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

Sponsoren van de Wijkkrant Sluitersveld………………………

24

ADVERTEREN
•

•

•

•

•

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

Een lekkere Veldboer
VELDBOERTJE BIJ BAKKER KOOPMANS
Bakkerij Koopmans heeft zijn oorsprong in
Tubbergen maar heeft sinds een kleine twee jaar
een vestiging nabij het Eskerplein. Echte
Veldboeren zijn het dus niet, maar toch …

Van de redactie

Sinds enige tijd zijn er Veldboertjes te koop.
Veldboertjes? Ja, een Veldboertje is daar
een gebakje van hazelnotenschuim met een
bavaroisachtige hazelnoot-crèmevulling met
kleine stukje hazelnoot erin. Bovenop wordt
d.m.v. een sjabloon een Veldboertje afgebeeld.
Proefondervindelijk: het Veldboertje smaakt best.
In Tubbergen wordt het product ook verkocht en
daarbij moet vaak uitleg gegeven worden: zo
worden de Veldboeren bekend in de provincie! In
Almelo wordt zo ook de Tubbergse slof verkocht:
uitleg daarbij is niet nodig.
Nominatie
Bakkerij Koopmans is door het ROC Almelo
genomineerd voor het beste leerbedrijf in
Nederland in de categorie bakkerij. Ze zijn
inmiddels bij de laatste drie. Op 11 maart heeft
Herbert Koopmans in Gouda samen met de
andere twee genomineerden – uit Venlo en Brakel
(Gld.)- een presentatie. De einduitslag wordt op 8
april in Wageningen op de MBO-kampioenendag
bekend gemaakt.
Workshop
In de bakkerij in Tubbergen kan een workshop
‘bonbons maken’ worden gevolgd. Na het zien van
de dvd ‘de Cacaoteelt en cacao-oogst’ worden er
bonbons gemaakt, diverse soorten chocola
geproefd, giet je zelf vormen en maak je bonbons
af. Uiteraard is er gelegenheid tot het proeven van
bonbons en de
zelfgemaakte bonbons
mogen mee naar huis. Een
workshop duurt ca. 2 ½
uur en kost € 35,--. Meer
inlichtingen vindt u op
bakkerijkoopmans.nl .
Even een vraagje: al in de
winkel naar de prachtige,
handgemaakte
paaschocolade gekeken?
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’t olde Veld
het VELD van ALmeLO

Uw verhaal?

te zien zijn en gebruikt worden om jullie verhalen
boven tafel te krijgen.
In januari j.l. hebben we, in het kader van ons
project, een workshop op de basisscholen de Griffel
en Twijn gegeven. Hierin hebben we de leerlingen
gevraagd na te denken over hun toekomst in de
wijk en hiervoor als echte architecten woonvormen
te ontwerpen. Deze ontwerpen zullen ook de hele
week te zien zijn.
Op vrijdag 10 april vindt de prijsuitreiking plaats
voor het beste idee uit de workshop en zullen we de
week feestelijk afsluiten met een performance van
de Almelose verhalenvertelster Marianne.

Tot dan; Rob en Karin
Project : het VELD van ALmeLO
Periode : Di. 7 april t/m Vr. 10 april.
In de week van 7 tot en met 10 april zijn wij met ons Waar
: Theaterzaal, wijkcentrum de Trefhoek
project ‘het VELD van ALmeLO’ in de theaterzaal
Ootmarsumsestraat 247-249, Almelo
van de Trefhoek te vinden. We nodigen alle
Open
: Di. en WO. van 12.00 tot 18.00 uur
bewoners van het Sluitersveld uit om ons hier op 1
Do. van 19.00 tot 21.00 uur
van deze dagen te komen bezoeken en kennis te
Vr. afsluiting 14.00-17.00 uur
maken met dit project.
Toegang gratis
Informatie gevraagd!

Vorig jaar heeft de gemeente Almelo ons gevraagd Contact :
een plan te bedenken voor het Sluitersveld, in de
06-11640482 (Rob Koenders)
volksmond 't Veld.
06-30108908(Karin ter Waarbeek)
In ons project ‘het VELD van ALmeLO’ zijn we op
zoek gegaan naar het karakter van 't Veld dat wordt
gevormd door alle bewoners van het Sluitersveld in
het verleden, het heden en de toekomst.
VELDMIDDAGEN in het VELDHOES
We hebben veel historisch informatie in boeken
• Dinsdag 31 maart
- kaarten maken
over 't Veld gevonden en er zijn veel oude
Veldboeren die enthousiast en liefdevol vertellen
• Dinsdag 7 april
- frituurhapjes maken
over hun 'olde' Veld. Merkwaardig is dat in dit hele
• Dinsdag 21 april
- haken/breien
verhaal de jeugd en de nieuwe bewoners op 't Veld
nauwelijks genoemd worden en opvallend stil zijn.
• Dinsdag 28 april
- spelletjes
We kunnen ons niet voorstellen dat deze groep
geen verhalen en gekke anekdotes te vertellen
• Dinsdag 5 mei
- bloemstukje maken
heeft over het huidige en toekomstige Sluitersveld.
• Dinsdag 12 mei
- verhalen bingo
• Dinsdag 19 mei
- babbelen
Daarom roepen we langs deze weg de hulp in van
• Dinsdag 26 mei
- kaarten maken
ALLE huidige bewoners op 't Veld om met eigen
verhalen, persoonlijke foto’s en anekdotes naar de
• Dinsdag 2 juni
- oude foto’s van de
theaterzaal van de Trefhoek te komen.
wijk
Dit materiaal zullen wij gebruiken om een compleet
• Dinsdag 9 juni
- hapjes maken
en goed beeld van het karakter van
• Dinsdag 16 juni
- spelletjes
het Sluitersveld te krijgen om dit verder te kunnen
• Dinsdag 23 juni
- gedichten
verwerken in het eindresultaat van ons project.
• Dinsdag 30 juni
- babbelen
Van de tot nu toe gevonden informatie hebben we
een verhaal ve.rzonnen over Knie’nmie, (Konijnen
Mien) een smokkelaarster die op 't Veld geboren en
getogen is. Dit verhaal zal aangevuld met foto’s,
gebruiksvoorwerpen en beeldmateriaal over 't Veld
01-2015
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Dinsdag14 juli
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VERANDERINGEN BIJ FYSIOTHERAPIE
SLUITERSVELD.
De fysiotherapiepraktijk ‘Sluiterveld’ is
uitgebreid en vernieuwd. Meer ruimte was
nodig vanwege uitbreiding van de
behandelmethodes.
Senioren-fit
De oefenzaal is met 70 m2 vergroot, waardoor
onder begeleiding van een van de
fysiotherapeuten in groepsverband
oefentherapie kan worden gegeven. U kunt hier
o.a. meedoen aan ‘Medische fitness’ of
‘Senioren fit’ . Hierbij zijn groepen van zes, ten
hoogste acht personen met soortgelijke - kleine
of grote- beperkingen samen op een vaste tijd in
een vaste groep actief. Kleedkamers of douches
zijn niet aanwezig, zodat iedereen in
gemakkelijke kleding komt.
Kinderfysiotherapie
In samenwerking met het Kindercentrum
Geesteren (www.kindercentrumgeesteren.nl) is
erop twee dagdelen in de week de mogelijkheid
in Almelo voor kinderfysio. Hierbij zijn diverse
andere disciplines ondergebracht: logopedie,
ergotherapie en psychologie.
Wat verder mogelijk is.
Behalve ‘normale’ fysiotherapie wordt er ook
valpreventie gegeven, is er een beweegprogramma voor o.a. mensen met COPD of
Diabetes Mellitus. Erik Pol is ook geriatrisch
fysiotherapeut en Cybelle Hoonhorst hoopt dit
jaar haar specialisatie als bekkentherapeut af te
ronden. Voor Mensendieck en psychosomatische oefentherapie kunt u ook terecht.
Het team van Thuiszorg Zorgaccent SluitersveldMarkgraven heeft hier ook onderdak
gevonden. Mocht u problemen hebben
met uw voeten of schoenen dan is er
ook nog het spreekuur van een
orthopedisch schoenmaker.
Meer info kunt u vinden op
www.fysiosluitersveld.nl
01-2015
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Oud papier? Boekenmarkt!

De Schrijver van ‘t Veld

Misschien heeft u hen weleens gespot op
zaterdagochtend. De schrijver en haar
dochter. Voorheen met de armen vol oud
papier, nu een zwartgrijze bak met een
blauw deksel achter zich aan trekkend. Een
lege, stevige tas bengelt aan een arm. In
een jaszak rinkelt muntgeld.
Het is een kwestie van het nuttige met het
aangename combineren. De schrijver gunt
de Sint Jozefkerk graag de opbrengst van
het oud papier. Zelf was ze blij met de kliko
die de doos in het aanrechtkastje verving.
Daarom wandelt ze nu met bak en al naar
de parkeerplaats van de Sint Jozefkerk
waar het oud papier op vrijdag- en
zaterdagochtend van 9 tot 12 uur
ingezameld wordt. 52 weken per jaar staan
er stoere mannen klaar die de bak
overnemen en leegkiepen in de container.
Waarom ze vrijwel alleen op
zaterdagochtend te spotten zijn? Natuurlijk
moet de dochter naar school op
vrijdagochtend, maar toch is dat niet de
grootste reden. Het gaat om de
boekenmarkt!
Elke zaterdagochtend is er boekenmarkt.
Als het weer het toelaat tenminste.
Dozen vol met tweedehands boeken staan
te wachten op nieuwe lezers. Er is voor elk
wat wils. De dochter van de schrijver leest
zelfs onder het tandenpoetsen. Boeken
heeft ze nooit genoeg. Heel blij wordt ze
van oude uitgaves van de Olijke Tweeling
(die met een blauw/gele omslag). De
schrijver heeft een brede belangstelling en
01-2015

vindt ook altijd iets van haar gading. Wat ze
erg moeilijk vindt, is om boeken van
bevriende collega-auteurs te laten liggen.
Ze heeft het gevoel dat die boeken ‘gered’
moeten worden. Nergens voor nodig, want
deze boeken wachten gewoon op een
volgende lezer. Dat komt best goed.
Op de boekenmarkt loopt ook de lerares
Nederlands die er feilloos de boeken uit
pikt die van belang zijn voor haar
leerlingen. Ook loopt daar de man die oude
atlassen en landkaarten verzamelt. En de
vrouw die zo graag familieromans leest. En
de man die altijd naar detectives speurt.
Misschien loopt u er ook regelmatig, dan
weet u wat ik bedoel. Voor de prijs hoeft u
het ook niet te laten. Vijftig cent per boek
en drie voor een euro.
Wie weet treffen wij elkaar eens op de
boekenmarkt?
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Teunissen nieuw via email
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Er zit muziek in het Sluitersveld!

Een spetterend concert, met een groot orkest,
in het Sluitersveld, waar zo veel mogelijk
wijkbewoners plezier aan beleven. Daar wil HET
Symfonieorkest op woensdag 10 juni voor
zorgen. Hoe dat concert eruit gaat zien, dat
bepaalt de wijk samen met het orkest.
HET Symfonieorkest is het professionele, 65
man sterke symfonieorkest van en voor
Overijssel. Vorig jaar deed het orkest mee in de
Almelose stadsmusical ‘Van katoen en Nu’. Dit
jaar komt het orkest op bezoek in Sluitersveld.
Maar voordat het
hele orkest op 10
juni komt spelen,
duiken er in maart,
april en mei eerst
kleine groepjes
musici op in huiskamers, op scholen en op een
paar verrassende buitenlocaties in de wijk.
Doel van alle optredens is om wijkbewoners van
jong tot oud te verrassen met klassieke muziek.
En te laten merken hoe leuk, spannend en
ontroerend live muziek eigenlijk ook al weer is.
Want wie heeft er nu niet iets met muziek?

Bovendien willen de musici van het
Symfonieorkest graag uit de wijk horen, hoe het
concert op 10 juni eruit zou moeten zien om zo
veel mogelijk mensen een fantastische avond te
bezorgen.
De aftrap van dit project vond op 13 maart
plaats in het schoolgebouw van De Twijn en De
Griffel tijdens een muzikale maaltijd van
bewoners en orkestmusici. De volgende stap is
dat vier orkestmusici tussen 20 en 26 april drie
huiskamerconcertjes in de wijk geven. Eind mei
komen er musici op bezoek op twee
basisscholen en in e eerste week van juni
komen er vijf koperblazers naar de wijk om een
paar buitenconcertjes te geven. En op 10 juni is
er dus de finale, met het complete orkest.
Programma en plaats? Nog onbekend. Wie
daarover mee wil praten en denken kan contact
opnemen via:
aanmeldingen@hetsymfonieorkest.nl

BINGO bij De TREFHOEK
Op de volgende data wordt er weer een gezellige
Bingo georganiseerd:

KAARTEN bij De TREFHOEK
-

Vrijdag 24 april
Vrijdag 29 mei
Vrijdag 25 september

De bingo begint om 20:00 uur, u bent welkom
vanaf 19:15 uur.

01-2015

Op de volgende data wordt er een kaartavond
georganiseerd:
Dinsdag 21 april
Dinsdag 19 mei
Dinsdag 16 juni
Dinsdag 15 september
Het kaarten begint om 19:45 uur, u bent welkom vanaf
19:15 uur.
Voor inlichtingen kunt u bellen met Jenny Oonk o/d Dijk,
telefoon 0546 871324
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KIDS PLACE
Rode / roze of gewoon kool met een kleurtje?

Drijft een mandarijn?

Rode kool is natuurlijk een lekker soort groente. Je hebt
vast wel eens naar het kleurtje van de kool gekeken. Echt?
noemen ze dat nu rood?
Als dit rood is dan kun jij nog veel meer kleuren uit het sap
van de rode kool toveren. Dat doe je zo:

Nu het toch lente is heb je eigenlijk een goed excuus nodig
om met water te kunnen spelen.
Dit proefje geeft je een heel goede reden om een bak
water aan je ouders te vragen: Je leert er namelijk best
wat van!
Je gaat bezig met een mandarijn. Na afloop kun je hem
ook nog lekker opeten.

Vooraf:
Je gaat werken met rode kool, azijn en soda. Allemaal
redelijk onschuldige stoffen maar vraag bij dit proefje toch
de hulp van je moeder.
Rode koolsap kan lelijke vlekken geven. Doe vooraf een
schort om.
Omdat soda soms irriterend kan werken is het verstandig
om de soda door je vader of moeder aan het rode
koolsap toe te laten voegen.
Wat heb je nodig?
Een schort
Een rode kool
Azijn
Soda
Drie glazen
Een rasp
Een zeefje

Stap 1
Wat heb je nodig:
Een mandarijn
een afwasbak gevuld met water
Stap 2
Wat ga je doen.
Je plaatst de afwasbak in de gootsteen en vult deze
met water.
Je legt er voorzichtig een mandarijn in.

Wat ga je doen?
Stap 1
Rasp een stuk rode kool.
Doe de geraspte kool in een glas. Doe het glas zeker half
vol!
Noteer welke kleur de kool heeft/

Stap 3
Wat gebeurt er?
Maar nee je bent nog niet klaar!
Stap 4
Pel de mandarijn en leg hem nogmaals in het water.

Stap 2
Vul het glas tot de helft met water. De kool moet onder
water staan!

Stap 5
Wat gebeurt er nu?

Stap 3
Wacht een half uurtje. Het water moet de kleur van de
kool hebben opgenomen.
Giet dan het water met de kool door de zeef in het lege
glas
Welke kleur heeft het water?

Informatie:
Een mandarijn is natuurlijk zwaarder dan water. Maar het
stuk fruit heeft een zwembandje om. De schil van de
mandarijn is zo licht dat hij blijft drijven. Zelfs met de
vrucht erin. Pel je de mandarijn en leg je de partjes weer in
het water dan zinken ze. Ze zijn hun zwembandje kwijt!

Stap 4
Verdeel het gekleurde water over drie glazen.
Stap 5
Doe in 1 glas een paar druppels azijn bij het koolsap.
Welke kleur krijgt het sap nu?
Stap 6
!Vraag je vader of moeder dit te doen!
Doe in 1 glas een klein beetje soda bij het koolsap.
Welk kleur krijgt het sap nu?

01-2015
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Ondernemen op het Veld

DE BUURTAPOTHEEK
Deze keer ben ik op bezoek bij Mw. Anita
Gieswert – Hulleman. Anita werkte
jarenlang als apothekersassistente en
kreeg daardoor een bepaalde kijk op het
gebeuren. Ze zag, vooral door drukte, hoe
er dingen goed of minder goed gingen. Dat
laatste gaf haar vaak te denken.
Nieuw concept.
Samen met enkele collega’s, die net zo
dachten, kwam het idee tot een andere
aanpak. Het moest allemaal opener en
klantgerichter. Ze trokken de stoute schoenen
aan en startten vorig jaar een nieuwe apotheek
op de hoek van de St. Josephstraat en de
Ootmarsumsestraat, aan het Eskerplein.

Samenwerking.
Ze hebben een goede samenwerking met
apotheken in Albergen, Geesteren en
Mariaparochie. De apotheek wordt bemand
door een team van 7 dames: Anita, Ellen,
Monique, Loes, Nushik, Jeanette en Eline. Het
enthousiaste team heeft als voorlopig doel:
groeien naar een patiëntenbestand van circa
2500.
De redactie van de Wijkkrant Sluitersveld
wenst de dames veel succes!

Praktische verkeersproef door het Sluitersveld!
De praktische verkeersproef zal dit jaar plaatsvinden van13 tot en met 17 april 2015. Zo’n 600 á 700
leerlingen van diverse basisscholen zullen in deze week onder het toeziend oog van controleurs een route
van ongeveer 6 kilometer door de stad en voornamelijk het Sluitersveld fietsen.
Fietsen
Behalve het verkeersgedrag worden ook de fietsen gecontroleerd. Dit wordt gedaan door derde
jaarsleerlingen SDV (Sport Dienstverlening en Veiligheid) van het Noordik locatie Vriezenveen.
Vrijwilligers
Vrijwilligster Siny Bode woonachtig op het Sluitersveld tezamen met vrijwilligster Janny Schuilenburg vormen
als zo’n 15 tot 20 jaar de drijvende kracht achter de verkeersproef. Tezamen met 5 vaste vrijwilligers en
vrijwilligers geworven door de scholen kan deze verkeersproef ieder jaar plaatsvinden. Medewerkers van de
Gemeente Almelo regelen de bewegwijzering en zetten de route uit. De route wordt van te voren ook
doorgegeven aan de scholen zodat deze de route eventueel kunnen voor fietsen met de school of ouders.
Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft personeel beschikbaar om de vrijwilligers van koffie of thee te voorzien en een oogje in
het zeil te houden wat betreft de kinderen. Eventueel hebben ze ook dekens bij zich mocht het heel koud
worden.
Start
De opening van de verkeersproef, op maandagochtend, wordt zoveel mogelijk gedaan door de wethouder.
De scholen kunnen een wisselbeker winnen, als ze drie jaar achtereen gewonnen hebben mag de wisselbeker
behouden worden. De school die het vorige jaar gewonnen heeft, start het jaar erop.

01-2015
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De droom van de Trefhoek
Ons Jeugd- en Wijkcentrum De Trefhoek zou veel
meer kunnen betekenen voor de wijk en de
bewoners. Er zijn veel mogelijkheden via
samenwerking met groepen en organisaties uit de
wijk.
Er is nu een plan – zelf noemen zij het hun droom –
om een flinke sprong vooruit te maken.

Maar versobering van algemene voorzieningen
neemt de vraag naar die voorzieningen helemaal
niet weg.
Welke rol kan een wijkcentrum daar in spelen?
Het antwoord is : maatschappelijk ondernemen.
Een mogelijke oplossing is door ondernemerschap
te ontwikkelen vanuit maatschappelijke organisaties
en lokale overheden. Door het maatschappelijk
ondernemen is een gezonde samenleving
bereikbaar met minder middelen.
Wijkcentra kunnen vrijwilligers sterk ontlasten als er
in de wijk verschillende leerlingenteams uit mbo en
vmbo actief kunnen zijn. Deze leer-werkteams
leveren diensten die zijn wegbezuinigd en dus
alleen nog tegen betaling – in de zorg bijvoorbeeld –
verkrijgbaar zijn.
Voor degene die het kan betalen.

Een gesprek met het bestuur.
De Trefhoek heeft tot nog toe nooit gewerkt met
een meerjarig beleidsplan of visie.
Jullie deden gewoon wat gedaan moest worden. Wat
is er veranderd?
De situatie in de wijk is veranderd.
Er zijn veel hulpvragen in de wijk die niemand
oppakt. Officïeel is het beleid : je moet de
buurvrouw helpen. Onze koning draagt dat uit. Maar
hoeveel buurvrouwen helpen nou de buurvrouw?
Dat loopt lang niet overal in alle wijken.
Er zijn heel veel veranderingen in de maatschappij
waar de wijk een antwoord op zal moeten vinden. Er
komt een versobering van algemene (ook
gemeentelijke) voorzieningen.
Er ontstaat daardoor een gebrek aan vrijwilligers op
allerlei plekken.
Er is nu al gebrek aan stageplaatsen voor leerlingen
uit het beroepsonderwijs. Sommige studenten
kunnen hun studie amper afronden omdat zij geen
stage praktijk hebben doorlopen. De uitval onder
bepaalde leerlingengroepen is aanzienlijk.
Er zijn te weinig studie- en beroeps mogelijkheden
voor handvaardige beroepen.

Dat is nogal abstract. Zijn er al praktische
uitwerkingen?
Een voorbeeld uit de wijk zou centraal kunnen staan.
Bijvoorbeeld veiligheid voor bewoners en
ondernemers; ook in het verkeer. Daaraan kan een
leerlingenteam een bijdrage leveren.. Maar een
grote sportclub in een andere wijk zou ook van zo’n
team gebruik kunnen maken. Bij voorbeeld om het
verkeer te regelen bij een risico wedstrijd.
Ook grote sportaccommodaties hebben
verkeersregelaars nodig bij evenementen.
Het wijkcentrum kan een praktijktraining
aanbieden voor mbo/hbo leerlingen in de
betreffende opleidingsrichting. De trainer kan
iemand zijn met pensioen of werkloos geworden bij
een beveiligingsbedrijf of bij de politie. Die vraag en
het aanbod van leerlingen kunnen wij bij elkaar
brengen. Iedereen blij : de opleiding kan stagiares
een gewaardeerde stageplaats geven bij het
wijkcentrum, de veiligheidsbeleving van bewoners
en ondernemers neemt toe, wijkagent en
stadstoezicht worden gedeeltelijk ontlast. Om nog
maar niet te spreken van de voordelen voor onze
gemeente. In dit voorbeeld zal de praktijkbegeleider
ook afstemmen met de politie.

De behoefte aan veiligheid groeit.

01-2015

WIJKKRANT SLUITERSVELD

PAGINA 13-24

01-2015

WIJKKRANT SLUITERSVELD

PAGINA 14-24

Zoiets klinkt geweldig, maar zijn er ook
mogelijkheden op ander gebied?
Stel dat de plantsoenendienst uit geldgebrek
struiken en bomen zou moeten vervangen door
onderhoudsarme grasvelden. Dat gebeurt hier en
daar. Zo’n grasveld is saai om te zien en het is ook
jammer voor vele vogels die met de bomen ook hun
nestmogelijkheden kwijt raken. Wanneer stagiares
uit de groenopleiding hun stage zouden volgen via
De Trefhoek, kunnen zij onder leiding van een
deskundige vrijwilliger in de eigen wijk aan de slag.
Dat geeft hun een andere kijk op de eigen omgeving.
Zij leren in hun eigen wijk niet alleen een beroep,
maar leren ook participeren in de samenleving.
Werken in je eigen wijk geeft ook meer contacten :
als je jongeren uit de wijk aan het werk ziet voor de
deur, dan vindt iedereen dat mooi. “Kom even
binnen jongens, wil je koffie of liever fris”. Dat
brengt samenhang in de wijk, een soort van
dorpscultuur . Daar willen wij met meerdere partijen
aan werken. Ondertussen kan de plantsoenendienst
met de uitgespaarde uren toch nog wat bomen en
struiken handhaven. Dat is toch ook waar hun passie
ligt.
Nog een voorbeeld. Het kan ook in de sfeer van
klein onderhoud. Je zou een groepje kunnen maken
dat ons eigen gebouw een facelift geeft. Wij zouden
van de grote zaal heel graag de ramen weer open
maken zodat je naar binnen kunt kijken.
Een werkleider die de laatste tijd ontslagen is in de
crisis, die wil dat wel doen. En die zijn er in de wijk.
Het is niet ingewikkeld : nieuw kozijn op de plaats
van het oude, dat is het. De werkleider wordt dan
pratijkdocent in de opleiding. De leerlingen zijn trots
op hun prestatie, de wijkbewoners zijn blij met de
nieuwe uitstraling van het gebouw. Dit versterkt de
sociale samenhang in de wijk omdat het gebouw
samen met de wijkbewoners wordt onderhouden.
Ook in de zorg kan dit werken. Als je zou
samenwerken met een zorginstelling kunnen de
leerlingen aan de slag onder begeleiding van een
ervaren verpleegkundige die het heel leuk vindt om
een groepje mensen op te leiden. Die leerlingen
gaan dan niet de zorg van de professionals
overnemen, maar alleen datgene doen wat niet
meer betaald wordt door de zorgverzekeraar of uit
de WMO.
Wat voor de veiligheid en de zorg geldt, dat gaat ook
op andere werkzaamheden waar geen geld meer
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voor is. Dit is heel breed : onderhoud van wegen en
gebouwen; straatmeubilair en openbaar groen. De
die professionals daar werken krijgen meer tijd voor
andere zaken.
Zijn er momenteel al dingen in gang gezet? Werkt er
al iets ? Reeds gerealiseerd is de samenwerking van
De Trefhoek met een organisatie voor begeleid
wonen. Die organisatie is al gevestigd in de wijk,
onder andere met een huiskamer. Zij begeleiden
jongeren die een jaar lang oefenen met zelfstandig
wonen.
Een tweede project loopt al met buro Halt. Jongeren
komen een taak vervullen in het wijkcentrum onder
toezicht en begeleiding van de beheerder van De
Trefhoek. Ook komen er al enige tijd leerlingen
vanuit het praktijkonderwijs, die stage lopen bij De
Trefhoek.
Hoe zit het met de financiering? Kan dit wel uit het
gewone budget? Als de partijen in de stad goed
samenwerken, kan dit worden betaald door
bestaande budgetten slim in de zetten. Het kan
zonder daardoor anderen te benadelen. Daarvoor
zijn wij in gesprek met verhuurders, scholen, zorgen welzijnsinstellingen, de ondernemers, de
wijkcommissie en de gemeente.
Een presentatie van onze plannen aan
burgermeester en wethouders heeft groot
enthousiasme opgeleverd.
Wij verwachten dat een eventueel tekort
gefinancierd kan worden door de diensten van de
leerlingenteams naar draagkracht te laten betalen
door de klanten. Dat kunnen bewoners zijn, maar
ook organisaties in de wijk of in de stad. De grootste
kostenpost is het salaris van de wijkondernemer.
Dat zal gefinancierd worden vanuit de inkomsten.
Deze vorm van maatschappelijk ondernemen maakt
De Trefhoek tot een stagebedrijf op de plek waar
vroeger werkgevers betaald kregen om deze
diensten te leveren in de wijk. Waar stagiaires dus
vroeger ervaring gingen opdoen bij een bedrijf, gaat
dat nu bij ons gebeuren.
Hoe gaan jullie hier mee verder?
Dit is geen experiment of project : het is een nieuwe
infrastructuur, een nieuwe manier van werken. Door
het jaarlijkse aanbod van stagiaires,die wij het liefst
uit ons eigen stadsdeel zien komen, kunnen wij deze
methode op permanente basis invoeren. Daar moet
je een ondernemer voor aantrekken, een twintiger
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of dertiger. Die moet het “verkopen” aan de
bewoners in de wijk, aan de winkeliers, de
woningstichting en ook aan de politie enz.
Het vraagt wel een grote denkomslag bij alle
partijen. Maar ja, de grote veranderingen in
Nederland vragen hoe dan ook een grote
denkomslag. Aan Almelo gaat dit niet voorbij.
Wij zijn ondertussen bezig met het vinden van
aanloopsubsidies en het enthousiasmeren van
professionals in stad en regio, maar ook bij de
overheid.
Als er wijkbewoners zijn die met raad en daad willen
bijdragen aan dit programma, meldt u dat bij het
bestuur van de Trefhoek : tel.0546-861345 of mail :
beheerder@trefhoek.nl .
Wordt vervolgd!
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Nieuwe advertentie Jos Galgenbeld
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GESCHIEDENIS

Almelo in de 80-jarige oorlog en later
Het zijn wel allemaal oude teksten, je
moet even kijken naar wat er staat .
Het meest verbazingwekkend en wat
het eerste opvalt zijn de
familienamen. Namen van toen die
nu nog steeds veel voorkomen. Jan
Abbink, Jacob Boom, Gerrit ten Cate,
Trine ten Dam, Aaltje ter Horst, Jan
Goossens en dominee Johan Holtman, voorheen
pastoor.
Verder komen we ene Geert Wanschers tegen :
betrapt op het stropen van vis (1597). Bij de
stedelijke veeltelling van 1602 (ook toen al werd
er geteld) had pastoor Johan Holtrman de
meeste varkens. Pikant detail voor ons : uit de
gegevens blijkt niet of het de pastoor zelf was
of zijn zoon Jan. In het testament van de
pastoor in 1616 komen drie kinderen voor :
Johan, Berent en hun zus die trouwde met
Johan van Delden. Trouwens de pastoorszoon
Jan of Johan Holtman was geen gemakkelijk
heerschap. Op kosten van zijn vader genoot hij
een goede opleiding. Hij werd stadssecretaris,
maar daarnaast was hij ook bierbrouwer en
kroegbaas. In 1587 werd hij tweemaal
veroordeeld voor het gooien met bierkannen. In
hetzelfde jaar vertegenwoordigde hij zijn vader
voor het landgericht. Onduidelijk blijft om welke
kwestie het ging. Latere veroordelingen
betroffen illegaal brouwen van bier en
opnieuw een vechtpartij waarbij de drinkbekers
door de lucht vlogen.
De kleinkinderen van de pastoor konden er ook
wat van : Trine Holtman vocht met haar broer
Hendrik. Zij gingen elkaar te lijf voor het
raadhuis . Volgens ooggetuigen een heel
spektakel. Letterlijk staat er : “Daer is groot
geruchte van opgestaen”. Later, op 24

01-2015

oktober 1625 kreeg Trine het
aan de stok met Lubbert
Bruggenkate, ook deze keer
voor het raadhuis. “Zij
hebben zich onder elkaar
unlustige scheldwoorden
gegeven” . Lubbert schold van
hoer en zij troefde hem af :
beter hoer dan tovenaar. Daarop greep Lubbert
een stoel, want een beschuldiging van tovenarij
was destijds zwaar geschut en gevaarlijk voor
de beschuldigde. De stoel die werd hem
afgepakt. Voor de rechter verklaarde Trine dat
Lubbert haar met de vuist geslagen had.
Lubbert was de schoonvader van haar broer
Hendrik. Trine
was gescheiden van haar man en hertrouwd
met de dominee van Wierden, Abraham Nijhof
die ook bij de scheldpartij was. Volgens de
stukken wilde Nijhof met ontbloot mes Lubbert
te lijf gaan.
Dit alles peelt zich af in de tijd van de
reformatie : veel katholieken werden
protestant, pastoors werden dominee. Het ging
er woest aan toe.
Nederland kwam in opstand tegen Spanje.
Spaanse troepen trokken Twente binnen.
Twente moest een jaar lang voor driehonderd
paarden uit het Spaanse leger voer leveren.
Prins Maurits verjoeg de Spanjaarden in 1592
uit Oldenzaal.
Soldaten van beide partijen eisten
drank,voedsel en onderdak.
Over deze chaotische tijd later meer.
Bron : Cor Trompetter. Leven aan de rand van de republiek,
Almelo 1580-1700.
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Beste wijkbewoners,
Het voorjaar is naderende. De
sneeuw (goed, een beetje
dan!) weggeblazen, de kou
verdreven.
Met nieuw elan het voorjaar in.

Voor de gemeente en dus ook
voor u, breken spannende
tijden aan. Dit voorjaar, deze
zomer zal de Gemeenteraad
zich uitspreken over de taken
die de Gemeente de komende
jaren beslist wil blijven
uitvoeren en welke niet. Dat
kan gevolgen hebben voor de
dagelijkse praktijk in de wijk,
nu of eerst per 1 januari 2017,
maar of dat zo is en welke dat
zijn, kan ik nog niet overzien.
De kerntakendiscussie, zoals
dat heet, zal op 2 juli worden
afgerond, met een afsluitende
discussie in de Raad. O.a.
vanuit de Trefhoek wordt er
met ons meegesproken en
gedacht, hetgeen zeer wordt
gewaardeerd.
Dan in het nieuwe Stadhuis,
dat in de maand mei officieel
geopend zal worden. Inmiddels
zijn al een aantal vrijwilligers
uit de wijk het stadhuis wezen
bekijken.
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WIJKWETHOUDER
Zoals u elders in deze wijkkrant
hebt kunnen lezen ben ik erg
blij dat het Nederlands
Symfonie-orkest de wijk
aandoet. Dat is een eer en een
bijzonderheid, want slechts 4
van die sublieme orkesten uit
Europa hebben een bijdrage
ontvangen uit Brussel.
Zelf vergroot het hun
bekendheid onder het publiek,
maar veel meer nog wordt het
een kennismaking met de wijk
Sluitersveld en haar bewoners.
Dat gebeurt in een programma
met veel onderdelen.
Concerten op scholen, bij
mensen thuis, op een plein of
binnenplaats en natuurlijk de
“grande finale”op 10 juni.

Want zegt u nou zelf, weet u
nog een wijk die in NO richting
ongeveer 25 km.natuur
herbergt? Of een schitterend
wandelpark als overbuurman
heeft. ??
Het voorjaar is een uitgelezen
tijd om hiervan gebruik te
maken. Bewegen is gezond,
wandelen of fietsen, geniet
met volle teugen van al
hetgeen de directe omgeving u
biedt!!
Ik wens u heel mooi en zonnig
voorjaar en graag tot ziens op
een van de vele evenementen

Waar dat is, is nog niet
duidelijk, maar dat wordt
groots aangekondigd. Laat het
een bijzondere gebeurtenis
worden voor ons allemaal!!
Naar ik begreep staat er dit jaar
– vlak daarna in juni- ook weer
een grootse braderie op het
programma. Publiekstrekker
nr.1, die na een herstart 3 jaar
geleden, weer absolute allure
uitstraalt. Veel succes met alle
voorbereidingen!!!

Jan van Marle,
Wijkwethouder.

Ik ben een natuurliefhebber.
Zoals zovelen op het
Sluitersveld. Misschien zelfs
bent u daarom hier wil komen
wonen.
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NATUUR & WONEN
Hoe gezond is het voeren van de eendjes ?
Gezellig aan de hand van mama of opa oud brood voeren aan de eendjes.
Zo’n onschuldige bezigheid, zou je zeggen. Wat kan daar nou mis mee zijn?
Er is iets mis. Het is zelfs helemaal niet goed. Het brood is ongezond voor de eenden.
Ze kunnen er ziek van worden. Het brood is te vet en te zout. Ze worden er te dik van. En omdat ze hun voer in
grote hoeveelheden aantreffen, krijgen te weinig beweging. Wanneer ze twee jaar lang brood zouden eten,
overleven ze het niet. Ze worden dan niet ouder dan 2 jaar. Wilde eenden die nooit brood eten worden gemiddeld
15 jaar oud. Ooit is een eend van 29 jaar oud waargenomen. Bovendien gaan de eenden zich vervelen omdat ze
niets meer hoeven doen voor hun eten. In de zomer is er genoeg te vreten voor de eenden : gras en ander groen
bijvoorbeeld.
Al dat brood trekt ook andere vogels aan zoals meeuwen en duiven. Die maken veel rommel in de wijk: ze gaan
overal op zoek naar eten, ze halen zelfs prullenbakken leeg. Behalve ongewenste vogels overdag komen er ook
nachtdieren bij het overgebleven brood. Met name ratten. Ratten zijn onhygiënisch en zij kunnen ziektes
verspreiden. Eendjes voeren in de zomer, daar doe je niemand een plezier mee. Je kunt er beter niet aan
beginnen. Bijvoeren in de winter mag natuurlijk wel. Alleen moet je ze dan geen brood geven, maar
kippenopfokkorrel uit de dierenwinkel.
Dit verhaal is in verkortte vorm overgenomen uit De ProveNieuws, uitgave van de bewonersvereniging
Provenierswijk. De Provenierswijk ligt achter het centraal station. Daar is veel water in de vorm van singels en
vijvers. Daar is ook een gemaal. Overal zijn eenden, meeuwen en waterhoentjes en ganzen. Sinds de eenden
minder brood krijgen, zijn er flink wat vertrokken naar elders. Het gras langs de waterkant is wel veel schoner.

Onderhoudsplan voor duplexwoningen Canadahof en Derk Smoeslaan
Dit voorjaar start het onderhoud aan de 45 duplexwoningen aan de Canadahof en
Derk Smoeslaan. De bewoners hebben vorig jaar een onderhoudsplan aangeboden gekregen van STJA. Na een
gezamenlijke informatieavond hierover hebben de projectleider en opzichter van het project een huisbezoek
gebracht aan de bewoners die zich hebben aangemeld. Daarin werd het onderhoudsplan toegelicht en de wensen
voor een eventuele comfortverhoging geïnventariseerd.
Basiswerkzaamheden
De basiswerkzaamheden die worden uitgevoerd zijn buitenschilderwerk, onderhoud en reparatie van de
trapopgangen en het vernieuwen van de badkamerinrichting. Daarnaast wordt het noodzakelijke
verhuurdersonderhoud uitgevoerd. Welke werkzaamheden dat zijn, verschilt per woning. Voor de uitvoer van de
basiswerkzaamheden en het verhuurdersonderhoud hoeven de bewoners niet te betalen.
Keuze voor extra comfort
Kiezen de bewoners voor een comfortverbetering van hun woning, dan staat daar een huurverhoging tegenover. Er
zijn meerdere mogelijkheden aangeboden. Onder meer het plaatsen van een cv-installatie, het aanbrengen van
isolerende beglazing in de slaapkamers en het vernieuwen van de entreedeur. De bewoners van de
benedenwoningen met een ‘oude’ badkamer is nog een extra mogelijkheid geboden. Als ze dat wensen, kunnen zij
de badkamerinrichting laten vergroten.
Afronding deze zomer
Naast het onderhoudsplan zijn er ook werkzaamheden
uitgevoerd aan de woonomgeving. De achterpaden en zijpaden
van zowel de duplexwoningen als de naastgelegen eengezinswoningen zijn in 2013 vernieuwd. Vorig jaar is een nieuwe
toplaag op de paden aangebracht. Naar verwachting zijn de
onderhoudswerkzaamheden van de duplexwoningen in
juli van dit jaar afgerond.
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De juf

HAVO moet of mag het misschien ietsje minder?
Vanmorgen ben ik vroeg in het lokaal. Even de tafels
recht zetten, computer opstarten en de boeken voor
de kinderen klaar leggen. De bel gaat nog lang niet. Ik
kan het dus lekker rustig aan doen. Of heb ik mij
vergist? Een beetje bedremmeld staat Sam in de
deuropening. Op mijn vraag of ik mij in de tijd heb
vergist glimlacht hij netjes en schud zijn hoofd. Nee
hij kwam eerder omdat hij iets wilde vragen. Of dan
kan?
Ja natuurlijk dat kan altijd. Sam pakt ergens uit zijn
tas een briefje dat duidelijk niet door hem is
geschreven. Eigenlijk, zegt Sam, mijn moeder wil wat
vragen.
Met krachtige letters en in duidelijke taal staat
geschreven dat de onvoldoendes van haar zoon haar
niet kunnen bekoren en of ik daar maar snel wat aan
wil doen.
Sam en ik kijken eens naar het briefje. Hij zegt zelfs
"sorry mevrouw". Terwijl ik nog druk nadenk over
hoe dit nu goed op te pakken zie ik ineens dikke
tranen.
U moet weten dat Sam en ik al tijden heel erg hard
werken voor mijn vak. Hij zit vooraan. Krijgt extra
hulp. Soms een stuk extra uitleg. We oefenen met
extra vragen en ondanks al het harde werken lukt het
gewoon niet.
Ook bij de andere vakken werpt het harde werken
geen vruchten af.

Sam loopt op zijn tenen en het enige wat hij doet is
leren en werken. Voor spelen en lol is er geen tijd
meer. In plaats van een vrolijke tiener staat er een
afgetobde jongeman van 14 jaartjes jong voor mij.
Sam is een leerling die heel graag wil. Ontzettend
hard zijn best doet en op dit moment nog veel liever
eens beloond zou worden voor dat harde werken. Hij
wil zo graag zijn ouders een plezier doen door op de
HAVO te blijven.
Inmiddels hebben we het ook wel eens over
afstromen gehad. De voors en tegens op een rij gezet.
Soms is het beter om eerst een stapje terug te doen.
Lekker in je vel te
zitten en op een
prettige manier een
mooi diploma te
halen.
Sam wil zelf graag
naar het GTL.
Een opleiding gaat toch om het welzijn, welbevinden
en de toekomst van het kind? Niet om zijn ouders?
Soms wordt dat even vergeten.
Na een aantal goede gesprekken met de ouders en
Sam komen we eruit: er is niks mis met GTL. Wel met
een verdrietig jongetje van 14 jaar. Een goede
toekomst bouw je op een goede basis. Een goede
basis begint bij een kind dat stevig in zijn schoenen
staat.

De juf.

DE TREFHOEK
Op zondag 12 april van 11:00 toto 15:00 uur organiseert de Wijkcommissie
Sluitersveld in samenwerking met wijk- en jeugdcentrum De Trefhoek een gezellige
rommelmarkt.
Kramen voor deze markt zijn te huur voor de prijs van € 17,50.
Voor inlichtingen en/of het reserveren van een kraam kun u
na 18:00 uur bellen met Paul Jansen 064823396
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DE TREFHOEK
UITLEEN SPULLEN VOOR WIJK- EN STRAAT EVENEMENTEN

Voor wijk- en straatevenementen in de wijk kunnen wijkbewoners een aantal spullen lenen van de
Wijkcommissie Sluitersveld. Het gaat onder andere omparytenten (3x3 of 3x6), zijwanden, tafels, stoelen,
heater, geluidsapparatuur en zelfs een geweldig springkussen.
Deze zaken worden gratis uitgeleend. Er wordt wel een waarborgsom ter hoogte van 10% van de waarde van
de spullen, met een maximum van € 250,00 gevraagd. Na afloop wordt van de waarborgsom 10% ingehouden
om de kosten voor het onderhoud van de spullen te dekken. Ook daar geldt een maximum van € 25,00.
Voor inlichtingen of het lenen van spullen kunt u bellen met:
Jan Pezie 0546 862465 of Johan Oude Weernink 0546 865358

DE WIJKKRANT WORDT GESPONSORD DOOR WINKELIERSVERENIGING SLUITERSVELD!
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Apotheek Sluitersveld
Bakker Leo
Bakkerij Koopman
Barber Shop
Bart’s snelbuffet
Beter horen
Blokker
Buurtapotheek
Almelo
De Bloemenschuur
Dobey
Drogisterij Hondebrink
Expert

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

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

Hebt u een idee voor onze
Wijkkrant?

Denkt u ook een bijdrage te kunnen leveren
aan de Wijkkrant Sluitersveld, of heeft u een
belangrijk of interessant onderwerp voor het
volgende nummer laat het ons dan even
weten. Ons redactielid Harrie van Workum
staat u graag te woord en kan u eventueel
behulpzaam zijn.
We zijn ook per mail bereikbaar:
wijkkrantsluitersveld@gmail.com
04-2014
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Mitra
Naphuis café
PB fashion & shoes
Plus - Eskerplein
Poelier Ten Velde
Reefman Electro
Rick's Flowers
Shoeby Fashion
Smelt Kappers
Smit Faunaland
Smit Tweewielers

REDACTIE
Nettie van der Laan
Marjolein Sterken
Harrie van
Workum
Brigitte Boers
Ben Striekwold
Jos Galgenbeld
Jan Pezie
Joukje van Roekel
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Snijders schoenen
Ter Stal mode
The Read Shop-van Roekel
Tibbe Bloemsierkunst
Top 1 Toys
Tuunte Fashion
Vistaria Schaap
Voetencentrum Twente
Woudstra
Zuivelhoeve

telefoon

voorzitter
redactielid
redactielid

49 04 06
86 75 77
49 23 92

notuliste
penningmeester
fotograaf
corrector/
advertenties
vormgeving

49 00 72
47 35 55
86 13 10
86 24 65
60 48 32
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