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

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

• Advertentie’s worden

voor een jaar vastgelegd,
ofwel 4 nummers.

• Advertentie’s kunnen

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

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

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

Markerichter 62 Almelo



0546 85 31 53

frank.kamphuis@planet.nl

• Advertentieplaatsen

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

•	Advertenties worden

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

Elders in dit blad
vermelden wij alle
sponsoren / winkeliers
van de Wijkkrant
Sluitersveld.
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Werk a an de weg

Kruising Ootmarsumsestraat
/ St. Josephstraat
Zoals u ongetwijfeld al gemerkt hebt wordt de kruising
Ootmarsumsestraat/ St. Josephstraat momenteel op de
schop genomen. Dit veroorzaakt uiteraard overlast, maar het
resultaat is hopelijk een betere, maar vooral veiliger , toegang
tot het Eskerplein. Tot eind augustus zal de overlast duren.
Onderstaand overzicht is afkomstig van de gemeente.
Planning Ootmarsumsestraat
– St. Josephstraat.
De kruising Ootmarsumsestraat – St.
Josephstraat wordt in gedeelten aangepast.
De planning van de werkzaamheden
ziet er globaal als volgt uit:
• Week 23/27 (3 juni t/m 5 juli): aanpassen St. Josephstraat tussen
Ootmarsumsestraat en inrit Aldi.
St. Josephstraat wordt in beide
richtingen afgesloten. Alle kabels
en leidingen worden verlegd en de
straat wordt verbreed, zodat fietsers
langs de auto’s kunnen rijden. Voor
bereikbaarheid van het winkelcentrum en bevoorrading winkelcentrum
wordt een omleiding aangebracht.
De verkeerslichten blijven in werking.

• W
 eek 21/27 (20 mei t/m 6 juli): in
overleg met de eigenaren worden
de winkelwagenunits verplaatst en
worden de afvalcontainers op het
parkeerterrein verplaatst. Dit kan
incidenteel gepaard gaan met enige
vertraging voor het verkeer.
• Week 28/33 (8 juli t/m 16 augustus):
zomervakantie.
• Week 33/34 (12 t/m 23 augustus:
aanpassen van de toegangsweg
naar het winkelcentrum. De toegangsweg tot het winkelcentrum is
afgesloten. Ook de St. Josephstraat
richting de Sluitersveldssingel is dan
afgesloten. De verkeerslichten zijn
buiten gebruik. Gemeente overlegt
nog met belanghebbenden over
exacte route naar winkelcentrum.

Voor bevoorrading van het winkelcentrum wordt de verbinding vanaf
Sluiskade NZ – St. Josephstraat
tijdelijk opengezet.
• Week 35, 2 dagen (maandag 26 en
dinsdag 27 augustus): het gehele
kruispunt zit dicht. Er wordt een
nieuwe deklaag aangebracht, de
lussen worden geslepen en de
markering wordt aangebracht. Vanaf
de Ootmarsumsestraat wordt tijdelijk
een toegang naar het Eskerplein
gemaakt (direct naar het plein voor
de supermarkten).
• Woensdag 28 augustus: het werk is
klaar. Alles gaat weer open.

Trefhoek

koffiemiddagen
Komt u wel eens op één van de koffiemiddagen in de Trefhoek, nee? Dan
moet u dat beslist eens een keer doen.
Die middagen zijn zo gezellig: daar
kun je behalve een praatje maken met
andere bewoners ook bloemschikken,
3D-kaarten maken of een kaartje leggen. U kunt sjoelen, of als u zin hebt
buiten een bank beplakken met mozaïektegeltjes. Op deze bank zijn allerlei

Sluitersveld

afbeeldingen van het Sluitersveld
getekend, zoals het torentje, het kanaal
met het linkerbruggetje. Naast deze
activiteiten is er koffie met een drankje
en hapje allemaal heel gezellig iedereen is welkom: jong, oud en bij elkaar
gezellig toch. Dus bewoners van de
wijk kom gezellig langs elke dinsdag
middag van af twee uur.

U bent welkom, de vrijwilligers zien u
graag verschijnen.
Een vrijwilliger
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Naast ons vertrouwde assortiment
van o.a.
• dagelijks verse schoongemaakte haring
• gebakken vis (zonder graat)
• kibbeling (van de kabeljauw)
• vele soorten verse vis
• serveren wij nu ook weekmenu’s.
Al onze snacks en weekmenu’s kunt u meenemen
maar ook gezellig bij ons opeten.
Wij hebben 20 zitplaatsen!
AD Haringtest ons cijfer: 8,5
Let op:
Wij leveren ook aan bedrijven!
www.vistaria-schaap.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur.
Zaterdag 08.00 - 17.30 uur.
Zondag en maandag gesloten!
Tel. 0546 - 864 709

Flowers & more ...

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

M. Woudstra
alle bekende merken

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

(tevens verfmengcomputer aanwezig)

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

van 09.00 tot 19.00 uur
van 19.00 tot 21.00 uur
van 09.00 tot 17.00 uur
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In memoria m

In memoriam Hennie de Boer – Noord
In overleg met Hennie, zij hield de
touwtjes graag in eigen hand, hebben
wij toen een afscheid georganiseerd
voor haar.
Met wijkbewoners, vrijwilligers en vertegenwoordigers van de organisaties
om ons heen hebben wij toen, in een
gezellig samenzijn afscheid genomen
en gevierd dat zij 35 jaar vrijwilliger is
geweest: Van 1977 tot 2012. Ook weer
zo’n prachtig moment waar zij werd
toegesproken door onze burgemeester
Jon Hermans en nog enkele andere
sprekers.
Zij nam onvervaard de microfoon en
vulde de speeches aan of corrigeerde
ze tot vermaak van ons allen en zij
genoot!
Na die tijd bleef zij betrokken en kwam
zij waar mogelijk naar wijkactiviteiten zoals de noabermiddagen en de
Veldhoesmiddagen die sinds begin
2013 door de Wijkcommissie en De
Trefhoek worden georganiseerd.

Foto’s: Jos Galgenbeld

Met veel waardering en respect kijken wij terug op wat zij voor onze wijk
Sluitersveld heeft betekend. Wij zijn
trots op haar en leven mee met haar
familie en vrienden, die zij achterlaat.
Bestuur en vrijwilligers van de
Wijkcommissie Sluitersveld en De
Trefhoek

Op maandag 29 april 2013 hebben wij met verdriet afscheid
genomen van onze oud-vrijwilliger

mevrouw Hennie de Boer – Noord
Kort daarvoor bereikte ons het bericht
dat haar gezondheid snel achteruit
ging. En daarna ook het bericht dat zij
was overleden. Voor ons toch onverwacht.
Ruim een jaar daarvoor werd onze
geliefde Hennie al ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis van Almelo,
maar gelukkig krabbelde zij toen weer
op en mocht zij, na een verblijf in
het verzorgingshuis, terug naar huis.
Daarmee was zij erg blij. Hemel en
aarde had zij bewogen om naar huis te
kunnen gaan! Echt Hennie.

Sluitersveld

Kort daarop moest zij, tot haar spijt, te
kennen geven dat zij haar werkzaamheden als vrijwilliger te veel vond worden en wilde stoppen. En werkzaamheden waren er vele in al die jaren.
Altijd was zij voorbereid, altijd gaf zij
energie, altijd was zij geïnteresseerd
in de mensen om haar heen en gaf zij
haar, soms ongezouten analyses: een
puur mens.
Wij vonden het natuurlijk erg jammer
maar zeer begrijpelijk dat zij ging stoppen.
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Fysio- en Manuele Therapie
De Roskam

KNGF en NVMT

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

Evert Hemmink
Joke Kroon
Huub Poppe
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kleindieren

APKV Het Oosten bereidt
zich voor op eerste show in
wijkcentrum De Trefhoek

Foto’s: eigen foto

tijdens de keuring. Dat is bijzonder,
want doorgaans worden de keuringen
achter gesloten deuren gehouden,
zodat de keurmeesters in alle rust en
zonder beïnvloed te worden hun werk
kunnen uitvoeren.

Kleindierenvereniging kiest
voor Sluitersveld
De Almelose kleindierenvereniging
APKV Het Oosten is sinds kort één van
de gebruikers van De Trefhoek. De
leden treffen elkaar enkele keren per
jaar om er te vergaderen. En op zaterdag 12 oktober wordt in één van de
zalen van het wijkgebouw een heuse
kleindierenshow gehouden, met onder
meer konijnen, sierduiven en kippen.
Voor liefhebbers van de lokale
geschiedenis is de keuze van APKV
Het Oosten om haar activiteiten voortaan te houden in De Trefhoek bijzonder
interessant. De kleindierenvereniging is
een fusieclub. Voorheen zijn in Almelo
twee kleindierenclubs actief geweest,
ARPV en Het Oosten. ARPV staat voor
Almelose Raskonijnen en Pluimvee
Vereniging. Het Oosten heeft haar wortels in en om het Sluitersveld. De leden
vergaderden in het St. Jozefgebouw
aan de Oranjestraat en daarna in een
pand van de ‘landbouwersbank’ ABTB
op de hoek Oranjestraat/Boddenstraat.
De clubshows van Het Oosten zijn
onder meer gehouden in een horecabedrijf aan de Ootmarsumsestraat, in
de omgeving van het huidige autobedrijf Snijders. Ook is die show gehou-

Sluitersveld

den in het huidige wijkgebouw De
Trefhoek.
Clubkamioenschap
Het clubkampioenschap op 12 oktober is voor iedereen te bezoeken. De
entree is gratis. Niet alleen is het een
prachtige gelegenheid om de topdieren van de Almelose fokkers te bewonderen, de keuring wordt voor de gelegenheid in het openbaar gehouden.
Bezoekers kunnen daarbij de keurmeesters bijna letterlijk op de vingers
kijken. En ze mogen ook vragen stellen

Topfokkers
APKV Het Oosten heeft anno 2013
zo’n zestig leden, inclusief een aantal
jeugdleden. Een groep van de club
neemt actief deel aan regionale en landelijke tentoonstellingen. Vaak vallen
de leden in de prijzen, want een aantal
fokkers hoort bij de nationale top. De
afgelopen jaren hebben leden van
APKV Het Oosten op die grote shows,
zoals de Noordshow in Zuidlaren en de
Championshow in Nieuwegein hoofdprijzen gewonnen. Daarbij gaat het om
evenementen met meer dan 10.000
dieren. Ook is APKV Het Oosten
betrokken bij de organisatie van de
jaarlijkse Oneto kleindierenshow in de
Twentehallen in Enschede. Al met al
is APKV Het Oosten één van de toonaangevende kleindierenclubs in OostNederland. Drie van haar leden zijn
momenteel Overijssels kampioen.
Iedereen die meer wil weten over
het houden van konijnen, kippen en
sierduiven is op 12 oktober van harte
welkom. Bezoekers kunnen er tussen
10.00 en 14.30 uur terecht.
Website: www.apkvhetoosten.nl
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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

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

Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Slot 14
7608 ND Almelo
T 0546 - 48 01 80
E info@stopel.nl
I www.stopel.nl
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onderwijs

Bouwproject op scholen:
St. Joseph en BBS

Column
Bijna vakantie
of toch niet?

Foto’s: eigen foto

Zo, de laatste loodjes wegen het zwaarst.
Zo is het toch? Tenminste dat zeggen we
altijd. De meivakantie duurde wel twee
weken. Wat een verwennerij. Een mens
zou bijna vergeten dat er nog werk verzet
moet worden maar ach, de eerste week
in de realiteit zit er alweer op. Die realiteit
betekent voor de meeste leerlingen: nog
zeven weken naar school. Het betekent
voor een aantal: redden wat er nog te
redden valt en alle zeilen bij. Leerlingen
transformeren in getalenteerde wiskundigen die tot op tien cijfers achter de
komma weten welk cijfer hun redding
danwel hun ondergang kan betekenen.

Op initiatief van basisscholen de Griffel en de Twijn (BBS) is samen met St.
Joseph in maart een project gestart over bouwen. Hiertoe is in alle groepen van
de s cholen aandacht besteed aan de nieuwbouw en de nieuwbouwplannen in
de wijk. In de groepen is verteld en de kinderen zijn, uiteraard gehelmd, naar de
bouwlocatie geweest. Op school zijn zuilen gemaakt met daarop de bouwontwikkelingen. Er werden grote ballonnen opgelaten in het kader van een ballonnenwedstrijd.
Op de braderie in juni wordt ook aandacht besteed aan dit gebeuren.
Bij de feestelijke oplevering van de eerste huizen eind september zijn de scholen
ook betrokken.

Zolang het mooie weer op zich laat
wachten en de zon achter de wolken verstopt blijft lijkt die zomervakantie nog ver
weg en kunnen we rustig doorgaan met
de orde van de dag. Maar zodra de regen
verdwijnt en het zonnetje verschijnt krijg
je zowaar een vakantiegevoel in de klas.
De vrolijke shirtjes en topjes net als de
korte broeken en rokjes verschijnen massaal en de sfeer in de klas wordt anders.
Meestal een stukje vrolijker en als we het
allemaal toch zo warm hebben ach dan
moet er wat druk van de ketel dus we
gooien er eens wat andere werkvormen
in die gewaardeerd worden door onze
tieners. Alles om het leren zo aangenaam
mogelijk te maken want echt 32 leerlingen
in een lokaal waar nauwelijks een raam
open kan dat vraagt heel wat inventiviteit
om iedereen van voldoende zuurstof te
blijven voorzien zodat de hersenen nog
een en ander op kunnen nemen.
Maar weet u? De laatste weken zijn vooral
leuk en gezellig. Er wordt veel werk verzet door collega’s en ook door leerlingen.
We zwaaien de examenkandidaten uit
en wensen ze veel succes met hun vervolgopleiding en zelf maken we alweer
enthousiaste plannen voor de klassen die
we na de vakantie gaan verwelkomen.
Toch nog even geduld. Eerst nog heel
wat, hopelijk zonnige, weekjes lesgeven
en daar heb ik best zin in!
De juf

Sluitersveld
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Snijders schoenen

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

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

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

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

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

Beelden van St. Joseph

Foto’s: eigen foto

als sokkel zijn goed verlijmd en de
standvastigheid is extra gecontroleerd.
Helaas… nog geen drie weken heeft
het beeld er gestaan. Het beeld is
vernield, waarschijnlijk van de sokkel
geslagen. Omwonenden zagen de
brokstukken liggen en hebben deze
verzameld.
St. Joseph heeft aangifte van vernieling gedaan.
Jammer dat op zo’n manier de leuke
aankledingen van een wijk moeten
verdwijnen.

In 2008 is door woningstichting
St. Joseph ter verfraaiing van de wijk
het bronzen Veldboertje dat vroeger op
de Ootmarsumsestraat stond verplaatst
naar het Eskerplein.
Tegelijkertijd kwam voor het voormalig
kantoor van Hedeman ‘De Ruinck’ –in
de volksmond het Torentje genoemd–
in de Fabrieksstraat als herinnering aan
de textielindustrie een bronzen beeld
van een wever te staan. Zo’n anderhalf

jaar geleden zijn zowel het Veldboertje
als de Wever gestolen. Ze zijn ruwweg
van de sokkel verwijderd door mensen
die denken hier beter van te worden en
voor het brons een paar euro ontvangen.
Om het risico van opnieuw een diefstal
te vermijden heeft St. Joseph besloten
niet opnieuw een duur bronzen beeld
te plaatsen. Er werd een stenen replica
van de Wever geplaatst. Zowel beeld

Vogels op het Sluitersveld

Foto’s: eigen foto

Het is de tijd van de meerkoeten.
Langs de oevers van kanalen en vijvers bouwen zij eind mei hun drijvende
nesten.
Op het Lateraal kanaal bij de vistrap en
de brug in de Ootmarsumsestraat hebben zij een bijzondere plek uitgekozen.

Sluitersveld
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&
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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STRAATNAMEN

Markgraven

Aan de Noord/Oostkant van het Sluitersveld ligt de Markgraven.
De Markgraven maakt deel uit van de wijk Sluitersveld en
bestaat uit de delen Markgraven en Markgraven-Noord. Veel
straatnamen in de Markgraven vinden hun oorsprong in de
geschiedenis van de streek. In enkele artikelen zal gepoogd
worden de oorsprong van meerdere namen te verklaren. Een
stukje geschiedenis is hierbij noodzakelijk.
Markgraven
de Markgraven wordt begrensd door
de Loolee (tegen de Rumerslanden),
het kanaal Almelo-Nordhorn en het
Lateraalkanaal. De Ootmarsumsestraat
verdeelt de Markgraven; het stuk
ten Noorden van de straat wordt
Markgraven-Noord genoemd.
In de jaren ’60 werd met woningbouw
aan de Laak, Markgravenweg en Brink
begonnen. In de jaren ’90 startte de
wegenaanleg en bebouwing van het
grootste deel van de Markgraven,
waarna rond 2000 de MarkgravenNoord werd aangelegd. Twee straatnamen is dit deel rijk: Wittem en Wijlre;
straten met veel hofjes en zijstraten met
steeds dezelfde naam.
In de ‘Zuidelijke’ Markgraven zijn heel
wat meer straten te vinden en heeft
elke zijstraat zijn eigen naam, vaak
vernoemd naar een marke uit de regio.
Beek de Markgraven
De wijk Markgraven is zo genoemd
vanwege de beek Markgraven die
er dwars doorheen stroomt. Hij ontspringt bij Tubbergen op de westelijke
kant van de Ootmarsumse stuwwal

Sluitersveld

en wordt gevoed door andere kleine
waterlopen. Deze stuwwal is ontstaan
in de IJstijd. De Markgraven is ruim 7
kilometer lang, gaat door een duiker
onder het Lateraalkanaal, komt op
de grens van Rumerslanden en wijk
Markgraven samen met de Loolee
en mondt uiteindelijk uit in het kanaal
Almelo-Nordhorn. De beek is vaak
verlegd en rechtgetrokken, zodat niet
meer te achterhalen is wat de precieze
loop is geweest. Op een kaart uit 1860
heeft hij ongeveer dezelfde bedding.
Het waterschap Regge en Dinkel is
sinds 2011 bezig met de herinrichting
van de beek. Er worden vistrappen
geplaatst, de oevers worden minder
steil gemaakt en natuurlijker ingericht. Vanwege de landbouw wordt
het waterpeil op een vaste hoogte
gebracht. De oude schouwpaden*
worden verbreed zodat ze ook als wandelpad te gebruiken zijn. Bij de vistrap
wordt een bankje geplaatst zodat men
daar de vissen stroomopwaarts kan
zien zwemmen.

grens. Men vindt marken alleen in het
Oosten van het land, in het Gooi en op
de Utrechtse Heuvelrug. Ze zijn ontstaan op plaatsen waar vroeger uitgestrekte veengebieden en heidevelden
lagen. Na de Karolingische tijd –van
midden 8e eeuw tot de 11e eeuw– ontstonden op zandruggen steeds meer
nederzettingen van enkele boerderijen.
Zij vormden samen een boer- of buurschap. Op de zandruggen, in Twente
essen geheten, werd vaak rogge
verbouwd.
Aangezien er weinig vee was werd op
de omliggende wilde grond humus verzameld die samen met de mest van de
dieren op het akkerland als bemesting
werd gebruikt.
Vanaf het jaar 1000 ontstond er
behalve wat meer welvaart ook bevolkingsgroei. Door dit laatste ontstond
ook de noodzaak om meer voedsel te
telen.
In de 13e eeuw ontstonden hierdoor
markegenootschappen met aan het
hoofd een officieel bestuur. Zij beheerden o.a. de gronden die niet in cultuur
gebracht waren rondom hun nederzetting. Denk hierbij aan bossen, heide,
veen en weidegrond. Voor de boeren
waren deze zeer belangrijk als voedsel voor het vee en voor plaggen die
gebruikt werden als bemesting.
Men ging uit van gebruik van de
gemeenschappelijke gronden voor
eigen levensbehoeften. Hiervoor
werd bv. gekeken naar het aantal schapen per boerderij.
De bevolkingsgroei ging sneller dan de
groei van de landbouw. Daardoor werd
steeds meer ontbost en ontstonden
zandverstuivingen en heidevelden, wat
weer een gevaar voor de landbouwgronden was.

Stukje geschiedenis
Marke betekent letterlijk scheiding of
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zumba
Over de hele wereld een daverend succes. bij zumba heb
je geen danspartner nodig. In de zumbalessen wordt latin
muziek gecombineerd met te gekke dansbewegingen.
Je leert trendy dansbewegingen van o.a. miami, Cuba en
Colombia. Dansen op een leuke en makkelijk te volgen manier,
in een partysfeer. De basispassen voor o.a. Salsa, merenque,
Cumbia, Reggeaton, HipHop, bachata, zouk en nog veel
meer. Aanleren van leuke choreografieen en improvisatie!

zumba FITNESS IS DE PERFECTE
DaNSWORKOuT VOOR VOLWaSSENEN

(EN KINDEREN VaNaF 12 JaaR).

GRaTIS
PROEFLES
STRIPPENKaaRT 10 WEKEN PRIJS € 35.-

ELKE maaNDaG 20.00 uuR zumba
GRaTIS 15 mINuTEN bbb Na DE zumba LES
SPORTzaaL RaPPERSWEG
RaPPERSWEG 74 aLmELO
ELKE DINSDaG 19.00 uuR zumba
GRaTIS 15 mINuTEN bbb VOOR DE zumba LES
SCHOLEN GEmEENSCHaP ST. CaNISIuS,

SLOT 31 aLmELO

INFO & aaNmELDEN: 06 - 21 93 65 02

DaNSSCHOOL LaTINOS TWENTE
W W W. D a N S S C H O O L - L aT I N O S - T W E N T E . N L

ARGENTIJNSE

TANGO

De Argentijnse Tango is een gepassioneerde partydans. Hier leer je
vele basistechnieken om goed te kunnen leiden en volgen. Je leert
figuren en combinaties vloeiend uit te voeren. Dansen met ronde
sierlijke bewegingen en krachtige flitsende benen- en voetenwerk.

Goed voor je conditie, Gevoel,
muziekbelevinG en socializen!

GRATIS PROEFLESSEN

Eskerplein 19
7603 WH Almelo
www.poeliertenvelde.nl

LATINOS TWENTE

SALSA
zumbA
zOuk
TANgO
S T R E ET D A N C E

bREAkDANCE
zumbA

kIDS

SALSA SOLO

ZONDAG 19.15 UUR
ZONDAG 20.30 UUR

bbb
zumbA gOLD

GRATIS SOCIAL TANGO CAFE 21.30 UUR

GRATIS PROEFLESSEN
INFO: 06 - 21936502

PRIJS €50.- VOOR 10 WEKEN

WIJKCENTRUM EGBERTUS
ARENDSBOERWEG 3 ALMELO - INFO & AANMELDEN: 06 - 21 93 65 02

DANSSCHOOL LATINOS TWENTE
W W W. D A N S S C H O O L - L AT I N O S - T W E N T E . N L
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Uw adres voor
kant-en-klaar maaltijden!!!

zumbA gOOD mORNINg
SG. ST.-CANISIUS • SPEELTUIN HET NIEUWLAND
SPORTZAAL RAPPERSWEG • WIJKCENTRUM
EGBERTUS• WIJKCENTRUM MöLL’NWIEK
SPORTZAAL HAGHOEKSWEG • DANSCAFE AMUSED

W W W. D A N S S C H O O L - L AT I N O S - T W E N T E . N L

Wijkkrant

Een marke bestond uit de zg. markegenoten (andere namen: erfgenamen,
gewaarden of goedsheren), eigenaren van de erven met rechten op de
woeste gronden die in de marke lagen.
Deze kwamen regelmatig bij elkaar
om over zaken die de marke betroffen, te spreken. De markevergadering
stond onder voorzitterschap van de
Markerichter, bijgestaan door een
aantal goedsheren. In deze vergaderingen werd niet alleen over grond
en aanverwante zaken – de gemene
gronden- gesproken, maar zij beslisten ook over zaken die later in de 19e
eeuw aan gemeentebesturen overgingen. Voorbeelden hiervan zijn handhaven van de openbare orde, onderwijs,
wegen en waterverbindingen.
Om het gezamenlijke beheer van
de bossen in goede banen te leiden
(ontbossing tegen te gaan) werd een
holtsprake –ook holting of holtink
genoemd– gehouden. Het bestuur

Sluitersveld

hiervan berustte bij een Holtrichter. Een
marke met overwegend bos werd vaak
male genoemd.
Marke en noaberschap
Omstreeks 1850 verdwenen veel
marken in Overijssel. Er was behoefte
aan landbouwgrond, maar veel markes
wilden deze niet afstaan of verkopen.
Daarom kwam er in 1865 de Markewet
en werden marke of male gedwongen
hun grond te verkopen of te verdelen.
Rijke particulieren hebben in die tijd
gronden gekocht en er landgoederen
op gebouwd.
Het noaberschap in Twente,
Achterhoek en Drenthe vindt zijn oorsprong in de marke. Men moest in een
marke samen zaken regelen omdat er
geen andere mogelijkheden waren. In
goede en slechte zaken en tijden kon
men op elkaar rekenen.
Op het platteland is het noaberschap
heden ten dage nog steeds aanwezig.

Wandeling
Voor een afwisselende wandeling loopt
u de Ootmarsumsestraat af tot bij de
afslag naar Tubbergen. Hier kunt u
rechtsaf door een hek het weiland in
en loopt u langs de Markgraven beek
tot aan het Lateraalkanaal. Daar kunt u
óf rechtsaf en via de nieuwe brug over
het Lateraalkanaal en de Holtrichter
terug de wijk in, óf u gaat linksaf en
bij het samenkomen met het kanaal
Almelo-Nordhorn over het bruggetje
terug.

* Schouwpad: een openbaar pad langs water

in gebruik voor het uitvoeren van inspectie
(schouw) door een vertegenwoordiger van het
waterschap.
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Gedicht
boet’n venem ie’t

Kat leest
gemeentenieuws

ik stun achter t hoes bie de schoppe,
’k weet zölm nich wa’k der mos
too heurd’n in een maol een merakel.
op zied van ’n kapbarg in ’t bos
dat gung mi’j van kweenkeln en fluit’n
ik dëënke: waor kump dat van dan?
en jao heur, daor zeug ik twee geetlings’
het wann’ ’n wief en nen man,
dee gung’n te keer in de beume,
zee rotsen told ’n in ’t roond ,
dan zatten ze hoog in de tekke’
eëm later weer leeg vuur de groond,
too’k ’n zetjen har staon te kieken
naor dee geetlings, dat wief en den man
Foto: eigen foto

too, wus ik, dee hadd’n ’t a vernömm’n
temet dan komp ’t vuurjaor weer an.
oet ’t hedal nieuws van april 1955

LiLLi
de speciaalzaak in
baby en kindermode
Altijd volop keus
vanaf de maat 50 tot en met 176
Vingino, Ziezoo, Retour, Port Azur,
Mona Lisa, Salty Dog, Mc Gregor,
Muchachomalo, Claessens,
Bonnie Doon, Feetje.
U kunt ons vinden op de:
Ootmarsumsestraat 257, telefoon 473334.
openingstijden elke werkdag (behalve maandags)
van 9.30 tot 17.00 uur, donderdags tot 18.00 uur
speelhoek aanwezig voor de kinderen
koffie staat altijd klaar.
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ingezonden artikelen

Calvin zoekt hulp
Hallo beste mensen, ik ben Calvin Crompvoets. Na mijn
geboorte heb ik aan de Rappersweg gewoond, maar ben
later verhuisd. Ik kom en logeer nu nog vaak bij mijn opa
Pezie aan de Sluitersveldssingel. Vorig jaar moest ik voor
meerdere dagen naar het ziekenhuis voor onderzoeken en 3
operaties aan onder andere nier en darm. Het pedagogisch en
maatschappelijk werk is daar om de kinderen wat afleiding te
bezorgen. Deze hebben mij aangemeld bij Opkikker.
Uitnodiging
Ik kreeg een brief met uitnodiging.
Er zat ook een DVD in als voorbeeld,
en een brief waarin ik kon aankruisen
wat ik leuk vond. Bijvoorbeeld: koken,
parachutespringen, in een jeep rijden
of een dag lang VIP zijn. Je moest ook
je kledingmaat opgeven. Ik kreeg een
uitnodiging om met het hele gezin een
dag naar Zeewolde in Centerparcs te
komen. Daar werden we als een VIP
onthaald. We kregen een vrijwilliger
toegewezen die de hele dag met ons
meeging en alles filmde en fotografeerde. Hij hield het hele dagschema
strikt geheim. Later kreeg ik een CD en
DVD van de hele dag toegezonden.
Activiteiten
Ik ging koken en moest een speciale merkschort aan en koksmuts op.
Alles wat ik gekookt had moest ik in
bakjes meenemen. We gingen sportauto’s bekijken. Je kon kiezen uit een
Corvette, Ferrari of een Spijker (nieuw
prototype). Ik heb voor de Corvette
gekozen. De chauffeur scheurde veel
harder over de weg dan mocht!!! Ik
ben naar de haven geweest voor een
fotoreportage. Daarna eten: een koud
buffet. Weer naar de haven en in een
speedboot gezeten, en ook nog met
een helicopter de lucht in.

Politiewerk
Toen gingen we naar de politie. Ik
moest een uniform aantrekken. De
politieauto werd bekeken en ik mocht
alles uitproberen. Plotseling kwam er
een melding over een ontsnapte boef
(Slappe Sjakie). Hij had een politieradio
gegapt. Het park werd afgezet, de helikopter ging op zoek en hij werd gevangen. Geboeid in de kofferbak naar het
bureau. Ik mocht hem verhoren, maar
hij bleef ontkennen. Hij probeerde mij
zelfs om te kopen met een computerspel of een nieuwe fiets. We hebben
hem in de cel gestopt. Hierna was het
etenstijd (een lopend buffet), waarna
de dag was afgelopen en we naar huis
konden. We hebben een geweldige
dag gehad.
Mobieltjes
Ik werd gebeld met de vraag of ik
ambassadeur voor Opkikker wilde
worden. Ik heb natuurlijk ja gezegd.
Nu ben ik gevraagd om mee te helpen
met het inzamelen van 70.000 oude
mobieltjes. Opkikker krijgt € 3,00 per
ingeleverd mobieltje en kan met het
geld weer zieke kinderen een geweldige ‘opkikkerdag’ bezorgen.

Wilt u mij helpen?
Ik mag een doos zetten in wijkcentrum
De Trefhoek, waar U ze kunt inleveren.
Het mag ook bij mijn opa in de brievenbus: Sluitersveldssingel 245
Alvast bedankt voor Uw hulp!!
Noot van de redactie: Stichting
Opkikker is in 1995 door enkele initiatiefnemers opgericht. Ze is geheel
zelfstandig en werkt voornamelijk met
vrijwilligers.

Op ‘t veld
Ineens zag ik het overal: ‘In het
Sluitersveld’.
Misschien wordt het al een poosje
gebruikt, maar het was me nooit eerder
opgevallen. In de lenteuitgave van de
Wijkkrant werd ik er echter mee om de
oren geslagen. ‘Oproep aan de bewoners in het Sluitersveld’, ‘Activiteiten in
de meivakantie’ voor kinderen in het

Sluitersveld

Sluitersveld en ook Wijkwethouder Jan
van Marle denkt dat er wijkbewoners in
het Sluitersveld zijn.
Waarschijnlijk zijn deze schrijvers in de
Wijkkrant beleidsmakers en organisatoren die ergens anders wonen. Ze doen
ongetwijfeld enorm belangrijk werk
voor bewoners zoals u en ik.

Want ik weet niet waar jullie wonen,
maar ik woon op het Sluitersveld of
eigenlijk op ‘t Veld.
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Derde br aderie in a antocht

Braderie op 27 en 28 juni 2013

Wat er allemaal is
Dit jaar zijn er weer drie podia met
bands die voor de muziek zorgen, er
zijn straatactiviteiten en zo’n 200 kramen, zowel van de ondernemers als
van particuliere verkopers.
Voor de kinderen zijn er springkussens
en een kinderklimwand, gratis popcorn
en suikerspinnen. Ze kunnen zich ook
laten schminken.
Er is een rodeostier, een draaiorgel en
er komt nog meer… Uiteraard zijn er
oude ambachten te bekijken.
Voor poelier Ten Velde wordt weer een
groot terras gebouwd en zal weer een
spectaculaire kip-eet-wedstrijd gehouden worden.
Op de hoek tussen The Read Shop
en Hondebrink wordt druk gebouwd.

Hierdoor komt het pony rijden en het
Bungee Jumpen in de verdrukking.
Men zoekt nog naar andere activiteiten.
Medewerking bewoners
De organisatie van de braderie vraagt
de bewoners om medewerking. De
Ootmarsumsestraat met alle zijstraten
worden deze twee dagen afgesloten
voor alle verkeer van 17.00 tot 21.00
uur. Dat kan betekenen dat uw woonhuis wellicht wat moeilijker te bereiken
is. Het is echter niet voor lang en voor
een gezellig doel! Rijdt u a.u.b. niet
langs de afzettingen en volg de aanwijzingen van de verkeersbegeleiders op.
Veiligheid is natuurlijk erg belangrijk!
Er zullen desondanks regelmatig auto’s

doorgelaten worden. Er moeten immers
200 kramen worden opgebouwd,
muziekinstrumenten neergezet, etc.!
Deze auto’s zijn dus nodig om alles
op zijn plek te krijgen. Laat u hierdoor
a.u.b . niet van de wijs brengen en rijdt
niet langs de afzettingen!
Vanaf woensdag 26 juni wordt begonnen met het opbouwen van podia en
kramen. Wilt u langparkeren voorkomen en uw auto zoveel mogelijk buiten
de Ootmarsumsestraat parkeren?
Hartelijk dank voor uw medewerking
namens het bestuur en de winkeliers.

Foto: Jos Galgenbeld

Op bovenstaande data van 18.00 tot 21.00 uur organiseert de
winkeliersvereniging weer een braderie op het Sluitersveld.
Velen genoten vorig jaar van dit evenement en van alle
activiteiten. Als het weer meewerkt wordt het vast weer een
succes. Er is in ieder geval voor elk wat wils!

Braderie

27 & 28 juni
18:00 tot 21:00 u

VLOEREN
GORDIJNEN
MEUBELS
STOFFEREN
WOONACCESSOIRES
INTERIEUR OP MAAT

OOTMARSUMSESTRAAT 426
ALMELO T. 0546 - 869026

VASTE ACTIE!
Vast lage prijs:
Kilo Almeloos jonge kaas € 7,98
keuze uit ruim assortiment, rijstcrackers, chocolade,
gedroogd fruit & onze Zuivelhoeve Toetjes
Zuivelhoeve Almelo Eskerplein 9 • 7603 WH Almelo • T: 0546 - 873 929
Zuivelhoeve Tubbergen Grotestraat 47a • 7651 CG Tubbergen • T: 0546 - 621 300
www.almelokaas.nl
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ST. JOSEPH Bouw t

Foto’s: eigen foto

Nieuwbouw

Op de kruising van de St. Josephstraat
met de Ootmarsumsestraat verrijzen
aan twee zijden hoge gebouwen. Op
de Noordwestelijke hoek is een klein
appartementencomplex gebouwd.
Aan de Zuidelijke kant is de Barchaan
neergezet door St. Joseph. Dit gebouw
wordt voor de bouwvak opgeleverd
aan de van der Bentstichting. Op de
benedenverdieping zijn winkelruimtes
te huur.

Sluitersveld

Bij het perse gaan van dit nummer
werd bekend dat één van deze ruimtes
is verhuurd aan bakkerij Koopmans uit
Tubbergen. Behalve brood zal er ook
chocola, bonbons en banket verkocht
worden.

gewerkt. Eind september is de officiële oplevering van deze huizen en ter
gelegenheid hiervan zullen festiviteiten
plaats vinden. Een groot deel van de
woningen zal dan al bewoond zijn.

Westelijk hiervan aan de
Ootmarsumsestraat en het eerste
stukje van de Tukkertstraat wordt aan
18 woningen –waarvan 5 koop– hard

17

hniek
c
e
t
n.....
w
e
u
d
.
.
n
.
.
a
.
h
e
in goed
Brusche Elektrotechniek:








Elektrotechniek
Domotica
Zonnepanelen
Industriële Automatisering
Service & Onderhoud
Inspectie

Brusche Elektrotechniek - Almelo - www.brusche.nl - tel. (0546) 863 227
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proefjes

Water verdampt, maar hoe snel?
Wat heb je nodig uit de
keuken?
- een maatbeker
- een soepbord
- een glazen fles
- een kraan waaruit je water kunt
halen..
Wat ga je doen?
Stap 1 Spoel de fles goed om. Zorg
dat hij helemaal schoon is.
Stap 2 Meet met de maatbeker een
bepaalde hoeveelheid water af en
schenk deze in het soepbord.
Stap 3 Meet nog een keer dezelfde
hoeveelheid water af en schenk deze
in de fles.
Stap 4 Zet het soepbord en de fles
(zonder dop) op een zonnige vensterbank en noteer de tijd.
Stap 5 Bekijk de volgende dag (dus
na 24 uur hoeveel water er in het soepbord zit en hoeveel water er nog in de
fles zit. Meet dit na met de maatbeker.

Hoe komt dat?
De fles en het bord staan beide in
de zon en hebben het even warm.
Doordat de zon het water verwarmt
worden de watermoleculen in beweging gebracht en stijgen op. Dat lukt
die watermoleculen in het bord heel
makkelijk maar voor de watermoleculen in de fles is het dringen geblazen:
ze moeten allemaal door die nauwe
flessenhals.

valt zullen de plassen verdampen. De
diepe plassen doen er langer over dan
de ondiepe om te verdwijnen maar na
een regenbui kun je al snel weer zonder laarzen naar buiten om te spelen.
Nieuwsgierig waar al dat water dan
toch blijft? Bekijk het plaatje hieronder
eens goed en je zult zien dat water
eigenlijk altijd op reis is. Een avontuurlijk leventje heeft zo’n druppel water/
sneeuw/ ijs/ damp toch vind je niet?!

Waar zie je dit nog meer?
Juist! Overal op aarde! Waar regen

Waterkringloop

Wat valt je op?
Als het goed is zit er in het soepbord
minder water dan in de fles.

wijk versiering

Foto: eigen foto

Mozaïekbank feestelijk onthuld

Al bijna een jaar hebben de kinderen van de lagere scholen
De Twijn en De Griffel hard meegeholpen aan het maken van
‘hun’ mozaïekbank. Talloze uren knippen en plakken verder is
de bank dan eindelijk af. Ook buurtbewoners, leerkrachten
en ouders hebben enthousiast mee gedaan. Het is een bank
geworden door iedereen, voor iedereen!
Op 17 mei was het zover, op die dag
werd niet alleen het 10 jarig bestaan

Sluitersveld

van de Twijn gevierd, maar ook de
bank werd feestelijk onthuld op het

schoolplein. Deze eer was voor juf
Loes van de Twijn en Henny Voordes
van Scoop Welzijn. Beiden stonden
aan de wieg van het idee om me deze
creatieve en kleurrijke bank het schoolplein nog mooier te maken.
Het begeleiden van de kinderen en
buurtgenoten was in handen van de
kunstenaar Aschwin Huiskes en vrijwilliger/ buurtbewoner Marieke Peerbolte.
We willen graag alle kinderen, ouders,
buurtbewoners en alle anderen die
hebben meegeholpen héél erg bedanken!
En voor die mensen die nog meer
willen: er wordt een tweede bank
gemaakt bij de Trefhoek. Op dinsdagmiddag vanaf half twee en op
donderdagmiddag vanaf half drie kan
iedereen die dat wil weer lekker komen
meehelpen!
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Kantoorbeplanting - Relatiearrangementen - Rouwarrangementen
Bruidswerk - Bloemenabonnementen - Standdecoratie - Bloemschikcursussen

“Frans Wilmink”
ook uw specialist in:

•
•
•
•

sanitaire installaties,
centrale verwarming,
loodgieters,
dakbedekkingen.

Bestel uw bloemetje via

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

openingstijden.00

virulYweg 25
7602 rg Almelo
tel. 0546 - 861 255

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

adres
telefoon
fax

Ootmarsumsestraat 354
7603 AV Almelo
0546 861141
0546 872261

e-mail
website

info@debloemenschuur.nl
www.debloemenschuur.nl

Geen tijd of zin om naar het reisbureau te gaan?
Dan komt het reisbureau naar u!
• Persoonlijk reisadvies aan huis, ook ’s avonds en in het
weekend, zonder extra kosten.
• Alle Nederlandse & Duitse reisorganisaties
• Bereikbaar buiten kantooruren
• Reserveren is ook telefonisch of per e-mail mogelijk
• Altijd de laagste prijsgarantie!

NU VOLOP LAST MINUTE AANBIEDINGEN!
Bel of mail mij en ik zoek de ideale last minute voor u!
Face2Face Travel Almelo
sharon@face2facetravel.nl
06 34 286 895 • www.face2facetravel.nl/sharon
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SPONSOR
Een sponsor in het zonnetje

Foto’s: Jos Galgenbeld

Kruidvat steeds verrassend,
altijd voordelig

Het Kruidvat werd in 1975 opgericht door De Boer – van Super
De Boer -, die het na een bloeiende periode weer verkocht. Op
dit moment is het in handen van A.S Watson. (een Chinees
bedrijf).
Marktleider
Momenteel is het Kruidvat marktleider
in Nederland en België op het gebied
van de Health en Beautymarkt. Ze
heeft circa 1000 vestigingen, waarvan
800 in Nederland en 200 in België,
met in totaal zo’n 15.000 medewerkers.
De directie zetelt in Renswoude terwijl
de bevoorrading voor onder andere
Almelo geschiedt vanuit het distri-

Sluitersveld

butiecentrum Heteren. Almelo kent
vijf vestigingen en wel: Grotestraat,
Windmolenbroek, Schelfhorst, Van
Goghplein en Eskerplein.
Assortiment
Naast een zeer uitgebreid assortiment
aan drogisterijartikelen brengt Kruidvat
ook branchevreemde artikelen, waarbij
‘steeds verrassend’ prachtige aanbie-

dingen zijn, ‘altijd voordelig’. Ieder half
jaar is er een speciale VIP koopavond,
die altijd druk bezocht wordt. De vijf
fulltime- en tien parttime personeelsleden staan onder leiding van filiaalmanager Elly-Ann Kroeze en haar assistente Marjolien Uitslag.
Verbouwing
Vanaf 4 mei is het Kruidvat van een
nieuw interieur voorzien onder het
motto: Next Generation, en op 15 mei
feestelijk geopend. Dit is een mooie
‘trekpleister’ voor het winkelbestand op
het Sluitersveld.
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Nagelstudio
ACTIE
Schoonheidssalon

10%
korting
Schoonheidssalon
Kapsalon

op kleuren
en knippen
Nagelstudio
Nagelstudio

Fish spa
Schoonheidssalon
Kapsalon
Kapsalon

SpaNagelstudio
(sauna’s en jacuzzi)
FishFish
spa spa
Kapsalon
Spraytan
Spa
(sauna’s
en jacuzzi)
Spa (sauna’s
en jacuzzi)
Pedicure
Visagie
Fish
spa
Spraytan
Spraytan
Spa (sauna’s en jacuzzi)
Visagie
Zonnebank
Visagie
Spraytan
Zonnebank

Gespecialiseerd
in:
Visagie
Zonnebank

Gespecialiseerd
in:
Zonnebank

Wimperextensions

Gespecialiseerd
Gespecialiseerd in:
in:
Wimperextensions

&
Wimperextensions
&
Wimperextensions
&
Hairextensions
Hairextensions
&
Hairextensions
Hairextensions
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• BOEKEN
• TIJDSCHRIFTEN
• WENSKAARTEN
• TABAK
• KANTOORARTIKELEN
• CARTRIDGES
• KADO ARTIKELEN
Bestel je boeken op www.readshop.nl
Haal ze af op het moment dat jou uitkomt. Altijd zonder verzendkosten!
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Sniederhof	
  1	
  –	
  7603	
  BZ	
  Almelo	
  –	
  	
  Tel:	
  0546-‐868222	
  -‐	
  www.mimomento.nl	
  

TOT ZIENS IN ONZE WINKEL

Sniederhof	
  1	
  –	
  7603	
  BZ	
  Almelo	
  –	
  	
  Tel:	
  0546-‐868222	
  -‐	
  www.mimomento.nl	
  
Sniederhof	
  1	
  –	
  7603	
  BZ	
  Almelo	
  –	
  	
  Tel:	
  0546-‐868222	
  -‐	
  www.mimomento.nl	
  

Rob en Joukje van Roekel

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

www.condoleren.nu
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jongeren

Activiteiten voor jongeren
van het Sluitersveld!
Jongerensoos Sluitersveld
Elke woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur
Locatie De Trefhoek
Voor jongeren van 14 t/m 18 jaar + uitloop
Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dianne
Companje (06.13 71 70 51) of Dick ter Haar (06.13 55 14 77)
of mail naar d.companje@scoopwelzijn.nl / d.terhaar@scoopwelzijn.nl
Tienersoos Sluitersveld
Elke donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur
Locatie De Trefhoek
Voor tieners van 10 t/m 14 jaar
Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dianne
Companje (06.13 71 70 51) of Dick ter Haar (06.13 55 14 77)
of mail naar:
d.companje@scoopwelzijn.nl
d.terhaar@scoopwelzijn.nl

ZomerWijkWeken
De ZomerWijkWeken komen er weer aan!
Zie hier het programma!
Maandag 15 juli 14.00 - 17.00 uur
Waterwereld op de parkeerplaats naast wijkcentrum de
Trefhoek met tobbedansen en koe springkussen. Onbeperkt
softijs tussen 14.30 - 15.30 uur.
Dinsdag 16 juli 14.00 - 17.00 uur
Creatieve middag in Tiener-Jongerensoos in Sluitersveld.
Donderdag 18 juli 14.00 - 22.00 uur
Voetbaltoernooi, barbecueën en natuurlijk het
zomerfeest!Wijkcentrum De Trefhoek
Alle activiteiten zijn op eigen risico! Check de website www.
zomerwijkweken.nl voor meer informatie.
Voor Tieners en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar +
uitloop.
Contactpersoon Dianne Companje - 06.13 71 70 51 d.companje@scoopwelzijn.nl
Dick ter Haar - 06.13 55 14 77 - d.terhaar@scoopwelzijn.nl

Preventie
of als het kalf
verdronken
is?

Foto: eigen foto

Met Pinksteren stond dit bord bij de ingang van
de Markgraven aan de Wanscherweg. Zoiets
drukt je met de neus op de feiten. Voor de
gedupeerde is het mosterd na de maaltijd, maar
misschien letten we, doordat we hierop attent
gemaakt worden, iets beter op wat er in de buurt
gebeurt.

Sluitersveld
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wijkcommissie

Commissie ‘het Sluitersveld’
Op zaterdag 13 april organiseerde de
wijkcommissie ‘Het Sluitersveld’ voor
het eerst een wijkmarkt op het plein
van de Trefhoek. Het was droog, maar
de koude wind waaide ons door merg
en been.
Ondanks dit euvel was het om
half tien al een drukte van belang.
Nieuwsgierige en kooplustige wijkbewoners kwamen op onze markt af. De
handel van de rommelmarkt was zeer
levendig. Er waren diverse kraampjes,
zoals sieraden, 3 D kaarten, lingerie,
indische koekjes, een hamburgertent,
eigenlijk teveel om op te noemen.
Natuurlijk hebben wij de kinderen niet
vergeten; er was een springkussen,

doelschieten, blikjes gooien, knikkers
raden .
De wijkcommissie is van plan om deze
wijkmarkt jaarlijks te laten terugkomen.
Tijdens de braderie, die gehouden
wordt op donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni zal de wijkcommissie ‘Het
Sluiterveld’ ook acte de precence
geven. Er zullen diverse kraampjes
staan, zoals touwtjes trekken, blikgooien, popraden, knikkersraden,
grabbelton, hamburgers/braadworsten,
creatieve activiteiten, indische koekjes
en nog veel meer. Ook zal er een kinderrommelmarkt zijn, die door Scoop
georganiseerd wordt.

Op 19 september zal er weer een
bingo middag worden georganiseerd voor 70+.Er wordt eerst bingo
gespeeld en daarna kan men genieten
van een warm-en- koud buffet.
U ziet het beste wijkbewoners : Uw
wijkcommissie staat niet stil!
Tot ziens op onze activiteiten.
Namens de wijkcommissie;
Bert Burer

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

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

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

De Kopij
voor het eerstvolgende
nummer kunt u inleveren
bij de Trefhoek
Denkt u ook een bijdrage te kunnen leveren aan de
Wijkkrant Sluitersveld, of heeft u een belangrijk of
interessant onderwerp voor het volgende nummer, laat
het ons even weten. De heer Van Workum, redactielid,
staat u graag te woord en kan u eventueel behulpzaam
zijn.
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• The 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
ANRO Goud
Lilly, baby- en kindermode
• Voetencentrum Twente
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefoon:

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

Wijkkrant

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

Je eerste eigen
thuis maken

Je eerste eigen huis is een mijlpaal. Bij STJA kun je leuke woningen huren. Een mooi
appartement of bovenwoning in een prettige wijk. Of een huis in de gezellige
en levendige binnenstad. En niet te duur. Je wilt immers meer dan wonen alleen.
Uitgaan bijvoorbeeld. Voor ons staat voorop dat je je thuis voelt. Overal in Almelo.
Bel (0546) 87 58 00 of kijk op www.stja.nl

Sluitersveld

Trefhoek open in zomerweken
Het Wijk- en Jeugd centrum De Trefhoek is hele zomer open op de vertrouwde tijden.
In de bouwvakvakantie is de Trefhoek open van maandag tot en met donderdag;
de openingstijden zijn van ’s morgens tien tot ’s middags vijf uur
De koffiemiddagen zijn op dinsdag van twee tot vier uur.

Trefhoek open in zomerweken
Deze pagina is financieel mogelijk gemaakt door: Pedicurepraktijk 'Sluitersveld’

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

De Wijkkrant Sluitersveld wordt
gratis verspreid.
Oplage 2.700.

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

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

