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Wijkkrant
Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 

voor

Mei 2017

"The End" 

• Data activiteiten Beeklustpark

•  Almelo Allee

• Hoe werkt de alarmering

• Het heeft Zijne Majesteit behaagd (lintje van Mary)

• Kookgroep Koken met Joop

• Uitnodiging Wijkplatform

• 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.

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!

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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Einde oefening 
Het is nog maar half april, maar de reacties van u, beste lezer(es), om te komen 
helpen de papieren versie van De Veurbode te laten blijven bestaan, zijn nul. 
Dat betekent dus dat u verstoken gaat blijven van informatie over hetgeen er 
in de wijk gebeurt, welke agenda er is voor het wijkplatform. Ook de datum 
voor dat wijkplatform moet u elders vinden. Zelfs de activiteiten in het wijk-
centrum zijn niet even nog na te lezen, tenzij u met regelmaat gebruik gaat 
maken van internet en allerlei websites gaat bezoeken. 

Zelfs de in Nederland bekende Hitkrant stopt er na veertig jaar mee, las ik. 
‘t Ja en in die Hitkrant stonden dan nog wel foto’s van een Brat Pitt, Beyoncé 
en vele anderen. In de Veurbode kwamen we niet verder dan plaatjes van 
Rembrandtfiësta, de versierde fietsen en dat soort dingen. Met spijt stel ik 
vast dat het Meinummer dan de laatste wijkkrant wordt! 

Het leven van een vrijwilliger kun je ook niet tot in lengte van dagen blijven 
belasten, de lol en de energie vloeit weg. Nee niksen is niets voor mij, maar 
gewoon andere dingen …. Nieuwe plantjes en de nodige reparaties aan de 
versierde fietsen, waarvan er een 18 stelletjes in de wijk staan, bijvoorbeeld. 
Niet te vergeten ook daar het geld voor bijeen schooieren!! Ook de kookclub 
blijf ik doen. Het ga u goed beste lezer(es)!! 

Joop Martens

Hoe werkt een alarmering via HartslagNu?

Bij een melding van een mogelijke circulatiestilstand bij 1-1-2, stuurt de Meld-
kamer Ambulancezorg (MKA) altijd twee ambulances naar het slachtoffer en 
wordt HartslagNu geactiveerd.

De centralist bepaalt bij binnenkomst van de melding of burgerhulpverlening 
wordt ingeschakeld. Deze is daarbij zeer afhankelijk van de binnenkomende 
informatie die de melder verstrekt.

Er wordt een oproep verstuurd naar een groep burgerhulpverleners in de om-
geving. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via de HartslagNu app op 
de smartphone of via een sms. Er wordt in een denkbeeldige cirkel van 1500 
meter gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie de 'huidige lo-
catie' of de opgegeven locatie in het account het dichtst bij het adres van het 
slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de burgerhulp-
verleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED.

De straal rondom een AED is 500 meter. Bij het bepalen van de straal van deze 
cirkel is rekening gehouden met de tijd die nodig is om via de AED naar het 
slachtoffer te gaan. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart 
wordt en een AED aanwezig en aangesloten is. Het kan dus voorkomen dat 
een burgerhulpverlener in een AED cirkel direct naar het slachtoffer wordt 
gestuurd en niet eerst langs een AED. Omdat er niet meer dan 30 burger-
hulpverleners worden gealarmeerd kan het voorkomen dat jij geen oproep 
ontvangt maar iemand die enkele huizen verderop woont wel. Het kan voor-
komen dat burgerhulpverleners en/of AED's tijdelijk niet beschikbaar zijn. Zij 
worden dan niet meegenomen in de alarmering.

HartslagNu is een vrijwillig systeem en je geeft alléén gehoor aan de oproep 
als je daartoe in staat bent. Mocht je, om welke reden dan ook, geen hulp kun-
nen of willen verlenen dan hoef je niet te reageren op de oproep. 

Je bepaalt steeds zelf of je op het 
moment van de oproep in staat bent 
om hulp te bieden. Als je gehoor 
geeft aan de oproep dan is het de 
bedoeling dat je je zo snel mogelijk 
naar het genoemde adres begeeft. 
Rechtstreeks om de reanimatie op te 
starten of via een AED. N. vd V.

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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Wat is een keuken zonder …
Zo u ziet op de foto staat er van alles in de keuken van wijkcentrum De Drie-
hoek. Dat loopt uiteen van een viertal kookplaten tot bestek en van pannen 
tot koffiezetapparatuur. Wat er op de foto ontbreekt zijn de koks. We zijn nog 
op zoek naar één, twee- a drietal heren, die een beetje willen leren koken. 
Door het doen ontdek je dat een aardappel koken of een groente klaar maken 
echt niet zo moeilijk is. Dat ontdekken met een clubje mannen is niet bedrei-
gend, maar leerzaam en super gezellig. 

Uiteraard eten we na de bereiding ook de maaltijd op onder het genot van 
een glaasje wijn. Globaal komen we om de zes a zeven weken bijeen, een 
beetje afhankelijk van het programma in het wijkcentrum. Start is om 17.00 
uur en het eindigt na de koffie tegen 21.00 uur. De kosten worden hoofdelijk 
omgeslagen en zijn tussen de € 15,- en € 22,- per persoon per keer all-in. Even 
bellen aub. Telefoon De Driehoek :  0546 - 457742 of bij ondergetekende Joop 
Martens 851055 , eventueel per e-mail joop_ingrid@hotmail.com

JM

Doe je ook weer mee met wandelen, hardlopen of fietsen?

Wij zijn druk bezig een mooie start- en finishlocatie te regelen en de wandel- 
en fietsroutes en het hardloopparcours uit te zetten. Dit jaar met veel verras-
sende elementen. Wij houden je op de hoogte.

Vrijwilligers welkom!

Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk. Daarom zorgen wij ook goed 
voor hen. Want zonder jullie vrijwilligers kunnen wij het evenement bij-
na niet organiseren. Ben jij dit jaar ook van de partij? Ontzettend leuk.  
Geef je op via info@almeloallee.nl

Alvast trainen voor Almelo Allee Binnenkort start Atletiekvereniging SISU weer 
met de training The way to ALLEE. Speciale hardloopclinics in aanloop naar  
Almelo Allee. Kijk vooral even op info@almeloallee.nl Nadere info over data 
volgt.          
                   Comm. Almelo Allee 

Zondag 24 september is de datum voor 
Almelo Allee 2017

Wijkcentra in de 
problemen

Nog steeds circuleren er rapportages 
betreffende de wel of juist niet nood-
zaak van verkoop van wijkcentra. 

Oplossingen voor gebruikers worden 
gesuggereerd door verhuizingen 
aan te dragen naar een niet te sluiten 
wijkcentrum of zelfs voetbalkanti-
nes. De discussie gaat onverminderd 
door. Inmiddels zijn er ook indruk-
wekkende geschriften geproduceerd 
door wijkbesturen, wijkplatformen 
en besturen van wijkcentra. Daarin 
wordt uit de doeken gedaan wat er 
allemaal voor plannen bestaan en 
er nu al gedaan wordt in het betref-
fende wijkcentrum, daarin gaat de 
Schelf voorop. De Schelf ziet nog mo-
gelijkheden tot een vorm van zelfbe-
stuur en beheer te komen. Het be-
tekent toch het vinden van daartoe 
capabele vrijwilligers. Het is geen si-
necure personeel aan te sturen, zicht 
en toezicht te houden op allerlei 
wettelijk voorgeschreven zaken als 
de hygiëne voorschriften enzovoort.

Mijn ervaring met het zoeken en vin-
den van vrijwilligers is niet zo positief 
(dat kan best aan mij liggen, hoor). 
Dat betekent ook dat naar mijn in 
schatting een professioneel beheer 
noodzakelijk zal zijn en blijven. De 
nu uiterst lang lopende raadple-
ging heeft op dit moment de nare 
consequentie dat personeel van 
Accres, de huidige door de gemeen-
te gecontracteerde beheerder van 
een aantal wijkcentra, waaronder 
ons wijkcentrum De Driehoek, door 
het ontbreken van duidelijkheid ont-
slag is aangezegd.

Het betekent dat op relatief kor-
te termijn de wijkcentra gewoon 
dicht gaan doordat beheer ont-
breekt. Dank u wel gemeentebe-
stuur!! Dus straks plots geen repe-
tities Almeloos Mannenkoor, geen 
jeugdclubs, geen line dance, geen 
koken en eten in het kader van 
De Buurvrouw, geen …….

JM



Vrijwilliger kook-
groep te Almelo
Vindt u het leuk om te koken? Wilt u 
wat betekenen voor onze cliënten? 
Bij het project ‘De Buurvrouw’ staat 
lekker eten voorop. Elke donderdag 
(van 16:30 tot 19:00 uur in wijkcen-
trum De Driehoek, Jan Tooropstraat 
27 te Almelo) een ander menu, elke 
donderdag andere smaken. De ge-
rechten worden vers bereid door 
cliënten van AB Hulp Twente onder 
begeleiding van een kokkin en me-
dewerkers. Natuurlijk hoort daar een 
gezellig babbeltje bij en een gratis 
maaltijd bij, want samen dineren is 
gezellig! 

Heeft u elke donderdag van 16:30-
19:00 uur tijd? Word dan vrijwilliger! 
Bij interesse kunt u contact opnemen 
met Bianca de Jong: 06-24320192, 
b.dejong@abhulptwente.nl
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KOM TOT RUST IN BEEKLUST
Zondagmorgen 9 JULI 2017

buitenkerk om 10.30 uur

bij de koepel in het Beeklustpark
Je kunt een mooie zondagswandeling met het hele gezin combineren met 
samen zingen en bidden, en een mooi verhaal horen uit de Bijbel?

Je hoeft geen stoel mee te nemen, daar zorgen wij voor. Ook zijn er kinderac-
tiviteiten, voor alle leeftijden.

Deze viering wordt georganiseerd door de Elisa parochie en de Pniëlkerk. Pas-
toraal werkster Anita Oosterik en Ds. Marco Montagne zullen voorgaan.

Het thema komt uit de woorden van Jezus in Matteüs 11

“Kom tot rust, jullie die vermoeid zijn”

Kom je ook?

Als je wilt, neem dan een bloeiende tak of bloem mee om samen een kleurrijk 
boeket te vormen.

Na afloop is er koffie, thee of limonade en gezellig napraten.

P.S. Bij slecht weer is de viering in de Pniëlkerk.

Afscheid van 
wijkkrant de Veurbode 

Ruim vijf jaar geleden ben ik toege-
treden als redactielid van wijkkrant 
de Veurbode, maar helaas komt daar, 
met pijn in het hart, nu na ruim vijf 
jaar en ruim veertig jaar wijkkrant de 
Veurbode een eind aan. Tot mijn spijt 
wordt de wijkkrant opgeheven, om-
dat er niemand bereid is om diverse 
bestuurlijke taken over te nemen. 
Wel blijf ik als lid van het wijkplat-
form de webpagina (http://www.
veurbode.nl/) en de facebook pagina 
(https://www.facebook.com/ossen-
koppelerhoek.isonzewijk) onderhou-
den. Mocht u dus nog iets geplaatst 
willen hebben met betrekking tot de 
wijk dan kunt u het opsturen naar 
veurbode@gmail.com Mij resteert u 
veel leesplezier toe te wensen met 
deze laatste editie en misschien tref-
fen wij elkaar nog eens in de wijk.

HW
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 22 maart 2017

Voorzitter Nico van de Vliet opent de 
bijeenkomst en heet iedereen van 
harte welkom, met name de spre-
kers van deze avond, Corinne Stef-
fens van Beter Wonen en Rutger Jan 
Hesselink van St. Joseph. Het in de 
Veurbode afgedrukte verslag van de 
vorige wijkplatformavond wordt be-
sproken. Een opmerking van Gerda 
Kleinburink: zij betreurt het dat haar 
opmerking over de verkeerssituatie 
bij de Titus Brandsmahof niet in het 
verslag is opgenomen. Excuses van 
de notulist. De uitslag van het onder-
zoek naar de toedracht van het do-
delijk ongeluk voor de Titus Brands-
mahof komt waarschijnlijk pas na de 
zomervakantie. De familie Veldhuis is 
blij met het rood-witte paaltje in de 
fietsdoorsteek. 

Het verslag wordt verder goedgekeurd. 

Hierna is er de bestuursverkiezing. 
Alle aanwezigen stemmen in met het 
aftreden en herbenoemen van en-
kele bestuursleden. De kascommis-
sie, bestaande uit Coby Aaldenberg 
en Guus Verwers, heeft de boeken 
gecontroleerd en geen onrechtma-
tigheden gevonden. Men verleent 
décharge aan de penningmeester. 
Het aftredend kascommissielid Coby 
Aaldenberg wordt opgevolgd door 
het nieuwe lid Henk Jansen. 

Dan is het woord aan de wethou-
der Christien van Wijk: kinderen van 
de Wierde en de Step hebben deze 
ochtend ter gelegenheid van het 60 
jarig jubileum van de boomfeestdag 
bomen geplant op het nieuwe uit-
breidingsveld van de algemene be-
graafplaats. 

Felicitaties zijn er voor het bestuur 
van het Rembrandtfiësta. Dit feest 
gaat nl dit jaar door voor de 17e 
keer. Zoals iedereen weet staat de 
binnenstad op de kop. Pas in 2019 
zal alle moois zichtbaar worden. Bij 
de kloosterhofflat worden van 2 ap-
partementen 1 nieuwe gemaakt. De 
kermis gaat dit jaar definitief door 

op het Rembrandtveld. Voor 2018 zal 
de situatie opnieuw worden beke-
ken. Vraag: Het winkelcentrum bloeit 
maar de binnenstad niet. Komt daar 
straks verandering in? Antwoord: er 
is een werkgroep die meedenkt om 
manieren te vinden om de binnen-
stad aantrekkelijker te maken. Er zijn 
teveel winkels in de winkelstraat. Er 
zijn nu ontwikkelingen om van leeg-
staande panden appartementen te 
maken. Opmerking: besteed het geld 
niet aan het opnieuw uitgraven van 
het kanaal en de havenkom. De wet-
houder heeft geld gevraagd aan de 
provincie maar dit betreft voorlopig 
alleen een (smalle) haven. Opmer-
king: laat de degene die de plannen 
maakt ook de rekening betalen. De 
gemeente valt nog steeds onder art. 
12. Opmerking: Gerda Kleinburink 
heeft in het verleden meegedacht 
hoe je te onderscheiden van steden 
als Hengelo en Enschede. Toen was 
er het voorstel om het water terug in 
de stad te brengen.  De wethouder 
deelt nog mee, dat het havenplan in 
gedeelten zal worden uitgevoerd. 

Voorzitter Nico bedankt de wethouder. 
Hierna is het pauze. 

Na de pauze is het woord aan de 
beide sprekers Corinne Steffens en 
Rutger Jan Hesselink over het thema 
“Duurzaam wonen in de Ossenkop-
pelerhoek”. Beter Wonen en St. Jo-
seph werken steeds meer samen, o.a. 
via het Woonburo. De komende jaren 
zal het accent liggen op het verduur-
zamen van bestaande woningen, 
betaalbaarheid, minder sloop en 
minder nieuwbouw. Vraag: worden 
woningen in 50 jaar afgeschreven? 
De flats aan de Gerard Doustraat zijn 
nu ± 50 jaar oud. Ze zouden aange-
past worden, maar tot heden is er 
niets gebeurd. O.a. de gevelveran-
kering moet aangepakt worden. Het 
rijk heeft voorgeschreven om eige-
naren van flats hierop te controleren. 
Echter tot nu toe geen actie. Rutger 
Jan Hesselink zal dit uitzoeken en 
terugkoppelen aan de vraagsteller. 

De laatste jaren is er vraag naar wo-
ningen voor alleenstaanden die door 
b.v. echtscheiding weinig inkomen 
hebben. Wordt daar rekening mee 
gehouden? Antwoord: de wonin-
gen worden passend toegewezen, 
dat wil zeggen huurprijs passend 
bij het inkomen. De eisen van wo-
ningzoekenden tellen ook mee. Hoe 
minder eisen men heeft, hoe sneller 
men aan de beurt is. Vraag: kun je bij 
b.v. overlijden partner ook gedwon-
gen worden te verhuizen? Dit wordt 
door BW en STJA niet toegepast. In 
de Ossenkoppelerhoek en Beeklust 
zal in de nabije toekomst planma-
tig onderhoud en verduurzaming 
plaatsvinden. Planmatig onderhoud 
wil zeggen o.a. schilderwerk, ver-
vangen badkamers en keukens, enz. 
Verduurzaming houdt in o.a. vervan-
ging verlichting door ledverlichting, 
cv-ketels vervangen, isolerende be-
glazing voor de slaapkamers, enz. 
In de Ossenkoppelerhoek worden 
dit jaar 180 woningen aangepakt, 
o.a. Jan Steenstraat. Vraag: heeft ver-
duurzaming ook invloed op de huur-
prijs? Antwoord: Ja, maar het moet 
natuurlijk wel betaalbaar blijven. 
Vraag: hoeveel % van de huurders 
krijgt huurtoeslag. Antwoord: Geen 
idee. Vraag: De seniorenwoningen in 
de wijken, zoals Titus Brandsmahof, 
Beekrede en Beekzicht, zijn voor veel 
mensen niet meer te betalen. Hoe 
kan dat? Antwoord: dit is een ge-
volg van de huidige ontwikkelingen. 
Beter Wonen is aan het uitzoeken 
hoe dit proces gestopt kan worden. 
Opmerking: Er zijn te weinig appar-
tementen met lift. Vraag: Tijdens de 
verkiezingen zijn wij overspoeld met 
allerlei informatie. Een opmerking 
was om gas in de woningen te ver-
vangen door elektriciteit. Wordt daar 
nu al rekening mee gehouden? Ant-
woord: er wordt wel over nagedacht 
welke maatregelen in de toerkomst 
nodig zijn. Opmerking: bij de Jan 
Steenstraat moet men niet alleen 
de woningen aanpakken maar ook 
de omgeving. Na deze vragenronde 
volgt een interactief gedeelte met 



Thema

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

woensdag 14 juni 2017 om 19.30 uur in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat

“Kind in de wijk” 
Deze avond zal Ingeborg Askes van Scoop/welzijn een presentatie geven over de Brede Buurt School 
en de nieuwe opgerichte jeugdraad. De jeugdraad houdt zich o.a. bezig met veiligheid bij speelplek-

ken, veilige route naar school, enz. Tevens zullen andere jeugdzaken aan de orde komen.  
Daarnaast is er een presentatie door de heer Gerard Leerkes van de Ambulancedienst Oost die vertelt 
over wat er gebeurt nadat er via 112 een noodoproep binnenkomt en het gebruik van een AED noodzakelijk is. 

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

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

Er is woensdag 14 juni een uitgebreide agenda voor u beschikbaar. 
U bent deze avond van harte welkom.- Hans Bijker
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stellingen. Bij dit gedeelte blijkt dat 
het overgrote deel van de aanwezi-
gen bestaat uit eigenaren van koop-
woningen in plaats van huurders. 

Vraag: Kunnen BW en STJA geen  
papieren nieuwsbrief uitbrengen 
i.p.v. een digitale? Er zijn nl. veel  
ouderen die geen pc hebben. Dit zal 
worden uitgezocht. 

Nico bedankt de beide sprekers, waar-
na het tijd is voor de werkgroepen.

Verkeer en Milieu vergadert weer op 
20 april met vertegenwoordigers van 
de Gemeente. 

Het Rembrandtfiësta zal worden 
gehouden op 20 mei. De Lionsclub 
wil met een bepaalde groep bewo-
ners op 20 mei een gezellige mid-
dag organiseren. Zij zullen contact 
opnemen met Willem Kruithof. Op 
het terrein van de Almelooose Cuyp 
zal eind augustus weer een activiteit 
worden gehouden. 

De Veurbode waar dit verslag in staat 
is de laatste papieren versie. Hoe het 
verder gaat is nu nog niet bekend. De 
oorzaak ligt in het ontbreken van nieu-
we krachten/vrijwilligers/schrijvers. Erg 
triest, aangezien het blad al tientallen 
jaren bij alle wijkbewoners in de bus valt. 

Rondvraag: Ingrid Exel van Buurtzorg 
wil een project opstarten voor een-
zame ouderen om het in contact te 
brengen met kinderen. De bedoeling 
is dat dit in de Driehoek zal plaatsvin-
den. Oproep van Joop Martens: Om 
de 5 á 6 weken is er in de Driehoek 
een kookclub voor mannen. Men wil 
nu een 2e groep opstarten. Heren, 
meld u aan!

Henk Jansen: In de zijstraten van de 
Rembrandtlaan en de Gerard Dous-
traat staan linden die al jaren zorgen 
voor wortelopdruk. Dit levert gevaar-
lijke situaties op. Antwoord: bewo-
ners moeten dit soort zaken wel mel-
den op de website van de Gemeente. 

Mary Schumer: In Beeklust 1 en 2 
en langs de Windmolenbroeksweg 
zijn borden geplaatst met de tekst 
“Buurtpreventie”. Wat houdt dit in? 
Antwoord: Hier is door bewoners het 
project Buurtpreventie opgestart. In 
de wijk Groeneveld is men reeds be-
zig met een WhatsAppgroep. Aange-
zien er verder geen vragen meer zijn 
sluit de voorzitter de bijeenkomst en 
bedankt iedereen voor zijn of haar 
inbreng. 

HB

Muziekagenda St Activiteitengroep 
Beeklust

Zondag 11 juni vanaf 13.30 uur het 
Blaaskapellen festival. Deelnemers 
De Tiroler Blaaskapel uit Musselka-
naal, de Slingelandkapel uit Beltrum 
en de Grenslandkapel uit Ovrduinkel.

Zondag 25 juni vanaf 13.00 uur 
Kunstmarkt en diverse optredens, 
onder anderen verschillende groe-
pen en individuele straatartiesten.

Zondag 2 juli, 15.00 uur Levensliede-
renkoor, optreden van Met Hart en 
Smart uit Nijverdal.

Zondag 9 juli, 15.00 uur Militaire Ka-
pel, de Regimentsfanfare Garde Gre-
nadiers en Jagers.

Zondag 16 juli, aanvang 15.00 uur, Har-
monie. Optreden van Orkest van Almelo.

Zondag 23 juli, aanvang 15.00 uur, de 
band The Oldies

Zondag 3 sept., vanaf 13.30 uur 
Shantykorenfestival. O.a. de Shelle-
vissen en Oostvaarders uit Almelo en 
de Sjompiesingers uit Gramsbergen.

Tot slot op zondag 10 september 
aanvang 15.00 uur Irish Folk met Fin 
M’Coul
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Vrijwilligster bij uitstek in onze wijk 
en dat al wel ruim veertig jaar lang, 
Mary, heeft  op woensdag 26 april 
een Koninklijke Onderscheiding 
ontvangen !

Mary van harte gefeliciteerd !!!!

Al vanaf haar achttiende jaar werd 
Mary Schumer - Hankel besmet met 
het virus van sociale betrokkenheid. 
Broeder Jan, van het klooster dat ge-
vestigd was waar nu de Titus Brands-
mahof staat, begon in de jaren ’60 
met het organiseren van bijeen-
komsten voor jongeren. Later ook 
voor ouderen en specifieke dames-
activiteiten; de start van het latere 
wijkwerk. Mary hielp links en rechts 
met haar inzet om die clubs succes-
vol te maken. Zo rolde ze van het één 
in het ander. De oprichting van een 
eigen wijkcentrum in eerst een oude 
houten school en later de nieuw-
bouw. Was het eerst misschien alleen 
koffiezetten, al gauw lidmaatschap 
en bijdrage aan diverse commis-
sies, werkgroepen in- en bestuurslid 
van de stichting Jeugd- en Wijkwerk 
Beeklust Ossenkopppelerhoek, later 
de stichting Veurbrook. Van het jaar 
2002 tot 2005 was ze zelfs voorzitter. 
Na de bouw van de Titus Brandsma-
hof  heeft ze ook daar haar kennis en 
kunde aangeboden en was zij een 
goede schakel tussen de locatie van 

Het heeft zijne Majesteit behaagd ….
Carintreggeland, de Titus Brands-
mahof en de wijkbewoners van 
de Ossenkoppelerhoek, door haar 
deelname aan een klankbordgroep. 
Na 2005 trad ze toe tot het wijkplat-
formbestuur en ook daar was het 
niet alleen maar meepraten, maar 
mee aanpakken! Bij de opstart van 
de werkgroep De Lach ten behoeve 
van een uitje voor kinderen met een 
handicap bood Mary Schumer zich 
ook daar aan om te helpen, zelf nog 
herstellende van een zware operatie. 
Op diverse terreinen en dat meer dan 
40 jaar lang heeft Mary haar steentje 
bijgedragen aan een wijk ten behoe-
ve van een betere samenhang en be-
tere samenwerking tussen mensen 
en mensengroepen. Sedert ruim een 
jaar is Mary actief betrokken bij het 
project De Buurvrouw; elke donder-
dagavond samen eten in de Driehoek 
met allen die komen aanschuiven en 
dat voor een vrije gift! Ja, dat was 
ook het onderwerp voor de smoes 
om Mary naar het stadhuis te lokken; 
een gesprek met onze wijkwethou-
der om haar te informeren over alle 
ins- en outs over dat project De Buur-
vrouw samen met wijkplatform voor-
zitter Nico van de Vliet. ( Dat gesprek 
ging dus even niet door ….) Een 
zeer, zeer verdiende waardering! We  
hopen haar nog vaak en veel te zien 
en te spreken in het wijkcentrum!!  
         JM

De rood wit blauwe vlag

Er bestaat een vlaggenprotocol, 
daar werd ik weer even mee gecon-
fronteerd door de vraag vanaf welk 
tijdstip mag/moet er gevlagd wor-
den op 4 mei, de dag van de doden-
herdenking. Ik zag ze al ’s ochtends 
vroeg, maar ergens in mijn grijze her-
senen had ik het signaal dat dit nog 
niet het juiste moment was. 

Vroeger had je een encyclopedie,  
heden ten dage natuurlijk een 
zoekprogramma op internet zoals  
Google. In dat door de overheid op-
gestelde protocol staat precies het 
hoe en wat van het vlaggen met de 
officiële Nederlandse vlag. 

Op 4 mei hoor je de vlag halfstok op 
te hangen, c.q. uit te hangen vanaf 
18.00 uur. Dat mag tot zonsonder-
gang, daarvoor neemt men de tijd 
van 21.00 uur zo ongeveer. 

Op Bevrijdingsdag 5 mei mag het 
vlaggen vanaf zonsopgang, daar 
staat bij ongeveer 06.00 uur. Ik weet 
natuurlijk hoe het u dan gaat, maar 
dat is mij te vroeg! Ook hier geldt 
uithangen tot zonsondergang, dus 
ongeveer 21.00 uur. Verder mag u 
vlaggen bij elke gelegenheid, die u 
goeddunkt. Wel zodanig ophangen 
dat de vlag niet de grond raakt. Vlag-
gen ’s nachts, alleen als de vlag ook 
wordt verlicht door bv een schijn-
werper. 

Na 5 mei is de volgende officiële 
gelegenheid om te vlaggen de 
verjaardag van Koningin Maxima op 
17 mei.

JM



Het stemt mij toch een beetje me-
lancholiek, te weten dat dit de al-
lerlaatste editie is van de Veurbode. 
Een blad dat ruim veertig jaar wel en 
wee op de Ossenkoppelerhoek be-
schreef, en u op de hoogte hield van 
alle verwikkelingen in uw wijk. Ik heb 
ontzettend veel bewondering voor 
de redactie die er al die jaren voor 
heeft gezorgd dat een goed gevuld 
blad op uw deurmat belandde. Het is 
erg spijtig dat het niet gelukt is nieu-
we redactieleden te vinden die dit in 
stand konden houden. Natuurlijk zijn 
er tegenwoordig tal van andere, mo-
derne middelen om geïnformeerd te 
worden, denk aan een buurtapp of 
een digitale nieuwsbrief, het is te ho-
pen dat deze in uw wijk de rol van de 
Veurbode op een goede manier kun-
nen overnemen.

Waar het wel goed mee gaat, is het 
bestuur van de Rembrandtfiësta. In 
de vorige Veurbode gaf ik nog aan 
dat men kampte met een tekort aan 
bestuursleden, waardoor de organi-
satie van dit prachtige evenement 
op losse schroeven stond. Nu kan 
ik u melden dat het toch gelukt is 
voldoende mensen en middelen te 
vinden, zodat ook dit jaar weer kan 
worden genoten van een gezellige 
Rembrandtfiësta. 

Ook was ik aangenaam verrast door 
de berichten die ik kreeg over een 
actieve groep bewoners die zich sa-
men met het kinderwerk van Scoop 
bewonersgroep al een aantal kin-

deractiviteiten heeft georganiseerd 
waarbij bewoners in de wijk ook wor-
den betrokken. Ik denk dan aan de 
Halloweentocht in november maar 
ook aan de kindercarnavalsoptocht 
in februari.  Ik vond het knap dat, 
toen deze door weersomstandig-
heden niet in de oorspronkelijk ge-
plande vorm door kon gaan, er snel 
een alternatief werd geboden in het 
wijkcentrum. 

Rondom de Pasen was er een paasac-
tiviteit die ook weer in goede aarde 
viel in de buurt; paaseieren zoeken 
in de wijk! Wijkbewoners werd ge-
vraagd hun adres op te geven als 
Paashuis. Vervolgens zijn groepjes 
kinderen paaseieren gaan zoeken 
in de wijk en brachten een bezoek 
aan de Paashuizen waar ze werden 
ontvangen met een paas attractie. Ik 
vind het geweldig om te zien hoe er 
in samenwerking met elkaar initia-
tieven ontstaan waar zowel jong als 
oud plezier aan beleeft!

Ook is er een jeugdraad in oprichting 
met kinderen van de verschillende 
scholen in de Ossenkoppelerhoek. 
Het is geweldig dat kinderen zelf wil-
len meedenken over hoe zij de wijk 
ervaren en wat hun bijdrage kan zijn 
aan het leefbaar houden van de wijk. 
Ze gaan hierin samenwerken met het 
wijkplatform Ossenkoppelerhoek. 

Wat betreft de ontwikkeling van de 
wijkaccommodaties: ook voor de 
Driehoek wordt een plan geschreven 
om te bekijken hoe dit wijkcentrum 
nog meer invulling kan krijgen en 
welke kansen en mogelijkheden er 
liggen. Het wijkplatform Ossenkop-
pelerhoek is ook hier actief bij be-
trokken.

Kortom er bruist weer van alles in 
de Ossenkoppelerhoek. En dat is 
vooral te danken aan al die fan-
tastische bewoners die zich in-
zetten voor hun buurt, hun wijk. 
Daarom was ik ook zo trots dat 
Mary Schumer op Koningsdag 
een koninklijke onderscheiding 
mocht ontvangen uit handen van 
onze burgemeester. Die kreeg 
ze voor haar niet aflatende in-

zet voor de Ossenkoppelerhoek.  
Al vanaf 1969 zet ze zich actief in 
voor onze wijk, een geweldige 
prestatie, en ik vind het dan ook meer 
dan terecht dat onze koning haar op 
deze manier waardeert. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat, 
ook zonder de Veurbode, de Os-
senkoppelerhoek dankzij de in-
zet van betrokken vrijwilligers als 
Mary Schumer, een bruisende wijk 
blijft. Via deze krant zult u daarover 
niet meer wat vernemen, maar op 
andere manieren hoop ik u de ko-
mende tijd nog vele malen tegen te 
komen. 

Ik wens u een prachtige zonnige 
zomer, geniet er van! 

Christien van Wijk

Van de wijkwethouder
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Reguliere bestuursvergaderingen 
wijkplatform  
Deze vinden in principe 
plaats in het wijkcentrum.

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 14 juni 

Woensdag 13 september

Woensdag 29 november

Vergaderschema 2017
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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



De wijkagent vertelt - Buurtoverlast, 
Een veel voorkomende melding voor de politie.

Vandalisme, klussende buren, drugs, onjuist geparkeerde voertuigen, scoo-
ters, pubers en zelfs hondenpoep; van alles kan mensen tot wanhoop drijven. 

In de zomermaanden neemt het aantal meldingen vaak toe. Mensen zijn 
meer buiten, ramen en deuren staan open. Geluiden, geuren dringen zich op. 
Buurtoverlast is voor veel mensen een bron van frustratie, ergernis en woede. 

Vaak in die volgorde, want “met die man/vrouw valt toch niet te praten”. Tot-
dat de bom barst en de opgekropte woede zich een weg naar buiten baant:  
“Idioot, zet die herrie zachter.” Wordt er dan geroepen. Maar de muziek dreunt 
harder en harder. 

Buurtoverlast is een ruim begrip. Niet iedereen ervaart hetzelfde onder over-
last. Een hondenliefhebber ergert zich minder snel aan hondenpoep dan ie-
mand die niet van honden houdt. Een klussende buurman is vaak vervelend 
voor buren met kleine kinderen. Ouderen lijken zich eerder te storen aan de 
moderne jeugd. De tolerantiegrens is bij iedereen verschillend.”

Praat over ergernissen

Hebt u problemen met uw buren? Wij adviseren om het dan eerst te probe-
ren samen op te lossen. Vaak wordt direct de politie gebeld zonder de bu-
ren te spreken. Uw buren weten dan soms niet eens dat u last van hen heeft. 
Ervaring leert dat een goed gesprek vaak volstaat om conflicten op te lossen 
of te voorkomen. Ook met die buurman waarvan u denkt dat er toch wel niet 
met hem te praten zal zijn. Vaak is dit een onterecht vooroordeel.

Laat in ieder geval de ergernis niet zover oplopen dat een rustig gesprek zon-
der woede of andere emotie niet meer mogelijk is. Als u er samen niet uitkomt 
kunt u ook nog terecht bij buurtbemiddeling. Meestal komt dit beter over dan 
iemand “de politie op het dak te sturen”. Buurtbemiddeling is geheel gratis.

Buurtbemiddeling is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 17.00 
uur via telefoon: 06-48459112 of per email info@buurtbemiddelingalmelo.nl.  
Informatie over buurtbemiddeling vindt u op www.buurtbemiddelingalmelo.nl.

Mocht het een acute situatie betreffen die uit de hand dreigt te lopen?  
Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 112 bij (dreigend) geweld.

“Onze” versierde 
fietsen in de wijk

We waren vorig jaar geweldig blij 
met het geldbedrag dat we mochten 
gaan besteden aan nieuwe plantjes 
vanuit de firma Kroon Oil. Inmid-
dels hebben we als petit comité de 
kapotte kistjes gerepareerd, een 
enkele verrotte paal vervangen, de 
oude potgrond verwijderd, nieuwe 
er in gedaan plus de nu al volop 
bloeiende plantjes. Dat wordt met 
het zorgzaam water geven van de 
behulpzame mede-wijkbewoners 
straks nog veel mooier!! 

Nu ik dit schrijf moeten we nog aan 
de slag met het aanbrengen van die 
nieuwe plantjes, maar ik verheug me 
op uw positieve reacties straks.

Helaas wel de laatste keer dat we u 
daar schriftelijk van op de hoogte 
kunnen stellen …. Daarom nu nog 
een keer expliciet heel veel dank 
aan hen die de afgelopen tijd en ook 
straks de plantjes weer van het no-
dige water voorzien!! 

Dank ook, bij deze, aan de firma 
Kroon Oil voor het financieel waar-
deren van ons project van de versier-
de fietsen!! 

JM
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Laatste nieuws mbt De Driehoek 
Naar het zich laat aanzien blijft het wijkcentrum De Driehoek, ook in de ogen 
van de B&W, open voor alle activiteiten!! Hoewel er reeds sprake is van een 
toename van activiteiten ondanks de continue stroom van negatieve berich-
ten, wordt nog eens exclusief geschreven dat de bezettingsgraad niet be-
paald hoog is ( meer dan 74% ). Dat is dan geredeneerd vanuit de bezetting 
van aan welzijn gerelateerde activiteiten. Niet gerekend wordt het gebruik 
door andere instellingen. Bovendien mag van gemeentewege slechts 5% 
commerciële verhuur plaats vinden! Alles overziende zijn de berichten posi-
tief voor ons wijkcentrum. Punt van discussie is nog de wijze van beheer. Een 
betere samenwerking van professioneel beheer en vrijwilligers is nog een uit 
te zoeken optie. Ook een volledig beheer door vrijwilligers vanuit de wijk is 
een optie, maar uiterst moeilijk door de ingrijpende en hoge eisen die gesteld 
(moeten) worden.

JM

Ossenkoppelerhoek voor iedereen
Tussen 2009 en 2010 hebben we in de wijk Ossenkoppelerhoek een project 
gehad “Ossenkoppelerhoek voor iedereen”. Dat project had tot doel de wijk 
fysiek en sociaal op te tillen. Een project ook met een lange voorgeschiede-
nis van wijk breed overleg en besluitvorming. Voor de financiën is er onder-
steuning gekomen van het toenmalige VWS ter grootte van 2 miljoen. Meer 
coördinatie voor de achter de deur problematiek en fysieke verbeteringen. 
Naast de reeds voorgenomen bouwplannen van beide woningcorporaties 

werd gepland het project van de 
versierde fietsen. Zij zijn inderdaad 
met behulp van medewerkers van 
SOWECO en met toestemming van 
de gemeentelijke instanties op ver-
schillende plekken in de wijk ge-
plaatst. 

Zowel de SOWECO als de beschikbare 
middelen lieten toe dat het project 
van die fietsen langer dan 2010 kon 
blijven doorgaan. De laatste drie jaar 
hebben we als vrijwilligers onder de 
bestuurlijke paraplu van het wijk-
platform ons ingezet om financiën te 
vinden bij diverse sponsoren en ook 
actief de verzorging op ons geno-
men. Hulp voor het regelmatig water 
geven is georganiseerd met hulp van 
betrokken ter plekke wonende dames 
en heren. Twee keer per jaar moeten 
de plantjes vervangen worden. 

Vrijdag 5 mei zijn we deze ronde 
begonnen met verwijderen van de 
oude plantjes en het inventariseren 
van noodzakelijke reparaties. Maan-
dagochtend 8 mei reparaties verricht 
zoals hier en daar een nieuw kistje 
gemonteerd en het plaatsen van een 
nieuwe steunpaal. Maandagmiddag 
de ingekochte nieuwe plantjes op-
gehaald en zijn we dinsdag begon-
nen met het weer opleuken van het 
project met de nieuwe aanschaf. 

Tot onze enorme teleurstelling en 
stomme verbazing hebben we dins-
dagmorgen moeten constateren dat 
de nog maandag met een nieuw kist-
je gerepareerde set fietsen compleet 
was verdwenen. We stonden met 
open mond te kijken met de nieuwe 
plantjes in de hand om ….. maar 
ze stonden ook niet even ergens 
anders…

De dief werd getraceerd en na wat 
telefoontjes staan de fietsen er 
weer. Een sorry heb ik niet gehoord!! 
Om het stempel “dief” te krijgen is 
natuurlijk ook niet leuk.

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

Nanoescha Veldhuis, Eddie Schoneveld

kijk op www.vredehof.nl

Nanoescha Veldhuis, Eddie Schoneveld



Multicultureel Festival 
Rembrandt Fiësta.
Op vrijdag 19 mei 2017 wordt het start-
schot gegeven voor de zeventiende 
editie van Rembrandt Fiësta. Dat ge-
beurt via een vliegermiddag- en avond. 

Vliegeren is een bezigheid die in elke 
cultuur z’n eigen plek en betekenis 
heeft.  Rembrandt Fiësta heeft dat 
in een lesbrief voor  de kinderen ook 
duidelijk verwoord, met name de 
interculturele geschiedenis van het 
vliegeren en de functie binnen een 
bepaalde cultuur. 

SCOOP ondersteunt dit vliegerpro-
ject via  de kinderclubs.  Tijdens de 
kinderclubs in wijkcentra De Drie-
hoek en in Step! worden er op resp. 
maandag 15 mei  (om 14.15 uur) en 
17 mei 2017 (15.00 uur) workshops 
gegeven om een eigen vlieger te 
kunnen maken. 

Die vliegers moeten natuurlijk ook 
getoond en opgelaten worden. Dat 
gebeurt dan tussen 16.00 en 19.00 
uur op het evenemententerrein aan 
de Rembrandtlaan te Almelo.  Na 
19.00 uur komen de vliegeraars  van 
Powerkiting Zuid Oost uit Vrooms-
hoop  met een vliegerkraam en met 
vliegerdemonstraties. 

Op zaterdag 20 april 2017 komt de 
ware identiteit van het multiculturele 
festival Rembrandt Fiësta naar voren, 
n.l. de kennismaking en de ontmoe-
ting met en tussen verschillende cul-
turen. Rembrandt Fiësta 2017 streeft 
ernaar om de bezoeker tenminste 
kennis te laten maken met de cultu-
ren van vier continenten: Afrika, Azië, 
Zuid-Amerika  en Europa.

In het podiumprogramma ko-
men dans- en muziekgroepen 
uit Armenië, Indonesië, Peru, Ja-
pan, Togo en de Balkan aan bod.

Heel bijzonder en expressief zijn de drie muzikanten uit het Afrikaanse 
land Togo met  percussie, dans en meerstemmige zang, Sensationeel is de 
Taikogroep “Hanandon”. Taiko is de traditionele Japanse trommel die met stok-
ken wordt bespeeld. Het is een groot en krachtig instrument waarbij energie, 
ritme en beweging samen moeten komen om hem te laten klinken. Het be-
spelen van de Taiko in een groep is een mengvorm van dans en slagwerk.

De groep Bunga Melati toont in de oorspronkelijk klederdracht dansen uit 
Indonesië. Een kleurrijk optreden. 

Ook de Zuid-Amerikaanse groep Inkapacha uit Peru laat het publiek genieten 
van de bekende klanken op de panfluit.

En dan zijn er nog de optredens van Het Balkan Ensemble en de Armeense 
dansgroep uit Almelo. 

Naast de presentatie via dans en muziek is er de traditionele Multiculturele 
Hapjesmarkt, waarop de bezoekers zich kunnen laten verwennen door oor-
spronkelijk gerechten uit de deelnemende landen.

Voor de kinderen verzorgt ROC Connect (studenten van de opleiding Sociaal 
Werk v.h. ROC van Twente) een intercultureel doe-programma met diverse 
activiteiten voor de kleine kinderen, zowel creatief als sportief.

De stichting Rembrandtschildertjes heeft helaas door ziekte af moeten zeg-
gen voor deze editie van Rembrandt Fiësta. Door overmacht wordt hiermee 
een jarenlange traditie doorbroken. Wij bieden echter de kinderen, die ons 
festival bezoeken de gelegenheid om onder begeleiding vrij te schilderen. 
Dat kan tussen 12.00 uur en 14.00 uur.

Bekende onderdelen van Rembrandt Fiësta, zoals de Pröttelmarkt en de Info-
markt zullen ook dit jaar weer deel uitmaken van de programmering, even-
als het veldprogramma met diverse springkussens, een demonstratie van de 
brandweer met haar nieuwste brandweerwagen enz. 

Dus noteer vast in uw agenda: vrijdag 19 mei 2017 van 16.00 tot 22.00 uur 
Vliegerfeest aan de Rembrandtlaan en zaterdag 20 mei hét grote multicul-
turele evenement Rembrandt Fiësta van 09.00 (Pröttelmarkt) tot 17.00 uur. 
Om 11.00 uur zal wethouder Christien van Wijk het festival officieel openen, 
bijgestaan door één van de culturele dans- of muziekgroep.

Rembrandt Fiësta wil met haar programma  bijdragen aan de participatie en 
de integratie van de verschillende culturen in de onze samenleving. Samen 
activiteiten doen, samen de kenmerkende eigenschappen van een cultuur via 
dans en muziek beleven, samen kennis maken met gerechten, kleding, kunst 
uit diverse culturen; dit alles verbindt mensen en creëert wederzijds begrip 
en respect.  Dat geldt ook voor de mensen uit landen, die niet vrijwillig naar 
Nederland zijn gekomen.

Wilt u meer weten over Rembrandt Fiësta, met name over de actuele pro-
grammering, volg ons dan op de website: www.rembrandtfiesta.nl of en volg 
ons op facebook.

Daar vindt u ook de aanvullende details m.b.t. het programma van Rembrandt 
Fiësta 2017. Geïnteresseerden voor de culturele markt/hapjesmarkt, de com-
merciële verkoopplekken en het podiumprogramma kunnen zich aanmelden 
via onze website. Ook kan men zich daar aanmelden als vrijwilliger om de 
organisatie te ondersteunen.
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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
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Van de redactie
’t Ja wat valt er nog te zeggen. 
Na verschijning van deze uitgave 
is het over en uit. Het doek valt 
voor de redactiebijeenkomsten. 
De laatste en enige keer dat we 
er een hapje bij hebben gegeten 
deze week. Eigenlijk best raar dat 
we straks niet en nooit meer met 
elkaar bezig zullen zijn…

Dank hebben we al vele malen 
uitgesproken richting onze adver-
teerders, dat hebben ze ook abso-
luut verdient. Zonder hen was het 
doek al heel veel eerder gevallen. 
Ze hebben allemaal, zonder uit-
zondering, een dikke pluim ver-
dient voor hun sponsoring. 

Dank ook aan de drukker CtrlP, die 
met de medewerkers waarvan een 
aantal uit de sociale werkplaats, 
toch een echt glossy wijkkrant 
heeft geproduceerd. Ook de be-
zorger verdient een bedankje. Hij 
zorgde toch maar dat ongeveer 
2800 huishoudens werden voor-
zien van deze wijkkrant. De ver-
wijtende wijsvinger steken we uit 
naar de wijkbewoners, die niet be-
reid waren en zijn om een bijdrage 
te leveren. Daarom gaat de stek-
ker er uit. We hopen dat u andere 
wegen vindt om op de hoogte te 
blijven van nieuws uit de wijk, 
bijvoorbeeld de website https://
www.facebook.com/ossenkoppe-
lerhoek.isonzewijk of http://www.
veurbode.nl  , beiden beheert en 
verzorgt door Helma. 

Tot slot dank aan Rimmert voor al 
het digitale plakwerk om uit al die 
kleine verhaaltjes een echte krant 
te maken.

Een sorry naar al onze voorgan-
gers redacteuren. Sorry dat wij het 
hebben laten stoppen.

Wij wensen iedereen het beste!!

Wij danken Joop Martens voor 
zijn jaren lange inzet voor de 
Veurbode!

In het voorjaar zie je op veel plek-
ken de bloeiende pinksterbloemen 
boven het gras uitsteken. Ze kunnen 
een graslandje lichtpaars kleuren. De 
plant is ook te vinden langs slootkan-
ten en in bermen. De bloemen staan 
in trossen. Tegen de avond en bij re-
gen laten ze hun kopjes hangen om 
het kostbare stuifmeel te bescher-
men. Bij het krieken van de dag en 
na de regenbui staan de bloemstelen 
weer rechtop. Uit 2 kleine honing-
klieren scheidt de plant honing af, 
waar insecten (bijen, vlinders, zweef-
vliegen) op af komen en zo zorgen 
voor de kruisbestuiving. De plant 
vermeerdert zich door de zaden, het 
scheuren van de wortelstok en de 
wortelvormende broedknoppen op 
de onderste bladeren. 

Waar veel pinksterbloemen staan, zie 
je ook vaak het oranjetipje (Antho-
charis cardamines) vliegen. Voor dit 
vlindertje is de pinksterbloem een 
belangrijke nectar- en waardplant. 
Het mannetje is vliegend te herken-
nen aan de oranje vlek op de vleu-
gels. Bij het vrouwtje is de tip van 
haar voorvleugels donkergrijs tot 
zwart. Met gesloten vleugels zijn het 
mannetje en het vrouwtje perfect 
gecamoufleerd. Ze laten een mar-
mer-groene tekening (lijkt een beet-
je op peterselie) zien. De mannetjes 
vliegen al vanaf begin april. Ze zijn 
dan op zoek naar de vrouwtjes, die 
een paar weken later uit de pop te-
voorschijn komen. Het vrouwtje zet 
onder een bloemknop een eitje af. 

In de bladoksels van de pinkster-
bloem vinden we soms een schuim-
klodder. Vroeger dacht men dat dit 
koekoeksspog (-spuug) was. Men gaf 
de koekoek hiervan de schuld omdat 
het samenviel met de terugkomst 

van de koekoek. In dit schuim zit de 
larve (nimf) van de cicade (Philae-
nus spumarius) verborgen. Vanuit 
zijn achterlijf blaast dit geelgroene 
beestje zijn uitwerpselen met lucht 
op tot schuim. De nimf woont in dit 
schuim om zich te beschermen te-
gen uitdroging, regen en vijanden 
(spinnen, mieren, sluipwespen). In 
zijn schuimhuisje groeit hij uit tot 
een volwassen cicade (met vleugels). 
Hij  leeft  van plantensappen, die 
hij uit grassen en kruiden zuigt. Het 
beestje is een springertje van 7 mm, 
dat wegspringt als hij opgeschrikt 
wordt.  Ze kunnen wel 70 cm ver 
springen. 

De naam pinksterbloem zou bete-
kenen dat hij met Pinksteren bloeit, 
maar meestal is de plant dan al  lang 
uitgebloeid. De geslachtsnaam Car-
damine stamt af van het Griekse car-
dia (= hart) en damao (= verzachten). 
De plant werd namelijk gebruikt bij 
hartkwalen. De soortnaam “praten-
sis” betekent “in de weide groeiend”.  

De pinksterbloem bevat vitaminen 
(vooral vitamine C), mineralen, ethe-
rische oliën, bitterstoffen en mos-
terdolieglycoside. Het kruid werd 
vroeger voor verschillende kwalen 
gebruikt.  Ook werd het verwerkt in 
soepen en salades. De smaak is mild 
tot radijsachtig scherp. De pinkster-
bloem werd ook gebruikt bij lief-
de- en vruchtbaarheidsrituelen. Zo 
kwam de plant voor in de bloemen-
krans voor het Keltische vuurfestival 
“Beltare”. Dit vruchtbaarheidsfeest 
(een tijd van flirten en vrije seksuali-
teit) begon aan de vooravond van 1 
mei ter ere van de god van leven en 
dood. Parende koppels stelden daar-
bij de voortdurende vruchtbaarheid 
van hun land veilig.

Pinksterbloem (Cardamine pratensis)



Dit paasweekend viel in de hele ge-
meente Almelo een uitnodiging op 
de deurmat om mee te doen aan Mijn-
kwaliteitvanleven.nl. Een grootschalig 
onderzoek waarmee deelnemers sa-
men laten zien waar goede zorg om 
draait in de gemeente Almelo.

Meer dan 28.000 mensen in Neder-
land hebben momenteel de vragen-
lijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl 
ingevuld. Waarvan meer dan 2.000 
deelnemers in de provincie Over-
ijssel: www.mijnkwaliteitvanleven.
nl/uitkomsten/provincie/overijssel. 
Dat is nog lang niet voldoende als 
het aan de samenwerkende belan-
genorganisaties ligt: Patiëntenfede-
ratie Nederland, Mezzo, Per Saldo, 
Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB 
en NOOM. Hoe meer mensen mee-
doen, hoe beter per gemeente de 
ervaringen van de inwoners in beeld 
komen. Deelnemers zijn mensen met 
een chronische ziekte of beperking, 
ouderen en mantelzorgers. 

Op de website www.mijnkwaliteit-
vanleven.nl staat een deel van de 

uitkomsten per gemeente in Neder-
land. De uitkomsten worden dage-
lijks bijgesteld. 

Persoonlijk overzicht

De vragen van Mijnkwaliteitvanle-
ven.nl zijn gericht op het dagelijks 
leven, gezondheid en hoe mensen 
hun zorg en omgeving daarbij waar-
deren. Na het invullen van de online 
vragenlijst ontvangen deelnemers 
binnen 48 uur een persoonlijk over-
zicht met daarin hun eigen uitkom-
sten (Mijn Kwaliteitsmeter). Dit over-
zicht is een goede voorbereiding 
op bijvoorbeeld het (keukentafel)
gesprek met de gemeente, zorgver-
lener of familie. 

Telefonisch meedoen via het Natio-
nale Zorgnummer. De vragenlijst van 
Mijnkwaliteitvanleven.nl is digitaal 
beschikbaar. Kunt u de vragenlijst niet 
online invullen? Heeft u vragen over 
MijnKwaliteitvanLeven.nl? Of heeft u 
vragen over zorg of ondersteuning? 
Neem dan contact op met het Natio-
nale Zorgnummer: 0900-2356780.

Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien waar goede 
zorg om draait

Vrijwilliger 
moestuin te Almelo

Vindt u het heerlijk om met uw han-
den in de aarde te wroeten? Heeft 
u groene vingers? Nu alles weer be-
gint te groeien zijn wij op zoek naar 
een vrijwilliger in onze moestuin. De 
groenen worden gekweekt voor het 
project De Buurvrouw om verse in-
grediënten uit eigen tuin te kunnen 
serveren.

Heeft u een paar uur per week tijd 
over? Word van vrijwilliger! Bij in-
teresse kunt u contact opnemen 
met Bianca de Jong: 06-24320192, 
b.dejong@abhulptwente.nl

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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Jammer!
Jammer maar misschien moet ik wel zeggen verschrikkelijk of ergerlijk. 
Na ruim 40 jaar verdwijnt de papieren wijkkrant. Reden: ondanks jaren-
lang zoeken, is er niemand bereid gevonden om met name de taken van 
Joop Martens over te nemen. Joop was c.q. is verantwoordelijk voor de eind-
redactie en het binnen halen van advertenties en sponsorgelden, maar ook 
voor het benaderen van andere schrijvers, de drukker en de distributeur 
van de Veurbode in de wijk Groeneveld, Beeklust en Ossenkoppelerhoek. 
Natuurlijk, Joop was niet het enige lid van de redactiecommissie maar wel een 
belangrijk lid. Helaas geeft Joop nu de pijp aan Maarten.

De overige leden: 

•  Annelies ten Hove-Mulder,

•  Helma Weinreder,

•  Herman Bruggeman,

•  Rimmert van Kalsbeek

•  Guus Verwers

gaan mogelijk door met externe ondersteuning, om de papieren versie van 
de Veurbode om te zetten naar een digitale nieuwsbrief.

Waarom zult u zeggen. Heel simpel het geld raakt op. De advertentie 
inkomsten, sponsorgelden en subsidies worden minder en minder. Een 
digitale versie gekoppeld aan de website van het wijkplatform is daarentegen 
actueler en kost beduidend minder.

Een voordeel van de digitale nieuwsbrief is dat hij vaker verspreid zal gaan 
worden.

Een nadeel van de digitale nieuwsbrief is wel dat er hoogst waarschijnlijk 
minder mensen bereikt zullen gaan worden, met name oudere bewoners die 
geen internet hebben.

Voorlopig rest ons, tenzij er toch nog iemand zich aanbiedt, niets anders dan 
te proberen zoveel mogelijk E-mail adressen te verzamelen ofwel u te verzoe-
ken uw mailadres door te geven aan de redactiecommissie en Joop namens 
ons allen te bedanken voor zijn jarenlange inzet. 

N. vd V. 

Jopie bedankt!!

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 in-
dividuele personen, die iets aan de 
mede wijkbewoners kenbaar willen 
maken. De redactie heeft haar eigen 
verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van de Veurbode en kan derhalve ko-
pij weigeren waarvan zij vindt dat 
deze de algemeen geldende nor-
men en waarden overschrijdt. De 
redactie deelt niet altijd de mening 
van de inhoud van door anderen ge-
schreven stukken. Ook behoudt de 
redactie zich het recht voor teksten 
zo nodig in te korten. Anonieme 
teksten worden niet geaccepteerd. 
Het is mogelijk in de Veurbode te  
adverteren, u kunt daartoe contact 
opnemen 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

Geen sluitingsdatum - Laatste uitgave

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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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


