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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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Krachtenanalyse

In de vorige Veurbode deed ik een oproep aan u om op 30 mei uw verhaal te 
komen vertellen tijdens een lunch in Beekrede. Ongeveer 30 wijkbewoners 
hebben aan deze oproep gehoor gegeven en samen met hen hebben we ge-
sproken over wat de Ossenkoppelerhoek in hun ogen zo’n fijne wijk maakt 
om in te wonen.

In de laatste wijkplatformavond is hierover al een korte terugkoppeling 
gegeven maar uiteraard wil ik er hier ook even op terugkomen. Wat me vooral 
opviel is dat er bij bewoners sprake is van een Ossenkoppelerhoekgevoel; de 
wijk geeft mensen een thuisgevoel. Het is een wijk waarin bewoners elkaar 
weten te vinden. Soms is het moeilijk een initiatief of leuk idee voor de wijk /
straat van de grond te krijgen maar de ervaring leert inmiddels ook dat het 
vooral een kwestie is van “Gewoon Doen!” en beginnen. Hoe klein het groepje 
in het begin ook is; andere bewoners haken vaak na verloop van tijd aan. 

Mooi voorbeeld hiervan is de werkgroep Almelose Cuyp en de werkgroep 
Rembrandtfiesta. Ook werd meermalen de verantwoordelijkheid die iedere 
bewoner heeft om de buurt leefbaar te houden genoemd; samen maak je de 
buurt! Elke bijdrage , hoe klein ook , doet er toe en maakt de Ossenkoppeler-
hoek met al z’n verschillende culturen en bewoners tot de dynamische wijk 
die het is. Eén van de punten die benoemd werd is bijvoorbeeld het elkaar 
groeten; een klein gebaar dat een groot verschil kan maken! 

Terwijl ik dit schrijf zijn we binnen de gemeente bezig om een overzicht te 
maken van al deze punten en aanvullingen die er gegeven zijn over de kennis 
van het sociale netwerk in de wijk. Hiermee zou het voor bewoners inzich-
telijk moeten worden welke activiteiten overal plaatsvinden; vanuit instan-
ties, maar ook op straatniveau. Want vooral de activiteiten die u onderneemt 
met uw buren (de jaarlijkse buurtbarbecue, de straatspeeldag, de wandelclub 
etc.)  maken dat u zich thuis voelt in uw wijk. Dit overzicht is in de loop van 
het najaar gereed. 

Ik praat u hierover dan graag bij.

Bloeiende fietsen

Ik vond het opvallend dat de bloeiende fietsen er weer zo mooi bij staan! Ook 
een teken dat Ossenkoppelerhoekers zich verantwoordelijk voelen voor hun 
buurt  en ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen willen steken. Want na 
het nieuw inplanten door de gemeente zijn het de direct omwonenden en in 
sommige gevallen een school die ervoor zorgen dat de plantjes water krijgen 
en er mooi uit blijven zien. 

Van Anja Timmer Rembrandfiesta

Na een stormachtige, natte vrijdag-
avond was het gelukkig zaterdag 6 
juni mooi weer. De inrichting met 
de kramen, de rommelmarkt en de 
grote driehoekige tent zag er prach-
tig uit. Heel veel te doen, lekker eten 
en gelukkig heel veel bezoekers. Sa-
men met mijn collega Claudio Brug-
gink heb ik de vlag gehesen ( met het 
nieuwe logo) . Daarna natuurlijk een 
rondje gemaakt langs alle activitei-
ten de rembrandschildertjes waren 
weer hard aan het werk en ik heb 
prachtige kunstwerken gezien. Alles 
bij elkaar een groot compliment voor 
de mensen die zich vrijwillig inzet-
ten en het weer tot een groot succes 
hebben gemaakt.

Anja Timmer

Voor hetzelfde geld heet het “de buur-
man”, maar de dames praten makke-
lijker, zijn meestal verantwoordelijk 
voor de warme maaltijd en hebben 
veelal de regie in de sociale contac-
ten. Naast deze eigenschappen gaat 
het project voor wederzijdse hulp bij 
klusjes, hulp bij het invullen van for-
mulieren en het organiseren van al-
lerlei andere dagelijkse dingen. Doel 
is het samenbrengen/bereiken van 
mensen in Almelo, die vereenzamen 
en met wellicht een laag inkomen te 
stimuleren uit huis te komen en een 
buurthuis, wijkcentrum, trefpunt of 
eventuele huiskamer te bezoeken. Bij-
voorbeeld door een warme maaltijd 
aan te bieden tegen een vrijwillige 
gift of mensen samen te laten koken 
en eten. Het biedt de mogelijkheid 
voor laagdrempelige contacten. 

Gestart wordt er in de Kerkelanden. 
Ondanks dat in de meeste buurt-
huizen alcohol wordt geschon-
ken zullen de gemiddeld drie uur 
durende kook-eet-bijenkomsten 
geen alcohol gebruikt worden. 
Er wordt een website ontwikkeld 
om een en ander na te kunnen le-
zen: www.debuurvrouwalmelo.nl.  
Nog niet in de lucht meen ik! 

JM

Projectplan “de Buurvrouw”
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Hoe vaak word er wel niet gediscus-
sieerd over het gedoneerde geld dat 
links en rechts aan de strijkstok blijft 
hangen. Lijstjes van topmannen en 
vrouwen met belachelijke hoge sa-
larissen. Op verschillende feestjes en 
partijen zult u vast het onderwerp 
in verhitte discussies naar voren  
horen komen. Ik ben ook zo iemand. 
Met een uitgesproken mening hier 
over. En dat mag. Iedereen heeft 
recht op zijn mening. Maar zoals 
een mooi spreekwoord klinkt: nicht 
ergeren nur wünderen. (Niet aan er-
geren maar je erover verbazen) heb 
ik er een vervanger voor gevonden. 
Het kost niets maar je red er serieus 
levens mee. Het is volgens het princi-
pe: geef iemand een vis, hij eet voor 
een dag. Geef hem een hengel en hij 
eet een leven lang. Dit initiatief heet 
zaden voor voedsel. Het principe is 
simpel. Je bewaart de zaden van de 
vruchten die je gebruikt. Zoals de 
zaadlijsten uit een paprika en die 
stuur je op naar de organisatie. En zij 
zorgen ervoor dat het in landen be-
land waar ze er mensen mee helpen. 
Dus geen geld voor voedsel maar 
kostenloze zaden doneren met het 
zelfde idee. Ikzelf zit bij de Facebook 
van deze organisatie. Maar ze heb-
ben ook een website met informatie 
namelijk: www.zadenvoorvoedsel.be

Natuurlijk is iedereen vrij er mee te 
doen wat hij/zij wil maar ik dacht ik 
deel dit even met u.   A.M.

Zaden voor voedsel

Ik heb, heel eerlijk gezegd, een heel 
andere voorstelling bij het idee  
“Milieupark” dan wat de gemeente 
beoogt. De gemeente verstaat on-
der dat woord een alles omvattende 
mogelijkheid uw afval gescheiden 
aan te bieden op een plaats, die 
milieupark wordt genoemd.

Dat betekent dus een serie naast 
elkaar in de grond verzonken stort-
bakken voor de verschillende soor-
ten afval. Dus apart voor glas, apart 
voor plastic en twee voor textiel is de 
bedoeling. Mag ik hierbij gelijk dan 
maar de hoop ventileren dat we – en 

dat zijn wij allemaal, wijkbewoners 
– er minder een rotzooi er omheen 
maken dan nu zo hier en daar in de 
wijk bij de afvalcontainers?? 

Ook bij ons wijk winkelcentrum is zo’n 
milieupark voorzien en wel op de plek 
van de blinde muur bij de winkel van 
ACTION. Inderdaad, daar waar nu nog 
parkeerplaatsen zijn. Het betekent 
dat de huidige bakken voor plastic, 
kleding en glas gaan verhuizen. In de 
loop van oktober gaat het hele plein 
voor de BIG BAZAR en ACTION op de 
schop en wordt opnieuw bestraat en 
opnieuw ingericht. De parkeerplaat-
sen worden iets smaller getekend met 
belijning, smaller dan nu het geval is 
zodat er straks een naar schatting 
negen auto’s meer geparkeerd kun-
nen worden. Overall betekent het dat 
met het verlies van plaatsen naast de  
ACTION er ongeveer evenveel plaat-
sen blijven. 

Of de specifiek voor het parkeren 
van fietsen geplaatste fietsrekken 
voldoende zijn blijft de vraag. De 
wil om fietsen bijna in de winkel te 
parkeren veroorzaakt overlast bij de 
ingang van het winkelcentrum. Een 
beetje meer rekening houden met 
rollatorgebruikers en scootmobielers 
zou wel heel prettig zijn; dus fietsers 
let even op waar u uw fiets parkeert!!

JM

Woningcorporatie Beter Wonen vier-
de in 2014 het 100 jarig bestaan. Ze 
was mede organisator samen met de 
eveneens 100-jarige stad Almelo van 
het succesvolle project Stadsmusical 
“van katoen en nu”. 

In het jaarverslag wordt vastgesteld 
dat een overgang naar een nadere 

tijd is ingegaan, van verzorgings-
staat naar participatiesamenleving. ( 
Meer overlaten aan de markt en een 
slechts regisserende overheid ) Beter 
Wonen moet helaas ook vaststellen 
dat door een incorrect gedrag van 
collega corporaties sprake is van een 
geschonden vertrouwen. Met de ac-
tualisering van de Woningwet in 2014 
is er door Beter Wonen een nieuw 
Ondernemingsbeleid geformuleerd 
met een duurzame organisatie en 
bedrijfsvoering. Herbezinning op de 
rol van de woningcorporatie onder 
andere door het verkleinen van de 
regisserende rol van de gemeente 
Almelo. 

Met de gemeente zijn prestatie af-
spraken gemaakt in de Woningvisie. 
Investeren in de binnenstad heeft 
dan consequenties voor de nadere 
wijken. Het nieuwe ondernemings-
plan betekent ook een herzien ver-
dien- en dienmodel. Belangrijk is ook 
de sturing op duurzaamheid en ver-
dere digitalisering. 

In het afgelopen jaar 2014 zijn 26 
flatwoningen aan de Maardijk leeg 
gekomen, uiteindelijk vond sloop 
pas plaats begin van dit jaar van-
wege een niet voorziene nutsvoor-
ziening in de fundering , deze moest 
eerst verlegd worden. 

Halverwege 2014 viel ook een sloop-
besluit voor 16 woningen aan de G. 
Doustraat en 26 flatwoningen aan de 
J. van Ruysdaelstraat. Sloop van deze 
flats staat gepland nog dit jaar. 

De huisvesting van bijzondere doel-
groepen krijgt bij Beter Wonen ook veel 
aandacht. Er wordt daartoe samenge-
werkt met zorgpartijen zoal Aveleijn, 
Humanitas onder dak Twente., Leger 
des Heils, J.P. vd Bentstichting. RIBW, 
Tactus verslavingszorg enzovoort.

Heel veel informatie hebben de wijk-
bewoners al kunnen ontvangen op 
het wijkplatform van juni jongstle-
den. Beide woningcorporaties heb-
ben hun plannen voor de komende 
tijd daar uit de doeken gedaan.

JM

Nav het jaarverslag 
van Beter Wonen

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

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:  
16 oktober

Wijkplatformbijeenkomsten  
Deze vinden in principe plaats in het 
wijkcentrum de Driehoek.  
Aanvangstijd is 19.30 uur  
Op de woensdagen: 
9 september en 25 november.

Vergaderschema 2015

Het is u misschien ontgaan, maar 
sedert 21 april 2015 heeft het 
Almelo’s Mannenkoor haar domicilie 
in het Wijkcentrum De Driehoek. 

Na 25 jaren heeft het koor met een 
beetje pijn in het hart, het eigen AMK 
gebouw aan de Hoornbladstraat ver-
laten. Reden hiervoor was de afwe-
zigheid van huurders, maar vooral 
het onderhoud ging zwaar wegen. 
Dan moet je knopen doorhakken en 
afstand nemen. Dat viel zwaar want 
het gebouw is 25 jaar geleden met 
vereende krachten gekocht en on-
derhouden. Dus veel emoties! Maar 
uithuilen heeft geen zin, dus vooruit 
kijken en plannen maken! 

De eerste actie was dan ook uitzien 
naar een nieuwe repetitielocatie en 
na een aantal locaties in Almelo te 
hebben bezocht en bekeken, waar-
onder De Driehoek, was de keuze 
snel gemaakt. Uitstekende repeti-
tieruimte, prachtige entree met een, 
voor een mannenkoor onontbeer-
lijke, schitterende bar en een warme 
ontvangst door de beheerder en zijn 
mensen. Kortom, we voelden ons di-
rect thuis in de Jan Tooropstraat.  Het 
Almelo's Mannenkoor is een traditio-
neel mannenkoor dat is opgericht op 
6 januari 1918. Vanaf de oprichting 
tot heden zingen Almelose mannen 
de "sterren van de hemel" en in al die 
97 jaren heeft het koor zich ontwik-
keld tot een hechte vriendenclub. 
Het Almelo's Mannenkoor is een 
koor voor zangers van alle gezindten. 
Dit is o.m. merkbaar in de keuze van 
het repertoire, waarin voor de profa-

ne zang een hoofdrol is weggelegd. 
Maar ook lied, operette, algemene 
religieuze zang en werken van he-
dendaagse populaire componisten 
maken deel uit van het huidige re-
pertoire. 

Via onze site www.almelosmannen-
koor.nl  kunt u nader kennismaken 
met Almelo's Man-
nenkoor.  Veel ple-
zier met het ontdek-
ken van de AMK-site 
en graag tot ziens bij 
een van onze concer-
ten. Alhoewel het Al-
melo's Mannenkoor 
ook te maken heeft 
met het fenomeen 
"vergrijzing", werpen 
wij onze blik op de 
toekomst met als doel het 100 jarig 
jubileum in 2018. Hiervoor willen 
wij natuurlijk een groot aantal nieu-
we zangers rekruteren en daarvoor 
plaatsen we een oproep aan zang 
minnende Almelose mannen. Deze 
mannen zijn meer dan welkom op 
iedere dinsdagavond in het Wijkcen-
trum De Driehoek, de repetities star-
ten om 20.00 uur tot 22.00 uur. Onze 
drempel is minder hoog dan u denkt. 
Als u van zingen houdt en u denkt te 
beschikken over een redelijke zang-
stem, schroom niet en kom eerst 
eens luisteren op dinsdagavond, de 
koffie staat klaar! Na de vakantiepe-
riode gaan we ons voorbereiden op 
het traditionele Concert in Kerstsfeer 
en dat doen we dit jaar voor de 40e 
maal in de sfeervolle St. Georgiusba-
siliek. Almelose mannen u bent van  

Almelo's Mannenkoor is verhuisd naar de 
Ossenkoppelerhoek

harte welkom bij Almelo's Mannen-
koor!  Tot ziens in De Driehoek.

Met vriendelijke zangersgroet: 
Hessel van der Veen 
1e secr. Almelo`s mannenkoor  
De Zwaluw 28  
7609 NC Almelo  
Website:  
www.almelosmannenkoor.nl

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
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 10 juni 2015

Voorzitter Nico van de Vliet opent de 
bijeenkomst en stelt een aanpassing 
van de agenda voor. Dhr. Jan Kamst 
van woningstichting St. Joseph ver-
ontschuldigt zich. Peter van der Hout 
samen met Corinne Steffens ver-
zorgen de presentatie van zowel St. 
Joseph als Beter Wonen. Dhr. Hasan 
Murt wil graag de emailadressen van 
alle aanwezigen ivm een enquête 
over het bedenken van een nieuwe 
invulling voor de leegstaande basis-
school De Heemde. De Holtsnieders 
hebben een nieuwe deksel gemaakt 
voor het kistje met de voorzittersha-
mer vanwege de nieuwe naam van 
het wijkcentrum.

Vervolgens neemt Peter van der Hout 
het woord en vertelt over de wijk-
ontwikkeling aan de hand van het 
ondernemingsplan 2015-2017. De 
corporaties moeten terug maar hun 
kerntaken. Vanaf 2018 geldt de nieu-
we Herzieningswet. De Gemeente en 
de bewoners krijgen meer zeggen-
schap over de corporaties. 

St. Joseph zet actief in op o.a. de leef-
baarheid (vooral op het sociale vlak), 
het goed onderhouden van - en het 
betaalbaar houden van woningen. 
Voor de Ossenkoppelerhoek wordt 
een gebiedsvisie ontwikkeld, het in 
beeld brengen van taken in de toe-
komst. 

Beter Wonen richt zich t.a.v. Ossen-
koppelerhoek en Beeklust op een 
aantal taken: scheiding van sociale- 
en vrije sector woningen, versterking 
rol Gemeente en bewonersorganisa-
ties naar de corporaties, rol toezicht-
houder, het toewijzen van passende 
woningen en de leefbaarheid. In 
de toekomstvisie van de Gemeente 
wordt rekening gehouden met een 
krimp van de bevolking, kleinere huis-
houdens en de grijze golf. Inschrijving 
voor een nieuwe woning loopt nu via 
het Woonburo Almelo. In het alge-
meen worden gezinnen kleiner, maar 
in bijvoorbeeld nieuwbouwwijken 
wonen relatief grotere gezinnen. 

Corinne Steffens deelt mee, dat de 
woningcorporaties regelmatig met 
de Gemeente overleggen over toe-
komstvisies. Hierbij worden doelen 
gesteld, zoals sociale stijging en het 
toekomstbestendig maken van wo-
ningen. Er is al veel gebeurd in de 
wijken: bv. sloop portiekflats, nieuw-
bouw Rombout Verhulstlaan. De fo-
cus ligt nu op sloop van nog andere 
portiekflats en invulling geven aan 
de vrijgekomen grond aan de Maar-
dijk. Ook zal er groot onderhoud 
worden gepleegd aan de (oudere) 
huurwoningen aan Rombout Ver-
hulstlaan, Berlagelaan, enz. Bij de in-
vulling van de leeggekomen plekken 
heeft men nog geen idee voor hoe-
veel jaar dit zal zijn. Er zijn in ieder 
geval thans geen bouwplannen. Een 
ander punt: woningen met een lage 
huur hebben vaak hoge energielas-
ten. In deze gevallen wordt er geke-
ken wat verstandiger is, opknappen 
of een andere woning aanbieden. 
Een idee voor een “pauzelandschap” 
kan zijn om mensen te bewegen zelf 
beplanting aan te dragen. 

Na de pauze geeft Sylvia Schuite uit-
leg over de sociale wijkagenda en 
stelt Ptissam Tazi voor als nieuw lid 
van het wijkteam. Het wijkteam heeft 
als doel een stijging van het sociale 
niveau in de wijk. Motto: “Haal het 
beste uit Almelo”. Speerpunten zijn 
oa leren, werken, vrije tijd, vangnet 
en ondersteuning. De sociale wijk-
agenda is er speciaal voor die wijken 
die extra aandacht nodig hebben. 
Men is nu in gesprek met bewoners 
en wijkfunctionarissen. De proble-
matiek in onze wijken is bv armoede, 
laaggeletterdheid, werkloosheid en 
lage inkomens. Samen met de ste-
delijke werkgroep wordt gekeken 
naar de kracht van de wijk. Op het 
Rembrandtfiësta is bv Sylvia Schuite 
het veld rondgegaan om mensen te 
vragen waarom zij de Ossenkoppe-
lerhoek zo leuk vinden om te wonen. 
Men is thans bezig te inventariseren 
welke activiteiten of groepen er in de 
wijk zijn, op welk gebied dan ook. 

Hierna wordt er een fotopresentatie 
gegeven van het Rembrandtfiësta. 

Het verslag van de vorige wijkplatfor-
mavond is goedgekeurd. Inmiddels 
heeft er kascontrole plaatsgevonden 
en decharge van de penningmees-
ter wordt voorgesteld en geaccor-
deert. Helma Weinreder wordt in de 
kascommissie opgevolgd door Coby 
Aaldenberg.

Anja Timmer deelt mee, dat het ope-
ningsfeest van het nieuwe stadhuis 
een groot succes was en ruim 5000 
belangstellenden heeft getrokken. 
In het najaar zal de expositie van de 
Rembrandtschildertjes plaatsvinden 
in het stadhuis. Ook het Rembrandt-
fiësta was een groot succes. 

Op 2 juli zal de perspectiefnota, ge-
maakt ivm de bezuinigingen, be-
sproken worden in de gemeente-
raad. De Gemeente heeft mbt zorg 
en welzijn nu overleg met alle zorg-
aanbieders, zorgwerkers, enz. De 
Gemeente verstrekt een huishoude-
lijke hulp toeslag. Men kan hierdoor 
1 uur per week extra inkopen. Vraag: 
de Gemeente heeft gras gezaaid op 
het veldje aan de Jan Tooropstraat, 
echter op geel zand. Hierop groeit 
echter geen gras. Waarom hier niet 
hetzelfde initiatief als bij de Alme-
looose Cuyp? Jan Pleijhuis: de buurt 
moet zelf met initiatieven komen. 
Een punt waarmee rekening moet 
worden gehouden is dat de grond 
ten allen tijde verkocht kan worden. 

Johan de Ruiter bedankt alle mensen 
voor de inzet bij het Rembrandtfiës-
ta. Voor de toekomst graag méér vrij-
willigers en méér geld. De werkgroep 
Verkeer en Milieu heeft overleg met 
de Gemeente over de plek van de 
aan te leggen milieustraat bij het Van 
Goghplein. 

Oproep: Stuur aub eens kopij in voor 
de Veurbode, opdat niet altijd dezelf-
de personen het blad moeten vullen. 
Het wijkplatform is enorm dankbaar 



Thema's

Uitnodiging!
van harte welkom op het Wijkplatform van 9 septemeber 2015 om 19.30 uur  

in het wijkcentrum de Driehoek aan de Jan Tooropstraat 27.

“Bouwen aan onze Buurt”

Bestaat er in onze wijk nog zoiets als een noabergevoel?
Zijn onze buren slechts mensen die toevallig naast ons wonen of betekenen ze meer?

U krijgt deze avond uitleg over het project “De Buurvrouw”, een ini-
tiatief van en voor mensen die hulp zoeken. Tevens krijgt u uit-

leg over de verzelfstandiging van de Buurtcoaches.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het Armoedepact.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 9 september een uitgebreide agenda voor u beschikbaar. 
U bent van harte welkom, ook voor een hapje en een drankje nadien. We zien u graag  - Hans Bijker
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Het bestuur wil u graag betrekken in plannen en of thema’s. Wilt u mee praten en of 
contact, meldt u bij secretaris Hans Bijker (jbijker48@gmail.com )  

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

voor de financiële bijdrage die ze uit 
het Cogas Cultuurfonds hebben mo-
gen ontvangen. 

Bij de rondvraag uitgelegd waar de 
milieustraat aan het Van Goghplein 
komt en welke plek de werkgroep 
voor ogen heeft.  Opmerking: het 
parkeren van scooters en fietsen 
zorgt vaak voor een onoverkomelijke 
hindernis voor scootmobielen en 
rollators. Er wordt verzocht dit punt 
op te nemen in de lijst van de werk-
groep Verkeer en Milieu. 

Hierna sluit Nico de bijeenkomst en 
nodigt iedereen uit voor een gezel-
lige nazit met een drankje en hapje. 

Naar aanleiding van het stukje tekst 
over een restje geld van het project 
“Ossenkoppelerhoek van iedereen” 
in de Veurbode van februari dit jaar 
is er het e.e.a. gedaan. Het verhaal 
ging over de wens de versierde fiet-
sen voor de wijk te behouden. Er is 

De versierde fietsen in de wijk

gesproken met mensen, die redelijk 
in de buurt wonen van de betref-
fende fietsen om te inventariseren 
de bereidheid zo nu en dan water te 
geven. Ja, dat is uiteindelijk gelukt!! 
Pas toen kregen we de beheerder 
van het potje zover dat er opnieuw 
bloeiende planten werden gepoot. 

Naast het hier en daar verstevigen van 
de fietsen en bijschilderen van de ver-
schillende boodschappen moet nog 
wat van het opgroeiende gras weg 
geknipt of gemaaid worden. Zeg nu 
zelf , het visitekaartje van en naar de 
wijk staat er weer fris bij. 

Maar ……dankzij hen die het water 
geven op zich hebben genomen. 
Hulde aan jullie, het is een voorbeeld 
van vrijwilligerswerk!!!! Ja, ook enig 
herstelwerk is- en wordt gedaan.  
Geweldig zulk positief nieuws te mo-
gen melden. 

JM

Website nieuws
Vanaf 1 januari 2015 is de web-
site www.veurbode.nl in de lucht. 
Bedoeld om u/jullie op de hoogte te 
houden van alles in de wijk. Dit is een 
website van het wijkplatform Ossen-
koppelerhoek, Beeklust en Groene-
veld die ter zijner tijd u de informatie 
moet geven over vergaderingen en 
wijkplatformbijeenkomsten als de 
papieren Veurbode het loodje legt. 

Nu al is er veel op na te lezen zoals de 
inhoud van de papieren Veurbode, 
verslagen van wijkplatformavonden, 
evenementen enzovoort. U/jullie 
kunnen mij nog steeds artikelen of 
evenementen doorgeven op mijn 
nieuwe e-mail adres: veurbode@
gmail.com en dan wordt zo spoedig 
mogelijk uw informatie geplaatst op 
de website www.veurbode.nl. Vooral 
een keertje gaan kijken!! Tot ziens op 
www.veurbode.nl

HW
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Wat vreemd, zult u zeggen, op 
26 september is er immers al een  
“Landelijke Burendag”. Dat klopt 
maar de landelijke burendag, die 
op diverse plaatsen in de wijk wordt 
gehouden, is bedoeld om het con-
tact tussen buren onderling te ver-
sterken. Het wijkplatform Beeklust, 
Groeneveld en Ossenkoppelerhoek 
heeft echter het plan om de gedach-
te achter de burendag breder op te 
zetten en wel voor de gehele wijk.

Een reden om dit te gaan organiseren, 
is het gevoel dat er voor velen nog 
steeds een drempel bestaat om spon-
taan het wijkcentrum “De Driehoek” 
binnen te stappen en tegen een ge-
ringe vergoeding een kop koffie te 
drinken of eens een praatje te maken. 

Met nadruk wijzen we er op dat dit 
niets te maken heeft met de bezetting 
van het wijkcentrum want bijna alle 
ruimtes zijn volgeboekt. Mogelijk zal er 
zelfs binnenkort “nee” verkocht moe-
ten worden aan potentiële huurders.

Het idee is om op 31 oktober in en 
rondom het wijkcentrum een ”open 
huis” te organiseren met de volgen-
de activiteiten:

- kledingbeurs;

- “laat u eens verwennen”;

- rommelmarkt en

- demonstraties van diverse wijk 
   centrumgebruikers.

U kunt dus kennis maken met uw  
buren en de diverse gebruikers van 
het wijkcentrum. Mogelijk krijgt u 
daarna zin om ook mee te doen.  
Wij komen hierop nog nader terug.

Bent u na het lezen van dit bericht ge-
interesseerd om ook uzelf of een acti-
viteit op die dag te presenteren, u kunt 
zich aanmelden op tel. 0546 433934. 

Nico van de Vliet -  
Voorzitter wijkplatform 

Wijkplatform organi-
seert een Buur(t)dag

Op 17 juni nam het team Verzorging en Verpleging ‘Almelo Zuid’ van TSN 
Thuiszorg haar nieuwe locatie feestelijk in gebruik. Het team is sinds kort ge-
vestigd in Wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat. Voorheen werd 
de zorg gecoördineerd vanuit de vestiging aan de Zorgboulevard in het Twen-
teborg Ziekenhuis. Deze locatie blijft in gebruik voor de WMO. Bezoekers zijn 
van harte welkom op de nieuwe locatie. Tussen 11:00 en 13:00 is er meestal 
wel iemand van het team aanwezig. Een afspraak kan gemaakt worden via 
0546-542090.

 TSN biedt ondersteuning zodat cliënten zo lang en zo veilig mogelijk in hun 
vertrouwde huis kunnen blijven wonen. De lokale aanpak geeft cliënten een 
vertrouwd gevoel. De medewerkers komen veelal uit de buurt van de cliënt, 
kennen de weg en door de goede contacten met de andere sociale partners 
kan TSN goede ondersteuning bieden. TSN Thuiszorg krijgt in Twente een 8,9 
als aanbevelingscijfer van haar cliënten in de Verpleging & Verzorging. Het 
aanbevelingscijfer  blijkt uit het onafhankelijke onderzoeksrapport van on-
derzoeksbureau Zorg DNA. De manier waarop de verzorgenden en verpleeg-
kundigen de cliënten bejegenen wordt het hoogst gewaardeerd met een 
score ruim boven het landelijk gemiddelde.  

Met vriendelijke groet, Ellen van Heek

Nieuwe locatie TSN Thuiszorg in  
wijkcentrum De Driehoek

Het is al weer een poos geleden dat door een lezer de vraag werd gesteld 
waar de naam Ossenkoppelerhoek vandaan komt. ’t Ja, nu woon ik in de  
Ossenkoppelerlaan dus u begrijpt de leden van de redactie keken mij aan 
voor het antwoord. Eerlijk, ik heb en had me nooit precies afgevraagd waar 
die naam vandaan kwam. Een vaag idee van “er zullen hier wel ossen aaneen 
gekoppeld zijn” is wel eens bij me op gekomen, maar verder heb ik nooit ge-
zocht. Als geboren Almeloër speelde ik als kwajongen in deze buurt en het 
huis waar ik nu woon lag aan een, in mijn ogen van toen, royaal plantsoen. 
Wegen als de Koedijk en Maardijk waren toen voor mij bekend terrein. 

Maar, terug naar de vraag. Jan Aaldenberg is een snuffelaar op het gebied van 
genealogie, familienamen en afstammingen. Hij vond in de literatuur onder 
anderen dat met de term “koppel” een gemeenschappelijke weide werd aan-
gegeven waar het vee onder toezicht stond van een gemeenteherder. Ook 
wordt gevonden dat zo'n koppel een stuk land geweest zou zijn dat door een 
koppel ossen beploegd kon worden. 

Onder anderen de website www.hisgis.nl geeft informatie en zelfs een plaatje 
op het gebruik van koppel in Ambt Almelo. Op een deel van het stam blad 
van het kadaster, gedateerd op het jaar 1832, staat van alles geschreven. 
Onder anderen staat er op dat er even ten noorden van de Weezebeek een 
perceel grond was met het nummer 409, deel uit makend van de Booms-
plaats, liggend in de gemeente Ambt Almelo. Eigenaar van die grond plus 
woning was de heer Jannes Ossenkoppel, van beroep landbouwer. Zou daar 
een aanknopingspunt liggen?

De naam van het huis echter kent de naam “den Kikvorsch”. 

JM

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

EXPOSEREN In De Driehoek is ruim-
te voor gratis exposeren van schilde-
rijen, foto’s e.d. Hebt u belangstel-
ling om uw kunstwerk(en) onder de 
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 eer-
ste vrijdagavond van de maand in De 
Driehoek een gezellige bingo gehou-
den. 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 
Driehoek 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

B R E D E B U U R T S C H O O L . ( B B S ) 
Voor informatie over de brede 
buurtschool kunt u contact op-
nemen met Ingeborg Askes van 
SCOOP welzijn 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 des-
kundige en enthousiaste leiding van 
Thea Kamphuis wordt elke woensdag-
ochtend  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 & LINEDANCE Op de 
woensdagavond wordt er in De Drie-
hoek onder begeleiding van Peter van 
Houten door de “Maple Tree Dancers” 
19:30 tot 22:00 uur gezellig gedanst 
op western muziek. Voor info.: Peter 
van Houten tel 06 348 741 00.

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

KLEURRIJK KOKEN Kleurrijk koken 
is een kook activiteit .van mensen uit 
en voor mensen in deze wijk. Het ko-
ken/eten vanuit verschillende culturen 

vindt plaats een keer per maand. Voor 
informatie neemt u contact op met 
Willemien Schippers tel: 0546 74 54 13.

Omdat de Driehoek is voorzien van 
een mooie en goed uitgeruste eet-
keuken is er 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. Op dit moment 
zijn 3 kookactiviteiten in De Driehoek: 
Koken met Joop – tel. 0546-851055, 
Kleurrijk koken – tel.0546-745413 en 
Ab-hulp- tel. 06-24320192 

Houtsnijclub “De Hoaltsnieders”. 
In De Driehoek wordt elke maan-
dagavond van 19:00 tot 22:00uur en-
thousiast gebeiteld door een groep 
housnijders zowel in het platte vlak 
als 3 dimensionaal. Voor informatie 
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

Van het wijkcentrum

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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Bijna iedere twee weken komt er op 
de donderdag vanaf half 3, op het 
plein naast De Bonkelaar, de spel-
mobiel. Dit is een initiatief van Scoop 
welzijn onder leiding van de wijk-
kinderwerker Patricia Kuster. En wat 
voor initiatief! Geweldig is het om 
te zien dat kinderen met veel ver-
schillende speelmaterialen kunnen 
spelen. Dingen waarvan menig kind 
het bestaan niet eens wist, maar ook 
nieuw modern speelgoed. Enkele 
voorbeelden? Wat dacht u van mo-
derne skeelers, of ouderwetse stelten? 
Maar ook hoepels, balancerende bord-
jes, klossen, trampolines, hockeysticks, 
en nog zo veel meer. Kinderen uit de 
hele buurt en van alle leeftijden spelen 
met en naast elkaar. 

Maar ook voor de ouders is er een mo-
gelijkheid om op een leuke manier met 
de kinderen te spelen. En graag zelfs. 
Kent u die reclame over een bepaald 
vakantiepark waarbij de moeder met 
de dochters touwtjes springt? Nou dit 
gebeurt hier ook. Of vaders die mee-
doen met voetbal. Heerlijk toch? Voor 
de ouders is er thee of koffie en voor 
de kids ranja. Het is zo leuk te zien dat 
al die kinderen zich kunnen vermaken 
met zoveel vergeten speelgoed. En na-
tuurlijk ouders die soms gewoon hele-
maal wel kind zijn. Een echte aanrader.

AM

Onderwerp: Spelmobiel

Onder deze noemer bent u, lezer (es) 
benaderd om u met uw e-mailadres 
bekend te maken. Daar stond en 
staat een prijsje tegenover, hebben 
we ook kenbaar gemaakt. Helaas 
geen berichten/antwoorden en dus 
beschikt de redactie nog over de uit 
te reiken geschenken. Dat geldt een 
adres aan De Delle onder anderen. 
Maar, niet gereageerd is geen prijs zo 
is de spelregel. Maar een nieuwe ron-
de geeft nieuwe kansen. Opnieuw 
zijn de voor de redactie onbekende 
personen/lezers, die in aanmerking 
komen voor een bedankprijsje, op 
basis van een a-selectieve prik me-
thode op naam van een straat en 
straatnummer geregistreerd.

Bent u die bewoner dan hebt u recht 
op dat prijsje. Maak u per e-mail be-
kend aan redactieveurbode@live.nl 
met uw naam en woonadres en grijp 
uw kans zodat u dat prijsje wordt be-
zorgd. Doel van deze actie is het gaan 
beschikken over uw e-mailadressen 
opdat we straks de eerste digitale 
Veurbode aan u kunnen leveren. Aan 
u vervolgens weer het recht om te 
melden dat u dat niet wilt ontvan-
gen natuurlijk. Reageer dus even per 
e-mail aan  redactieveurbode@live.nl  
daarvoor geldt dit "bedankt". 

De redactie

Bedankt

geportretteerd, als baby, op jacht, in 
het zwembad, in het bos, geweldig 
leuk! Gelukkig hadden we hulp om 
ons een eindje op weg te helpen an-
ders was het vast niet gelukt.

Donderdagmorgen zijn we gestuurd 
met een levend ganzenbord natuur-
spel waarbij we vragen gingen be-
antwoorden die door het hele kasteel 
hingen, gelukkig in het kasteel want 
het regende veel buiten. Na een ge-
zellige High-Tea lunch gingen we per 
clan op pad om te gaan speuren over 
het landgoed van Oom William. We 
moesten op verschillende plekken 
allerlei opdrachten doen die natuur-
lijk helemaal niet makkelijk waren. 

Er waren ook plotseling twee neven 
van Oom William die de erfenis wil-
den stelen, met veel bombarie heb-
ben we ze weggejaagd. Na het speu-
ren kwamen we moe maar voldaan 
terug in het kasteel en maakten we 
ons op voor een laatste dag…maar 
we kwamen er achter dat de erfe-
nis was gestolen, wat moesten we 
nu???? 

Vrijdag zijn we met het grote rijtuig 
van Oom William op zoek gegaan 
naar de erfenis in Eibergen. We keken 
overal! Tussen de dieren, het dool-
hof, de waterplaats, binnen….maar 
we konden het nergens vinden. We 
keerden terug naar het rijtuig en gin-
gen samen weer terug naar het kas-
teel van Oom William. In het rijtuig 
vonden we de erfenis terug en kon 
deze onder alle neven en nichten 
verdeeld worden. Wat waren we blij, 
moe en voldaan. Het was een prach-
tige week vol belevenissen en avon-
tuur, op naar de volgende spelweek! 

Bedankt voor de gezellige spelweek,

Namens het hele team,

Patricia Kuster

Kinderwerkster Scoop Welzijn Ossenkoppelerhoek.

Spelweek 7-10 juli 2015 Ossenkop-
pelerhoek 

Op 7 juli in de ochtend verzamelden 
40 neefjes en nichtjes van oom Wil-
liam zich in kasteel ‘de Driehoek’. Zij 
waren hier op uitnodiging van Oom 
William, hij had hen gevraagd om 
bij elkaar te komen om met elkaar te 
laten zien dat zij zijn erfenis verdien-
den. Eerst ging iedereen op zoek naar 
allerlei gekleurde sokken van ver-
schillende bedienden op het land-
goed van Oom William. Later werden 
er clanvlaggen gemaakt van de ‘Her-
ten’, ‘Eenhoorns’, ‘Leeuwen’ en ‘Ade-
laars’, ook werden er tasjes versiert 
en verdeeld onder de clans om de 
welverdiende erfenis-bewijsstukken 
in te stoppen. In de middag was het 
tijd voor de Highland games. Ieder-
een kreeg een stempelkaart en kon 
met deze kaart verschillende spellen 
doen, samen met je clan. Tonrollen, 
touwtrekken, spijkerslaan…er was 
van alles te doen en iedereen kon 
laten zien dat het met de samenwer-
king wel goed zat!

Woensdagmorgen hebben we al-
lemaal verschillende spelen gedaan 
om een erfenis bewijsstuk te verdie-
nen. Een schotse dans, eilandje hop-
pen, niets was te gek en we maakten 
veel plezier. Woensdagmiddag zijn 
we druk geweest met het portret van 
Oom William. Hij werd in alle vormen 

Thema: ‘De erfenis 
van de oude Schot…’



Veurbode 2015 - 40 jarig jubileum uitgave10

Misschien al gemerkt bij uw recente 
bezoek aan het wijkcentrum, maar 
enkele enthousiaste vrijwilligers 
vonden dat de gemeente de moge-
lijkheden van de huidige Bibliotheek 
schromelijk heeft verwaarloosd. Het 
kunnen lezen is een voorwaarden 
om zich in deze ingewikkelde maat-
schappij te handhaven, daartoe 
moeten er mogelijkheden blijven!! 

Er staan nu in het wijkcentrum stel-
lingen waar inmiddels vele boeken 
staan uitgestald, die u kunt lenen. 
Ruilen voor een boek van u kan/mag 
ook. Als we het met elkaar een beetje 
netjes houden en er geen puinhoop 
van maken, niet plunderen dan kun-
nen velen in deze wijk daar plezier 
aan beleven. Het inbrengen van 
boeken die u niet (meer)  in de kast 
wilt houden, maar beschikbaar wilt 
stellen worden ook graag ingeno-
men en dan eveneens op de stelling 
geplaatst om uit te lenen. Een mooi 
initiatief; kom gerust even kijken!!

JM

Boek lenen/ruilen ? 

Uitzendburo Günes heeft vele Polen in onze wijk die elke dag heel hard wer-
ken voor een hongerloontje en die graag deel willen nemen aan de activitei-
ten in onze wijk. Helaas door allerlei vooroordelen worden ze vaak geweigerd. 
Nu hebben de buurtcoaches waaronder Artak en Willem hen gemotiveerd 
een voetbalclub op te richten en zaterdag 13 juni werd dan ook de eerste bal 
afgetrapt op het Rembrandtveld. Er waren 4 teams samengesteld zie schema:

A. Leszka, B. Banaan, C. Macka, D. Dawid. De eerste wedstrijd A-B was in de 
rust 0-3 en werd geëindigd met 0-5. De tweede wedstrijd C-D was in de rust 
4-1 en eindigde met 7-2.

De verliezers A-D speelden in de rust met 0-1 en eindigden met 3-3 waardoor 
het met penalty`s beslist werd met 5-4. De winnaars B-C speelden tot de rust 
een 0-0 en eindigden met een 2-1 waardoor Team Banaan op een welverdien-
de 1ste plek eindigde.  2de Dawid, 3de Leszka en als 4de eindigde Macka. Het 
was een heel geslaagde middag en de bedoeling is om hen elke zaterdag te 
laten spelen. Tevens willen de buurtcoaches meerdere dingen voor hen orga-
niseren, maar helaas is er een gebrek aan een locatie. Mocht u dus nog een 
locatie hebben of er één weten in de buurt waar deze groepering bijéén kan 
komen dan graag even een mail aan de redactie veurbode@gmail.com 

HW

Poolse werkers in onze wijk



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

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

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

Belangrijke  
telefoonnummers 
Alarm voor

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

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

ZorgZekerWonen

Wonen en zorg
zoals u dat wilt

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

Wilt u meer weten over de verschillende 
 mogelijkheden van ZorgZekerWonen in een
Carintreggeland Huis of een keer komen kijken? 
Bel dan met 088-367 70 00 of kijk op
www.zorgzekerwonen.nl
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De Schelf
Eninver

Möll’nwiek

De Schöppe

Goossenmaat De Driehoek

 
  
  

   

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

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

PANTONE SOLID COATED BLACK

PANTONE SOLID COATED BLACK 30%

UITVAARTCENTRUM ALMELO IS EEN INITIATIEF VAN:

Geef elk afscheid
de ruimte.
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Onder bovenstaande titel voerde 
de Rijks Universiteit Groningen een 
wetenschappelijk onderzoek uit. 
Zij constateerden cijfermatig dat in 
het jaar 2012 16% van de bevolking  
65 + was en naar schatting in 2040 
zal zijn gestegen naar 25% van de 
bevolking. Of wel van 2,7 miljoen 
naar 4,7 miljoen senioren. Vanaf 2025 
stijgt ook de groep 80 plussers sterk. 

Dat is natuurlijk niet voor iedereen 
rozengeur en maneschijn. Naast 
prettige kanten zoals meer vrije tijd 
betekent het ook meer kwaaltjes. 
Eén op de drie 65 plussers is eenzaam 
tot zeer eenzaam. Het actief blijven 
deelnemen aan de maatschappij 
helpt om gelukkiger en gezonder te 
blijven. Bijvoorbeeld meer vrijwilli-
gerswerk!! 

Hoogleraar interne geneeskunde 
Andrea Maier noemde op een con-
gres onlangs “ouderen zijn een 
cadeau waarmee we blij moeten 
zijn”. Ze zei dat om aan te geven dat 
artsen, industrie en maatschappij 
de afgelopen decennia veel hebben  

geïnvesteerd in gezondheid en dat 
je kunt zien dat die inspanning heeft 
gewerkt; de mensen worden ouder. 
Het hoeft als oudere, ruim boven de 
65 , niet allemaal meer in een hoog 
tempo en veel is niet (meer) ver-
plicht. 

In het magazine van National Geo-
graphic stond beschreven dat er vijf 
gebieden in de wereld zijn waar 10 
maal zoveel 100 jarigen wonen dan 
elders. Het zijn gebieden waar men 
nog volgens een eeuwenlang eigen 
patroon leven. De vijf zones liggen 
heel ver uiteen, maar wat opvalt is 
de overeenkomst in het eten van 
veel groenten en fruit met weinig 
vlees. En voorts het gezonde mid-
dagdutje!! De opmerking dat wij – ik 
ben ook zo’n oudere – actief moeten 
blijven deelnemen aan de maat-
schappij om gelukkiger en gezonder 
te blijven prikkelt mij om nog wat te 
blijven doen. 

Die mevrouw Valk van 83 jaar, die  
recent nog in Leiden is gepromo-
veerd en van het blijvend doorgaan 
met studeren haar levenshouding 
heeft gemaakt, verdient bewonde-

ring. Zij is het tegenovergestelde van 
U, die zich rekent tot de wat eenza-
mere wijkbewoner. Kom op…., een 
bak koffie in het wijkcentrum en u 
gaat misschien meedoen met koers-
bal of biljarten of samen Rummikub 
spelen. Liever sjoelen of meedoen 
aan een leesclub? Laat het weten dan 
regelen we dat, er is altijd wel wat dat 
met een paar meer senioren tot een 
gezellige morgen of middag kan lei-
den. Doen! Een beetje hulp bij het 
maken van een foto of kort verhaal-
tje voor de wijkkrant zou de redactie 
ook heel erg op prijs stellen!!!!!! 

JM

Actief oud is goud

Een mooie zonnige zaterdag, die 6e juni en dit maakte van Rembrandt Fiësta 
een feestelijk gebeuren.

Het was alweer de veertiende editie van het  multiculturele festival, waar 
dit jaar vele culturen samenkwamen.  Het is elk jaar weer 
een geweldige ontmoetingsplek van de vele culturen, die 
onderdeel uitmaken van de Almelose samenleving. Het  
festival werd dit jaar geopend door wethouder Claudio 
Bruggink en muzikaal omlijst door Paul Percussie oftewel 
Paul op de Weegh met zijn percussiegroep. 

De bezoekers konden dit jaar op de multiculture-
le markt kennis maken met cultuureigenschappen 
, en vooral ook de hapjes vanuit landen als Turkije,  
Marokko, Bosnië, Indonesië, de Molukken, Thailand, Suri-
name en Duitsland. Ook op het podium kon men genieten 

van muziek en dans uit heel uiteenlo-
pende landen: de Folklore dansgroep 
Dagro uit Hengelo, de Antilliaanse 
Drumbrass groep UCMR, de boeren-
dansers  uit Hellendoorn, Italiaanse  
muziek van La Valetta, de Bosnische 
Dansgroep en als geweldig hoogte-
punt: het Kinderkoor uit Oeganda: 
Kidsgear Children’s Choir.  Het was 
weer een enthousiaste ontmoeting 
van vele culturen, waarmee Rem-
brandt Fiësta heeft aangetoond dat 
haar festival een geweldige multicul-
turele uitstraling heeft.

2015
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Het Kidsgear Children’s Choir mag best even uitgelicht worden. Dit koor is in 
Nederland om al zingend en dansend gelden in te zamelen voor weeskinderen 
in Oeganda. Deze jonge kinderen brachten een wervelende show van dans en 
zang en ze mochten zich verheugen in een volle tent met toeschouwers.

Een ander jaarlijks terugkerend hoogtepunt was ook dit jaar weer de  
Rembrandtschildertjes.

Zo’n 55 kinderen van diverse scholen uit Almelo hebben hun expressieve  
talenten kunnen tonen rondom het thema: “Hartewens”.  Hoe zal/zou de  
wereld eruit  zie als ik een wens mag/zou mogen doen? Uit de vele schilde-
rijen bleek wel dat deze kinderen heel goed op het doek kunnen weergeven 
hoe hun hartewens eruit zou kunnen zien. Dank aan alle beeldende kunste-
naars die de kinderen op deze dag hebben ondersteund. De schilderen zijn 
t.z.t. te zien op een expositie. Nader bericht daarover volgt.

Ook op het veld aan de Rem-
brandtlaan was er veel te beleven: 
een demonstratie van de honk-
balvereniging De Uitsmijters, de 
Pröttelmarkt, de springkussens 
en  de informatiemarkt.

Rembrandt Fiësta mocht zich dit 
jaar weer verheugen in veel be-
zoekers, die enthousiast kennis-
namen van gevarieerde activitei-
ten vanuit allerlei culturen. 

Een uitdaging voor volgend jaar om nog meer culturele dynamiek te reali-
seren, zodat Rembrandt Fiësta zich opnieuw kan profileren als het grootste 
multiculturele evenement van Almelo.

Wilt u ook actief betrokken worden bij de organisatie van Rembrandt Fiësta, 
geef u dan op als vrijwilliger of bestuurslid. De organisatie heeft dringend 
versterking nodig en misschien bent u wel de persoon waarop ze zitten te 
wachten.  Rembrandt Fiësta is op zoek naar een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeeste Ook  kan men altijd helpende handen op de dag zelf ge-
bruiken. Laat eens wat van u horen!   

U kunt hierover contact opnemen met één van onderstaande heren:  
Willem Kruithof,  tel. 06 – 23052153 / email: willem.kruithof@gmail.com  
Wim Kuiper,  tel. 06 – 51615327 / email: wimkuiper@sethfire.nl

Wandelen langs rivieren en beken is 
een uitstekende manier om kennis 
te maken met het werk van het wa-
terschap. Daarom biedt waterschap 
Vechtstromen onder meer een wan-
delroute langs de Regge aan: het 
Reggepad. In de afgelopen jaren zijn 
tientallen kilometers gekanaliseerde 
Regge omgevormd tot een natuurlijk 
meanderende rivier met een water-
berging. Hierdoor kwam de wandel-
route in het gedrang. Hoog tijd voor 
een vernieuwd Reggepad!

Voor de geactualiseerde route van 
het Reggepad is voor een digitale 
versie gekozen. Een wandelroute 
met een digitale interactieve kaart, 
gecombineerd met tekst, foto’s en 
andere functies. Via de website van 
het waterschap kan de wandelaar de 
informatie thuis achter de PC of ta-
blet raadplegen, maar hij kan er ook 
voor kiezen de route met een GPS-
apparaat (telefoon of Garmin) onder-
weg tijdens de wandeling raadple-
gen. 

“Dialoog met gebruikers voor ons be-
langrijk, als bestuurder wil ik dicht bij 
de burger staan,” zegt Jan van Hoek, 
bestuurslid van waterschap Vechts-
tromen. “Het faciliteren van recreatie 
langs het water is geen hoofddoel 
van het waterschap, maar door het 
Reggepad te wandelen kan iedereen 
kennis maken met de belangrijkste 
aspecten van het waterschapswerk”.

Geen kosten! De interactieve kaart 
van het Reggepad is kosteloos te 
downloaden via www.vechtstromen.
nl/reggepad. 

Wandelen langs water
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Van de redactie
Al weer zijn er maanden voorbij van 
het jaar 2015. Voor het gevoel nog 
niet zo lang geleden een vol ge-
schreven Veurbode aan u bezorgd 
en dan al weer stukjes tekst vragen 
en maken, en als het even kan ook 
nog enkele foto’s. Maar …… uw 
wijkkrant ligt weer voor u door de 
inzet van de redactie. Het “dankje-
wel” dit keer aan opnieuw vrijwil-
ligers van het eerste uur, te weten 
Ben Wolters, Huub Mehlenhorst, 
Willem Kruithof, Mary Schumer, 
Harrie Schrotenboer en Gea (haar 
achternaam kon ik niet vinden). 
De portretjes zijn niet van recente  
datum, maar dat zag u wel natuur-
lijk. Toch zijn velen nog op vele 
fronten actief of actief geweest, 
overtuigd van de meerwaarde van 
bijdragen aan onze wijkgemeen-
schap. 

Tegenover het ik denken moet 
steeds meer georganiseerd wor-
den om te zorgen dat de oudere of 
eenzame of in de armoede geraakte 
niet hartstikke alleen en eenzaam 
thuis zit. Daar werken die vrijwilli-
gers aan. Ik noem u in dat verband 
de Landelijke Burendag op 26 sep-
tember; bij ons in de wijk op het 
terrein van de Almelose Cuyp, hoek 
Maardijk Rembrandtlaan. 

Maar ook de Buur(t)dag op 31 okto-
ber in en rondom het wijkcentrum. 
Niet te vergeten ook het project 
De Buurvrouw, dat zal starten in de  
Kerkelanden en later ook in onze 
wijk. Allemaal initiatieven om men-
sen met elkaar in contact te laten 
zijn. Zie de respectievelijke stukjes 
tekst hierover in deze editie. De 
redactie wenst u veel leesplezier!! 
En als altijd, we horen en of lezen 
graag uw op- en aanmerkingen, 
misschien een kort verslag van uw 
bijzondere of aparte vakantie dit 
jaar. redactieveurbode @live.nl  

De redactie

Naar aanleiding van het stukje tekst 
over een restje geld van het project 
“Ossenkoppelerhoek van iedereen” 
in de Veurbode van februari dit jaar 
is er het e.e.a. gedaan. Het verhaal 
ging over de wens de versierde fiet-
sen voor de wijk te behouden. Er is 
gesproken met mensen, die redelijk 
in de buurt wonen van de betref-
fende fietsen om te inventariseren 
de bereidheid zo nu en dan water te 
geven. Ja, dat is uiteindelijk gelukt!! 

Pas toen kregen we de beheerder 
van het potje zover dat er opnieuw 
bloeiende planten werden gepoot. 
Naast het hier en daar verstevigen 
van de fietsen en bijschilderen van 
de verschillende boodschappen 
moet nog wat van het opgroeiende 
gras weg geknipt of gemaaid wor-
den. Zeg nu zelf , het visitekaartje 
van en naar de wijk staat er weer fris 
bij. Maar ……dankzij hen die het wa-
tergeven op zich hebben genomen. 
Hulde aan jullie, het is een voorbeeld 
van vrijwilligerswerk!!!! Ja, ook enig 
herstelwerk is- en wordt gedaan.  
Geweldig zulk positief nieuws te 
mogen melden. 

JM

De versierde fietsen in de wijk

Week 31 en dat is tussen 27 juli en 
31 juli waren een honderd en vijftig 
kinderen, jongens en meisjes druk in 
de weer met hamer, spijkers en soms 
een zaag om een echte hut te bou-
wen. Ze troffen het de eerste dagen 
niet, de regen was wel een beetje 
spelbreker. Dat er al snel geprobeerd 
werd ergens een dak van een plastic 
zeil op te krijgen viel te begrijpen. 
Het samen schuilen en gezellig bij-
een zitten en limonade drinken tij-
dens de buien in de grote tent was 
ook wel erg gezellig. Donderdag  

waren er zelfs vaders die meenden 
de jeugd te moeten helpen en waren 
druk met hamer en spijkers. Zoals te 
begrijpen valt was dat niet de be-
doeling; slechts een beetje coaching 
misschien. 

De arme kinderen van die vaders 
vielen, ondanks het fraaie onderko-
men met trap en bovenverdieping, 
natuurlijk niet in de prijzen. Geen on-
vertogen woord, slechts zo nu en dan 
een zere duim of een verzwikte enkel, 
maar verder een erg positieve sfeer. 

Ja, uiteindelijk gaan de bouwwerken 
in de fik en dat is dan ook weer een 
kampvuur belevenis. Menige jongen, 
maar ook meisje wil graag volgend 
jaar weer aan dit knutselfeest mee-
doen. Of dat dan weer op het terrein 
kan, waar een grote winkel van Horn-
bach is geprojecteerd, valt te betwij-
felen. Hulde aan de begeleiding door 
Scoop medewerkers en vrijwilligers!!! 

JM

Almelo’s Huttenland



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

Om ons even voor te stellen, wij zijn Tandprothetische Praktijk Schultz.

We zijn alweer ruim 6 jaar gevestigd in het voormalig Rabobank gebouw aan 
de Berlagelaan 97, tegenover het Titus Brandsmahof gebouw. Voorheen be-
vond onze praktijk zich aan de Vriezenveenseweg 61 in Almelo. Wij kunnen 
voor U een goed passend kunstgebit aanmeten, of dit nu uw eerste prothese 
wordt [ immediaatprothese] of een prothese op implantaten of een plaatje 
met een paar tanden of kiezen. Ook voor reparaties kunt U bij ons terecht, 
onder het genot van een kopje koffie kunt U hier op wachten.

Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten hiervan en heeft dan 
ook  na de opleiding van 4 jaar Tandtechniek, nog een opleiding van 4 jaar tot 
Tandprotheticus gevolgd. En is hierdoor dan ook bevoegd in de mond te werken. 
Vandaar dat we ook zelf contracten hebben met de meeste zorgverzekeraars 
zoals Menzis , Zilveren Kruis, Unive , CZ enzovoort.

Dit najaar houden we weer een open dag, zodat U meer informatie kunt 
krijgen over de mogelijkheden van een kunstgebit, eventueel een klikgebit. 
Houdt voor de juiste data de advertenties in de krant in de gaten.

Aangezien we zelf ook 14 jaar in deze wijk gewoond hebben, vinden we het 
leuk om in deze buurt onze praktijk te hebben en heten we U als mede wijkbe-
woners graag welkom. Zo blijven we nog altijd met veel plezier aan deze wijk 
verbonden. Loop gerust binnen voor Uw vragen of een vrijblijvende afspraak.

Met vriendelijke groet,  
Carla Schultz- Oude Wesselink  
Team Tandprothetische Praktijk Schultz  
TPP-Schultz.

Adverteerder in het zonnetje

U hebt dat natuurlijk ook opgemerkt. 
Er staat op het stukje grond, hoek 
Oude Wierdenseweg en Berlagelaan 
rogge te groeien. Die fraaie zacht gele 
kleur was vroeger het decor van het 
Twentse landschap; nu is dat veelal 
mais. Nu dichtbij echte rogge. Daar 
gezaaid door de Oogstgroep Almelo. 
U begrijpt met het doel dat zater-
dag 31 juli te maaien en de aren op 
schoven te zetten. Dat gebeurt dan 
uiteraard in kledij uit vroeger tijden. 
De sfeer van die oogstdag wordt 
versterkt door demonstraties van 
oude beroepen en vele kramen. Het 
dorsen, de roggekorrels los maken 
van de aren en dat vervolgens ver-
zamelen, gebeurt zondag 23 augus-
tus. Stadsboerderij Beeklust is hierbij 
nauw betrokken.      JM

De rogge staat op 
’t land



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 16 oktober '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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Er zullen weinig mensen zijn, die de paardenkastanje niet kennen. Vooral de 
glimmende kastanjes, die in de herfst onder de boom terecht komen, wor-
den door kinderen vaak opgeraapt. Ze kunnen er (met satéstokjes of lucifers) 
grappige dingen van maken, zoals poppetjes. pijpjes en beestjes. Vroeger 
stopte men ze in de broekzak om van jicht en reuma af te komen. Tijdens een 
stormachtige herfstdag kun je de auto beter niet onder een paardenkastanje 
zetten, want vallende kastanjes kunnen vervelende deuken opleveren! 

Midden in de wijk Groeneveld staat een prachtige paardenkastanje. In het 
voorjaar zwellen de glanzende, kleverige knoppen op. Als deze knoppen 
openspringen, kunnen we genieten van de prachtige bloemtrossen, die op 
kaarsen lijken. Guido Gezelle maakte hier een gedicht van.

De paardenkastanje kwam oorspronkelijk voor in West-Azië en Zuidoost-Eu-
ropa. Door de Nederlander Bousbecke (gezant in Constantinopel) kwam deze 
boom in de 18e eeuw in ons land terecht. Paardenkastanjes worden aangeplant 
in parken en plantsoenen, langs lanen, op landgoederen en bij boerderijen. 

Aan de zuidkant van een boerderij zie je soms een grote paardenkastanje 
staan. Die staat er niet zomaar. Vroeger dacht men dat deze de boom de ide-
ale behuizing van de heks was. In de gedaante van een uil zwierf de heks over 
de uitgestrekte heidevelden en zocht rust in de kastanjeboom. Als dank liet 
de heks de boerderij met bewoners en vee met rust.

Hoe komt de paardenkastanje aan zijn naam? Het kan te maken hebben met de 
gelijkenis van de vruchten met die van de tamme kastanje. De boom dankt zijn 
naam waarschijnlijk verder aan de hoefijzervormige littekens, die de stelen van 
de afgestorven bladeren op de takken achterlaten als ze afvallen. In Turkije ge-
bruikte men de kastanjes als paardenvoer bij merries, die een veulen verwacht-
ten. Bij (“dampige”) paarden was het een middel tegen hoest en ademnood. 

De soortnaam hippocastanum komt van hippos (= paard) en castanum  
(= kastanje). 

De vruchten, schors en bloemen van de paardenkastanje werden vroeger o.a. 
gebruikt bij koorts, malaria, aderverkalking, baarmoederbloedingen, maag- en 
darminfecties, vergrote prostaat, aambeien, spataderen en anaalkloven. In de 
schors van de boom zit een stofje dat UV-stralen tegenhoudt. Het wordt daar-
om vaak verwerkt in zonnebrandolie. Gemengd door het gietwater verdrijft 
kastanjepoeder wormen en aaltjes uit de bloempotten van kamerplanten. In 
de klerenkast kun je een snoer van verse kastanjes hangen tegen motten. 

U heeft vast wel eens gehoord van het gezegde “kastanjes uit het vuur halen”. 
In het verre verleden was degene die als eerste kastanjes uit het vuur moest 
halen, niet een mens maar een hond. Een oude fabel uit de 16e eeuw gaat als 
volgt: Een aap kreeg trek in gepofte kastanjes en wilde ze uit het vuur halen, 
maar hij was bang om zich te branden. Naast het vuur lag een hond te slapen. 
De aap gebruikte toen de poot van 
de slapende hond om de kastanjes 
te pakken. De Franse dichter De la 
Fontaine gebruikte deze fabel, maar 
bij hem was hier geen sprake van 
een hond maar van een kat.

Wiepke van de Vliet-Dijkstra

Paardenkastanje  (Aesculus hippocastanum)



Acaciaplein 14  | 7606 ET Almelo | 0546 817991

Uw adres voor 
officiële pasfoto’s

4 pasfoto’s

voor 9,45

Herman Beckers, buurtconciërge, is 

uw aanspreekpunt waar het gaat om een 

schone en veilige woonomgeving, 

overlastsituaties en buurtversterkende activiteiten.

Hij is, op werkdagen, telefonisch bereikbaar 

via (0546) 85 23 02. 

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

Kapsal  nC

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

Elke Donderdag middag, 
Heren kinppen voor € 9.95

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

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

Mail: kapsalon.corine@ziggo.nl



Tandartsen

Ch. Többen P. Vollebregt
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Tandartsen Többen &
 Vollebregt

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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