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Het leven wordt zoveel mooier voor iedereen met een glim-

lach. Een  slecht (passend) gebit kan u daarvan weerhouden. 

Kom vrijblijvend langs voor de mogelijkheden. 

Dat kan zonder een afspraak of verwijzing van uw tandarts.  

Kosten worden ook in 2014 nog grotendeels door uw zorg-

verzekeraar vergoed.

INFORMATIE?

Bornerbroeksestraat 282 - 7606 BS Almelo 
0546-818059 - www.smittandtechniek.nl 

Bij ons klikgebit 

in één dag!

www.klikgebitin1dag.nl

STT0050

Liever met een 
mooie glimlach!

Viola
HAARMODE

Windmolenbroeksweg 11, 7606 JK Almelo
Telefoon (0546) 81 63 26

DE KAppER vOOR HEM En vOOR HAAR !

GEZONDHEIDSCENTRUM
MAARDIJK

• Medische fitnesstraining • Diabetes, arthrose • Beweeggroepen COPD • Hartrevalidatie
tot 100% vergoeding zorgverzekeraar Afspraak / info telefoon: 0546-53 9140

Mondhygiënepraktijk Ezinga

Windmolenbroeksweg 1    Telefoon 0546-851125  
7606 JK Almelo      Fax 0546-850732  
E-mail: info@mondzorg-almelo.nl    www.mondzorg-almelo.nl

Mondhygiëniste

Naomi Ezinga

Visitekaartje_Ezinga_01.indd   1 03-08-2007   16:12:33

www.balsvis.nl
Voor openingstijden en locaties kijk op onze website
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De redactie heeft het afgelopen 
najaar enorm haar best gedaan 
externe gelden te verwerven met 
goed in elkaar getimmerde docu-
menten om de papieren versie van 
deze wijkkrant in de lucht te hou-
den. Doel een bijdrage te leveren 
aan een prettigere samenleven, een 
beter samenwerken en een veiliger 
wijk Beeklust, Groeneveld en Ossen-
koppelerhoek. Bedrijven en maat-
schappij zijn minder scheutig in het 
doneren van geld, daarom is het 
fantastisch te kunnen melden dat  
COGAS dit jaar de Veurbode steunt 
met € 500,-. COGAS, directie en 
medewerkers geweldig bedankt!! 

Bedankt

Positief nieuws

Ja, u wordt bedankt omdat u dit be-
richt leest en misschien ook wel an-
dere stukjes tekst in deze Veurbode. 
Zo zijn we in het februari nummer ge-
start. De voor de redactie onbekende 
personen/lezers, die in aanmerking 
komen voor een bedankprijsje, zijn 
op basis van een a-selectieve prik 
methode op naam van een straat en 
straatnummer geregistreerd. Bent u 
de daar wonende bewoner dan hebt 
u recht op dat prijsje. Maak u per e-
mail bekend aan redactieveurbode@
live.nl met uw naam en woonadres 
en grijp uw kans zodat u dat prijsje 
wordt bezorgd. Er zijn een paar goe-
de gevers bereid geweest die prijsjes 
beschikbaar te stellen, vandaar. Leuk 
voor u als lezer van deze wijkkrant !! 
Doel van deze actie is het gaan be-
schikken over uw e-mailadressen 
opdat we straks de eerste digitale 
Veurbode aan u kunnen leveren. Aan 
u vervolgens weer het recht om te 
melden dat u dat niet wilt ontvan-
gen. We kunnen nu melden dat we 
de eerste prijsjes hebben uitgedeeld 
en wel aan de inzenders van hun e-
mailadres, die het dichtst bij de vast-
gelegde adressen woonden. Dat kan 
ook u geburen; reageer even per e-
mail aan redactieveurbode@live.nl 
De redactie.

In het november nummer afgelo-
pen jaar schreef ik reeds over de 
afbraak van de flat op de hoek van 
de Maardijk en de Jan Steenstraat. 
Na enig oponthoud vanwege nuts-
voorzieningen in de grond waarvan 
men even niets begreep of onwe-
tend was, is het geheel nu getrans-
formeerd in een kale vlakte. Wellicht 
binnenkort met opkomend onkruid 
en dat soort zaken. Dat is uiteinde-
lijk niet de bedoeling. Ik heb begre-
pen dat zowel de woningcorporatie 
als de gemeente graag in gesprek 
gaat met buurtbewoners van onder 
andere het stukje Maardijk daar om 
te overleggen wat er zou kunnen en 
of moeten met dat nu “platte’ stuk 
grond. Er is geflyerd daar in de buurt 
opdat men voor 23 april een idee 
kan aanleveren hoe dat zogenaamde 
pauzelandschap ingevuld zou kun-
nen worden. Betreffende bewoners 
wordt gevraagd daarbij ook de han-
den uit de mouw te steken, ook bij 
het onderhouden nadien. Op het 
wijkplatform van woensdag 10 juni 
zijn de woningcorporaties uitgeno-
digd niet alleen hun woonvisie voor 
Almelo te geven, maar ook zeker en 
speciaal hun plannen te vertellen 
in de wijk. Voor wie het aangaat:  u 
bent uitgenodigd mee te praten en 
vragen te stellen, komen dus 10 juni 
aanstaande op het wijkplatform in 
het wijkcentrum. 

JM

Daar waar eens  
een flat stond

Een dijkje gelegen tussen de Oude 
Wierdenseweg en Nieuwe Graven-
weg. Tussen een es en brook, een 
scheiding tussen twee natuurgebie-
den met ieder een eigen karakter. 
Vele wandelaars uit de omliggende 
woongebieden hebben het reeds 
ontdekt. Het is vroeg in de ochtend 
als ik aan het wandelen ben in één 
van de groene longen van Almelo. 

Er hangt nog een nevel over de vel-
den en de zon komt op. Ik pak mijn 
wandeling voor u op bij de kinder-

Lage Dijk

boerderij en ga over het bruggetje 
rechts af en daarna links af de Oude 
Wierdenseweg op. Goed om ons heen 
kijkend zien wij hier al een paar prach-
tige eiken en beuken, gezien hun om-
vang al zeer oud; als deze bomen eens 
konden spreken. Een klein eindje ver-
der op kom ik mijn vriendje tegen, een 
eekhoorntje, die de weg oversteekt en 
tegen een boom opkruipt, nog even 
naar mij kijkt en weg is hij. 

Bij de Lage Dijk aangekomen ga ik 
links af deze laag gelegen dijk op. In 
de richting van de Weezebeeksingel 
kijk ik over een es, een zandrug van 
zeer lang geleden. Aan de linkerzijde 
van deze dijk een sompig gebied. De 
sloten staan inmiddels niet meer zo 
vol. Wij staan aan het begin van de 
lente. Zo meteen langs beide zijde 
van deze dijk een weelderige flora 
en fauna. Wij komen hier ook wilgen 
tegen, aan het einde een zeer oude. 

Dit dijkje heeft een bijzondere aan-
trekkingskracht bij vele fietsers en 
wandelaars. In welk jaargetijde u 
hier ook bent, geen dag is het zelfde, 
men beleeft iedere keer weer een 
ander natuurmoment. Aan het einde 
gekomen van de Lage Dijk kunnen 
we linksaf terug naar de kinderboer-
derij en rechtsaf naar de Nieuwe 
Graven brug. Over de brug links af 
langs de beek naar het fluisterbrug-
getje en door het park terug naar ons 
beginpunt. Na een bezoek aan de 
kinderboerderij met uw kinderen of 
kleinkinderen, een mooie gelegen-
heid deze kleine wandeling eens te 
maken. Ik wens u veel wandel- en  
natuur plezier. 

De wandelaar. J.Aa.
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ACTIVITEITEN
In De Driehoek  is ruimte voor 
een verscheidenheid aan activi-
teiten. Heeft u een idee voor een nieuwe activiteit?  
Neem contact op met het beheer van De Driehoek  , 0546 45 77 42. 

EXPOSEREN IN De Driehoek: In De Driehoek  is ruimte voor gratis exposeren 
van schilderijen, foto’s e.d. Hebt u belangstelling om uw kunstwerk(en) onder 
aandacht van een breed publiek te brengen neem dan contact op met het 
beheer van De Driehoek, 0546 - 45 77 42. 

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

KOERSBAL: Koersbal is een sport waarbij wordt gespeeld op een vilten mat 
waarop de spelers de ballen in de ‘juiste koers' proberen te rollen. In De Drie-
hoek  wordt recreatief gespeeld, daarnaast doet de groep regelmatig mee 
aan toernooien en competities. Tijd: Dinsdagmiddag 13:30 tot 15:30 uur. 
Begeleider: Jan Oude Breuil 0546 82 05 44.

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

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

BILJARTEN: Op dinsdagavond wordt er weer gebiljart door enkele buurt-
bewoners, u bent van harte welkom om een balletje mee te stoten. Voor 
informatie neem contact op met : dhr.F. Revenboer tel.0546-768657 of met  
beheer tel 0546 45 77 42

OUDERENGYMNASTIEK: Onder deskundige en enthousiaste leiding van 
Thea Kamphuis wordt elke woensdagochtend  09:00 tot 10:30 uur door een 
groep senioren aan de conditie gewerkt middels gymnastiek. Voor info en/of 
opgave kunt u bellen met mevrouw Thea Kamphuis tel 06 486 691 21

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

Taiji: Op donderdag is er Taiji of vergelijkbare beweging activiteiten  in 
De Driehoek: the yellow maple – Veronique Rillmann organiseert deze  
activiteit voor info: 06-21391995 of info@theyellowmaple.nl of kijk op  
www.theyellowmaple.nl

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

KOKEN IN: De Driehoek : Op dit 
moment zijn 3 kookactiviteiten in De 
Driehoek. Koken met Joop tel. 0546-
851055. Kleurrijk koken tel.0546-
745413. Ab-hulp tel. 06-24 320 192.
De Driehoek is voorzien van een 
mooie en goed uitgeruste eetkeu-
ken. Er is dus ruimte voor dergelijke 
activiteit. Wilt u als begeleider een 
kookactiviteit organiseren of er aan 
deelnemen neem dan contact op 
met beheer 0546 45 77 42.

Houtsnijclub “De Hoaltsnieders”: 
In De Driehoek wordt elke maan-
dagavond van 19:00 tot 22:00uur  
enthousiast gebeiteld door een 
groep houtsnijders zowel in het plat-
te vlak als 3 dimensionaal. Voor infor-
matie kunt u contact opnemen met 
Nico Schipper tel 0546 86 54 42

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

WIJKSPREEKUUR: Heeft u vragen 
over de leefbaarheid of verbeterin-
gen  in de wijk dan kunt u elke laatste 
woensdag van de maand van 09:30 
tot 11:30 uur contact leggen met de 
Wijkagent Henk Buis, de stadsdeel 
beheerder groen Jan Pleijhuis, de 
stadsdeel coördinator Sylvia Schuite 
en de  wijkondersteuner Anne-Marie 
Pleijhuis. Info: Anne-Marie Pleijhuis 
tel. 06 239 290 04

Een greep uit de groep overige 
gebruikers van De Driehoek:

• Residentie Buitenzorg;  
• Beter Wonen;  
• Vogelvereniging “Edelzang”;  
• Dansgroep “Halmata”;  
• Jeugdzorg Overijssel;  
• Gemeente  Almelo

"Rembrandt Fiësta 2015"

6 juni 2015
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Reguliere bestuursvergaderin-
gen wijkplatform. Deze vinden in 
principe plaats in het wijkcentrum.

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:  
1 augustus, 24 oktober

Wijkplatformbijeenkomsten  
Deze vinden inprincipe plaats in het 
wijkcentrum de Driehoek.  
Aanvangstijd is 19.30 uur  
Op de woensdagen: 
10 juni, 9 september,

Vergaderschema 2015

Balans Yoga

Kom jij ook op yoga les? 
Reserveer een keer per week voor je 

zelf een uur en een kwartier. Dan kun je 
genieten van ontspannende lichaamshou-
dingen (Asana’s) en de hele dag energiek 

doorbrengen.

Wat heeft u nodig om yogales te nemen? 
Een badlaken, warme sokken en een warm vest of fleece dekentje 

tijdens het ontspannen.

Start nieuwe seizoen januari 2015
meer informatie: 06 24851715 of email, emineozen@online.nl

N.B.: vraag mij naar de voorwaarden van les vergoeding voor minima

De 14 gemeenten in de regio Twente 
en de 18 woningcorporaties (ver-
enigd in WoON Twente) gaan nauwer 
samenwerken op het terrein van het 
wonen. In een gezamenlijke Regiona-
le Woonvisie zijn afspraken gemaakt 
over aanpassing en vernieuwing van 
de bestaande woningvoorraad en 
over het omgaan met uitbreiding. 
De 14 colleges van burgemeester en 
wethouders hebben ingestemd met 
de regionale Twentse woonvisie.

Door de crisis en de te verwachten 
demografische ontwikkelingen in de 
regio zijn de woonbehoeften sterk 
veranderd. Tot voor enkele jaren 
was groei het uitgangspunt, de ko-
mende jaren staan in het teken van 
afvlakkende groei en uiteindelijk een 
versnelde krimp. Hierdoor worden 
andere eisen gesteld aan de woon-
voorraad en dus ook aan woning-
bouw. Focus op aanpak bestaande 
woningen

De kern van de regionale woonvi-
sie is het verbeteren van bestaande 
woongebieden. Een belangrijk deel 
van bestaande woningen voldoet 
niet aan de huidige wooneisen op 
het gebied van duurzaamheid en 
levensloopbestendigheid. Daarbij 
wordt ingespeeld op de groeiende 
vraag naar duurzaam materiaalge-
bruik, energiezuinige woningen en 
woningen die gemakkelijk zijn aan te 
passen wanneer men ouder wordt of 
wanneer huishoudens kleiner wor-
den. De verwachting is dat er in de 
komende jaren een beperkt aantal 
woningen wordt bijgebouwd. Zo-
wel deze woningen als de bestaande 

woningen moeten bijdragen aan de 
hierboven beschreven woonbehoef-
ten. ‘Elke woning dient raak te zijn’, 
is centraal gesteld in de regionale 
Twentse Woonvisie. 

Focus op samenwerking

De samenwerking die nu is vastge-
legd in de regionale woonvisie vindt 
plaats op twee niveaus. Allereerst 
delen gemeenten inzicht en kennis 
met elkaar in de aanpak van actuele 
vraagstukken. Meer uitwisseling en 
leren van elkaar moet leiden tot ge-
dragen regionale oplossingen, die 
vervolgens lokaal kunnen worden 
benut. Daarnaast worden vraagstuk-
ken die het lokale niveau overstijgen 
(bijvoorbeeld de huisvesting van 
kwetsbare doelgroepen) gezamen-
lijk opgepakt. De Woonvisie gaat 
vergezeld van een actieprogramma 
waarin concreet is aangegeven wel-
ke partijen welke vraagstukken ter 
hand gaan nemen. 

Vervolgstappen

Nu de regionale woonvisie door de 
colleges zijn vastgesteld, worden ze 
naar verschillende gemeenteraden 
gestuurd. De Gedeputeerde Staten 
van provincie Overijssel hebben in-
gestemd met de visie. De gemeen-
ten geven de samenwerking verder 
handen en voeten in onderlinge af-
spraken, in Prestatieafspraken met 
woningcorporaties en in Woonaf-
spraken met de provincie. Dit laatste 
gebeurt in 2015.

Beter Wonen

Beter Wonen is deelnemer van WoON 
Twente. Haar strategisch voorraad-
beleid en haar portefeuillestrategie 
en vastgoeddoelen heeft zij conform 
de vastgestelde Twentse Woonvisie 
vormgegeven. Beter Wonen houdt 
in haar strategie al rekening met de 
Regionale en Lokale woonvisie. We 
anticiperen met toekomstige krimp 
in de woningvoorraad, we investeren 
in de kwaliteit van onze woningen 
en zorgen dat ‘elke woning in Almelo 
raak’ is.

Wat betekent dat voor u in de straat, 
meer weten? Kom op het wijkplat-
form van 10 juni !! 

JM

Regionale Woonvisie
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 11 maart 2015

Voorzitter Nico van de Vliet heet  
iedereen welkom. Wijzigingen in de 
agenda:  wethouder Anja Timmer 
na de inleiding op het eerste thema 
en vervolgens het ingevoegde punt: 
Evy Goessen van Almelo Promotie.

Lenie Claesens van de Gemeente 
legt daarna uit waardoor de premie 
zorgverzekering omhoog is gegaan 
en welke veranderingen er zijn met 
betrekking tot de AWBZ, de nieuwe 
Jeugdwet en de nieuwe Wet Lang-
durige zorg.  Nieuwe WMO taken zijn 
o.a. begeleiding en dagopvang. Een 
andere grote verandering is dat de 
Gemeente nu zelf moet zorgen dat 
de juiste zorg op de juiste plek komt. 
Anja Timmer: de Gemeente heeft 
thans 25 instanties/aanbieders voor 
huishoudelijke hulp. Op basis van 
wat er nodig is c.q. mogelijk voor een 
leefbaar huis gaat de Gemeente dan 
in gesprek met aanbieders. De pgb 
wordt niet meer op de eigen rekening 
gestort, maar loopt via de Soc. Verz. 
Bank. De mensen, cliënten, moeten 
aan kunnen tonen waarom pgb no-
dig is, daarom wordt de rekening dan 
ook niet rechtstreeks naar de SVB ge-
stuurd. Naar aanleiding van vragen: 
de beoordeling of de juiste zorg op 
de juiste plaats komt gebeurd door 
zorgvuldige keukentafelgesprekken. 
Hoe het  takenpakket voor hulp in 
de huishouding  aangepakt moet 
worden is op het ogenblik nog niet 
duidelijk. Men moet in gesprek gaan 
om per casus het begrip “leefbaar 
huis” in te vullen met gepaste hulp. 
Er wordt elke 3 maanden gerappor-
teerd naar de gemeenteraad. Nico 
bedankt Lenie en overhandigt een 
bos bloemen. 

Hierna wordt het Sociaal Wijkteam 
voorgesteld. Aanwezig zijn een peo-
plemanager en een wijkcoach, zij 
vertellen over hun werkzaamheden. 
Het Sociaal Wijkteam is pas 7 weken 
(zeer goed) bezig. Afhankelijk van de 
situatie blijft  het Sociaal Wijkteam de 
cliënt volgen. Contact met de huis-
arts is er alleen na toestemming van 

de cliënt. Het team is te vinden soms 
in het wijkcentrum, een kantoor bij 
de Gemeente of aan de Plesmanweg, 
waar kantoor wordt gehouden. Een  
beroepsgeheim is er zeker.

Anja Timmer: de Gemeente heeft 
overleg met alle instanties die nodig 
zijn, zoals b.v. onderwijs, politie, enz. 
Zij feliciteert de redactie van de Veur-
bode met het 40-jarig bestaan van de 
wijkkrant. De nieuwe naam voor het 
wijkcentrum is inmiddels onthuld: 
De Driehoek (naar de 3 wijken Os-
senkoppelerhoek, Beeklust en Groe-
neveld. Mensen die vragen hebben 
over de veranderingen in de zorg 
kunnen bellen met de Gemeente. Er 
is inmiddels meer info over het Aca-
ciaplein. Wordt een mooi parkje. In 
de Rietmavo komen appartementen. 
Het nieuwe stadhuis is een duurzaam 
gebouw. De onderhoudskosten zul-
len dan ook lager zijn. Op 26 en 27 
maart wordt er verhuisd en vanaf 30 
maart is het nieuwe stadhuis open 
voor het publiek. Er zullen nog rond-
leidingen worden georganiseerd. 

Hierna is het woord aan Evy Goes-
sen van Almelo Promotie. Zij vertelt 
over alle feestelijkheden en acti-
viteiten rond de opening van het 
nieuwe stadhuis. De Almelo app (Uit 
in Almelo) is inmiddels in de lucht. 
‘t Geeft informatie over alle bijzon-
dere punten en evenementen in Al-
melo. Er wordt nog uitgezocht of er 
op de app ook informatie staat over 
voorzieningen voor gehandicapten. 
De evenementen die door Almelo 
Promotie worden gesubsidieerd, zijn 
gratis toegankelijk. Almelo beschikt 
over 3 wandelroutes: de water-, de 
architectuur- en de kunstroute. 

Na de pauze geeft René Abbink een 
uiteenzetting over het werk van Al-
melo Doet Mee, een organisatie die 
op aanvraag vouchers verstrekt aan 
de minima Daar kan (een deel van) 
een lidmaatschap van bv een vereni-
ging van worden betaald. De vou-
chers gelden niet voor internet, maar 

zijn bedoeld voor o.a. sportverenigin-
gen en cultuur in Almelo. Aanvragen 
kunnen in principe het hele jaar wor-
den gedaan, alleen verzilveren kan niet 
het hele jaar door. Als bv in december 
een aanvraag wordt gedaan voor het 
afgelopen jaar, kan niet in januari een 
aanvraag worden gedaan voor het 
nieuwe jaar. In het verleden hield men 
kantoor in alle wijkcentra, maar de 
aanloop was gering. Vandaar 1 locatie 
voor de hele stad aan de Rietstraat. 
Nico bedankt René en overhandigt 
ook hem een bos bloemen. 

Het verslag van wijkplatformavond van 
11 maart in de wijkkrant wordt akkoord 
bevonden. De kascontrole heeft nog 
niet plaatsgevonden, komt bij de vol-
gende avond op 10 juni aan de orde.

Werkgroepen – Rembrandtfiësta: is 
op 5 en 6 juni. Er kunnen zich nog vrij-
willigers aanmelden. Ook zijn de fi-
nanciën nog niet helemaal rond. Er is 
vorig jaar actie gevoerd bij bedrijven 
voor meer sponsoring, echter zonder 
resultaat. Joop Martens roept op om 
meer teksten aan te leveren voor de 
Veurbode. Vervolgens worden er 2 
nieuwe leden van het bestuur van 
het wijkplatform voorgesteld: Jan 
Aaldenberg en Willem Kruithof.  Mbt 
de Almelooose Cuyp ligt er een plan 
om, samen met Scoop een aantal 
activiteiten te organiseren. Vraag in-
zake milieu: De situatie bij de afval-
containers is vaak erg slecht. Voor-
stel: vaker aan de bel trekken bij de 
Gemeente en Twente Milieu. Idee: 
foto maken en opsturen naar de Ge-
meente. Het lentefestival bij het Mr. 
Siebelinkhuis is 1 week vervroegd en 
zal nu plaatsvinden op 11 april. Me-
dedeling van Helma Weinreder: met 
Broeder Jan gaat het op het ogenblik 
redelijk goed. Hij geeft aan graag een 
keer weer naar een bijeenkomst te 
willen komen. 

Voorzitter Nico bedankt tenslotte  
iedereen voor de aanwezigheid en 
de inbreng en nodigt uit voor het na-
praten.     HB



Thema's

Uitnodiging!
van harte welkom op het Wijkplatform van 10 juni 2015 om 19.30 uur  

in het wijkcentrum de Driehoek aan de Jan Tooropstraat 27.

“Wijkontwikkeling” 

Directeur  Peter van der Hout van woningstichting Beter Wonen en directeur 
Jan Kamst van woningstichting St. Joseph geven u uitleg over de ontwikkelin-

gen van de Ossenkoppelerhoek en hoe zij de toekomst zien van onze wijk. 

Sylvia Schuite zal uitleg geven over de sociale wijkagenda.
Ook zal de kascontrole (die in maart nog niet had plaatsgevonden) aan de orde komen.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 10 juni een uitgebreide agenda voor u beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker
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Het bestuur wil u graag betrekken in plannen en of thema’s. Wilt u mee praten en of 
contact, meldt u bij secretaris Hans Bijker (jbijker48@gmail.com )  

Ook handig kennis te nemen van de sluitingsdata voor uw teksten voor wijkkrant de Veurbode !!! 
Zie hiervoor de informatie op pagina 3. Kijk voor de foto's op www.veurbode.nl

Huttenland, het domein voor de tim-
merende jeugd met fantasie, was 
al een aantal jaren te vinden in de 
Schelfhorst, Noord Almelo. Dit jaar 
presenteert Huttenland zich waar-
schijnlijk al op de aanstaande Rem-
brandt Fiësta 6 juni. Het is de bedoe-
ling de jeugd van deze wijk Beeklust, 
Groeneveld en Ossenkoppelerlaan 
enthousiast te maken voor drie we-
ken Huttenland vakantie. 

Dit giga jeugdfeest gaat plaats vin-
den op het terrein gelegen tussen de 
Bornerbroeksetraat en de Henriëtte 
Roland Holstlaan. Dat is het terrein 
waar het grote Hornbach zich graag 
wil vestigen. De geplande weken 
van spel, creativiteit, overleggen, 
bouwen en limonade drinken staan 
gepland tussen 27 juli en 15 augus-
tus. Misschien een idee dit plan, deze 
data alvast in uw agenda te zetten. 
Voorafgaand aan dit Huttenfeest 
staat gepland de zogenaamde Pret-

weken, daar is de club van Buurtcoa-
ches al druk mee aan het voorberei-
den. Dus jeugd, het worden mooie 
vakantieweken in de wijk!! 

JM

Almelo’s Huttenland

De koersbalclub bestaat al zo’n vijf-
entwintig jaar en heeft haar thuis-
basis in wijkcentrum de Driehoek. 
Op dit moment nog maar 11 leden, 
hoogste tijd dat u, lezer (es) er bij 
komt!!!! Gemiddelde leeftijd boven 
de 65 jaar, reuze gezellig en absoluut 
niet zwaar; een atletisch lichaam is 
niet nodig. Er wordt elke dinsdag-
middag van 13.30 uur tot 15.30 uur 
een paar rondjes gespeeld en na-
tuurlijk ook gezellig gepraat en kof-
fie gedronken. Van september tot 
december en van januari tot april 
wordt er ook aan wedstrijden mee-
gedaan, die vinden dan soms op 
een maandagmiddag plaats. In die 
najaars serie werd er drie keer ge-
wonnen. In de tweede ronde het 

Koersbalclub Veurbrook

voorjaar, haalde men zelfs een fina-
leplaats. De strijd gaat dan tussen de 
koersbalclubs uit Almelo. De spelers 
van Koersbalclub Veurbrook gaan 
ook wel de strijd regionaal aan met 
clubs uit onder anderen Hengelo en 
Enschede. Zelfs een krachtmeting op 
provinciaal niveau gaat men niet uit 
de weg, dat zijn bijeenkomsten met 
wel 500 deelnemers. Recent 14 april 
wonnen de spelers en speelsters van 
koersbalclub "Veurbroook" de finale 
in de onderlinge competitie Almelo! 
Zie foto.    JM
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Deze keer wat extra aandacht voor 
het wijkteam Ossenkoppelerhoek. 
Ons team heeft namelijk onlangs een 
mooie versterking gekregen in de 
vorm van een nieuwe medewerkster:  
Ptissam Tazi.  Ptissam werkt bij Scoop 
welzijn en gaat samen met Anne-Ma-
rie aan de slag in de wijk met het on-
dersteunen van de verschillende be-
woners en bewonersgroepen in de 
wijk. Verderop in de Veurbode stelt 
Ptissam zich verder aan u voor. Ik ben 
zelf niet altijd in de gelegenheid om 
deel te nemen aan het wijkspreekuur 
maar mocht u mij willen spreken dan 
kunt u deze vraag altijd via het wijk-
team naar mij doorspelen. Ik kom 
graag in De Driehoek om u persoon-
lijk te ontmoeten! Het wijkteam is 
samen met bewoners en wijkfuncti-
onarissen (zoals collega’s uit de zorg, 
woningcorporaties, sociaal wijkteam, 
Scoopwelzijn etc. ) bezig met het op-
stellen van een sociale wijkagenda 
Ossenkoppelerhoek. In deze agenda 
van de wijk wordt beschreven wat 
zowel bewoners als wijkfunctionaris-
sen belangrijke onderwerpen vinden 
om samen aan te werken. In dit soort 
trajecten inventariseren we regelma-
tig hoe bewoners de toekomst van 
hun wijk zien, wat zij wensen en na-
tuurlijk ook wat er nog ontbreekt in 
de wijk om een goede leefomgeving 
te realiseren. Vaak richten de woon-
wensen zich op voorzieningen in die 
leefomgeving. Bij het opstellen van 
deze agenda willen we ons echter 
met name richten op hetgeen m.i. de 

Van wijkwethouder Anja Timmer
wijk het meest “haar gezicht “geeft 
en dat bent uzelf! Hoe belangrijk de 
aanwezigheid van voorzieningen 
als het Vincent van Goghplein, het 
Beeklustpark, de Ttitus Brandsma-
hof, het wijkcentrum etc. ook zijn, 
samen met uw buren bepaalt u de 
sfeer en de gezelligheid en dus de 
leefbaarheid in uw straat. Om aan 
deze inventarisatie een impuls te ge-
ven willen we iedereen die op zijn of 
haar manier iets bijdraagt aan een 
positieve leefomgeving vragen hier-
over te komen vertellen tijdens een 
lunch op 30 mei tussen 11.00-14.00 
uur bij Beekrede. Hetgeen u aan-
draagt wordt meegenomen in de 
analyse die we van deze buurt willen 
maken. Er zijn ongetwijfeld wandel-
clubs, kookclubs, koffiebijeenkom-
sten, kaartclubs etc. die we nu nog 
niet in beeld hebben en die voor u 
een duidelijke meerwaarde leveren 
aan de reden waarom u zo graag in 
de Ossenkoppelerhoek woont. Het 
gaat dit keer niet om voorzieningen 
en gebouwen maar om uzelf; wat 
draagt u bij aan een leuke sfeer in uw 
straat of wat ziet u in uw straat waar 
u trots op bent? Kom het onder he 
t genot van een kopje koffie en een 
broodje aan ons vertellen! Rest mij 
nu niets anders dan mij te  verheu-
gen op een ongetwijfeld wederom 
prachtige editie van het Rembrandt-
fiesta. Ik hoop u daar allen op 6 juni 
te treffen!! 

Anja Timmer

Ik was in de gelegenheid een lezing 
te beluisteren van ingenieur Odaci, 
die zich afficheerde als een huma-
nist moslim. Het is de moeite waard 
in Nederland te wonen en te leven 
en een  bijdrage te leveren aan de 
gemeenschap van mensen. Dat is 
werken als verkeersdeskundige bij 
de provincie en sociaal door op alle 
mogelijk plekken in Twente en el-
ders mijn visie te delen over dat de 
islam. Een geloof van vrede evenals 
het christendom. “Het moslimgeloof 
is daarbij mijn reisgenoot”. Dat zal 
het ook zijn voor de man of vrouw 
die de katholieke kerk bezoekt of de 
protestantse gemeenschap en het 
daar gebruikelijk geloof aanhangt. 
Het zijn de rotte appels, die onder de 
vlag van moslim-zijn de meest vre-
selijke dingen doen, daar wil de ge-
middelde moslim man of vrouw he-
lemaal niets mee van doen hebben. 
Het dragen van een hoofddoek zegt 
over de betreffende dame alleen dat 
zij zich in de context van haar geloof 
daarin prettig voelt. Het zegt niets 
over haar inborst, haar bijdrage aan 
haar omgeving, aan de inbreng in de 
buurtgemeenschap of in het gesprek 
met u. Dat geldt evenzeer voor de 
man met grote baard of snor. Steek 
een hand uit en ga in gesprek, je zult 
ontdekken dat hij of zij graag dat ge-
sprek wil. Niet om te boodschappen 
over de islam, maar over het werk, 
de gezondheid, de voetbal, het lek-
kere weer of de lekkerste maaltijd. 
Nu is vaak leidend in een ontmoe-
ting de berichtgeving op de TV of in 
de krant of de kretologie van meneer 
Wilders. Dat zijn de berichten, de aan 
de islam geplakte agressie, bestiale 
wreedheden en machtsmisbruik, die 
ons autochtone Nederlanders angst 
inboezemen. Laat het eerste contact 
naar de ander zijn belangstelling en 
spreek daarna pas uw angst of be-
zorgdheid uit over de gruwelijkhe-
den, die in naam van de islam elders 
worden gepleegd. Het zal u blijken 
dat diezelfde angsten er ook onder 
de van oorsprong Turkse en Marok-
kaanse medenederlander heersen. 

Een goed gesprek !!   JM

Een gesprek
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Ik ben Ptissam Tazi, geboren en getogen in Almelo. Met ingang van april ben 
ik werkzaam als Wijkondersteuner voor Scoop Welzijn. Een prachtige kans 
voor mij om het werk te doen dat ik zo graag doe. Ik heb de opleiding be-
stuurskunde/overheidsmanagement gevolgd, aan de Saxion Hogeschool in 
Enschede en ben onlangs afgestudeerd. Ik heb het altijd al geweldig gevon-
den om te werken te midden van veel verschillende soorten mensen, culturen 
en samenlevingen. Het bouwen van bruggen, het smeden van sterke schakels 
tussen groepen of individuen, om hiermee de sociale cohesie binnen de wijk 
te vergroten. Participatie en integratie zijn hierbij belangrijke onderdelen. 
Toen de vacature bij Scoop Welzijn onder mijn aandacht kwam, zag ik mijn 
kans schoon. Ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen. Ik ga aan de slag in de 
wijk Ossenkoppelerhoek, samen met mijn collega Anne-Marie Pleyhuis, die 
jullie ongetwijfeld al kennen als wijkondersteuner. Samen hopen we er een 
groot succes van te maken! Ik hoop snel nader kennis te maken met alle be-
woners en verheug me op een mooie en langdurige samenwerking met jullie! 

Hartelijke groet, Ptissam Tazi 

Mag ik me even voorstellen?

Op de foto op pagina 6 ziet u naast Ptissam ook de (voor u hopelijk bekende) 
gezichten van het wijkteam: Jan Pleyhuis, (stadsdeelbeheerder gemeente  
Almelo, Anne-marie Pleyhuis, en Sylvia Schuite (stadsdeelcoordinator  
Gemeente Almelo) . Zij zijn elke laatste woensdag van de maand van 9.30-
11.30 uur aanwezig in de Driehoek. Uiteraard hoort onze wijkagent Henk Buis 
ook bij het team maar hij was tijdens het maken van de foto druk aan het werk 
in de wijk. U bent tijdens het wijkspreekuur welkom met al uw vragen, op-
merkingen of suggesties over de wijk maar gewoon even een “bakkie doen” 
behoort ook tot de mogelijkheden.

Mocht u hen op een ander moment willen bereiken dan kan dat natuurlijk 
ook via: a.pleyhuis@scoopwelzijn.nl of 06 23929004

p.tazi@scoopwelzijn.nl; a.pleyhuis@scoopwelzijn.nl; s.schuite@almelo.nl; 
henk.buis@politie.twente.nl 

Het Wijkteam

Programma Beeklustpark

7 juni 15:00 uur;  
Muziekvereniging De Eendracht  
Almelo, Orkest – koor – band.

14 juni 13:30 uur;  
Blaaskapellenfestival  
Grenslandkapel, Horst Hermann &  
Die Neuen, Oberkrainer en  
De Haaksberger Muzikanten.

21 juni 13:30 uur;  
Jeugdmiddag  
Kindershow met clown Miko en 
Joke, Ballonnenclown, zweefmolen, 
suikerspin en randgebeuren met 
spelletjes enz. Verder: Brass Pack 
(voor de muzikale onderbreking)

28 juni 12:00 uur;  
Kunstmarkt/ Ierse middag  
Beggars Clan (Ierse muziek),  
Reggaeband The Cally family, LT 
Shiprock (Singer-songwriter), 
 Van Verre ( Folkgroep) en 
La Sido ( Popkoor)

5 juli 14:30 uur;  
Orkest en popkoor  
Fanfare Wilhelmina Almelo 
en Popkoor “Born to POP” 

23 augustus 13.30 uur; 
Shantykorenfestival  
Oostvaarders 
De Schellevissen  
Eemslander Shanty`s uit Klazienaveen.  
Melbuul’n Piratenkoor (Borne) 

30 augustus 15:00 uur;  
Militaire kapel; Regimentsfanfare 
Garde Grenadiers en Jagers

6 september 15.00 uur;  
Regio Accordeon Orkest (Neede) 

13 september 15:00 uur; 
Hagenkoor Almelo

Al jaren lang zijn wij gespecialiseerd in tweewielers.  
Uw adres voor nieuwe- en tweede hands fietsen.  

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

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

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

www. wild2wielers.nl
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Openingstijden
Ma t/m Vr
Zaterdag

 
10.00 tot 18.00
10.00 tot 17.00

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

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

Big Bazar

GRATIS parkeren op  het plein of in de 
parkeergarage.

(ingang zijde Titus Brandsmahof) 

Het plein van de wijk
Waar iedereen moet zijn
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Inmiddels bestaan de Buurtcoaches 
Almelo ruim 2 jaar en hebben de 
meesten wel hun draai gevonden. 
De Buurtcoaches Almelo zijn onder-
gebracht in een stichting, omdat we 
merkten dat een officieel tintje mak-
kelijker praat. In het kader van buurt-
bemiddeling en buurtpreventie 
hebben we de afgelopen maanden 
diverse bijeenkomsten gehouden. 
Onderwerpen op deze bijeenkom-
sten waren o.a. voorlichting over de 
Poolse gemeenschap, Stadstoezicht 
(tegenwoordig handhaving), de in-
richting van het Acaciaplein, de (ge-
vaarlijke) verkeerssituatie op kruis-
punt Ledeboerlaan/Beeklustlaan/
winkelcentrum, inbraakpreventie 
(oa voorlichting over goed hang- en 
sluitwerk) en Buurtpreventie de Riet. 
Meestal waren zo’n 20-30 geïnteres-
seerden aanwezig, maar wat ons 
betreft mag dat natuurlijk meer zijn. 
Heeft u interesse om in de toekomst 
een dergelijke bijeenkomst bij te 
wonen en/of heeft u een onderwerp 
waarover u graag wilt praten of meer 
wilt weten, stuur dan een mailtje 
naar info@buurtcoachesalmelo.nl. 

Op dit moment zijn de buurtcoaches 
druk bezig met de voorbereidin-
gen voor de vakantiepretweken in 
de zomervakantie. Dit werd in eer-
dere edities georganiseerd door het 
Sportbedrijf, maar dit jaar is de sa-
menwerking gezocht met de Buurt-
coaches Almelo. Dit past natuurlijk 
perfect bij één van onze doelstel-
lingen, namelijk activiteiten orga-
niseren voor kinderen die het niet 
zo breed hebben. Bijvoorbeeld een 
middag in de speeltuin, het zwem-
bad, een workshop dansen en een 
spelmiddag voor kinderen van 6 tot 
12 jaar

Heeft u zin om ons te helpen en/of 
heeft u leuke ideeën, weet u een in-
teressante sponsor (om de kinderen 
een hapje, drankje, t-shirt, enz te kun-
nen geven), neem dan contact met 
ons op via info@buurtcoachesalme-
lo.nl. Vrijwilligers tijdens de vakantie-
pretweken kunnen wij sowieso heel 
goed gebruiken. Veel handen maken 
licht werk. 

Buurtcoaches Wij horen het graag, maar ook staan 
wij open om u te helpen als u ergens 
mee zit. Stel gerust uw vraag, wij gaan 
kijken wat wij voor u kunnen doen.  
Of het gaat om een verschil van me-
ning, overlast, helpen bij organiseren 
van activiteiten in uw straat (bijvoor-
beeld een gezellige BBQ), wij kijken 
graag hoe wij u kunnen bijstaan.  
info@buurtcoachesalmelo.nl

Carolien Monfils

Elke woensdag is er een kleding-
beurs in wijkcentrum de Driehoek. 
Wij verkopen tweedehandskleding 
voor mensen met een kleine beurs. 
Kleding voor volwassenen kost € 
1,- per kledingstuk en kinderkle-
ding zelfs maar € 0,50! Het is echt 
de moeite waard om eens langs te 
komen. Heeft u zelf kleding over dan 
kunt u dit langsbrengen van ’s och-
tends 10.00 uur tot ’s middags 15.00 
uur. De verkoop is echter ’s middags 
van 13.30 uur tot 15.30 uur.

AB Hulp Twente

Kledingbeurs

Een adverteerder in het zonnetje
Shoeby Almelo van Gogh, Jouw Personal Shopper!

Sta jij ook wel eens voor jouw kledingkast peinzend en lichtelijk in paniek om 
de juiste outfit bij elkaar te vinden voor die perfecte date, een feestje, of een 
nieuwe baan? 

Kom dan naar Shoeby Almelo van Goghplein en krijg advies van gediplo-
meerde Personal Shoppers Leonie Doldersum, Ruziye Ozek-Buyuk en/of 
andere collega's om een stoere, casual of chique outfit te maken. Iedere dag 
staat dit team klaar om jou van top tot teen te stylen.

Leonie Doldersum startte in 2009 bij Shoeby Almelo van Goghplein als fran-
chiser. Elke dag weer gaat ze met plezier naar de winkel om haar klanten te 
helpen. "Het is een buurtwinkeltje" waar klanten uit de omgeving graag even 
naar binnen lopen voor advies, nieuwste collectie en trends, een praatje en/of 
een lekker kopje koffie. Ik zie mijn werk echt als een hobby dat mogelijk wordt 
gemaakt door mijn collega's en klandizie. Het is leuk om elke dag met trots 
mijn winkeltje weer mooi te maken, klanten te helpen en alles erom heen te 
regelen. Trots, dat in deze economische tijd mijn klanten mij zo trouw blijven. 
Dankzij hen kan ik nog steeds met veel plezier mijn hobby elke dag weer uit-
voeren."

Kom gezellig langs bij Shoeby Almelo van Goghplein. Wij zien je graag. 
En mocht het even niet uitkomen, maak dan een afspraak met een perso-
nal shopper in de winkel. Wil je meer inspiratie op het gebied van styling? 
Via FB-pagina Shoeby Almelo van Gogh en onze blog op Shoebyblog.nl 
vind je dagelijks fashion tips & tricks. 

"Rembrandt Fiësta 2015"

Mis het niet!
" 6 juni as Rembrandtveld"
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Als vertegenwoordigers van het wijk-
platform en de wijkkrant de Veurbo-
de  zijn we begin november uitgeno-
digd een crunch bijeenkomst bij te 
wonen van RUW. RUW staat voor een 
platform voor de creatieve industrie 
rondom Almelo. Het doel van deze 
groep met drukkers, tekstschrijvers, 
grafisch ontwerpers, webbouwers 
enz.,  is het inspireren en verbinden. 
Omdat wij bij eerdere gelegenheden 
zoals bij Scoop hadden aangegeven 
behoefte te hebben aan een nieuw 
logo en mogelijk de daarmee opge-
sierde visitekaartjes, kwam dat con-
tact tussen RUW en ons tot stand. 
Na nog eens met een informerend 
gesprek in het wijkcentrum en het 
preciezer omschrijven van het hoe 
en wat, hebben Nico en onderge-
tekende zich opgegeven voor de 
13e december 2014. Met aanvanke-
lijk nog enige scepsis, omdat het er 
naar uitzag dat we daar de hele dag 
aanwezig zouden moeten zijn en we 
onze taak daarin niet zo zagen. Uit-
eindelijk was die 13e december een 
gezellig gebeuren in Stadslab@Indië 
in het Indiëcomplex aan de Sluiska-
de met enthousiaste jonge mensen. 
Na vragen, praten, ideeën opperen, 
schetsjes maken, kritiek en protest  
en koffie drinken mochten Nico en 
ik boodschappen gaan doen. Rond 
13.00 uur mochten we de eerste op-
lossingen zien, spannend. Met veel 
enthousiasme en blijheid werden 
de eerste probeersels getoond en in 
de groep besproken. Rond 17.00 uur 
waren de op- en aanmerkingen alle-
maal verwerkt en het eindresultaat 
geshowed. Als dat kon en mocht, zo 
concludeerden wij, kregen we een 

Crunchday, nieuwe logo fraai logo; helemaal anders dan het-
geen een tiental jaren is gebruikt. Dat 
was namelijk een aan de drie com-
ponenten van onze wijk, Beeklust, 
Groeneveld en Ossenkoppelerhoek 
toegekende fraaie moleculaire struc-
tuur. Dat leek een mooi plaatje, maar 
bleek recent te duiden op het uiterst 
giftige benzeen. Nú zijn ontworpen 
de fraaie in vele kleuren, bijkans tul-
pen, die bijeen het wijkplatform be-
tekenen, tot het nieuwe logo.  RUW 
leden, een groot applaus voor een 
kleine, maar mooie  kleurencombi-
natie, die onze drie wijkdelen repre-
senteert, geweldig. Dank !!!!  

JM

Wat: Start van de beverspeltak  
Wanneer: 9 mei 9.45-11.15 uur 
Voor wie: alle meisjes en jongens 
van 4,5-7 jaar

Waar: scoutinggroep HJB Llanos  
Almelo

Aanmelden en informatie: 
 www.hjbllanos.nl

De HJB Llanos is een scoutingroep 
die opgericht is in 1911 en is hiermee 
een van de oudste in Nederland. Elke 

zaterdag hebben de kinderen (4,5 – 
18 jaar) een eigen opkomst en spelen 
het scouting spel dat afgestemd is op 
hun leeftijd. Ons ervaren leidingteam 
staat garant voor elke week weer een 
leuke, afwisselende en uitdagende 
opkomst! 

Vanaf 9 mei start een nieuwe speltak 
bij de Llanos voor kinderen van 4,5 
tot 7 jaar: de bevers. Bij de bevers 
ligt de nadruk op het spelen en leren 
in de natuur. Elke week, van 9.45 tot 
11.15 uur, zullen leuke en afwisselen-
de activiteiten worden gedaan, zoals 
(educatieve) spelletjes, expressie en 
knutselen. Maar vooral ook veel bui-
ten spelen: samen rond het kamp-
vuur, ravotten in het bos en gezellige 
uitjes. De leiding van de bevers zal 
worden verzorgd door Mai Lun, Ca-
rola, Josien, Denise en Annemarie.

Dus is uw kind tussen de 4,5 en 7 jaar, 
vindt hij/zij het leuk om veel buiten 
te spelen, vuurtje te stoken en vindt 
u het niet erg als ze (af en toe) een 
beetje smerig worden? Meld uw kind 
dan nu nog aan voor de bevers en er-
vaar het echte scouting leven! 

De eerste 3 keer kan uw kind gratis 
en zonder verplichtingen meedoen 
aan de opkomsten. 

U vindt ons troephuis aan de Oude 
Wierdenseweg 1 in Almelo, dit is 
vlakbij stadsboerderij Beeklust. 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Peter Zijsling (tel. 
0546 813923 / email info@hjbllanos) 
of kijk op www.hjbllanos.nl.

Start van de bevers bij 
scouting HJB Llanos



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

twente milieu 800212
grofvuil 800200
rioolverstoPPing 541459
cogas 836660
cogas Buiten kantooruren 0800-9009
water (dag en nacht) 053-4826900
stadsdeelcoördinator  541548
servicedienst reggeland 810706
scooP welzijn 544100
oPenBaar vervoer 0900-9292
de driehok 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 De Driehoek

 
  
  

   

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

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

PANTONE SOLID COATED BLACK

PANTONE SOLID COATED BLACK 30%

UITVAARTCENTRUM ALMELO IS EEN INITIATIEF VAN:

Geef elk afscheid
de ruimte.

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



•	 thuiszorg

•	 dagvoorzieningen

•	 thuisbegeleiding	

•	 personenalarmering	

•	 revalidatie

•	 wonen	en	zorg	in

	 Carintreggeland	Huizen

•	 IDA	(interculturele	dienstverlening)

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

Carintreggeland
in uw buurt

Veurbode 2015 - 40 jarig jubileum uitgave12

In memoriam
Met schrik geconstateerd dat Ans 
van Driel op 1 april jongstleden 
het aardse bestaan heeft verlaten. 
Sinds een aantal maanden verhuisd 
naar haar aangepaste behuizing in 
het Weggeler was de strijd met en 
tegen de diabetes nog steeds gaan-
de. Zij heeft zich met veel energie 
ingezet voor de zwakkeren in de 
maatschappij met voorbijgaan aan 
heilige huisjes en met een tome-
loze inzet. Na haar periode in de 
gemeenteraad was Ans bereid het 
voorzitterschap van het wijkplat-
form over te nemen van Jaap van 
Selm, september 2006. Ook toen 
zette  met regelmaat de diabetes 
haar de activiteiten dwars. Uitein-
delijk moest zij zich september 
2008 neerleggen bij die handicap 
en de functie van voorzitter opge-
ven. Nog vele jaren was ze hulp bij 
het Rembrandt Fiësta, maar na een 
lange opname in het ziekenhuis en 
ook in het Weggeler een afnemen-
de gezondheid is op 1 april toch 
nog plots een einde gekomen aan 
haar actieve leven. Wij wensen de 
familie veel sterkte. 

Bewegend ontspannen, ontspannen bewegen. In het oude China heeft men 
een bewegingsleer ontwikkeld waarmee u uw gezondheid bevorderd. De 
bewegingsleer wordt ook Qigong (Tsjiekoeng) genoemd: ”Energie verkrijgen 
door oefening”. In de lessen besteden we aandacht aan houding, ademhaling, 
spierversterking, soepele gewrichten en mentale rust. Er is aandacht voor 
ademhaling, concentratie en evenwicht. 

Qigong bevordert uw bloed- en energiecirculatie. Dit komt uw fysieke weer-
stand en vitaliteit ten goede. U krijgt uitleg over de achtergrond en toepas-
sing van de oefeningen. Deze worden langzaam en rustig uitgevoerd, zowel 
staand als zittend. Belangrijk is dat de bewegingen worden aangepast aan ei-
gen fysieke mogelijkheden. Qigong biedt hierdoor ook zeer goede mogelijk-
heden voor mensen met gezondheidsklachten. Daarnaast is het voor oude-
ren heel geschikt om mobiliteit en valpreventie te oefenen. Deze aangepaste 
sessies kunnen mogelijk door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Een proefles is gratis! Gratis parkeren. Geen inschrijfgeld. Geen lange lidmaat-
schappen. Lestijden in Almelo elke donderdag overdag: 10.45, 13.45 uur. Lo-
catie: Wijkcentrum de Driehoek, Jan Tooropstraat 27 (achter woonboulevard). 

Lestijden elke donderdagavond: 19.00 uur. Locatie: VSO de Brug, Burcht 27 
(Schelfhorst).

De docente is gekwalificeerd in Qigong, en Chinese Geneeskunde. Erkend 
door beroepsvereniging ZHONG.  Voor informatie of opgave kunt u con-
tact opnemen met: Veronique Rillmann tel: 0546-644994/06-21391995 
email: info@theyellowmaple.nl - website: www.theyellowmaple.nl

Taiji-Qigong
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Op zondag 20 september is de tweede editie van Almelo Allee. Het grote 
hardloop- fiets en wandelevenement in en om de Gravenallee. Vorig jaar  
namen maar liefst 1500 mensen deel aan dit sportieve evenement. Inmiddels 
is er een volwaardig stichtingsbestuur gevormd die het evenement op een 
nog hoger plan wil brengen. Tal van partijen werken tijdens dit groene evene-
ment samen. Zo bestaat voor iedereen de mogelijkheid actief deel te nemen. 
Op verschillende locaties in de stad kan al getraind worden voor de hardloop-
wedstrijd en de wandelafstanden. Hieronder treft U een overzicht aan van de 
Allee activiteiten op zondag 20 september: In de ochtend!

• De kidsrun van 1 km

• De jeugdrun van 2 km

• De 5 km hardlopen

• De 10 km hardlopen

• De halve marathon

In de middag! Een wandeling van  
5 en 10 km plus boerderij bezoek

Twee familie fietstochten met on-
derweg verschillende bezienswaar-
digheden. Op het ontmoetingsplein 
voor het sportpark  is er de gehele 
dag het nodige vertier. Er zullen tal 
van organisaties staan die het werken aan gezondheid promoten. Kijk regel-
matig op onze website www.almeloallee.nl voor de laatste informatie.

Almelo Allee

Het activiteitencentrum Meester 
Siebelinkhuis van stichting de Klup 
Twente aan de Berlagelaan is de-
cennia lang een gesloten bolwerk 
geweest. Een veilige haven voor 
mensen met een beperking, die er 
werden vermaakt met veel creatieve 
en sportieve activiteiten. Het terrein 
ging verscholen achter grote, stevige 
hekken. Hoe anders is het nu en wat 
biedt De Klup Twente mensen uit de 
Beeklust/Ossenkoppelerhoek?

Voortschrijdend inzicht heeft gere-
sulteerd in een grote ommezwaai bij 
De Klup Twente. In het Siebelinkhuis 
– en daarbuiten – worden mensen 
met een beperking niet meer leuk 
bezig gehouden, maar gestimuleerd 
en geactiveerd. Integratie, participa-
tie en empowerment, daar draait het 
om. Meedoen in de maatschappij. 
Mensen met een beperking hebben 

talenten en kunnen veel – zeker als 
ze de kans krijgen en of een beetje 
geholpen worden door de vele vrij-
willigers die actief zijn voor De Klup 
Twente.

Bij De Klup Twente komen jaarlijks 
meer dan 1000 mensen met een be-
perking voor activiteiten. Al die ac-

tiviteiten worden opgezet en uitge-
voerd door meer dan 450 vrijwilligers 
van De Klup Twente. Er zijn vrijwilli-
gers die een keer in het jaar komen 
helpen, maar er zijn ook vrijwilligers 
die meerdere keren in de week ko-
men helpen. Voor iedere vrijwilliger 
is er plek en aan iedere vrijwilliger 
is behoefte. De laatste jaren komen 
ook steeds meer bedrijven helpen. 
Al die mensen krijgen ondersteuning 
van een handjevol betrokken be-
roepskrachten van De Klup Twente.

Wat De Klup allemaal doet, wat de 
effecten zijn van het werk, wie er ko-
men en wie allemaal actief zijn, valt 
allemaal te lezen in het magazine 
Schik, gemaakt door mensen met 
een beperking samen met profes-
sionele vrijwilligers. Het is een vro-
lijk tijdschrift met veel foto’s en heel 
veel informatie. Voor zowel de deel-
nemers van De Klup Twente, als de 
vrijwilligers als alle mensen die ge-
interesseerd zijn. Schik laat ook op 
een leuke manier zien wat De Klup 
Twente doet met subsidiegeld en 
met schenkingen. 

Wilt u ook vrijwilligerswerk doen bij 
De Klup Twente? We hebben veel 
leuke functies. De Klup is onder 
meer dringend op zoek naar chauf-
feurs voor overdag en naar mensen 
die een keer in de drie maanden het 
tijdschrift Schik willen rondbrengen.
Interesse? Neem contact op met 
Jolanda@deklup.nl of 06 14.46.52.88

Het tijdschrift Schik mag u gratis 
ophalen in het Meester Siebelink-
huis. Het verschijnt op 21 maart, 21 
juni, 21 september en 21 december.

De Klup Twente biedt Schik voor iedereen in de wijk
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Van de redactie
Het was voor u natuurlijk weer even 
een verrassing, de wijkkrant met 
een feestelijke omslag ter gelegen-
heid van het 40 jarige jubileum. Na-
tuurlijk ook deze uitgave mei 2015. 
Nu opnieuw met kleine portretjes 
van vrijwilligers, die de afgelopen 
veertig jaar een periode zich zeer 
verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de activiteiten in de wijk, dus 
voor u en mij. Vele malen wordt 
door ons vergeten “dankjewel” uit 
te spreken. Nu, op deze manier pro-
beert de redactie aan de getoonde 
vrijwilligers iets goed te maken. 

Herkende u ze? Erna de Groot, Adri 
Hankel, Jos Oude Egberink, Jos 
Westerink, Gerda Kleinburink, en 
Wim Brouwer. Opnieuw een Veur-
bode met allerlei teksten en nieuw-
tjes gevuld. Het blijft echter trekken 
en sleuren om uit de mond van ie-
mand van een in ons wijkcentrum 
actieve club een nieuwtje los te krij-
gen. Komop mensen, maak gebruik 
van deze krant om uw clubje te pro-
moten. 

Als redactie vinden we het gewel-
dig om te kunnen melden dat onze 
inspanning om voor dit jaar nog 
een sponsor te vinden is geslaagd. 
Dat is COGAS;  dat geeft de burger 
(redactie) moed om door te gaan. 

Veel lees plezier! En hebt u op- of 
aanmerkingen, misschien ideeën?  
Meld ze aan redactieveurbode@
live.nl Voor straks een fijne vakantie 
toegewenst of anders Huttenland 
of de pretweken juli en augustus.

De redactie

In het artikel van Ivo Mijland in het 
dagblad Tubantia van zaterdag 20 
april lijkt het niet te gaan over de zo-
merschool zoals wij die hebben neer-
gezet en gaan neerzetten in Almelo. 

Het artikel handelt over zittenblijvers. 
Wij praten over talentvolle kinderen: 
TAlentA (Top Academie Talenten Al-
melo), kinderen die blijk geven van 
een hoog leerpotentieel.  Het gaat 
om kinderen die het denkniveau en 
de werkhouding hebben om naar 
havo of vwo te kunnen, maar die 
door aangetoonde leer- en/of ge-
dragsproblemen hier toch moeite 
mee hebben. Een criterium is ook dat 
de kinderen niet belemmerd mogen 
worden door. Ook een belangrijk 
punt: dat de leerlingen een goede 
werkhouding en een intrinsieke mo-
tivatie moeten hebben. Heel veel ou-
ders en leerlingen zijn enthousiast, 
zij willen graag.  Zij zien in, dat lezen 
fundamenteel is voor het leven in 
onze cultuur. Hoe goed je met tek-
sten kunt omgaan, bepaalt hoe goed 
je mee kunt in het sociaal politieke 
systeem of in een baan. Ik heb echt 
zoveel positieve feedback van ou-
ders en omgeving gekregen. "Wat 
goed dat je dit project uitvoert!" "Wat 
een kans voor onze kinderen!" "Onze 
kinderen zijn de toekomst!" Dit zijn 
de kinderen die altijd gemotiveerd 
zijn, die altijd goed mee komen, maar 
door genoemde achterstand lukt het 
ze niet om op een hoger level te ko-
men. De plusgroep krijgt veel aan-
dacht, de zwakke groep krijgt veel 
aandacht. Maar deze kinderen zitten 
altijd bij de middenmoot. Omdat ze 
geen aandacht eisen, "goed gedrag" 
en gemiddelde scores hebben, zijn 
de leerkrachten en 
scholen al lang blij. 
Terwijl zij juist uit 
deze  kinderen mis-
schien wat extra’s 
kunnen halen. Om-
dat zij wel willen en 
serieus geïnteres-
seerd zijn in wer-
ken!! Daar heb ik 
echt vertrouwen in! 

"Want zittenblijven is  meer dan al-
leen onvoldoende kennisniveau!" 
Daar ben ik het helemaal mee eens. 
Er komt tegenwoordig zoveel bij kij-
ken, leerlingen blijven niet zomaar 
zitten. Het allerbelangrijkste is het 
welbevinden van een kind. Wanneer 
een kind niet lekker in zijn of haar vel 
zit, wat is er dan aan de hand? In het 
onderwijs praten we veel tegen kin-
deren. Maar praten we ook echt mét 
kinderen? Inmiddels is bekend dat 
praten met kinderen informatie kan 
opleveren waar de leerkracht nog 
geen beschikking over had. Door 
gesprekken met leerlingen  betrek-
ken we hen ook actief bij hun eigen 
ontwikkeling en kunnen we gebruik 
maken van hun ideeën. Wat mij be-
treft praten we helemaal niet meer 
over zittenblijven! 

Waar ik het wel mee eens ben is dat 
je kinderen soms kunstjes "gouden 
eieren" leert. Kinderen weten soms 
helemaal niet wat ze leren en waar-
om ze het leren. En zo kunnen ze ook 
een goed cijfer halen. Topografie is 
altijd een mooi voorbeeld, gewoon 
"stamp" werk. Dat kan (bijna) ieder-
een. Maar of ze een  half jaar na de 
toets nog de plaatsen kunnen aan-
wijzen?? Geen idee, de "gouden ei-
eren" hebben dan geen inhoud. Dan 
kom ik weer terug op mijn tweede 
alinea, praat met kinderen! 

Laat ze ontdekken, maak de leerling 
deel van zijn eigen ontwikkelings-
proces. 

G. Fikken-Kamphuis 
Projectleider TalentA/ Zomerschool

Zomerschool Almelo



Je eerste eigen huis is een mijlpaal. Bij STJA kun je leuke woningen huren. Een mooi 
appartement of bovenwoning in een prettige wijk. Of een huis in de gezellige 
en levendige binnenstad. En niet te duur. Je wilt immers meer dan wonen alleen. 
Uitgaan bijvoorbeeld. Voor ons staat voorop dat je je thuis voelt. Overal in Almelo.

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

Je eerste eigen 
thuis maken

Veurbode 2015 - 40 jarig jubileum uitgave 15

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor 
verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor te-
recht bij de RijbewijskeuringsArts eens per maand bij Carint Reggeland, Titus 
Brandsmahof 3. 

Informatie en een afspraak maken: Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u 
contact op met Carint Reggeland, telefoon: 088 - 36 77 000. Bent u geen lid 
dan belt u dan naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. 

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. 
Tarieven (incl. BTW):  
75+ B/E € 35,00, medisch € 35,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 55,00. 

Leden van ouderenbonden en/of Carint Reggeland krijgen € 5,00 korting op 
bovengenoemde prijzen.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met  
Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Ver-
klaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inlog-
gen met DigiD).

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 
3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden 
voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken 
voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte 
welkom.

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING

Wellicht is er onder u ook wel iemand 
die is uitgenodigd door de gemeente 
om mee te doen aan de zogenaamde 
Kerntakendiscussie, het gesprek om 
te komen tot een bezuiniging van 15 
miljoen. Niet uitgenodigd op het mo-
ment dat er vele miljoenen uit te ge-
ven waren zoals bijvoorbeeld voor Wa-
terrijk, heb ik dit keer gewoon afgezien 
van deelname. Zelfs als ik al een goed 
idee zou hebben wordt dat door het 
ambtenarenkader inclusief de politiek 
toch niet ingewilligd. Je zou ook eens 
aan hun macht morrelen … Echter de 
dromen en de fouten hebben zich de 
afgelopen tientallen jaren opgesta-
peld. De gemeente zou gaan groeien 
in bewonersaantallen als er maar 
mooie kavels bouwgrond beschik-
baar waren, een droom al vanaf de 
negentiger jaren van de vorige eeuw. 
Nooit gelukt omdat de geleerden al 
hoog en breed hadden voorspeld 
dat eerder van krimp sprake zou zijn 
dan van groei; nee, dat sloeg natuur-
lijk niet op Almelo! 

Even breder…… de discussie januari 
2010 over het vervolg van een missie 

Tussen droom en  
werkelijkheid



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 1 augustus '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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Recent heeft de PvdA bij het debat over het legen van de vuilcontainers en 
de frequentie daarvan nog eens bij de betreffende wethouder onder de aan-
dacht gebracht de rotzooi, die mensen maken van de omgeving van contai-
ners. Het is natuurlijk wel heel gemakkelijk te wijzen naar Twente Milieu, de 
organisatie die het legen van de containers verzorgt. 

Wij, als bewoners zijn het, die niet bereid zijn een volle zak met plastic spul 
weer mee te nemen naar huis bij het zien van een reeds overvolle container. 
Dus wordt het naast de container gedumpt. U realiseert zich wellicht niet dat 
’s nachts katten, honden of ratten zo’n zak open prutsen omdat er een lek-
ker luchtje aan zit. Ook in de vroege morgen zijn er de kraaien of eksters, die 
graag zo’n zak openpikken.  

Dan zal ik nog maar 
zwijgen over het ge-
woon aan de straat 
kieperen van huisraad, 
vloerbedekking en der-
gelijke. Hij of zij weet 
natuurlijk heel goed dat 
daarvoor even Twente 
Milieu gebeld moet 
worden of zelf afvoeren 

naar de Sluiskade. Eén en ander levert zwerfvuil op, dat trekt ratten aan en die 
veroorzaken weer ziektes bij mensen. Dat die puinzooi ook bepaald geen fraai 
gezicht is en een verpauperde indruk van de straat, buurt of wijk oplevert 
hoef ik niet uit te leggen. 

JM

Wat een puinhoop

naar Afghanistan, er zou op verzoek 
van Groen Links geen sprake zijn van 
een opleiding van agenten daar om 
te vechten, het was er relatief veilig. 
De werkelijkheid was dat er in Uruz-
gan dagelijks wel drie a vier berm-
bommen afgingen en dat de eerste 
oriënterende soldaten een half jaar 
lang niet buiten het gefortificeerde 
complex durfden te komen (info: het 
dagboek van een oorlogsjournalist 
in Afghanistan, Natalie Righton). 

Misschien zou de titel van dit verhaal 
moeten zijn “droom en of leugen”. 

Wat er ook uitkomt van de discus-
sie rondom de Kerntaken, alles wat 
er is opgebouwd de afgelopen der-
tig jaar aan sportfaciliteiten, sociale 
ontplooiingsmogelijkheden, afbouw 
van de armoede en opbouw van de 
werkgelegenheid; geen bal blijft er 
over. Jammer, jammer. Ik ben zo oud 
dat ik alleen nog maar “verdomme” 
kan roepen en zelf nog slechts wei-
nig kan bijdragen aan een positie-
vere samenleving. Hoe is dat met u ?

 JM  
redactieveurbode@live.nl



Acaciaplein 14  | 7606 ET Almelo | 0546 817991

Uw adres voor 
officiële pasfoto’s

4 pasfoto’s

voor 9,45

Herman Beckers, buurtconciërge, is 

uw aanspreekpunt waar het gaat om een 

schone en veilige woonomgeving, 

overlastsituaties en buurtversterkende activiteiten.

Hij is, op werkdagen, telefonisch bereikbaar 

via (0546) 85 23 02. 

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

Kapsal  nC

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

Elke Donderdag middag, 
Heren kinppen voor € 9.95

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

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

Mail: kapsalon.corine@ziggo.nl



Tandartsen

Ch. Többen P. Vollebregt
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shoeby

summer
time

[zomer 2015] 

~ jouw stralende zomerlook, 
samengesteld door Jouw 
Personal Shopper. Zomerse 
mode, zonnige prijzen.

19.95
SINGLET
24.95

SHOEBY.NL          VINCENT VAN GOGHPLEIN 23-25, ALMELO
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