reutum en Oldenzaal! 
Hij prijst de vele vrijwilligers; dat is de kurk van een vereniging. Zeker nu de 
voorzieningen terug moeten naar de gemeenschap van mensen en de ge-
meente slechts nog faciliterend kan zijn. Vooruit kijkend spoort hij de club 
aan de jeugd te leren te leven en dat ook zij onderdeel van de gemeenschap 
zijn en dus ook mede verantwoordelijk. De woorden gaan gepaard met de 
Stadspenning. 

De heer Brunnikreef wenst, als vertegenwoordiger van de KNVB, de jubila-
ris toe open ogen voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij benadrukt 
dat het allerbelangrijkst is en blijft de P en de R van respectievelijk Plezier 
en Respect, dat levert vanzelf PR op. De club krijgt de erespeld van de KNVB. 
Ook warme woorden van de heer Kikkert van de Federatie voor SV Almelo. 
De heer Klein Haarhuis, die de belangenorganisatie van de aangesloten 1800 
voetbalverenigingen vertegenwoordigt, biedt naast de felicitaties een enve-
lop aan tezamen met eventuele hulp en advies. Onze voorzitter Nico van der 
Vliet tekent met zijn eigen ervaring het belang van de vrijwilliger nog eens en 
ook hij biedt een kleinigheid aan namens de wijkbewoners als zijnde naober 
vanuit Beeklust, Groeneveld en Ossenkoppelerhoek. In zijn dankwoord meldt 
voorzitter Besselink de plannen voor de aanleg van een kunstgrasveld en het 
verbeteren van de kleedkamers en bedankt sprekers en bezoekers. Als inter-
mezzo levert de heer Collet enige toelichting op het jublileumboek. Informeel 
wordt daarna nog een glaasje gedronken met enkele hapjes. 

JM

SV Almelo 100 jaar



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

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

Zorgeloos en
comfortabel wonen
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Hebt u er nog wat van meegekregen, 
iets van opgevangen of nadien gele-
zen? In de krant stond “een keurige 
toespraak”; een beetje een magere 
beoordeling. Hoe privé de uitspraak 
was van ”de wereld raakt ons” weet 
ik niet, maar hij gaf toch heel precies 
aan dat acties en of uitspraken thuis 
gedaan invloed hebben op mensen 
ver weg. 

Het ideaal van een vrije, open sa-
menleving staat onder druk ook al 
door zoiets als internet. Eenheid zon-
der verscheidenheid is verstikkend. 
Verscheidenheid zonder eenheid is 
los zand. Ik vond dat giga passend 
op onze wijk, immers een leefbare 
wijk maken we zelf. Het was één van 
de basis uitspraken voor het project 
“ossenkoppelerhoek van iedereen”. 
Laten we vooral doorgaan met te po-
gen de lamlendigheid te overwinnen 
en aan de slag gaan met de vele po-
sitieve mogelijkheden. Als het even 
kan doe ik graag mee!! 

JM

Kersttoespraak van  
Koning Willem Alexander 

De Bonkelaar is een openbare 
Daltonschool met twee  loca-
ties in Almelo. Een locatie aan 
de Rotsduif in de Windmolen-
broek en de andere aan de Jan 
Tooropstraat in onze wijk; de 
Ossenkoppelerhoek.

De vier basisvaardigheden bin-
nen ons Daltononderwijs zijn 
verantwoordelijkheid, samenwerken, zelfstandigheid en reflectie. Deze vaar-
digheden zie je duidelijk terug in de manier van werken. Kinderen worden uit-
genodigd om zelfstandig of met elkaar te werken. Tijdens al deze processen 
leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor het eigen 
handelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met zichzelf en 
anderen. Door de kinderen op school waardevolle ervaringen te laten opdoen 
worden ze voorbereid op de samenleving. Bij dat proces ‘leren voor het leven’ is 
het belangrijk dat ieder kind in zijn waarde wordt gelaten en dat het zijn karak-
ter en eigenschappen zelf kan ontwikkelen. De ontwikkeling van elk kind staat 
centraal.

Wanneer u meer wilt weten over de Bonkelaar en Dalton onderwijs kunt 
u een kijkje nemen op onze website: www.bonkelaar.nl. Of kom ge-
woon eens langs op school en dan laten we u graag zien hoe onze kinde-
ren werken en leren met elkaar. Openbare basisschool De Bonkelaar voor 
Daltononderwijs, Jan Tooropstraat 47 telefoon: 0546-538200



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 2 mei '15

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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Van 1 november tot 1 april 2015 exposeert Wiepke van de Vliet met zo’n 40 
schilderijen (olieverf, acryl, aquarel, pastel en pentekeningen) in het Wijkcen-
trum, Jan Tooropstraat 27, Almelo.  Dit Wijkcentrum (tel. 0546-810353) is ge-
opend van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdagoch-
tend van 9.30 tot 12.00 uur. 

Wiepke volgde de avondacademie Artibus 
(Utrecht), Famous Artists School (Amsterdam) en 
de tekenakte (Hengelo). Zij heeft geschilderd bij 
Jan Gierveld, Paul Bec- kers, Galina Zmanovskaya 
en Pieter Sonnemans. Zij exposeerde op diverse 
plaatsen in Zuid-Limburg (en België), waar ze 21 jaar 
heeft gewoond. Ruim 15 jaar gaf ze teken- en schil-
derlessen aan volwasse- nen, basisscholen en een 
middelbare school. 

Op dit moment maakt Wiepke deel uit van de schildersgroep Twents Palet, 
die vooral buiten schildert. Deze groep exposeert regelmatig  op het plein 
voor het Theater Hotel in Almelo, het straatfestival in Delden en tijdens di-
verse festiviteiten in Ommen.  

Expositie in het wijkcentrum

Er was de afgelopen maanden al sprake van 
een langzaam zichtbaar wordende afbraak 
van de portiekflat aan de Maardijk. Reeds 
lang aangekondigd door Beter Wonen. Zo-
als bekend was er enig oponthoud doordat 
er leidingen lagen, die eerst netjes verlegd 
dienden te worden. Maar nu echt recent wordt het groots aangepakt. Hele 
stukken muur worden er als het ware afgehapt of afgeknipt. Vandaag 16 janu-
ari staat er nog aan twee kanten een klein stukje en de rest is puin. Het duurt 
natuurlijk nog even voordat ook dat allemaal is opgeruimd. Toch even een 
plaatje ter herinnering.             JM

Sloop

Al 40 jaar lang bestaat de Veurbode. Een leuke naam. Voorbode. Een bode die 
de komst van koning of koningin aankondigde. Nu zou het me heel leuk lijken 
als de koning bij ons op de stoep zou staan maar dacht niet dat dit dan als 
eerste in de Veurbode zou staan. Wel is het al jaren een middel voor een ieder 
om te weten wat zich allemaal zo afspeelt in de wijk. Best handig toch? Voor 
iedereen wel iets. Sport, spel, clubs maar ook vergaderingen. Zelf heb ik aan 
allerlei activiteiten meegedaan. Wisselend van vakantiespelweken, knutsel-
clubs, meidenclubs maar ook disco, dartclub en zelfs in het bestuur gezeten. 

Tijdens al die jaren was het Veurbrook echt een plek waar de hele buurt en 
omstreken met een kopje koffie samenkwam. En dat kwam natuurlijk mede 
door de Veurbode. Want dan wist je wanneer je waarvoor moest zijn. Maar 
wat dacht u van de verslagen. Hoe het was op het Rembrandtveld of de ver-
gadering van het wijkplatform. En er zal een editie zijn die ongelezen bij het 
oud papier eindigt. Maar u moet weten dat een ieder die er aan werkt dit doet 
voor u. En met plezier. 

Met vriendelijke groet A. ten Hove-Mulder 

Al 40 jaar de Veurbode
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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

* De korting is geldig op de 
originele prijs van de artikelen 
uit de hele collectie van Shoeby 
in Almelo Vincent van Gogh bij 
minimale besteding vanaf  24.95. 
Uitsluitend geldig vanaf 2 t/m 22 
februari 2015 tegen inlevering van 
deze advertentie en op vertoon of 
bij aanvraag van een Shoeby Card 
in de winkel.
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5.-
KORTING*
OP DE HELE DAMES-, HEREN- 
EN KIDSCOLLECTIE!
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