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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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Bij Wild2wielers aan de Nieuwstraat kom je binnen via de werkplaats, daar 
tref je de mensen die je kunnen helpen. Dat is al zo van vóór de Tweede 
Wereld Oorlog, dezelfde groene deur en ik weet dat want ik kwam er toen 
al! Meneer Wild was al een oudere heer met grijs haar, ongeveer 1.70 groot 
en altijd gekleed in een blauw werkpak en handen vol zwarte strepen door 
zijn monteurswerk. Van hem kreeg ik mijn eerste fiets; ja gekocht door mijn 
ouders natuurlijk. De start van zijn zaak zal in de jaren 1908 of 1909 zijn ge-
weest, formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 1910. Ja en zo-
als dat gaat, intussen zijn er al een aantal generaties andere eigenaren ge-
weest. Jan Wild had geen kinderen, geen erfopvolgers. 

De zaak werd overgenomen door Eef Zieleman. Diens opvolger werd de heer 
Huiting, waarvan zoon Henri nu de scepter zwaait in de inmiddels fraaie en 
grotere winkel en werkplaats. Henri’s opleiding ging nog volgens het leerlin-
genstelsel op de streekschool met werken en één dag naar school voor de 
theoretische scholing. Leerling monteur bij de firma Holtkamp in Hengelo 
om te beginnen zo rond 1977. De militaire dienst als dienstplichtige ging aan 
Henri niet voorbij, kwam bij de technische dienst als chauffeur/beheerder. 
Afgezwaaid trad Henri in dienst bij een fietsenzaak in Eefde. Vader Huiting 
had intussen de groentewinkel van buurman Bourgonje gekocht, het bood 
ruimte om meer fietsen te etaleren. Ook de oorspronkelijke patatfabriek naast 
de werkplaats in de Witvoetenstraat werd aangekocht, nu een enorme op-
slagruimte voor de fietsverhuur en tweede hands fietsen. 

Natuurlijk was Henri ook met regelmaat te vinden in de zaak op de hoek van 
Nieuwstraat en Witvoetenstraat, wat hem een optie bood om in 1995 in Rhei-
ne bij een grote zaak te komen werken als monteur. Maart 1991 neemt Henri 
de zaak over van zijn ouders, aanvankelijk blijven die er nog wonen. Pas in 
2003 is de zaak verbouwd tot de mooie winkel met de vertrouwde werkplaats 
van nu. De winkel staat nu vol met fietsen van het merk Gazelle, Sparta en 
andere merken. Zowel fietsen om zelf het trapwerk te doen als de e-bikes. 

Kom gerust kijken, u bent van harte welkom !!

JM

Adverteerder in het zonnetje
Nou, eh, laten we het houden op op-
ruimnoodzaak. In de afgelopen kleine 
twintig jaar dat ik me in de wijk met 
van alles en nog wat heb bemoeid is 
er een hele berg papier verzameld. 
Eerst netjes gestapeld en opzij gelegd, 
daarna de hele stapel naar de zolder 
en dan nu maar eens definitief oprui-
men. Ik kwam tegen een wijkboek(je) 
uit 1999 over o.a de leefbaarheid en 
veiligheid, het aantal wijkbewoners, 
leeftijdsopbouw enzovoort.

Een projectplan voor sport en spel 
in het kader van het Preventieplan  
(later genoemd Ossenkoppelerhoek 
voor iedereen). Het plan over Buurt-
beheer uit 2010. Een hele berg pa-
pier in aanloop naar het wijkplatform 
over inburgeren en de benadering 
van de sprekers daarvoor uit 2008. 
Verslagen van overleg en ontwerpen 
voor de fraaie bank tegenover de 
Titus Brandsmahof ontworpen door 
mevrouw Gerrie Apeldoorn. Een 
rapport over leefbaarheid en veilig-
heid in Almelo uit 2009 met daarin 
ook de cijfers voor onze wijk. Oh ja, 
een enorme stapel over het Wijk-
ontwikkelingsplan 2001, een project 
waar met heel veel bewoners van 
de wijk over is gesproken en aan is 
gewerkt. De Kadernota Welzijnsac-
comodaties van de gemeente 2007, 
daar hebben we ook veel over ge-
sproken. De term “multifunctioneel” 
werd daarin uitgediept; het sloeg 
niet op het gebouw/de huisvesting, 
maar nadrukkelijk de samenwer-
king tussen veel disciplines. Er zat 
ook in die stapel tussen de papieren 
nog een contract uit 1990 waarin ik 
regelde de milieuvriendelijke afvang 
en afvoer van giftige en andere niet 
wenselijke stoffen uit de praktijk. 

Afgezien van het fysiek opruimen 
heeft dat natuurlijk ook een compo-
nent verstandelijk afstand nemen. 
Dat laatste doe ik met gemengde 
gevoelens, het is toch een deel van 
het actieve leven. En eerlijk is eerlijk, 
dat actieve wordt wat minder, is ook 
wat minder makkelijk op te brengen.  
Tussen willen en kunnen begint wat 
ruis te ontstaan!            JM

Opruimwoede
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De gemeenteraad is weer eens op 
zoek naar een uitgavenpost waarop 
kan worden bezuinigd, die hen zelf 
geen pijn doet. De welzijnsaccom-
modaties (de wijkcentra) zijn het dit 
keer waarop zij hun pijlen richten. 
Er zijn twee grote oorzaken voor de 
financiële ellende. De Rijksoverheid, 
die - alles wat te maken heeft met de 
menselijke maat - het sociale gewe-
ten, als onbelangrijk wegpoetst. Dat 
betekent een politiek van “ieder voor 
zich” en de sterkste die wint. Verder 
een gemeenteraad, die in het recen-
te verleden grond heeft gekocht, die 
de bouw van vele huizen mogelijk 
moest maken. Huizen, waarvan ge-
leerden toen al zeiden, ze zullen niet 
nodig zijn want de bevolkingsgroei 
blijft achter en neemt in de oostelijke 
en noordelijke gebiedsdelen zelfs in 
absolute zin af. Investeringen dus die 
nu een enorme wissel trekken op de 
gemeentelijke begroting van Alme-
lo. De pijn van het bezuinigen wordt 
doorgeschoven naar de bevolking. Ik 
heb niets gezien van het afschaffen 
van bijvoorbeeld de lunchvergade-
ringen van ambtenaren op rekening 
van de gemeente. Verder staat er een 
prachtig gemeentehuis, maar met 
diverse lege verdiepingen. Nee, nu 
gaat men kijken naar het nuttig ge-
bruik van de wijkcentra. Honderden 
vrijwilligers hebben zich de afgelo-
pen jaren ingezet om die accommo-
daties van de grond te krijgen, er een 
giga hoeveelheid aan activiteiten in 
te ontwikkelen. Rond het jaar 2000 
hadden we de gesprekken over het 
Wijk Ontwikkelings Plan onder de ti-
tel “naar evenwicht en samenhang”. 
Heel veel betrokken wijkbewoners 
deden mee!! De doelen waren ge-
richt op het uit het dal trekken van 
groepen wijkbewoners, verbeteren 
van de sociale veiligheid, ontwikke-
len van voorzieningen en activiteiten 
voor ouderen, bevorderen van de 
ontmoeting tussen mensen enz. Het 
plan werd afgeschoten door de ge-
meenteraad. De CBS cijfers met peil-
datum 2008 tekenen een wijk met 
eenzijdige woningbouw en een be-
volking met een gemiddeld laag op-
leidings- en inkomensniveau. In een 

gezamenlijke actie van woningcor-
poraties, wijkplatform en gemeente 
werd er twee miljoen euro gescoord 
bij het ministerie van toen VROM 
voor het project “De Ossenkoppeler-
hoek van iedereen”. Bijkans dezelfde 
doelstellingen als in het jaar 2000: 

• Verbetering van de sociale  
 samenhang.

• Betere samenwerking van de  
 vele zorginstanties, die hulp aan  
 multiprobleemgezinnen geeft. 

• Aandacht voor scholing en werk 
 zoekenden. 

En waar moet de burger, de wijk-
bewoner het contact vinden, het 
gesprek voeren? Juist in een wijk-
centrum. De geldpot van 2009 is nu 
helaas op, maar we zijn echt nog niet 
klaar. We zullen nog veel met elkaar 
moeten aanpakken!!! De leden van 
de gemeenteraad met urenvergoe-
ding in een fraaie vergaderlocatie op 
kosten van de gemeenschap en de 
burger bij iemand thuis? 

Gemeenteraad help ons deze wijk-
voorzieningen in stand te houden!!

JM

Bezuinigingsplannen

Bent u al eens even in het wijkcen-
trum geweest en gekeken naar de 
inmiddels grote hoeveelheid boe-
ken, die er voor u staan? Allemaal om 
gelezen te worden en dus de moeite 
waard als u niet de gelegenheid hebt 
om in het centrum van de stad de 
grote Bibliotheek te bezoeken. Bo-
vendien kost het lenen of ruilen van 
een boek in het wijkcentrum niets. 
Er is nog ruimte, dus ook bestaat de 
mogelijkheid uw kast met boeken uit 
te dunnen. Boeken die u niet meer 
gaat lezen zijn voor een ander mis-
schien de moeite waard om kennis 
uit te nemen. Gewoon doen ! 

JM

Boeken

Vakantietijd en woninginbraken

De zomervakantie is voor veel men-
sen de periode om er lekker (met het 
gezin) tussenuit te gaan. Dit is ook 
de periode dat het aantal woningin-
braken weer toeneemt. Een wonin-
ginbraak is niet altijd te voorkomen 
maar ervaring leert dat woninginbre-
kers vaak de woningen overslaan die 
goed beveiligd zijn. Zorg er daarom 
voor dat uw woning degelijk is af-
gesloten en is beveiligd. Zorg er ook 
voor dat uw woning er tijdens uw af-
wezigheid bewoond uitziet. Dit kan 
bijvoorbeeld door verlichting in te 
schakelen met timers. Dit kan zowel 
aan de binnenzijde als buitenzijde 
van de woning. Laat glazen en kop-
jes op tafel staan en laat een krant of 
tijdschrift opengeslagen op tafel lig-
gen. Stel uw familie of bekenden in 
kennis van uw afwezigheid en laat 
hen af en toe uw woning controle-
ren en uw post verwijderen. Vermeld 
niet op Facebook of andere sociale 
media dat u op vakantie bent. 

Blijft u thuis tijdens de vakantieperio-
de. Sluit dan uw ramen en deuren als 
u uw woning verlaat voor een bood-
schap en draai een deur altijd op het 
nachtslot. Houdt een extra oogje in 
het zeil voor uw buren mochten deze 
wel op vakantie zijn. De meeste in-
braken vinden plaats in de middag 
en avond en niet ’s nachts zoals veel 
mensen denken.

Mocht u verdachte auto’s of personen 
zien in uw buurt. Bel dan gerust met 
0900-8844 en geef uw melding door. 
Denkt u dat er ingebroken wordt bel 
dan 112. U belt nooit voor niets. 

Voor meer preventietips in verband 
met woninginbraken kunt u www.
politiekeurmerk.nl raadplegen. 

Niels Euren 

Wijkagent Nieuwstraatkwartier

Van de wijkagent en 
wel de vervanger van 
Henk Buis dit keer
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Eén van de meest indrukwekkende 
planten vind ik toch wel de reuzen-
berenklauw. Deze uit de kluiten ge-
wassen plant met zijn prachtige witte 
bloemschermen is een lust voor het 
oog. In de lente groeit hij razendsnel 
en kan een gigantische hoogte van 
wel 5 meter bereiken. Trots torent hij 
dan boven andere planten uit. 

Reuzenberenklauwen lijken net 
planten uit de oertijd. Met een beetje 
fantasie zie je een groep dinosauriërs 
door een landschap met deze impo-
sante planten trekken. 

In zijn eerste jaar maakt de plant al-
leen blad aan en een forse penwor-
tel. Aan het eind van het jaar sterft 
het blad af. Het volgende jaar krijgt 
de plant in zeer korte tijd nieuw blad. 
Hij bloeit van juni tot de herfst met 
prachtige paraplugrote schermen vol 
witte bloemetjes. De zaden worden 
verspreid door water, wind, mensen 
en dieren. Eén plant kan vele duizen-
den nakomelingen voortbrengen. 

De plant is van oorsprong afkomstig 
uit Zuidwest Azië (het Kaukasusge-
bergte). Daar groeit hij langs rivier-
tjes en op open grasvelden tot op 
2200 meter hoogte op vruchtbare 
grond. Ruim 150 jaar geleden werd 
hij vanwege zijn decoratieve uiter-
lijk naar de Nederlandse siertuinen 
gehaald. De plant is sinds 100 jaar 
verwilderd geraakt en neemt sterk in 
aantal toe. 

De planten staan vaak in grote groe-
pen bij elkaar en houden veel licht 
weg bij andere planten. 

In ons land groeit reuzenberenklau-
wen vooral langs voet- en fietspa-
den, snelwegen en waterkanten, bij 
geluidswallen, in natuurgebieden, 
plantsoenen en vochtige loofbossen. 

De bloemen van deze plant worden 
bezocht door meer dan 160 insecten-
soorten (zoals zweefvliegen, wespen, 
hommels, bijen, dagvlinders, kevers 
en wantsen), die af- en aanvliegen 
om honing en stuifmeel te halen. 

Ook voor veel rupsen-, larven- en 
bladluizensoorten is het een dank-
bare voedselplant. De dode, holle 
stengels worden door insecten en 
spinnen als overwinteringsplek ge-
bruikt. Vogels, die deze schuilplaats 
van hun prooi ontdekt hebben, hak-
ken ’s winters de stengels open. 

De naam berenklauw heeft te maken 
met het blad, dat de vorm heeft van 
een afdruk van een , berenpoot. De 
geslachtsnaam Heracleum verwijst 
naar de Griekse held Heracles. Hij ge-
bruikte de plant voor het eerst als ge-
neeskruid. Het kan ook zijn dat zijn li-
chaamskracht en prachtige bouw de 
vergelijking oproept met de robuus-
te berenklauw. De soortnaam man-
tegazzianum komt van de Italiaanse 
natuurhistoricus Paolo Mantegazzi

De reuzenberenklauw is een gevaar-
lijke plant! Vooral voor kinderen. De 
brandharen op de stengel en blad-
stelen maken bij aanraking wondjes 
in de huid, waarna het plantensap 
in de huid terecht komt. Dit sap be-
vat de bijtende stof furocouma-
rine. Als de huid hiermee in contact 
komt en daarna aan de zon blootge-
steld wordt, kunnen na 24 uur rode 

jeukende vlekken en zwellingen, 
blaren, ontstekingen en soms zelfs 
bloedvergiftiging ontstaan. Deze 
reactie wordt fytofotodermatitis ge-
noemd. Het kan twee weken duren 
voordat het genezen is. Als litteken 
kan er een bruinverkleuring optre-
den. Wanneer het sap in de ogen 
komt, kan dit tot blindheid leiden. 
Ook huisdieren, vooral honden, wor-
den vaak slachtoffer als ze tussen de 
planten lopen. Zelfs paarden kunnen 
er huidirritatie, blaren en brandwon-
den aan overhouden.

Met herhaaldelijk maaien en het in-
zetten van grote grazers en schapen 
kun je de reuzenberenklauw goed 
bestrijden. Wanneer je met deze 
plant werkt, draag dan een lange 
broek, lange mouwen en hand-
schoenen. Ook is het verstandig om 
een veiligheidsbril te dragen. 

Als je toch in aanraking bent geko-
men met het plantensap, spoel dat er 
dan zo snel mogelijk af met schoon 
water (zonder zeep). In de vrije na-
tuur kun je ook sloot- of rivierwater 
gebruiken. Je moet er geen zalf op 
smeren! 

Wiepke van de Vliet - Dijkstra

Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 13 juni 2016

Voorzitter Nico van de Vliet heet ie-
dereen welkom en dankt Hans van 
Riet voor de mogelijkheid om in het 
Mr. Siebelinkhuis samen te komen. 

Het woord is aan Jan Aaldenberg. Jan 
blikt terug op het succesvol verlopen 
Rembrandtfiësta en dankt de organi-
satoren en de vele vrijwilligers voor 
hun inzet. De waardering vanuit de 
wijk en de stad is groot. 

Dan is het woord aan Jelle Brinks van 
het Sportbedrijf Almelo. Hij is bezig 
met een project: De actief betrokken 
club; dit voor een aantal sportclubs 
in Almelo. Het doel is geloven in de 
kracht van verenigingsleven en zelf 
kunnen blijven sporten tot op hoge 
leeftijd. 

Vraag: Zijn Scoop en het Sportbe-
drijf geen concurrenten van elkaar? 
Antwoord: Nee, ze versterken elkaar. 
Hierna worden de aanwezigen ver-
zocht in actie te komen en enkele 
vragen te beantwoorden op brief-
jes, die op een bord worden geplakt. 
Sommigen van deze vragen worden 
hierna doorgenomen. 

In deze 3 wijken is het soms moeilijk 
om wijkbewoners ergens bij betrok-
ken te krijgen. Als iemand een idee 
heeft hoe je meer mensen kunt be-
reiken, meld het dan. Opmerking: 
Misschien is een wandelgroep voor 
senioren een idee om mensen aan 
te zetten tot meer activiteit. Er wordt 
door het Sportbedrijf ook al samen-
gewerkt met Scoop om taalachter-
stand te bestrijden. Het Sportbedrijf 
geeft bv ook fietslessen, die door 
ROC studenten worden gegeven (via 
de Slingerbeurs). Jan Aaldenberg be-
dankt Jelle voor zijn verhaal en geeft 
het woord aan wijkwethouder Anja 
Timmer. 

Zij geeft een korte terugblik op het 
Rembrandtfiësta. Op 1 juli is er een 
zitting in de rechtbank in Zwolle over 
de te bouwen hal bij de voormalige 
stadsbank. Het veld naast de Com-

paan was reeds ingezaaid. Doch er is 
inmiddels weer gegraven in verband 
met het plaatsen van doeltjes. De rest 
zal opnieuw ingezaaid worden. Met 
collega Alex Langius is Anja op be-
zoek geweest bij de Rozentuin. Men 
staat daar open voor samenwerking. 
Er is daar een nieuw bestuur. Het ge-
bouw zal weer worden ingericht  als 
meisjesinternaat. 

Voor het project Buurtbemiddeling 
hebben zich inmiddels 16 mensen 
opgegeven. Er is een nieuwe ver-
tegenwoordiger van de Molukse 
gemeenschap tot het wijkplatform 
toegetreden: Lucas Alfons. Anja ver-
telt tevens wat over haar afscheid en 
de reden dat ze toch nog even blijft 
zitten. Vraag: In de pas verschenen 
gemeentegids staan enkele storende 
fouten: Bij wijkcentrum Ossenkop-
pelerhoek staat als naam nog ’t Veur-
brook met als vertegenwoordiger 
dhr. Nijhuis. Een nogal pijnlijke ver-
gissing, gezien de problemen rond 
de naamgeving van het wijkcentrum 
en het feit, dat dhr. Nijhuis inmiddels 
is overleden. Bij de eerstvolgende 
uitgave van de gemeentegids zullen 
deze fouten hopelijk hersteld wor-
den. 

Nieuws van de commissies: de werk-
groep Verkeer en Milieu heeft een 
nieuwe aandachtspuntenlijst ge-
maakt en deze zal bij de eerstvolgen-
de vergadering (30 juni) worden be-
sproken. Zowel het Rembrandtfiësta 
als het wijkplatform is nog steeds op 
zoek naar nieuwe bestuurders. 

Op het verslag van de vorige bijeen-
komst zijn geen op- of aanmerkin-
gen.

Na de pauze is het woord aan de 
mensen van het Mr. Siebelinkhuis. 
Marja toont via een filmpje het ont-
staan van De Klup. Deze is ontstaan 
uit 3 andere clubs: Helpt Elkander, 
Zorgenkind en Philadelphia. Mr. Sie-
belink is de grote promotor geweest 
van De Klup en werd daardoor de 

naamgever voor het gebouw. De 
Klup is een clubhuis voor mensen 
met een verstandelijke beperking en 
voor mensen met sociaal psychologi-
sche stoornissen. Er zijn thans ± 450 
vrijwilligers. Hierna geeft Ellen uitleg 
over Fun-ie-Fit. Fun-ie-Fit wordt ge-
speeld op grote schermen, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van WII, Play-
station en Xbox. 

Hanny geeft hierna uitleg over de Be-
leef- en Beweegtuin. Deze is rond het 
Mr. Siebelinkhuis gesitueerd. 

Het Mr. Siebelinkhuis staat open 
voor iedereen en niet alleen voor 
mensen met een beperking. Fun-ie-
Fit ontvangt geen subsidie, voor de 
aanleg van de Beleef- en beweegtuin 
was echter wel subsidie beschikbaar. 
Men zoekt nog vrijwilligers voor het 
onderhoud van deze tuin. Op don-
derdagmorgen is er voor mensen 
van 60+, 70+ en 80+ de mogelijkheid 
om deel te nemen aan Fun-ie-Fit.  In-
dien u hiervoor belangstelling heeft 
kunt u informatie inwinnen bij het 
Mr. Siebelinkhuis. 

Hierna sluit Jan Aaldenberg de ver-
gadering, echter met 1 opmerking: 
Jammer dat er zo weinig mensen 
zijn. De oorzaak zal waarschijnlijk lig-
gen aan o.a. de locatie, weer, voetbal, 
enz. De volgende wijkplatformavond 
wordt gehouden op 14 september 
en zal als thema hebben: Veiligheid. 
Het slotwoord is aan Nico. Hij dankt 
iedereen en overhandigt enkele pre-
sentjes. Hierna is er voor iedereen 
de gelegenheid om kennis te maken 
met Fun-ie-Fit.

Tevens wordt iedereen uitgenodigd 
voor een hapje en een drankje. 

Hans Bijker



Thema

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

maandag 14 september 2016 om 19.30 uur in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat

“Veiligheid in de wijk” 

Hoe veilig voelt u zich in uw wijk en wat kunt u doen om het veilige gevoel te vergroten? U krijgt van-
avond uitleg over WhatsApp groepen, Buurtpreventie en het wijkveiligheidsplan van de Gemeente.

Ook zal burgermeester Mw. Jon Hermans-Vloedbeld  ivm haar naderend af-
scheid een bezoek brengen aan deze wijkplatformbijeenkomst. 

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 14 september een uitgebreide agenda voor u beschikbaar. 
U bent deze avond van harte welkom.- Hans Bijker
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De komende zomerperiode is het 
MantelZorgCafé gewoon de eerste 
donderdag van de maand in Almelo 
geopend.  Voor veel mantelzorgers 
is vakantie niet vanzelfsprekend, de 
zorg gaat dag en nacht, zomer en 
winter gewoon door.

Daarom is het zo belangrijk dat er 
een plek is waar mantelzorgers en 
hun verzorgde, onder het genot van 
een kopje koffie, de zorg los kun-
nen laten. Een goed gesprek voeren 
of even de stad in voor een bood-
schapje, in de wetenschap dat de 
verzorgde in vertrouwde handen van 
de gastheren en gastvrouwen is. 

Het MantelZorgCafé verwelkomt u 
in juli weer in het Huis van Katoen 
en Nu op donderdag 4 augustus van 
13.30 tot 15.30 uur in het Huis van 
Katoen en Nu, om elkaar te ontmoe-
ten, ervaringen te delen, advies te 
vragen of gewoon even een kopje 
koffie te drinken. Er is altijd een con-
sulent aanwezig, voor al uw vragen 
en voor het geven van advies.

Graag tot ziens in het MantelZorg-
Café in het Huis van Katoen en Nu in 
Almelo.

Het MantelZorgCafé 
in de zomerperiode

Maak je sterk tegen MS
Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met 
een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Mul-
tiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we 
nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. De 
collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Natio-
naal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk 
van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen en 
investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Wil jij je ook sterk 
maken tegen MS?

Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar 
nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 
uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur 
over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel 
aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!
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Over betrokkenheid en bijzondere blikvangers

Wijkwethouder Anja Timmer nam in de vorige Veurbode afscheid. Een nieu-
we wijkwethouder is er nog niet. Toch is er veel gebeurd de laatste tijd. Van-
daar dat ik als stadsdeelcoördinator, mede namens Anne-marie Pleyhuis  van 
Scoop welzijn, graag de kans benut via de Veurbode een inkijkje te geven in 
mijn werkzaamheden en het moois dat er in de Ossenkoppelerhoek gebeurt.  

Op pad op ’t veld

Wat een prachtig feest was de Rembrandt fiësta op 4 juni. Burgemeester Her-
mans-Vloedbeld opende de fiësta op feestelijke wijze waarna het feest onder 
ideale weersomstandigheden kon plaatsvinden. Anne-marie en ik zijn ieder 
jaar aanwezig op het Rembrandtveld. Meestal met de grote gele Amerikaanse 
schoolbus. Dit jaar kozen we ervoor om juist zelf op pad te gaan op ’t veld. Een 
goede keus. Het was een feestje om zoveel mensen te treffen, hier en daar 
informeel een praatje te maken en tegelijk de agenda te kunnen trekken voor 
het maken van vervolgafspraken.

Doeltjes

De afgelopen maanden was ik onder andere betrokken bij een samenwer-
king tussen basisschool De Compaan , een vertegenwoordiging van omwo-
nenden, Scoop welzijn en de gemeente over de (tijdelijke) inrichting van het 
braakliggende terrein naast de Compaan. Kinderen uit de leerlingenraad 
dachten actief mee en het was leuk dat we hun wensen konden meenemen 
in de plannenmakerij. Als u dit leest zijn de gevraagde doeltjes waarschijnlijk 
al lang in gebruik genomen en zijn we nog in verder overleg over een speel-
toestel en wellicht een hondenspeelplek. Dus het plan is nog niet klaar maar 
er is een goed begin gemaakt!

Wijkkalender

Omdat er zoveel in de wijk gebeurt, willen we u als bewoner een overzicht 
bieden van alle activiteiten in de wijk. Anne-marie en ik zijn de laatste tijd 
druk geweest met het verzamelen van alle informatie. Met een beetje geluk 
kunnen we in september deze kalender huis aan huis verspreiden.

Bericht vanuit het wijkteam Blikvangers

Regelmatig krijgen we vragen uit an-
dere wijken over de bloeiende fietsen 
in de Ossenkoppelerhoek. Iedereen 
die betrokken is bij het verzorgen 
van deze blikvangers verdienen een 
groot compliment. We hoorden dat 
naast de dagelijkse verzorging door 
de directe buren ook een aantal me-
dewerkers van Beter Wonen letterlijk 
de handen uit de mouwen hebben 
gestoken om de fietsen er weer up-
to-date uit te laten zien. Geweldig. 
Op deze kleurrijke fietsen mag de 
Ossenkoppelerhoek met recht trots 
zijn. 

Burgemeester

Hopelijk stralen de fietsen ook als 
burgemeester Hermans-Vloedbeld 
na de zomer een bezoek brengt aan 
onze wijk. Zoals u wellicht al wel 
weet neemt zij na de zomer afscheid. 
Zij doet dit onder andere door ver-
schillende wijken in Almelo te be-
zoeken. Samen met het bestuur van 
het wijkplatform kijken we naar een 
leuk programma voor de Ossenkop-
pelerhoek. 

We wensen iedereen een hele fijne 
zomer. 

Hartelijke groet, 

Anne-marie Pleyhuis, wijkondersteuner Scoop welzijn en 
Sylvia Schuite, stadsdeelcoördinator Gemeente Almelo

Oud papier

Elke eerste zaterdag van de maand 
wordt er in de ochtend oud papier 
ingezameld bij de Pniëlkerk. Het is 
werk van en door vrijwilligers van 
de Pniëlkerk. Er wordt op die manier 
geld verdiend voor de door de kerk 
gesteunde goede doelen. Goed om 
even aan te denken als u toch zater-
dagmorgen boodschappen moet/
gaat doen. Uiteraard kunt u ook ge-
bruik maken van de blauwecontai-
ners van de gemeente. 

JM
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Met de publicatie van het jaarver-
slag 2015 legt Beter Wonen verant-
woording af over haar bedrijfsmatig, 
financieel en maatschappelijk pres-
teren. De resultaten over 2015 tonen 
een bedrijfsmatig gezonde organisa-
tie. Een structureel positief resultaat 
realiseerde Beter Wonen door de 
beleidsmatige keuze voor verduur-
zaming van haar bestaande woning-
voorraad. Vanuit deze positieve basis 
werkt Beter Wonen met inzet en aan-
dacht verder aan haar kerntaak: zorg-
dragen voor bereikbare, betaalbare 
woningen voor mensen met een 
laag inkomen. Daarbij zoekt zij ver-
binding met maatschappelijke part-
ners in wijken en buurten in Almelo. 

Hieronder een toelichting op enke-
le onderwerpen: 

De bedrijfsvoering is bewust sober 
en doelmatig geweest waardoor 
ruimte kwam voor nieuw beleid. 
Het resultaat over 2015 stemt tot 
tevredenheid. Direct persoonlijk 
contact en snelle bemiddeling naar 
maatschappelijke partners bij beta-
lingsproblemen zorgt voor minder 
huurachterstand en minder uithuis-
zettingen. Ook is de leegstand in de 
woningvoorraad teruggelopen. 

Beleidslijn voor het vastgoed 

In 2015 wijzigt Beter Wonen, 
mede op basis van signalen van 
de Stichting Huurdersbelangen  
Beter Wonen (SHBW), haar beleidslijn 
voor het vastgoed. Zij kiest vóór het 
behoud en door exploiteren van circa 
630 goedkopere woningen (bestaand 
bezit). Deze woningen worden ook 
gerenoveerd en blijven betaalbaar 
geprijsd. Ze verlaat daarmee de lijn 
van verkoop, sloop en verversing. 

Het renoveren van het vastgoed 
beïnvloedt het exploitatieresul-
taat positief en verhoogt het eigen 

vermogen. Dit geld wordt mede in-
gezet voor onderhoud en verduurza-
ming van de bestaande woningvoor-
raad, alsmede nieuwbouw. 

Onderhoud en verduurzaming 

Met deze keuze blijven er voldoende 
betaalbare en bereikbare woningen 
in de sociale huursector beschikbaar 
de komende jaren. 

Huurverhoging (inflatievolgend) 

De SHBW sprak haar zorg uit over 
de betaalbaarheid van woningen in 
Almelo. Beter Wonen koos mede op 
grond daarvan opnieuw voor een 
inflatievolgende huurverhoging 
met als doel: behoud van bereikbare 
en betaalbare woningen voor haar 
primaire doelgroep. Gemiddelde  
netto huur bedraagt bij de corporatie  
€ 516,00 per maand. 

Nieuwbouw 

Beter Wonen droeg zorg voor ver-
nieuwing, zij leverde 108 nieuw-
bouwwoningen op. Daaronder ap-
partementen aan de Thorbeckelaan, 
de Berkelstraat, Hortensiastraat 
en Duindoornstraat en De Hop. 

We zorgden onder andere voor pas-
sende woningen voor huurders met 
zorgbehoefte. Beter Wonen startte 
met de nieuwbouw van Het Riethuys 
en ontwikkelde nieuwbouwplannen 
voor de Binnenstad. 

Dienstverlening 

Vanaf februari 2015 maken woning-
zoekenden gebruik van het nieuwe 
woonruimtebemiddelings-portaal 
woonburoalmelo.nl. Dit ontwikkel-
den we samen met STJA. De klant 
krijgt hiermee zicht op zijn woon-
kansen in Almelo. Hij bepaalt zelf 
wanneer en op welke woning hij re-
ageert. De corporaties krijgen meer 
inzicht in de populariteit van wonin-
gen en woonomgevingen. 

Herziene Woningwet 

In juli 2015 werd de herziene Woning-
wet van kracht. Corporaties richten 
zich meer en meer op hun kerntaak: 
het passend huisvesten van mensen 
met een inkomen tot de huurtoe-
slaggrens. 2015 toont aan dat Beter 
Wonen op de goede weg is. Zij toont 
zich voldoende gezond voor de op-
gaven in de komende jaren. 

Beter Wonen ligt goed op koers
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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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Je ziet ze wel lopen. Groepjes jonge 
kinderen die een beetje loltrappen 
met elkaar. In onze wijk zijn heel veel 
plekken gecreëerd voor kinderen, 
om kinderen te vermaken. Maar kent 
u die kinderen die deze dingen niet 
of nauwelijks gebruiken maar juist 
van de ongebruikelijke dingen hun 
speelgoed maken? Vast wel. En dit 
kan heel onschuldig zijn. Maar helaas 
is dit niet altijd het geval.Op verschil-
lende plekken in de wijk hebben ze 
hier last van. Last van vandalisme. 
Een voorbeeld is bij basisschool de 
Bonkelaar. Na een kort gesprekje 
met de conciërge, Hans Scholten, 
waar duidelijk voorop stond dat alle 
kinderen welkom zijn. Werd dit snel 
duidelijk. Tot een uur of 5 zijn er altijd 
leerkrachten in de school en is het 
toegestaan te spelen op het plein. 
Ongeveer om de drie weken werkt 
Scoop hier aan mee. Dit door mid-
del van de spelmobiel die ongeveer 
2 keer per maand op donderdag op 
het plein staat. 

Maar desondanks moet meneer 
Hans elke ochtend een controle-
ronde doen. De vondst hier van is 
wisselend van lege chipszakken en 
vlijmscherpe kapot gescheurde blik-
jes tot losgedraaide bouten van de 
schommels. Het laatste voorbeeld 
was zodanig gevaarlijk dat de wijk-
agent in is geschakeld en er samen 
met een stagiaire van de politie een 
plan word opgesteld. Het is natuur-
lijk niet zo dat kattenkwaad niet kan 
maar dit soort gevaarlijke situaties 
moeten voorkomen worden. Geluk-
kig zijn er al veel buurtbewoners die 
meekijken maar hoe meer, hoe beter. 
Dus mocht u iets hebben gezien of 
gehoord bent u altijd welkom in de 
school bij de conciërge Hans of ad-
junct-directeur Eildert Loeröp voor 
een kop koffie.                  AM

Vandalisme
Voor de combinatiegroep 7/8 van basisschool De Linderakkers begon de 
schooldag erg leuk vanmorgen. De leerlingen wisten dat ze een waterles 
zouden hebben van waterschap Vechtstromen. Ze wisten alleen niet dat hun 
groep de 100e klas is, die dit schooljaar een waterles krijgt. Een heugelijk feit 
dat we niet zomaar aan ons voorbij wilden laten gaan. Jan van Hoek, Dagelijks 
Bestuurslid van waterschap Vechtstromen, zette daarom de klas, maar ook de 
vrijwilligers die deze waterlessen verzorgen, in het zonnetje.

Waterles en rondleiding over rioolwaterzuiveringsinstallatie

Waterschap Vechtstromen verzorgt waterlessen en rondleidingen over een ri-
oolwaterzuiveringsinstallatie voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. 
Tijdens de waterles komen alle facetten van een waterschap aan bod. Jan van 
Hoek: “Als ware onderzoekers gaan de leerlingen samen met de vrijwilligers 
aan de slag door middel van proefjes, filmpjes en een werkboekje met op-
drachten en vragen. Zo krijgen ze in één ochtend een kijkje in de wereld van 
een waterschap.” Uiterlijk twee weken na de waterles gaat de klas naar een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie bij hun in de buurt. Zo kunnen ze met hun ei-
gen ogen zien, maar vooral ruiken hoe het waterschap het rioolwater schoon 
maakt. Ze leren dan wat er allemaal bij komt kijken voordat het water weer 
aan de natuur terug gegeven wordt.

Steeds meer waterlessen!

Deze waterlessen worden gegeven door een groep van ruim 30 enthousiaste 
vrijwilligers. Een groep die met veel passie en betrokkenheid deze waterles-
sen geeft. “Gemiddeld geven wij per schooljaar 125 waterlessen en elk jaar 
zien wij hier wel een stijgende lijn in”, vertelt Jan van Hoek. “Steeds meer scho-
len zien in hoe belangrijk het is om kinderen meer bewust te maken hoe be-
langrijk het is om schoon, veilig en voldoende water in een waterrijk land, als 
Nederland te hebben.”

Geef je school ook op!

Wilt u uw klas ook aanmelden voor een waterles bij u op school, gevolgd door 
een rondleiding over een rioolwaterzuiveringsinstallatie? Dat kan! Ga naar 
www.vechtstromen.nl/waterles en meld u klas nu aan voor volgend schooljaar.

100e Waterles, dat moet gevierd worden

Elke laatste woensdag van de maand is er van 09.30 – 11.30 uur een openbaar 
spreekuur in het wijkcentrum. Sylvia Schuite – stadsdeelcoördinator, Anne-
marie Pleijhuis – wijkondersteuner van Scoop en Henk Buis – wijkagent zitten 
dan klaar voor al uw vragen. 

Die vraag kan variëren van een losliggend tegel en waarom daar niks aan 
wordt gedaan, overlast van overhangend groen tot parkeerklachten. En van 
rondslingerend vuil, geluidsoverlast tot een sterke wietgeur in de buurt. Kom 
praten, er is altijd een kopje koffie!!

JM

Spreekuur wijkteam Almelo
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Gespecialiseerd in rouwwerk,  
bezorging daarvan is gratis in Almelo.

Nieuwstraat 80-82  7605AG Almelo
Telefoon: 0546-829758  

e-mail: flowersbykimalmelo@outlook.com

Openeningstijden:  
Maandag: 13:00 tot 17:30

Dinsdag t/m vrijdag : 09:00 tot 17:30
Zaterdag 09:00 tot 17:00

Denkt u nog even aan uw reisverze-
kering voordat u vertrekt?! En denkt 
u er aan het inbrekers niet te gemak-
kelijk te maken tijdens uw verblijf 
elders? Een bericht op Facebook 
of Twitter kan al aanleiding zijn uw 
woning met een bezoek te vereren. 
Heeft u schade op reis, zorg dan voor 
bewijsstukken. Een nota, een aan-
gifte bij de politie, een verklaring van 
uw reisleiding. Uw verzekeraar zal u 
zeker vragen de schade aannemelijk 
te maken. 

Huurt u een auto, motor, scooter, 
jetski of een ander gemotoriseerd 
voertuig? Zorg dat u een optimale 
verzekering bij de huur afsluit. U 
kunt eventuele schade niet verhalen 
op de reisverzekering of aansprake-
lijkheidsverzekering in Nederland!! 
Huurt u een voertuig? Inspecteer 
voorafgaand aan het gebruik het 
voertuig uitgebreid, maak foto’s van 
schade die aanwezig is en zorg dat 
de verhuurder dit op de formulieren 
noteert. Helaas worden vakantiegan-
gers nogal eens geconfronteerd met 
nare en dure verrassingen achteraf. 

En tot slot, hopelijk heeft u het niet 
nodig, maar zorg ervoor dat u het 
alarmnummer van uw reisverzeke-
raar bij u heeft. Zij kunnen u, in ge-
val van nood, telefonische en in het 
Nederlands ondersteunen en bege-
leiden bij het oplossen van een even-
tueel probleem. Een telefoonnum-
mer van uw bank bij u hebben is ook 
geen overbodige luxe; bij diefstal 
van pinpas kan dan snel een blok-
kade geregeld worden !

Vakantietips

Entreeopleiding Dienstverlening en Zorg via het Steunpunt Mantelzorg en 
het ROC van Twente

De Stichting Informele Zorg Twente verzorgt voor de tweede keer samen met 
het ROC van Twente een eenjarige MBO 1 entree opleiding. Deze opleiding 
is geschikt voor iedereen die nog geen diploma heeft en zijn of haar kansen 
op de arbeidsmarkt wil vergroten. De opleiding bestaat uit 16 uur stage in 
de praktijk en daarnaast 6 uur per week les.  Wie zich voor deze opleiding 
aan meldt bij SIZ Twente, kiest automatisch voor het profiel “Dienstverlening 
en Zorg”. Voor de praktijk wordt de student ingezet bij een mantelzorger die 
ingeschreven is bij de Stichting Informele Zorg Twente. 

De theorielessen  worden aangeboden bij het ROC van Twente,  de oplei-
dingskosten worden door SIZ Twente vergoed. Begeleiding door een vaste 
contactpersoon op school en een vaste contactpersoon bij SIZ Twente.  Als je 
de opleiding met goed resultaat hebt afgerond, ontvang je een MBO-diplo-
ma op niveau 1.

Start: September 2016. De opleiding start bij minimaal 12 deelnemers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Informele 
Zorg Twente:  Jacquelien ter Beek: 085-7731720

Enthousiaste reacties van de studenten van het schooljaar 2015/2016:  
‘De waardering die je van de cliënten krijgt geeft je het gevoel dat je er toe 
doet ..’en  ‘Ik maak wat van mijn toekomst’



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

•  wijkverpleging

•  verpleeghuiszorg

•  revalidatie

•  verhuur appartementen

•  dagvoorzieningen

•  thuisbegeleiding

•  personenalarmering

•  uitleen van hulpmiddelen

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

Carintreggeland
in uw buurt
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De Schelf
Eninver

Möll’nwiek

De Schöppe

Goossenmaat De Driehoek

 
  
  

   

Vredehof.
In dienst van het leven.

Nanoescha Veldhuis,
Eddie Schoneveld

Bel (0546) 81 33 34 of 
kijk op www.vredehof.nl

Nanoescha Veldhuis,
Eddie Schoneveld

Bel (0546) 81 33 34 of 
kijk op www.vredehof.nl
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Idee voor een nieuwe activiteit? AUB 
contact 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 belangstelling 
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 Drie-
hoek een gezellige bingo gehouden. Er 
zijn vele leuke prijzen, Bovendien zijn er 
snacks te koop. Aanvang 19.30 uur, zaal 
open om 19.00 uur. 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. Er 
wordt recreatief gespeeld, ook regel-
matig toernooien en competities. Tijd: 
Dinsdagmiddag 13:30 tot 15:30 uur. 
Info: 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 hu-
ren,  neem dan contact op met be-
heer 0546- 45 77 42

AMK --- ALMELO’S MANNENKOOR 
Iedere dinsdagavond is het Almelo’s 
mannenkoor in het wijkcentrum aan-
wezig om te repeteren en hun liede-
ren in te studeren dit alles onder lei-
ding van een professionele dirigent 
mocht u eens willen komen kijken of 
dit misschien ook iets voor u is bent u 
van harte welkom. info: 074-2663558 

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

BILJARTEN; Op maandagavond 

Activiteiten in het 
wijkcentrumOntstaan van de Karmel; In Israël zochten mensen van oudsher naar stilte en 

bezinning op het Karmelgebergte, aan de kust bij Haifa, zoals vroeger de pro-
feet Elia. In de twaalfde eeuw ging men vanuit Europa naar Israël om het ‘Hei-
lige Land’ terug te veroveren voor de Christenen; de zogenaamde ‘Kruistochten’. 
Maar onder hen waren ook mensen die toch iets anders wilden dan oorlog voe-
ren, zij beseften dat dit niet de oplossing was. Zij gingen voor stilte en bezin-
ning naar het Karmelgebergte en leefden daar als kluizenaars. Zo wilden zij in 
contact komen met wat voor hen wezenlijk was; de Bron van leven; God. Toen 
zij als broeders in een kloostergemeenschap wilden gaan leven, vroegen zij aan 
de Patriarch van Jeruzalem een leefregel, zoals iedere kloostergemeenschap 
een Regel had. 

Gerechtigheid; De Karmel heeft een traditie van zorg voor de armen en de 
zwakken in onze samenleving. Wij zijn vanuit Nederland naar Brazilië, Indo-
nesië en de Filippijnen getrokken om daar nieuwe Karmels op te richten. En 
steeds was daarbij een belangrijk aandachtspunt de zorg voor de armsten. 

Meer tussen hemel en aarde; Mensen binnen de Karmel ervaren dat er meer 
is tussen hemel en aarde, dat wij niet zélf het leven maken, maar dat het ons 
gegeven wordt, dat er een Schepper is, een Bron, een Gever. Wij trachten de 
betekenis van dit Geheim dieper in ons leven toe te laten. En van daaruit willen 
wij meewerken aan gerechtigheid en vrede in de samenleving. De Regel geeft 
ook nu richting aan hun dagelijks leven en werken; stilte en gerechtigheid zijn 
daarbij belangrijke waarden. 

Stilte; Door een sfeer van stilte te bewaren hopen wij ruimte open houden 
voor het mysterie van God. Bovendien confronteert stilte je met wie je eigen-
lijk bent. Wie stil kan zijn, leert de diepere bewegingen van de ziel kennen, 
zowel de positieve als de negatieve. Het is van belang die binnenkant van je 
ziel te leren kennen. Vandaaruit willen we ook een Centrum voor Spiritualiteit 
zijn voor de omgeving. Als kloostergemeenschap bieden wij diverse bezin-
ningsmogelijkheden voor ieder die op zoek is naar verdieping. Het is niet van 
belang dat men kerkelijk actief is. 

Centrum voor Spiritualiteit; In ons bezinningsaanbod voor het komend 
werkjaar vindt u bezinningsbijeenkomsten rond het thema ‘ontheemding’. 
Op meerdere manieren worden we geconfronteerd met ontheemding. Bij-
voorbeeld als we geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte, het 
verlies van een kind, een onverwachte scheiding of het verlies van werk. Ook 
de vele vluchtelingen laten ons niet koud. Ontheemding heeft te maken met 
een grondig verlies van het vertrouwde, het veilige, en met verlies van een 
thuis, ook een geestelijk thuis. Op onze website www.karmeltwente.nl wor-
den verschillende bezinningsbijeenkomsten aangeboden. 

Uitnodiging; Wat is de Karmel? Waar staan we voor? Voor allen die graag 
meer willen weten over de Karmelfamilie in Twente is er op zaterdag 24 sep-
tember van 10.00 tot 12.00 uur een informatieochtend in het Karmelklooster 
te Zenderen. 

Opgave via karmeltwente@karmel.nl

WAT WIL DE KARMEL DAADWERKELIJK?
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wordt er 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 woens-
dagochtend  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 me-
vrouw Thea Kamphuis tel 06 486 691 21

COUNTRY en 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.

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 : Anne-marie Pley-
huis 06-23929004 .

AB-HULP heeft in de De Driehoek een 
ruimte met 2e hands kleding elke woens-
dagochtend vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur 
geopend en elke donderdag is er krea 
bea van 14.00 tot 16.00 uur waarna aan-
sluitend de kookgroep begint info via tel. 
06-24320192

Houtsnijclub “De Hoaltsnieders” 
Elke maandagavond van 19:00 tot 
22:00uur. Info: 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 
opnemen met Patricia Kuster van 
SCOOP welzijn tel 06 411 425 77. of 
per mail P.kuster@scoopwelzijn.nl

Verdere gebruikers o.a. TSN, ROC, 
Scoop Welzijn, wijkplatform. Jong en 
Vrij, Edelzang enz.

Fotografie Peter Klerkx
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Van de redactie
Toch nog maar een keer. Langzaam 
maar zeker komt het einde van de 
wijkkrant in zicht. Mogelijk zijn er 
lezers teleurgesteld, maar zeker is 
dat ook  niemand de bereidheid 
toont een paar regels tekst aan te 
leveren. Alsof iedereen in deze wijk 
of de hele dag in bed ligt of dag en 
nacht werkt ….. 

Dan nog zou ik zeggen maak je 
wat mee, overkomt je iets of zie of 
hoor je wat. Iets om te delen met  
wijkgenoten.

Wij leven met ons kleine team 
steeds in de overtuiging een bij-
drage te leveren aan de wijkdemo-
cratie, aan het gesprek in de wijk en 
aan de ontmoetingen en contacten 
in de wijk. Het is bepaald niet stimu-
lerend als nooit iemand reageert of 
een positief – eventueel negatief - 
stukje schrijft over iets wat in de wijk 
speelt of in de Veurbode staat. Geen 
dreigement, maar een voorzichtige 
aankondiging dat het einde van 
ruim veertig jaar Veurbode in zicht 
komt als de reacties uitblijven.

Dit keer met veel moeite toch weer 
een Veurbode in elkaar gezet, we 
wensen u veel lees plezier, maar laat 
vooral weten of u ideeën heeft! 

redactieveurbode@ live.nl

Zeer, zeer tot spijt van de redactie van de Veurbode heeft vanwege de con-
flictueuze toestand met het bestuur van toen het Veurbrook, een paar jaar 
geleden een enorme opruiming plaats gehad. Een schoonmaak vanwege 
de toen aanstaande verbouwing. Niet wetende dat er in een kast jarenlang 
exemplaren van de wijkkrant bewaard werden is dat de toenmalige redactie 
toen ontgaan. Hetgeen wij nu nog in bezit hebben dateert vanaf 2001. 

Wat een fenomenaal cadeautje, toen een exemplaar van een Veurbode 
uit 1983 opdook. Het exemplaar werd Helma ter hand gesteld; wij zijn blij 
u daar een foto van te kunnen laten zien. Het werd gepresenteerd als een  
“extra editie” , de reden daarvoor is niet duidelijk. In mijn poging u dit te la-
ten zien kom ik niet verder dan bijgaande afbeelding. 

Het is typisch een combinatie van geschreven tekst en tekening, vrijwel zeker 
van de hand van wijlen Jack Uchman. Hij heeft vele jaren voorafgaand aan de 
computerfase zorg gedragen voor zowel teksten als de verfraaiingen met zijn 
onnavolgbare humoristische tekeningen. We zullen dit document met zorg 
bewaren. Mocht u toevallig ook nog ergens een oud exemplaar van de wijk-
krant van voor 2000 vinden, we houden ons graag aanbevolen !!   
                  De redactie

Soms een lichtpuntje

IN MEMORIAM 
25 Juli jongstleden is een gerespecteerd wijkbewoner in de leeftijd van 87 
jaar overgegaan naar de wereld van de herinnering, Gerard Spikker. 

Adjudant-rechercheur Spikker was vanuit zijn professionele achtergrond 
bij de politie en als wijkbewoner nauw betrokken bij het wel en wee van 
de wijk in ontwikkeling. Hij steunde o.a. de actie om te voorkomen dat er 
een woonwagenkamp gerealiseerd zou worden op de locatie waar nu het 
Waterschapsgebouw staat. Spikker was voorts één van de oprichters van 
de Stichting Beeklustpark en jaren voorzitter. Zeer betrokken bij de gratis 
zondagsconcerten in het Beeklustpark. Het was een vriendelijke en zeer 
benaderbare man. Voor zijn grote inzet voor de wijkgemeenschap zijn we 
hem veel dank verschuldigd



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

Woensdag - 5 oktober - 19.30 uur 
Woensdag - 2 november - 19.30 uur 
Woensdag - 7 december - 19.30 uur 
 
Sluitingsdata Veurbode:  
21 oktober

Wijkplatformbijeenkomsten  
Deze vinden in principe plaats in het 
wijkcentrum de Driehoek.  
Aanvangstijd is 19.30 uur  
 
Woensdag - 14 september - 19.30 uur 
Woensdag - 30 november - 19.30 uur

Vergaderschema 2016

Beeklust/Ossenkoppelerhoek

De wijk Beeklust Ossenkoppelerhoek krijgt er zaterdag 
3 september een nieuw evenement bij: de Nazomerfair. 
Het evenement is een ongewone mix van een rommel- 
en curiosamarkt, toneel een-acters, workshops, plantverkoop en rondleidin-
gen en wordt gehouden in de beleef- en beweegtuin op het terrein van stich-
ting de Klup Twente. Wijkbewoners die ook een stand willen, kunnen zich nu 
melden bij jolanda@deklup.nl

De Klup Twente grossiert niet in grote evenementen, maar testte in 2015 met 
het LenteGroenFestival of een buitenevent zou aanslaan. Ondanks het koude 
en natte weer, werd het festival goed bezocht en bracht het geld in het la-
tje voor tuinonderhoud en Klup activiteiten. De medewerkers vonden het zo 
leuk, dat ze wel een vervolg wilden.

Dat vervolg komt er nu in de vorm van de Klup nazomer fair. De organisatie is 
in handen van stagiair Karen de Lange, die geholpen wordt door vrijwilligers 
en deelnemers. Aan de fair werken de Tuinklup, de zumba en de muziekband 
mee. Verder is er een grote curiosa- en rommelmarkt van De Klup Twente, 
maar kunnen ook wijkbewoners en deelnemers kraampjes huren. De huur 
bedraagt €7,50 voor een grondplek en €10.00 voor een tafel (3 bij 3 meter).

Op de dag van de Nazomerfair gaat het gamecentrum FUN-IE-FIT open en 
komt er een springkussen voor kinderen. Op het zonneterras aan de water-
kant wordt zelfgebakken lekkers geserveerd en drinken.

De Klup nazomer fair zaterdag 3 september van 09.30 – 15.00 uur,  
Berlagelaan 2 Almelo. Opgave Jolanda Overdorp, 06 14 46 52 88.

Nazomerfair voor de wijk



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 21 oktober '16

Colofon

Digitale opmaak  
Rimmert van Kalsbeek

Plaatsing gebeurt in volgorde 
van binnenkomst, hoe eerder de 
aanlevering des te meer kans op 
plaatsing van het artikel.
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We hebben vorige week al weer even een rondje gemaakt langs de versier-
de fietsen. Er zijn bakken bij waar de plantjes echt geleden hebben van de 
wisselende weersomstandigheden. Fors hoge temperaturen en zo nu en dan 
hoosbuien water. Het is dan niet makkelijk voor de plantjes. En eerlijk is eer-
lijk ook niet elke vrijwilliger die zich verantwoordelijk heeft gesteld voor het 
watergeven heeft echt groene vingers, maar is van goede wil om zo nu en 
dan water te geven. Het lijkt een kleinigheid, toch is ook dit een zeer gewaar-
deerde vorm van vrijwilligerswerk. Dames en heren veel dank!! In sommige 
bakken waren helaas al een paar plantjes dood. Ook moest hier en daar het 
gras of opkomend struikje even weggeknipt worden om zicht op de fietsen 
te houden. Gelukkig geen grote reparaties dit keer! We gaan ons binnenkort 
oriënteren op de plantjes voor het najaar/winter. De tijd gaat snel, maar dat 
wist u natuurlijk al wel. 

Het fietsenproject nader bekeken

Weet  u 

 waar 

ze 
staan?



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

Uw  
Advertentie 

hier?



Tandartsen

Ch. Többen P. Vollebregt
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Tandartsen Többen &
 Vollebregt

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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