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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 vragen. Inbreng van
wijkbewoners wordt op prijs
gesteld. U vindt de wijkkrant
digitaal op de site van de
Trefhoek: www.trefhoek.nl

ADVERTEREN
•

•

•

•

•

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.
Advertenties kunnen
kosteloos 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 ingeleverd en
verwerkt. Alleen
originelen kunnen
worden verwerkt.
Kopieën en gefaxt
materiaal geeft een te
slecht resultaat en kan
niet worden geplaatst.

Almelo Allee 2015
waar we heel veel deelnemers die zich vooraf
hadden ingeschreven hun startnummers en chips
uit konden reiken.

Almelo Allee achter de schermen
Zondagochtend 8 uur arriveer ik bij het Sportpark
Almelo, ik vond het nog vroeg maar al veel
vrijwilligers voor de Almelo Allee waren mij voor.

In de sporthal zaten andere vrijwilligers van onder
andere de Almeloopers en atletiekvereniging Sisu
om nieuwe aanmeldingen in te schrijven. Dit jaar
liepen er voor het eerst ook veel bedrijventeams
mee. Het aantal hardlopers was dit jaar ruim 900.
Daarnaast kwamen er ook nog 320 fietsers en
wandelaars in actie.
Het startschot voor de 5 km werd gegeven door
wethouder Irene ten Seldam. Een spannende
wedstrijd die werd beslist door een spannende
fotofinish. Robert Gerritsen liet zich in de laatste
meters verrassen door Ephrem Kuiper die won
met een tijd van 16min:58sec.
“Prachtig familie evenement in unieke
groene omgeving waar men wordt verleid
tot sporten zowel in wedstrijdverband als
recreatief. Mooi dat Menzis hoofdsponsor
is en op deze wijze de sportieve
inspanningen die bijdragen aan een
goede gezondheid ondersteunt.”

De tafels voor de inschrijving, de kramen voor
sponsoren en organisaties stonden allemaal al
klaar.
Wat een evenement is de Almelo Allee, een
sportief evenement voor het hele gezin. Van de
Kidsrun tot de halve marathon kun je hardlopen,
maar ook de fietsers en wandelaars komen aan
bod.
Het lijkt zo simpel te regelen, zet een rondje uit,
laat de mensen lopen en klaar. Maar
organisatorisch gaat er heel wat aan de start
vooraf.

Hieronder een foto van
de winnaressen van de
Kidsrun 8-12 jaar. Deze
meiden mochten op de
foto met Resmie Oogink
(meervoudig Nederlands
kampioen Taekwondo en
ambassadeur van het Jeugd Sport Fonds Almelo)

Men is een jaar bezig met de voorbereidingen, van
het regelen van de vergunningen, het uitzetten
van de routes tot de lunches voor ongeveer 100!
vrijwilligers. Niet onbelangrijk is het vinden van
sponsoren en gegadigden die op het
gezondheidsplein willen staan tijdens het
evenement. Iedere vrijwilliger heeft zo zijn eigen
taak/taken waar altijd meer tijd in gaat zitten dan
verwacht.
Een evenement waar we als Almeloërs trots op
mogen zijn. Het zet mensen aan tot beweging,
mensen die besluiten te gaan hardlopen om deel
te kunnen nemen, het brengt mensen bij elkaar.

Al met al kunnen we met z’n allen vol trots
terugkijken op een TOPevenement in Almelo.

Samen met vier ‘collega vrijwilligers’ mocht ik ’s
ochtends plaats nemen achter de inschrijftafel,
03-2015
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Joukje van Roekel

Op weg naar Almelo Allee 2016!
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WONEN OP SLUITERSVELD

Het nieuwe bouwen
Betonhuis Veldzicht 11
Dit verhaal gaat over een gezin dat droomde van
een Betonhuis. Ja u leest het goed: een huis van
beton. Roelf en Loes Meijer zouden graag
verhuizen van de Schelforst naar het Sluitersveld.
De bouw van hun droomhuis daar vergde
minstens 3 jaar van hun leven. Van de gemeente
moest het een modern huis worden volgens het
zogenaamde vernieuwd bouwen. Dus geen rijtjes
woning met puntdak, nee, het moest anders zijn
dan andere woningen.
Elftal
Roelf en Loes hebben vier kinderen die al het huis
uit waren. Nu met 11 kleinkinderen is de familie
mooi uit gegroeid naar een volledig elftal. In 2006
zijn ze op zoek gegaan naar een architect en
kwamen na wat rondkijken bij een architect in
Enschede terecht. Die had hetzelfde idee als de
familie Meijer, namelijk een Betonhuis. Na 2 ½
jaar van tekeningen maken en gesprekken voeren
om alle puntjes op de i te kunnen zetten, kon men
eindelijk in 2009 van start gaan met de bouw. Met
bouwondernemer Platenkamp werd de bouw
gestart.

Veel hout, veel beton, veel plaatwerk en
steigerhout. Er was een goede inzet van de
werklieden. Het was zeer zeker een uitdaging om
deze bouw aan te gaan, zei bouwondernemer
Platenkamp. Het huis zou in totaal 5 verdiepingen
krijgen. Zoals u op de foto’s kunt zien, kwam er
veel bekisting aan te pas. Elke drie weken werd
weer een volgende laag gebouwd en zo ging het
gestaag verder naar een eindpunt. De bouwtijd
was tamelijk onderschat. Men deed men er 1200
man-werkuren meer over dan was gepland.

03-2015

De familie was daarom zeer blij dat het huis
afgewerkt was en zij er kon gaan wonen. Nu in
2015 vinden ze nog steeds dat hun droomhuis het
mooiste huis is. Als ze het opnieuw zouden doen,
dan graag weer op dezelfde manier. Een huis waar
ze prettig wonen en waar kinderen en
kleinkinderen graag naar toe komen. Als u in het
huis van de Meijers rondloopt zult u kunst in een

mooie vorm tegenkomen. Een mooi groot
schilderij van Almelo ontbreekt in dit huis ook niet.
Ze zijn gek op de stad Almelo, er is altijd wat te
doen. Beiden zijn nu met pensioen en gaan
genieten van de vrije tijd. Fietsen, wandelen in
Nederland en kamperen in Frankrijk : ja daar gaan
ze voor.
Roelf en Loes Meijer vinden de leefbaarheid op het
Sluitersveld uitstekend, met het vele water en de
bossen. De winkels op het Eskerplein, alles binnen
in handbereik: waar krijg je dit nog. Wat vinden
jullie van de wijkkrant, wordt deze graag
ingekeken? Het antwoord: “Ja, wij kijken graag in
de wijkkrant. Maar ze mogen de krant wel gaan
digitaliseren, dat is zeer zeker een besparing. Voor
mensen die geen computer bezitten, blijven
uitgeven. Renovatie van de woningen vinden wij
een goede opzet. Wij vinden wel dat de mensen te
lang op een ander huis hebben moeten wachten.”
Familie Meijer mag ik u bedanken voor uw
gastvrijheid en het vertellen van uw verhaal. Ik
wens u geluk en gezondheid toe met uw grote
gezin.
G.Boer
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Van de wijkwethouder
Beste wijkbewoners,
De vakanties zitten er
alweer enige tijd op en
we hebben weer ons
dagelijkse ritme
opgepakt. Ik hoop dat u
weer snel gewend bent.
Ook dit schooljaar, om het maar eens zo te noemen,
zal de wijk weer volop in de belangstelling staan,
hoewel het spetterende succes van de optredens van
Het Symfonie orkest nauwelijks te overtreffen zijn.
Persoonlijk heb ik alleen de slotavond bijgewoond,
maar ik heb mij laten vertellen dat ook alle andere
optredens op de verschillende locaties zeer de moeite
waard zijn geweest.
We zijn nog in gesprek over mogelijke vervolg
optredens of misschien wel het begin van een mooie
traditie, dat zou helemaal leuk zijn. Het Orkest moet
echter ook keuzes maken, zowel voor wat betreft hun
agenda als hun portemonnee, dus dat blijft even
afwachten.

wij dus ook van u verwachten dat u bereid bent om u
heen te kijken of beter nog te helpen de wijk schoon,
heel en veilig te houden. Gelukkig heeft “het Veld””
een prachtige traditie daarin.
Veel vrijwilligers van het eerste uur worden ook een
jaartje ouder en niet alle plekken worden ingevuld.
Dat betreur ik. Ik wil dan ook een klemmend beroep
doen op u om een rol als vrijwilliger in de wijk op te
nemen. Heel fijn is ook dat u misschien iets kunt
betekenen voor uw naaste buur of familielid, nu we
met z’n allen weer meer voor elkaar moeten zorgen.
Zoals altijd besluit ik met de natuurtip. !
Als de herfst zich laat zien en soms voelen, zijn de
bossen van de Graaf aan de overzijde van het kanaal
op zijn mooist. Laat u uitdagen voor een prachtige
wandeling of fietstocht over het natuurgebied dat zijn
weerga niet kent, maar als wijkbewoner gewoon aan
uw voeten ligt. Ook dat maakt wonen in het
Sluitersveld zo uniek.!!!

Wat mij ook verheugde was dat ik door jongeren en
buurtbewoners uit de wijk ben benaderd om
toestemming en om medewerking te verlenen aan
een buurtspeelfeest. Prachtig als het gaat om door
buurtbewoners zelf opgezette initiatieven met de
jongste buurtbewoners als middelpunt. Meer nog dan
nu zullen in de nabije toekomst de bewoners zelf het
initiatief moeten nemen en de speldagen zelf
begeleiden. Dat ook dat prima verloopt en met heel
veel enthousiasme is dit jaar al 3x bewezen. Daar
waar dit mogelijk is probeer ik te helpen met een heel
bescheiden budget, zodat het net iets grootser kan
worden opgezet. Informeert u daarvoor bij de
jongerenwerkers van Scoop, Diana of Dick, of Marieke
of Leonie. Zij kennen de mogelijkheden.
Stadsdeelcoordinator Wim Izaks en –beheerder Jan
de Jager kunt alle overige vragen voorleggen.

Hartelijke groet,
Jan van Marle

Ook de vele en onmisbare vrijwilligers van de
Wijkcommissie zijn hun activiteitenprogramma weer
opgestart. De spetterende 70+ Bingo, waar zich nu al
bijna 100 !! mensen voor hebben ingeschreven, het
St. Maartensfeest en optocht in de 2e week van
November en natuurlijk de intocht van niemand
minder dan St. Nicolaas op 21 nov. a.s. Ik vind het
steeds heerlijk hierbij te mogen zijn.
Wat de toekomst ons verder brengt voor Almelo en
de wijk is nog ongewis. De beperkte financiële
mogelijkheden van de Gemeente zijn u allen meer
dan bekend en dat zal ook nog een behoorlijke tijd zo
blijven, is de verwachting. Dit is het moment waarop
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SCHATZOEKEN
Schatzoeken
Ongewoon is het niet meer om mensen op straat voorbij
te lopen die jou niet zien, maar slechts gericht zijn op het
schermpje in hun hand. Soms is het irritant, omdat er
niet opgelet wordt waar men loopt en als mensen
schijnbaar bij elkaar lopen en elk op een eigen schermpje
turen ziet het er niet alleen ongezellig, maar zelfs wat asociaal uit.
Het kan ook zijn dat na tien meter de mobieltjes alweer
in de zakken en tassen verdwenen zijn. Misschien bekeek
zo’n groepje wel een groepsselfie. Een vastgelegde
herinnering aan een mooi moment.

punt naar punt geleid. Bij elk punt is een opdrachtje.
Door middel van die opdrachten verzamel je de juiste
getallen die aan het eind ingevuld moeten worden om
het coördinaat te verkrijgen waar de cache verstopt is.
Vaak brengen deze routes je door mooie natuurgebieden
of kom je bij het volgen van de route langs alle
belangrijke punten van een stad of dorp. Een originele
manier om een plaats te bekijken!
Ook in Almelo zijn zulke routes en, zoals eerder gezegd,
ook het Sluitersveld herbergt verschillende caches.
Waar? Nee, dat vertel ik niet… Ga maar zoeken!

Een andere mogelijkheid is dat de betreffende persoon
of personen een schat aan het zoeken zijn.
Dat schatzoeken heet geocachen.
Overal, in de hele wereld, ook op het Sluitersveld zijn
doosjes van allerlei formaat verborgen. Geocachers
proberen die te vinden. De coördinaten van die doosjes
(caches) zijn op internet te vinden
(www.geocaching.com).

In elke cache zit in elk geval een logboekje, daarin schrijf
je je naam. Ook kun je de gevonden geocache via de
website loggen. Niet alleen is het een leuke bezigheid,
zowel met als zonder kinderen, maar het is ook een leuke
manier eens een andere route te lopen dan een
paaltjesroute en het brengt je vaak bij bijzondere
plaatsen die je anders nooit ontdekt zou hebben.
Soms zitten er ‘goodies’ in. Dat zijn kleine spulletjes als
autootjes, gummen en tolletjes, die geruild mogen
worden. Erg leuk voor jonge kinderen. Ook kan er een
Travelbug in zitten. Dat is een muntachtig voorwerp of
een objectje waar een tag aan hangt. Daarop staat een
nummer, waarmee je op internet de vondst kunt loggen.
Travelbugs mag je nooit houden, het is de bedoeling dat
ze verder reizen van geocache naar geocache. Erg leuk
om te volgen als eigenaar. Ik heb er op het moment zelfs
een in Nieuw Zeeland!

Deze cache bevindt zich in NoordHolland en hing in de enige
naaldboom tussen allemaal
loofbomen. De hint, die het zoeken
vaak makkelijker maakt, was: Oh
denneboom, oh denneboom…

De schrijver.

Bij een gewone cache krijg je meteen de coördinaten van
de plaats waar het doosje verstopt is (wat niet weg
neemt dat sommige caches zo slim verstopt zijn dat ze
bijna niet te vinden zijn), bij een multi-cache word je van
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KIDS PLACE
Een eierdag: twee proefjes met eieren

Kunstzinnig eitje
Wat heb je nodig:
-1 hardgekookt ei
- 1 viltstift
- 1 glas waar het ei ruim in past
- azijn
Wat ga je doen?
Stap 1
Maak met de viltstift een mooie tekening
op het ei. Of trek gewoon wat malle
strepen.
Stap 2
Leg het ei in het glas met azijn.
Stap 3
Giet de azijn na twee uur weg. Schenk het
glas nog eens vol azijn. Het ei moet nog
twee uur in de azijn liggen.
Stap 4
Was de kleurresten van de stift af onder de
kraan.
Wat zal er gebeuren?
Het patroon / de letters zijn nog steeds goed te
zien op je ei.
Hoe komt dit?
De azijn lost een deel van de schil van het ei op.
Alleen op de beschilderde plaatsen wordt de
eischaal beschermd door de stift en gebeurt dit
niet.

Ei van rubber
Wat heb je nodig?
- een ongekookt ei
- een glas met azijn
Wat ga je doen
Stap 1
Dag 1
Leg het ei in het glas met azijn. Het ei moet
onder de azijn liggen! Laat het ei twee
dagen in de azijn liggen.
Dag 3
Haal het ei uit het glas en spoel het af
onder de kraan
Wat is er gebeurd?
De schaal van een ei is gemaakt van kalk. De
azijn die je erbij doet is een zuur. Een zuur kan
kalk oplossen en hierbij ontstaan belletjes. De
schaal bestaat niet alleen uit kalk, daarom blijft
er een beetje bruin spul over op het ei en in de
azijn. De harde kalkschaal is verdwenen en er
blijft een zacht vlies om het ei over. Het ei zal
iets water opnemen en daardoor een stukje
groter worden.
Windeieren zijn eieren zonder harde schaal en
worden soms gelegd door jonge kippen. De
boer is daar niet zo blij mee, want hij kan ze
dan niet meer verkopen. Hier komt de
uitdrukking 'dat legt hem geen windeieren'
vandaan.

Even voorstellen:

Mijn naam is Annemarie Hannink, werkzaam als VVE-thuismedewerkster bij Scoopwelzijn. Ik ben werkzaam in
de wijken Schelfhorst en op donderdag in Sluitersveld.
VVE-thuis is een programma voor alle ouders met kinderen van 2 tot 6 jaar. U krijgt eens in de twee weken
activiteiten uitgelegd die u thuis samen met uw kind kunt doen. De activiteiten sluiten aan bij het thema waar
uw kind op dat moment mee bezig is op de peuterspeelzaal of in groep 1 en 2 van de basisschool. Zo
ondersteunt u uw kind óók thuis, op een positieve en gezellige manier om zich te ontwikkelen. Daarnaast is er
ook tijd voor gezelligheid, knutselactiviteiten en informatie over de ontwikkeling van uw kind wat jullie als
ouders graag willen bespreken.
Daarnaast krijgt u in bruikleen een spelkist en bij sommige thema’s een voorleesboek om thuis te kunnen
gebruiken. De activiteitenboekjes mag u houden.
Deelname aan deze bijeenkomsten zijn gratis. En voor oppas wordt gezorgd voor uw jongere kind.
De ouderbijeenkomsten worden gehouden binnen de basisschool DeTwijn/DeGriffel
bij u in de buurt. Natuurlijk bent u hier van harte welkom voor meer informatie!
Of u kunt contact opnemen met uw peuterleidster, leerkracht of u kunt bellen met
Annemarie Hannink van VVE-thuis: Tel: 06-53449687
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Ondernemer in het zonnetje
De geschiedenis van het
bedrijf HEMA dateert
van 4 november 1926.
Toen opende de
Hollandsche
Eenheidsprijzen
Maatschappij
Amsterdam, kortweg
HEMA, de eerste winkel
in de Kalverstraat in Amsterdam. Een warenhuis voor de
gewone man waar producten werden verkocht tegen
eenheidsprijzen van 10, 25 en 50 cent. Vanaf de eerste
dag stond HEMA voor eenvoud, duidelijkheid, kwaliteit
en eerlijkheid. In 1927 werd een winkel buiten
Amsterdam geopend en één jaar later waren er al 10
vestigingen. Vanaf 1958 opende HEMA in hoog tempo
nieuwe filialen, met als doel in elke grote plaats een
vestiging. Het aantal vestigingen groeide en groeit nog
steeds snel. Inmiddels zijn er meer dan 600 winkels in
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland,
Engeland en Spanje, waarvan 40% een ‘aangesloten
bedrijf’ is. HEMA was in de jaren ’50 de eerste
franchiseorganisatie in Nederland en is nog steeds de
grootste franchisegever van Nederland.

Amsterdam hadden gedaan. Sinds 2013 Notarisservice en
zorgverzekering.
Opmerkelijk
De klantvriendelijkheid en openheid naar de klant toe
heeft er toe geleid dat de klant zich bij HEMA thuis voelt.
Een bijkomend voordeel blijkt ook nog dat de
winkeldiefstal in vergelijk met soortgelijke winkels
procentueel veel lager is. Al met al is het prettig toeven bij

Foto Jos Galgenbeld

HEMA.
De wijkkrantredactie wenst de HEMA in
ieder geval veel succes!

Foto Jos Galgenbeld

Aan het Eskerplein
In December 2010 opende HEMA een nieuwe vestiging op
het Sluitersveld, waar Mevrouw Daniëlle Rekers sinds drie
jaar filiaalleidster is. Ze geeft hier, na vele jaren HEMAervaring, de leiding aan een team van verkoopsters die
allemaal contracten hebben, waarvan 3 vast zijn en de rest
op afroep.
De kracht van HEMA
Mevrouw Rekers: “Bijna alle artikelen vallen onder Eigen
Merk, omdat wij ze zelf ontwikkelen en testen. Alles wordt
getest op kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid.
Alles volgens eigen ontwerp.”
Vernieuwingen in de laatste jaren
Online winkel (de grote “mode”).
De eerste stationswinkel op Gare du Nord-Parijs in 2012,
nadat ze dat al in 2009 op het Centraal Station in
02-2015
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Project Laptoppers
met het project de Laptoppers. De bedoeling is dat dit
uiteindelijk een op zich zelf staand project wordt wat
zal functioneren binnen het armoedepact. Omdat de
jongeren van de Liaan alle kennis in huis hebben wat
ICT betreft, zijn zij de meest aangewezen personen
voor de bovengenoemde werkzaamheden binnen het
project de Laptoppers.

Wij zijn het project Laptoppers gestart voor ouders met
kinderen die een laptop of computer nodig hebben voor
school (zowel basisschool als voortgezet onderwijs) en dit
niet kunnen betalen.
Mijn naam is Jumy Overeem, alleenstaande moeder van
vier kinderen en ik ben als ervaringsdeskundige
geconfronteerd met bovenstaand probleem. Nadat ik heb
ingesproken bij de gemeenteraadsvergadering ben ik met
mijn idee terecht gekomen bij Wethouder Javier
Cornelissen die het probleem erkend maar de middelen
niet heeft om er wat aan te doen.
Daarom ben ik zelf gestart met het project de Laptoppers.
Dit project houdt in dat wij oude laptops en computers
inzamelen, de harde schijf verwijderen en een nieuwe
harde schijf er inzetten zodat privacy gewaarborgd blijft.
Deze laptops en computers worden geleverd met
Windows 7/8.1 en Microsoft Office (totaalbedrag ca.
€140,== waarvoor wij sponsoren zoeken). Daarna gaan
deze laptops en computers naar jongeren waarvan hun
ouders geen draagkracht hebben om ze zelf aan te
schaffen.
Het project wil zeggen dat de laptops en computers in
bruikleen worden gegeven en na het be-eindigen van de
studie weer bij ons terugkomen zodat andere jongeren er
weer gebruik van kunnen maken. Tevens doen wij ook
het onderhoud van de laptops en computers.
Ik heb medewerking gevraagd bij stichting Aveleijn, waar
ik als vrijwilligster werk bij het leerwerk-project de Liaan.
De Liaan is een beschermde werkplek voor jongeren met
een verstandelijke beperking en/of autisme. Omdat alle
faciliteiten binnen de Liaan beschikbaar zijn gesteld om
dit project gelijk te kunnen starten vanwege het
groeiende probleem, ben ik onder hun vlag gestart
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Dit is dus het schoolvoorbeeld van maatschappelijke
participatie en zo dragen wij ook nog ons steentje bij
aan een duurzame, economisch verantwoorde
oplossing voor het milieu.
Mocht ik Uw interesse hebben gewekt dan kunt u
voor verdere informatie contact met mij opnemen
via: laptoppers@aveleijn.nl of op telefoonnummer
0633666336 en via de FBpagina: Laptoppers

Mijn vraag aan U: Kunt u mij helpen dit zo
belangrijke project te laten slagen door dit te
steunen?
Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer :
NL31 RABO 0110998731.
Het is van belang bij elke boeking te (laten)
vermelden:
Het clusternummer 2501
Het grootboeknummer 15145
Omschrijving: ‘computerproject Liaan’

WIJKKRANT SLUITERSVELD

Met vriendelijke groet,
Jumy Overeem
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Buurstede nieuwe stijl
Buurstede nieuwe stijl
Woonzorgcentrum Buurstede is begin jaren negentig
gebouwd. Voor die tijd een uniek project. De
combinatie van zelfstandig wonen en zorg met een
centrale ontmoetingsruimte en een
activiteitenaanbod binnen één complex was nieuw.
Bijzonder was ook dat echtparen lang samen konden
blijven wonen, ook als een van de twee zorg nodig
had. Dat was voor toenmalig staatssecretaris Hedy d'
Ancona reden genoeg om de uitnodiging aan te
nemen Buurstede officieel te openen. Ook toenmalig
koningin Beatrix kwam er een kijkje nemen.
Grootschalige vernieuwing
Buurstede ligt aan de Roskamstraat op de hoek van
de Vriezenveenseweg en Sluitersveldssingel en telt
138 appartementen, verdeeld over vier verdiepingen.
Op dit moment wordt het woonzorgcentrum
grootschalig vernieuwd. Met als doel de woningen
toekomstbestendig te maken. Want in de toekomst
moeten ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen. Alleen mensen met een zware zorgindicatie
komen nog in aanmerking voor een verpleeghuis. Zo
worden alle appartementen van nieuwe moderne
keukens voorzien. Daarbij hebben de huurders een
ruime keuze in uitvoering en kleur- en
materiaalkeuze. De keukens zijn onderrijdbaar en
aanzitbaar te maken en daarmee geschikt voor
mensen die zijn aangewezen op een rolstoel.

Nieuwe faciliteiten
Ook de algemene voorzieningen worden aangepast
om het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen
mogelijk te maken. Mark Weering, hoofd
Woondiensten van STJA: “We zijn al lange tijd bezig
om Buurstede weer te laten voldoen aan de eisen van
deze tijd. Zo is in de rechtervleugel een extra lift
gebouwd en een extra entree gemaakt, die dichtbij
het parkeerterrein ligt. De liften in de hoofdentree
zijn samengevoegd zodat ze ruim plaats bieden aan
scootmobiels. De bewoners kunnen gebruik maken
van de faciliteiten van het naastgelegen nieuwe
Eugeria van Carintreggeland. Zoals het winkeltje, de
wellnessruimtes, het restaurant, de binnentuin en de
therapiemogelijkheden.”
03-2015

Park met wandelpromenade
Tussen Buurstede en het nieuwe verpleeghuis Eugeria
wordt een groen park aangelegd met een
wandelpromenade die de parken van beide gebouwen
met elkaar verbindt. De promenade gaat Ramblas
heten, naar de beroemde wandelboulevard in
Barcelona. Mark Weering: “Het park en de
promenade zijn bedoeld om mensen te stimuleren om
zowel fysiek als sociaal actief te blijven. Dat is van
belang om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen
blijven wonen. Er is ook plaats voor activiteiten op de
Ramblas, zoals een braderie of barbecue. Langs de
promenade worden daarvoor speciale plekken
ingeruimd.”
Energiezuinig
Buurstede had een relatief hoog stroomverbruik.
Vooral de gloeilampen in het gebouw kostten veel
energie. Met een aantal maatregelen wordt het
energieverbruik drastisch teruggedrongen.
Projectleider Lambert Kleine Deters: “De gloeilampen
zijn inmiddels vervangen door ledverlichting.
Daarnaast gaat Buurstede zelf energie opwekken,
door zonnepanelen op het dak. Verder zijn de
energiezuinige liften zo ingesteld dat ze stroom
leveren als ze naar beneden gaan. Als de
berekeningen kloppen wordt met dit pakket aan
maatregelen het netto stroomverbruik van 230.000
Kwh per jaar naar 0 gereduceerd.”
Toekomstbestendig
Mark Weering is ervan overtuigd dat Buurstede straks
toekomstbestendig is. “Mensen kunnen er tot op
hoge leeftijd blijven wonen. Geheel zelfstandig, maar
als het nodig is ook met thuiszorg en verpleging.
Buurstede en Eugeria hebben daarin een zeer goede
relatie. Bewoners van Buurstede die in een
verpleeghuis moeten worden opgenomen, worden
met voorrang in Eugeria geplaatst. Vooral voor
echtparen is dat heel fijn. Ze kunnen daardoor zo
dicht mogelijk bij elkaar blijven wonen. Goede
contacten met buren kunnen op deze manier ook in
stand blijven.”
Bijzonder was en is ook, dat met, maar ook zonder
zorgindicatie een woning te huren is in De Buurstede.
De huren vallen binnen de grenzen voor huurtoeslag.
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Ontmoet 55+
Ontmoetingsplein55plus brengt 55-plussers samen.
Samen fietsen, wandelen, eten, musea, voorstellingen
of steden bezoeken. Iets voor een ander betekenen.
Wandelen met iemand in een rolstoel, uitleg geven
over de computer, iPad of digitale camera.
Wij zijn benieuwd naar uw vragen en ideeën.
- Waar bent u goed in?
- Waar krijgt u energie van?
- Wat houdt u bezig?
- Waar zou u meer over willen weten?
- Waar kunt u hulp bij gebruiken?
- Wat wilt u voor een ander betekenen?
- Welk contact zoekt u?
We horen het graag van u. Het initiatief ligt bij u!

-

-

Inloop
Elke eerste woensdag van de maand kunt u ons en
andere 55-plussers ontmoeten in De Schelf. Wij zijn
daar tussen 9.30 en 11.00 aanwezig, met om 10.00 uur
een mededelingenmoment. Kom gerust langs. U bent
tot niets verplicht. Tijdens deze inloop ontstaan vaak
leuke contacten! Ook als u een vraag heeft of
informatie zoekt helpen we u graag op weg.
Ontmoetingsplein55plus
organiseert
zelf
geen
activiteiten, maar ondersteunt initiatieven en brengt
mensen met elkaar of met organisaties in contact.
- Jeu de Boules. Een groep speelt op
woensdagochtend regelmatig Jeu de Boules
op de baan in het Schelfhorstpark tegenover
Friso. Aanmelden: A. Postmus, email
apostmus@live.nl of tel. 754600.
- Wandelingen.
Regelmatig
vinden
er
wandelingen plaats. Voor informatie Hetty
Reuver, tel. 866336.
- Fietsen Iedere tweede zaterdag van de maand
vertrekt vanaf wijkcentrum De Schelf een
fietsgroep (ongeveer 30-35 km). Ook
tussentijds wordt regelmatig gefietst, soms
wat langere afstanden. Informatie bij Hetty
Reuver, tel. 866336 of Frits van Unen, tel.
867204 .
- Bezoek theater. Diversen 55-plussers hebben
aangegeven graag met andere(n) naar het
theater te willen.
- Kookgroep. Een aantal mensen hebben zich
gemeld die graag met anderen samen of om
de beurt willen koken.

03-2015

-

-

-

Samen muziek maken. Iemand speelt viool en
zou graag met anderen muziek maken. Joodse
muziek of licht klassiek.
Dansen. Een vrouw zoekt 55-plussers die met
haar naar een dansavond willen gaan.
Ballroom dansen bij Stichting Dansen Voor
Alleenstaanden op zaterdagavond in Dalfsen.
Houden en inrichten van een aquarium. Een
man wil anderen graag plezier geven in het
houden van een aquarium. Hij biedt zijn hulp
aan bij het houden en inrichten van een
aquarium.
Reparatie van boeken. Een man repareert
graag boeken. Hij voorziet ze van een nieuwe
omslag en bindt ze in.
Uitleen van boeken. Een 55-plusser heeft veel
boeken en leent ze uit. Thrillers, detectives en
spannende Engelse boeken.
Hulp bij iPad en/of computer. Diverse 55plussers bieden aan om anderen op weg te
helpen met het gebruik van de iPad of
computer. Dus kunt u wat hulp gebruiken? Wij
horen het graag!
Levensverhaal op papier. Een 55-plusser biedt
aan om met ouderen in gesprek te gaan over
hun leven en hun levensverhaal op papier vast
te leggen. Ze heeft dit eerder gedaan en dit
wordt zowel door de ouderen als hun
(klein)kinderen erg gewaardeerd.
Oldtimer. Een man met als hobby het
sleutelen aan zijn oldtimer, zou het leuk
vinden om in contact te komen met andere
liefhebber(s)

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
onze contactpersonen:
Anneke Löwik tel. 473747 of Alwin van Es tel.
867725.
Via de mail info@ontmoetingsplein55plus.nl en zie
ook onze website: www.ontmoetingsplein55plus.nl
Vrijwilligers gezocht
Ontmoetingsplein55plus wordt uitgevoerd door
vrijwilligers. Wilt u meehelpen om dit plein verder
vorm te geven? Dan horen we het graag. Op dit
moment zijn we op zoek naar gastheren/vrouwen
voor de inloop, iemand die ons wil helpen met de
PR en mensen die 55-plussers willen begeleiden in
hun zoektocht naar contacten en/of activiteiten.
Mocht u belangstelling hebben dan horen we het
graag!
U kunt contact opnemen met Mirjam van Baalen:
06 – 53 45 71 32 of m.vanbaalen@scoopwelzijn.nl
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Jonge

mantelzorgers

& Trefhoek agenda

Piep en de schatkist;

een nieuwe cursus voor de jongste mantelzorgers
Groei jij op met een langdurig ziek gezinslid?
Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of psychische
ziekte, een beperking of een verslaving? Dan ben jij
een jonge mantelzorger! Opgroeien met ‘zorg’ in het
gezin valt niet altijd mee. Vaak draait het thuis om
jouw vader, moeder, broertje of zusje die extra
aandacht of zorg nodig heeft. Soms moet je daar dan
rekening mee houden en dat kan wel eens lastig of
vervelend zijn.
Op avontuur met Piep
Tijdens deze cursus neemt Piep de muis je mee op
avontuur waarbij jij je schatkist gaat vullen met dingen
die handig zijn als je opgroeit als jonge mantelzorger.
We gaan samen verschillende spelletjes en activiteiten
doen en ook praten we met elkaar over hoe het thuis
gaat. Waar word jij boos, blij of verdrietig van? Wat
vind je lastig en wat doe je dan? We komen veel te
weten over elkaar en je herkent vast een hoop. Aan
het eind van de cursus zit je schatkist vol met tips voor
thuis.
In juni hebben een groepje jonge mantelzorgers van
tussen de vier en acht jaar de allereerste cursus van
Piep en de schatkist afgesloten. De reacties van ouders
en kinderen waren erg positief: “Op school gaf de
leraar aan dat mijn dochter meer zelfvertrouwen had”,
“Mijn zoon werd ineens gezien op de sportclub door
de andere kinderen” en “Mijn zoontje weet nu dat het
bij ons anders is dan bij anderen en dat hij dat soms
ook best lastig mag vinden”.'
Piep komt naar Almelo
Dit najaar komt Piep de muis naar Almelo en kunnen
er zes jonge mantelzorgers uit de gemeente Almelo
deelnemen aan de cursus. Deze wordt wederom
gegeven door twee consulenten van SIZ Twente, en is
mogelijk gemaakt voor de gemeente Almelo. De
cursus zal plaatvinden op de woensdagmiddag van
15.00 uur tot 16.30 uur en start op 11 november. Wilt
u meer informatie of wilt u een jonge mantelzorger
aanmelden? Dat kan door te bellen naar SIZ Twente
085-7731720 of door een mail te sturen
naar jongemantelzorgers@siztwente.nl
SIZ Twente is een organisatie die
mantelzorgondersteuning biedt in negen Twentse
gemeenten. Speciaal voor de jonge mantelzorgers tot
22 jaar is er een team van vier consulenten die diverse
groepsgerichte en individuele
ondersteuningsactiviteiten bieden. Meer informatie
kunt u vinden op www.siztwente.nl
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VELDHOESMIDDAGEN
Aanvang 14:00 tot 16:00 uur
• Dinsdag 29 september
• Dinsdag 6 oktober
• Dinsdag 13 oktober
• Dinsdag 20 oktober
• Dinsdag 27 oktober
• Dinsdag 3 november
• Dinsdag 10 november
• Dinsdag 17 november
• Dinsdag 24 november
• Dinsdag 1 december
• Dinsdag 8 december
• Dinsdag 15 december
• Dinsdag 22 december
• Dinsdag 29 december

babbelen
kaarten maken
pakjes maken
herfststukje maken
gedichten
sjoelen
haken en breien
voederbakjes maken
babbelen
kaarten maken
verhalen bingo
sjoelen
kerststukje maken
gedichten

BINGO
Aanvang 20:00
Zaal open vanaf 19:30
• Vrijdag 30 oktober
• Vrijdag 27 november
• Vrijdag 18 december

KAARTEN
Aanvang 20:00
Zaal open vanaf 19:30
• Dinsdag 20 oktober
• Dinsdag 17 november
• Dinsdag 15 december
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NIEUWS UIT DE WIJK
De zoektocht naar het Olympische vuur
O nee, het Olympische vuur is weg! Dit was het
eerste wat de kinderen van de spelweek te horen
kregen door een brief van de directeur van de
Olympische spelen. In deze brief stond dat het
Olympische vuur weg was en dat dit vuur nodig is
om de Olympische spelen door te laten gaan. De
directeur vroeg aan ons of wij hem wilden helpen
met het zoeken, door allerlei spellen en opdrachten
te doen. Gelukkig wilde iedereen dit en zijn we snel
en vol enthousiasme begonnen aan de zoektocht.
De eerste opdracht was het vinden van de
Olympische ringen. Iedere groep had zijn eigen
kleur en kon de ring vinden door middel van
verschillende aanwijzingen, die door de wijk hingen.
Nadat de ringen waren gevonden, hebben de
groepen een gezonde fruitspies gemaakt (sporters
moeten namelijk gezond eten), en zijn ze begonnen
aan een echte teamvlag. Ook ’s middags hebben we
een aantal spellen gedaan die we konden afstrepen
in het gekregen stempelboekje.

Dit hebben we gevierd met een aantal leuke spellen
zoals sumoworstelen en touwtrekken en hebben we
de dag afgesloten met een lekkere barbecue! De
laatste dag hebben we een leuke speeldag gehad bij
Hof van Eckberge.
Al met al een erg geslaagde spelweek!
Iedereen bedankt voor alle gezelligheid en hulp en
hopelijk tot volgend jaar!

Een icoon op het Sluitersveld.

De tweede dag, dinsdag, zijn we in de ochtend
begonnen met een aantal atletiekonderdelen. Door
de warmte hebben we in de middag allerlei
waterspellen gedaan en lekker met water gespeeld.
Uiteraard mocht de begeleiding niet achter blijven
en heeft (bijna) iedereen de volle laag gekregen.
Woensdagmiddag begonnen we met nog een brief
van de directeur, met daar in de uitleg van een spel
waarmee we het vuur zouden kunnen vinden. De
kinderen moesten op het grasveld op zoek naar
letters die het woord vormden van de plek waar het
vuur zou liggen. Dit was onder de tafeltennistafel.
Eindelijk was het vuur gevonden en waren de
Olympische spelen gered!

Foto Jos Galgenbeld

Plotseling zie je bij PLUS versiering en raambiljetten
met Jurriena 40 jaar, dat wil zeggen 40 jaar in
dienst. Ja, wie kent Jurriena niet? Ze is vooral
bekend als caissière. Voor diegene die het nog niet
weet: Jurriena Iwema geboren Fluke, volgens de
burgerlijke stand.
Jurriena is die dag het Feest(….) en trakteert de
Plusklanten op koffie met gebak. Ze is 40 jaar in
dienst van de firma. Ze is al die jaren trouw mee
gegaan naar nieuwe bazen zoals: Vleerbos,
Koenderink, van Limbeek en verhuisde mee met
Plus van Limbeek naar het Eskerplein. Iemand met
zoveel jaren trouwe dienst bij dezelfde firma mag je
in de tegenwoordige vaktaal een Icoon noemen.
Jurriena blijft het werk nog steeds leuk vinden en
denkt nog lang niet aan stoppen. Dus…. Op naar de
50 jaar.
Bij deze feliciteert de redactie van de
Wijkkrant haar natuurlijk van harte!
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De Juf

Natuur op Sluitersveld

Juf gaat aan de slag
Dit schooljaar ben ik maar eens begonnen
met aan mijzelf te twijfelen. Immers zo
nu en dan is verandering noodzaak, toch?
Dat wat ik deed werkte allemaal best
goed.
Zo goed zelfs dat ik er lui van werd. Lui
zijn voor de klas is verkeerd dus het moet
anders. De juf moet aan het werk!
Nu kan ik u zeggen dat dat laatste is
gelukt: de juf is aan het werk. Planners
veranderen, lesindelingen gaan op de
schop. Frontaal lesgeven verdwijnt en de
groepjes komen erin. Ik was bijna zover
om via de app te gaan communiceren maar
dat was nog net een brug te ver.
Of de nieuwe aanpak werkt? Ik heb geen
flauw idee! De kinderen doen gezellig mee.
Ik sta vrolijk voor de klas en als dat nu de
enige graadmeters zijn dan is het
antwoord duidelijk een ja.
De echte test komt pas over een paar

Het is voor alle zaden altijd een verassing
waar ze terecht komen. Liefst op grond die
een beetje vochtig is. Niet in het water of
op straat. Daar zit geen toekomst in.
Deze walnoot is na enig stuiteren op een
oude spoorbiels blijven liggen. Ook geen
pretje : dat hout is vergeven van giftige
olie. Heel lang bleef de noot daar liggen,
want wortelen gaat pas na de winter.
Gelukkig voor de noot was de tuin totaal
verwilderd, er was overal schaduw en
struikgewas. Geen kraai, geen muis en geen
mens in de buurt, om maar wat te noemen.
Zoals alle noten stuurde onze noot vroeg in
het voorjaar een worteltje naar beneden,
op zoek naar water en voedsel. De wortel
kwam recht in een scheur van de oude
spoorbiels. Het was maar een smalle spleet,
zie sleutel op foto. Blijkbaar was er toch
genoeg gifvrije prut om van te groeien.
Hier speelt het toeval een grote rol. In de
herfst vallen de noten overal naar beneden.
Op heel veel plekken komen jonge boompjes
omhoog. Je ziet ze regelmatig langs
hekwerken. Dat zijn noten die door een
kraai zijn gepikt. Zo’n beest gaat dan
rustig op een paaltje zitten peuzelen. Dan
schiet de noot hem uit de poten, valt in het
gras en blijft onvindbaar.

jaartjes. Die test heet examen. Ik kan
alles wel eens lekker op de schop gooien en
fijn modern gaan doen, maar we hebben
het wel over geschiedenis. Het examen
toetst kennis en vooruit: ook inzicht in het
verleden. De kunst is om met de eisen van
straks nu les te geven. Laten we maar
zeggen; ik moet weer eens in het diepe
springen om te leren zwemmen. Nu hopen
dat ik in alle vooruitgang de geschiedenis
niet vergeet!

de juf
03-2015
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*BABYNIEUWS*
De zoon van Leonie Schippers (Scoop) & Chielant de Wit
is geboren op 13 augustus 2015.
Leonie werkt voor Scoop in onze wijk en is doet samen
met haar collega’s heel veel voor het Sluitersveld.
De redactie van de Wijkkrant wenst hun heel veel geluk,
liefde en gezondheid samen!

DE WIJKKRANT WORDT GESPONSORD DOOR WINKELIERSVERENIGING SLUITERSVELD!
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⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
.

Apotheek Sluitersveld
Bakker Leo
Bakkerij Koopman
Barber Shop
Bart’s snelbuffet
Beter horen
Blokker
Brainwash
Buurtapotheek
Almelo
⋅ De Bloemenschuur
⋅ Dobey
⋅ Drogisterij Hondebrink

.
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
.

Expert
Fikkert Zonwering
Hema
HNO Onderdelen
Joop Kist
Jos Galgenbeld
Kamp Stoffen
Kruidvat
Lidl
Limburgia
Liroz Feest en
Funshop

Hebt u een idee voor onze Wijkkrant?

.
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

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

.
.
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

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 dan even
weten. Ons redactielid Harrie van Workum
staat u graag te woord en kan u eventueel
behulpzaam zijn.

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

We zijn ook per mail bereikbaar:
wijkkrantsluitersveld@gmail.com

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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ST. MAARTEN VIERING
Donderdag 12 november in het Schelfhorstpark.
Vertrek lampionoptocht met muziek 18:30 uur vanaf
Wijkcentrum De Trefhoek en Wijkcentrum de Schelf.
Naar verwachting meer dan 300 kinderen zullen
deze avond met de lampion lopen naar het
Schelfhorstpark. Daar kijken ze samen naar
een toneelstuk over St. Maarten waarna er
fruit en snoep wordt uitgedeeld. Een echt
feest dus, waar je bij wilt zijn. Kom jij ook?

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

