WIJKKRANT

Editie herfst 2018

SLUITERSVELD

Heropening Buurstede
Stolpersteine Sluiskade
Het nest van de duif

Inhoudsopgave
Van de redactie				
3
Torentje van Hedeman			
3
Multidoelgroepwoningen St. Josephbuurt 5
Van de Wijkwethouder,			
7
Het nest van de duif			
9
Bewoners Sluiskade NZ sponsoren
één Stolperstein				11
Zorgen is een werkwoord			
13
Column Kindcentrum Sluitersveld		
15
Activiteiten van Kindcentrum 		
17

Heropening en jubileumfeest Buurstede
18
Wijkagent				21
Wijkcommissie				23
Namibië.				25
Renovatie Rumerslanden in volle gang
27
Recept om zelf zoutdeeg te maken
29
Sponsoren:				30

ADVERTEREN
U kunt in dit blad
adverteren op een
hele -, halve - of
kwart pagina.
Advertenties
worden per
jaargang
vastgelegd en
dienen digitaal
aangeleverd te
worden. Voor de
deadline – zie
colofon- kunnen
deze gratis
gewijzigd worden.
Contact: Jan
Pezie, t:862465
Copy
aanleveren:
Wilt u copy
aanleveren, dan
graag onopgemaakte tekst en
de foto’s apart als
fotobestand (jpg,
tiff,ed.)
Ook PDF opgeslagen voor drukwerk
is een optie.
Alleen foto’s van
goede kwaliteit
worden
geplaatst.

2

Van de redactie
T IS WEER VOORBIJ, DIE MOOIE ZOMER ...
“Die zomer die begon zowat in mei”, ja, Gerard Cox kon zijn liedje zo voor dit jaar gemaakt
hebben! De avonden waren heerlijk, maar die hete dagen! Zelfs in huis was het ‘s avonds
nog knap warm. Nu, begin oktober, hebben we alweer zomerse dagen van meer dan 25 graden. Waar blijft de herfst? Je ziet dat de natuur van slag is, de platanen aan de Ootmarsumsestraat lieten hun schors half juli al los! In tuinen zie je veel bruine heesters en planten. Op
Gardeners World (BBC) gaf men het advies de planten en heesters af te knippen: grote kans
dat ze weer uitlopen. En zowaar het hielp bij veel planten, ook de rododendrons werden geknipt, nu is het wachten tot het voorjaar voordat te zien is of ze de droogte overleefd hebben.
Vroeg mij in (sub)tropische landen wel eens af of ik er zou willen wonen wat temperatuur betreft,
dacht toen al van niet, maar nu weet ik het zeker. Geef mij ons kikkerlandje maar met z’n herfststormen en regendagen, de winter met zijn kou en sneeuw. En dan het voorjaar waarin allerlei kleuren
groen aan bomen en struiken verschijnen, bollen en planten weer boven de grond komen, dan is het
toch een feest om te zien? Maar eerst is er de - hopelijk geen hete- herfst.
In de wijkkrant kunt u veel lezen over onze wijk, over gebeurtenissen, achtergronden en activiteiten. Zo gaan de Rumerslanden een drukke herfst tegemoet, wordt daar hard gewerkt aan vijvers en
straten, iets dat veel (vracht)verkeer met zich meebrengt. Aan de St. Josephbuurt wordt de laatste
hand gelegd. De wijkcommissie heeft weer activiteiten op de rol staan, o.a. het Sint Maartens- en
het Sinterklaasfeest.
En zo is er in het Sluitersveld altijd wat te doen!

Torentje van Hedeman
Het slaan van de klokken in deze toren,
Dat is al sinds mijn jeugd te horen.
In stilte tel ik de slagen, waar je op vertrouwen kan.
Het is het mooie torentje van Hedeman.
Vier klokken, aan elke zijde één.
Voor vele veldboeren een bekend fenomeen.
Een rijke historie, de klok verteld.
En dat onder de rook van het Sluitersveld.
De tijd staat geen seconde stil, en de wijzers
geven aan.
Om toch zo af en toe, eens heel even stil te
staan.
Stil staan bij het leven, herinneringen ophalen zo nu en dan.
Dat gebeurde mij vanochtend bij het zien
van torentje van Hedeman.
Auteur: Manuela van Dusschoten.
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Multidoelgroepwoningen St. Josephbuurt
In de St. Josephbuurt in de wijk
Sluitersveld zijn acht nieuwe
multidoelgroepwoningen gebouwd voor de verhuur. Daardoor
zijn ze ideaal voor senioren en/
of minder valide bewoners maar
ook gezinnen kunnen hier goed
uit de voeten.

Wij b

ezorg

De bouwfase
De eerste nieuwbouwwoningen
in de nieuwe St. Josepbhuurt
zijn eind 2013 betrokken door de
huurders en eigenaren en begin
2014 is de eerste fase van de
nieuwe St. Josephbuurt officieel
geopend. De tweede en laatste
bouwfase wordt nu voltooid door
de bouw van 60 woningen door
bouwkundig aannemer Goossen
Te Pas Bouw.  Het grootste deel
van de tweede fase nieuwbouwwoningen wordt te koop aangeboden. Acht woningen worden
gebouwd voor de sociale verhuur.

Bestel je
boodschappen
op plus.nl

en oo

k!!

De huurwoningen
De huurwoningen zijn tweeonder-een kappers en hebben
alle faciliteiten op de begane
grond. Naast de woonkamer met
open keuken ligt op de begane
grond een badkamer en een
grote slaapkamer. Op de verdieping liggen nog eens twee
kamers (slaapkamer en bergruimte) en een apart toilet. De
woningen hebben een kleine tuin
met een berging.

Snackbar Ardy
Tel. 0546-861286
Ootmarsumsestraat 298
Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - za 8.00 - 21.00 | zo 12.00 - 18.00

Elke dag van 12:00 tot 23:00 u geopend

Schuldink / Eskerplein 11 // 7603 WH Almelo // T: 0546-492858
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plus.nl

meeste nieuwe huurders
hebben zelf de kleuren kunnen
kiezen voor de keuken en badkamer en zo hun eigen smaak
kunnen bepalen.

Wijk en architectuur
De nieuwe St. Josephbuurt
ademt de sfeer uit van een tuindorp. Aan elk huis is iets aparts
te ontdekken en dat maakt elk
huis uniek. In de architectuur
zijn veel karakteristieke elementen te vinden die refereren
aan de jaren dertig. Naast de
aandacht voor de architectuur
van de woningen is ook de
woonomgeving met zorg ontworpen. Bijzondere elementen
in de wijk zijn de erfafscheidingen en de gemetselde bergingen. Naast de St. Josephbuurt
ligt het drukbezochte Eskerplein met een grote variatie aan
winkels. Op loopafstand ligt het
groene buitengebied met de
bossen van de Gravenallee en
het kanaal Almelo-Nordhorn.

Oplevering september
De acht woningen zijn allemaal verhuurd en worden naar
verwachting opgeleverd in de
maand september 2018. De
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Deze combinatie biedt een
mix van levendigheid en rust
voor de bewoners. Een mooie
wandeling via het historische
Linkerbruggetje en door de
grafelijke bossen van Huize Almelo leidt ze naar het stadshart
van Almelo.

Van de Wijkwethouder,

ALLEEN GELDIG BIJ: ALMELO CENTRUM, GROTESTRAAT 66 & ALMELO HEDEMAN, OOTMARSUMSESTRAAT 274

20%

Vul in, knip uit en kom naar de winkel!
Email:

KO R T I N G Plaats:
OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE*

*Geldig op 1 artikel uit de gehele speelgoedcollectie m.u.v. afgeprijsde actie-,
sale- & budgetartikelen, boeken, cadeaubonnen en reserveringen. Deze bon is
geldig t/m 25-11-2018. Korting is niet online en in combinatie met andere acties
geldig. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel. Bij het invullen van deze bon
geeft u automatisch akkoord voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

6

Het is alweer even geleden dat
ik de column voor deze prachtige wijkkrant mocht verzorgen. Toen vertelde ik u dat ik
inmiddels al aardig mijn draai
had gevonden als wijkwethouder voor het Sluitersveld, maar
dat de verkiezingen weer voor
een ander beeld lees- wethouder-zouden kunnen zorgen.
Alweer enige weken toon ik
mij zeer verheugd u te kunnen
vertellen dat ik ook voor deze
Collegetermijn uw Wijkwethouder mag zijn.
Ik heb ’t Veld’ en haar bewoners
al indringend leren kennen. En
dat wil ik graag voortzetten.
De plannen om voor de kinderen in het Sluitersveld iets te
kunnen betekenen leefden bij
mij vanaf het moment waarop ik
hier mijn inzet mocht tonen.
Vorig jaar hebben we het Huttenland naar hier gehaald, dit
jaar heeft Avedan ( voor velen
nog Scoop , maar dit is de juiste
nieuwe naam) een prachtig
programma ingericht. Vrijwel
elke dag een op de kinderen
afgestemd programma op
het aangelegde zandstrandje
tussen de Verzetslaan en van
Doorenstraat. Zelf heb ik nog
een verhaal “voor het slapen
gaan” mogen voorlezen, net als
bijv. de wijkagent, een schrijfster en andere veelal bekende
buurtbewoners. Ontzettend leuk
om te doen!!
Ook het Sportbedrijf heeft een
prima bijdrage geleverd. Bewegen is ook voor jongeren heel
belangrijk in dit digitale tijdperk!
Via het IKC ( afkorting van
Integraal Kindcentrum) steunen
we ook alle initiatieven die het
Letterveld ihkv. de Gezonde
School opzet. De Daily Mile (de
dagelijkse afstand) bijvoorbeeld.
De kinderen gaan voor de les
eerst een parcoursje afleggen
om de nodige beweging op te

doen. Als je dat met enige regelmaat doet, helpt dat fit te blijven.
Het kan ook een stimulans zijn
om zelf de actieve sport te gaan
beoefenen.
We gaan ook onverschrokken
door met de uitvoering van
‘Almelo Waterstad’, voor u de
plannen vwb. de vervanging van
de riolering en waar mogelijk ook
de aanpak van andere knelpunten
in de straat of omgeving.
Daarover is ook uitvoerig contact
geweest met de meest betrokken
buurtbewoners en dat blijven we
ook steeds doen. Soms hebben we de plannen ook kunnen
aanpassen nav. opmerkingen of
wensen uit de buurt. Elders in
deze editie kunt u daar meer over
lezen.
De komende tijd zal ik mij ook
weer met volle overgave inzetten
voor uw wijk, in alle opzichten.
Het nieuwe College heeft zich ten
doel gesteld nog meer dan voorheen, te luisteren naar bewonerswensen of –ideeën.
Ik sta daar steeds voor open, al
kunnen we niet alles realiseren.
Hebt u suggesties voor de wijk,
meldt ze bij de u waarschijnlijk
wel bekende Leonie Schippers
van Avedan ( l.schippers@avedan.
nl) of Wim Izaks (w.izaks@almelo.
nl) als stadsdeelambtenaar voor
het steeds mooier wordende
Sluitersveld.
Tot slot nog een tip! Maak eens
mooie wandeling door de prachtig kleurende grafelijke bossen
aan de overzijde van het kanaal. U
woont op een unieke plek!!!
Alex Langius,
Wijkwethouder.
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Het nest van de duif
Wonen met gastvrije zorg die bij u past
Als u niet meer thuis kunt wonen omdat
intensieve zorg nodig is, dan is wonen in
één van onze kleinschalige huizen een
vertrouwd en comfortabel alternatief.
Met persoonlijke aandacht, begeleiding en
betrokkenheid bieden we kwalitatief goede
zorg in een huiselijke omgeving met
geborgenheid en veiligheid.
’t Nieuwland – Villa de la Porte – Villa Verde

Ootmarsumsestraat 385
7603 AH Almelo
0546-861207

www.langlevethuis.nl

De Gors 7,
7609 DZ, Almelo.
0546-539688

Duiven maken niet veel werk
van hun nest.
Ze gooien wat takjes op een
richel,een luifel of een rolluik ergens aan een gebouw. Die komen
kris kras over elkaar, ongeveer zoveel dat de eieren er waarschijnlijk
niet af zullen rollen. En dat moet
het dan worden. Komt het nest
in een boom dan werken ze net
zo. Ze zoeken een vorktak die een
beetje vlak ligt of een plek waar
drie of meer takken ontspruiten.
Daar hetzelfde recept. Met dit
verschil dat boomtakken heen en
weer zwiepen bij harde wind. Menig nest waait met eieren en al uit
de boom. Een enorme energieverspilling. Maar na zo’n mislukking maken ze een nieuw nest.
Behalve grote en kleine takken
is er geen ander bouwmateriaal.
Duiven maken geen bekleding
van veren, resten wol of aangesmeerde klei. Allemaal zaken
waarmee andere vogels hun nest
verbeteren en veiliger maken voor
het broedsel.
Duif op het Sluitersveld
De platanen aan de Ootmarsumse straat krijgen elk voorjaar een
snoeibeurt. Alle dunne takken
van het vorig seizoen worden
weggehaald. Uit de kale knobbels
die overblijven groeien elk jaar
vele jonge spruiten. De boom
groeit minder hoog, d e kruin
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blijft compact en er komen geen
lange takken. Bladval in dakgoten
die dan weer verstopt raken is
verleden tijd.
Een week na de snoei is er nog
geen blad te zien maar wel al
nestbouw van duiven. Over
een straatlengte van 200 meter
hebben zeker wel 8 duivenparen
een plaatsje gevonden. Ook als
ze eieren gelegd hebben, ligt het
nest vaak nog open en bloot in het
zicht van eksters, kraaien en ander
gespuis. Toch houden die duiven
hardnekkig vol en ook met resultaat. Achteraf bezien zou het ook
kunnen zijn geweest, dat de duiven
al voor de snoei met nestelen waren begonnen. In dat geval zijn de
beschermende takken boven hun
kopjes weggenomen. Maar dan
blijft het nog onbegrijplijk dat zij op
die kale stompen zaten te kijken.
Een van verre zichtbare plek waar
de aanwezige kraaien en eksters in
gedachten al lekkere jonge duiven
zagen opgroeien. In zo’n geval zijn
duiven buitengewoon dapper. Een
vermetele aanvallende ekster zag
ik ooit eens op de vlucht gejaagd.
De jongen worden op het nest
intensief beschermd doordat een
ouder er lang (boven)op blijft zitten. Dan zie je een volwassen duif
met links en rechts een kinderkopje onder de vleugels. Ook als
de jongen “te groot” worden zal
een ouder er nog vaak bij zitten.
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Eenmaal uitgevlogen beginnen
de jongen al snel zelf eten te
zoeken. Na een paar dagen zie
je alleen nog de ouders die zich
een week later alweer opmaken
voor het volgende broedsel.
Een duif kan drie keer per jaar
broeden, meestal 2 eieren per
keer. De broedtijd is 16 tot 17
dagen, De late legsels zijn in
de regel succesvoller doordat
in het voorjaar meer eieren en
jongen ten prooi vallen aan
roofvogels of ander gespuis.
De meest kale en onherbergzame plek voor een nest zag ik
jaren geleden in het centrum
van de stad Groningen. De keuze was gevallen op een televisie
antenne. Die had je toen nog.
De horizontale staafjes als fundering van een slordig hoopje
hout. Het was geen succes zo
vlak bij de vismarkt. Daar zwierven altijd meeuwen rond. Die
duif is niet verder gekomen dan
het leggen van een paar eieren.

Bewoners aan de Sluiskade Noordzijde sponsoren één Stolperstein

Door bijzondere omstandigheden zijn de bewoners aan de
Sluiskade nummer 136, 138,
140, 142, 144 en 146 in contact gekomen met de Stichting
Levend Verleden Oost Nederland.
Deze huizen aan de Sluiskade
NZ zijn van “voor de oorlog”.
Het blijkt dat op nummer 140
een Joodse familie woonde die
gedeporteerd is in 1942. Het
ging om een vader Lodewijk ter
Brink, een moeder Judith ten
Brink-Cohen en hun kinderen
Melia en Alex.
Moeder en de kinderen zijn
vermoord op 22 oktober 1942,
vader mocht een maand langer
leven en overleed in november
1942.
Ter nagedachtenis en opdat
wij nooit vergeten, zijn er op
8 april jl., op het trottoir voor
het huis waar zij woonden vier
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Stolpersteine geplaatst. De
buurt vindt het eervol dat deze
plechtigheid aan de Sluiskade
plaatsvond.
Maar daar willen de bewoners
het niet bij laten! Nog niet voor
alle huizen van gedeporteerde Joodse families uit Almelo
liggen Stolpersteine. Daarom heeft de buurt unaniem
besloten om gezamenlijk één
Stolperstein te financieren. Volgend jaar april zal de legging
plaatsvinden op een nog nader
te noemen adres. Opdat wij
niet vergeten!
Wat zijn Stolpersteine?
Het idee van Stolpersteine is
afkomstig van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Op het
trottoir voor het huis waar het
slachtoffer het laatst in vrijheid
heeft gewoond, wordt een Stolperstein geplaatst. Je struikelt
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als het ware in gedachten over
de geschiedenis. In Almelo is
onder auspiciën van stichting
Levend Verleden Oost Nederland een werkgroep gestart die
het plaatsen van Stolpersteine
mogelijk maakt.

Zorgen is een werkwoord
Er wordt wat van mij verwacht als juf. Elke 45 minuten opnieuw vertrouwen 28 ouders hun kind eventjes aan
mij toe. Ik moet ze wat leren. Het liefst over de geschiedenis. Eigenlijk moet ik ervoor zorgen dat ze voor
mijn vak een fijne 7 staan op hun rapport. Daarmee zijn dan de zorgen van de meeste ouders en kinderen
opgelost.
Daarnaast is er een klas aan mij toevertrouwd. Ik moet ze door dit jaar heen loodsen. Bij 80% van de kinderen gaat dat bijna vanzelf. Even bijsturen. Soms wat afremmen en bij een enkeling is de gaspedaal pas
tegen het einde van het schooljaar gevonden maar met een flinke inhaalrace weten ze dan nog net, met de
hakken over de sloot, naar het volgende schooljaar te komen.
Die 20% daar zijn andere zorgen over. Geen cijfers maar anders.
Want ja, wat doe je als je een kind in de klas hebt waarvan de moeder geen fiets kan laten repareren? Want:
geen geld. Het gezin zit in de schuldsanering. Het jochie komt bezweet aan op school na een lange wandeling en dan rol je in het volgende probleem. Wat doe je wanneer dit jochie stinkt? Benoemen? En dan? Als
je erachter komt dat hij zijn eigen was moet doen en eigenlijk wel een moeder heeft maar er toch ontzettend
alleen voor staat?
Wat doe je wanneer een jochie in de klas aan alles laat zien dat het slecht met hem gaat? Zijn ouders zijn
tijdelijk eventjes uit elkaar en het jongetje blijft hopen dat het nog goed gaat komen. Een jaar lang zie je hem
vechten met de onzekerheid. Papa en mama komen trouw op de ouderavonden en telefonisch is er veel
contact. Ze willen graag dat hij overgaat. Beseffen niet dat de situatie waarin het kereltje zit hem zo depressief maakt dat hij letterlijk geen plek in zijn hoofd heeft om te leren.
Dat zijn wezenlijk andere zorgen. Natuurlijk zorg je voor alle kinderen in je klas. Helpen plannen, motiveren,
een beetje afremmen en soms een figuurlijke schop onder het achterwerk. Maar voor deze kinderen zorg je
toch iets meer. Want gelijke kansen bestaan op papier. De omstandigheden maken of een kind de kansen
die hij krijgt ook kan benutten. Die omstandigheden zijn niet eerlijk. Soms word je dan even met de neus op
de feiten gedrukt. Stilstaan en doorgaan. Net als in de echte wereld.
De juf

▲

Cv ketel
onderhoud Service

▲

Vervanging
en advies

▲

24 uurs service
365 dagen p.j.
Loodgieters werk
Elektra
Waterbehandeling
NEN 3140 & 1010

▲ ▲ ▲ ▲

TEL 0546 - 492 161

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

365 DAGEN PER JAAR

Dak & Zinkwerk & Epdm
Meet & Regel Techniek
Airco & Koelsystemen
Lekkage opsporen

Warmte pomp Techniek
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www.jenjtechniek.nl
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Column Kindcentrum
www.dierenartspraktijkgeesteren.nl

Het Kindcentrum bestaande uit het Letterveld, Het Kinderatelier en Peuteropvang van de Cirkel en Avedan Welzijn heeft een project gedraaid dat te maken heeft met het revitaliseringsproject Rumerslanden. De
gemeente Almelo voert in de periode 2017-2025 onderhoudswerkzaamheden uit in de Rumerslanden. Onder
andere wordt het riool vervangen en een vijver aangelegd. De vijver hebben we met alle kinderen van het
Kindcentrum Sluitersveld symbolisch neergezet, samen met wijkwethouder Langius. Deze foto is op canvas
gezet en heeft een mooie plek gekregen in het Letterveld.
De Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal Fabrieksstraat) is verplaatst naar het Letterveld. Vanaf 3 september gaan de peuters in het lokaal van de 3+. De leidsters zijn dezelfde gebleven: Juf Dini en juf Florette.
Verder gingen we als Kindcentrum meedoen met de Almelo Allee op 30 september.
In de zomervakantie is het Sluitersstrand geweest; zes weken lang allerlei activiteiten voor wijkbewoners.
Het is alweer een tijdje geleden, maar we kijken terug op een gezellige zomer op ons Sluitersstrand, op het
grasveld tussen de Verzetslaan en het Rumerspad. Zes weken lang hebben we vanuit Avedan (voormalig
Scoop) verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Zo zijn we iedere week op de maandagochtend gestart met een ontbijtje voor de hele wijk, was er op dinsdagavond een sportieve Zumba avond, op
de woensdag kon je creatief bezig zijn en ’s avonds luisteren naar een verhaaltje voor het slapengaan en was
er op donderdagochtend een sportieve ochtend voor iedereen onder de 12 jaar. Hoe de zomer er volgend
jaar uit gaat zien, weten we nog niet, maar tips en suggesties zijn altijd welkom! Stuur dan even een berichtje
naar onze facebookpagina: www.facebook.com/activiteitensluitersveld.

Kamp Twente
Uw officiële Opel Dealer

Kijk voor het aanbod of informatie op: www.kamptwente.nl
Weezebeeksingel 4 te Almelo – Tel: 0546-822661
Steenzoutweg 16 te Hengelo – Tel: 074-8220022
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Activiteiten van Kindcentrum i.s.m.
Sportbedrijf en Avedan
In oktober zijn we begonnen met de activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren uit de wijk. In onderstaand schema een overzicht. Het seizoen loopt van oktober t/m eind juni en er is een afwijkend programma
in de vakanties. Informatie over dagen en tijden zijn ook te vinden op onze facebookpagina: www.facebook.
com/activiteitensluitersveld. Als er wat wijzigt, komt dat ook hier op te staan. Hopelijk zien we je bij de activiteiten!

Activiteit

Dag

Tijd

Locatie

Sport en spel op het
schoolplein *

Dinsdag

14.00 – 15.00 uur

Het Letterveld

Tienerinloop (9 t/m 14
jaar)

Dinsdag

15.30 – 16.30 uur

Het Letterveld

Kinderclub (4 t/m 9
jaar)

Woensdag

14.30 – 15.30 uur

Het Letterveld

Tieneractiviteit (9 t/m
14 jaar)

Woensdag

14.30 – 15.30 uur

Het Letterveld (de
Punt)

VVE thuis

Donderdag

08.30 – 11.00 uur

Het Letterveld (de
Punt)

Sport en spel op het
schoolplein *, **

Donderdag

14.00 – 15.00 uur

Het Letterveld

* Mits het weer het toe laat!
** deze activiteit is maar één keer in de maand, dus niet wekelijks! Kijk voor de data op onze facebookpagina.
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Heropening en jubileumfeest Buurstede
Foto’s Henk van der Stouw

Middagdeel
Na het ochtenddeel mochten de
bewoners even op adem komen
en zich klaarmaken voor een muzikale middag. Willeke Alberti en
de Oostvaarders zorgden voor
muzikaal vermaak. Onder het
genot van een drankje en heerlijke hapjes lieten de bewoners
zich vermaken en verwennen. De
buurtkamer is goed ingewijd.

Ochtendprogramma
De ochtend stond in het teken
van de symbolische heropening.
Hiervoor had de burgemeester tijd vrij weten te maken in
zijn agenda. Samen met drie
bewoners van het eerste uur
zorgde hij voor de symbolische

heropening.
Claudia Beumer (directeur-bestuurder Sint Jospeh) keek in
haar toespraak terug naar hoe
het ooit begon; Buurstede was
immers het eerste woonzorgcomplex in Nederland. Een
primeur waar Almelo trots op
mag zijn. Ze vertelde over de

wijzigingen die zijn doorgevoerd
aan het gebouw. Wijzigingen
die eraan bijdragen dat het
gebouw weer bij de tijd is. Naast
hele praktische aanpassingen
(grotere lift, meer liften) is het
pand ook geschilderd en heeft
de buurtkamer een ware metamorfose ondergaan.
Ook de
burgemeester sprak
met trots
over het
gebouw en
de actieve
bewoners.
Zijn afsluitende zin
bleef bij de
aanwezigen goed hangen: “Met
stenen bouw je een huis, met
liefde een thuis.”
Verschillende relaties brachten
cadeaus mee voor de bewoners.
Bijzonder was de mooie wandplaat met daarop een luchtfoto
(gemaakt met een drone) van
het gebouw. Een aantal bouwpartners bood dit gezamenlijk
aan. Deze wandplaat krijgt vast
en zeker een mooie plek in de
buurtkamer.
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Revitalisering
Buurstede was toe aan een revitalisering. Dit heeft Sint Joseph
gedaan door de buitengevels te
vernieuwen, het buitenterrein aan
te pakken, de lift te vergroten
(zodat scootmobiels en ziekenvervoer meer ruimte hebben),
een extra lift te plaatsen en er
zijn extra bewonersingangen gemaakt. Deze maatregelen zorgen
ervoor dat de loopafstanden aanmerkelijk korter zijn geworden.
Verder hebben de bewoners een
nieuwe keuken gekregen en naar
eigen smaak de kleur, uitrusting
en afwerking mogen kiezen. De
hoofdtoegang van Buurstede
wordt ’s avonds afgesloten en is
beveiligd door een beeldtelefoon
in de appartementen. Aan de
voorzijde van Buurstede ligt een
fraaie, openbaar toegankelijke
tuin en aan de achterzijde een
besloten en zonnig terras voor
de bewoners. Door al deze maatregelen kunnen de bewoners van
Buurstede zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En mocht
het thuis toch niet meer gaan,
dan kan men met voorrang naar
de buren, het nieuwe verpleeghuis Eugeria.

kapper en biedt Carintreggeland
wijkverpleging of andere vormen
van ondersteuning waar gewenst.
Actieve bewoners
In Buurstede wonen zeer actieve
bewoners (samengevoegd in een
bewonerscommissie), die de mensen die daar behoefte aan hebben
graag willen samenbrengen. Daarom organiseren ze elke dag een
druk bezochte dagelijkse koffieochtend en wekelijkse terugkerende activiteiten, zoals o.a. biljarten,
bingo, handwerken en koersbal.
In het nieuwe Eugeria kunnen de
bewoners van Buurstede terecht
voor kleine huishoudelijke boodschappen of het gebruik van een
warme maaltijd. Eugeria heeft ook
een fitness- en wellnessruimte en
op de zondag kunnen mensen er
een kerkdienst bijwonen.
Duurzaam
Buurstede is in meerdere opzichten duurzaam gemaakt. Onder
meer door gebruik te maken van
duurzame energie. Zo wordt de
elektriciteit voor de algemene
ruimten opgewekt door zonnepanelen, leveren de liften stroom
als ze naar beneden gaan en zijn
de gloeilampen vervangen door
ledverlichting. Door dit pakket aan
maatregelen wordt het stroomverbruik in Buurstede van 230.000
Kwh per jaar teruggebracht naar 0
Kwh per jaar.

Voorzieningen
Buurstede voorziet, samen met
Carintreggeland in verschillende
voorzieningen die het voor bewoners aangenaam wonen maken.
Zo is er een bieb, een buurtkamer, een fysiotherapeut, een
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Wijkagent
Ralf Morsman

KINDERDAG
VERBLIJF
PEUTEROPVANG

Donkere dagen

BUITENSCHOOLSE
OPVANG

Beste wijkbewoners, na een geweldige mooie zomer te hebben
gehad, breekt nu de periode met
de donkere dagen aan. De dagen worden nu aanzienlijker korter en het wordt nu veel eerder
donker. Helaas, in deze periode
worden er relatief meer woninginbraken gepleegd. De laatste
jaren is er wel sprake van een
daling, maar desondanks wil ik
het wel bij u onder de aandacht
brengen. Om het aantal woninginbraken terug te dringen, voert
de politie sinds enkele jaren in
deze periode het zogenaamde
Don-

KINDEROPVANG
WANNEER HET JOU UITKOMT

Je bent van harte welkom voor een
rond leiding op een van onze locaties
aan het Hedemanplein, Binnenhof of
Vriezenveenseweg!

T. 0546 - 545 070
KOVDECIRKEL.NL

SWBV.NL

SW werkt aan de
Sluitersveldssingel
SW Vastgoedverbetering zorgt voor een grondige opfrisbeurt!
Zo krijgen de gevels een geheel nieuwe, eigentijdse uitstraling.
Ook worden tochtproblemen aangepakt en de veiligheid verhoogd door nieuwe sloten. SW wenst u veel woongenot!
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kere Dagen Offensief uit. Dit
houdt in dat wij als politie extra
controleren en surveilleren in
onze wijk. Maar zoals u ook
weet, kunnen wij het als politie
niet alleen. Hierbij hebben wij
hard de ondersteuning en samenwerking van onze wijkbewoners nodig. De wijkbewoners zijn
voor ons de ogen en oren van
de wijk.
U kunt helpen
Als wijkbewoner kent u uw wijk
beter dan wie dan ook. U weet
vaak wie er in de wijk thuis
hoort en wie niet. Bij verdachte
situaties in de wijk kunt u uw
steentje bijdragen door altijd 112
te bellen. Uit cijfers blijkt dat 80
procent van de aanhoudingen
van personen op heterdaad
plaats vinden, nadat een
alerte burger hiervan melding had gedaan. Wij als
politie kunnen niet overal
op elk moment zijn en wij
hebben uw hulp hard nodig.
Dit allemaal om de leefbaarheid
en veiligheid in onze wijk te
bevorderen.
Anti –inbraaktips
Wij hebben niet alleen tips voor
u hoe u een inbraak in een
andermans woning voorkomt, maar ook voor hoe
u de kans verkleint
dat het bij u
gebeurt. Zo is
het bijvoorbeeld een
goed idee
om nooit
een raam open
te laten als u van huis
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bent en doe altijd de deuren op
slot. Als het donker is buiten en
u gaat op pad, zorg dan dat er
licht brandt. Dan lijkt het alsof er
toch iemand is en daardoor zal
men minder snel geneigd zijn
om uw huis uit te kiezen.
De wijkagent

Wijkcommissie

Toekomst Trefhoek
Wie helpt er mee de keuken
verder af te bouwen?

Elektrotechniek en domotica

Industriële automatisering

In de Trefhoek vinden grote
veranderingen plaats. In één
van de zalen wordt een ruime
keuken geplaatst waar wijkbewoners met vrijwilligers samen
een maaltijd kunnen bereiden
en nuttigen. De keuken wordt
door technische vrijwilligers geplaatst en de zaal ingericht. Alles
moet echter “low budget XXL”.
Dit houdt in dat het in tijd en
materiaal moeizaam gaat. Een
helpende hand is altijd welkom:
hoe meer handen...!

Beveiligingstechniek

Help de Trefhoek en de Wijkcommissie met het verder
realiseren van een ontmoetingsplek voor bewoners uit
de wijk.

Service & onderhoud

De Pannenkoekenmiddag.
Op donderdag 7 juni 2018 werd
de jaarlijkse pannenkoekenmiddag gehouden. Dit jaarlijkse
fenomeen, wat door de Trefhoek
en de Wijkcommissie van het
Sluitersveld wordt georganiseerd, werd dit maal eens niet
gehouden op de Wheer, maar op
de parkeerplaats van de Trefhoek. Ondanks het warme weer
was de opkomst van pannenkoekliefhebbers zo groot dat er
nog 20 stoelen en tafels bijgezet
moesten worden. De liefhebbers
bleven constant in de gevormde
rijen aansluiten. Er werden 24
pakken pannenkoekmeel, 4 kg
kaas, en 3 kg spek verwerkt.
Daarnaast werd er circa 25-30
liter limonade geschonken.

Sniederhof 13 - 7603 BZ Almelo - www.brusche.nl

Interim-beheerder gezocht
Om activiteiteiten nog verder te ontwikkelen, in
goede banen te leiden en ter ondersteuning van
ons team (vaste medewerkers en vrijwilligers) is de
Trefhoek ook op zoek naar een interim-beheerder
voor ons wijkcentrum. Via Facebook (link website
Trefhoek.nl) is een contactadres en takenpakket te
vinden.

Sint Maarten
Vrijdag 9 November 2018 wordt in het Schelfhorstpark het Sint Maartenfeest weer gevierd. Vanaf de
Schelf en de Trefhoek is het vertrek om 18.30 uur.
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Namibië.

Ma. t/m do. van
09.00 tot 16.00 uur
Vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur

Annemarijn Kamphuis

Tel: 0546 - 45 69 09
Gratis informatie, advies
en ondersteuning
•

Wmo-aanvragen (voorbereiden)

•

Bezwaarschriften indienen en
toeslagen aanvragen

•

Inkomens– en uitkeringsvraagstukken

•

Welzijn/zorg ouderen

•

Mantelzorgers

Dag allemaal,

www.almelosociaal.nl * Grotestraat 174
(Zuid) * Almelo * info@almelosociaal.nl

UW HUIS
VERKOCHT
VOOR
SLECHTS
€1195!

Elke werkdag geopend van 8.00 – 18.00 uur
Ook op zaterdag geopend
Medicatie indien nodig gratis bezorgd
Contracten met alle verzekeraars, inclusief
alle budgetpolissen
Medicatie via internet aanvragen mogelijk

Wij zijn de lokale makelaar met
vaste scherpe tarieven!

Herhaalmedicatie in overleg automatisch
geleverd
Altijd deskundig advies

www.brokmakelaars.nl

Mogelijkheid om vragen rechtstreeks aan
uw apotheker te stellen

Kies slim, kies Apotheek Sluiterveld !
Ootmarsumsestraat 204, Almelo
Telefoon: 0546-860710
E-mail: info@apotheeksluitersveld.nl
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Het is alweer een paar weken
geleden dat ik terug ben gekomen uit Namibië. Voor mij was
dit in het begin erg wennen. De
verschillen tussen de Afrikaanse
cultuur en onze Nederlandse cultuur zijn enorm. Toch, door familie
en vrienden, ging het ‘herinburgeren’ redelijk snel.
De eerste weken in Nederland
vroegen veel mensen hoe het
was geweest en wat ik allemaal
heb gedaan in mijn 4 maand in
Namibië. Ik was hier in het begin
heel nuchter over en vertelde vrolijk wat ik allemaal had
meegemaakt in het land en in het
ziekenhuis. Ik merkte aan mijzelf
dat ik hier erg makkelijk over
praatte. Later besefte ik, dat ik
mij op dat moment helemaal niet
heb gerealiseerd wat ik allemaal
had gezien en gedaan. Het was
allemaal zo ‘normaal’ daar. Als ik
nu terugkijk op mijn reis, 3 maand
later, besef ik pas echt wat ik
allemaal heb gezien en gedaan. Ik
heb ontzettend veel geleerd van
mijn stage in Namibië.
Tijdens mijn verblijf in Namibië
heb ik niet alleen stage gelopen
en door het land gereisd. Ook
hebben wij met onze groep geld
ingezameld voor een goed doel:
Home of Good Hope.
Home of Good Hope is een soepkeuken midden in Katatura, de
sloppenwijk van Windhoek. Het is

opgericht in 2007 door
Monica Imanga, een
Namibische vrouw.
De soepkeuken deelt
warme maaltijden uit aan
meer dan 800 kinderen
per dag. Echter zijn dit
alleen nog de geregistreerde kinderen. Elke
dag komen er meer
kinderen bij.
Home of Good Hope
zorgt niet alleen voor
eten, maar betaalt
ook schoolkosten en
schooluniformen voor de kinderen.
Op het moment dat wij elke
vrijdag bij Home of Good Hope
hielpen met het eten opscheppen en uitdelen, was er een
groot tekort aan schooluniformen. Kinderen mogen zonder
uniform niet naar school in
Namibië. Dit betekende dus dat
er op dat moment veel kinderen
niet naar school gingen omdat
zij niet over het geld beschikten
om een uniform aan te schaffen. Ook waren er veel kinderen
die met een te klein of kapot
uniform naar school gingen.
Hier zagen wij een kans om te
helpen. Door geld in te zamelen
wilden wij voor deze kinderen
uniformen aanschaffen, zodat
zij naar school kunnen gaan. Zo
hebben wij een inzamelingsactie
gehouden bij familie, vrienden
en buren. Wij hoopten met dit
geld de uniformen van de kinderen te kunnen sponsoren. Tot
onze verbazing hebben wij met
deze inzamelingsactie veel meer
geld opgehaald dan alleen nodig
was voor uniformen. Hier zijn wij
heel erg blij mee!! Het eindbedrag kwam neer op €3.200!!!!
Van dit geld hebben wij uniformen gekocht en zijn wij naar de
winkel geweest om verschillende producten te kopen die de
kinderen hard nodig hebben. We
hebben onder andere dekens
en warme kleding aangeschaft.
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De winter kwam eraan en dan
wordt het ’s nachts rond 5
graden Celsius. Hiervoor zijn
de kinderen niet gekleed en de
ouders hebben vaak geen geld
voor warmere kleding. Om geen
kou te lijden worden er overal
vuurtjes gestookt, echter is dit
heel erg brandgevaarlijk!! Door
warme dekens en kleding te kopen voor de kinderen, hoopten
wij dat zij ’s nachts geen kou
zouden lijden.
Het overige geld hebben wij
gedoneerd aan de stichting
Home of Good Hope, zij betalen
hier het eten en het schoolgeld
van. Ook gaat Monica, wanneer
nodig, met een kind mee naar
het ziekenhuis. Dit wordt hier
ook van betaald.
Op DATUM zijn wij met volgepakte auto’s naar Home of Good
Hope gereden om de dekens
en kleding uit te delen. Dit was
een geweldige ervaring. De
kinderen waren dolgelukkig met
hun nieuwe truitjes, vesten en
broeken (de foto’s geven hier
een impressie van). Samen met
Monica hebben wij de dekens
uitgedeeld. Zij wist precies
welke kinderen deze het meest
nodig hadden. Het was een
dag die ik nooit zal vergeten.
Ik wil dan ook iedereen die dit
mogelijk heeft gemaakt ontzettend bedanken! Het was
prachtig om te zien hoe deze
kinderen, met iets wat voor ons
zo normaal is, zo ontzettend
dankbaar kunnen zijn.
Dit was een hele mooie afsluiting
van mijn tijd in Namibië.
Op onze reis terug naar Nederland hebben wij nog een week
vakantie gehouden in Kaapstad,
waarna we op 27 juli weer terug
waren in ons kleine drukke
landje.
				
Annemarijn Kamphuis

Renovatie Rumerslanden in volle gang

In de Rumerslanden gaat de
komende jaren van alles gebeuren. De riolering moet worden
vernieuwd, er komen wadi’s en
een vijver voor de berging van
regenwater in de wijk. De groene
ruimten, de verlichting en de
wegen worden vernieuwd. Heel
wat werk aan de winkel dus! Inmiddels liggen de eerste straten
er strak bij en zijn we begonnen
met de volgende fase van het
plan.

Hypotheekadvies en begeleiding van A tot Z

Vijver
Aannemersbedrijf Gerwers
Tilligte BV is in opdracht van
de gemeente Almelo bezig met
de aanleg van de vijver tussen
P.J. de Kokstraat en W.A. de
Gruyterstraat. De vijver is een
waterbuffer, die dient voor het
vasthouden van regenwater.
Eerst is het terrein opgeruimd en
netjes gemaakt en daarna begint
het graafwerk. Dit gaat ongeveer drie weken duren. Vanaf 22
oktober wordt het terrein verder
ingericht en afgewerkt. Dit duurt
tot ongeveer half november.

Sarvé Hypotheken is 100% onafhankelijk, deskundig & servicegericht financieel Adviesbureau
in Almelo. Bij Sarvé Hypotheken ben jij verzekerd van breed financieel advies van hoge kwaliteit. Wij zijn gespecialiseerd in hypotheken, aankoopbegeleiding, verzekeringen en kredieten.
Bij Sarvé Hypotheken zijn er mogelijkheden voor
het afsluiten van een hypotheek met een tijdelijk
contract, uitzendcontract, als zzp’er of ondernemer.

Heb je interesse neem dan contact met ons op:
T. 0546-339 788 / M. 06-34555645
Ootmarsumsestraat 201
7603 AC Almelo
info@sarvehypotheken.nl
www.sarvehypotheken.nl

Overlast
Hiervoor wordt circa 10.000
kuub grond gegraven en afge-
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voerd. Daarvoor zijn heel wat
ritjes nodig met zand. Helaas
kunnen we overlast niet voorkomen en kunt u enige hinder
hiervan ondervinden.
Straten
De straten en stoepen van de
Derk Smoeslaan, tussen de
Klaas Tabakstraat en de Mr.
Hein Vrindstraat laten zien hoe
mooi de wijk er straks uit komt
te zien. In het voorjaar is al een
behoorlijk aantal bomen in de
wijk gekapt als voorbereiding op
de werkzaamheden die dit jaar
nog op de planning staan. De
kap moest vroeg, zodat er geen
problemen met vogels (nesten)
zijn. In een later stadium komen
er weer veel bomen voor terug.
Aannemer Netters Infra uit Deventer is in de week van 3 september gestart met het gedeelte
van de Mr. Hein Vrindstraat tot
de Lindemanstraat. Afhankelijk
van de weersomstandigheden
duren deze werkzaamheden
circa zes weken. Hierna wordt
verder gewerkt aan het deel Lindemanstraat tot de aansluiting
met de brug Markgraven. Rond
eind oktober moet dit deel klaar
zijn, waarna we beginnen met
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het deel van de brug Markgraven tot de Derk Smoeslaan 2.
Deze werkzaamheden zijn rond
half november klaar. Tot slot is
het deel Derk Smoeslaan 2 tot
aan de P.J. de Kokstraat aan de
beurt. Dit is rond begin december klaar.
De bewoners worden steeds
twee weken vóór de start geïnformeerd over de werkzaamheden.
We zijn nog lang niet klaar, maar
het begin is er. We werken aan
een mooie wijk waar u graag
woont!

Recept om zelf zoutdeeg te maken
Ditmaal geen onderzoekje of wetenschappelijke
proefjes waarmee je mama’s aanrecht en pannen
nodig hebt. Ditmaal iets leuks om te doen met slecht
weer. En ach je hebt mama’s aanrecht wel weer
nodig maar het is dan ook wel heel leuk om te doen!
Mam vindt het vast niet erg en samen heb je alles zo
weer schoon.

hard zijn. Wanneer het bakken klaar is moet je
de figuurtjes nog wel een uur laten afkoelen in
de oven.
Als je liever niet wilt bakken kun je het zoutdeeg
ook laten drogen. Je kunt de figuurtjes op een
platte ondergrond leggen. Zorg dat ze op een
warme plek liggen. Bijvoorbeeld op de vensterbank. Het drogen duurt wat langer maar het gaat
net zo goed als in de oven.

Wat gaan we doen?
We gaan zoutdeeg maken. Hier kun je allerlei leuke
dingen mee knutselen. Misschien voor papa’s verjaardag een hanger maken met je handafdruk erin?
Je kunt allerlei vormpjes uitdrukken met zandvormpjes en deze later afbakken en schilderen. Genoeg
leuks te bedenken maar je moet eerst aan de slag!

Een kleurtje?
De gedroogde figuurtjes zijn natuurlijk niet af.
Je kunt ze een kleurtje geven. Dat kun je het
makkelijkste doen met verf.
Wanneer je het deeg al wilt kleuren voor het bakken kun je een druppeltje voedingskleurstof door
het water doen. Met het gekleurde water geef je
het zoutdeeg een kleurtje.
Je kunt de geschilderde kunstwerkjes aflakken
voor een mooi glanslaagje. Zo blijven ze lang
mooi en blijft de kleur ook goed. Dat doe je met
een lakspray voor acrylverf (action).

Wat heb je nodig?
Het recept voor zoutdeeg is simpel. Het gaat volgens
de 2 – 1 – 1-verdeling, je kan hiervoor een kopje gebruiken of een bepaalde hoeveelheid. Om zoutdeeg
te maken heb je de volgende ingrediënten nodig:
•
2 kopjes (500 gram) witte bloem
(geen zelfrijzend meel)
•
1 kopje (250 gram) zout
•
1 kopje (250 ml) water
•
1 eetlepel olie
Als je alles hebt afgemeten begin je met de droge
ingrediënten. Als eerste giet je de bloem in een bak.
De bloem (zonder klontjes) meng je met een kopje
zout. Daarna maak je een kuiltje in het midden en giet
je het water en olie erin. Dit ga je kneden. Dit gaat
het makkelijkst met je (schone) handen. Wanneer het
deeg te nat is doe je er wat meer bloem bij. Wanneer
het deeg te droog is doe je er een beetje water bij.
Goed kneden en klaar is je brooddeeg.

Heel veel plezier!

Wat kun je doen met het deeg? Tips!
Het is natuurlijk leuk wanneer je met het deeg wat
gaat maken. Je kunt met koekvormpjes of vormpjes
die je normaal in de zandbak gebruikt mooie figuurtjes uitsteken. Je kunt hier mooie hangers van maken. Wel even een gaatje in de vorm maken voordat
je de figuurtjes gaat bakken.
Wanneer je mooie figuurtjes hebt gemaakt kun je er
ook allerlei figuurtjes in kerven of indrukken met een
dikke naald of vork.
Zoutdeeg bakken
Voor het bakken verwarm je de oven voor op 100
graden. Je legt een stuk bakpapier op de bakplaat
en hier leg je je figuurtjes op. Voordat je gaat bakken
kun je de figuurtjes nog instrijken met wat olie. Dan
gaan ze mooi glanzen. De figuurtjes moeten zo’n 1
tot 3 uur in de oven drogen. Hoe lang ze precies in
de oven moeten ligt aan de dikte van de figuurtjes
dus controleer tussendoor elke keer even of ze al
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Sponsoren:
Apotheek Sluitersveld
Bakker Leo
Bakkerij Koopman
Bart’s Snelbuffet
Brainwash
Buurtapotheek Almelo
De Bloemenschuur
Digitotaal Detec
Dierspecialist
Drogisterij Hondebrink
Expert
Fikkert Zonwering
Hallux Voetexperts Slootweg
Hema
HNO onderdelen
Joop Kist
Foto Studio Jos Galgenbeld

Giantshop
Kruidvat
La Vie Rosalioe
Lidl
Limburgia
Liroz Feest- en Funshop
Mitra
Naphuis Café
PB Cheap Fashion and shoes
Plus Schuldink
Poelier ten Velde
Rick’s Flowers
R M Living
Sarvé
Shoeby Fashion
Smelt Kappers
Smit Tweewielers

Snijders schoenen
Ter Stal Mode
Teunissen Cafetaria
Tibbe Bloemsierkunst
Top 1 Toys/The Readshop
Vistaria Schaap
Woudstra
Zuivelhoeve
Zus en Zoo Dierenwinkel

Van kleine tot zeer royale kavels: alles kan!
Wat
een
plek!
‘Groot of klein,
op architectonisch
gebied is hier echt
héél veel mogelijk’

www.almelonoordoost.nl
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BELANGRIJK NIEUWS!!

Activiteiten in de nieuwe situatie:

van Jos Galgenbeld:
Het pand van mijn foto studio heb ik verkocht! Dat betekent dat ik van deze plek,
na 37 jaar, ga verdwijnen en vanuit mijn huisadres aan het Weefgetouw 11 verder
ga werken als fotograaf.
Het tijdspad waarin dit gebeurt is als volgt: vanaf nu tot en met 22 december van
dit jaar gaan we volop door.
Vanaf januari zullen we zo lang mogelijk op afspraak door werken maar naar verwachting zal vanaf eind februari de studio ook ontmanteld worden en de apparatuur naar mijn nieuwe externe studio gaan.
1 april 2019 zal de overdracht definitief zijn.
Het ligt in de bedoeling thuis achter in de tuin een kantoortje te bouwen van waaruit ik kan werken en u als klant kan ontvangen. Dit zal dan wel alleen op afspraak
zijn. Ik heb aan de Windmolen 9 (Total Artist) een ruimte gevonden waar ik een
studio kan inrichten en alsnog de mooiste familie portretten voor u kan maken.
Deze stap geeft mij ook de gelegenheid meer op locatie te fotograferen zoals
jouw familiefoto in de natuur- of gewoon bij u thuis. Verder wil ik me nog meer
gaan toeleggen op bedrijfsfotografie en het geven van cursussen. Nadere informatie volgt.

* Portret- en groepsfotografie op locatie buiten of
bij u thuis.
* Pasfoto’s op locatie ( voor diegene die niet naar
de fotograaf kunnen )
* Bedrijfsfotografie.
* Architectuur.
* Reproductie, restauratie, en evt spoedwerk van
bestaande foto’s.
* Cursussen digitale fotografie voor beginnersen gevorderden.
* Voor de kritische amateurfotograaf kan ik vakprints maken van 40x40 tot 100x150 cm. opplakken en inlijsten.

Het met spoed reproduceren en retoucheren van foto’s in verband met een overlijden zal ook een mogelijkheid blijven.
Eén van de consequenties is wel dat mijn ruimte te beperkt wordt om het hele negatieven-archief vanaf 1982 nog aan te houden.Daarom stel ik u tot eind van dit
jaar in de gelegenheid uw negatieven van portretwerk dat ik voor u gemaakt heb
tot ongeveer 2004 over te nemen voor € 25,00 en van de trouwreportages voor
€ 50,00. Het digitale archief van daarna blijft uiteraard gewoon beschikbaar voor
nabestellingen.
Ergo.. : mócht u nog van plan zijn een mooi familie portret te laten maken, op mijn
manier, dan kan ik u toch adviseren dit nog zo spoedig mogelijk te doen… graag
zelfs!
Dit alles omdat zich nu de gelegenheid voor doet, en bovenal omdat ik het fijn
vind wat meer vrijheid te genieten naast het het werk dat ik zo graag doe!
Graag tot ziens:
Jos.

Foto Studio
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