 Aantekening Diabetische voet
 Aantekening Reumatische voet
 Aangesloten bij Provoet en Ketenzorg
 KwaliteitsRegister Pedicure

Gezonde Voeten… belangrijker dan u denkt
Uw voeten dragen uw hele gewicht. Het is
daarom niet alleen prettig, maar ook erg
belangrijk dat uw voeten in een zo goed
mogelijke conditie zijn.
Een goede voetverzorging is daarvoor heel
belangrijk.

Waar wij u niet kunnen helpen, of als u erom
vraagt, zullen wij u altijd adviseren over de te
nemen acties zoals het inschakelen van een
arts of het bezoeken van een podotherapeut.
Pedicurepraktijk “Sluitersveld” voldoet aan alle
gestelde eisen die uw verzekering
zekering noodzakelijk
vindt.
U kunt daarom de rekening bij uw verzekering
declareren als u daarvoor in aanmerking komt.

WIJKKRANT

Voor informatie of het maken van een
afspraak belt u met

Om deze gevolgen zoveel mogelijk te
voorkomen doet u er goed aan uw voeten te
laten controleren en verzorgen in onze
pedicurepraktijk. Natuurlijk behandelen wij ook
schimmelnagels.
U krijgt altijd een goed advies en daarna zo
nodig een deskundige behandeling.

Pedicurepraktijk
“Sluitersveld”
ʼt Veld 5
7603 EC ALMELO
Telefoon: 0624 - 1 33 55 6
(tijdens kantooruren)

Indien uw voeten extra zorg nodig hebben
vanwege diabetes mellitus, is speciale

Colofon
Mochten afbeeldingen, foto’s, teksten of
anderszins ten onrechte in deze wijkkrant zijn
terechtgekomen, dan spijt ons dat. Alle
afbeeldingen, foto’s en teksten zijn ofwel
geciteerd, ofwel door ons als vrij van rechten
beoordeeld. Als dat onverhoopt niet het geval
mocht zijn dan horen wij dat graag.
Wijkinformatie:
www.almelo.nl/wijk en buurt
www.trefhoek.nl

De Wijkkrant Sluitersveld wordt
gratis verspreid.
Oplage 2.700

Drukwerk:
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.co,
Donatie:Banknummer 462041484
t.n.v. B. Striekwold
inzake wijkkrant te Almelo

17e jaargang no 3 - NAJAAR 2014
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
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DRUKVORM 1 van 2 - SCHOONDRUK

Als uw voeten pijn doen door bijvoorbeeld een
likdoorn of een ingegroeide nagel, past uw
lichaamshouding zich daar bijna automatisch
op aan. Dat is een zeer natuurlijke reactie.
Maar……
Deze houding leidt vaak tot andere problemen
zoals verkeerd lopen, rugklachten
n of
knieklachten.

aandacht vereist om de nadelige bijwerkingen
van diabetes tegen te gaan. Dit geldt ook als
uw last van reuma heeft.
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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 vindt de wijkkrant
digitaal op de site van de
Trefhoek: www.trefhoek.nl

ADVERTEREN
•

•

•

•

PMS 361 CV ZWART

DRUKVORM 2 van 2 - WEERDRUK

Papierformaat 458 x 318mm

DRUKVORM 2 van 2 - WEERDRUK

•

Ondernemers die
interesse hebben om in
dit blad te adverteren
kunnen contact
opnemen met Jan
Pezie (zie rubriek
medewerkers en
vrijwilligers)
Advertenties worden
voor een jaar
vastgelegd, ofwel 4
edities.
Advertentie’s kunnen
kostenloos worden
aangepast, mits de
wijziging door de
ondernemer voor de
deadline van het
aanleveren van de copij
wordt ingediend.
Advertentieplaatsen
worden aangeboden in
hele-, halve- en
kwartpagina’s.
Advertenties worden
digitaal verwerkt. Alleen
originelen kunnen
worden verwerkt.
Kopieën en gefaxt
materiaal geeft een te
slecht resultaat en kan
niet worden geplaatst.
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EEN ONVERGETELIJKE VAKANTIE
Mensen heb je in allerlei soorten, vakanties
ook. Je kunt een luie vakantie houden, een
avontuurlijke, een cruise maken, een
autovakantie doen, etc., keuzes genoeg.
Vaak beleef je iets op weg naar of op je
vakantiebestemming. Deze vakantie was er
een die in ons geheugen gegrift staat!

Geschiedenis
Een paar jaar geleden besloten we met
vrienden een vakantie naar Sri Lanka te
boeken. Een mooi eiland voor de Zuidkust van
India, dat vroeger Ceylon – de Ceylonthee
komt hiervandaan - heette en een zeer rijke
geschiedenis heeft. De Nederlanders hebben
er – evenals de Portugezen en BrittenBritten
onuitwisbare sporen nagelaten. Het gaat te ver
om de rijke geschiedenis van Sri Lanka uit de
doeken te doen, maar vanaf 1640 veroverden
de Hollanders
rs (VOC) het eiland op de
Portugezen. In 1658 was het hele eiland in ons
bezit tot het in 1796 overging naar GrootGroot
Brittannië en een Engelse kroonkolonie werd.

De reis
Het Noordelijk en Noordoostelijk deel staan bij
bijna alle reizen niet op het programma.
programma Verder
gaat men met de klok mee het niet zo grote –
ca. 2 x Nederland- eiland over. We vonden een
ANWB reis die toch de havenplaats aan de
westkust Trincomalee aandeed, maar deze
reis ging tegen de klok in: geen probleem.
Op Schiphol ontmoetten we onze
medereizigers.
edereizigers. Er was een jong stel bij
waarvan de vrouw een Sri Lankaans uiterlijk
had. Met haar, Nicole, raakte ik aan de praat
en ik vroeg of ze op zoek ging naar haar
wortels. Dat was niet het geval, ze was als
baby van een paar weken naar Nederland
gekomen
omen en had hier een fijne jeugd gehad.
Wel had ze haar adoptiepapieren mee omdat
daarin een stuk Singalees zat dat niemand
voor haar kon vertalen. Ze hoopte dat iemand
dat in deze vakantie voor haar kon doen.

03-2014

UIT HET VELD!
Op Colombo
stond behalve
onze
Nederlandse
gids ook een Sri
Lankaanse gids,
Prabarth, voor
ons klaar en in
de bus hadden
we een
chauffeur
hauffeur en een busboy, die voor bagage,
water en verdere zaken zorgde.
We ontdekten al snel dat we in het staartje van
de Yala, de zuidwestmoess
uidwestmoesson die van mei tot
september duurt, zaten. Overal stonden
plassen en het was erg vochtig en klam, zelfs
in de hotelkamers.
Verkeer was – en is- er een puinhoop:
tweebaanswegen waarop het recht van de
grootste telt. Je rijdt er dan ook niet
nie sneller dan
zo’n 25 à 30 km per uur.
Prabarth heeft een van de eerste dagen voor
Nicole het Singalese stuk vertaald. Haar
geboorteplaats, de namen van haar moeder en
twee zusjes stonden erin vermeld. Hij stuurde
de chauffeur en de busboy naar Colombo om
uit te zoeken of mensen die daar wonen met
dezelfde achternaam als zij, familie waren. Dat
bleek een dood spoor.
Op de derde dag stond vanuit ons hotel in
Koggala – zuidwestkust- een excursie door
het SInharaja regenwoud op het programma.
De dag ervoor bleek
eek dat een wandeling
vanwege de overvloedige regenval van de
laatste weken niet verantwoord zou zijn. Een
alternatief was over een verhard fietspad
erlangs, maar daar rijden ook veel brommers
en bajajs (autoriksjas); niet ideaal dus voor
wandelaars en om daar twee keer ruim drie
uur voor in de bus te zitten! Iemand kwam met
een kleiner park dat dichterbij lag: slechts
anderhalf uur rijden! De gidsen kenden het
niet, maar er werd overlegd en geïnformeerd
en uiteindelijk werd besloten daarheen te
gaan.
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Met de bus kropen we door kleine dorpjes de
bergen in. De rit en de wandeling waren
schitterend.
De dag erop was een fietstocht door de
rijstvelden georganiseerd. Vanwege het gebrek
aan mountainbikes was er een ochtendochtend en
een middaggroep. Wij zaten in de eerste groep
en dat hebben we geweten! Een enorme
regenbui op onze hoofden, geschuild in een
kraampje
mpje en daarna weer verder; door de rode
modder op een mountainbike: mijn witte bloes
was rijp voor de afvalemmer. Na terugkomst
van de tweede groep was er overleg tussen
onze drie Sri Lankaanse begeleiders: Nicole
werd gevraagd om met haar vriend, Prabarth
Prabart
en chauffeur mee te gaan: ze hadden haar
moeder gevonden!

Spoorloos in het echt
De dag ervoor waren we door een klein dorpje,
waarvan de naam Prabarth bekend voorkwam,
gekomen. Het was het dorp waar de geboorte
van Nicole geregistreerd stond. De busboy
was daar deze dag naar haar moeder op zoek
gegaan. Navraag in het dorp leerde dat hij
verder het binnenland in moest, het eerste stuk
met een bajaj en daarna
arna lopend. Uiteindelijk
vond hij een huisje met stenen muren en
plastic als dakbedekking. Het was opgedeeld
in twee kamertjes, in één daarvan trof hij een
vrouw. Hij had gevraagd naar haar naam en
hoeveel kinderen zij had. Alles klopte met de
gegevens van
n Nicole. De twee oudste meisjes
waren getrouwd en woonden in de omgeving
van Colombo. Het derde meisje had ze
afgestaan voor adoptie omdat haar man tijdens
de zwangerschap vertrokken was. Haar broer
met zijn gezin woonde in de andere ruimte. Ze
waren echtt arm: zo bleek moeder maar één
pan te hebben. Ze liep met een gebroken arm,
geld voor een arts was er niet, dus werden er
bladeren omgelegd ter genezing.

haar vriend uitgenodigd. Met een gehuurd
busje was moeder
er een dag tevoren naar een
van haar dochters gebracht en die dag kwam
de hele familie in het hotel, waar ze in een
apart zaaltje met Prabarth als tolk met elkaar
konden spreken.
Als groep hadden we geld ingezameld en
waren er essentiële zaken aangeschaft voor
moeder. Er werd hun verteld dat de groep
meebetaald had.
Ook wij maakten kennis met de familie. Dat
was een kippenvelmoment dat niemand die
hierbij was ooit zal vergeten. De gelijkenis
tussen de zusjes en de moeder was duidelijk,
een van de zusjes was het evenbeeld van
onze Nicole. Men wilde ons perse bedanken
en trakteerde op rose banaantjes.
Eén zusje was hoogzwanger en vlak erna is er
een nichtje geboren. Contact is er nog steeds,
de taal is echter een handicap. Voor Nicole is
het toch een verrijking
ijking te weten waar je
vandaan komt en haar moeder is blij dat het
haar dochter zo goed gaat, alhoewel … als ze
met haar vriend trouwt is het nog beter.

Toeval?
De reis die andersom over Sri Lanka ging
waardoor we de laatste dagen in de buurt van
Colombo waren; de moesson die later was,
waardoor het zo nat was dat we moesten
uitwijken; een medereiziger die een ander park
wist waardoor we door haar geboorteplaats
kwamen. Is dat nu toeval of is er meer tussen
hemel en aarde …?

Tegen middernacht kwam het groepje terug,
de volgende morgen moesten we om acht uur
vertrekken. Van slapen
lapen kwam niet veel die
nacht, dat deden Nicole en haar vriend die dag
in de bus. Hun hele wereld stond op zijn kop.
Voor de laatste dag in Negombo vlak bij
Colombo was de hele familie door Nicole en
03-2014
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Van de wijkwethouder

Beste wijkbewoners,
De vakanties zitten er weer op, nadat u eerst
met zijn allen nog van een prachtige braderie en
bijbehorende activiteitenprogramma heeft
kunnen genieten. Aan het begin van de avonden
leek het even iets minder druk dan andere jaren,
maar naderhand ging het heel
eel snel beter en was
het beide avonden rond acht uur heel goed
bezet. Hopelijk hebben ook de middenstanders
daarbij mooie dagen beleefd.
Ook als gemeente hebben we een stand
bemand. De u bekende Jan en Wim hebben
bezoekers bijvoorbeeld voorlichting gegeven
geg
over de mogelijkheden van participatie in het
onderhoud van uw eigen woonomgeving, maar
ook over het gemeentelijk hondenbeleid , de
gevaren van planten als Bereklauw en de
noodzaak tot controle op teken na een
wandeling in de natuur of het werk in uw tuin.
Het Eskerplein en de Ootmarsumsestraat zijn
tijdens de braderie van heel Almelo en niet
slechts een wijkvoorziening. Dat is prachtig,
een welvarende winkelomgeving straalt ook
plezier naar de wijk en haar bewoners uit.
In 2015 zal voor het Sluitersveld,
veld, net als
voor vier andere wijken van de stad, een
zogeheten Sociale Agenda aan de
Gemeenteraad worden voorgelegd.
Daarin gaan we vastleggen hoe we de wijk
‘verder’ kunnen brengen en bijvoorbeeld ook
de zelfredzaamheid kunnen vergroten.
Bewoners zullen
len meer zelf moeten doen; het
beroep op de zorginstellingen dient te worden
verminderd. De Rijksoverheid heeft alle

gemeenten in
Nederland
opgedragen met
dat uitgangspunt
nieuwe regels op
te stellen. Dat
houdt ons nu flink
bezig.
Wat verandert er voor
oor u? Daar kan ik nu helaas
nog niet alles van zeggen. De komende weken
wordt duidelijk wat we wel en niet kunnen blijven
garanderen. Maar er wordt onmiskenbaar een
beroep op ons allen gedaan. De noaberschap
die vroeger gewoon was en op het Sluitersveld
zeker nog in veel geledingen zichtbaar en
voelbaar is, wordt nieuw leven in geblazen.
Ofwel, hoe een mooie streekgewoonte weer
onderdeel gaat uitmaken van ons aller leven.
Op het moment dat ik dit schrijf verheug ik mij
op de Almelo-Allee,
van
Allee, het prachtige initiatief
i
het Sportbedrijf Almelo, om deel te nemen aan
een wandel-, fiets- of hardlooptocht door een
van de kroonjuwelen van Almelo, het
Gravenbos. Ik hoop dat ik vele van u daar heb
mogen treffen.
Dat Gravenbos en de achterliggende
Wateregge, toont zich op zijn allermooist in de
herfst.
Maakt ook u gebruik van de unieke
aanwezigheid van zo’n heel mooi stuk natuur in
uw directe woonomgeving. Heel veel
wandelpaden zijn vrij toegankelijk! Bewoners
van het Sluitersveld zijn al helemaal
bevoorrecht, want u hoeft slechts het
Linkerbruggetje over.
Ik wens u bijzonder veel wandel en/of
fietsplezier daarbij !

Jan van Marle
Wijkwethouder
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Onderstaande brief vonden wij in de
brievenbus van de wijkkrant.

Bedankt!

"Ik ben van zoveel glas,
elke harde stem is een steen
en een barst."
Gerrit Achterberg.

Op zaterdag 26 juli jl. had mijn
echtgenoot een probleem. Hij
is door zijn ziekte buiten
bewustzijn geraakt terwijl hij
met de scootmobiel reed. Nu is
hij van de stoep afgereden en
de mobiel is op zijn kant terecht
gekomen en hij is er uit
gevallen. Door snel handelen
van de buren die op dat
moment aanwezig waren, is
het allemaal weer goed
gekomen. Mijn man en ik willen
graag hiermee dankzeggen, we
zijn blij met jullie.
Familie Krijgsman
Ik las een gedicht van Hans
Bouma en moest aan jullie
denken.

Altijd weer mensen

Het schooljaar is al even
begonnen. Het gonst overal over
de invoering van passend
onderwijs. Dit betekent voor
kwetsbare kinderen met een
autisme spectrum stoornis dat zij,
wanneer mogelijk, in het regulier
onderwijs geplaatst moeten
worden. Meedraaien in de
maatschappij heet dat.
Regelmatig zie ik kinderen met
autisme in mijn klas. Zij hebben
loodzware dagen op school.
Hoeveel harde stemmen zijn er
in een klas? Hoeveel op de
gangen? Wie begrijpt hun
denkwereld? Ze werken enorm
hard om mee te komen en
worden beloond met, nou ja,
eigenlijk niets.

Verwonder je,altijd weer
mensen;

Jouw wereld hun wereld,
mensen zeer genegen;
Altijd weer mensen, te tooiend
in hun aandacht;
Gezichten om in te wonen;
Woorden die verhelderen,
woorden vol uitzicht;
Verwonder je, altijd weer
mensen;
Mensen zo omhelsbaar,
mensen jou zo nabij;
In alle hevigheid besta je voor
hen.

Juist een kwetsbaar kind met
autisme heeft recht op een
begripvolle en deskundige
docent die hem begeleidt. Hoe
moet dat nu?
Het onderwijs bestaat uit
gemiddelden. 27 "gemiddelde"
kinderen in een klas en 3 extra
bijzondere leerlingen. We
focussen op de meerderheid, het
gemiddelde.
Nu de uitdaging om de verre van
gemiddelde kinderen ook een
goede plek in school te geven.
Onze taak om deze kinderen ook
echt te zien en hun problematiek
te begrijpen.
Wij willen zo graag gemiddelden.
Dat is makkelijk. Dat snappen
we. Gemakshalve vergeten we
dat het gemiddelde altijd wordt
bepaald door twee uitersten.
Iets om over na te denken.

De juf

Die onomwonden mens voor je
zijn;
Mensen zo tegemoetkomend;

DE JUF!

Ik hoor collega's praten over "die
pdd-nosser in mijn klas". Mensen
zonder verstand van autisme
geven straks hun oordeel over de
prestaties van autistische
kinderen.
Ik ben oprecht bang voor de
gevolgen die de invoering van
deze wet met zich meebrengt.
Als docent in het regulier
onderwijs ben je niet opgeleid om
speciale kinderen goed te
onderwijzen.

***
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PATRICKʼS BARBERSHOP
Patrickʼs Barbershop zit al twintig jaar aan
de Ootmarsumsestraat in de wijk
Sluitersveld te Almelo.
We zijn bij de eigenaresse van de Barbershop
geweest. Haar naam is Gabriëlla Braakhuis.
Ze vertelde ons dat de Barbershop zo’n twintig
jaar geleden is begonnen aan de
Ootmarsumsestraat, en dat Patrick, destijds
haar werkgever,
rkgever, dit heeft opgericht als
al een
echte herensalon. Door een noodlottig ongeval
heeft Gabriëlla, die toen al in dienst was bij de
Barbershop, de echte
chte herensalon
overgenomen in 2006.

SPONSOR
Gabriëlla vindt het nog steeds leuk en
uitdagend om het vak als herenkapper te doen,
maar in het begin van 2014 vond ze het tijd om
er een stukje aanvulling
vulling aan te geven binnen
haar salon.
De dames kunnen nu ook terecht in haar
salon. Wat we doen is dames knippen,
kleuren, föhnen en opsteken. We richten ons
op de moderne dame. We volgen regelmatig
cursussen, zowel voor de man als voor de
vrouw, voor de
e nieuwste trends binnen het
kappersvak.
Gabriëlla Braakhuis richt zich zelf meer op de
mannen binnen haar salon want ze vindt dat
de mannen nog steeds centraal moeten staan
binnen de Barbershop.
Haar werknemer richt zich op de dames die
daar nu ook terecht kunnen.

Ze is nu al ruim acht jaar de trotse eigenaresse
van de Barbershop. De mannen staan bij ons
echt centraal, ze worden geknipt in de salon
zoals de heren geknipt moeten worden in ons
vak als herenkapper.
De heren in de salon van de Barbershop
worden geknipt in de nieuwste trendkapsels
met de nieuwste technieken die daar voor
nodig zijn. Ook kunnen de heren zich laten
scheren op de oude klassieke manier, met
klapmes en warme handdoeken. Een echte
belevenis, welke nog steeds met hetzelfde
enthousiasme, als in het begin, uitgevoerd
wordt door Gabriëlla.

De Barbershop is gevestigd aan de
Ootmarsumsestraat 407A
7603 AJ te Almelo
Telefoon: 0546-873515
0546
Kom gerust een kijkje nemen bij de
Barbershop!!
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KIDS PLACE

Labyrint voor aardappels

Je hebt het vast wel eens gezien. Oudere aardappels in de aardappelbak van je moeder met witte
scheuten eraan: uitlopers noemen we ze. De aardappels liggen er al een tijdje en gaan op zoek naar het
licht. Jij gaat uitzoeken hoe slim deze aardappels zijn. We gaan een labyrint in een schoenendoos
maken. Eens kijken welke aardappel het snelst de weg naar de uitgang vindt!

Wat heb je nodig?

- klein plastic bakje (boterkuipje oid)
- beetje zand (voor in het boterkuipje)
- twee aardappels met uitlopers

- een schoenendoos met deksel
- karton (bijvoorbeeld van een oude doos)

Wat ga je doen?
Stap 1 Vul het boterkuipje met zand. Leg beide aardappels er in. Doe dat zo dat de uitlopers naar
boven wijzen. Zet het bakje in een hoek van de schoenendoos.

Stap 2 Bouw in de schoenendoos een doolhof. Je maakt met wat dikkere kartonnen stroken allerlei

weggetjes. Sommige lopen dood andere leiden naar de uitgang. Maak het niet te ingewikkeld.
Het gaat hier wel om een aardappel!
Stap 3 Maak een gat van ongeveer 3 cm in de smalle kant van de doos. Zo ver mogelijk bij de
aardappels vandaan.
Stap 4 Leg de deksel op de doos en zet de doos op een plek waar veel zon komt.

Wat gaat er gebeuren?

Na een paar dagen zie je de witte scheuten door het labyrint
labyrint kronkelen. Ze gaan richting het gat. Daarna
naar buiten. Eenmaal buiten worden de scheuten groen en krijgen ze blaadjes. De groene blaadjes en
bovengrondse vruchten van de aardappel zijn giftig dus niet opeten!

Wat voor weer wordt het?
Je hebt vast wel eens in het bos dennenappels gezocht. Sommige zijn gesloten. Andere staan helemaal open.
Hoe komt dat nu en waarom doen die dennenappels dat?

Wat heb je nodig?

- twee grote rijpe dennenappels
- verwarming die aanstaat
- badkamer met vochtige lucht

Wat ga je doen?

Stap 1: Je legt een dennenappel in de vensterbank boven de warme verwarming.
Stap 2: Je legt de andere dennenappel in de vochtige badkamer.

Tip:

Misschien vindt je moeder het prettig als je de dennenappels eerst op een schoteltje legt voor ze
op de goede plekken te leggen voor je onderzoekje.

Wat gaat er gebeuren?

De dennenappel boven de verwarming gaat helemaal open staan. De dennenappel in de vochtige badkamer is
gesloten.

Hoe komt dat nu?

In de dennenappel
pel groeien zaadjes. Uit die zaadjes kunnen nieuwe dennenbomen groeien. Wanneer het droog
weer is opent de dennenappel zich en kan de wind de zaadjes meenemen. Waar de zaadjes landen groeien
nieuwe boompjes.
Wanneer het vochtig is sluiten de schubben van d
de
e dennenappel zich om de zaadjes te beschermen tegen de
regen.
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HET TWENTSE ROS
Scoutingvereniging Het Twentse Ros.
wel
Als u zondags gaat wandelen of fietsen
fietsen in de Gravenallee bent u vast
v
eens langs ons gebouw gelopen. We zitten op een unieke locatie, dicht bij
het bos en het water. Onze scoutingvereniging is dicht bij het Sluitersveld
voor de kinderen heel makkelijk zelf te bereiken.
Misschien vraagt u zich af wat is scouting?
We hebben elke zaterdagochtend van 10.00 tot 12.15 een opkomst. Het gaat erom dat we plezier hebben,
leren samenwerken en vooral veel dingen ontdekken.
ontdekken. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen, vanaf 4 jaar.
Wat kan je dan zoal doen? Gewoon een spelletje in het bos, iets knopen, iets koken, vlot varen, een tochtje
lopen. Af en toe een kamp(je). Teveel om op te noemen.

Wil je komen kennismaken, je bentt van harte welkom.
Je mag altijd 2 keer gratis kijken om te beslissen of je lid wil worden.
Neem vooraf even contact op met info@ scoutingalmelo.nl. U hoort dan
of we die zaterdag in of bij ons gebouw zijn, of toevallig net op stap.
We hebben elke zaterdag
terdag opkomst behalve in de vakanties dan zijn
we gesloten.

TWENTE MILIEU
PAPIER- EN ANDERE CONTAINERS
Stond bij u in de straat ook overal de papiercontainer voor de deur op 27 augustus? En de dag erna ook? Het
bleek dat de data veranderd waren. Op de site van Twente Milieu zijn deze te vinden. Voor wie geen
computer heeft hierbij de nieuwe data:
-

10 oktober 2014

-

5 december 2014

-

7 november 2014

-

2 januari 2015

Navraag bij Twente Milieu leerde ons dat vanaf dit jaar aan de Turfkade onbeperkt groen gestort mag worden.
Mocht u toch teveel groenafval hebben; het mag eventueel in de grijze container; omgekeerd echter niet!
Mocht dat geconstateerd worden dan riskeert u een ‘aardige’ boete!
Vindt u uw grijze container ook te groot nu er zoveel afval gescheiden afgevoerd wordt? U kunt hem gratis
0900- 852 01 11.
omruilen voor een kleine via Twente Milieu, telefoonnummer
tel
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Een wandeling door de tijd
Sluitersveld, de wijk in beweging!

Wijkwandeling
Wandeling gemist?
Heeft u de wandeling gemist maar wel
belangstelling om de presentatie van Hans
Holtmann bij te wonen? Stuur dan een mail
naar info@stja.nl of bel ons even en laat uw
naam en telefoonnummer achter bij Rinet
Rosink. Bij voldoende belangstelling
organiseren wij de wandeling nogmaals.
no
De wandelroute

Om te laten zien hoezeer de wijk
Sluitersveld de laatste jaren is uitgegroeid
tot een eigentijdse wijk, organiseerde STJA
deze voor- en nazomer een wandeling door
de tijd. Op twee donderdagen in juni en
september vertelde Hans Holtmann in De
Ruinck - bij u ongetwijfeld beter bekend als
het torentje van Hedeman - over de historie
van het Sluitersveld. Hij nam de
toehoorders aan de hand van foto’s mee
terug in de tijd. Zijn verhaal begon bij de
eerste nederzettingen, passeerde oude
boerderijen, de textielfabriek
iek Hedeman, de
oude St. Josephbuurt en eindigde bij de
huidige nieuwbouw.

Wilt u de wandelroute graag ontvangen?
Dat kan. De route is opgenomen in het
boekje ‘Sluitersveld, een wandeling door de
tijd’ en gratis af te halen aan ons kantoor.
Woningstichting St. Joseph
Heetveldsweg 1a
Postbus 33,
7600 AA Almelo
(0546) 87 58 00
www.stja.nl

Kijken, luisteren, wandelen
Na de vertelling van Hans Holtmann hebben
de deelnemers op eigen gelegenheid een
wandelroute kunnen volgen. De route leidde
langs opvallende plekken in de wijk zoals
het Linkerbruggetje en de oude Joodse
begraafplaats. Op de route werd ook de St.
Jozefkerk aangedaan, die deze middagen
speciaal voor deze gelegenheid werd
opengesteld. Henk Goossen en Gerrit
Brokelman verzorgden een rondleiding door
de kerk.
rk. Op de katholieke begraafplaats
was beheerder Gerald Kempers aanwezig
om een rondleiding te geven.
Wie is Hans Holtmann?
Hans Holtmann is amateurhistoricus en
auteur. Hij is onder meer bekend van de
boeken ‘De Willibrordkerk Almelo’ en ‘Van
‘
Vriesen Aa tot Broke’. Hans Holtmann
werkte jarenlang bij de gemeente Almelo.
Als redactielid is hij verbonden aan het
cultuurhistorisch magazine van de
Historische Kring Stad & Ambt Almelo.
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Interview: Simone Foekens

“LEZEN IS DROMEN MET OPEN OGEN”
Simone Foekens, schrijfster van romans en
kinderboeken en woonachtig in de wijk
Sluitersveld, heeft dit jaar haar tiende boek
gepubliceerd in 5 jaar tijd!

Simone bedacht altijd al verhaaltjes, maar schreef
ze meestal niet op. “Maar ja, als je een boek wilt
schrijven, kun je dat niet alleen in je gedachten
doen…..”Simone begon met schrijven, stuurde
haar verhaal naar de uitgever en kijk, daar was
door de
‘Gedropt’! Dit boek is gelijk uitgebracht
uitgebr
uitgever. Dit was natuurlijk ontzettend gaaf!
Vanaf dat moment had Simone de smaak te
pakken en volgden er meer boeken.

Hoogtepunt
Een opsteker voor Simone
was dat het boek
“Dwarrelletters” dit jaar
genomineerd was voor de
Eigenwijsprijs 2014.
Herkenning was het
kernwoord in de reacties
bij dit boek van de kinderen, zowel bij kinderen
met dyslexie als de klasgenootjes. Simone bezoekt
namelijk ook regelmatig scholen waarin ze verteld
over haar werk alss schrijfster en haar boeken.
Nieuwste boek
In september 2014 is Simone’s nieuwste
kinderboek uitgebracht in de reeks van Bart.
Bart Een
boek geïnspireerd op een verkeersituatie vlak bij
ons in de buurt. Hiervoor heeft Bart een plan
bedacht: “Bart wordt verkeersagent”.
ersagent”.

Leesplezier voor alle leeftijden
De thema’s van Simone’s boeken liggen dicht bij
haarzelf. De kinderboeken gaan over meester
mees
Vogel, over de First Lego League “teamwork”,
“teamwork” over
geocachen (schat zoeken met gps) “jacht”,
“jacht” over
dyslexie “dwarrelletters”,, en over het stoere
ondeugende jongetje Bart. In de reeks van Bart zijn
inmiddels drie boekjes verschenen.
Niet echt alledaagse onderwerpen maar bepaalde
alledaagse thema’s komen er wel in terug. Ook
schrijft ze romans voor volwassenen. Bij Simone
draait het juist en vooral om het leesplezier voor
welke leeftijd dan ook zowel voor kinderen als
volwassenen.
Van hersenspinsels naar een boek
Bij de uitgever van Simone verschijnen de
kinderboeken meestal in September, net voor de
d
Kinderboekenweek. Dit betekent dat de eerste
opzet van het verhaal al in januari bij de uitgever
moet zijn. Bij de uitgever wordt het verhaal
beoordeeld, kunnen
en er nog kleine aanpassingen
plaatsvinden - zoals het langer of korter maken van
de zinnen -, er moeten een kaft en illustraties
gemaakt worden door de illustrator en tot slot het
boek moet worden gedrukt. Dit alles gebeurt in de
tussenliggende maanden van
n inzending tot het
werkelijk verschijnen van het boek. De vaste
illustrator van Simone’s boeken is Melanie
Broekhoven. Zij illustreert ook de Olijke Tweeling
bijvoorbeeld.
03-2014

St. Maarten viering
12 november in het Schelfhorstpark.
Vertrek lampionoptocht met
Muziek 18:30 uur vanaf
Wijkcentrum De Trefhoek en
wijkcentrum de Schelf.
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De Gravenallee de moeite waard!
Wanneer je op een mooie zondag
in de herfst eens een fijne
wandeling wilt maken ben je
natuurlijk zo in de Gravenallee. Het
Almelose groene gebied ligt voor
bewoners van het Sluitersveld naast de deur.
De Gravenallee: een rechte laan omzoomd met
een dubbele rij bomen van ongeveer drie
kilometer lang. Vanaf huize Almelo tot aan de
Pook, kanaal Almelo-Nordhorn.
Nordhorn. Wanneer je je
wandeling echt aan het begin
n van de laan wilt
beginnen zul je bij de poort van huize Almelo
moeten starten. Deze poort heeft niet altijd aan
de oprijlaan van het kasteel gestaan.

in het
Oorspronkelijk was het de toegangspoort
toegan
hekwerk dat rond de begraafplaats rond de
e
Grote kerk lag.
g. Deze begraafplaats is eind 19
eeuw geruimd en de poortpijlers zijn in 1884
verplaatst richting de oprijlaan van het kasteel.
Een mooi hek maar de weg ertussen
tussen is te breed.
Beter gezegd: sluiten kan het niet meer.
De gewone wandelaar zal na de start van de
wandeling een slinger moeten maken in de
richting van de stoplichten over de N349. Bij de
aanleg van de singel destijds heeft de graaf
bedwongen dat deze slinger niet gemaakt hoeft
te worden door leden van het grafelijk geslacht
die begraven zullen worden
den in het mausoleum.
Deze graftombe ligt aan de Gravenallee en is de
moeite van het bezichtigen waard. Volgens
gebruik dat uit de middeleeuwen stamt wordt de
overleden graaf of gravin in rechte lijn naar het
mausoleum gebracht. Voor de begrafenisstoet
wordt de singel tijdelijk afgesloten.
fgesloten. De
middeleeuwen vind je nog in Almelo terug.
Eenmaal weer op de Gravenallee kan een heel
eind in rechte lijn worden gewandeld. De eiken
en beuken langs de laan staan er al een tijdje.
Het werd in de zomer zelfs gevaarlijk door
vallende takken. Na het horen van dit nieuws
03-2014

heeft de graaf al het dode hout uit de bomen
laten zagen en onlangs zijn er twintig grote
eiken en beuken gekapt. Noodzakelijk
onderhoud zodat er veilig gewandeld en gefietst
kan worden in dit autovrije gebied. Onderhoud
dat een eeuw eerder ook al werd gepleegd
(tussentijds gelukkig ook). Uit de archieven van
1917 valt te halen dat de graaf destijds
toestemming heeft gegeven om de dode takken
te verwijderen ten gunste van de
brandstofbedeling
ng voor de armen in Almelo. Het
zal een koude winter zijn geweest.
Langs de allee liggen monumentale boerderijen
op pachtgronden.
gronden. Alle hebben het wapen van de
graaf in de gevel gemetseld: een kroon met
daaronder de initialen R. L. (Rechteren
Limpurg). De boerderijen hebben allemaal
Almelo luiken: rood met een wit lijstje en
donkergroene rand. Een aantal van deze
boerderijen hield open huis tijdens de eerste ‘
Almelo allee”: een groot hardloop-, wandel- en
fietsevenement in en rondom de Gravenallee.
Gra
Alle sportieve Almeloërs
Almeloë konden hun hart
ophalen: van halve marathon tot korte fietstocht,
er was voor elk wat wils geregeld. Het
natuurgebied
d rond de Gravenallee
Gravenalle is de moeite
waard. Wie goed oplet kan een ijsvogel aan de
oevers van het kanaal ontdekken. Rondom de
bosvijver zijn zeker vijf soorten spechten te
vinden en bijzondere mossoorten en planten
kom je hier en ook langs het kanaal AlmeloAlmelo
Nordhorn
ordhorn nog tegen. Over de Gravenallee valt
nog veel meer te zeggen en vertellen maar
eigenlijk moet u zelf eens met een toeristische
bril op een wandeling gaan maken. U zult
zu niet
worden teleurgesteld!
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DE WEIJDEHOF
AGENDA:

Iedere eerste woensdag van
de maand

Bingo, in het Grand Café
Aanvang: 14:30 uur
Kosten € 2,00

Maandag 3 november

Skippymode kledingverkoop,, in het Grand Café
Mooie betaalbare dameskleding!
Vanaf 14:30 tot 16:00 uur

Woensdag 12 november

Optreden van de Folkloristische dansvereniging “De Korenaer”,
in het Grand Café
Aanvang 19:00 uur
Entree: € 5,00 inclusief koffie en drankje met een hapje

Dinsdag 25 november

“De Waterlanders” komen hun zeemansliederen zingen, in het
Grand Café
Aanvang: 19:00 uur
Entree: € 5,00 inclusief koffie en drankje met een hapje

Vrijdag 12 december

Kerstmiddag met zang, muziek en een verhaal onder leiding van de
heer en mevrouw van der Meijden
Aanvang: 14:30 uur

Dinsdag 16 december

De jaarlijkse Kerstviering
Ook dit jaar weer met medewerking van Ds. Vedder-Dekker
Ons Weijdehofkoor zal meezingen.
Aanvang: 10:15 uur
Na afloop drinken we samen koffie met wat lekkers erbij.
*Kijkt u vooral naar de affiches in het Grand Café en in de hal bij de lift,
om te weten wat er verder dit jaar op het programma komt te staan!*

Aan de vinder van mijn autosleutel,

BEDANKT!

Op maandagochtend 1 september was ik voor een overleg op het Sluitersveld. Ik had mijn auto
geparkeerd op de parkeerplaats tegenover Scoop.
Toen ik na het overleg op zoek ging naar mijn autosleutel, bleef ik maar graaien in mijn tas. Ik heb
mijn tas op de kop gezet….maar geen autosleutel.
Oh nee toch! Heb ik mijn auto niet afgesloten? Ik trok een sprintje naar mijn auto die er gelukkig
nog stond. Achter de ruitenwisser zat een briefje: “Uw autosleutel lag op straat en kan opgehaald
worden bij nr. 3”.
Helaas
elaas heeft de eerlijke vinder niet zijn naam achter gelaten, want ik wil hem heel hartelijk
bedanken. Als u zich herkent in dit verhaal, zou u zich dan willen melden bij de stadsdeel
coördinator, Wim Izaks? Hij is bereikbaar via w.izaks@almelo.nl
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Even voorstellen
Vanaf 24 september gaan zowel de kinderclub als de meidenclub Sluitersveld weer van start. In verband
met het ziekteverlof van Eveline van den Enk zal ik, Lisette van Ruth, de organisatie van deze clubs op
mij nemen. Naast de kinderclub (elke woensdag van 14.15 – 15.45) en de meidenclub (elke woensdag
van 18.45 – 20.15), zal ik ook, na de herfstvakantie, elke dinsdag op het schoolplein van
v de Griffel/de
Twijn staan met de spelmobiel. Niet alleen in de pauze, maar ook na schooltijd tot ongeveer 16.30, waar
er voor ouders de mogelijkheid is om een kop thee te drinken en met elkaar te praten.
Inmiddels werk ik nu ruim twee jaar bij Scoop en
en heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische
Hulpverlening afgerond. Afgelopen jaar heb ik de meidenclub op Sluitersveld gedraaid en heb ik daarbij
ook in andere wijken gewerkt. Dit voornamelijk binnen het kinderkinder en meidenwerk, waar ik kinderclubs,
spelweken,
n, maar ook de meidendag heb georganiseerd. Ik heb er erg veel zin in om de komende tijd de
kinder-,, en meidenclub en de spelmobiel in Sluitersveld te organiseren. Daar hoop ik u en uw kind
uiteraard snel tegen te komen!
Voor vragen, informatie of gewoon
n een praatje, kunt u altijd langskomen in wijkcentrum de Trefhoek, of
bellen/mailen naar onderstaande gegevens.
Lisette van Ruth
l.vanruth@scoopwelzijn.nl

06 – 141 275 28

DE WIJKKRANT WORDT GESPONSORD DOOR WINKELIERSVERENIGING SLUITERSVELD!
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⋅

Apotheek Sluitersveld
Arax
Bakker Leo
Bakkerij Koopman
Barber Shop
Bart’s snelbuffet
Beter horen
Blokker
Boedha
De Bloemenschuur
Dobey
Drogisterij Hondebrink
Expert

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Fikkert Zonwering
Hema
HNO Onderdelen
Joop Kist
Jos Galgenbeld
Kamp Stoffen
Kruid
Kruidvat
Lidl
Lillyy kindermode
Liroz Feest en
⋅ Funshop
⋅ Medivoet
⋅ Mimomento

Hebt u een idee voor onze
Wijkkrant?

Denkt u ook een bijdrage te kunnen leveren
aan de Wijkkrant Sluitersveld,
itersveld, of heeft u een
belangrijk
ijk of interessant onderwerp voor het
volgende nummer laat het ons dan even
weten. Ons redactielid Harrie van Workum
staat u graag te woord en kan u eventueel
event
behulpzaam zijn.
We zijn ook per mail bereikbaar:
wijkkrantsluitersveld@gmail.com
03-2014
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⋅
⋅

Mitra
Naphuis café
Plus - Eskerplein
Poelier Ten Velde
Reefman Electro
Rick's Flowers
Shoeby Fashion
Smelt Kappers
Smit Faunaland
Smit Tweewielers

REDACTIE
Nettie van der Laan
Marjolein Sterken
Harrie van
Workum
Brigitte Boers
Ben Striekwold
Jos Galgenbeld
Jan Pezie
Joukje van Roekel
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⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Snijders schoenen
Ter Stal mode
The Read Shop-van Roekel
Tibbe Bloemsierkunst
Top 1 Toys
Tuunte Fashion
Vistaria Schaap
Voetencentrum Twente
Woudstra
Zuivelhoeve

telefoon

voorzitter
redactielid
redactielid

49 04 06
86 75 77
49 23 92

notuliste
penningmeester
fotograaf
corrector/
advertenties
vormgeving

49 00 72
47 35 55
86 13 10
86 24 65
60 48 32
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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 vindt de wijkkrant
digitaal op de site van de
Trefhoek: www.trefhoek.nl

ADVERTEREN
•

•

•

•

PMS 361 CV ZWART

DRUKVORM 2 van 2 - WEERDRUK

Papierformaat 458 x 318mm

DRUKVORM 2 van 2 - WEERDRUK

•

Ondernemers die
interesse hebben om in
dit blad te adverteren
kunnen contact
opnemen met Jan
Pezie (zie rubriek
medewerkers en
vrijwilligers)
Advertenties worden
voor een jaar
vastgelegd, ofwel 4
edities.
Advertentie’s kunnen
kostenloos worden
aangepast, mits de
wijziging door de
ondernemer voor de
deadline van het
aanleveren van de copij
wordt ingediend.
Advertentieplaatsen
worden aangeboden in
hele-, halve- en
kwartpagina’s.
Advertenties worden
digitaal verwerkt. Alleen
originelen kunnen
worden verwerkt.
Kopieën en gefaxt
materiaal geeft een te
slecht resultaat en kan
niet worden geplaatst.

30-10-2014 - Ctrl-P - Data:W:Wijkkrant Sluitersveld:142599 Wijkkrant Sluitersveld nr. 3 - 2014:142599 Wijkkrant Sluitersveld nr. 3 - 2014 omslag - CTP.indd

 Aantekening Diabetische voet
 Aantekening Reumatische voet
 Aangesloten bij Provoet en Ketenzorg
 KwaliteitsRegister Pedicure

Gezonde Voeten… belangrijker dan u denkt
Uw voeten dragen uw hele gewicht. Het is
daarom niet alleen prettig, maar ook erg
belangrijk dat uw voeten in een zo goed
mogelijke conditie zijn.
Een goede voetverzorging is daarvoor heel
belangrijk.

Waar wij u niet kunnen helpen, of als u erom
vraagt, zullen wij u altijd adviseren over de te
nemen acties zoals het inschakelen van een
arts of het bezoeken van een podotherapeut.
Pedicurepraktijk “Sluitersveld” voldoet aan alle
gestelde eisen die uw verzekering
zekering noodzakelijk
vindt.
U kunt daarom de rekening bij uw verzekering
declareren als u daarvoor in aanmerking komt.

WIJKKRANT

Voor informatie of het maken van een
afspraak belt u met

Om deze gevolgen zoveel mogelijk te
voorkomen doet u er goed aan uw voeten te
laten controleren en verzorgen in onze
pedicurepraktijk. Natuurlijk behandelen wij ook
schimmelnagels.
U krijgt altijd een goed advies en daarna zo
nodig een deskundige behandeling.

Pedicurepraktijk
“Sluitersveld”
ʼt Veld 5
7603 EC ALMELO
Telefoon: 0624 - 1 33 55 6
(tijdens kantooruren)

Indien uw voeten extra zorg nodig hebben
vanwege diabetes mellitus, is speciale

Colofon
Mochten afbeeldingen, foto’s, teksten of
anderszins ten onrechte in deze wijkkrant zijn
terechtgekomen, dan spijt ons dat. Alle
afbeeldingen, foto’s en teksten zijn ofwel
geciteerd, ofwel door ons als vrij van rechten
beoordeeld. Als dat onverhoopt niet het geval
mocht zijn dan horen wij dat graag.
Wijkinformatie:
www.almelo.nl/wijk en buurt
www.trefhoek.nl

De Wijkkrant Sluitersveld wordt
gratis verspreid.
Oplage 2.700

Drukwerk:
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.co,
Donatie:Banknummer 462041484
t.n.v. B. Striekwold
inzake wijkkrant te Almelo

17e jaargang no 3 - NAJAAR 2014
De redactie heeft zich ingespannen om met alle rechthebbenden van afbeeldingen tot overeenstemming te komen.
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DRUKVORM 1 van 2 - SCHOONDRUK

Als uw voeten pijn doen door bijvoorbeeld een
likdoorn of een ingegroeide nagel, past uw
lichaamshouding zich daar bijna automatisch
op aan. Dat is een zeer natuurlijke reactie.
Maar……
Deze houding leidt vaak tot andere problemen
zoals verkeerd lopen, rugklachten
n of
knieklachten.

aandacht vereist om de nadelige bijwerkingen
van diabetes tegen te gaan. Dit geldt ook als
uw last van reuma heeft.

