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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
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adverteren

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

INTERGARD B.V. TUINARTIKELEN
TUINHOUT - SIERBESTRATING - SPEELTOESTELLEN - BEVESTIGINGSMATERIAAL
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-
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-

BEVESTIGINGSMATERIAAL

• Advertentie’s worden

voor een jaar vastgelegd,
ofwel 4 nummers.

• Advertentie’s kunnen
AMBACHTSWEG 8
7641 AA WIERDEN

TEL.: 0546 - 57 90 30

AMBACHTSWEG 8
7641 AA WIERDEN

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

FAX: 0546 - 57 91 30

TEL.: 0546 - 57 90 30
FAX: 0546 - 57 91 30

• Advertentieplaatsen

Bent u ook ‘over-accountant’?

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.

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


Elders in dit blad
vermelden wij alle
sponsoren / winkeliers
van de Wijkkrant
Sluitersveld.
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CULTUUR

Foto’s: Stadsmuseum

STADSMUSEUM ALMELO

Een pareltje in Almelo, maar jammer genoeg bij velen
onbekend, is het Stadsmuseum aan de Korte Prinsenstraat.
Officieel is de naam Museum voor Heemkunde Almelo en dat
geeft aan wat het wil zijn: een instituut waar de geschiedenis
van Almelo met voorwerpen en documenten zichtbaar wordt
gemaakt.
Het gebouw waarin het museum is
ondergebracht is al een monument van
de Almelose geschiedenis, want hierin
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was de vroegere Latijnse School –een
voorloper van het moderne middelbare
onderwijs– gevestigd. Het pand was

een bouwval geworden, maar is prachtig gerestaureerd en voor het museum
ingericht. Enkele jaren later is er nog
het zgn. Heydapand, een voormalig
winkelhuis uit de Prinsenstraat, bijgekomen dat na sloop uiteindelijk is herbouwd op het terrein van het museum
en daar nu ook deel van uitmaakt.
Voor een ieder die geïnteresseerd is
in de historie van de eigen woonplaats
is een bezoek aan het museum een
aanrader. Een ontmoeting met het
verleden dat u zich nog herinnert van
thuis of bij opa en oma of een ontdekking van onvermoede aspecten van de
eigen omgeving. Wist u van prehistorische bodemvondsten, van de middeleeuwse wortels van de plaats Almelo
en de nauwe band met het huidige
Landgoed Almelo? Ooit gedacht dat
in Almelo munten zijn geslagen? In
het museum ziet u enkele zeer zeldzame exemplaren uit de 14e eeuw.
Herinneringen aan een gevarieerd
economisch leven van ambacht en
industrie vindt u in velerlei vorm aanwezig. Het verleden van de textiel dringt
zich natuurlijk als eerste op, maar er is
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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 dagmenu’s.
Al onze snacks en dagmenu’s kunt u meenemen
maar ook gezellig bij ons opeten.
Wij hebben 20 zitplaatsen!
AD Haringwijzer 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
Maandag v.a. 9.00 uur geopend
Rijssen
Winkelcentrum 'de Hoge Wal’
0548 - 52 20 17
Wierden
Nijverdalsestraat 5
0546 - 57 79 49

M. Woudstra
alle bekende merken

Verf, Cosmetica
& Speelgoed
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
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van 09.00 tot 19.00 uur
van 19.00 tot 21.00 uur
van 09.00 tot 17.00 uur
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project rond een centraal thema. De
afgelopen jaren werd in het project
“Graads en Gerdien” op diverse wijze
een beeld geschetst van het leven van
kinderen in het begin van de vorige
eeuw. De komende jaren zal het project zich richten op het thema water en
vervoer. Ook op andere manieren probeert het museum jongeren te interesseren voor het verleden en het behoud
van waardevol erfgoed.

veel meer dan de grote textielindustrie
die enkele jaren terug teloor is gegaan.
Ooit gedacht aan Almelo als havenstad
of centrum van transport? Toch was het
dat en is het voor een deel nog!
Het museum heeft ook een grote verzameling schilderijen en prenten van
kunstenaars die een band met Almelo
hadden, of die een beeld van Almelo of
omgeving geven. Een deel ervan wordt
getoond in de vaste collectie, een deel
is in het depot opgeslagen. Centraal
in het museum staat –eigenlijk te groot
voor de beschikbare ruimte– een
maquette van de stad in het eerste
kwart van de 19e eeuw. Deze maakt
duidelijk hoe de stad zich sindsdien
heeft ontwikkeld.
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Niet direct zichtbaar, maar wel ook
voor het publiek beschikbaar, is een
uitgebreide bibliotheek met een groot
aantal boeken over Almelo en omgeving. Daarenboven heeft het museum
een grote collectie foto’s en prentbriefkaarten. Hierin zijn ook opgenomen
archieffoto’s van het dagblad Tubantia
die op Almelo en omgeving betrekking
hebben en ook foto’s uit privécollecties. Mocht u geïnteresseerd zijn neem
dan contact op met het museum.
Om ook de opgroeiende generatie
bewust te maken van hun betrokkenheid bij het verleden werkt het museum
actief samen met het onderwijs. Dit
gebeurt o.m. in een jaarlijks educatief

Ik hoop in dit artikeltje duidelijk te
maken dat een bezoekje aan dit
museum al of niet met uw (klein) kinderen beslist de moeite waard is. Het
museum is een waardevol instituut
dat meer belangstelling verdient. Een
kleine vaste staf (in deeltijd) en vele
vrijwilligers werken er hard aan het
museum nog beter en interessanter
te maken. Mede door hun inzet is
de toegang geheel gratis. Voor de
instandhouding van het instituut is
natuurlijk veel geld nodig. Een vrijwillige bijdrage is dus altijd welkom, maar
niet verplicht. Mocht u het museum
willen steunen als donateur of zou u als
vrijwilliger uw steentje willen bijdragen,
neem dan contact op met het museum.
Het museum is voor het publiek
geopend elke middag van
12.30‑17.00 uur behalve zondag en
maandag en elke dag op werkuren
telefonisch bereikbaar.
Meer informatie vindt u ook op de
website www.stadsmuseumalmelo.nl
Misschien tot ziens in het
Stadsmuseum Almelo.
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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

- 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

“ Laat je geluk stralen ! ”
er nou
nou écht
écht toe
toe in
Wat doet er
je leven? Je kinderen, je
gezin, je vriendin, je
ffamilie..of
amilie… ofzelfs
zelfs de
de hond
“Bobby”?
“Bobby” ? Houd
Houd het
het eens
even vast, leg het vast om
van te blijven genieten terwijl de tijd voort raast.
raast.

www.josgalgenbeld.nl t:0546-861310
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VOOR DE JEUGd

WINTERSE WETENSWAARDIGHEDEN

Deze wijkkrant komt midden in de winter uit. Iedereen wil
natuurlijk graag schaatsen maar wanneer is het ijs dik
genoeg om er op te staan? Spelen in de sneeuw is natuurlijk
ook geweldig. Sleetje rijden, sneeuwpoppen maken of
een sneeuwballengevecht houden: maar wat is sneeuw
nu eigenlijk? Op deze pagina staat het vol met winterse
wetenswaardigheden. Je wordt er vast een stukje wijzer van!
Wanneer kan ik op het ijs
staan?
Als het een nacht heeft gevroren ligt
er al snel een dun vliesje bevroren
water op de sloten. Water bevriest dus
van boven naar onder. Daardoor lijkt
het ijs al vrij snel erg dik maar pas op!
Schijn bedriegt. Uitproberen of het ijs
sterk genoeg is om op te staan is erg
gevaarlijk.
Een paar feitjes:
IJs met een dikte van 4-5 cm:
je kunt er in je eentje op lopen
IJs met een dikte van 8-12 cm (dit is
bijna een half A-4tje):
je kunt er met een groep mensen lopen
IJs met een dikte van 45 cm:
hier kan een trein op rijden!
Wat is nu eigenlijk sneeuw en
ijs?
Als we het over sneeuw en ijs hebben
praten we over bevroren water.
Sneeuw is zacht. In sneeuw zit veel
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meer lucht dan in ijs.
In een wolk zitten piepkleine waterdruppeltjes Als het plotseling gaat vriezen, veranderen die waterdruppeltjes
in hele kleine ijsnaaldjes. Op weg naar
de aarden blijven deze ijsnaaldjes kleven aan zandkorrels, rook- of asdeeltjes die in de lucht zweven. Hierdoor
vormen zich een soort sneeuwsterren.
Deze sterren kunnen allerlei vormen
hebben, maar ze zijn altijd zespuntig.
Wanneer het waait, haken deze zespuntige sneeuwsterren, op hun weg
naar de aarde in elkaar, en vormen een
vlok. Zo’n vlok bestaat uit wat ijs en
heel veel lucht tussen de ijsnaaldjes.
Sneeuwlokken zijn er in allerlei maten,
maar wanneer het windstil is, dwarrelen
ze één voor één naar beneden.
Sneeuw bestaat uit mooie zespuntige
sneeuwkristallen. Die sneeuwkristallen
kun je bekijken met een vergrootglas
IJs is hard. In ijs zit weinig lucht.
Wanneer waterdruppels hoog in de
lucht samenklonteren en bevriezen

krijg je hagel. Als je een sneeuwbal
heel hard in elkaar duwt druk je alle
lucht eruit. Zo krijg je een zelfgemaakte
bal van ijs.
Naar buiten en de sneeuw in!
Onderzoek 1
Wat heb je nodig: vergrootglas + donker plankje op buitentemperatuur
Wat doe je?
Strooi een heel dun laagje sneeuw op
het plankje.
Bekijk de sneeuwvlokjes met een
vergrootglas.
Welke vormen zie je? Hebben alle ijskristallen dezelfde vorm? Wat gebeurt
er?
Onderzoek 2
Wat heb je nodig: 2 dezelfde bekers en
een weegschaal
Wat doe je:
stap 1: zet op beide bekers op hetzelfde punt een streepje
stap 2: vul 1 beker tot aan de streep
met sneeuw
stap 3: vul 1 beker tot aan de streep
met water
stap 4: weeg beide bekers
Welke beker is zwaarder? Hoe komt
dit?
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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)

Bakker Bart
Eskerplein 3
7603 WH Almelo

De lekkerste

Almelo
Ootmarsumsestraat 444

Tel. 0548 535353
539450
6
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Vogels in de winter.
Veel vogels trekken in de herfst al naar
warmere gebieden. Dit zijn trekvogels.
Deze vogels vliegen soms helemaal
naar Afrika. Niet omdat het daar warmer is maar omdat ze daar makkelijker
eten kunnen vinden. De vogels die
hier blijven noemen we standvogels.
De mus, kraai, ekster en veel meesjes
vinden het wel fijn als ze worden bijgevoerd. Hieronder staat een lekker
recept dat je zelf kunt maken.
Wat heb je nodig:
- oud of nieuw frituurvet dat bij het
afkoelen hard wordt
- allerlei soorten zaden of wat vogelvoer, krenten en rozijnen vinden vogels
ook lekker.
- bloempot / schaal
- stuk touw

Wat doe je?
Stap 1:	Wanneer je kiest voor de
bloempot: haal het dikke touw
door het gaatje aan de onderkant. Maak er een knoop in
zodat je de bloempot op de
kop op kunt hangen.
Stap 2:	Smelt in een pannetje het
vet tot een smeuïge massa.
Roer de zaden er doorheen.
Giet de brei langzaam in de
bloempot of de schaal.
Stap 2a:	Kneed de lauwe massa om
het dikke touw heen en druk
stevig aan.
Stap 3:	Ruim de rommel op en was
het pannetje goed af.
Stap 4: 	Wacht tot het geheel goed is
gestold en hang je vogeltraktatie buiten op.

Foto: Jos Galgenbeld

Onderzoek 3
Wat heb je nodig: thermometer
Wat doe je?
Stap 1:	Meet de buitentemperatuur.
Wacht tot het streepje op de
thermometer niet meer van
plek verandert.
Stap 2:	Meet de temperatuur 1 meter
boven de grond
Stap 3: 	Steek de thermometer helemaal in een bergje losse
sneeuw. Wacht 1 minuut. Wat
is de temperatuur?
Stap 4:	Beantwoord nu deze vraag:
		Waarom woonden Eskimo’s
vroeger in hutten gemaakt
van sneeuw (iglo’s)?

Sluitersveld
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Snijders schoenen

Snijders schoenen
Ootmarsumsestraat 160
7603 AM Almelo
Tel. 0546 - 86 32 86

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.
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HAComputers is een bedrijf dat zich
richt op het leveren van kwalitatief
hoogstaande computersystemen en
laptops tegen scherpe prijzen.
Bij ons bent u aan het juiste adres
voor onder andere:
problemen, reparaties, netwerken,
upgrades systemen,navigatie en telefonie
Ootmarsumsestraat 305
7603 AG almelo
Tel 0546-753380
voor aanbiedingen zie www.hacomputers.nl
Wijkkrant

WOONOMGEVING

NIEUWS VAN ST. JOSEPH

Foto’s: St. Joseph

De huurders van St. Joseph ontvangen elk kwartaal ‘De
Woonlijn’ waarin zij o.a. op de hoogte worden gehouden van
de plannen van St. Joseph. In een gesprek met de Hr. Kamst,
directeur van St. Joseph, zijn de volgende onderwerpen aan de
orde geweest.

De Brander
Dit is het complex dat momenteel gebouwd wordt op de hoek
van de Brandersweg en de
Ootmarsumsestraat, als je onder het
viaduct de wijk inrijdt ligt het direct
links. Het is architectonisch een mooi
gebouw met een mooie rondgebouwde 3e etage. “Een mooie entree
van de wijk”, aldus de Heer Kamst. De
22 appartementen worden verhuurd
voor beschermd wonen aan de J.P.
van den Bentstichting. Op de begane
grond is ook een wat terug liggende
glazen gevel. Hier is nog ruimte te
huur, voor winkels, zorgvoorzieningen
of andere commerciële doeleinden.
Oplevering van het complex zal in de
zomer van 2012 zijn.
‘De Brander’ is genoemd naar een
boerderij die nagenoeg op deze plaats
heeft gestaan sinds 1830. Omdat de
boerderij meerder malen, o.a. in 1896,
is afgebrand, werd deze in de volksmond ‘De Brander’ genoemd, vandaar
ook de naam Brandersweg. Als gevolg
van de aanleg van de Van Rechteren
Limpurgsingel werd de boerderij afgebroken.

bebouwd. Een kopdeel dat op de hoek
Ootmarsumsestraat is gesitueerd, met
daarachter woningen evenwijdig aan
de stratenloop. Nadat ‘de Brander’
volgende zomer is voltooid zal op de
hoek bij de Eskertoren begonnen worden met de bouw op de kop van een
appartementencomplex dat eveneens
aan de van den Bentstichting wordt
verhuurd. Op de begane grond zullen
eveneens winkels komen.
Beide complexen worden zo gebouwd
dat eventueel in een later stadium vrij
eenvoudig van 2 eenheden 1 gemaakt
kan worden. Hier ontstaat dan een
appartement van 130 m2. Bij beide
wordt ook een inloop-of ontmoetingsruimte gebouwd, die eveneens voor
buurtbewoners toegankelijk is. Er
wordt dan ook een begin gemaakt
met het bouwen van de eensgezinswoningen. Er wordt gebouwd vanaf de
Ootmarsumsestraat- Tukkertstraat.

Rumerslanden
In de Rumerslanden wordt volop
uitverhuisd. Er wordt hard gewerkt aan
plannen voor de buurt. De verwachting
is dat er de komende maanden meer
bekend kan worden gemaakt. Zoals
bekend worden de prachtige plannen
die er lagen niet uitgevoerd als gevolg
van de recessie. Aan de leefbaarheid in de wijk wordt hard gewerkt .
Over een plan van aanpak hiervoor
wordt overleg gevoerd met diverse
organisaties, waaronder de gemeente,
om te komen tot een zg. interventieplan zoals in de Ossenkoppelerhoek.
Deze gesprekken worden de komende
maanden uitgebreid. De heer Kamst
hierover: “Met het interventieplan kun
je een ‘boost’ geven aan de buurt”
(stimuleren, red.). Er zal dan ook een
nieuwe wijkplatformachtige organisatie komen. Ook in 2012 zullen
diverse bouwkundige projecten verder
vorm krijgen. De woningen rond de
Canadahof zullen gerenoveerd worden
tot eigentijdse woningen, niet groot,
maar de huur blijft ook laag. Het worden huizen voor alleenstaanden en
starterswoningen. Het structuurplan
van ‘landelijk wonen naar stedelijk
wonen’ - het wijkontwikkelingsplan
staat nog overeind.

St. Josephbuurt
Het braakliggende terrein naast het
grote parkeerterrein bij het winkelcentrum zal in drie fases worden

Sluitersveld
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handgemaakt sierhekwerk

Uw adres voor
kant-en-klaar maaltijden!!!
Op maat gemaakt
Deskundig advies
Vrijblijvende prijsopgave
Onderhoudsvrij

Eskerplein 19
7603 WH Almelo
www.poeliertenvelde.nl

tel.: 0546 - 861 235

&
J&J techniek

4
2
uurs
ser vi

ce

J&J techniek
Jan van Galenstraat 11
7603 VT Almelo
Tel. 0546-492161
info@ jenjtechniek.nl
www.jenjtechniek.nl
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Een sponsor in het zonnetje

J & S: DE GEZONDE WINKEL

Foto’s: Jos Galgenbeld

dadels gekocht en die zijn werkelijk
prima. De wijkkrant wenst hun veel
succes. ‘J & S de gezonde winkel’ is
te vinden aan de Ootmarsumsestraat
naast The Readshop. Het telefoonnummer is 60 18 99

Deze keer ben ik op de koffie bij Samuel en Inga Beschojan die
de Gezonde Winkel runnen. Ze hebben de winkel de naam van
hun beide kinderen gegeven: J(ohn) en S(Saro).
Passie
Samuel kwam 18 jaar geleden vanuit
vanuit Armenië naar Nederland. Na
zijn schoolopleiding heeft hij 10 jaar als
automonteur gewerkt, o.a. bij Kokkeler.
Zijn vrouw is ook Armeense en in haar
tienerjaren naar Nederland gekomen.
Zij werkte als dokterassistente, maar
toen zij elkaar ontmoetten bleek al snel
dat zij beiden een ‘passie’ hadden:
koken.
Ergens ontstond een ‘kleine’ droom.
Samuel zag op een gegeven
moment een pand leeg staan aan
de Ootmarsumsestraat en daarmee
begon de droom iets levends te worden. Voor zijn ogen zag hij een winkel
in rauwkost en lekkernijen.
Samuel maakte een plan en ging hiermee naar ‘Qredits’, de instelling die op

Olijven
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initiatief van prinses Maxima is opgericht, voor een microkrediet. Nadat zijn
plan onderzocht was, werd er gunstig
over beslist en kon hij van start gaan.
Specialiteiten
Zo is er nu een mooie winkel waar je
fruit, groente, olijven, tapas, rauwkostsalade, noten, diverse worstsoorten
en (gevulde) broodjes kunt kopen en
binnenkort ook belegde broodjes. Een
specialiteit is lahmacun, een soort
pizza. Voor de Kerstperiode zal er
baklava gemaakt worden. Je kunt er
ook terecht voor cadeau- en fruitmanden en Samuel heeft ook een catering
en ontbijtservice. Het motto van deze
speciaalzaak is: enthousiasme en
klantvriendelijkheid voor ELKE portemonnee. Zelf heb ik er al een paar keer

Baklava
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Autobedrijf Kamp
uw officiële dealer

voor Opel en
Chevrolet

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

2,5 miljoen
onderdelen voor slim
huishoudelijk onderhoud
Almelo Weezebeeksingel 4, tel. (0546) 822661,
Rijssen Butaanstraat 4, tel. (0548) 531500
,
Alle nieuwe auto s en occasions: www.autobedrijfkamp.nl

HNO ONDERDELEN OOTMARSUMSESTRAAT 342
ALMELO TEL. 0546 - 863263

OotmarsumsestraatVincent van Goghplein
865 511
828 863

LiLLi

leo

de speciaalzaak in
baby en kindermode

Bakker

Lekker	EnOvenvers

Bijna altijd
3 broden
voor € 3,49
Wij leveren ook aan
bedrijven en instellingen
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OOK VOOR FIETSONDERDELEN- EN REPARATIES

Altijd volop keus
vanaf de maat 50 tot en met 176
Vingino, Cavallaro, Barbara
Faber,Pointer Baby bar, Port Azur,
Mona Lisa, Salty Dog, Mc Gregor,
Muchachomalo, Rebel Queen,
Claessens, Bonnie doon, Feetje,
Paul Shark, Pointer Baby.
U kunt ons vinden op de:
Ootmarsumsestraat 257, telefoon 473334.

tegen aantrekkelijke kortingen!

openingstijden elke werkdag (behalve maandags)
van 9.30 tot 17.00 uur, donderdags tot 18.00 uur

De bakker voor iedereen!

speelhoek aanwezig voor de kinderen
koffie staat altijd klaar.

Wijkkrant

B(rede) B(uurt) S(chool)

Foto’s: Jos Galgenbeld

NIEUWE DIRECTEUR VAN ‘DE TWIJN’:
BEP Landhuis

Sinds maart 2011 is Bep Landhuis directeur van de openbare
basisschool ‘De Twijn’, onderdeel van de B(rede) B(uurt)
S(chool) aan het Hedeveld als opvolgster van Marja van Pluur.
‘De Twijn’ zit boven in het gebouw aan het Hedeveld, ‘De Griffel’
–katholiek onderwijs- beneden.
Bep Landhuis-Wiegerink is een echte
Twentse, ze is afkomstig uit Delden.
Ze heeft 17 jaar op de ‘Reigershöfte’,
nu de ‘Kubus’, gewerkt. Daar is ze
onder meer begeleider voor de
Pabostudenten geweest, is projectondersteuner geweest voor het OPOA
(Openbaar Primair Onderwijs in
Almelo). Het project ‘opstromers op
stoom’ had haar bijzondere interesse.
Bij dit project worden leerlingen uit de
groepen 6, 7 en 8 van zowel het openbaar, christelijk als katholiek onderwijs,
waarvan men denkt dat er “meer in
zit” verdieping aangeboden. Door
hen na schooltijd in een ’after school’
een extra progamma aan te bieden,
zoals muziek, handvaardigheid en
tekenen. Dit programma wordt dit jaar
afgerond. Bep was nog maar een jaar
als adjunct-directeur op de Bonkelaar
werkzaam toen de functie op de ’Twijn’
vrijkwam. Ze heeft geaarzeld, vond

Sluitersveld

dat ze het niet kon maken om na een
jaar alweer van baan te veranderen.
Uiteindelijk heeft ze de stap toch genomen en ze heeft er geen spijt van!
“In het openbaar onderwijs mag alles
bij elkaar komen, dat is het mooie.
Geen verschillende scholen op basis
van het geloof. Respect voor elkaar,
dat is belangrijk”. Wat hier staat is een
“mooie school, we hebben een goed
team en een geweldig gebouw”. Bep
vond het “heel spannend”, vooral
omdat Marja zo verweven was met de
school en de wijk. Ze borduurt hierop
voort. “Ja, Marja was de school” antwoordt Bep Lansink op de vraag of het
moeilijk is als opvolgster van Marja. Zij
zal het niet beter, maar “anders gaan
doen dan Marja.”
Bep maakt zich wel zorgen over de
ontwikkeling van de buurt. “De buurt
trekt leeg wegens verhuizingen, de
nieuwbouw van woningen laat op zich

wachten. Bij de ingang naar het speelplein en dus naar de school ziet het er
ook niet leuk uit, allemaal dichtgetimmerde huizen aan de overkant.” Langs
beide andere zijden van het plein staan
mooie nieuwbouwhuizen. Het is niet zo
dat de school leegloopt, “er is steeds
aanwas van onderaf, er komen steeds
kinderen van vier jaar bij. Elke week
komen er wel ouders nieuwe leerlingen
aanmelden. De school is een afspiegeling van de wijk. Je leert van elkaar”
. De economische omstandigheden
spelen uiteraard een rol bij het nog
niet uitvoeren van de nieuwbouw. Bep
maakt zich zorgen over “mogelijke verschraling van de naschoolse zaken”.
De school heeft veel te bieden. “het is
een goede school, waarin een goede
sfeer heerst; een open school naar
de ouders toe. Zij kunnen altijd bij
de leerkrachten terecht”. De school
biedt ook veel extra’s aan. In samenwerking met de OPOA kunnen boven
gemiddelde leerlingen vanaf groep 4
werken met ‘Challenger’, een digitaal
verdiepingsprogramma. Ook kunnen
leerlingen terecht in de zg.’ masterclass’, waarbij ze één keer per week
voor les naar het Erasmus gaan.
“Het is een sterke school, er wordt
opbrengst gericht gewerkt; doelen
gesteld in de klas.” Het gesprek komt
op het Kindercentrum, waar al een tijd
over gesproken wordt. Er wordt overal
“gekeken naar andere schooltijden.
Ik denk niet dat dit tegen te houden
is.” Op de Twijn kunnen kinderen nog
altijd ‘gewoon’ overblijven. Naast taal,
rekenen en lezen besteedt men veel
aandacht aan sociale omgang: “waarden en normen, hoe ga je met elkaar
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SALSA
ZUMBA
ZOUK

LATINOS TWENTE
UITNODIGING
OPEN DAGEN
GRATIS PROEFLESSEN
OKTOBER 2011
INFO: 06 - 21 93 65 02
WIJKCENTRUM TREFHOEK
WIJKCENTRUM EGBERTUS
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Fysio- en Manuele Therapie
Sluitersveld

Tel. 86 18 41
- Direct toegankelijk
- Ook 's avonds op afspraak
- Medische fitness
Ootmarsumsestraat 407 b
7603 AJ Almelo

Wijkkrant

om. Helaas worden er geen sporttoernooien meer door de gemeente georganiseerd.” En is er ook een verschraling van de naschoolse zaken.”
Samen met de ’Griffel’ is er 3x per
week de V(erlengde)S(chool)D(ag). Zes
weken achtereen wordt dan een programma afgewerkt, waarna voor een
ander onderdeel kan worden gekozen.
Zo is er de keuze uit: *bloemschikken, *techniek, *koken (met ouders),
*website bouwen, *fotografie, *Engels.
Hierbij is ook nog de mogelijkheid
te gaan zwemmen. “Voor de VSD is
erg veel belangstelling”, aldus Bep.
Elke dinsdag na schooltijd tot 16.45
uur staat ook de Sportmobiel op het
schoolplein. SCOOP presenteert
hier dan onder begeleiding van een
deskundig medewerker allerlei soorten buitenspelen. “Dit gebeuren is
toegankelijk voor alle kinderen uit de
wijk, niet alleen voor de leerlingen van
deze beide scholen. Alleen met echt
slecht weer komt de Sportmobiel niet”.

In het kader van de Ondernemende
school biedt de school gezamenlijke
activiteiten aan na schooltijd. Daarbij
wil men kinderen stimuleren ondernemend te zijn. ‘Dromen, denken, durven
doen’ is hierbij het motto. De ideeën
van kinderen worden hierbij uitgewerkt,
ze leren wat er na het idee allemaal
komt kijken. Zo is er een voetbaltoernooi georganiseerd, het profiel van
het nieuwe schoolhoofd gemaakt, de
boekenruilmarkt gehouden. Nu zijn
de leerlingen bezig met een orkest;
ook liedjes worden er geleerd en bij
de Kerstviering van ‘De Zonnebloem’
mogen ze optreden. “Helaas gaat het
slecht met de economie, vandaar nog
geen nieuwbouw. Maar we hebben
een goede school met een goede
sfeer. Een open school naar de ouders
toe. Je kunt altijd bij de leerkrachten
terecht. Alle kinderen samen maken
het interessanter,” aldus Bep, “dat we
steeds meer leerlingen krijgen wil toch
zeggen dat mensen de wijk gevonden

hebben. Mensen mogen hier altijd
binnenlopen, met of zonder kind. In
de ‘Punt’, boven de sportzaal zullen in
samenwerking met SCOOP activiteiten
voor ouders aangeboden worden. Het
is een ontmoetingsruimte voor iedereen; men kan hier altijd terecht voor
een kopje koffie en/of een praatje.
Met de leiding van ‘De Griffel’ is
afgesproken dat men om het jaar
Sinterklaas op 5 december viert om te
voorkomen dat de echte en de hulpSinterklaas elkaar onder het waakzaam
oog van de kinderen zullen ontmoeten.
Daarom kwam de Sint op 1 december
op ‘De Twijn’. Er was nog een potje
waarin wat geld zat en daarom zijn nu
alle leerlingen op 5 december naar
de bioscoop geweest: de film Bennie
Stout bekijken!
In maart is er weer een open dag,
helaas is bij het ter perse gaan de
datum nog niet bekend. Op de website
www.obsdetwijn.nl. van de Twijn kunt u
t.z.t. de datum ongetwijfeld vinden.

WOONOMGEVING

Actief in uw eigen woonomgeving
Algemeen
Gemeente Almelo wil samen met u een
aantrekkelijke woonomgeving realiseren. Betrokkenheid bij de eigen omgeving maakt bewuster en heeft tot effect
dat de woonomgeving prettiger wordt.
Wat doet de gemeente ?
De gemeente onderhoudt de openbare ruimte. Dat gebeurt op basis van
een beeldbestek. Een beeldbestek
is een overeenkomst waarin allerlei
werkafspraken zijn vastgelegd met
de uitvoerder van het onderhoud. Het
onderhoudsniveau van de gemeente
levert vaak een ander beeld dan wat
de bewoner wensen.
Wat kunt u zelf doen?
Bewoners die hun eigen woonomgeving willen ‘opplussen’ kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk het groen en netheid in hun straat adopteren. Daarbij
is het wel van belang dat er voor die
actie voldoende bewoners in de straat
meedoen. De groep bewoners voert
dan zelf het dagelijks verzorgingsonderhoud uit van een bepaald deel in
de openbare ruimte.

Sluitersveld

Wat zijn uw voordelen?
• Herken ik de mensen op straat? Het
is prettig als mensen elkaar groeten.
• Het geeft een veilig gevoel met
elkaar betrokken te zijn.
• Er is een bepaalde mate van sociale
controle en het is veiliger.
• Het is leefbaarder. Hier wil ik mijn
kinderen laten opgroeien.
• Ik heb een voorbeeld functie.
• Een nette straat geeft status en allure
aan mijn woning.
• Ik heb zeggenschap in mijn eigen
straat d.m.v. meepraten en meedoen.
• Vele handen maken licht werk.
• Het is gewoon gezellig om samen
iets met en voor de buurt te doen.
Wat mag u van de gemeente
verwachten?
De gemeente is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Zij
blijft de regievoerder en zal als zodanig
het geheel controleren maar ook ondersteunen. Deze ondersteuning vanuit de
gemeente kan op vele terrein.
• Fysieke zaken aanbieden
• Voorlichting geven
• Uitleg werkmethodes (schouwen)
• Externe hulp inschakelen (stads-

wacht, politie e.d. )
Hoe komt u tot een samenwerking met de gemeente?
Hebt u belangstelling voor bovengenoemde activiteiten dan kunt u contact
opnemen met dhr. J. de Jager de
stadsdeelbeheerder gemeente Almelo
in uw stadsdeel.
Te bereiken onder mailadres:
j.dejager@almelo.nl of 54 11 11
onderachterlating van uw mailadres
en telefoonnummer zal uw stadsdeel
beheerder contact met u opnemen.
Namens Jan de Jager
Stadsdeelbeheerder.

Bewoners rondom de
Canadahof hebben een
website gelanceerd:
www.veldgeuzen.nl
over de ontwikkelingen
in hun buurt.
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verf ‑ behang ‑ tapijt ‑ gordijnen zonwering ‑ rozetten ‑ plafondlijsten

Ootmarsumsestraat 214, Almelo
Tel. 0546 ‑ 863189
www.joopkistalmelo.nl

VLOEREN
GORDIJNEN
MEUBELS
STOFFEREN
WOONACCESSOIRES
INTERIEUR OP MAAT

OOTMARSUMSESTRAAT 426
ALMELO T. 0546 - 869026

Speciaal voor onze Sluitersveld klanten
Goudse jonge plus kaas naar eigen recept van de Zuivelhoeve

Kilo € 7,50
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Van de Wijkwethouder

Foto: eigen foto

De gemeentebegroting voor 2012 is goedgekeurd en daar
zijn we uiteraard blij mee. Tegelijkertijd blijven economische
ontwikkelingen ons zorgen baren. En dat zijn voor een deel
ontwikkelingen waar we geen enkele invloed op hebben, denk
aan de eurocrisis, maar waarvan we de gevolgen wel degelijk
ook in onze stad en in onze wijk merken. Bezuinigingen blijven
de komende jaren noodzakelijk.

Het streven van dit gemeentebestuur
is om voorzieningen op een acceptabel niveau te houden, maar hoe je het
ook wendt of keert, daarvoor is wel
minder geld beschikbaar. Dat betekent
dat veel zaken net een tandje minder
moeten, denk aan het onderhoud van
wegen en groen. Om de wijk ook op dit
gebied aantrekkelijk te houden kijken
we ook naar u, de bewoners. Her en
der zien we spontane initiatieven van
mensen die zelf het groen voor hun
eigen deur bijhouden, ik denk bijvoorbeeld aan de Heetveldsweg. Natuurlijk
vragen we u niet om gemeentelijke
taken over te nemen, maar bij het aantrekkelijk houden van de buurt hebben
we elkaar wel nodig.

met medewerkers van de afdeling
Stadsbeheer en Leonie Schippers,
die als wijkondersteuner de contacten
met en de belangen van de bewoners
scherp in de gaten houdt. Nu heeft
deze samenwerking geresulteerd in
een mooi (omvormings) plan dat mogelijk al klaar is op het moment van het
verschijnen van uw wijkkrant.
Natuurlijk is er ook veel overleg
geweest over de verkeersituatie op de
kruising Eskerplein/St.Josephstraat.
Dit voorjaar heeft een verkeersdeskundige van de gemeente mogelijkheden
uitgewisseld met bewonersvertenwoordigers van de Wijkcommissie, het
Eskerplein, Mercurius en de winkeliersverenigingen van het Eskerplein en
de Ootmarsumsestraat. De bewoners
maken zich zorgen over de grote
parkeerdruk vooral in het weekend en
en in de drukke maand december.
Daarnaast is er de soms onoverzichtelijke situatie op het plein zelf. Voor een
aanpak van de problematiek hebben
we een subsidie van de Provincie
Overijssel ontvangen.

Al in 2009 heeft toenmalig wethouder Van Broekhoven tijdens een
Noabermiddag van de Wijkcommissie
met bewoners van de Wheer gesproken over een mogelijke omvorming van
het binnenplantsoen. De bewoners
vertelden de wethouder toen dat de
weg er niet altijd florissant bijlag, het
plantsoen erg saai oogde en er ook
ongewenst bezoek kwam. Ook waren
er opvallend veel straatlantaarns
stuk. Er werden plannen gesmeed,
maar een aantal bleek al snel te duur
en pasten niet in het budget dat de
Gemeente voor het Wijkgericht Werken
beschikbaar had. Maar het bleef duidelijk dat er iets moest gebeuren aan
de bestaande situatie, die toezegging
lag er van mijn voorganger, en daar wil
ik ook mee doorgaan.

We hebben heel goed geluisterd naar
alle mogelijkheden die de bewoners
ons aandroegen en gaan werken aan
een plan dat vooral voor fietsers veiligheid moet brengen en zorgt voor een
vlottere doorstroming. Verplaatsen
van de containers en inkorting van
de winkelwagenstalling, moeten meer
en beter zicht verschaffen op het
Eskerplein zelf. Hierover zijn gesprekken gaande met de mensen van de
Winkeliersvereniging. Ik besef dat dit
allemaal lang heeft geduurd, maar
er zijn veel verschillende partijen met
verschillende belangen bij betrokken,
dus eenvoudig lag het niet.

Dit najaar heeft een groepje bewoners van de Wheer nader overlegd

Jan van Marle
Wijkwethouder

Sluitersveld

Tot slot wens ik u allen een heel mooi
en bovenal heel gezond 2012 toe!
Fijne (en veilige) jaarwisseling gewenst.

column
Dinsdagse jurk
Als juf in het voortgezet onderwijs let je
uiteraard op je kleding: schoon, als het
kan een beetje met de mode mee maar
niet te modern want “dat kan toch echt
niet”. Je staat voor de klas en wilt graag
een beetje respect. Natuurlijk krijg je dat
door je vakkennis en manier van omgaan
met de kinderen maar ook je uiterlijk
speelt mee. Zelf had ik de illusie dat ik
redelijk gevarieerd gekleed ging tot afgelopen dinsdag. Op het moment dat ik
wilde beginnen met het nakijken van het
huiswerk kwam er een vraag: “mevrouw
is dat uw dinsdagse jurk”? Volkomen verrast was ik over de opmerkzaamheid van
deze leerling. Van geschiedenis heeft hij
weinig kaas gegeten. Het interesseert
hem echt niet. Zijn interesses liggen dus
op een ander gebied. Blijkbaar had ik de
bewuste jurk toch wel vaak op dinsdagen
aan. Voorlopig hangt hij dus maar even
in de kast. Kleding is een hot item in het
onderwijs. Vaak hebben docenten het
over de kledingkeuze van onze tieners in
de klas. Moeten we nu echt alle kleuren
van de strings kunnen zien? Wordt het
niet tijd dat we bretels gaan uitdelen in
verband met al die afzakkende broeken
van de heren? Is het normaal dat de meiden met deze temperaturen nog topjes
dragen die weinig te raden overlaten? Het
is lastig om hier goed op te reageren. Vaak
hebben leerlingen niet door welk visitekaartje ze afgeven. Door bepaalde kleding
te dragen willen ze toch een beetje laten
zien wie ze zijn. Dit geldt niet alleen voor
onze leerlingen maar ook voor de docent
voor de klas. Loopt hij altijd in een pak?
Draagt hij altijd die vale spijkerbroek met
die ene slobbertrui? Of nog erger: moet
die juf echt dat vreselijke korte rokje aan?
Op docenten met ‘spannende kleding’ zit
geen kind te wachten. Zoals de docenten praten over de kledingkeuze van hun
leerlingen, zo praten de leerlingen over
de kleding van hun leraren. Er valt hier en
daar flink wat te lachen. Soms maak je je
zorgen maar over het algemeen doen we
het nog niet zo gek. Gaat het helemaal
de verkeerde kant op dan kunnen we nog
kiezen voor het Britse uniformsysteem.
Gelukkig houdt mijn werkgever het tot nu
toe op een verbod op korte broeken voor
het mannelijke personeel. Verder kies ik
voor de dinsdag maar even een andere
outfit uit de kast.

‘de juf’
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Klokkenmakerij
reparatie - restauratie - onderhoud

* Gratis prijsopgave.
* Gratis halen en brengen.
* Op alle verrichte reparaties
1 jaar garantie.

Ook vervangen wij voor uw horloge:
* Batterijen.
* Bandjes.

M.R. Hamstra
Ootmarsumsestraat 422
7603 AX, Almelo
Bel voor een vrijblijvende afspraak 0546-493127
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Kompleet in
elektrotechniek

www.brusche.nl
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Ingezonden stukWINKELEN OP HET VELD

OPROEP AAN WINKELIERS EN PUBLIEK

Foto’s: eigen foto

fietsers gezien als een ‘fietssuggestiestrook’, daar fietsen velen dan ook van
beide kanten over. Deze baan is echter
NIET bedoeld als fietspad, maar als
loopzone waarop de winkeliers geen
reclame of uitstalling moeten zetten.
Winkels zelf zijn vaak slecht toegankelijk omdat de drempels te hoog zijn
of de deuren te smal. Ook staan de
winkels vaak erg vol, zodat er bijna of
geen ruimte is om met een rolstoel/
kinderwagen/ scootmobiel bij de stellingen te komen.

Regelmatig wordt de redactie benaderd met klachten over de
bereikbaarheid en toegankelijkheid van winkels en trottoirs.
Voor mensen die zich in een rolstoel of scootmobiel moeten
verplaatsen is het niet zo vanzelfsprekend om een winkel in te
komen, evenals voor ouders met kinderwagens.
Het Eskerplein en de winkels aan de
Ootmarsumsestraat worden door velen
uit alle delen van de stad bezocht. Er is
een keur van winkels op allerlei gebied.
Meestal is er voldoende parkeerruimte
en het parkeren is gratis. Allemaal

redenen om in onze wijk te winkelen.
Helaas zijn er voor veel mensen ook
negatieve aspecten aan het winkelen.
Denkt u eens aan mensen die zich met
een rollator, rolstoel of in een scootmobiel moeten voortbewegen. Stoepen
staan vaak vol met reclameborden en
fietsen die lukraak worden neergezet.
Zie maar eens langs en om al die
obstakels heen te komen. Vaak moet
men daarvoor van de stoep af en over
de rijweg om weer een plek te zoeken
waar men terug op het trottoir kan
komen. Voor ouders die met kinderwagen én andere kinderen die ernaast
lopen is dit een zeer hachelijke onderneming! Dit ‘uitstapje over de straat’
brengt niet alleen voor diegenen die
de weg op komen risico met zich mee,
maar ook voor de fietsers en andere
weggebruikers die dan moeten uitwijken. De Ootmarsumsestraat is niet erg
breed en wordt zeer intensief gebruikt.

Inderdaad, een scootmobiel hoort
eigenlijk ook niet op de stoep, maar
soms kan het gewoon niet anders.
Van de andere kant wordt er dan ook
geklaagd over scootmobielen die
met behoorlijke snelheid over trottoirs
rijden. Het is begrijpelijk dat niet overal
met iedereen rekening gehouden kan
worden, maar als we met z’n allen een
klein beetje meer rekening houden met
onze gehandicapte medemens, of met
ouders met kinderwagens, zou dat
voor hen de wereld- lees het Veld- een
stukje aangenamer maken. Denk je
eens in dat je jezelf in een rolstoel moet
verplaatsen, dan is het toch fijn als je
zelf nog wat kunt, dat je niet voor van
alles een beroep moet doen op anderen. Kijk eens kritisch naar je eigen
manier van fiets of auto stallen, of naar
de toegankelijkheid van je zaak.

De roodbetegelde baan voor de winkels op het Eskerplein wordt door veel

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
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fax

Ootmarsumsestraat 354
7603 AV Almelo
0546 861141
0546 872261

e-mail
website

info@debloemenschuur.nl
www.debloemenschuur.nl
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Natuur op het Sluitersveld

Foto: eigen foto

De schreeuw van de kauw

De afgelopen zomer was er een heel droge periode. Er was
toen veel belangstelling voor het waterbakje op het terras.
Daar kwamen ook vogels die heel schuw zijn, maar wel dorst
hebben. Zo stond er een ekster te drinken, pica pica volgens
de burgerlijke stand. De vluchtgrens van die vogel lijkt mij
in dertig jaar tijd van 150 meter naar tien gezakt. Dus daar
stond het beest waarvoor ik ooit in kersenbomen klom om
het nest kapot te maken. Ik was al vroeg een bestrijder van
die roofbeesten. Dat was zogenaamd ter bescherming van
de kersen oogst. Rare redenering want die eksters lustten
toen geen kersen, maar ze vraten wel allerlei jonge vogels die
ontzettend veel kersen consumeerden zodra ze groot waren.
Aan de andere kant sjokte een kauwtje. Zo’n kleine kraai die parmantig
kan lopen; het is trouwens de kleinste
kraai van Nederland, officieel corvus
monedula. Deze liep extra parmantig
want de rechter vleugeltip sleepte
bijna op de grond en het jaspand was
gescheurd; zeker een ongeluk gehad.
De kauw was ook dorstig en liep recht
op de drinkbak af. Hij nam een slokje.
Dat vond de ekster veel te brutaal.
Die liep om de bak heen tot achter de
kauw. De kauw dronk door. Maar de
ekster trok zijn mededrinker aan de
staart achteruit. Die krijste wild en liep
later waardig naar de heg en verdween
door een opening. De ekster dronk nog
meer water want er was nog genoeg
overgebleven.
Een dag later klonk weer de kreet van
de kauw, dit keer van achter de heg.
In de opening van de heg verscheen
een loerende kat; blijkbaar verjaagd
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door het kauwtje. Die kat heeft het niet
op mij en dat is omgekeerd ook zo. De
kat koos het hazenpad. Met sprongen
ging hij er van door. Maar hoe ging
het nu met die kleine kraai daar achter
de heg? Die heb ik niet meer gezien.
Achter de heg staan geen huizen en
daar groeien gras en onkruid minstens een halve meter hoog. Ideaal
voor vogels en katten. En voor ik daar
arriveerde, moest ik eerst een eind
omlopen. De kauw had zich verstopt.
Het beste wat een kauw kon doen en
bovendien was zij voor mij even bang
als voor een kat. Het beest heeft zich
niet meer vertoond.

twee plastic tasjes; mijn broer, mijn
schoonzus en ik. Parkeerplaats op;
fiets uit het zicht in de greppel gelegd
en noten zoeken. Daar waren er heel
wat. Een auto komt de parkeerplaats
op. Politie Haaglanden op patrouille.
Met kordate pas komen twee agenten
op ons af. “Wat bent u hier aan het
doen?” Blijkbaar gedroegen wij ons
verdacht. Wij laten de tas zien. “Hier
groeien hazelnoten.” “Dus wat u daar
uit het gras opraapt, dat zijn hazelnoten, denkt u?” “Beslist” “En die groeien
hier in de polder aan die bomen?”
“U ziet het.” Zoiets hadden ze nooit
gedacht. Altijd verondersteld dat hazelnoten uit een exotisch land komen. Ze
wilden geen noten meenemen en ook
niet zelf oprapen.

Hazelnoten of hoe een stadsmens van
de natuur verwijderd raakt.
Op familiebezoek in Leidschendam.
Daar staan langs de Vliet op een
parkeerplaats hazelnoten. Een hele
rij. Ze zouden nu, eind september, wel
rijp kunnen zijn. Dus wij daar heen met
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• BOEKEN
• TIJDSCHRIFTEN
• WENSKAARTEN
• TABAK
• KANTOORARTIKELEN
• CARTRIDGES
• KADO ARTIKELEN
Feest- & Funshop Liroz
Ootmarsumsestraat 177
7603 AC Almelo
Tel. (0546) 49 39 97

TIJDSCHRIFTEN
4 halen = 3 betalen
OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE
TOT ZIENS IN ONZE WINKEL
Rob en Joukje van Roekel

OOTMARSUMSESTRAAT 221C
ALMELO
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PLEZIERIG OUDER WORDEN

Een speurtocht naar
onze krachten op
latere leeftijd
Scoop organiseert regelmatig bijeenkomsten over plezierig
ouder worden, met levenservaring als krachtbron.
Ouder worden en
veranderingen
Ouder worden gaat vaak gepaard met
veranderingen. Door het stoppen van
betaald werk ontstaat vrije tijd, ruimte
voor ontplooiing en een zoektocht naar
een prettige invulling van de week.
Ouder worden kan ook gepaard gaan
met verlieservaringen, zoals het wegvallen van de partner of het minder
worden van de gezondheid. Welke
veranderingen ook plaats vinden, ze
leiden vaak tot bezinning en aanpassing.

Uitspraken van cursisten
“De hele cursus was een goed georganiseerde bezinning op de toekomst,
waar ik wekelijks naar uitkeek.”
“Door uitgebreid aandacht te geven
aan de fase van het ouder worden
merk ik dat ik me meer vertrouwd ben
gaan voelen met dit gegeven.”
“Vooral heeft het een stimulans gegeven om te blijven kijken naar nieuwe
mogelijkheden.”
“Inspiratie voor andere activiteiten en
ervaren dat er nog zoveel mogelijk is
om deze levensfase tot een zeer waardevolle fase te laten worden.”

“Door onder ogen te zien wat mijn
mogelijkheden en onmogelijkheden nu
en in de toekomst eventueel zullen worden, voelt het minder beangstigend en
is mijn verzet op dit natuurlijke proces
aanzienlijk afgenomen”
“Dat je kunt genieten van simpele
dingen en ook als oudere waardevol
kunt zijn.”
“Ik heb me kunnen losmaken van de
normen over ouderen en oud zijn.”
“Nu ben ik toch meer gaan nadenken
over wat ik nog wil en kan en wat ik
vooral over enkele jaren nog wil.”
Waar, wanneer en kosten
De cursus wordt in het voorjaar gegeven in wijkcentrum de Schelf. De
zeven bijeenkomsten vinden plaats op
donderdagochtend van 09.30 uur tot
12.30 uur. De kosten bedragen € 70.00
dit is inclusief cursusmateriaal, koffie of
thee en een lunch als afsluiting na de
laatste bijeenkomst.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met Scoop tel: 544100

Foto: Jos Galgenbeld

Zeven themabijeenkomsten
In zeven themabijeenkomsten wordt
gesproken over kracht en balans op
latere leeftijd. Over dingen doen en
ondernemen, maar ook over tijd nemen
voor bezinning en rust. We gaan op
zoek naar onze huidige talenten, wellicht verborgen interesses waar we eerder niet aan toe kwamen of het ontdekken van nieuwe talenten. Ontdekken is
één, er iets mee doen is het volgende.
Uit onze speurtocht zullen ideeën en
plannen voortvloeien.
De bijeenkomsten richten zich op mensen vanaf 60 jaar en worden begeleid

door twee opgeleide docenten. In de
volgende uitgave van de wijkkrant. De
volgende thema’s komen aan de orde:
beeldvorming over ouder worden,
omgaan met achteruitgang, de behoeften aan samen en alleen zijn, positieve
veranderingen op latere leeftijd, oude
wensen en dromen, activiteiten, de
kunst van geven en ontvangen, je bent
nooit te oud om… en tot slot bezig zijn
met hoofd, hart en handen.

Sluitersveld
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starters

Foto: eigen foto

NIEUWBOUW OP OUDE LOCATIE PLUSMARKT

Waar vroeger de Plusmarkt stond, op de hoek
Ootmarsumsestraat-Kerkhofsweg, zullen 16 starterswoningen
gebouwd worden.
De gemeente zal op de plaats 16
starterswoningen laten bouwen. Na het
bouwrijp maken van de grond zal deze
aan aannemer Bramer uit Vriezenveen

worden verkocht. B&W wil extra aandacht voor de architectuur vanwege de
‘markante plek’, er moet met kleurcontrasten in de bouw gewerkt worden. De

bestaande bomen blijven behouden.
Er komen 16 woningen van twee woonlagen met plat dak. Er wordt gevarieerd
gebouwd: één blok van vijf woningen,
twee blokken van vier en één blok van
drie. De kavels zijn van 70 tot 140 m2.
Een bestemmingswijziging voor het
terrein is nog wel nodig.

De Wijkkrant wordt gesponsord door de ondernemersvereniging Sluitersveld!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Kruidvat
Shoeby Fashion
ABN AMRO
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

• The Readshop
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

Bakker Bart
Joop Kist
Apotheek Sluitersveld
Café Naphuis
Snijders Schoenen
Rabobank
HEMA
Mailinee
J en S De Gezonde Winkel
Nailsperfect
Lilly, baby- en kindermode
• Voetencentrum Twente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefoon:

Nettie van der Laan ...... voorzitter ............................................ 49 04 06
Marjolein Sterken ............ redactielid ......................................... 86 75 77
Brigitte Boers...................... notuliste ............................................... 49 00 72

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.

Harrie van Workum ........ penningmeester ............... 06 - 22422158
Jos Galgenbeld . .............. fotograaf .............................................. 86 13 10
Jan Pezie ............................... corrector / advertentie’s............ 86 24 65
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Het idee is dat ook ik
de koers van de bank
bepaal.
Als klant van de Rabobank kun u lid worden.Zo
kunt u meedenken over ons beleid, onze
producten en diensten. Daarnaast kunt u ook
meebeslissen over onze rol in de samenleving. U
bepaaltzelf de koers van uw bank, voor u en uw
omgeving. Dat is het idee.

Onze leden beslissen mee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/idee

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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Colofon
De Wijkkrant Sluitersveld
kwam tot stand
dankzij de inzet van:
Brigitte Boers,
Jos Galgenbeld,
Nettie van der Laan,
Jan Pezie,
Harrie van Workum.
De foto's werden gemaakt
door Jos Galgenbeld,
tenzij anders vermeld.
Wijkinformatie op website:
www.almelo.nl /wijk en buurt
Vormgeving & Realisatie:
SWB Grafisch Bedrijf
Wegtersweg 14
7550 AC Hengelo
tel. (074) 249 22 66

Nieuwjaarsreceptie!
Voor iedereen in de wijken
Sluitersveld en Markgraven
Mekoar niejoar ofwinnen
Woensdag 4 januari 2012
19.30 - 21.00 uur
Wijkcentrum De Trefhoek

De Wijkkrant Sluitersveld
wordt gratis verspreid.
Oplage 2700.
Redactieadres:
p/a Jos Galgenbeld
Ootmarsumsestraat 300
7603 AS Almelo
tel.: (0546) 861 310

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

Donatie: Banknr.: 462041484
t.n.v. H. van Workum
inzake Wijkkrant te Almelo

