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GEACHTE
LEZER
De redactie van de
Wijkkrant Sluitersveld voert
een onafhankelijk beleid.
Zij draagt de
verantwoordelijkheid
voor de inhoud en stelt
zich open voor op- en
aanmerkingen en vragen.
Inbreng van wijkbewoners
wordt op prijs gesteld.
U vind de wijkkrant
digitaal op de site van de
Trefhoek: www.trefhoek.nl

ADVERTEREN
• Winkeliers die interesse
hebben om in dit blad
te adverteren kunnen
contact opnemen met
Jan Pezie (zie rubriek
medewerkers en
vrijwilligers).

• Advertentie’s worden

voor een jaar vastgelegd,
ofwel 4 nummers.

• Advertentie’s kunnen

kostenloos worden
aangepast wanneer de
wijziging tijdig wordt
aangeboden door de
winkelier en wel vóór
het vervallen van de
aanlevering van de copij.

Bent u ook ‘over-accountant’?
Heeft u een klein tot middelgroot bedrijf en bent u
jaarlijks (te) veel geld kwijt aan de diensten van een
groot accountantskantoor?

Dan ben ik uw alternatief:
net zo goed, wel zo voordelig!
Mijn naam is Frank Kamphuis en ik bied u administratieve ondersteuning op maat. Precies wat u nodig
hebt, zonder overhead. Kijk intussen alvast op mijn
website: www.frank-kamphuis.nl.

Markerichter 62 Almelo



0546 85 31 53

frank.kamphuis@planet.nl

• Advertentieplaatsen

worden aangeboden in
hele-, halve- en kwart
pagina’s.

Advertenties worden
•	

digitaal verwerkt zodat
alleen originelen (d.w.z.
briefpapier - brochures,
foldermateriaal of ander
drukwerk) kunnen
worden verwerkt. Gefaxt
materiaal of slechte
copieën geven slechte
resultaten.

Elders in dit blad
vermelden wij alle
sponsoren / winkeliers
van de Wijkkrant
Sluitersveld.
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Foto’s: Jos Galgenbeld

EEN SPONSOR IN HET ZONNETJE:
DIERENSPECIAALZAAK DOBEY

Dobey is een franchiseketen met zestig vestigingen, die al
vijftien jaar bestaat. Acht jaar geleden ging de vestiging in
Almelo van start. De vorige eigenaar hield het na vijf jaar voor
gezien, omdat hij te druk was met zijn andere zaak. Nadat
hij zijn vakdiploma had gehaald, kon Theo Ekkel de zaak
overnemen.
Het is een franchisecontract op basis
van 75%. Dat wil zeggen dat Theo vrij
is om een deel van het assortiment
van elders te betrekken. Zo heeft hij
als ‘eigen merk’ Dogloversgold en
Catloversgold. “De samenstelling van
deze merken is goed, en er zit veel
vlees in”, zegt Theo.
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Steeds beter
Na een wat stroef begin, gaat de zaak
steeds beter lopen. Er zit duidelijk een
stijgende lijn in. Het kabouter-logo dat
gevoerd wordt duidt de dier- en kindvriendelijkheid aan. Naast de verkoop
van vogels, vissen en knaagdieren
heeft Dobey ook een zeer uitgebreid
assortiment in voer en attributen voor
alle dieren.

Hond Joep
Joep is een goed acteur. Hij lijkt te
zeggen: “ Is het zo goed of wil je nog
wat anders?” Regisseur en fotograaf
Jos knikte tevreden.
De redactie wenst Dobey veel succes!
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Naast ons vertrouwde assortiment
van o.a.
• dagelijks verse schoongemaakte haring
• gebakken vis (zonder graat)
• kibbeling (van de kabeljauw)
• vele soorten verse vis
• serveren wij nu ook weekmenu’s.
Al onze snacks en weekmenu’s kunt u meenemen
maar ook gezellig bij ons opeten.
Wij hebben 20 zitplaatsen!
AD Haringtest ons cijfer: 8,5
Let op:
Wij leveren ook aan bedrijven!
www.vistaria-schaap.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur.
Zaterdag 08.00 - 17.30 uur.
Zondag en maandag gesloten!
Tel. 0546 - 864 709

Flowers & more ...

Almelo
Ootmarsumsestraat 296a
0546 - 49 90 31
Goor
Weversplein 51
0547 - 27 22 24
Rijssen
Winkelcentrum 'de Hoge Wal’
0548 - 52 20 17
Wierden
Nijverdalsestraat 5
0546 - 57 79 49
Maandag v.a. 9.00 uur geopend

M. Woudstra
alle bekende merken

...net even anders!!!
• Gespecialiseerd in
maatwerk
• Gratis interieuradvies
• Prachtige meubelen
met prijsgarantie
• Al sinds 1923
een begrip in Almelo!
Boddenstraat 36, Almelo
(achter gemeentehuis)
Tel.: 0546 - 698306
www.makkinga-interieurs.nl
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Verf, Cosmetica,
Speelgoed &
IJzerwaren
uit voorraad leverbaar

(tevens verfmengcomputer aanwezig)

M. Woudstra
Ootmarsumsestraat 265
Tel.: 0546 - 868 705
Mobiel: 06 - 51 548 233
Openingstijden:
Dagelijks geopend
Donderdag koopavond
Zaterdags

van 09.00 tot 19.00 uur
van 19.00 tot 21.00 uur
van 09.00 tot 17.00 uur

WIJKKRANT

WINKELIERSVERENIGING

DE VELDBOER VAN THEO BENNES

De winkeliersvereniging heeft het plan opgevat om een nieuw
logo te laten ontwerpen. Theo Bennes is gevraagd hier een
ontwerp voor te maken.
Veldboer
Op het Sluitersveld woonden de
Veldboeren; daar kwam het idee
voor het standbeeldje dat op de
Ootmarsumsestraat – later op
het Eskerplein - stond en dat was
geschonken door St. Joseph, dan ook
vandaan. Helaas hebben onverlaten dit
beeld een paar jaar geleden gestolen.
Het Veldboertje werd ook het logo voor
de wijk.
Zoals zoveel dingen werd het logo
van het Veldboertje op een gegeven
moment niet meer als ‘van deze tijd’
gezien en verdween het uit het zicht.
De winkeliersvereniging zocht nu naar
een nieuw logo. Rob en Joukje van
Roekel van ‘The Read Shop’ kenden
Theo Bennes en zo was de link gauw
gelegd.
Is een Veldboer dan niet een ietwat
‘oubollig’ gebeuren? Een boer als logo
… . Volgens Theo niet: “dit wordt een
cartoonachtig, karaktervol mannetje
met een jeugdige vlotte uitstraling. De
Veldboer is gemoderniseerd.” Het logo
zal straks voor de banieren langs de
Ootmarsumsestraat worden gebruikt,
maar is ook toepasbaar voor allerlei
andere zaken, bv. opdruk op tassen.
Theo: “je kan zelfs een Veldboerpaashaas laten rondlopen”.
De banieren worden straks vervangen
door drie verschillende waarop een op
het seizoen afgestemde veldboer komt.
Het ontwerp voor het logo moet voor
half december klaar zijn. Als het lukt
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voor de deadline van de krant staat het
logo hierbij afgebeeld. Mocht het niet
lukken dan heeft u tegen de tijd dat de
volgende krant uitgebracht wordt vast
al kennis kunnen maken met de nieuwe
Veldboer.
Theo Bennes
Theo Bennes is zoals zijn website zegt:
tekenaar, schrijver, ghostwriter (schrijver op verzoek). Afkomstig uit Utrecht
is hij op zijn 16e naar Almelo verhuisd.
Van origine was hij vertegenwoordiger,
maar tekenen voor zijn plezier deed hij
al vanaf zijn twaalfde. Vanuit zijn vakgebied – optiek- maakte hij wel eens
een folder of ontwierp en beschilderde
een kinderhoekje in een optiekzaak. Hij
schreef wel eens wat voor een ondernemersblad, een vakblad en voor het
tijdschrift ‘OOR’. Tot zijn vrouw hem
eind vorige eeuw vroeg of het niet eens
tijd werd om voor zichzelf te beginnen.
Die stap heeft hij toen genomen.
Het schrijven nam een wat grotere
vlucht. Van het schrijven voor een
ondernemersblad, een vakblad en
voor het tijdschrift ‘OOR’ tot inmiddels
enkele boeken. Het laatste boek gaat
over zijn jeugd in Utrecht- Hoograven,
waar zijn vader een kruidenierszaak
had. Dit boek heeft hij in eigen beheer
uitgegeven, het wordt in Almelo alleen
bij The Read Shop verkocht. Er bestaat
zoveel belangstelling voor dat het
inmiddels aan een tweede druk toe is.
In Utrecht is hij er mee op de regionale

tv geweest en is er zelfs een straat
naar hem genoemd. Weliswaar een
‘gedempte’, maar toch!
Het tekenen en schilderen vraagt
ook veel tijd. Hij is begonnen met het
maken van zg. stoepborden. Nu maakt
hij cartoons, strips en wandschilderingen. In het groot: wandschildering in
de wachtkamer van een tandarts, in
de NOACH kerk in de Schelf en in de
Kareliaflat. In kinderkamers schildert hij
een hele fauna op de wand: olifanten,
giraffen, tijgers en apen. Maar ook
kabouters en beren, alhoewel …beren
heeft-ie al zóvéél geschilderd!
Theo was coördinator bij het beschilderen van de fietstunnel bij het
Schelfhorstpark. Bewoners van Huize
Friso en de Colkhof hebben hier met
kinderen uit de buurt de wanden
beschilderd. Als logo had hij een mannetje getekend en dit gebruikt hij als
basis voor de nieuwe Veldboer.
Donderdagavond leert Theo kinderen van 8- 16 jaar striptekenen in de
Schelfhorst. Hij en de kinderen doen
dit met veel plezier. Door Scoop is hij
benaderd voor het opzetten van workshops voor scholen. Rouwverwerking
voor kinderen door middel van tekenen
is een onderwerp waarover hij ook in
gesprek is.
Theo heeft een eigen website:
www.theobennes.nl.
Hierop kunt u met een veelzijdig mens
kennismaken.

NIEUWJAAR
EN KERST IN
DE TREFHOEK
24 december Kerstlunch
31 december Oliebollen bakken en
Kniepertjes rollen
10 januari
Nieuwjaarsinstuif
Informatie bij:
mevr. Gerritsjans, tel. 861024 en
bij de Trefhoek tel. 861345
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Fysio- en Manuele Therapie
De Roskam

KNGF en NVMT

Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang
Open van 07.30 tot 18.30 uur.
Hedemanplein 3:
Kinderopvang en BSO
Havezathe 97:
BSO (lokatie OBS De Tandem)
Hedeveld 3:
BSO (lokatie RKBS De Griffel en OBS De Twijn)
Telefoon: 0546 - 433 865
www.het-kinderatelier.nl
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- Direct toegankelijk
- Manuele Therapie
- Antroposofische Fysiotherapie
Woonzorgcentrum Buurstede
Roskamstraat 113A
7602 JZ Almelo
Tel. 0546 ‑ 862 620
Deldensestraat 117
7601 RW Almelo
Tel. 0546 ‑ 824 233

Evert Hemmink
Joke Kroon
Huub Poppe
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HEILIGEN

DRIE EINDEJAARSHEILIGEN
In de donkere dagen voor Kerst vieren we een aantal feesten:
Sint Maarten, het Sint Nicolaasfeest en uiteraard Kerst. De
heilige Jozef speelt in dit kerstverhaal een geringe maar
niet onbelangrijke rol. Zonder de beste man zou Maria toch
echt zijn bestempeld als oneerbare vrouw en beschuldigt
van schandalig gedrag. Drie heiligen. De zogenaamde
eindejaarsheiligen. Of we nu katholieke wortels hebben of niet:
we kennen ze allemaal. Toch is de vraag wie waren deze drie
bijzondere mannen uit de kerkgeschiedenis?
11 november 397: de latere
Sint Maarten wordt begraven
in de basiliek van Tours.
Op 11 november vieren we Sint
Maarten. Kinderen gaan de deuren
langs met zelfgemaakte lampionnen en
zingen een lied. In ruil hiervoor krijgen
ze snoepgoed of fruit. Sint Maarten
is van oorsprong een bedelfeest en
vroeger was dit bedelen hard nodig in
de koude en schaarse wintermaanden.
Rijke burgers zagen hun kinderen hier
dan ook liever niet aan meedoen. Pas
aan het begin van de 20e eeuw veranderde dit en tegenwoordig loopt elk
kind mee en zingt uit volle borst voor
de zo gewenste beloning. Maar wie
was deze heilige Maarten nu eigenlijk?
Maarten werd geboren in het jaar 316
in Hongarije. Op 15-jarige leeftijd trok
de dappere en diepgelovige jongen
als soldaat in een Romeins legioen
naar Frankrijk. In het Franse Amiens
ontmoette hij een bedelaar en hij gaf
de hulpbehoevende arme man de helft
van zijn mantel. Volgens de legende
zou deze arme bedelaar een verschijnling zijn geweest van Jezus op aarde.
Maarten werd in het jaar 371 gewijd
tot bisschop van Tours en heeft zich
ingezet voor de verspreiding van het
christendom in Gallië het tegenwoordige Frankrijk ( u weet wel uit Asterix
en Obelix). In het jaar 397 overleed de
ongeveer 80-jarige Maarten en dankzij
de vele wonderen die aan hem zijn toegeschreven werd hij heilig verklaard.
Hij was een van de populairste heiligen
in de middeleeuwen. De toestroom
aan pelgrims maakten een grotere kerk
mogelijk. De kathedraal van Tours was
een van de grootste kerken. De toren
en het priesterkoor zijn nog overgebleven. Daartussenin bevindt zich nu
een woonwijk zo groot was die kerk. 11
november was vroeger de datum dat
de oogst werd binnengehaald, de gan-
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zen werden geslacht en het vee op stal
werd gezet. Men bereidde zich voor
op de winter. De bevolking was het
gewoon om stil te staan en dankbaar
te zijn voor de oogst. Vroeger werden
hiervoor vreugdevuren gebrand en
later werd dit een kinderfeest waarop
de kinderen met uitgeholde suikerbieten of andere knollen als lantaarn de
deuren langsgingen.
Nicolaas de heilige uit Klein
Azië oftewel Turkije
Sint Nicolaas, beschermheilige van
de zeelieden, kinderen en wat minder
bekend ook van dieven, moordenaars
en prostituees. Volgens de overlevering is Nicolaas geboren in een klein
plaatsje vlakbij Myra, in Klein Azie. Hij
was de zoon van rijke ouders en al
vroeg was het zijn moeder duidelijk dat
ze een bijzonder kind had gekregen.
Op de vastendagen weigerde de baby
aan de borst te drinken en wanneer de
kleine baby in bad ging stond hij op,
hief zijn armpjes ten hemel en dankte
God voor zijn geboorte. Het bijzondere
kind ontwikkelde zich op een al even
speciale manier en werd later bisschop
van Myra. De beste man is overleden
op 6 december 342 of 352 en begraven in Myra. In 1087 is het stoffelijk
overschot van de heilige (de relieken)
overgebracht naar Bari in Italië. Sint
Nicolaas heeft een aantal wonderen
op zijn naam staan. Vandaar dat hij
heilig is verklaard. De vraag die leeft
is natuurlijk: waar komt het kinderfeest
vandaan.
De mythe over Sint Nicolaas waaruit
we een aantal elementen van ons feest
kunnen herleiden wordt al volgt verteld:
“ Er was eens een vader met drie
dochters. De man was arm en kon
geen bruidsschat voor zijn meisjes
betalen. Dit zou betekenen dat de
dochters nooit een goede echtgenoot
zouden vinden. Hun lot lag vast: de

Sint Maarten als Romeinse soldaat in Gallia

arme vader zou zijn drie lieve kinderen
als slaaf moeten verkopen om zelf het
hoofd boven water te houden. Een
ellendige toekomst was het lot van
zijn meisjes en de wanhopige vader
kon hier niets aan veranderen. Toen
gebeurde er drie maal achter elkaar,
op verschillende momenten een wonder. Er was een geldbuidel met geld
door het raam gegooid. Deze buidel
met goud landde alle drie de keren in
een schoen die voor de open haard
stond te drogen. Uiteraard elke keer
weer in een schoen van een ander
meisje. We hebben wel te maken
met een intelligente heilige weet u.
Elke geldbuidel was een volwaardige
bruidsschat. De meisjes waren gered
en konden op zoek naar een goede
echtgenoot. De vader was vanzelfsprekend opgelucht dat de toekomst
van zijn dochters was gered.” De drie
geldbuidels zijn een symbool voor
Sint Nicolaas maar worden ook wel
afgebeeld als sinaasappels of mandarijnen (vandaar Spanje in dit verhaal).
Het strooigoed in de schoen voor de
openhaard is ook terug te leiden tot de
mythe over onze kindervriend die de
drie meisjes op zo’n wonderlijke wijze
heeft gered.
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Roombroodjes

Elke
maandag

2,

5

50

Elke
woensdag

2,00

1/2

Appelkruimelvlaai

Elke
dinsdag

2,

00

Knabbelstengels®

10

Minikrentenbollen

10

Witte
bollen of
puntjes

Elke
donderdag

2,50

Elke
vrijdag

4

Croissants

3,50

DIERENSPECIAALZAAK

SMIT

OOTMARSUMSESTRAAT 385 ALMELO
DE GORS 7-9 ALMELO
TEL.: 0546 - 861 207 / 539 688

Elke
zaterdag

1,75

(Heel 7,00)

Almelo
De lekkerste

Ja, u krijgt
persoonlijk
advies
Bel v
een afs oor
of kom praak
langs.

Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Slot 14
7608 ND Almelo
T 0546 - 48 01 80
E info@stopel.nl
I www.stopel.nl
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Jozef: pleegvader van
Jezus, beschermheilige van
timmerlieden en arbeiders
De vader,maar ja ook weer niet, van
Jezus. Timmerman was hij en niet eens
getrouwd met zijn jonge verloofde toen
zij aankondigde zwanger te zijn van
de zoon van God. De jonge Jozef was
een brave jongen en had zijn vriendin
echt niet zwanger gemaakt. Hij had
dus nogal wat weg te slikken toen
Maria hem vertelde dat deze baby echt
verwekt was door God zelf. Je zult het
maar te horen krijgen.
De naamdag van deze bijzondere
man valt eigenlijk in het voorjaar maar

juist in de kerstperiode kunnen we niet
om deze beschermheilige van timmerlieden en arbeiders heen.In het
kerstverhaal wordt hij zo tussen neus
en lippen door genoemd. Maria en
uiteraard Jezus spelen de hoofdrol.
Jozef mag de ezel naar Bethlehem
leiden en zijn hoogzwangere vrouw
hobbelt hierop mee. Hij was niet eens
getrouwd met haar. Een bewonderenswaardige jongeman die, het kan
bijna niet anders, veel van zijn vrouw
moet hebben gehouden. Hij kreeg later
zelf gelukkig ook kinderen samen met
Maria maar zijn rol in de bijbel is klein.
Tenslotte in deze betrouwbare huis-

vader, kundig timmerman en goede
opvoeder ook de beschermheilige van
de huizenbezitters. Dus wanneer uw
huis al lang te koop staat zou u eens
een gebedje tot deze bijzondere man
kunnen richten. Een beeldje van hem
bij de voordeur neerzetten met het
gezicht naar uw huis kan ook geen
kwaad. In Brabant en trouwens ook in
Tubbergen begraven gelovigen een
Jozefbeeldje in de voortuin met de
blik op het huis gericht. Volgens een
bericht uit Tubbergen heeft de heilige
Jozef daadwerkelijk geholpen.

OP REIS

FACE2FACE TRAVEL
Persoonlijke service
Sharon zoekt altijd naar het goedkoopste arrangement, eventueel via de
Duitse reisorganisaties. Ze is dag en
nacht bereikbaar en ook in het weekend, zie de advertentie.
Sharon veel succes!

Wie kent Sharon Nunumete niet? Misschien kent u de geboren
Veldboerin beter onder haar meisjesnaam Siwes, en komt u
haar regelmatig tegen met haar hond. Sharon runt het enige
reisbureau in onze wijk: Face2Face travel. Nadat ze de HAVO
opleiding af had, heeft ze verschillende baantjes gehad, onder
andere bij Holland International. De reiswereld leek haar wel
wat.
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niet meer invullen en besloot toen om
zelfstandig te gaan werken. Dat kon
via Face 2 Face travel in Almere. Ze
kan nu vanuit huis werken. Zo werken
ze met veertig agenten door het hele
land. Ze zijn aangesloten bij ANVR en
SGR. Dat is een extra zekerheid voor
de klant.

Foto’s: Jos Galgenbeld

Toerisme
Ze ging de Toeristenopleiding volgen en liep stage bij reisbureau
Travelcentre in Tubbergen. In de toeristenbranche maak je ook regelmatig
studiereizen. Dat is erg leuk en je leert
zo de goede en mindere hotelaccommodaties kennen. Door haar zwangerschap kon ze normale werktijden
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SNIJDERS SCHOENEN

SNIJDERS SCHOENEN
Ootmarsumsestraat 160
7603 AM Almelo
Tel. 0546 - 86 32 86

GOED GEFIKST
ZO’N Z
AAK W
AAR ZE
ECHT V
AN ALL
ES HEBB
EN

2,5 miljoen
onderdelen voor slim
huishoudelijk onderhoud
HNO ONDERDELEN OOTMARSUMSESTRAAT 342
ALMELO TEL. 0546 - 863263
OOK VOOR FIETSONDERDELEN- EN REPARATIES

Beauty Dreams
Schoonheidssalon
Behandelingsspecialiteiten
gezichtsbehandelingen
massages
handverzorging
acrylnagels
voet verzorging
visagie
persoonlijk huidadvies

kijk voor meer informatie op
www.beautydreams.nl
Beauty Dreams
Garenboom 67, 7603 WD Almelo
Tel: (0546) 49 37 51
Info per email:info@beautydreams.nl
Schoonheidsspecialiste: Petra van Laar
Maakt u gerust een telefonische afspraak,
want iedereen is welkom.

8

WIJKKRANT

GOED NIEUWS VOOR
BRUSCHE
Brusche behaalt certificering BREEAM-NL Nieuwbouw Expert
Wie en wat is Brusche Elektrotechniek
Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek uit Almelo niet meer weg te denken uit
het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan
we aan de basis van complete elektrotechnische installaties in vele gebouwen
en industriële complexen. Met onze diensten dragen wij bij aan het goed, duurzaam en kostenefficiënt functioneren van organisaties, gebouwen en industriële
installaties. Op dit moment werken er meer dan 75 medewerkers bij Brusche
Elektrotechniek vanuit Almelo. De onderneming is “lokaal” maximaal vertegenwoordigd in alle segmenten en bij alle disciplines op het gebied van elektrotechnische installatiewerken, industriële automatisering en Service & Onderhoud.
Brusche Elektrotechniek heeft begin november de certificering BREEAM-NL
Nieuwbouw Expert behaald. Met dit resultaat bewijst Brusche Elektrotechniek
wederom haar vooruitstrevendheid op het gebied van duurzaamheid en de toepassing van duurzame technieken bij de uitvoering van haar elektrotechnische
projecten.
Wat is BREEAM?
BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van bestaande en
nog te realiseren gebouwen te bepalen. Het is het belangrijkste en meest
gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen ter wereld. Je kunt het ook
toepassen op gebiedsontwikkeling BREEAM staat voor Building Research
Establishment Environmental Assessment Method, een in Engeland ontwikkelde
methode om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. BREEAM wordt ook
gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren. BREEAM maakt gebruik
van een kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een gebouw een kwalitatieve
weging; uitgedrukt in sterren :1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of
Outstanding). Meer informatie op www.breeam.nl
Brusche Elektrotechniek is nu een gecertificeerd BREEAM-NL Nieuwbouw Expert
bedrijf. Met BREEAM-NL Nieuwbouw kan Brusche beoordelingen uitgevoeren,
daarbij past ook advisering over het laten certificeren van gebouwen volgens
BREEAM-NL normen.
BREEAM in de praktijk
De bedoeling van BREEAM is om de gebouwde omgeving in Nederland te helpen
verduurzamen en daarmee een bijdrage te leveren een duurzame samenleving.
Dat BREEAM zeer actueel is blijkt uit de nieuwbouw van het stadshuis van Almelo,
waar Brusche als elektrotechnisch installateur bij is betrokken. De gemeente
Almelo heeft er voor gekozen om met het BREEAM-NL label de duurzaamheidsprestatie van het nieuwe stadhuis aan te tonen. Doel is een duurzaam stadhuis
te realiseren met minimale impact voor het milieu. In maart 2012 is het ontwerp
beoordeeld met 4 sterren.
Brusche Elektrotechniek houdt zich o.a. bezig met:
• Elektrotechniek (energievoorziening, zwakstroominstallaties, data-installaties,
etc.)
• Domotica KNX (gebouwenautomatisering)
• Duurzame technieken (zonnepanelen, energiezuinige verlichting)
• Industriële Automatisering (proces- & productieautomatisering, machinebesturing, etc.)
• Beveilgingssystemen (brandmeld installaties, camera beveilgiing, alarmsystemen, etc.)
• Beheer en inspectie (waaronder NEN 3140, MJOP volgens NEN 2767, etc.)
• Service en onderhoud (24 uur/7 daagse storingsdienst, preventief & inspectief
onderhoud, etc.)
Kijk voor meer informatie op www.brusche.nl
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COLUMN
LOESJE: ‘WAAROM ZOU
JE VANDAAG DOEN WAT
JE MORGEN OOK NOG
KUNT UITSTELLEN?’
Goed, geeft u hier maar eens een zinnig
antwoord op. Ik kan er lang over nadenken maar kom ook niet veel verder dan
het idee dat het voor velen van ons ongetwijfeld zo werkt. Als ik vandaag moet stof
afnemen maar het is echt nog niet nodig
begin ik er niet aan. Stel je voor! Geen
mens ziet het verschil en een mooi boek
lezen is duizend maal prettiger! Vraag
jezelf maar eens af of je inderdaad met
veel plezier en enthousiasme elke week
het gras gaat maaien, om de dag stofzuigt of de badkamer gaat uitlappen. Wie
bewondert het haast onzichtbare resultaat? Goed, misschien doen we het wel
maar je hebt pas eer van je werk wanneer
je resultaat ziet toch? Dan is grasmaaien
met een frequentie van één maal in de
maand eigenlijk veel lonender; het valt
iedereen op dat je hard hebt gewerkt! Als
we bovenstaande eens vertalen naar het
schoolleven. Wij volwassenen weten het
zo goed maar eigenlijk doen we het niets
beter. We verkopen onze acties hooguit
iets beter. Ondertussen eisen we van
onze jeugd dat ze leren en presteren. Het
liefst constant op hetzelfde hoge niveau.
Dit motiveert helaas niet en maakt een
docent bijzonder lui. Die leerling die constant goed presteert heeft mij niet nodig!
Wij willen leerlingen die we moeten
aansporen, soms vermanend toespreken
vanwege schandalige luiheid en nalatig
werk. Dan weer eens mogen toejuichen
omdat er een glanzende voldoende is
binnengesleept. Is dat echt zo? Toetsen
we de kennis en het inzicht van leerlingen of controleren wij of ze hun leerwerk
bijhouden? Zonder gekkigheid: beide.
Kennis kun je alleen uitbouwen in vaardigheden en inzicht wanneer die kennis
“in je systeem gaat zitten”. Er moet dus
elke dag geoefend, geleerd en herhaald
worden. Alleen dan krijg je de grote hoeveelheden stof onder controle. Met zo nu
en dan een voldoende ga je het niet redden. Ach wat zou het heerlijk zijn wanneer die leerling die elke dag hard werkt
ook elke dag toegejuicht wordt om zijn
geweldig knappe prestatie. Misschien
zou u zelfs wel elke dag het gras gaan
maaien wanneer uw vrouw juichend van
bewondering aan de zijlijn staat? Alles in
het leven heeft te maken met motivatie
en gemotiveerd worden want motivatie
haal je niet alleen uit jezelf!
de juf
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J&J techniek
Jan van Galenstraat 11
7603 VT Almelo
Tel. 0546-492161
info@ jenjtechniek.nl
www.jenjtechniek.nl
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Z WEMMEN

KERSTPROGRAMMA SPORTPARK SLUISKADE!
Maandag  	
30-12
7.00 – 17.00
Dinsdag
31-12
7.00 – 14.00
Woensdag
1-01
gesloten
Donderdag
2-01
7.00 – 21.00
Vrijdag
3-01
7.00 – 18.00
		 19.00 – 20.30
Zaterdag 	
4-01 	 10.00 – 14.00
Zondag 	
5-01 10.00 – 14.00

U bent, als bewoner van het Sluitersveld, in de Kerstvakantie
weer van harte welkom in sportpark Sluiskade. We hebben
als zwemteam onze uiterste best gedaan om voor alle leeftijden weer een sportief programma te bieden.
Openingstijden tijdens de Kerstvakantie
Maandag
23-12
7.00 – 17.00
Dinsdag
24-12
7.00 – 14.00
Woensdag
25-12
gesloten
Donderdag
26-12
gesloten
Vrijdag
27-12
7.00 – 18.00
		 19.00 – 20.30
Discozwemmen
Zaterdag
28-12 10.00 – 14.00
Zondag
29-12 10.00 – 14.00

Discozwemmen

Sport en spel!
In de gehele kerstvakantieperiode zijn er in het zwembad tal
van bijzondere zwemactiviteiten. Zo komen er in of naast het
zwembad speciale opblaastoestellen te liggen en worden er
per dag door het zwembadpersoneel uitdagende zwemactiviteiten geboden.
Op donderdag 2 jan en vrijdag 3 jan zijn er tussen 14.00 uur
en 16.00 uur gratis sport- en spelactiviteiten in de sporthal
van het sportpark. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar
die hieraan deelnemen krijgen voor het discozwemmen
reductiekaartjes.

Voor nadere informatie zie onze website
www.sportbedrijfalmelo.nl of bel ons nummer 0546-863636

MOZ AIEKBANK

MOZAÏEKBANK SLUITERSVELD
De mozaïekbank is af!
Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de bank te
beplakken met mozaïeksteentjes. We konden wekelijks
zeker rekenen op één dame woonachtig aan het Eskerplein.
Waarvoor hartelijk dank Mw. Harmeijer! De laatste maanden
zijn ook verschillende dames uit de Spinnerij enorm druk
geweest de bank te vervolmaken. Eind oktober was het dan
zover dat de sofa gevoegd kon worden. Nu wordt er nog
een plekje gecreeerd waar deze kan komen staan. Bent u
nieuwsgierig hoe de bank er in het echt uit ziet? Ga een keer
kijken in de Spinnerij!

SLUITERSVELD
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Bericht van de redaktie
Wijkkrant Sluitersveld gaat het komende jaar met
optimisme tegemoet.
In 2014 kunnen wij blijven verschijnen en voor daarna
maken wij nieuwe plannen.
Wij wensen onze lezers een voorspoedig 2014

VLOEREN
GORDIJNEN
MEUBELS
STOFFEREN
WOONACCESSOIRES
INTERIEUR OP MAAT

OOTMARSUMSESTRAAT 426
ALMELO T. 0546 - 869026

VASTE ACTIE!
VAST LAGE PRIJS:
KILO ALMELOOS JONGE KAAS € 7,98
keuze uit ruim assortiment, rijstcrackers, chocolade,
gedroogd fruit & onze Zuivelhoeve Toetjes
Zuivelhoeve Almelo Eskerplein 9 • 7603 WH Almelo • T: 0546 - 873 929
Zuivelhoeve Tubbergen Grotestraat 47a • 7651 CG Tubbergen • T: 0546 - 621 300
www.almelokaas.nl
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TR ADITIE

Foto’s: Jos Galgenbeld

“N’OAL’N ROOP” OFTEWEL
MIDWINTERHOORNBLAZEN

Iedereen kent wel het geluid van de midwinterhoorn. Vorig jaar
in de adventstijd hoorden we regelmatig van buitenaf de “oal’n
roop” heel duidelijk in ons huis in de Markgraven. Het geluid
kwam van te dichtbij om van de boerderijen aan de overkant
van het kanaal te komen. Wie in de wijk blaast er? Tijd om op
onderzoek te gaan …
Oorzaak
Het bleek nota bene onze buurman,
Fred Slaghekke, te zijn die een cursus
midwinterhoorn blazen volgde. Fred –
een echte Almeloër – kent het blazen
al vanaf zijn jeugd en heeft het altijd
leuk gevonden. Het melancholische
geluid trok hem aan, vroeger was het
natuurlijk ook de onbekendheid hiermee wat intrigeerde. Toen hij vorig jaar
een kennis trof die blies, was de link
gauw gelegd: “Hoe kan ik dat leren?”
Zo kwam hij bij de ‘Beeklustbloazers’
terecht.
In november begon hij met de cursus
midwinterhoornbloaz’n. In vier avonden leerde hij over historie, gebruiken
van en uiteraard de beginselen en
het blazen op de midwinterhoorn. Op
de hoorn moet je minimaal drie tonen
kunnen produceren. Daarna volgt een
soort examen over theorie en praktijk.

SLUITERSVELD

Dit was vlak voor de eerste adventszondag en twee dagen later mocht hij
meeblazen.
Beeklustbloazers
De ‘Beeklustbolazers’ bestaat reeds
meer dan 30 jaar en is een groep mannen en vrouwen die tussen de eerste
Adventszondag (vier weken voor Kerst)
tot en met 6 januari (Driekoningen)
de “oal’n roop “ buiten laten horen.
Buiten die tijd om wordt er niet buiten
geblazen. Bij veel jongeren leeft het
midwinterhoornblazen en is er animo
voor, velen zijn enthousiast lid van de
vereniging. Met jongeren wordt echt
de jeugd bedoeld: vanaf 18 jaar ben
je al senior. Op alle adventszondagen
blazen leden van de groep ’s morgens van 10.00 tot 11.00 uur in de
Gravenallee en ’s middags van 17.00
-17.45 in het Beeklustpark. De laatste

zondag zal het Themakoor Lattrop
ter opluistering hierbij kerstliederen
zingen. De blazers worden in de
adventstijd vaak uitgenodigd om bij
kerstvieringen op scholen en instellingen te komen blazen. “Hier ga je dan
met een paar mensen heen. Het is leuk
om te zien hoe enthousiast de jeugd
is”, aldus Fred Slaghekke. Als afsluiting
van het seizoen komt men de zondag
voor 6 januari samen bij een instelling
voor het zg. ‘oetbloaz’n‘. In november
begint men weer met het oefenen,
dit gebeurt uiteraard binnen. Fred
blies vorig jaar voor het eerst en wilde
extra oefenen zonder overlast te veroorzaken. Hij ontdekte dat het geluid
aardig gedempt werd als je dat in de
klerenkast deed! De aankleding van
de groep moet ongeveer hetzelfde zijn:
sober in een boerenkiel en met een pet
op. Helaas is het erg moeilijk om nog
aan een ouderwetse boerenkiel met
dubbele sluiting te komen.
Geschiedenis
Midwinterhoornblazen is een oud
gebruik. Over de oorsprong hiervan
zijn de meningen verdeeld. Eén ervan
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NERGENS
• BOEKEN
• TIJDSCHRIFTEN
• WENSKAARTEN
• TABAK
• KANTOORARTIKELEN
• CARTRIDGES
• KADO ARTIKELEN
Bestel je boeken op www.readshop.nl
Haal ze af op het moment dat jou uitkomt. Altijd zonder verzendkosten!
TOT ZIENS IN ONZE WINKEL

PB CHEAPFASHION
Ootmarsumsestraat 320 Almelo
Westeinde 557 Vriezenveen
PB CHEAPSHOES
Ootmarsumsestraat 251 Almelo
Tel.: +31 (0)6 53 34 10 05

GOEDKOPER

Rob en Joukje van Roekel

LiLLi
DE SPECIAALZAAK IN
BABY EN KINDERMODE
Altijd volop keus
vanaf de maat 50 tot en met 176
Vingino, Ziezoo, Retour, Port Azur,
Mona Lisa, Salty Dog, Mc Gregor,
Muchachomalo, Claessens,
Bonnie Doon, Feetje.
U kunt ons vinden op de:
Ootmarsumsestraat 257, telefoon 473334.
openingstijden elke werkdag (behalve maandags)
van 9.30 tot 17.00 uur, donderdags tot 18.00 uur
speelhoek aanwezig voor de kinderen
koffie staat altijd klaar.
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is dat er geblazen werd om de boze
geesten in deze donkere dagen weg te
jagen en het licht te laten terugkeren.
Bewijs hiervoor is er echter niet. In
Sonsbeck – een dorpje in de buurt van
Xanten (D) – wordt in 1485 al melding
gemaakt van het blazen op grote houten hoorns. Daarna volgt een bericht
uit Bawinkel (1655) waarin gemeld
wordt dat in het nabijgelegen protestantse Lingen de Kerstnacht opgeluisterd wordt met het voordragen van
volksrijmen, het zingen van liederen en
het blazen op grote houten hoorns.
Tijdens de Reformatie ( 16e eeuw)
raakte het gebruik omstreden, omdat
het als heidens werd ervaren. Men wist
hier een draai aan te geven door te
verklaren dat op deze manier de komst
van Christus aangekondigd werd. In
Nederland is de eerste vermelding
in 1815. In de buurtschap Kotten bij
Winterswijk worden een vader en zoon
door douaniers beschuldigd van het
per midwinterhoorn waarschuwen
van smokkelaars voor de komst van
douane. Zij ontkennen dit. Als bosarbeiders geeft men elkaar op deze wijze
door wanneer het etenstijd is. De douaniers worden zo boos dat de hoorn
zelfs vernield wordt. Uit een onderzoek
door de burgemeester blijkt dat blazen
inderdaad een vorm van communicatie is en vader en zoon worden in het
gelijk gesteld. In de loop van de tijd
wordt er steeds minder geblazen. In de
tweede wereldoorlog wordt het door
de Duitsers zelfs verboden omdat men
bang is dat er op die manier boodschappen worden doorgegeven voor
bv. een op handen zijnde razzia. Na
de oorlog is er dan ook slechts een
enkeling die nog kan blazen. In 1953
kwamen in havezathe “”Het Everloo”
enkele Twentenaren met het plan deze
oude traditie nieuw leven in te blazen.
Die Kerst werd er geblazen op “Het
Everloo” op 19 hoorns: 18 van blik en
één van hout. Het nieuw leven inblazen lukte: in Twente en de Achterhoek
leerde men hoe een hoorn te bouwen
en te bespelen. Sinds 1954 wordt
er in Twente geblazen om wat heet
“Midwinterhoornbloaz’n um ’t Gool’n
Heurnke veur Junioren” en als senior
om “’Midwinterhoornbloaz’n um ‘n
Zulver’n hoorn veur Senioren”. Dit mag
de naam kampioenschap niet dragen.
Vorig jaar werd een junior blazer van
de club elfde: een uitstekende prestatie! Het meest wordt in het oosten van
het land geblazen met enkele uitschie-
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ters naar Drenthe en Gelderland. Sinds
20 september 2013 is het midwinterhoornblazen zelfs opgenomen op de
Werelderfgoedlijst - als immaterieel
erfgoed - van de Unesco!
Midwinterhoorn bouwen
Als je blaast moet je natuurlijk ook een
eigen hoorn hebben. Die wordt door
de blazer zelf of door de voorman in de
buurtschap gebouwd. Voor Fred is dit
aanleiding om de aangeboden cursus
“midwinterhoorn bouwen” te volgen.
Nb. een midwinterhoorn maak je niet:
je bouwt hem! “En het is van begin
tot eind handwerk! “. Boompjes van
berken, elzen of wilgen worden hiervoor gebruikt; dit is zacht hout en dus
gemakkelijk te bewerken. De bomen
moeten ca.15 jaar oud zijn, een kromming aan de onderkant hebben en het
liefst aan de waterkant gegroeid zijn
omdat ze dan een regelmatige groei

vertonen. Een hoorn is tussen de 1.20
en 1.60 m lang, heeft boven een doorsnede van ca. 5 cm, onderaan zo’n
15 cm met aan die kant de kromming.
Na zo’n twee à drie weken langzaam
drogen wordt de bast en het overtollig
hout er met een trekmes afgeschraapt,
zodat de ruwe vorm van de hoorn al te
zien is. Dit stuk wordt goed vastgezet
en in de lengte doormidden gezaagd.
Je hebt dan twee gelijke helften die
met een guts uitgestoken moeten
worden -op de bovenste 5 cm na- tot
de wanddikte overal zo’n 6 ½ mm is,
waarna er geschuurd wordt. Dit alles
moet zeer nauwkeurig gedaan worden
omdat je elke oneffenheid hoort in de
toon. Hoe meet je dan die dikte? Dat
is het geheim van de smid, in dit geval
“het geheim van Jan Schelfhorst, de
motor achter het midwinterhoornblazen
en onze cursusleider”. De beide helften
worden nu weer aan elkaar gelijmd en

gefixeerd. Na droging wordt de buitenkant geschuurd, op een paar plaatsen met een rotanbies omwonden en
gelakt. De binnenkant blijft ongelakt.
Bovenin wordt een taps gat geboord
waar het mondstuk - de ‘happe of
spool’- in past. Dit is een stuk vliertak,
uitgehold, taps toegesneden en bovenaan schuin bewerkt zodat het goed
tegen de mond past. En dan komt de
grote vraag: welk geluid komt eruit?
Soms wordt de hoorn onderaan nog
wat afgevlakt voor een betere toon.
De oude midwinterhoorns waren zg.
“natte hoorns”. Men had nog niet de
techniek om beide helften luchtdicht
aan elkaar te bevestigen, maar deed
een bies tussen beide helften en bond
wilgentenen of gespleten braamtwijgen
eromheen. De hoorn werd dan een
tijdje voor de advent in de put gelegd,
het water zorgde dan voor zwelling en
alles was luchtdicht. Zo’n volgezogen
hoorn was erg zwaar. Vanwege dit
gewicht werd de hoorn op de rand van
de put gelegd en zo kon men blazen.
Op oude foto’s is dit te zien.
Het blazen
Blazen doe je niet zomaar. Je moet
op een speciale manier ademhalen,
vanuit de buik blazen en daar een
goede beheersing over hebben. Er zijn
blazers die met de zijkant en er zijn
er die met het midden van de mond
blazen. Het laatste verdient de voorkeur omdat de lippen daar gevoeliger
zijn. Een blazer moet minimaal drie
tonen kunnen voortbrengen, ervaren
blazers lukt een vijfde of zesde toon.
Hieruit maak je een ‘roop’: een aantal
tonen achter elkaar met daarin een
opbouw, een middenstuk en een
afbouw. Traditioneel werd de ‘roop’ ’s
avonds na het werk op de boerderij
gedaan. Men blies ( en nog blaast
men) niet tegelijk. Iemand begint, na
zijn ‘roop’ nam een noaber het over
en zo ging het rond door een buurtschap. Bij helder vriezend weer kan het
geluid van een hoorn erg ver dragen,
zeker zo’n vier km. Dat veel jongeren
geïnteresseerd zijn in het blazen mag
een indicatie zijn dat ook in de toekomst de ‘oale roop’ nog vaak gehoord
zal worden. U kunt dit jaar dus nog
op 22 december ‘s morgens in de
Gravenallee naar de Beeklustbloazers
luisteren en ’s middags naar het
Beeklustpark waar samen met het
Themakoor Lattrop een optreden wordt
gegeven.
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Foto’s: Jos Galgenbeld

KOOPMANS – BROOD –PATISSERIE – CHOCOLATERIE

ARAX
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NIEUWE WINKELS

Foto’s: Jos Galgenbeld

FROSTY DIEPVRIESPRODUCTEN

SLUITERSVELD

17

hniek
.....uw tec
n.....
e
d
n
a
h
e
in goed

Brusche Elektrotechniek:







Elektrotechniek
Domotica
Industriële Automatisering
Zonnepanelen
Service & Onderhoud
Inspectie & Beheer

Brusche Elektrotechniek - Almelo
www.brusche.nl - tel. (0546) 863 227
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STR A ATNA MEN

VAN DE WIJKWETHOUDER
Kruising
Ootmarsumsestraat-St
Josephstraat.
De afgelopen periode is deze drukke
kruising fors aangepakt. Er is meer
ruimte gekomen voor het verkeer. De
toegangsweg tot het winkelcentrum is
verbreed en de parkeerplaatsen dicht
bij de verkeerslichten zijn weggehaald.
Daarnaast is de verkeerslichtenregeling vernieuwd. Deze ingrepen hebben
er voor gezorgd dat de verkeersafwikkeling op het kruispunt is verbeterd.
Dit geldt zeer zeker voor de aan- en
afvoer naar het parkeerterrein van het
winkelcentrum. De Sint Josephstraat
krijgt nog steeds in 2 richtingen gelijktijdig groen, maar de verkeerslichten
hebben wel meer mogelijkheden om
het verkeer beter af te wikkelen. Komt
er van een van beide richtingen geen
verkeer meer, dan krijgt deze richting
rood en wordt de andere richting nog
op groen gehouden. De komende
periode blijven we de verkeersafwikkeling op de kruising volgen. Zeker met
de in aantocht zijnde koopavonden met
Sint en de Kerstperiode is het goed om
de verkeersafwikkeling in de gaten te
blijven houden.

Eskerplein.
Als ik dit schrijf, is de aanpassing van
het Eskerplein qua winkelwagenstalling
en de zgn. Milieustraat in volle gang.
Alle aanpassingen samen moeten
ervoor zorgen dat het prachtige winkelcentrum en de fraaie woonwijk weer
jaren met elkaar door kunnen en elkaar
verder kunnen versterken.
Lammershuis en Kremer
De Lammershuis en de Kremer zijn
relatief smalle straten met een eenrichtingsverkeer. Al enige tijd is er bij sommige bewoners verschil van mening
over het gebruik van de parkeerplaatsen. Dat is overigens niet alleen daar
het geval , maar in grote delen van de
stad.
Toch gaan we hier te bekijken of er
nieuwe parkeeropties mogelijk zouden kunnen zijn. Daarvoor is een
plan gemaakt, waarvan de bewoners
inmiddels bericht hebben ontvangen.
We waren eigenlijk van plan nog dit
jaar een deel van de groenvoorziening
om te vormen, maar dat gaat in de
planning niet lukken. Volgend voorjaar
en als de vorst de werkzaamheden
toelaat begint de aanleg op de aangewezen lokaties.

Rumerslanden
Dit najaar is aan de direkt aanwonenden van de nu braakliggende terreinen
in de Rumerslanden gevraagd suggesties te leveren voor een eventuele
tijdelijke invulling van een perceel
tussen de Verzetslaan, Bevrijdingslaan,
van Doorenstraat en Rumerspad.
We hebben een flink aantal reacties
mogen ontvangen met de meest uiteenlopende ideeën.
Op dit moment moeten er nog wel wat
details worden geregeld over de wijze
van uitvoering. Soms ook stuiten we
op regelgeving die realisering van een
plan onmogelijk maakt. Kortom: e.e.a.
loopt zeker enige vertraging op nu.
Alle bewoners die in eerder stadium
zijn uitgenodigd en alle anderen die
ideeën hebben aangeleverd, krijgen
informatie over de voortgang.
Het is alweer winter, alweer
een jaar voorbij !
Ik wil graag van de gelegenheid
gebruik maken alle bewoners van het
“”Veld”” en hun familie , kennissen e.a.
heel fijne feestdagen en een bijzonder goed en bovenal gezond 2014 te
wensen!!!
Jan van Marle
Wijkwethouder

TOVEREN MET KLEUR
Theevlekken in de vloerbedekking: je krijgt ze er bijna niet uit. Althans dat zegt je moeder dan. Jij weet straks wel beter! Dus
na dit experiment kun je je uitleven op het tapijt; wie weet ziet het er straks wel als nieuw uit. In elk geval ruikt jullie huis heel
fris..
Wat heb je nodig:
- een glas sterke zwarte thee (het theezakje heeft hier heel lang in gehangen).
- citroensap
- eventueel een citruspers (wanneer je zelf een citroen wilt persen).
Wat ga je doen?
Stap 1: Zet een kop heel sterke thee. De thee moet bijna zwart zijn.
Stap 2: Haal het theezakje uit het kopje en laat je gasten de kleur duidelijk zien.
Stap 3: Schenk het citroensap in de zwarte thee.
Wat gebeurt er?
De thee wordt bijna zo doorzichtig als water.
Hoe komt dit?
Citroensap is een bleekmiddel. Dit sap en de thee vormen samen een chemische reactie en daardoor ontkleurt de thee.

SLUITERSVELD
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Kantoorbeplanting - Relatiearrangementen - Rouwarrangementen
Bruidswerk - Bloemenabonnementen - Standdecoratie - Bloemschikcursussen

“FRANS WILMINK”
OOK UW SPECIALIST IN:

•
•
•
•

SANITAIRE INSTALLATIES,
CENTRALE VERWARMING,
LOODGIETERS,
DAKBEDEKKINGEN.

Bestel uw bloemetje via

www.debloemenschuur.nl
24 uur per dag, 7 dagen per week

openingstijden.00

VIRULYWEG 25
7602 RG ALMELO
TEL. 0546 - 861 255

10.00 tot 18
maandag van
18.00
g van 8.30 tot
jda
vri
dinsdag t/m
.00
20
tot
nd
avo
op
donderdag ko
tot 17.00
0
8.3
van
ag
zaterd

adres
telefoon
fax

Ootmarsumsestraat 354
7603 AV Almelo
0546 861141
0546 872261

e-mail
website

info@debloemenschuur.nl
www.debloemenschuur.nl

Geen tijd of zin om naar het reisbureau te gaan?
Dan komt het reisbureau naar u!

MEIVAKANTIE, ZOMER EN HERFSTVAKANTIE 2014
NU BOEKBAAR
MET DE HOOGSTE VROEGBOEKKORTINGEN!
• Persoonlijk reisadvies aan huis, ook ’s avonds en in het
weekend, zonder extra kosten.
• Alle Nederlandse & Duitse reisorganisaties
• Reserveren is ook telefonisch of per e-mail mogelijk
• Altijd de laagste prijsgarantie!

OOK VOLOP LAST MINUTE AANBIEDINGEN!
Face2Face Travel Almelo
sharon@face2facetravel.nl
06 34 286 895 • www.face2facetravel.nl/sharon
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BOUWEN

HET SLUITERSVELD WORDT
ELKE DAG MOOIER!

Het is u vast opgevallen. Op verschillende plekken in uw wijk
staan grote verlichte kerstbomen. Dit is een initiatief van STJA.
De komende maanden staan nog meer van dit soort acties
op onze agenda. Dat doen we om te laten zien hoezeer het
Sluitersveld de laatste jaren is uitgegroeid tot een eigentijdse
wijk. Niet de nieuwbouw maar u, de bewoners, de leerkrachten
van de scholen, de ondernemers en de maatschappelijke
organisaties maken de wijk tot wat die is: een levendige wijk
met karakter. We vertellen u graag over een aantal activiteiten
die op stapel staan.
Uw wijk staat bekend om het noaberschap. Om de herinnering hieraan
levend te houden, hebben we het boek
‘Levensverhalen uit het Sluitersveld’
opnieuw uitgebracht. Het boek staat
vol prachtige verhalen die u mee terug
in de tijd nemen. U kunt het boek
voor € 10,- kopen bij The Read Shop.
In januari 2014 openen we op onze
website een speciale pagina over het
Sluitersveld. U vindt er nieuwsberichten en interviews en er is aandacht
voor de bijzondere woonvormen en

SLUITERSVELD

de kunstobjecten. In het voorjaar staat
de feestelijke opening van de nieuwe
St. Josephbuurt op de agenda en een
rondleiding over historische grond.
De rondleiding leidt langs De Ruinck,
beter bekend als het torentje van
Hedeman, en opvallende elementen
zoals de bijzondere daktuin aan het
Eskerplein.
Naast de aandacht voor de nieuwbouw, besteden we ook aandacht
aan de kwaliteit van de bestaande

huurwoningen in uw wijk. De eengezinswoningen aan de Canadahof zijn
opgewaardeerd naar de wens van de
bewoners. De keukens van de etagewoningen aan de Brandersweg en
de Sluitersveldssingel krijgen nieuwe
keukenblokken, nieuwe betegeling en
een fris gesausd plafond. In Buurstede
versterken we de liften. De liften in de
entree worden samengevoegd, zodat
de bewoners die zijn aangewezen op
een scootmobiel gemakkelijk in en uit
kunnen rijden. Om de loopafstand voor
de bewoners van de rechtervleugel
korter te maken, hebben we een extra
lift gebouwd. U ziet; het Sluitersveld
wordt elke dag mooier!
Woningstichting St. Joseph Almelo
Heetveldsweg 1a
Postbus 33, 7600 AA Almelo
T (0546) 87 58 00
W www.stja.nl
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Uw adres voor
kant-en-klaar maaltijden!!!

Eskerplein 19
7603 WH Almelo
31-01-2014

www.poeliertenvelde.nl

Betrokkenheid,
begrip en aandacht
voor uw persoonlijke wensen.
 : 0546 - 56 13 51
 : www.hamsuitvaartverzorging.nl
@: info@hamsuitvaartverzorging.nl
internetcondoleance via:

www.condoleren.nu
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NATUUR

NATUUR OP HET SLUITERSVELD
vooral aan de achterkant en spon
vleugels en achterpoten netjes in. Het
rollen ging met flinke snelheid. De mier
kon al snel niets anders meer bewegen
dan de kaken en daar bleef de spin ver
vandaan.
Op de vensterbank lagen later de spatjes spinnenpoep.

Winterijs
Aan het eind van de winter begon het
toch nog flink te vriezen. Het kanaal
vroor dicht, maar langs de oevers
bleef een strookje water open. Zo
ontstond een drijvende ijsvloer. Niet
heel dik maar wel aaneengesloten.
Toen gebeurde er iets geks : door de
wind verschoof de hele ijsplaat richting Albergen. In de bocht voorbij het
linkerbruggetje ging het niet verder en
voorbij de Markgraven zorgt de waterval voor ijsafbraak. De verplaatsing kon
je mooi zien aan de hand van vastgevroren dingetjes zoals plastic zakken.
Een dag later kwam het hele circus
weer voorbij de andere kant op. De
wind was gedraaid.
Voorjaarsfuut
Futen dragen hun jonge kuikens op
de rug. Altijd gedacht dat die nog
niet goed konden zwemmen. Het is
een veiligheidsmaatregel. Vroeg in de
morgen zwom een futenpaar met twee
jongen langs, een van de kleintjes had
wel moeite om bij te blijven. Vijf minuten later kwam de achterblijver terug.
Het fuutje zwom uit alle macht, maar
dus de verkeerde kant op. Ineens ging
fuutje onder water, dacht nog even aan
een hardhandige zwemles van pa fuut.
Weer boven gekomen ging de fuut
zigzaggend met verdubbelde snelheid

SLUITERSVELD

aan de slag. De vroege zon stond nog
laag zodat je mooi onder water kon
kijken. Een witte schim zat achter de
fuut aan en trok het kuiken naar beneden. Hij kwam niet meer boven. Je zou
zeggen naar de haaien, maar het was
een snoek

Zomerkastanje
Langs het kanaal stond een flinke
kastanjeboom. Die bleek te groot te
zijn geworden of te oud of misschien
wel allebei. Dus daar verscheen op
een dag de man met de zaag, de
ladder en de klimtouwen. De onderste takken lagen al snel op de grond.
Daar werden ze tot handzame stukken
verzaagd. Zo ging de man hoger en
hoger de boom in. Alle zijtakken lagen
beneden.
Er stonden nog twee flinke lange takken met veel blad. De man klom met
zijn abseil-inrichting om hoog toen er
iets merkwaardigs te zien was. Twee
duiven vlogen recht op hun doel af en
landden boven in een van die lange
takken. De zaag begon te ronken en
de duiven zaten daar. Pas toen de tak
onder hun poten begon te kantelen,
vlogen de duiven weg.

Zomerspin
Een van onze slaapkamerramen heeft
vast glas: kun je niet open zetten.
Soms is dat lastig, maar het geeft
gelegenheid om spinnen in hun web
te zien. Op zeker moment zaten er
twee kleine spinnen in de hoeken en
een heel dikke met een groter web in
het midden. De drie webben raakten
elkaar nergens, elk web was geheel los
van de andere.
Daar hebben zij over nagedacht : het
voorkomt vals alarm en ook een uitruk
die problemen gaat geven. De spinnen zitten met hun kop naar beneden,
beweging zie je hoogst zelden.
Zij voelen aan hun draadjes en wachten op beweging.
Op een morgen kort na zeven uur –ik
had mij bijna geschoren– gebeurde er
iets. Een vliegende mier vloog in het
web. De spin die veel kleiner was dan
de mier rolde met de vier voorste poten
de prooi van zich af en in het spinsel.
De mier spartelde en hapte naar de
spinnenpoten, maar de spin werkte
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SNOEPJES VAN KARAMEL
Dit experiment levert je lekkere snoepjes op. Maar kijk uit want je gaat wel met vuur werken.
Dus vraag je vader of moeder of hij/ zij een handje wil helpen. Dat is wel zo veilig.
Wat heb je nodig voor het maken van je snoepjes?
- een houten pollepel
- drie eetlepels suiker
- bakpapier
- 1 tot 2 eetlepels boter
- een grote houten plank
- een paar druppeltjes water
- een kleine pan
Wat ga je doen?
Stap 1: Verzamel alle ingrediënten op het aanrecht.
Stap 2: Leg het bakpapier op de grote houten plank.
Stap 3: Schud de suiker in de pan.
Stap 4: Doe het gas aan en hou dit op een lage stand.
Stap 5: Sprenkel wat water over de suiker en voeg de boter toe.
Stap 6: Verwarm alles heel langzaam. Blijf goed over de bodem roeren.
Stap 7: Wanneer er een gele massa is ontstaan giet je deze voorzichtig op het bakpapier.
Stap 8: Wacht tot de smurrie hard is geworden. De grote harde brok kun je in kleine brokjes breken of snijden.
Stap 9: Karamel trakteren!
Wat heb je gedaan?
Eigenlijk heb je een scheikundige proef uitgevoerd. Misschien kun je het ook koken noemen. Tijdens dit kokkerellen zijn drie
elementen (water, suiker en boter) verandert in een ander element met een andere samenstelling namelijk: karamel.
Dit heb je gedaan door het verwarmen van de drie basiselementen. Dus aan jou de keus: ben je een goede kok of een slimme
chemicus?

DE WIJKKRANT WORDT GESPONSORD DOOR DE ONDERNEMERSVERENIGING SLUITERSVELD!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smit Tweewielers
Expert
Beter horen
Fashionhouse Ter Stal
Tibbe Bloemsierkunst
Poelier Ten Velde
Tuunte Fashion
PLUS van Limbeek
Zuivelhoeve
Mitra
Lidl
Dobey
Blokker

Kruidvat
Shoeby Fashion
Liroz Feest- en Funshop
Man Wah
Woudstra
Fikkert Zonwering
Limburgia Vlaai
Smederij Zandhuis
Smit Faunaland
Boedha Beelden Almelo
• Reefman Electro
• Barber Shop
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DE KOPIJ
VOOR HET EERSTVOLGENDE
NUMMER KUNT U INLEVEREN
BIJ DE TREFHOEK
Denkt u ook een bijdrage te kunnen leveren aan de
Wijkkrant Sluitersveld, of heeft u een belangrijk of
interessant onderwerp voor het volgende nummer, laat
het ons even weten. De heer Van Workum, redactielid,
staat u graag te woord en kan u eventueel behulpzaam
zijn.
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• The Read Shop
van Roekel
• Kamp Stoffen
• De Bloemenschuur
• Bakker Leo
• Medivoet
• HNO Onderdelen
• Smelt Kappers
• Top 1 Toys
• Jos Galgenbeld
• Rick's Flowers
• Vistaria Schaap
• Drogisterij Hondebrink

REDACTIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joop Kist
Apotheek Sluitersveld
Café Naphuis
Snijders Schoenen
Rabobank
HEMA
ANRO Goud
Lilly, baby- en kindermode
Voetencentrum Twente
Bakkerij Koopman
Frosty
Arax

Telefoon:

Nettie van der Laan ...... voorzitter ............................................ 49 04 06
Marjolein Sterken ............ redactielid .......................................... 86 75 77
Harrie van Workum ........ redactielid ........................................... 49 23 92
Brigitte Boers...................... notuliste ............................................... 49 00 72
Ben Striekwold ................. penningmeester ............................ 47 35 55
Jos Galgenbeld ................ fotograaf .............................................. 86 13 10
Jan Pezie ............................... corrector / advertentie’s............ 86 24 65
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Een nieuwe
pas kunnen
aanvragen

waar en
wanneer het
u uitkomt.

Via internet en telefoon regelt u meer dan u denkt.
Welke vraag u ook heeft; via internet of telefoon regelt u gemakkelijk zelf de meeste bankzaken.
Of dat nu gaat over het doorgeven van een verhuizing, een vraag over uw verzekeringen of
bijvoorbeeld het terugboeken van een automatische incasso.

Ga naar rabobank.nl/klantenservice of bel met (0546) 83 88 00
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Zorgeloos en
comfortabel wonen

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
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WINKELIERS HALEN
VELDBOERTJE TERUG
Nee, niet het beeld van het veldboertje
is op zijn sokkel op het Eskerplein
teruggekeerd. De winkeliersvereniging
heeft besloten het symbool van het oude
Sluitersveld zijn herintrede te laten doen.
Onlangs hebben de winkeliers van het Sluitersveld
er voor gekozen om het Veldboertje terug te halen in
hun logo. Door de hele Ootmarsumsestraat wapperen
de vlaggen van de winkeliersvereniging en toen deze
vervangen moesten worden werd ook nagedacht over
de toekomst. De Winkeliers wilden graag de gezelligheid en het dorpse karakter van het Sluitersveld meer
naar buiten brengen, en wie kan dat nu beter dan
ons eigen Veldboertje!. Na enig zoekwerk werd een
eerste opzet gemaakt door Theo Bennes, en die viel
in de smaak. Onlangs werden in een vergadering de
handen in een gestoken en werd unaniem besloten
deze Veldboer geboren te laten worden! De geestelijk
vader van het nieuwe Veldboertje is dan ook Theo
Bennes. Een gesprek met hem vindt u elders in de
wijkkrant.

Op dit moment is de kerstwensactie is nog in volle
gang bij de winkeliers. U kunt een kerstwens voor
iemand in uw omgeving kenbaar maken bij de winkeliers door een kaartje in te vullen. Een kerstwens
voor iemand die echt iets extra’s verdiend, vanwege
ziekte of andere ingrijpende zaken. Deze actie heeft
een hoog ‘noabergehalte’, zoals Rob van Roekel van
The Read Shop zegt. Zo is er vorig jaar een ernstig
ziek meisje naar Den Bosch geweest voor een ‘meet
& greet’ met Bumba, werden er bloemen weggegeven, een etentje, een bezoek aan Mimomento, het zijn
maar voorbeelden, waarbij het doel is met een klein
gebaar te laten merken dat je aan iemand denkt! Dat
is toch het belangrijkste!

Er komen dus vlaggen met het nieuwe Veldboertje
erop, maar ook op ander beeldmateriaal zullen we de
Veldboer vaak terugzien. Bij activiteiten en acties in
het winkelcentrum zal het Veldboertje ook aanwezig
zijn. Misschien heeft u al met hem kennis gemaakt:
bij de intocht van Sinterklaas of bij bonnetjesactie die
vanaf zijn intocht werd gehouden.

Deze pagina is financieel mogelijk gemaakt door: Pedicurepraktijk 'Sluitersveld’

Colofon
De Wijkkrant Sluitersveld
kwam tot stand dankzij de inzet van:
Brigitte Boers, Jos Galgenbeld,
Nettie van der Laan,
Marjolien Sterken,
Jan Pezie, Harrie van Workum en
Ben Striekwold.
De foto's werden gemaakt
door Jos Galgenbeld,
tenzij anders vermeld.
Wijkinformatie op website:
www.almelo.nl /wijk en buurt
www.trefhoek.nl

De Wijkkrant Sluitersveld wordt
gratis verspreid.
Oplage 2.700.

Vormgeving & Realisatie:
Ctrl-P b.v.
Wegtersweg 14
7556 BR Hengelo
tel. (074) 249 22 66

Redactieadres:
p /a Jos Galgenbeld
Ootmarsumsestraat 300
7603 AS Almelo
tel.: (0546) 861 310
email: wijkkrantsluitersveld@gmail.com
Donatie: Banknr.: 462041484
t.n.v. B. Striekwold
inzake Wijkkrant te Almelo

De redactie heeft zich ingespannen om met alle rechthebbenden van afbeeldingen tot overeenstemming te komen.
Degene die desondanks meet dat dit niet of onvoldoende is gebeurd, verzoeken wij contact met ons op te nemen

