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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 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.

Wijkkrant

A ankleding br a akliggend bouw terrein

Project Tussendoor
Wat mist u in de wijk, wat lijkt u nou
een leuke aanvulling?
Graag horen wij alle ideeën, van groot
tot klein.
Graag horen we van u!
• Leonie Schippers,
Scoop Welzijn.
Tel. 06 24 32 16 66
l.schippers@scoopwelzijn.nl
• Wim Izaks, gemeente Almelo.
Tel. 0546 541170
w.izaks@almelo.nl

In de wijk zijn de afgelopen jaren behoorlijk wat huizen
gesloopt. Het plan was daar zo snel mogelijk nieuwe huizen te
bouwen en daarmee de wijk te vernieuwen. Helaas heeft de
crisis ervoor gezorgd dat dit zo snel niet mogelijk is. Hierdoor
is er een behoorlijk ‘gat’ ontstaan in de wijk. De grasvelden
langs de Bevrijdingslaan doen momenteel vooral dienst als
hondenuitlaatgebied.
Graag willen we samen met u een
stukje terrein een tijdelijke functie
geven. Woningcorporatie St. Joseph
stelt een stuk grond ter beschikking. Het gaat om het stuk tussen de
Bevrijdingslaan, Verzetslaan, Gebr. Van
Doorenstraat en Rumerspad.

Sluitersveld

Op verschillende plekken in Almelo,
maar ook in de rest van het land hebben bewoners ontzettend leuke ideeën
ingebracht om een stuk grond in ieder
geval tijdelijk een doel te geven.
Wellicht heeft u ook een idee wat wij
met dit stukje grond kunnen doen.
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Naast ons vertrouwde assortiment
van o.a.
• dagelijks verse schoongemaakte haring
• gebakken vis (zonder graat)
• kibbeling (van de kabeljauw)
• vele soorten verse vis
• serveren wij nu ook weekmenu’s.
Al onze snacks en weekmenu’s kunt u meenemen
maar ook gezellig bij ons opeten.
Wij hebben 20 zitplaatsen!
AD Haringtest ons cijfer: 8,5
Let op:
Wij leveren ook aan bedrijven!
www.vistaria-schaap.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur.
Zaterdag 08.00 - 17.30 uur.
Zondag en maandag gesloten!
Tel. 0546 - 864 709

Flowers & more ...

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

M. Woudstra
alle bekende merken

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

(tevens verfmengcomputer aanwezig)

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

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

Wijkkrant

Regionale instelling voor bescher md wonen

‘Met de RIBW midden in de samenleving!’
De RIBW begeleidt mensen met psychische en/of psychosociale problemen. Voor iedereen is het belangrijk
om prettig te wonen, passend werk
doen en regelmatig contact hebben
met andere buurtbewoners. Zo normaal en zelfstandig mogelijk je eigen
weg gaan, midden in de samenleving.
Die mogelijkheid wordt in Overijssel
geboden door met professionele begeleiding en in samenwerking met andere
organisaties én buurtbewoners, in te
spelen op de wensen en talenten van
een cliënt.
Vanuit team Sluitersveld is de begeleiding gericht op de wijken Sluitersveld
en Schelfhorst en wordt met de wijkgerichte aanpak gewerkt aan samenwerkingen met andere partijen om
participatie in en vanuit de buurt te
stimuleren. Daarbij staat verbinding
maken voorop.
Informatie
Meer weten over de RIBW?
Kijk op www.ribwgo.nl en
www.ribwensamenleving.nl
Het nieuwe kantoor voor het wijkteam
Sluitersveld kunt u vinden aan de
Buitenhof 11a in Almelo.
Tel; 0546-473686
Donderdag 31 oktober a.s. is de officiële opening van dit nieuwe kantoor,
u bent welkom op bovenstaand adres
vanaf 14.00 uur!

Aanleg
Glasvezel

Overal in de wijk is het graafwerk
begonnen. Trottoirs op de kop gezet,
zand voor de deur. En soms ook achter
de deur. Maar als alles weer het oude
aanzien heeft, dan heb je ook wat:
glasvezel.

Sluitersveld
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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

4

- 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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Bericht uit t wente

brief van een twentse boerin aan
de moeder van twee amsterdamse
jongens, die bij haar logeren
geachte mevrouw,
ik schrijf u met potlood, want we hebben geen inkt meer in de flesse.
Jenske heeft die om laten kuilen, toen
hij d’r een plak stoet voor hen wou
snijden. En toen vloog hem de knief uit
handen, lijk tegen de flesse met inkt.
En dat kwam, omdat kleine Diekske
de knep van de stoet wou hebben,
die beiden zijn altijd aan het frusselen
en dan kun je het spul niet in de riege
houden.
U hebt gevraagd , hoe het met uw
jongens gaat. Nou, ze zien er allemirakelst best uit. Ze hebben koppen
als knotwilgen, allenig zijn ze er wat
hardheurig bij en ze pleren onze Jens
overal doorhen. Gisteren is onze Jens
achterover in het alengat gepleerd
en toen zat hij helemaal onder de
puip. Maar wij hebben hem toen twee
emmers water om de hoed gegooid
en toen was hij wel weer klaar. Allenig
stinkt hij nog een luk, maar dat waait
er wel weer af. En Kareltje zit iedermaal in de bönstokke te reppelen, hij

heeft er wel zes aan böllen gebroken
en je kunt die bössels, ook niet de
hele dag binnen de pöste houwen.
En dan pleert hij iedermoal door het
lange grös zodat het daal gaat liggen
en onze Jens niet meer d’r onder kan
houwen met de zeis en hij zit vol met
ondeugende streken : hij heeft met een
pot greune verf onze mot opgeschilderd. Het was net een zebra en de
jonge biggen doffen d’r helendaals niet
meer bij te komen tot dat het duuster was. Ze plagen de bol van onze
noaber ook ieder maal en dan staan
ze aan de rikken te zwaaien met een
rooien todden van Jens zien öle baaien
onderbokse, net zolange totdat het dier
hellig wordt en dan heb je het schaap
aan het drieten. Vanmorgen hebben
ze mij nog het waskuup omgekuild en
eemn later zat Kareltje beschrijdens op
het rood bonte kalf. Jan heeft ook een
voetbal en daar kan hij onmeunig mee
schuppen, voor een paar dagen heeft
hij ouwe Jens lijk mee voor de schenen
gepleerd deze heeft er nou nog een

blauw stierken van. En onze Jens is
een beetje lauwaan, hij laat ze maar
geworre, en ze hebben ons melkkeurken ook al omgekuild, daar gingen ze
mee bij de töffelkuil de heugte op en
dan weer mal aan n vaartje naar daalder. En net zolang tot dat keurke gammel was en nou moet onze Jens de
melk met de schuifkar uit de wei halen.
Weiders kan ik u vertellen, als dat ze
wel goed eten, vooral de oudste die
eet nog harder dan onze motte en die
kan er wel mee schikken hoor. Ze hebben de pony van Kaspers Jans uit de
wei gehaald en toen zijn er overal mee
door gedösked. Kaspers Jans was
helemaal verdreit wöl de jongens wat
um de klingels geven maar onze Jens
heeft het weer in de riege gepraat. Nou
mevrouw, nou weet u er wat van en
weet u ook dat de jongens nog leven,
als er een ongeluk gebeurt, zal ik het u
direct laten weten,
de groeten van mij, onze Jens en het
andere vee

Calvin bedank t

Calvin bedankt
Beste mensen,
Langs deze weg wil ik alle gulle gevers van oude mobieltjes bedanken
voor hun medewerking.
Ze kwamen zelfs met 6 stuks tegelijk. Cool!
Ik ga nu zorgen dat ze bij de Stichting Opkikker komen.
Nogmaals hartelijk dank.
Calvin Crompvoets

Sluitersveld
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Roombroodjes

Elke
maandag

2,

5

50

Elke
woensdag

2,00

1/2

Appelkruimelvlaai

Elke
dinsdag

2,

00

Knabbelstengels®

10

Minikrentenbollen

10

Witte
bollen of
puntjes

Elke
donderdag

2,50

Elke
vrijdag

4

Croissants

3,50

Dierenspeciaalzaak

smit

Ootmarsumsestraat 385 Almelo
de Gors 7-9 Almelo
Tel.: 0546 - 861 207 / 539 688

Elke
zaterdag

1,75

(Heel 7,00)

Almelo
De lekkerste

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

Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.

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

Bingo voor 70+

Siny Gerritsjans opende op 19 september de bingo voor
70-plussers. Zij sprak een woord van dank aan sponsor DELA
maar ook aan de winkeliers op het Sluitersveld. Door hun
bijdragen zijn de entree kosten laag gebleven.
De ontvangst was goed verzorgd: koffie of thee met iets lekkers er bij. De
ontvangst door de vrijwilligers was ook heel erg goed. Zij hielpen je met een
plaats, met je rollator of wat er nog maar meer moest gebeuren. Bingo levert altijd
wel enige spanning op, vooral als je merkt dat het nog op een enkel nummer vast
zit voor een volle kaart.
Na de bingo een warm-en-koud buffet. Voortreffelijk wat de vrijwilligers ervan
hadden gemaakt. Het een was nog lekkerder dan het ander en het was teveel om
alles op te noemen. Een “Bravo” is hier zeker op zijn plaats. Tenslotte ook nog een
toetje: ijs of vla of yoghurt; keuze volop. Jammer alleen dat er diverse mensen naar
huis waren gegaan, want is erg sneu voor de organisatoren.
Ik denk, nu ik dit schrijf, dat een woord van dank aan jullie vrijwilligers zeker op zijn
plaats is : dank namens allen. Bravo.
H. Koedam

Column
De internetloze mens
Er was eens een tijdperk waarin de mens
nog niet volledig afhankelijk was van
internet. Snailmail (u weet wel brievenpost) was nog niet aan allerlei crisissen
onderhevig en de mens verstuurde de
meeste blijken van vriendschap en zakelijke berichten dan ook met een postzegeltje er op. Geduld was een schone
maar gewone zaak en contacten met
buren had je tussen het onkruid wieden
door op straat. De wereld kwam bij je
binnen rond 10.00 uur en 20.00 uur. U
weet wel de krant en het journaal.. Dan
ook alleen nog de geselecteerde items die
het nieuws hadden gehaald. We hadden
een rustig en overzichtelijk leven. Moet u
nagaan 40 jaar terug. Lang niet iedereen
had een telefoonaansluiting of een televisie in huis. Velen van ons zullen hebben
getelefoneerd bij de buren en actualiteiten hoorde je bij de plaatselijke buurtsuper en uiteraard lazen we een krant
(op papier) met oud nieuws. We schreven
brieven met mensen overver en net als nu
ging het leven zijn gangetje. Net als nu?
Welnee! De mens van tegenwoordig (dat
is trouwens veelal dezelfde mens als 40
jaar geleden) is volledig afhankelijk van
internet. Onze nieuwsbehoefte is gestegen naar niveau: “We willen weten wat
er NU in de wereld gebeurt en daar het
liefst nog invloed op uitoefenen ook”.
Onze graadmeter voor eigenwaarde
hangt nauw samen met ons aantal vrienden op facebook. Een nieuwe baan zoek
je tegenwoordig niet meer in de krant en
een beetje PR voor jezelf maak je door je
CV actueel te houden op sites al LinkedIn.
Het leven net als 40 jaar geleden? Nee
het lijkt wel of we soms leven om rust te
zoeken en volgen er vele cursussen voor
om tot de conclusie te komen dat, wil je
“erbij horen”, snelheid en haast geboden
zijn, ongeacht het tijdstip van de dag. We
slikken onze winst samen met ons verlies.
De vraag is: Welke van de twee weegt
zwaarder? Ach ach arme mensen wat
zijn we druk! Waarom? Het moet toch!
Van wie? Weet u: Probeer eens 5 dagen
zonder internet, tv en telefoon: Rust, tijd
over, echte contacten met echte mensen,
een onkruidvrije tuin. Kortom een overzichtelijk leven is uw deel. Vanwaar deze
beschouwingen? Bovenstaand overzichtelijk leven mag ik inmiddels al 5 dagen
genieten. Het biedt heel wat inzichten,
in wat ik een druk leven noem. Nu maar
hopen op een snelle oplossing van mijn
internetaanbieder. Kan ik eens een gepeperde klacht indienen want u weet wat ik
allemaal mis en ik niet! Hoe erg!
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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Probeer eens uit!
Goochelen met getallen
Twee spelletjes waarvan een
ander denkt hoe kan dat nou?
Leuk om te doen wanneer er
buiten niets anders dan regen
te beleven is.
Spel 1: 100 wint
Wat heb je nodig?
- een vel papier
- een potlood
- in je eentje een spelletje doen is ook
zo saai dus: iemand anders!
Wat gaan jullie doen?
Jij en je medespeler noemen om de
beurt een getal tussen 1 en 10 en
tellen dat getal telkens bij de vorige
uitkomst op. wie precies op 100 uitkomt wint.
Waar let jij op?
Let goed op dat je in de som telkens
op de volgende getallen uitkomt: 12,
23, 34, 45, 56, 67, 78, 89.
Voorbeeld: je medespeler noemt 6, jij

zegt ook 6 (som is 12) je medespeler
noemt 8 (=20) jij zegt 3 (=23), je medespeler noemt 7 (=30), jij zegt 4 (=34)
enzovoorts.

Voorbeeld: uitgekozen getal: 5
5x6=30
30:2=15
15x3=45

Als je dit doet zul je altijd op 100
uitkomen en daarmee winnen. Probeer
maar eens uit!

Stap 2:
Deel de uitkomst van je spelgenoot
door 9 en je raadt het getal dat hij in
gedachten heeft genomen.

Spel 2: Getallen raden
Wat heb je nodig?
- een vel papier
- een potlood
- iemand anders
Wat doe je?
Stap 1:
Vraag je spelgenoot om een getal
tussen 1 en 9 te kiezen en dit te onthouden.
Dit getal vermenigvuldigt hij met 6.
De uitkomst hiervan moet hij delen
door 2.
De uitkomst daarvan moet hij vermenigvuldigen met 3.

geboden

De 10 geboden andersom
De tien geboden van één God
Komen niet meer gelegen.
God is dood, zo heet het nu.
Daarom zijn er nog maar negen.

Huwelijkstrouw? Wat ouderwets!
Men leeft gelijk een dier.
De vrouw is enkel speelgoed nog.
Dus zijn er nog maar vier.

De stenen tafels eens van God
door Mozes ons gegeven,
zijn weer stuk, en wij staan weer
alleen en stuurloos in het leven.

De mammon en het gouden kalf
Wordt lof en eer gebracht.
In plaats van bidden vloekt men nu.
Dus zijn er nog maar acht.

’t Mijn en dijn is uit de tijd,
hoe ik het ook bezie.
Want stelen vindt men heel gewoon.
Dus zijn er nog maar drie.

’t Is duister, Heer verrijs opnieuw
Laat deze storm bedaren,
Zodat wij bij een kalme zee,
Weer in Uw scheepje varen.

Of ’t zaterdag of zondag is,
‘t is voortaan om het even.
De dag des Heren kent men niet,
dus zijn er nog maar zeven.

Laster gerust voor het gerecht,
in kranten en voor de tv.
De roddel is al jaren in.
Dus zijn er nog maar twee.

Geeft dit stof tot nadenken?
Met toestemming overgenomen uit
“Almelo’s kerknieuws” nr. 10 2013

De ouders en de overheid
lezen niet meer de les.
De jeugd weet alles beter, toch?
Dus zijn er nog maar zes.

Begeer gerust uw buurmans vrouw,
En heus die niet alleen.
Wie netjes leeft is achterlijk
Dus is er nog maar één.

In oost en west, in noord en zuid,
gaat men elkaar te lijf.
Want vrede blijft een vreemd begrip.
Dus zijn er nog maar vijf.

Géén afgunst om eens anders goed?
Voltooid verleden tijd!
Er zijn dus geen geboden meer.
Zijn wij daarvan bevrijd?

Sluitersveld
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J&J techniek
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2
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J&J techniek
Jan van Galenstraat 11
7603 VT Almelo
Tel. 0546-492161
info@ jenjtechniek.nl
www.jenjtechniek.nl
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“Mijn wereld is zoveel groter!”

(Dhr J. Niels, had eerder moeite met lezen en schrijven, leest nu zijn kleinkinderen voor)
In Nederland zijn meer dan 1 miljoen
volwassen mensen die moeite hebben
met vaardigheden die dagelijks van
ons gevraagd worden. Werken met de
computer, lezen en schrijven, rekenen.
In Almelo hebben ook duizenden
mensen hier moeite mee. Mensen die
uit een ander land komen, maar ook
Nederlanders van geboorte
Zoveel mogelijk mensen helpen die
moeite hebben met lezen en schrijven,
dat is ons doel.
Ben jij wèl handig met taal? Word dan
taalvrijwilliger. Help dan anderen om
ook beter te lezen en schrijven. Met
een paar uur per week help je iemand
echt vooruit! Als je taalvrijwilliger wilt
worden, volg je eerst een korte training.
Hierna ga je zelf aan de slag bij een
lokale organisatie of lokaal bedrijf. Hoe
je hieraan invulling geeft verschilt per
situatie; van één op één begeleiding
tot les in kleine groepen, van een

uurtje per week tot meerdere uren.
Bijvoorbeeld in de bibliotheek, bij jou
thuis of in je eigen organisatie.
Voor de lesmaterialen wordt gezorgd.
Nieuwsgierig geworden en denk je
er serieus over om taalvrijwilliger te
worden? Meld je dan nu aan voor een
informatiebijeenkomst bij Sanne Tijhuis
van Scoop.
Haar mailadres: s.tijhuis@scoopwelzijn.
nl
Haar telefoonnummer is:
06 - 14 52 81 92

Met de trein

almelo-enschede
De trein zet zich met een ruk in beweging en ik blijk mij tussen vader en
moeder, zoon van nauwelijks vijf en
dochter van minstens zes jaar te hebben gezet. Het jongetje, met grote
vragende ogen, dikke wijze lippen en
de stormpet op, probeert zich tussen
zijn vader en mij te wurmen. Maar de
man zegt resoluut: “Ga daar zitten”.
Even aarzelt het ventje, en terwijl hij mij
blijft aanstaren, of ik de schuld ervan
ben, dat hij nu niet zijn rechtmatige
plaats kan bezetten, weet hij zich tussen z’n zusje en het raam te drukken.
Het meisje met dito ogen en lippen en
een kaboutercape op het hoofd staat
dit afwezig toe, want zij wordt geheel in
beslag genomen door een wurmpje in
de coupe rechts van ons, dat zich met
een paar vingers in de mond, tegen de
moeder aandrukt. “Dat is een meisje”,
vertrouwt ze haar moeder op fluistertoon toe . De moeder kijkt verbaasd,
“Ik zie het aan de schoentjes”. De
moeder schijnt het nu ook te zien en
de baby wordt bewonderd. Ik bekijk de
“zwarte, open schoentjes met een lipje”
maar zie niets bijzonders . Plotseling

Sluitersveld

met een stem vol afgrijzen, zegt het
meisje tot haar vertrouwenspersoon:
“Ze heeft geen luier aan”. De moeder
kijkt verschrikt, ik zie niets. “Dat zal ze
wel niet in bed aan hebben he moe?”
Haar moeder denkt dit ook en de trein
stopt we zijn op de Riet. “Kijk eens
pa,allemaal auto’s zeurt de het jongetje, de pa kijkt, het meisje laat de baby
voor de auto’s in de steek. Op platte
goederenwagens passeert ons een
lange rij kleine auto’tjes gevolgd door
een paar legerauto’s. “Hoe krijgen ze
zo’n auto op de trein”, vraagt het meisje
aan haar moeder. “Weet ik niet”zegt
deze. “Met duizend man en nog veel
en veel meer”, weet het meisje plotseling te vertellen. “Waar brengen ze de
auto’s naar toe”, vraagt het jongetje.
“Weet ik veel” zegt de vader. “Naar
andere mensen” lost het jongetje zelf
op. “Bor...........ne”.het meisje geeft
blijk van intelect door deze moeilijke
plaatsnaam van een bordje af te lezen,
“Borne......................Hen-ge-lo..........
ze wil wel verder maar ze twijfelt,
Dan komt plotseling het verlossende
“Enschede “. De moeder zegt trots “Je

wist het wel. he?” “Zo maar geraden
ik dacht dat er nog een plaats tussen
kwam”. zegt de dochter. Alles gaat
goed tot even voorbij Hengelo. Dan
wijst de langste vinger van de rechterhand van het meisje onheispellend
naar mij.,,Die man heeft haast geen
haartjes op zijn hoofd, hij kan ze niet
eens achterover kammen”. Iedereeen
lacht, behalve ik zelf. Ze zegt alles wat
ze denkt” zegt de moeder troostend tot
mij. Als de zoon even voor Enschede
eerst mijn schoenen een beetje kapot
trapt en dan mij aanstarend, zich tot
zijn vaderwendt, sta ik haastig op en
probeer tot de uitgang door te dringen.
Achter mij wordt weer gelachen en
zonder het einde af te wachten spring
ik maar van de trein af. “ENSCHEDE”
een stukje uit de jaren vijftig
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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
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Nieuw op het Sluitersveld

MiMomento, een complete
schoonheidssalon

December 2011 startte Elise Goossen en haar moeder Marieta
een schoonheidssalon met nagelstudio. Daar is dit jaar een
kapsalon bij gekomen, waar Ursula ter Haar de scepter zwaait.
Complete Beauty en
CitySpasalon.
U kunt u niet alleen mooi laten maken,
maar ook ontspannen. Er zijn o.a. een
jacuzzi, 2 sauna’s; douches met lichttherapie en een zonnebank. U kunt er
ook terecht voor Spraytanning voor
een bruine huid. I.v.m. UV-straling is
dit minder schadelijk dan een zonnebank. Als de bruine huid wat langer
mee moet, dan wordt er gewerkt met
een mousse. Andere mogelijkheden
zijn: wimperextensions, of bij Ursula
uw haar laten knippen, verven of van

Sluitersveld

veertjes voorzien. Bruidjes voorzien
van kapsel en visagie.
Groepsarrangementen met duo
behandeling; visagie workshop; Spaarrangementen.
Tot 31 oktober is er een 10% kortingsactie bij inlevering van de advertentie
elders in de Wijkkrant.
U kunt nu komen voor een speciale
huidverbetering door peelingen. Om
bij de tijd te blijven en op de hoogte te
zijn van vernieuwingen gaan de dames
regelmatig op cursus.

Met MiMomento heeft het Sluitersveld
er weer een prachtige speciaalzaak bij.
Meer informatie op:
www.mimomento.nl.
De redactie wenst hun veel succes.
Aan het enthousiasme van de dames
zal het niet liggen.
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Nergens
• BOEKEN
• TIJDSCHRIFTEN
• WENSKAARTEN
• TABAK
• KANTOORARTIKELEN
• CARTRIDGES
• KADO ARTIKELEN
Bestel je boeken op www.readshop.nl
Haal ze af op het moment dat jou uitkomt. Altijd zonder verzendkosten!
TOT ZIENS IN ONZE WINKEL

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

goedkoper

Rob en Joukje van Roekel

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

Mozaïekbank Sluitersveld

Sinds kort heeft ook het Sluitersveld
haar eigen mozaïekbank! Deze staat
op het parkeerterrein achter het
Wijkcentrum De Trefhoek. Samen
met wijkbewoners hopen we deze te
beplakken.
Voor de zomer zijn alle ideeën voor de
bank ingediend en we zijn al een stuk

op weg met het mozaïeken. Velen van
u zullen ook een mozaïeksteentje in de
bus hebben gehad.
We kunnen nu nog wel wat extra handjes gebruiken!!! Kom gewoon eens
langs om te zien of het iets voor u is. U
bent van harte welkom eens te komen
kijken op:

Dinsdagmiddag 14.00 - 16.00 uur
Woensdagmorgen 10.00 - 12.00 uur
Donderdagmiddag 14.30 - 16.30 uur
(jongeren)

Nieuwerwetse dingen
De zomer beleefde haar hoogtepunt.
Het was zwoel en in de luwte was het
meest aangenaam om te vertoeven.
Terwijl Almelo loom en traag de zomer
genoot liep ik over het Eskerplein om
boodschappen te doen. Het blijft leuk
om te zien welke snaakse situaties zich
keer op keer voordoen op het bedrijvige parkeerterrein. Het lijkt bijna een
soort van landjepik, weet u nog van
vroeger? Dat spel dat bijna iedereen
als kind heeft gespeeld en wat iedereen altijd bijzonder spannend vond
en waarbij men haast euforisch de
vlag ten hemel stak wanneer men had
gewonnen.
Boekte een dame met een beschaafd
boodschappenautootje de zege van
de dag, door vlak voor een grote
stoere wagen een vak in te duiken?
Ook zoefden enkele ouderen op hun
scootmobiel voorbij.

Sluitersveld

Mijn oog viel op een tweetal dames die
met hun gevaarte dicht bij elkaar stonden. Beiden druk in gesprek en turend
op een schermpje van zo’n nieuwerwetse telefoon. Kennelijk had één van
de dames geleerd hoe de wonderlijke
wereld van de Smartfoon werkte en
welke mogelijkheden deze bood. Ze
hadden het, voor zo ver mij flarden
van het gesprek ter ore kwamen, over
Whatsapp. “Dat is een berichtenservice via WIFI of het 3G-netwerk waarbij
men foto’s, bestanden, gesproken
tekstbestanden en teksten kan verzenden aan andere mensen. Ja, nog
even en we zouden haast weer gaan
bellen. “

graag over en spreken over die goede
oude tijd, ...stiekem checken ze toch
even of kleindochter/zoonlief niet heeft
laten weten hoe de toets Frans is verlopen of hoe het staat met de liefde van
de dochter of de zoon. Laten we wel
wezen dat er vast en zeker nog ouderen bestaan die met verve hun pink in
de draaischijf van de T65 steken om
zacht ratelend het nummer te draaien,
maar ach, het houdt de nostalgie in
ere. En dat is in deze tijd wel hard
nodig. Want, zo zag ik, de pepernoten
beginnen alweer aan hun opmars in de
supermarkt.
“O kom er eens kijken wat ik in de
supermarkt vind”

Wat ik zo aardig vond aan dit tafereeltje
was wel het feit dat lang niet alle ouderen zo ver van de huidige maatschappij afstaan. Ze brommen er misschien

Eef Jungjohann
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biljarten

Biljartcompetitie
Almelose wijkcentra

Na een spannende competitie
in het vorige seizoen
verheugen wij ons op weer
een nieuw seizoen. We hopen
dat het net zo succesvol loopt
als het vorige seizoen waarin
het team van de Trefhoek de
eerste plaats behaalde.

Erve Noordik 1 bereikte de tweede
plaats en Akar Bahar 1 eindigde als
derde.
Dhr. J. de Jong van het team de
Trefhoek bleek de beste speler van het
toernooi.
De prijzen werden uitgereikt door de
competitieleider dhr. Peter Loggers.

De biljartzaal in de Trefhoek is op
alle werkdagen open van één uur
tot ongeveer half vijf. U kunt zo
binnenlopen.

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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Een sponsor in het zonnetje

Foto’s: Jos Galgenbeld

Pedicurepraktijk ‘Medivoet’

Een successtory van 2
vriendinnen
Vandaag ben ik op bezoek bij pedicurepraktijk Medivoet, en praat met
Nicole Berendsen.
Nadat ze haar opleiding had voltooid,
is Nicole naar Duitsland vertrokken
om daar in een fysiopraktijk te gaan
werken. Waarom naar Duitsland? …
Omdat daar toen veel werk was te
vinden. Na 14 jaar vond ze het welletjes en wilde voor zichzelf beginnen.
Ze nam contact op met Ellen Stopel
(een bevriende collega) en toen ze aan
de Ootmarsumsestraat een geschikt
pandje hadden gevonden, gingen ze
op 15 oktober 2005 aan de slag. De

Sluitersveld

praktijk ging zo goed lopen, dat er binnen een jaar een 3e collega bij moest
komen.
Uitbreiding
Na 3 jaar werd de praktijk uitgebreid
naar 3 behandelkamers. De praktijk
beschikt tegenwoordig over 6 pedicures en 1 podotherapeut. Speciaal voor
mensen met diabetes. Podotherapie
Oost-Nederland huurt hiervoor een
behandelruimte.
Uit een gehouden tevredenheidsenquete is gebleken dat men erg tevreden is over de behandeling en het erg
gezellig vindt.

Op afspraak kan men er terecht op
maandag t/m vrijdag van 7.30 - 22.30
uur. Tel.: 06 - 14 41 43 43.
Een behandeling van 20 - 35 min. kost
16.50 - 24.50 euro.
Veranderingen
De komende maanden gaat de naam
veranderen in:
‘Medivoet praktijk voor Specialistische
Voetzorg’.
Vanaf 1 januari a.s. zijn alle pedicures
gediplomeerde medische pedicures.
We mogen gerust stellen: weer een
speciaalzaak op het Veld.
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Brusche Elektrotechniek:







Elektrotechniek
Domotica
Industriële Automatisering
Zonnepanelen
Service & Onderhoud
Inspectie & Beheer

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

MARKE’S IN DE MARKGRAVEN
In de buurt Markgraven liggen diverse straten die naar
een Marke (zie vorige wijkkrant) genoemd zijn. Een stukje
geschiedenis en de ligging van de diverse Markes wordt
in dit artikel uit de doeken gedaan. In latere tijd werd een
Marke een onderdeel van een Richterambt. Tijdens de Franse
overheersing werden in 1811 de richterambten vervangen door
gemeenten.

van urnen. In 1446 wordt Haarle reeds
genoemd in archieven.
In 1811 is uit de marken Mander,
Hezingen, Vassle, Haarle, Reutum,
Fleringen, Albergen, Geesteren en
Tubbergen de gemeente Tubbergen
ontstaan.

Marke Dulder
De herkomst van de naam Dulder blijft
onzeker. De naam is te herleiden via
Dulre (1297), Tolre, de Dolre, de Thulre,
in de 10e eeuw Thuleri, tot Dulderen. In
797 wordt Huleri (Thuleri) al genoemd
en dit zou al Dulder kunnen zijn.
De oude Marke Dulder was een grote
Marke wat oppervlakte betreft. Het was
gelegen ten Noorden van Saasveld. Nu
ligt er nog een kleine kern rond de weg
tussen Borne en Weerselo.
Er is sprake van een ‘hof te Dholre’ in
1216 in een overzicht van goederen
van het Kapittel van Sint Jan te Utrecht,
daarna nogmaals in 1249 en in 1269.
De Benedictijnenabdij uit Werden
(Essen) had veel bezit in deze omgeving, waarschijnlijk behoorde deze hof
daar ook toe. Hoe deze in het bezit
van het kapittel is gekomen is onbekend, maar mogelijkerwijze is dit via de
bisschop van Utrecht gebeurd. Deze
had in Twente vele rechten en goederen, waaronder een zestal hoven.
Aan het eind van de 14e eeuw waren
15 erven in de Marke bisschoppelijk
bezit. Twaalf daarvan waren in leen
uitgegeven en drie behoorden tot de
hof in Oldenzaal. Het is niet duidelijk
wanneer en hoe de bisschop zijn bezittingen in Twente heeft verworven. Er is
de mogelijkheid dat zijn bezit in de 11e
eeuw groter is geweest en dat daarna
een deel aan het kapittel van Sint Jan
is geschonken.
De Benedictijner abdij die in het midden van de 12e eeuw in Weerselo is
ontstaan zou de hof te Dholre aangekocht kunnen hebben. Een groot deel
van de erven in de Marke Dulder was
aan het begin van de 17e eeuw in bezit
van deze orde. In 1601 was dit zelfs
meer dan een kwart van alle erven.
De heren van Saasveld (bewoners van
het slot op de plaats waar nu de katholieke kerk staat) waren eveneens eigenaren van diverse gronden en erven.
Met ingang van 27 november 1811

Marke Hasselo
Hasselo was een buurtschap in Twente
noordelijk van Hengelo en ten westen
van Deurningen. Het behoorde tot het
richterambt Oldenzaal.
In het laatst van de 10e eeuw wordt
het vermeld als Hasloe, later als de
Haselo, Haseloe, Hasselaer, Haesloe
en Hassele.
Waarschijnlijk is de naam ontstaan
vanuit hazelaar – hasel – en bos –
loo. Over de geschiedenis is weinig
bekend.
Als gevolg van de uitbreidingen van
de steden Hengelo en Borne is er
van deze marke weinig meer terug te
vinden in het landschap.

Sluitersveld

kwam de gemeente Weerselo tot stand
door samenvoeging van de Marke’s
Deurningen, Dulder,Gammelke,
Hasselo, Klein Driene, Lemselo,
Rossum en Volthe.
Marke Elsen
Van de Marke Elsen kan niet achterhaald worden waar de oorsprong van
deze naam ligt. Voor het eerst wordt
de naam marke Elsen genoemd in
1252 toen de graaf Herman van Loon
(Lohne, Duitsland.) zijn goederen
gelegen onder Elsne, die behoorden
tot zijn hof in Sutlon (Südlohn), schonk
aan de kerk van St. Marie te Honepe
(Hunnepe bij Deventer).
Marke Elsen is een buurtschap die ligt
rond de rotonde halverwege in de weg
Markelo-Rijssen. De buurtschappen
Elsen en Herike zijn als het ware met
elkaar vergroeid.
In de 80-jarige oorlog wordt marke
Elsen nog genoemd: tussen 1580 en
1584 zijn ”grote invallen van ruyteren
en knechten”. Veel boerderijen worden
dan niet meer bewoond en het land lag
“woeste”.
Tot 1811 maakt het deel uit van het
richtersambt Kedingen, daarna werd
het met andere marke’s ingedeeld bij
Markelo.
Marke Haarle
Marke Haarle is niet vernoemd naar het
dorp Haarle nabij Nijverdal, maar naar
een buurtschap –marke– in Twente.
Het ligt in de driehoek Tubbergen,
Reutum en Ootmarsum.
Helaas is er zeer weinig over Haarle
bekend. In de steentijd( voor ca. 5000
jaar voor Christus), bronstijd (2000-800
jaar v. C.) en ijstijd (ca. 190000 v.C.)
was er reeds bewoning is gebleken
uit vele archeologische vondsten. In
de ijzertijd (800-12 v.C) werden doden
verbrand en werd hun as in urnen in
grafheuvels geplaatst. Het Haarler
grafveld bevatte zo’n 300 bijzettingen

Marke Hertme
Marke Hertme is de enige van ‘onze’
marke’s die uitgegroeid is tot een dorp.
Het ligt ten oosten van Zenderen en
noordelijk van Borne; een beetje verstopt ten westen van de weg BorneWeerselo.
Hertme werd ook wel Hette of Hattum
genoemd blijkt uit oude stukken. Waar
de naam vandaan komt is niet bekend.
Ver voor de jaartelling was er in en
rond Hertme al bewoning. Er zijn vuurstenen werktuigen gevonden die ca.
10.00 jaar oud zijn; uit de Steentijd dus.
Bij opgravingen in de herfst van 1987
zijn zeer belangrijke vondsten gedaan.
Waar nu de Kruisselbrink en de Brakel
in de wijk Stroomesch liggen zijn
verkleuringen in het zand aangetroffen
waaruit gebleken is dat hier boerderijen hebben gestaan. Zij dateren uit de
Karolingische Tijd (600-800- na. Chr.).
De boerderijen waren ca. 20 meter
lang en 8 meter breed.
De interessantste vondst was een
graf uit de Frankische tijd( 3e tot 9e
eeuw). Dit graf moet van een ruiter
zijn geweest gezien de ruitersporen,
slagzwaard en vleugellans die erin
gevonden zijn. Eveneens werden de
resten van een beurs met daarin 16
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Kantoorbeplanting - Relatiearrangementen - Rouwarrangementen
Bruidswerk - Bloemenabonnementen - Standdecoratie - Bloemschikcursussen

“Frans Wilmink”
ook uw specialist in:

•
•
•
•

sanitaire installaties,
centrale verwarming,
loodgieters,
dakbedekkingen.

Bestel uw bloemetje via

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

openingstijden.00

virulYweg 25
7602 rg Almelo
tel. 0546 - 861 255
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adres
telefoon
fax

Ootmarsumsestraat 354
7603 AV Almelo
0546 861141
0546 872261

e-mail
website

info@debloemenschuur.nl
www.debloemenschuur.nl

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

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

OOK VOLOP LAST MINUTE AANBIEDINGEN!
Face2Face Travel Almelo
sharon@face2facetravel.nl
06 34 286 895 • www.face2facetravel.nl/sharon
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munten gevonden. De munten bleken geslagen te zijn tussen 812 en
825 – tijdens de regering van Karel de
Grote- in Nederland, Frankrijk, Italië en
Duitsland.
In 1991 werd in Hertme o.a. een stenen
bijl gevonden uit het Neolithicum. Deze
bijl dateert van 5000 tot 700 jaar voor
Christus.
In 1472 staan in Hertme al zeker11
boerderijen waar over de grond ‘belasting’ aan de landheer moet worden
betaald. Het adellijke Grotenhuis
hoefde niet te betalen. Uit latere gegevens blijkt dat Hertme zich steeds
meer uitbreidt. Uiteindelijk werd het
een dorp waar in 1903 zelfs een grote
kerk verrees. Het dorp heeft een
openluchttheater waar elk jaar het
Afrikafestival gehouden wordt.
In 2011 werden hier ook de
Passiespelen gehouden; het ligt in de
bedoeling dit evenement elke vier jaar
te doen plaatsvinden.
Marke Hezinge
De naamgeving van deze marke roept
vraagtekens op. Waarschijnlijk is deze
naar de Marke Hezingen bij Tubbergen
vernoemd. Volgens de gemeente
Tubbergen wordt dit dus met een ‘n’
aan het eind geschreven. In vroegere
geschriften wordt wel gesproken van
Hesinge, Hesinghen en Hesinghe. Is
hier bij de naamgeving van de straat
door een gemeenteambtenaar een ‘n’
te weinig geplaatst?
Hezingen is nu een grensoverschrijdende marke, ten noorden van de lijn
Vasse – Ootmarsum. Aan de Duitse
kant van de grens ligt Hesingen. Op
de grens tussen beide staat een grote
grenssteen.
Hoe dan ook, van Hezingen is weinig
bekend terwijl het toch reeds zeer lang
geleden bewoond moet zijn geweest.
Er bevinden zich nl. meerdere grafheuvels die hoogst waarschijnlijk uit de
bronstijd stammen. In een oorkonde uit
797 wordt Hezingen reeds genoemd.
Het klooster Werden had ook bezittingen in Hezingen.
Gepoogd wordt het landschap te
blijven houden zoals het nu is, met
houtwallen, paadjes en bossen.
Landschappelijk is Hezingen en
omgeving een prachtige streek. Aan
de Sprengendalseweg (nr. 13). bevindt
zich een boerderij die op de monumentenlijst staat en grotendeels is
opgetrokken in vakwerk. Op Hooidijk
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49 staat een schaapskooi eveneens
grotendeels als vakwerk uitgevoerd.
Marke Mander
De oorsprong van deze marke was
niet te achterhalen. Wel zijn er veel
sporen gevonden –en nog zichtbaar–
die duiden op een zeer lang verleden.
Mander is nog steeds een buurtschap
gelegen ten noorden van Tubbergen.
De weg naar Uelsen loopt er dwars
doorheen. Mander wordt evenals
Hezinge al in een oorkonde van 797
genoemd. In het Mander grafveld
(rechts van de weg TubbergenUelsen) is het skelet gevonden van
de zg. Man van Mander. Hij is in de
Nieuwe Steentijd (5300-2000 v. Chr.)
hier begraven, liggend op zijn linkerzij
en met afgehakte voeten; dit waarschijnlijk om te voorkomen dat hij zou
herrijzen. Links van deze weg op de
Manderheide liggen de cirkels van
Jannink, genoemd naar Ir. Jannink die
begin 20e eeuw in Noord Amerika had
gezien dat bij ronde akkers het tijdrovende keren en draaien niet nodig was.
Hij heeft dit hier toegepast. De cirkels
bevatten in het midden een heuvel met
in de ene cirkel een labyrint en in de
andere een bosje van jeneverbessen.
In Mander bevinden zich twee watermolens in het dal van de Mosbeek. De
molen van Frans, in 1711 gestart als
papiermolen en de molen van Bels,
in 1725 eveneens als papiermolen
gebouwd, maar in 1845 omgebouwd
naar cichoreimolen (cichorei = koffievervanger). Nu is de molen van Bels
een restaurant/ theehuis. In de molen
is een expositie van ‘De Overijsselse
molen’ ingericht, hier zijn elke 3e zondag van de maand maaldemonstraties.
De molen van Frans is nu bezoekerscentrum van het Landschap Overijssel
en elke zondag geopend. Er is een
permanente expositie over het Dal van
de Mosbeek, veel activiteiten worden
er georganiseerd en voor wandel- en
fietsroutes kunt u hier terecht. Beide
molens liggen op loopafstand van
elkaar.
In het bos bij Bels ligt een reconstructie van het hunebed van Mander.
Op de rand van het Mandergrafveld
–vlak bij de molen van Bels– tegen
de Duitse grens ligt de 70 meter hoge
Galgenberg. Na een doodstraf werden
de lijken hier opgehangen ter afschrikking en waarschuwing voor vreemden
aan de andere kant van de grens om
hier niets uit te halen!

Marke Volthe
Marke Volthe ligt tussen Rossum en
Denekamp. Ook hierover is weinig
terug te vinden. In het midden van de
9e eeuw wordt het vermeld als Uuluht.
In het noorden van de marke over het
kanaal Almelo-Nordhorn heeft de walburcht, de Hunenborg gelegen. Deze
is waarschijnlijk in de 9e of 10e eeuw
verwoest. Restanten hiervan zijn met
enige moeite nog te vinden. Een kleine
100 jaar geleden zijn hier opgravingen
gedaan, waarbij de fundamenten en
een stuk muur zijn gevonden.
Twee in Volthe gelegen boerderijen
behoorden ooit ook tot de benedictijner
abdij in Werden ( zie boven).
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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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Van de wijkwethouder
De gemeente en Woningstichting
St. Joseph hebben vorig jaar besloten het Sluitersveld extra aandacht te
geven. Naast de fysieke impuls voor
de wijk is het belangrijk extra aandacht te geven aan sociale – en leefbaarheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld
problemen die ontstaan door werkloosheid, onderwijsachterstand, vrije tijdbesteding, opvang en zorg en veiligheid.
In een deel van Sluitersveld wordt al
hard gewerkt aan een gezamenlijke
aanpak.
Concrete maatregelen zijn: extra inzet
van jongerenwerk en een eigen plek
voor de jeugd bij de Trefhoek, de inzet
van een team Gezinsondersteuning, de
social sofa bij de Trefhoek, de aandacht voor activiteiten voor ouderen
in de Trefhoek en het plan om in het
najaar samen met wijkbewoners een
tijdelijke invulling te geven van braakliggende terreinen in de wijk.
Ook wordt gewerkt aan een gezamenlijke sociale wijkagenda. Die richt zich
vooral op de buurten Rumerslanden,
Wester-Sluitersveldlanden en
Ootmarsumsestraat e.o. Op 12 december vorig jaar en 20 maart j.l. zijn in de
Trefhoek twee bijeenkomsten gehouden met bewoners en organisaties uit
de wijk.

Daar zijn van die verschillende onderwerpen de belangrijkste aandachtspunten in beeld gebracht. Samen met
wethouder Mieke Kuik-Verweg heb ik
aan een groot deel van beide avonden
kunnen deelnemen. De grote betrokkenheid bij hun wijk van de aanwezige
wijkbewoners en organisaties die bleek
tijdens deze bijeenkomsten, heb ik
als zeer positief ervaren en zijn heel
belangrijk voor echte verbeteringen in
de wijk. Met de opbrengst van de twee
avonden zijn we volgens mij zeker in
staat om gezamenlijk de eerste sociale
wijkagenda voor het Sluitersveld te
maken.
In het najaar worden hiervoor vervolgbijeenkomsten georganiseerd, waarbij
wijkbewoners en organisaties welkom
zijn om mee te denken over hoe we
zaken kunnen verbeteren en wie of
welke organisaties een bijdrage kunnen leveren.

rug en heeft dat geleid tot een betere
doorstroming.
De aanleg van de parkeerstrook ligt
lastiger. We zijn daarover nog steeds
in gesprek met een aantal bewoners.
Natuurlijk zijn wij ook erg verheugd
met de –aanstaande– oplevering van
de Bachraan en de eerste woningen
van het complex St. Josephbuurt van
Woningstichting St. Joseph. Ondanks
het economisch zware tij, is het toch
gelukt deze fraaie complexen te realiseren. Ik ga ervan uit dat de toekomstige bewoners zich heel snel thuis
voelen in Almelo en op ‘Het Veld’ in het
bijzonder.
Vriendelijke groet,
Jan van Marle
Wijkwethouder.

Er gebeurt ongelooflijk veel in de wijk,
er is veel beweging. Op het moment
dat ik dit schrijf, volg ik de bewegingen
rondom de reconstructie van het kruispunt Ootmarsumsestraat/ Eskerplein
nauwgezet, evenals de eventuele aanleg van de extra –semi permanente–
parkeerstrook op die weg. Hopelijk is
de reconstructie inmiddels achter de

Feest in de wijk
Op vrijdag 8-11-2013 organiseert de
wijkcommissie Het Sluiterveld samen
met de wijkcommissie De Schelfhorst
de tradionele St. Maartensoptocht voor
de jeugd.
Er zijn twee startpunten: een bij
De Trefhoek en de andere bij De
Schelf. Beide tochten gaan naar het
Schelfhorstpark.
In het park krijgen de kinderen snoep
en drinken, terwijl er een leuke uitvoering te zien is.

de Roskampstraat en vandaar naar
het Eskerplein. Vervolgens richting
Chiel Detmerstraat, de optocht keert
dan terug naar de parkeerplaats van
bloemenschuur Koenderink en daarna
gaan ze naar de parkeerplaats van De
Trefhoek.
De kinderen krijgen dan een traktatie in
de vorm van snoep en drinken.

Op zaterdag 23 november is
St. Nicolaas weer op Sluitersveld.
De wijkcommissie zal deze dag niet
nalaten om Sinterklaas en zijn Pieten
te verwelkomen. De optocht begint bij
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Gratis Workshop Tai Chi (Pegasys MMA)
*Tai Chi Pegasys MMA is een moderne
westerse manier die Carlo Sahebzad
wil delen met iedereen.

Tai Chi is een eeuwenoude Chinese
bewegingskunst (traditie) die
zich kenmerkt door langzame
vloeiende bolvormige bewegingen.
De oefeningen zijn gericht op het
vergroten en het gelijkmatig laten
stromen van lichaamsenergie.
Kortom : het geeft je kracht,
soepelheid, energie, ontspanning
en zelfvertrouwen. Tai Chi heeft als
doel de vitaliteit en de gezondheid
te behouden en te verbeteren.
Thai Chi is voor iedereen toegankelijk.
De oefeningen kunnen aangepast
worden voor mensen met lichamelijke
energiebeperking.

Praktische informatie:
Open workshop van een uur
Datum: 10 oktober
Waar: locatie de Trefhoek
Tijdstip: 19.00-20.00
Opgave: voor 8 oktober bij
Margreet Bolhuis te bereiken
op tel: 06 - 10 04 24 63
Na afloop gezellig thee drinken met
gelukskoekjes en is er gelegenheid om
de workshop te bespreken.
Deze workshop wordt gegeven
door een ervaren instructeur: Carlo
Sahebzad.

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
Nettie van der Laan

......

Joop Kist
Apotheek Sluitersveld
Café Naphuis
Snijders Schoenen
Rabobank
HEMA
ANRO Goud
Lilly, baby- en kindermode
• Voetencentrum Twente
•
•
•
•
•
•
•
•
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Het idee is dat ook ik
de koers van de bank
bepaal.
Als klant van de Rabobank kun u lid worden.Zo
kunt u meedenken over ons beleid, onze
producten en diensten. Daarnaast kunt u ook
meebeslissen over onze rol in de samenleving. U
bepaaltzelf de koers van uw bank, voor u en uw
omgeving. Dat is het idee.

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

www.rabobank.nl/idee

Prettig wonen
in een leuke buurt

U vindt ze in alle wijken van Almelo. Kwaliteitswoningen van STJA. In allerlei variaties
en geschikt voor u en uw gezin. Bij winkels, scholen, speelvoorzieningen, buurthuizen
en sportcentra. Het zijn belangrijke voorzieningen voor u en uw gezin. Dat vinden
wij ook. Voor ons staat voorop dat u zich thuis voelt. Overal in Almelo.
Bel (0546) 87 58 00 of kijk op www.stja.nl
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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.
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tel. (074) 249 22 66
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Ootmarsumsestraat 300
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Donatie: Banknr.: 462041484
t.n.v. B. Striekwold
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