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Wijkkrant
Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 

voor

Februari 2017

"to be or not to 
be, that is the 
question" ??

• Wat er bloeit tussen januari en april

• Geen koeien, maar jongvee bij de Bellinckof

• Verslag wijkplatform 30 november 2016

• Uitnodiging wijkplatform woensdag 22 maart

• Bericht van de Politie Almelo

• Bijdrage van onze wijkwethouder 

• Activiteitenagenda van het wijkcentrum 

• En nog veel meer. 

Te lezen in deze wijkkrant onder andere:



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.

INFO
RMA

TIE?

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!

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

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
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Woensdagmorgen vroeg 9 novem-
ber hoorden we dat Donald Trump 
als de nieuwe president van Amerika 
is gekozen. Ik weet niet hoe het u is 
vergaan, maar ik schrok daar wel van. 
Iemand die er prat op gaat vrouwen 
in het kruis te pakken, bevolkings-
groepen wegzet als verkrachters en 
dieven en aanstuurt op een niet-co-
operatief en isolationistisch Amerika. 
En dat terwijl een politiek van in ge-
sprek blijven, met elkaar aan tafel zit-
ten en gezamenlijke belangen afwe-
gen heeft bewezen spanningen weg 
te nemen en een oorlog voorkomt. 
Moeten we dan opnieuw vrezen 
voor (nog) meer oplopende spannin-
gen tussen de diverse landen?? Se-
paratisten aan het bewind? Wapens 
oppakken als het even tegen zit?  
Alstublieft niet !!!!!

Duidelijk is voor mij wel dat mooie 
woorden gesproken door de hui-
dige politici, ook in Nederland, niet 
meer werken. Het komt aan op wat 
men doet. Burgers worden niet meer 
gehoord. Nou ja wel gehoord, maar 
er wordt vervolgens bevoogdend 
op gereageerd. “Je zegt het aardig, 
maar begrijpt er niks van.” Dat rege-
len we en besluiten we op een an-
der niveau. Juist dat is wat irriteert, 
het bijeenkomen in de ivoren toren, 
het met elkaar praten over buurten, 
over wijken in plaats van mèt de bur-
gers argumenten uit te wisselen. Die 
burgers, vrijwilligers die naast hun 
werk min of meer worden gedwon-
gen mantelzorg te leveren. Waarvan 
gewoon wordt verwacht dat zij ver-
enigingen gaande blijven houden, 
opvang bieden voor hen die oud, ge-
handicapt of eenzaam zijn. Ja en dat 
op eigen kosten in, bij voorkeur, ei-
gen huiskamer omdat het de dames 
en heren beter financieel uitkomt dat 
de wijkaccomodaties dichtgaan. 

Een elite, die op basis van een ver-
goeding met behulp van een mooie 
laptop en warmte en koffie op ge-
meentekosten nieuwe wijken met 
huizen wil bouwen terwijl de be-
volking al jaren krimpt. Daardoor 
de gemeente  in de schulden heeft 

gemaneuvreerd en nu de rekening 
wenst te leggen bij die actieve en 
ook niet actieve burger. Is het ant-
woord straks maart 2017 een lande-
lijke verkiezing van ook zo’n leider, 
die de grenzen dicht wil, bevolkings-
groepen stigmatiseert en de, een 
oorlog voorkomende, samen-
werking wil stoppen? Ik maak me 
ernstig zorgen. U ook? Ik ben er voor 
de handen meer ineen te steken, el-
kaar beter te begrijpen,  en meer met 
elkaar in gesprek te gaan

JM

Verkiezingen

De Buurvrouw is een wekelijkse bij 
eenkomst waar wijkbewoners aan 
kunnen deel nemen. Het zou ook de 
buurman  kunnen heten want ieder-
een is  welkom of je een partner hebt, 
een gezin, of alleen bent.....het is echt 
voor iedereen! De nadruk ligt op 
ontmoeting en gezelligheid en het 
samen genieten van een smakelijke 
maaltijd met elkaar!!!

Dit is elke donderdag in wijkcentrum 
De Driehoek aan de Jan Tooropstraat 
27. Een vaste groep mensen komen 
al wekelijks hier naar toe en genieten 
van het samen zijn en het diner van 
de Buurvrouw! Nieuwe gasten zijn 
hartelijk welkom en kunnen zonder 
verplichting wekelijks aanschuiven. 
Kosten zijn: een vrije gift (zo moge-
lijk) De sfeer is hier gemoedelijk............
dus kom gewoon meeëten........maar 
laat het even weten en geef je de 
eerste  keer even op bij Bianca de 
Jong tel 06-24320192. Het is pret-
tig te weten voor haar voor hoeveel 
gasten ze mogen koken en de tafel 
kunnen dekken. U kunt vanaf 5 uur 
naar de inloop. Er staat gratis koffie/
thee voor U klaar. De maaltijd wordt 
tegen 6 uur geserveerd dus U kunt/
mag tegen die tijd ook  binnenko-
men en aanschuiven. Vind U het ook 
gezellig samen met anderen te eten 
en U te laten verrassen wat er op tafel 
komt.......... laat het even weten........en 
we zien U/jou graag op donderdag in 
de Driehoek bij de BUURVROUW!!!!!!!!

M.S.

DE BUURVROUW

Nog in onze editie van mei dit jaar 
meldde beeldend kunstenares Marie-
Louise Kersbergen dat ze het 25 jarig 
jubileum van haar galerie en skulptu-
renpark vierde tot 1 september. Kort 
daarna werd duidelijk dat de eigenaar 
sedert 2011, de heer Herman Hazewin-
kel, toch andere plannen had dan Ma-
rie-Louise. Zoals de wandelende buurt-
genoten en wijkbewoners inmiddels 
wel hebben gezien is het park leeg. 

De panden worden opgeknapt. De 
oude boerderij krijgt na restauratie 
haar oude woonfunctie terug, het 
wordt wellicht woonhuis voor een 
beheerder. De bestaande kapschuur 
blijft als kapschuur behouden en 
houdt deze functie. In het hoofdge-
bouw is kantoorgedeelte gepland 
aan de linkerzijde van de gang bij de 
ingang, nu voor meer dan de helft 
opslagruimte. In eerste instantie het 
kantoor waaraan de heer Hazewin-
kel verbonden is: Baese/Quadrum 
(consultancy en participatiemaat-
schappij) en wellicht een van zijn 
deelnemingen (ook zakelijke dienst-
verlening). De grote ruimte die nu 
dienst doet als galerie blijft in stand! 
In het bestaande atelier, gelegen 
haaks op de kapschuur ( ca 130 m2 ) 
is de B&B gepland. De tuinen en wei-
de worden gehandhaafd, wel wordt 
inrichting en beplanting aangepast 
op basis van advies van Stichting 
Landschap Overijssel. De "horeca 
functie" is een beperkt deel van het 
hoofdgebouw en is een voortzet-
ting van de bestaande "ondersteu-
nende" horecafunctie die binnen 
het geldende bestemmingsplan al is 
toegestaan. Er wordt geen ruimte bij-
gebouwd, de bestaande gebouwen 
blijven intact. Wel worden beperkte 
aanpassingen in de gevel en de da-
ken doorgevoerd om meer daglicht 
binnen te krijgen. Wat betreft de toe-
gevoegde kantoorbestemming kan 
gemeld worden dat ook de provincie 
akkoord gaat mits de kantoorfunc-
tie een duurzame invulling krijgt. Er 
wordt nog gezocht naar een exploi-
tant van de galerie, horeca en de B&B 
invulling.    JM

Landgoed Huize 
Groeneveld
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Sneeuwklokje (Galanthus nivalis)
Als een ijskoude wind met regen, hagel of sneeuw over het Twentse land-
schap jaagt, beginnen onder de grond de bollen van de sneeuwklokjes zich 
te roeren. De stengels banen zich een weg door de aarde; zelfs als er een 
flink pak sneeuw ligt. Binnen een paar dagen kun je dan genieten van bun-
gelende klokjes aan de iele stengeltjes. Het sneeuwklokje is een oud sierge-
was en afkomstig uit de mediterrane streken (Klein-Azië en Zuid-Europa) en 
de gebieden rond de Zwarte Zee. De plant werd later ingevoerd en in ons 
land gekweekt; bijvoorbeeld in stinsen (buitenplaatsen).  Het plantje behoort 
daarom tot stinsenplanten. 

Sneeuwklokjes vind je in heel Europa (behalve in Nederland, Engeland en Scan-
dinavië) in het wild in beschaduwde bossen en struiken en langs beken. Het 
plantje is een overblijvend bolgewas. De bol is de voorraadschuur, waaruit zijn 
voedsel wordt gehaald om vroeg (tussen januari en april) te bloeien. Hij wordt 
dan nog niet gehinderd door de bladeren aan bomen en struiken, die het zon-
licht belemmeren om op de grond door te dringen. De zaadjes uit de vruchten 
vallen meestal vlak bij de moederplant op de grond, zodat zich een kolonie kan 
vormen. Ze bevatten een hoornachtig aanhangsel, dat door mieren gegeten 
wordt. Als de bladeren aan de bomen en struiken komen, dan trekt het sneeuw-
klokje zich weer terug in zijn aardse bolletje. De bloemen van het sneeuwklokje 
lijken wit, maar zijn het eigenlijk niet. Wanneer we een bloemblaadje fijnknij-
pen, komen er glasheldere luchtbelletjes uit, die het invallende licht in alle rich-
tingen weerkaatsen. Dit verstrooide licht zien wij als wit.

Het lieflijke sneeuwklokje is niet zo onschuldig! De bol en het blad bevatten 
giftige stoffen (alkaloïden), die braken en diarree veroorzaken. De bol, die 
afschuwelijk smaakt, kun je niet eten! Ook moet je oppassen voor het wa-
ter, waarin een bosje afgesneden sneeuwklokjes heeft gestaan! De naam 
sneeuwklokje is niet moeilijk te verklaren, gezien de sneeuwwitte, klokvor-
mige bloempjes.  

De geslachtsnaam Galanthus is samengesteld uit het Griekse gale (= melk) en 
anthos (= bloem) en verwijst naar de kleur van de bloemblaadjes. De Latijnse 
soortnaam nivalis (nix = sneeuw) heeft te maken met het groeien in of bij 
sneeuw. In Twente kennen we de namen sneeklökskes en iesbrekkerkes.  

Toen God alles (gras, planten en bloemen) geschapen had, maakte hij ook de 
sneeuw en zei: “De kleur moet ge u zelf maar zoeken, ge dekt toch alles toe”. 
De sneeuw ging naar het groene gras en zei: “geef mij uw groene kleur”, maar 
het gras weigerde. Ook de roos, het viooltje en de zonnebloem wilden hun 
kleur niet afstaan. Zo kwam de sneeuw ten einde raad bij het sneeuwklokje en 
klaagde: “Indien niemand mij een kleur geeft, zo zal ‘t mij gaan als de wind, die 
slechts daarom zo boos is omdat men hem niet ziet!” Het sneeuwklokje kreeg 
medelijden en zei: “Wanneer ge mijn kleur wilt hebben, kunt ge haar nemen.” 
Zo kreeg de sneeuw haar witte kleur en werd de vijand van alle bloemen, be-
halve van het sneeuwklokje.

Volgens een oude legende verscheen na de zondeval een engel in de tuin 
van Eeden en ademde op de gevallen sneeuwvlokken. Nadat de engel ver-
dwenen was, verschenen sneeuwklokjes op die plekken, waar hij gestaan 
had. In de oudheid zag men het sneeuwklokje als een bescheiden lentebode. 
De boodschap, die dit charmante plantje overbracht, was: “Verheug je in het 
heden en verheug je op de toekomst, maar gun nare herinneringen aan een 
donker verleden geen plaats in je hart. Het sneeuwklokje wordt ook wel het 
symbool genoemd van het vertrek van de winter en de komst van de lente. 

Sneeuwklokjes luiden de winter uit!

Sneeuwklokjes prijzen de lentebruid!

Sneeuwklokjes luiden de lente in!

Sneeuwklokjes groeten de  
Meikoningin!

(F. Rutten)

Wiepke van de Vliet

Nog een mooi gedicht van 
N. Voerman (1910):

Bij vroege voorjaarszonneschijn

dan luiden er lieve klokjes klein.

Zij wieg’len zachtjes heen en weer

op slanke steeltjes, rank en teer:

“Bim, bim, bam!”

Maar dwar’len  
vlokken door de lucht,

dan zwijgt dra het 
zachte klokgerucht

tot weer de zonne vriend’lijk lacht.

Dan luiden ze allen lieflijk zacht:

“Bim, bim, bam!”

Het dom’lend bijtje rekt zich uit

en luistert naar klingelend geluid.

’t Verlangt naar warme zonneschijn

en fluistert: “Zou ’t lente zijn?”

“Bim, bim, bam!” 
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Persbericht Entreeopleiding

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

De Stichting Informele Zorg Twente verzorgt voor de derde  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 op het ROC van Twente. 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 opleidings-
kosten worden door SIZ Twente vergoed. Begeleiding door een vaste con-
tactpersoon op school en een vaste contactpersoon bij SIZ Twente. Als je de 
opleiding met goed resultaat hebt afgerond, ontvang je een MBO-diploma 
op niveau 1. De opleiding start 1 februari 2017.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting In-
formele Zorg Twente:  Jacquelien ter Beek: 085-7731720 of per mail:  
j.terbeek@siztwente.nl

STEUNPUNT MANTELZORG ALMELO
EEN HOOFD VOL ZORGEN, MAAR NIEMAND DIE HET ZIET  
Logisch toch dat je voor iemand zorgt die hulp nodig heeft? Vaak wel, maar 
het kan ook moeilijk zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om psychische problema-
tiek. De impact van een psychische ziekte is ook voor naasten/familie groot. 
Als je voor de eerste keer te maken krijgt met de psychiatrie of een (acute) 
opname van je familielid komt er veel op je af. Ook als er al langere tijd een 
diagnose is kunnen er vragen zijn, bv over het ziektebeeld en hoe hiermee om 
te gaan. De consulenten van het Steunpunt Mantelzorg Almelo bieden on-
dersteuning en helpen u graag verder op weg. Omdat zij over een breed net-
werk beschikken kunnen ze ook doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. 

Taboe

Het taboe op het hebben van psychische klachten is nog steeds groot. Voor de 
buitenwereld is het niet altijd zichtbaar als er (ernstige) problemen zijn. Dat neemt 
niet weg dat uw zorgen, angsten, verdriet en soms ook boosheid reëel zijn. 

Bij het Steunpunt Mantelzorg weten 
we dat het delen van zorgen helpend 
kan zijn. Ons belangrijkste doel is dat u 
als mantelzorger gezien wordt en leert 
omgaan met de psychische problema-
tiek van uw naaste. Zodat u op een 
gezonde manier leert zorgen voor uw 
naaste, maar zeker ook voor UZELF!

Cursus en Gespreksgroep

Mantelzorgers GGZ/naastbetrok-
kenen kunnen zich aanmelden voor 
verschillende cursussen en gespreks-
groepen. Naast de cursus ‘de kunst 
van het zorgen en loslaten’ bieden 
we de mogelijkheid om deel te ne-
men aan een gespreksgroep GGZ. 
Ook zijn er bijeenkomsten voor moe-
ders van een kind met autisme (ASS). 
Zodra er voldoende aanmeldingen 
zijn (minimaal vijf deelnemers) star-
ten we weer met een nieuwe groep.

Inloopspreekuur GGZ

Iedere dinsdag tussen 13.00-15.00 
uur kunnen mantelzorgers/familiele-
den vrijblijvend binnenlopen bij het 
Steunpunt Mantelzorg Almelo voor 
informatie, ondersteuning en/of een 
luisterend oor. 

Het Steunpunt is gevestigd op de 
eerste verdieping van MC De Kolk, 
Bornerbroeksestraat 42. Loop gerust 
binnen, wij staan u graag te woord!.

Vrijwilliger worden?

Heeft u tijd en ruimte om iets te doen 
voor anderen? Wij maken graag ken-
nis met u. Wellicht bent u de persoon 
die wij als vrijwilliger kunnen inzet-
ten voor één van onze hulpvragers. 
Door uw inzet kan iemand met (psy-
chische) problemen ondersteund 
worden. U kunt hierbij denken aan 
een praatje maken, samen bood-
schappen doen, of eindje wandelen, 
etc. 

Contact: voor meer informa-
tie of aanmeldingen kunt u con-
tact opnemen met Gerda Wes-
sels via g.wessels@siztwente.nl of  
almelo@siztwente.nl. Telefonisch te 
bereiken via 085-7731720.
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 30 november 2016

In verband met ziekte van voorzitter 
Nico van de Vliet opent Jan Aalden-
berg, vicevoorzitter, de avond en heet 
iedereen van harte welkom. Een spe-
ciaal welkom is er voor onze nieuwe 
wijkwethouder Christien van Wijk. 

Het woord is vervolgens aan Jolanda 
Borggreve (1e aanspreekpunt) van 
Buurtbemiddeling Almelo. Buurtbe-
middeling is gestart per 1 juli 2016 
en is opgericht door de Gemeente, 
politie en de woningstichtingen St. 
Joseph en Beter Wonen. De buurt-
bemiddelaars, thans 15 actief, zijn 
er voor de huis- en tuinproblemen. 
Criminaliteit, drugsoverlast e.d. zijn 
voor professionals zoals politie. 
Iedereen in Almelo kan zich aan-
melden voor hulp. Men kan Buurt-
bemiddeling bereiken via telefoon-
nummer: 0648459112 of via info@
buurtbemiddelingalmelo.nl Bij hulp-
vragen schakelt de coördinator een 
bemiddelaar in. Bemiddelaars gaan 
altijd met z’n tweeën op pad. Bij twij-
felgevallen kan ook de wijkagent 
ingeschakeld worden. De bemidde-
laars bestaan uit alle lagen van de 
bevolking, dus ook meertaligen. De 
bemiddelaars gaan niet in de eigen 
wijk aan de slag. 

Jan bedankt Jolanda en geeft het woord 
aan de wethouder Christien van Wijk.

Zij stelt zichzelf eerst kort voor. Ze 
verklaart blij te zijn met het wethou-
derschap over een aantal wijken, zo-
als de Ossenkoppelerhoek. Een ieder 
kan haar rechtstreeks benaderen of 
via Sylvia Schuite. Gerda Kleinburink 
drukt de welhouder nog op het hart 
om buslijn 26 voor de wijk te behou-
den, gezien het grote aantal ouderen 
in de wijk. Antwoord Christien van 
Wijk: de gemeente heft geen buslij-
nen op. Dat is een zaak van de ver-
voersbedrijven. De Gemeente kan 
wel een oproep doen , maar geen 
beslissingen nemen. 

Hierna is het woord aan Paul Sijtema 
van de Brandweer Twente. Hij geeft 

voorlichting over brandveiligheid. 
De Brandweer Twente is 24/7 – 365 
dagen bereikbaar, heeft 275 be-
roepskrachten en 750 vrijwilligers. 
Het verzorgingsgebied omvat 31 
kazernes en ± 625.000 bewoners. 
Bij brandveiligheid moet men in 1e 
instantie denken aan rookmelders, 
deze zijn zeer belangrijk. Rook ver-
spreidt zich namelijk door het hele 
huis en kan ons in onze slaap over-
vallen. We raken dan bewusteloos en 
stikken. Rookmelders moet men 1x 
per maand testen. Houd er bij rook-
melders rekening mee, dat kinderen 
tot 12 jaar niet wakker worden van 
het alarm. De juiste plaats voor een 
rookmelder is aan het plafond en ± 
0,5 mtr uit de muur. De beste plek is 
aan het plafond in de vluchtweg tus-
sen keuken/kamer/voordeur of tus-
sen slaapkamer voordeur. De vlucht-
weg (dus ook trappen) moet men vrij 
houden van obstakels. Het is aan te 
raden bij de voor- en/of achterdeur 
een zgn. vluchtsleutel neer te han-
gen. Kies bij meerdere bewoners een 
vaste verzamelplek buiten om na te 
kunnen gaan of iedereen het pand 
tijdig heeft kunnen verlaten. Een 
paar belangrijke zaken:  elektrische 
apparatuur alleen gebruiken als men 
thuis is; tv’s (speciaal de oude model-
len) uitdoen en niet op stand-by laten 
staan; grote apparaten rechtstreeks 
op het stopcontact aansluiten; elek-
trische dekens nooit opvouwen maar 
oprollen. Bij vlam in de pan: deksel 
er op of blusdeken gebruiken; nooit 
water gebruiken; bij het koken bij de 
pan blijven; afzuigkap uitzetten (kan 
echter niet bij mechanische afzui-
ging). Van slaapkamers bij voorkeur 
de deuren open laten staan, anders 
komt de rook niet bij  de rookmelder. 

Na de pauze. Vraag: is het verstandig 
de oplader van de mobiele telefoon 
in het stopcontact te laten als de te-
lefoon er zelf niet op is aangesloten? 
De originele opladers zijn behoorlijk 
veilig, maar de goedkope exempla-
ren kunnen wel risico opleveren. Het 
beste is om als de telefoon is opgela-

den, de stekker uit het stopcontact te 
halen. Hierna geeft de heer Sijtema 
nog tips inzake openhaarden en de 
koolmonoxide wat bij verbranding 
vrij komt. Ventilatie is heel belang-
rijk. Brandwonden koelen met (niet 
te koud) water. Kledingbrand: rollen 
over de grond en dan eerst water, de 
rest komt later. Geen kleding verwij-
deren. De brandweer doet ook wo-
ningchecks. Bij brand altijd 112 bellen. 

Jan bedankt Paul en geeft het woord 
aan Sylvia Schuite. Zij heeft echter 
geen nieuwe ontwikkelingen te mel-
den. Het verslag van de vorige wijk-
platformavond wordt goedgekeurd

Veurbode: De Veurbode dreigt per 
mei 2017 te stoppen, indien er geen 
nieuwe mensen komen om te hel-
pen met bv schrijven, redactie, enz. 
Joop Martens stopt per 1 mei met de 
werkzaamheden voor de Veurbode. 

Verkeer en Milieu: De paaltjes aan de 
rechterzijde bij de zijstraten van de Rem-
brandtlaan zijn inmiddels verwijderd. 
Verder geen nieuwe ontwikkelingen.

Rembrandtfiësta: Het Rembrandtfi-
esta gaat in 2017 hoogstwaarschijn-
lijk niet door. De hoofdreden is het 
gebrek aan bestuursleden. Voor de 
2 overgebleven bestuursleden is het 
onmogelijk om alleen het fiësta te or-
ganiseren. Mary Schumer pleit voor 
een brandbrief in de media voor een 
oproep voor nieuwe bestuursleden. 

Joop Martens komt nog met een po-
sitief bericht: Het bloeiende fietsen-
project kan nog doorgaan tot medio 
2018 door subsidie en financiering. 

Jan Aaldenberg: Accres heeft voor 
het beheer van de wijkcentra verlen-
ging gekregen van 2 jaar. Nu maar af-
wachten hoe dit zich verder ontwik-
keld. Aangezien de rondvraag niets 
oplevert sluit Jan de vergadering 
en nodigt iedereen uit om even na 
te praten onder het genot van een 
drankje.        HB



Thema

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

woensdag 22 maart 2017 om 19.30 uur in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat

“Woonontwikkeling in de wijk” 

De woningstichtingen Beter Wonen en St. Joseph zullen u deze 
avond uitleg geven over de plannen die zij hebben met de wijk 

en dan onder andere  gericht op Duurzaam Wonen. 

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 22 maart een uitgebreide agenda voor u beschikbaar. 
U bent deze avond van harte welkom.- Hans Bijker
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Dit jaar was het zover! Een  
Halloweentocht in onze wijk. 

Halloween word in verschillende 
wijken in Almelo al jaarlijks gevierd. 
En ook door buurtverenigingen in 
onze wijk, maar dit jaar deden wij 
ook mee. En wat een succes! Enkele 
ouders en Scoop welzijn hebben sa-
mengewerkt om een avondvullend 
programma aan te kunnen bieden. 

De stroom met kinderen die mee wil-
den liep tot ver na de sluiting om in 
te schrijven door maar ook de snoep-
huizen bleven zich aanmelden. Het 
begon allemaal met enthousiaste 
volwassen en eindigde met dol en-
thousiaste kids. 

Het begint om 17:15 met een inloop 
bij het wijkcentrum. Daar was een 
klein spookhuis gecreëerd waar kin-
deren door heen konden lopen. 

Voor de wat angstigere kinderen was 
een rustiger entree. 

Op de muur bij de ingang werd een 
heuse Halloween kinderfilm gepro-
jecteerd met spannende muziek 
en al. Om 17:30 werd er in de zaal 
een spannend verhaal verteld door 

Roodkapje om een beetje een span-
nende sfeer te creëeren en vanaf 
18:00 werden de kinderen in groep-
jes de wijk in gestuurd. Met een plat-
tegrond waar de snoephuizen op 
stonden konden de kids een route 
uitstippelen. 

Van Scoop uit liepen er verklede men-
sen door de wijk en er was een ranja 
en verrassingspunt. Sommige huizen 
hadden er ware Halloweenhuizen 
van gemaakt met rook, lasers, muziek 
of verklede griezels. Er waren prijzen 
voor de beste verklede jongen/meis-
je en aangeklede huis. Na de tocht 

was er nog een disco voor de kids en  
koffie en thee voor de ouders/bege-
leiders. 

Dit jaar was een proefjaar maar als dit 
een voorbode is voor komende jaren 
gaat dit een spectaculaire activiteit 
worden. Het resultaat hier in huis 
was een berg snoep en dikke glim-
lachen op de koppies. Maar 's nachts 
toch ook wel wat nachtmerries.  
Maar dat was het meer dan waard!

A.M.

Halloween in onze wijk 
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Het waren met name ouders, 
vrienden(innen) en belangstellende 
uit de wijk Beeklust, Groeneveld en 
Ossenkoppelerhoek, die aanwezig 
waren bij de opening van de exposi-
tie in het gemeentehuis woensdag 9 
november. 

Onder hen ook onze wijkwethouder 
Christien van Wijk. De presentatie be-
trof de werkstukken die gemaakt zijn 
door een veertigtal leerlingen uit de 
groepen zes en zeven van tien Alme-
lose basisscholen op het Rembrandt-
fiësta van 4 juni. Het thema wat hen 
was voorgehouden was: “mijn stad, 
wat vind ik mooi in Almelo”. In de 
grote tenten op het Rembrandtveld 
werden die 4e juni de jonge kunste-
naars begeleid door acht professio-
nals en meer dan tien vrijwilligers. 

Met fraai

Opening expositie Rembrandtschildertjes
 Rembrandtbaretje mochten de kin-
deren onder begeleiding van de 
Stadsomroeper een soort van ere-
ronde langs hun schilderijen in het 
Stadhuis lopen. De expositie werd ge-
opend door Yvonne Hogt, regioma-
nager van de Kaliber Kunstenschool. 

Zij vertelde de aanwezigen ook dat 
een kleine jury uit het midden van 
de professionals, waaronder Marja 
van Elsberg en Carla Vons, een tiental 
kinderen selecteert om tien lessen te 
volgen bij de Kaliber Kunstenschool. 
De insteek daarvan is die kinderen 
een bredere inkijk in de wereld van 
de schilderkunst te bieden, verschil-

lende technieken uit te proberen en 
te stimuleren met die hobby door te 
gaan. Alle jonge kunstenaars kregen 
als cadeautje voor hun inzet een sti-
muleringspakket met schilder attri-
buten. Een leuke happening en som-
mige echt leuke schilderstukken!!  
(Zie de foto’s !! )       JM

Bent u mantelzorger en heeft u be-
hoefte aan een goed gesprek met 
gelijkgestemden, even een moment 
voor jezelf of wilt u lekker even ont-
spannen onder het genot van een 
kop koffie? Het MantelZorgCafé 
opent deze maand weer haar deuren 
bij het Huis van Katoen & Nu. 

In februari organiseren wij in het 
Mantelzorgcafé weer een lunch, waar 
u tegen betaling van €2,50 ook ge-
bruik van kunt maken. Gastvrouwen 
en gastheren heten u van harte wel-
kom en helpen u waar nodig. Heeft 
u specifieke vragen of wilt u gewoon 
wat advies over alles wat met man-
telzorg te maken heeft? Onze man-
telzorgconsulent staat voor u klaar! 
Ook als u even een boodschap moet 
doen of even lekker wil shoppen zijn 
er vrijwilligers aanwezig om u te hel-
pen. U bent van harte welkom, met 
of zonder zorgontvanger!

Op donderdag 2 februari van 11.00 
uur tot 13.00 uur bij het Huis van 
Katoen & Nu. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met SIZ 
Twente, tel. 085-7731720.

MantelZorgCafé in 
Almelo

Beste wijkbewoners, 

In de week voor kerstmis heb-
ben wij een enquête gehouden 
om te bepalen welke vormen van 
overlast jullie ervaren rondom het 
Vincent van Goghplein. Allen be-
dankt voor de medewerking!! Uit de 
enquête is naar voren gekomen dat 
het parkeergedrag aan de voorzijde 
van de Dekamarkt, de kant van de 
Windmolenbroeksweg, een belang-
rijk aandachtspunt is. Daarnaast als 
aandachtspunt de scholieren van 
het ROC, die afvaloverlast veroor-
zaken. Hier gaan wij, politie Almelo, 
de komende weken extra aandacht 
aanbesteden! Mocht je afvaloverlast 
ervaren van scholieren van het ROC, 
neem dan contact op met het aan-
spreekpunt van het ROC meneer We-
tering, bereikbaar op 0546 - 80 97 00. 
                       Politie Almelo

Bericht van de politie Almelo
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In de vorige Veurbode heb ik mij via 
een heel prettig  interview met Joop 
Martens aan u mogen voorstellen. Ik 
was toen nog maar kort “aan boord” 
in het college en had mijn taak als 
wijkwethouder Ossenkoppelerhoek 
nog maar net opgepakt. Inmiddels 
raak ik aardig ingewerkt en ingebur-
gerd in deze prachtige wijk. Ik heb 
al veel bewoners en professionals  
mogen ontmoeten en veel inspire-
rende verhalen over het wonen en 
werken in de wijk kunnen beluisteren. 

Zoals u weet heeft de organisatie 
van Rembrandtfiësta op dit moment 
moeite om met name het bestuur-
lijke gedeelte rond te krijgen. Tijdens 
het Rembrandtfiësta zelf kan men 
elk jaar weer rekenen op een grote 
groep vrijwilligers; dat is natuurlijk 
geweldig.  Zo’n groot evenement 
brengt echter in de voorbereiding 
ook veel werkzaamheden met zich 
mee en het bestuur heeft aangege-
ven daarin versterking te kunnen 
gebruiken. Ik ben met hen in ge-
sprek om te kijken hoe we daarmee 
kunnen helpen. Heel graag doe ik bij 
deze ook nog een oproep om u te 
melden als u denkt een bijdrage te 
kunnen leveren aan de organisatie 
van dit fantastische festijn. U kunt 
dan contact opnemen met Willem 
Kruithof: 06 23052135.

Wellicht heeft u in de krant gele-
zen dat het voornemen bestaat de 
herfstkermis in september van dit 
jaar plaats te laten vinden op het 
Rembrandtveld. De omwonenden 
zijn daarover inmiddels geïnfor-
meerd. Ik denk dat het fijn is te mer-
ken dat het Rembrandtveld op deze 
manier steeds meer z’n functie als 
evenemententerrein krijgt.

U heeft onlangs een wijkkalender in 
uw brievenbus ontvangen; een mooi 
initiatief van zowel bewonersgroepen 
als wijkfunctionarissen om de activi-
teiten in de wijk op een leuke wijze 
te beschrijven. We hopen dat u deze 
kalender veel gaat gebruiken! Mocht 
u hier een reactie of aanvulling op wil-
len geven dan horen wij dat graag! 

Van de wijkwethouder Christien van Wijk
Zoals op de achterkant van de kalen-
der aangegeven kunt u hiervoor te-
recht bij Anne Marie Pleyhuis. 

Zoals u uit vorige edities weet wordt 
er gezamenlijk gekeken naar een in-
vulling van het veld naast bassischool 
De Compaan. Bewoners, leerlingen 
uit de leerlingenraad, de oudercom-
missie, kinderwerk, Scoop welzijn en 
de gemeente buigen zich over de 
verdere  invulling. De ideeën over een 
hondenspeelplaats en een speeltoe-
stel worden op dit moment verder 
uitgewerkt. De werkgroep hoopt u op 
enig moment in het late voorjaar/be-
gin zomer uit te kunnen nodigen voor 
feestelijke ingebruikname!

Rest mij u nog maar eens te wijzen 
op het wijkspreekuur; iedere laatste 
woensdag van de maand van 9.30-
11.30 uur zijn Anne Marie Pleyhuis- 
en/of Ptissam Tazi, Henk Buis en  
Sylvia Schuite aanwezig in de  
Driehoek.

Hebt  u ideeën, opmerkingen, mooie 
plannen voor uw straat of wijk; kom 
dan vooral eens een praatje maken 
met deze wijkfunctionarissen. Zij 
helpen u graag op weg. Ik hoor ook 
graag via hen wat er speelt in de Os-
senkoppelerhoek dus neem vooral 
de gelegenheid  om hen te informe-
ren over wat u bezighoudt.

Christien van Wijk

Gespreksgroep voor 
mantelzorgers van 
mensen met dementie

In 2017  gaat er weer een  gespreks-
groep voor mantelzorgers van de-
menterenden van start in MC de Kolk, 
Bornerbroeksestraat 42 in Almelo, vijf 
bijeenkomsten op de dinsdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur. Deze groep 
biedt mantelzorgers de mogelijkheid 
om met maximaal vijf andere man-
telzorgers ervaringen te delen. In de 
groep wordt met elkaar gesproken 
over de verschillende aspecten van 
het mantelzorger zijn. Door de zorg 
die er is voor de ander, kan de mantel-
zorger makkelijk zichzelf uit het oog 
verliezen. In de ontmoetingsgroep is 
er weer even aandacht voor de man-
telzorger.  De groep staat onder de 
deskundige leiding van dhr. André 
Zandbelt, geestelijk verzorger en er-
varingsdeskundige.  

Voor meer informatie en aanmelding, 
op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 
uur, tel: 085-7731720 of door het stu-
ren van een email naar  j.terbeek@
siztwente.nl  o.v.v. gespreksgroepen 
dementie.

Rembrandt Fiësta

Het bestuur ( wat er nog van over 
is ) is voornemens toch een Rem-
brandt Fiësta te organiseren en wel 
op de data 19 en 20 mei van dit jaar. 

Zet het vast in uw agenda; let op 
nadere berichtgeving in de krant en 
misschien nog wel in de volgende 
Veurbode!!!!
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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



Veurbode 2016 9

Reguliere bestuursvergaderingen 
wijkplatform  
Deze vinden in principe 
plaats in het wijkcentrum.

Woensdag 11 januari  - 19.30 uur

Woensdag 8 februari  - 19.30 uur

Woensdag 8 maart  - 19.30 uur

Woensdag 5 april  - 9.30 uur

Woensdag 10 mei  - 19.30 uur

Woensdag 7 juni  - 19.30 uur

Woensdag 5 juli  - 19.30 uur

Woensdag 6 september  - 19.30 uur

Woensdag 4 oktober - 19.30 uur

Woensdag 8 november - 19.30 uur

Woensdag 6 december - 19.30 uur

Wijkplatformbijeenkomsten 
Deze vinden in principe plaats in het 
wijkcentrum. Aanvangstijd is 19.30 uur 

Woensdag 22 maart 

Woensdag 14 juni 

Woensdag 13 september

Woensdag 29 november

Sluitingsdata Veurbode

3 mei

Vergaderschema 2017
Vorig jaar is er contact geweest tussen enkele bewoners en de gemeente over 
de regenwateroverlast in het Groeneveld. Als gevolg van de aanleg van de ge-
luidswal rond het Groeneveld is in het laagstgelegen deel – bij de bocht in de 
geluidswal - de hemelwaterafvoer dichtgedrukt. Daardoor stroomt bij zware 
buien bij een aantal huizen het water de kruipruimte in. De gemeente kent dat 
probleem en heeft in het verleden al enkele maatregelen genomen: de aanleg 
van een sloot van enkele meters lang aan het eind van de Schöppe en de Delle. 
Die sloot heeft de weidse naam “wadi” gekregen en is bedoeld om het regen-
water tijdelijk te bergen. Ook heeft de gemeente een afvoerbuis laten aanleg-
gen die het water onder de geluidswal door uiteindelijk naar de Nieuwe Graven 
zou moeten afvoeren. Helaas zijn daarbij enkele zaken fout gegaan (zie de foto): 
de afvoerbuis ligt te hoog (waardoor de wadi al aardig vol staat als de bui nog 
moet beginnen), de afvoerhoek is verkeerd (het water stroomt naar binnen, 
de wijk in, in plaats van naar buiten). Maar de wadi kan ook nauwelijks goed 
werken want de toevoersloten zijn al jaren dichtgeslibd. Dat gaat om de sloten 
langs de Kooikersweg en de twee duikers onder de Delle door.

In de gesprekken tussen enkele bewoners en ambtenaren heeft de gemeente 
toegezegd aan de problemen aandacht te zullen besteden. Inderdaad is in 
het najaar de “wadi” grondig schoongemaakt en is er een begin gemaakt met 
het herstel van de sloten en duikers langs de Kooikersweg. Eén van de duikers 
functioneert nu weer zoals het hoort. We zijn de gemeente zeker dankbaar 
voor hun werk tot nu toe.

We nemen aan dat de gemeente het nu begonnen werk aan de wadi en de 
sloten ook zal afmaken. Een belangrijk punt is nog de afvoerbuis. De gemeen-
te ziet ook wel dat de afvoerhoek verkeerd is maar heeft tegelijkertijd aange-
geven dat men graag de buis op ongeveer halve hoogte in de wadi wil laten 
zitten: de gemeente zou daar graag een vijvertje zien ontstaan. Wij hebben 
duidelijk aangegeven dat wij als wijkbewoners daar niet op zitten te wachten: 
de buis moet gewoon doen waarvoor hij bedoeld is: hemelwater zo snel mo-
gelijk afvoeren. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we u daarover 
informeren.

FdM 

Wateroverlast in het Groeneveld

De eerste dagen van 2017 zijn voorbij, 
dat geldt voor iedereen en dus ook voor mij.  

Met nog een dikke 300 dagen 
om aan de vrede bij te dragen.

Dan is wat meer begrip en respect´t eerste ding 
voor stadgenoot, wijkbewoner en ook vreemdeling 

al een wereld van verschil.  
Dat is eigenlijk wat ik voor een ieder wil !

Bewust van vrede, vriendschap en geluk 
is het zien van wreedheid en alles stuk 

een reden te meer om te zien naar elkaar!  
Te beschouwen als motto voor het komend jaar.

Vrede toegewenst aan u, aan hen ver weg en ook hier 
met voor iedereen een Happy New Year !!!!

JM
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Dat was verdraait dichtbij, de brand 
in de flat aan de P.C. Boutensstraat. 
Omdat de brandweerkazerne aan de 
Henr. R. Holstlaan, bijkans tegenover 
ons huis staat, zijn we wel gewend 
aan het geluid van met sirene wegrij-
dende brandweer auto’s. 

Mijn nieuwsgierigheid, en ik weet 
niet waarom, was afgelopen zater-
dag 26 november zo groot dat ik 
toch even de jas heb aangedaan en 
naar buiten ben gegaan. Gelukkig 
waren de bewoners niet thuis, hoor-
de ik later. Nog weer later stond in de 
krant dat wellicht de Kerstverlichting 
door kortsluiting de oorzaak zou zijn 
geweest. Linke soep dus dit soort 

sfeerverlichting voor de gezelligheid 
bij weggaan te laten branden. Van 
gezelligheid was bij thuiskomst van 
deze bewoners bepaald geen sprake 
meer!!!! 

JM

BrandDag van de Ondernemer

MKB-Nederland roept vanaf dit jaar 
elke derde vrijdag van november uit 
tot Dag van de Ondernemer. “Met 
de Dag van de Ondernemer willen 
we ondernemers expliciet bedanken 
voor hun bijdrage, durf en doorzet-
tingsvermogen", aldus landelijk voor-
zitter Michaël van Straalen. 

Dat was dit jaar dus vrijdag 18  
november. Ondernemers verdienen 
een dag waarop ze worden bedankt 
voor hun lef en doorzettingsvermo-
gen. Dat kon ik vinden op de website 
van de MKB Nederland, zoals u weet 
staat dat voor Midden en Klein Be-
drijf, een organisatie die de belangen 
van de daarbij aangesloten meer dan 
4 miljoen leden behartigt. 

In Almelo heeft de MKB een plan 
met een tiental punten ter verster-
king van het ondernemersklimaat 
aan de gemeente aangeboden. Er 
wordt o.a. gepleit voor een beter 
aanbestedingsbeleid en het – mis-
schien wel daarvoor – het opnieuw 
instellen van een adviescommissie 
Handel, Ambacht en Diensten in de 
gemeente. Vanuit onze contacten 
met de bedrijven in onze wijk, die 
desgevraagd graag bereid zijn te hel-
pen, wil de redactie van de Veurbode 
graag aandacht besteden aan die on-
dernemers. Ik geeft het graag toe, de 
wijkkrant heeft belang bij een goede 
verstandhouding met de winkeliers. 
En met name met de winkeliers die 
het financieel mede mogelijk maken 
dat u die wijkkrant ontvangt. 

Wij allen in de wijk kunnen hen het 
beste bedanken door er met regel-
maat de boodschappen en inkopen 
te doen. Het is een bekend feit dat de 
leegstand van winkels – dus failliete 
eigenaren – voor het overgrote deel 
wordt veroorzaakt doordat mensen 
hun inkopen doen via een website. 
Dag van de Ondernemer moet dus 
eigenlijk zijn “dag vóór de winkel”!! 
Wat mij betreft is dat elke dag zo, ik 
zie ze graag! 

JM

NU OF NOOIT

Voor eind mei 2017 moeten de volgende vacatures zijn ingevuld anders is 
begin juni 2017 einde wijkkrant de Veurbode !!!!

Gezocht iemand, die een beetje tijd wil stoppen in het bij derden vergaren 
van stukjes tekst voor de Veurbode of hen er toe overhalen. Het zelf schrijven 
van kleine teksten kan ook een optie zijn. De tijd die u daarvoor kwijt zult 
zijn is natuurlijk afhankelijk van uw eigen efficiënt handelen, maar gemiddeld 
twee uur in de week. Het beschikken over een computer en daarmee kunnen 
omgaan is wel een voorwaarde.

Er wordt ook iemand gezocht die verantwoordelijk wil zijn voor het contact 
met de drukker en met de mensen, die de distributie van de wijkkrant verzor-
gen. Daarbij hoort o.a. ook de betaling voor die distributie. Twee a drie uur en 
dat vier keer per jaar. 

Bovendien is er iemand nodig die tijd wil steken in het benaderen van  
winkeliers en/of andere zakenmensen om een advertentie te plaatsen van een 
bepaalde grootte en voor een bepaalde termijn voor een vooraf vastgelegde prijs. 

Ander werk, en ondergetekende die de houdbaarheidsdatum (80) is over-
schreden, het redactieteam is gereduceerd tot bijna nul, reden voor deze  
oproep!!

Helaas hebben wij, als redatieleden, het moeilijke besluit moeten nemen 
dat indien er geen nieuwe redactie leden bijkomen, de Mei uitgave van de 
Veurbode de laatste zal zijn. Naar meer dan 40 jaar houdt de Veurbode dan 
op te bestaan!......Willen we dat?

Dit betekent dus: geen informatie over het wijkplatform, geen informatie over 
wat er allemaal in uw wijk speelt, geen informatie over de actievteiten van het 
wijkcenturm De Driehoek...enz...enz. 

JM



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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Democratie
Het is een bestuursvorm waar het be-
stuur door een meerderheid van een 
bevolking gekozen wordt en waar-
bij die bevolking de leiders (een be-
stuur) op het rechte pad houdt door 
de mogelijkheid dat bestuur weg te 
sturen als een meerderheid van die 
bevolking het niet meer eens is met 
dat bestuur. 

Het woord komt oorspronkelijk uit 
het Grieks, waar demos staat voor 
volk en kratein voor regeert. Kortom 
een vorm van bestuur waar mensen 
met elkaar besluiten wat, waar en 
hoe. Zo’n democratie hebben we ook 
in de wijk Beeklust, Groeneveld en 
Ossenkoppelerthoek. 

Het is het wijkplatform, dat vier keer 
per jaar bijeenkomt en waar aan deze 
wijk gerelateerde zaken worden be-
sproken en zo nodig door stemming 
wordt vastgesteld. Praat mee voor-
dat er over u gesproken wordt!!! Het 
is een bijeenkomst waar ook verte-
genwoordigers van de gemeente, de 
politie en Beter Wonen meestal aan-
wezig zijn. In de pauze of in de nazit 
is gesprek op individueel niveau ook 
mogelijk met deze vertegenwoordi-
gers! Komen dus !!

 Woensdag 22 maart aanstaande 
is er weer zo’n democratische wijk-
platformbijeenkomst, 19.30 uur in 
het wijkcentrum aan de Jan Toorop-
straat. 

JM

We hebben in onze wijk drie  
Scoutinggroepen, waarvan er één al 
langer dan 100 jaar bestaat!! Zelf lid 
vanaf 1949 – en er zijn er die nog lan-
ger lid zijn – sjouwen we niet meer 
door het bos of puzzelen met een 
ingewikkelde routekaart, laat staan 
zelf brood bakken in een bus met 
rondom gloeiende restjes hout of 
dennenappels. Ik kan u zeggen dat 
gebeurt nog steeds bij de actieve 
scoutingjeugd! Nog een beetje be-
trokken als bestuurder en hulp op 

de achtergrond. Het deed me goed 
recent in de krant te lezen dat onder-
zoekers van de Universiteit van Edin-
burgh bij het analyseren van gege-
vens van 10.000 Britten geboren na 
1958 het volgende vonden. 

Een kwart van die 10.000 was lid ge-
weest van de Scouting. Vergeleken 
met de mensen, die geen lid waren 
geweest, hadden ze 15% minder last 
van mentale problemen zoals ang-
sten. Het toont aan volgens de on-
derzoekers dat er zaken als zelfred-
zaamheid en samenwerken binnen 
die Scoutingactiviteiten mede tot 
ontwikkeling komen. Het heeft een 
positief effect op de sociale vaardig-
heden en het omgaan met spannin-
gen heeft de chef van het onderzoek-
steam van genoemde Universiteit, 
dr. Chris Dibben, gezegd. 

Als dat geen opsteker is! Dat ik zelf 
aardappels en inmiddels nog veel 
meer durf te koken heb ik altijd, voor 
mijn gevoel, te danken gehad aan de 
eerste en soms mislukte poging op 
de padvinderskampen. Dat ik koken 
ook nog echt leuk vind, daar kan ik 
geen reden voor bedenken. Smul-
paap van jongs af aan, misschien??

JM

Het bestuur van het wijkplatform Os-
senkoppelerhoek, Beeklust en Groe-
neveld bestond op 1 januari 2016 
uit 12 personen en 3 andere deelne-
mers, t.w. 2 vertegenwoordigsters van 
Scoop/Welzijn - AnneMarie Pleyhuis 
en Ptissam Tazi - en de stadsdeelcoör-
dinator van de Gemeente Almelo Syl-
via Schuite. Begin 2016 heeft het be-
stuur afscheid genomen van Ptissam 
Tazi van Scoop/Welzijn, aangezien 
zij voortaan werkzaam is in de Wier-
dense Hoek. Tevens werd in maart tij-
dens de wijkplatformavond afscheid 
genomen van 4 bestuursleden, t.w. 
Angelina Hoogenkamp, Gerda Klein-
burink, Joop Martens en Dick Tanate 
(vertegenwoordiger van de Molukse 
gemeenschap). Voor Dick Tanate is 
inmiddels een nieuwe vertegenwoor-

diger gevonden in de persoon van 
Lucas Alfons. Het bestuur van het 
wijkplatform heeft 11 maal verga-
derd. Daarnaast heeft het bestuur 4 
wijkplatformavonden georganiseerd; 
3 in het wijkcentrum De Driehoek en 
1 in het Mr. Siebelinkhuis. Het thema 
van de avond in het Mr. Siebelinkhuis 
was “Senioren in beweging”.

De avond was zeer goed georgani-
seerd en men is zeer gastvrij ontvan-
gen. De opkomst van wijkbewoners 
lag helaas erg laag. De overige the-
ma’s van de avonden in het wijkcen-
trum waren achtereenvolgens “Wa-
ter in de wijk”, “Veiligheid in de wijk” 
en “Veiligheid in en om het huis”. Op 
de wijkplatformavonden waren resp. 
47, 20, 28 en 29 wijkbewoners en an-
dere belangstellenden aanwezig. Op 
het thema “Water in de wijk” heeft de 
Gemeente snel en goed gereageerd. 
Het wijkplatform ontving in decem-
ber 2016 nog een gift van € 1.000 van 
het Projectenfonds van de Rabobank 
voor het fietsenproject ( de bloeien-
de fietsen). De commissie fietsenpro-
ject, werkzaam onder de supervisie 
van het wijkplatform, heeft de werk-
zaamheden en de verantwoordelijk-
heid over het project in zijn geheel 
overgenomen na terugtrekking van 
de gemeente en Soweco.

In het bestuur van het wijkplatform 
zitten vertegenwoordigers van de vol-
gende werkgroepen c.q. commissies: 
Verkeer en Milieu, Almelooose Cuyp, 
Rembrandtfiësta en de Veurbode. De 
werkgroep Verkeer en Milieu heeft re-
gelmatig contact met de Gemeente 
over knelpunten in de wijk. Op het 
veld van de Almelooose Cuyp werd 
2 x een Turkse activiteit gehouden. 
Door de werkgroep Rembrandtfiësta 
wordt jaarlijks eind mei/begin juni op 
het Rembrandtveld het multicultu-
rele Rembrandtfiësta georganiseerd. 
Door de inzet van de vele vrijwilligers 
en mede door het mooie weer was dit 
een enorm succes.

De wijkkrant de Veurbode ver-
schijnt 4 x per jaar.

HB

Jaarverslag 
Wijkplatform 2016

Scouting
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Activiteiten in het 
wijkcentrum
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 belangstelling 
om uw kunstwerk(en) onder de aan-
dacht van een breed publiek te bren-
gen neem dan contact op met het be-
heer van De Driehoek, 0546 - 45 77 42. 

BINGO Meestal wordt er iedere eer-
ste vrijdagavond van de maand in 
De Driehoek een gezellige bingo 
gehouden. Er zijn vele leuke prijzen. 
te winnen Aanvang 19.30 uur, zaal 
open om 19.00uur. Info de heer Ge-
rard Bloemendaal tel 06 481 737 57.

KOERSBAL Koersbal is een sport 
waarbij wordt gespeeld op een vil-
ten mat waarop de spelers de ballen 
in de ‘juiste koers' proberen te rol-
len. 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 groepen. Wilt 
u een dergelijke cursus organise-
ren of een ruimte huren,  neem dan  
contact op met beheer 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 

ZWINGKOOR Elke donderdagavond 
repeteren de dames van het zwing-
koor info: mvr Oude Geerdink 06-
39116118

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 
SCOOPwelzijn tel. 06 124 993 22 of  
i.askes@scoopwelzijn.nl.

BILJARTEN Op maandagavond 
wordt er  gebiljart door enkele 
buurtbewoners, u bent van harte 
welkom om een balletje mee te 
stoten. Info neem contact op met:  
dhr.F. Revenboer tel.0546-768657 

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.

KLEURRIJKKOKEN Kleurrijkkoken is 
een kook activiteit .van mensen uit en 
voor mensen in deze wijk. Het koken/
eten vanuit verschillende culturen 
vindt één keer per maand. Voor infor-
matie neemt u contact op met : Anne-
marie Pleyhuis 06-23929004 .

Omdat De Driehoek is voorzien van 
een mooie en goed uitgeruste eet-
keuken is er ruimte voor dergelijke 
activiteiten. Wilt u een kookactivi-
teit organiseren  neem dan contact 
op met beheer. Op dit moment zijn 
er nog 2 andere kookactiviteiten in 
De Driehoek: KOKEN MET JOOP– tel. 
0546-851055, en DE BUURVROUW 
VOOR INFO: www.debuurvrouw.nl

AB-HULP heeft in de De Driehoek 
een ruimte met 2e hands kleding 
elke woensdagochtend vanaf 10.00 
uur tot 15.30 uur geopend en elke 
donderdag is er krea bea van 14.00 
tot 16.00 U. Aansluitend  begint de 
kookgroep DE BUURVROUW  info en 
aanmelden via 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 op-
nemen met Patricia Kuster  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 langs ko-
men;   elke laatste woensdag van de 
maand van 09:30 tot 11:30 .

VERDERE GEBRUIKERS ZIJN O.A. TSN 
– ROC - SCOOP WELZIJN – WIJKPLAT-
FORM – JONG EN VRIJ – POST.NL – 
Avelijn – DNO - ZORGUNIQEU – RIBW-
SIZ TWENTE -EN VELE ANDEREN

VOOR INFO WIJKCENTRUM DE DRIE-
HOEK 0546-457742

Bezoek van Sinter-
klaas aan de wijken  
eind november
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Van de redactie
Het is gewoon angstig om vast te 
stellen dat we al weer bijna drie 
maanden verder zijn dan onze 
uitgave van november 2016. Al 
weer ruim 16 jaar verder dan de 
eeuwwisseling, die vooraf werd 
bestempeld als de ondergang van 
de wereld of op z’n minst met een 
giga storing van alles wat met te-
lefonie en andere communicatie 
te maken had. Niets van dat alles, 
’t kuult en löp was lös …..

Dat laatste is niet van toepassing 
op onze papieren Veurbode, die 
u de afgelopen ruim veertig jaar 
hebt ontvangen. We doen in dit 
nummer nog eens een laatste op-
roep “help ons met het vervullen 
van een paar vrijwilligerstaken”. 
Zie pagina 10! Bij niets doen, bij 
niet reageren door mensen uit de 
wijk, het niet opdagen van paar 
mensen van goede wil die iets 
van de klus overnemen dan is het 
einde van deze wijkkrant absoluut 
eind mei van dit jaar een feit!!! Het 
zijn nare en verdrietige regels, er is 
volgens ons niets naarder dan op-
stappen en zien dat het niet door-
gaat, dat dit alles stopt. Misschien 
niet op dezelfde manier, maar 
helemaal niet ……

Maar vooruit, lees en bekijk deze 
uitgave. Er staat vast wel iets in 
dat past bij uw hobby of interesse. 
Is dat niet zo dan is er alle reden 
dat aan te kaarten bij de redactie, 
u welbekend redactieveurbode@
live.nl  Veel plezier en stuur vooral 
een reactie!!

U mag mij als hoofredacteur 
ook best bellen, voor informatie, 
suggesties over iemand die we 
rechtstreeks zouden moeten be-
naderen. Of om inlichtingen om-
trent het hoe en wat van deze 
wijkkrant. 851 055

In memoriam Gérard Peper
Op 8 januari 2017 is gestorven Gérard Peper. Hij woonde in de Andreas 
Schelfhoutstraat en was een trouw lid  van het wijkplatform. Gérard werd 
in Zenderen geboren op 20 mei 1933 en was getrouwd met Gerda Peper - 
Franken. Ze hadden 3  kinderen en 4 kleinkinderen.

Gérard heeft gewerkt bij Bendien Smit. Was een vurige voetballer bij ZV in 
Zenderen en later een trouwe fan van Heracles. Hij hield van zijn volkstuin, 
waar hij graag hun erg gezonde groente teelde. Met zijn gezin ging hij bij 
voorkeur op vakantie in Duitsland. Toen zijn gezondheid achteruit ging klaag-
de hij niet. Te midden van zijn dierbaar gezin is Gérard gestorven op zondag 
8 januari. In een stampvolle Elisakerk hebben we afscheid van hem genomen 
en hij is in Zenderen in besloten kring begraven. We wensen hem in vrede te 
rusten en Gerda en de kinderen en kleinkinderen heel veelal sterkte, nu zij 
hun zorgzame man, vader en schoonvader en lieve opa moeten missen

H.B.

In memoriam pater Johan Strijtveen

Op 11 januari overleed geheel onverwacht pastor Johan Strijtveen. Hij 
maakte deel uit van de kloostergemeenschap van de Karmel aan de Rem-
brandtlaan. Voor de relatie tussen pastor Strijtveen en onze wijk moeten we 
ruim dertig jaar teruggaan. Er is in die tijd een onderzoek ingesteld naar de 
mogelijkheid om de kerk in de wijk Windmolenbroek een eigen plaats te 
geven. Heel kort bestond toen het Infopunt Windmolenbroek. Een ander 
aspect van de samenwerking was het contact met enkele kerken in Preston. 
Die projecten was geen lang leven beschoren maar ze droegen wel bij tot 
het versterken van de verbondenheid tussen de kerkelijke gemeenschap-
pen in deze wijk. Bij die oecumenische activiteiten  was pastor Strijtveen 
open, nuchter en praktisch betrokken. Zijn gevoel voor humor en zijn ver-
mogen om te relativeren kenmerkten hem. Zijn heengaan is een groot ge-
mis voor de Karmelgemeenschap en voor zijn familie. 

Op donderdag 17 november j.l. zijn 
de koeien van de Bellinckhof voor 
de laatste keer door Gerrit Hammink 
naar binnengehaald. Sinds 1989 
werden de weilanden rondom de 
Bellinckhof begraasd door Blonde 
d’Aquitaines. 

Hondenbezitters en andere wande-
laars konden van april tot december 
genieten van de aanblik van deze 
kudde: een stevige stier (om de zo-
veel jaar een nieuwe, om inteelt te 
voorkomen) met koeien en kalveren. 
Werden in de herfst de kalveren bij 
de koeien weggehaald, dan was het 
altijd een nachtje slechter slapen 

Koeien Bellinckhof De gezondheid van Gerrit echter 
maakt dat hij niet langer in staat is 
om voor een veestapel te zorgen. Er 
zat voor de heer ten Cate niets an-
ders op dan de koeien te verkopen. 
Voor het behoud van het agrarische 
karakter is gezocht naar een passen-
de vervanging. Deze is gevonden. In 
het voorjaar zal boer Wilmink uit Bor-
nerbroek zijn inweiders laten grazen 
op de weilanden van de Bellinckhof. 

Monique Meijer

PS. De vereniging Westelijke Groene 
Long heeft een nieuwe website, leuk 
om zo nu en dan even op te kijken !!   
http://wgl-almelo.nl

MM



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

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

Zorgeloos en
comfortabel wonen
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Persbericht
‘Hoe kan ik mijn gebruikte oliebollenvet wegdoen?’ 

Lever het in!

Gelukkig kan dat nu op steeds meer plaatsen bij u in de buurt.

Veel mensen vragen zich af wat te doen met gebruikt vet/olie na het fonduen, frituren of oliebollen bakken. 

Bij steeds meer supermarkten, scholen, sportclubs en milieustraten staat een gele container, waar u uw gebruikte vet/
olie naar toe kunt brengen. 

Vet in het riool is niet vet!

Vet in het riool is een grote kostenpost voor gemeenten en waterschappen. Waterschap Vechtstromen merkt, net als 
andere waterschappen, dat er rond de jaarwisseling meer vet in de riolen zit. Vet en olie veroorzaken via de gootsteen 
of het toilet ergens in de reis van riool naar de rioolwaterzuivering problemen. Het vet stolt en zorgt voor verstoppin-
gen in de rioolgemalen en de rioolwaterzuiveringen. 

Wat kunt u zelf doen?

Gooi geen vet en olie door de gootsteen of in het toilet. Laat gebruikt vet/olie afkoelen, giet dit terug in de oorspron-
kelijke verpakking of in een afgesloten plastic fles en breng het naar een gele container bij één van de inzamelpunten 
bij u in de buurt. Wilt u weten waar een inleverpunt bij u in de buurt is, kijk dan op http://www.frituurvetrecyclehet.nl/.

Zo draagt u uw steentje bij aan een beter milieu.



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 3 februari '17

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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11 januari Start puppy en gehoorzaamheids cursussen

11 januari Start jonge honden en GG-A

Binnen de jachttraining is instroom in het gehele seizoen mogelijk, dit geldt 
voor de puppies, beginners en gevorderden. Ook de ringtraining loopt het 
gehele jaar door. Aanmelden kan elke zondag vlak voor de ringtraining 
begint in de kantine van de KCA.

De cursussen zijn voor alle rassen en worden gegeven op een groot trai-
ningsveld aan de Veenelandenweg 40 te Almelo.

Bij Kynologenclub Almelo en omgeving trainen wij op een hondvriendelijke 
wijze met ervaren en gediplomeerde trainers. Hierdoor kunt u altijd bij ons te-
recht met vragen op kynologisch gebied en over de opvoeding van uw hond. 
Wij beschikken over een groot, omheind en goed verlicht terrein met een 
gezellig clubhuis. We geven veel verschillende trainingen waaronder gedrag 
en gehoorzaamheid, jacht, agility, puppy/jonge honden en ringtraining. Voor 
vragen en opgave kunt u contact met ons opnemen via www.kcalmelo.com

Agenda Kynologenclub Almelo e.o.

Begin november 2016 is er in het Groeneveld een WhatsApp-groep opgericht 
met als doel verdachte situaties te melden.

De WhatsApp-groep heeft de naam “Groeneveld calamiteiten” gekregen.  
Inmiddels hebben zich al meer dan 50 bewoners aangemeld. Dat de 
WhatsApp-groep een zinvol initiatief is, is al meerdere malen bewezen. In 
twee gevallen heeft het geleid tot een politionele actie. Bewoners in het Groe-
neveld die zich willen aanmelden, kunnen dit o.a. doen bij ondergetekende 
onder vermelding van naam, adres en mobiel nummer.

Nico van de Vliet, De Delle 64, 06 51 32 75 45

Buurtpreventie in het Groeneveld

Elke laatste woensdag van de maand is er van 09.30 – 11.30 uur een openbaar 
spreekuur in het wijkcentrum, Jan Tooropstraat. Sylvia Schuite – stadsdeelcoör-
dinator, AnneMarie Pleijhuis – wijkondersteuner van Scoop en Henk Buis – wijk-
agent zitten dan klaar voor al uw vragen. Die vraag kan variëren van een loslig-
gend 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!!

Spreekuur wijkteam Almelo

Bent u al eens even in het wijkcentrum geweest en heb u gekeken naar de 
inmiddels grote hoeveelheid boeken, die er voor u staan? Allemaal om gele-
zen te worden en dus de moeite waard als u niet de gelegenheid hebt om in 
het centrum van de stad de grote Centrale Bibliotheek te bezoeken. Boven-
dien 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 misschien de moeite 
waard om kennis uit te nemen. Gewoon doen ! 

JM

Boeken



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



Tandartsen

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

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

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

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

www. wild2wielers.nl


