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Van de redactie
Niet stemmen is ook een
stem!
Leven in een democratisch
land is fijn; je mag en kunt
er vrij en blij je gang gaan,
uiteraard binnen wettelijk
grenzen. In een autocratie (oa.
dictaturen) moet je stemmen,
alhoewel je dat vaak beter
‘ínstemmen’ kunt noemen.
Vaak op straffe van, als je
niet stemt.			
Nu, halverwege
maart, in de aanloop naar
de Statenverkiezingen, zie
en hoor je overal politici hun
mening verkondigen. Daarmee
hoef je het niet altijd eens te
zijn, je mag! Zoals je ook mag
stemmen. Verbazingwekkend
is alleen dat zoveel mensen

dat niet doen: de verwachte
opkomst schommelt zo rond
de 40% .’Men’ moppert liever
dat ‘ze dit beloven’ en ‘dat’
niet doen en dus gaan ‘we’
niet stemmen, want ‘het heeft
toch geen zin’. Door niet te
stemmen doe je echter toch
wel wat: je geeft jouw stem
ook niet aan die partij of
diegene die -misschien, niet
altijd- toch wel zaken doet die
je aanstaan. Dat is democratie,
de meeste stemmen gelden.
Lieve mensen we hebben
stemrecht! Laten we daar blij
mee zijn en er gebruik van
maken. Precies honderd jaar
geleden kregen vrouwen na
veel strijd kiesrecht!
		
Denk eens na
over de partij (persoon) die iets

doet voor jouw buurt, stad
of provincie. Ga niet alleen
af op beloftes of kritiek en
commentaar dat gespuid
wordt, maar probeer objectief te lezen wat er gebeurt.
Luister naar plannen die te
realiseren zijn en overdenk
deze eens. Misschien gebruik je dan bij de volgende
stemming ook jouw stem
om invloed uit te oefenen
op de wereld om ons heen.
Het gezegde “eerst plichten,
dan rechten” is ook hierbij
van toepassing! De volgende kans om je stem te laten
horen is eind mei bij de verkiezingen voor de Europese
Unie.

HEEFT U EEN PAAR UURTJES OVER VOOR UW MEDEMENS?

Ongetwijfeld kent ook u in uw omgeving mensen met longproblemen. In Nederland hebben
nl. meer dan 1 miljoen mensen een longziekte!
Het Longfonds onderzoekt de oorzaak hiervan én doet onderzoek naar de bestrijding hiervan. Zo
komt men op voor de longpatiënt en voor diegenen die dat misschien ooit worden. Onderzoeken
kosten geld, geld dat via collectes wordt ingezameld.
Wat is het fijn als we deze patiënten kunnen helpen! Om te collecteren zijn mensen nodig, hoe meer
hoe liever. Wilt u een paar uur van uw tijd meewerken? In uw buurt kunt ook u een paar straten
lopen.
De collecteweek van het Longfonds is van 13 t/m 18 mei 2019.
U kunt u aanmelden bij Nettie van der Laan, telefoon 0546-490406, coördinator Longfonds.
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Natuur

Loopeenden bij De Welle.
Aan de Winkelsteeg staat een
school voor speciaal onderwijs De Welle. Belangrijk
onderdeel van het leerplan
vormen de tuintjes en de
boerderij.
Die ligt tijdelijk stil vanwege de
omvangrijke verbouwing, maar
de loopeenden, drie kippen en
twee konijnen zijn nog aanwezig.
De loopeend of ook wel Indische loopeend of flessen eend
genoemd, is een eendenras dat
afstamt van de wilde eend en
gedomesticeerd is in Indonesië. Het ras is meer dan 2000
jaar oud en staat op uit steen
gehouwen afbeeldingen in
tempels. Hij wordt vooral op
Java, Lombok en Bali gehoed in
afgedroogde rijstvelden. Deze
eenden vertonen kuddegedrag
en net als schapen kun je ze
drijven met een hond. Rond
1850 is de eend door zeelieden
van de V.O.C meegenomen naar
Europa.
De loopeend heeft een karakteristiek uiterlijk. Hij loopt namelijk rechtop met uitgestrekte
hals. Zijn romp heeft de vorm
van een fles. Deze manier van
lopen is eleganter en minder
waggelend dan andere eenden.
Het mannetje is te herkennen
aan een kleine krul in de staart,
het vrouwtje heeft dat niet. Ze
zijn er in veel kleurslagen voor
zoals: forel, zwart, wit, blauw,
bruin, blauwforel en geelblauwforel. Loopeenden houden van
scharrelen op zoek naar voedsel
maar zwemmen niet veel. Desondanks waarderen ze wel een
vijver of andere zwemgelegenheid om zo nu en dan hun veren
nat te maken. Raszuivere Loopeenden kunnen niet vliegen. Als
ze opgejaagd worden komen
ze vaak nauwelijks hoger dan
een meter. Het zijn alleseters :
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gras, slakken, af en toe muisjes
en natuurlijk ook eendenkorrels
en graan. Maar ze nemen ook
genoegen met restafval uit de
keuken.
Ze kunnen bijzonder veel eieren
leggen, zo’n 150 tot 200 eieren

die komen kijken of er iets van
hun gading is. Overgebleven
broodkorsten of zo. De mannetjeseend kijkt op. Het bevalt
hem niet. Hij strekt de nek ver
uit, en met zijn kop laag boven
de grond zet hij er flink de pas

per jaar. De eieren hebben een
doorzichtige schaal en zijn wit,
mint groen of zelfs met laagje
zwart pigment bij de zwarte eenden. De broedtijd is 28 dagen.
Ze worden vooral gehouden
voor de eieren. Deze enorme
aantallen zijn alleen haalbaar als
je de eieren steeds weg raapt
zodat ze niet broeden. Precies
als bij onze kippen. In de natuur
komen de eieren op de meest
uiteenlopende plekken te liggen.
Ze maken geen nesten maar
leggen eieren in een ondiepe
kuil op een laagje veren. Alleen
de vrouwtjes kwaken, mannetjes
maken een schor zacht geluid.
Het mannelijk geluid is nog niet
waargenomen bij De Welle.
Rennende loopeend.
Vandaag scharrelen de twee
loopeenden in de wei. Verderop
nog drie kippen en een haan.
Het is een vredig tafereel. Dan
strijken er twee eksters neer,

in en stuift op de eksters af.
Zonder geluid is het een onverhoedse stille aanval. De eksters
reageren als de eend zeker nog
acht meter te gaan heeft. Ze
vliegen op als ware de eend
een gevechtstank op volle snelheid. Ook de kippen moeten het
regelmatig ontgelden Maar dat
verloopt anders. De aangevallen
kip rent rondjes voor de eend
uit. Ze moeten wel rennen want
ze zijn te oud om te vliegen en
zo’n woeste eend kan je zomaar
de staartveren uittrekken. De kip
vergroot haar voorsprong, ze is
zichtbaar sneller in het bochtenwerk. Na twee of drie rondjes
geeft de eend het op.
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VRIJWILLIGERSACADEMIE ALMELO

Waarvoor kun je bij de Vrijwilligersacademie terecht?
Ben je vrijwilliger, wil je vrijwilliger worden of begeleid je
vrijwilligers?
De Vrijwilligersacademie Almelo
van Avedan biedt allerlei trainingen en cursussen, speciaal voor
jou.
Het grootste deel van het scholingsaanbod is bedoeld om je
te ondersteunen bij het vrijwilligerswerk dat je doet. Een kleiner
deel is gericht op persoonlijke
ontwikkeling. De meeste scholing is gratis. Waarom? Omdat
wij vinden dat je dat verdient.

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

20%

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

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

Wat biedt de Vrijwilligersacademie?
De vrijwilligersacademie Almelo
biedt trainingen en cursussen
voor vrijwilligers over diverse onderwerpen. De scholing varieert
van korte workshops en lezingen
tot meerdaagse trainingen, op
verschillende locaties.
Een greep uit ons (wisselend)
aanbod:
- Taalpunt basistraining
- Workshop Fondsenwerving
- Omgaan met dementie
- Basiscursus EHBO
- Omgaan met weerstand

Vrijwilligersacademie
Almelo
de kracht van
mensen om je heen

Plaats:
*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 12-05-2019. 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.

september 2018
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Waar kan ik mij aanmelden en
hoe kom ik in contact?
Je vindt het volledige scholingsaanbod op www.vrijwilligersacademie.nl
Op deze website kun je je ook
aanmelden voor een training.
Heb je vragen? Stuur een
e-mail naar info@vrijwilligersacademiealmelo.nl

Van de Wijkwethouder,

Bestel je
boodschappen
op plus.nl

Beste bewoners,

Ootmarsumsestraat 385
7603 AH Almelo
0546-861207

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - za 8.00 - 21.00 | zo 12.00 - 18.00

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

We zijn 2019 prima begonnen in
de wijk.
De ”renovatie” van de Rumerslanden, de aanleg van de nieuwe
riolering en de bijbehorende omvorming van het groen krijgen snel
vorm. Het deel tussen P.J. de Kokstraat, de Verzetslaan en de W.A.
de Gruyterstraat, heeft zelfs een
geheel nieuw gezicht gekregen.
Blikvanger is daar de nieuw aangelegde vijver. Ook als Gemeente
doen wij mee in het zoeken naar
oplossingen voor de klimaatveranderingen. Al weet niemand wat
we precies kunnen verwachten de
komende jaren, het is vrijwel zeker
dat er meer neerslag en vooral
veel neerslag in 1 keer, naar beneden gaat komen.

We willen allemaal droge voeten
houden in de wijk. Die gedachte
gecombineerd met de nieuwe
rioleringssystemen moest leiden
tot een grote wateropvang in de
wijk.
We hebben van veel inwoners
en ook van de wijkcommissie vragen ontvangen over de
aanleg, vooral wat betreft de
veiligheid. Daarom hebben we
de bewoners direct rondom de
vijver en vlak daarachter, een
informatiebrief gezonden over
het hoe en waarom van de vijver.
Zoals we de afgelopen periode
steeds hebben gedaan, zullen
wij u ook betrekken in de verdere opzet. Leest u het artikel van
de projectleider elders in deze
krant.
De ontwikkelingen
op het Letterveld of
beter het Kindcentrum Sluitersveld,
stemmen mij ook
vrolijk. Het aantal leerlingen is
inmiddels gegroeid
tot 245!! Dat is
prachtig; enerzijds
het gevolg van
de nieuwbouw in
de wijk, maar ook
resultaat van niet
aflatende ijver van
alle betrokkenen
binnen dat IKC. De
leerlingen worden
betrokken bij de
gebeurtenissen in
de wijk, denken mee
over de invulling van
de Rumerslanden in
de zgn ”Waterweken” die de school
heeft gehouden én
zijn actief op allerlei
terreinen. Zo zullen
bv. drie leerlingen
aanwezig zijn bij
het leggen van een
krans op de 4e mei.
Geweldig dat zo’n

plus.nl

Schuldink / Eskerplein 11 // 7603 WH Almelo // T: 0546-492858
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kindcentrum een echt bindende
factor kan zijn in de wijk en dat
daar door alle betrokkenen zo
hard aan wordt gewerkt!
Ook in de schoolvakantie vanaf
medio juli dit jaar, zal er weer
van alles te beleven zijn voor de
kinderen- de toekomst van de
wijk tenslotte.
De voorbereidingen door veel
medewerkers van Avedan, o.a.
Diana, Esra, Lisette en Leonie,
zijn al volop gaande. Zij zullen
op het terrein tussen de Trefhoek en het Letterveld, een
prachtig programma bieden met
voor elk wat wils. De eerste drie
weken van de schoolvakantie
vrijhouden dus!
Het wordt langzamerhand weer
lente! Het zonnetje verdrijft de
donkere wintertijden. Geniet
eens van uw prachtige omgeving en wandel in de bossen
die u letterlijk op een steenworp
afstand vrij toegankelijk staan op
te wachten.
In Nederland kunnen niet veel
mensen zeggen dat ze omringd
worden door zoveel natuur!
U wel, als trotse Sluitersveldbewoner!
        
Alex Langius,
Wijkwethouder.

Giant Store, voor een reuze-fiets!
Sinds twee jaar is het Sluitersveld een fietsenzaak rijker. In
het voormalig Reefmanpand op
de hoek van de Ootmarsumsestraat en de Banniersweg is de
Giant Store gevestigd. Omdat
dit pand al twee jaar leegstond
werd de vestiging positief ontvangen.
De zaak wordt bestierd door
vader Hendri Eenkhoorn - een
geboren Veldboer- en zijn zoon
Jeffrey. Acht jaar was aan de
Vriezenveenseweg ‘Eenkhoorn2wielers’ gevestigd. Daar was
geen groeimogelijkheid. “Dit pand
kwam op ons pad en de verhuizing heeft goed uitgepakt”, aldus
Hendri, “we hebben hier twee
keer zoveel ruimte, kunnen dus
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veel meer aanbieden. Parkeermogelijkheden zijn er te over:
voor, achter en naast de zaak”.
Giant Store Almelo is een allround fietsenwinkel: dames-en
herenfietsen, racefietsen, elektrische en mountainbikes zitten
in het assortiment. Accessoires
zijn er ook genoeg: voor het
racen of mountainbiken kan
men van top -helm- tot teen
-schoenen- terecht! 		
Reparaties aan alle
soorten fietsen worden deskundig uitgevoerd.
Zoals de naam al zegt is men
Giant dealer. Er staat een
testfiets waarmee de perfecte
stand van de fiets wordt afgesteld, het zg, bike-fitting. Zo is
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er voor iedereen een passend
zadel. “Het zadel is heel belangrijk, de bottenstand van het
bekken is bij iedereen anders.
Geen goed zadel kan last van
rug of bekken veroorzaken.”
Vader en zoon kijken tevreden
terug op de ontwikkelingen van
de afgelopen twee jaar: “Het
heeft positief uitgepakt”.

Bekkenklachten tijdens
of na de zwangerschap?
Of heeft u plasklachten?

Vertrouwen
Ook uw praktijk voor

Onze bekkenfysiotherapeut kan u
daarbij helpen. Neem contact met
ons op voor meer informatie.

Maak on lin
e
een afspraa
k!

Bekkenfysiotherapie
Fysiotherapie
Geriatrie fysiotherapie
Manuele therapie
Valpreventie
0546 861 841
www.fysiosluitersveld.nl
Ootmarsumsestraat 407b
7603 A J Almelo

fysiosluitersveld

Wist u dat ik het even niet meer weet? Afgelopen week hebben veel leerkrachten gestaakt of ze zijn
gezellig pannenkoeken gaan bakken of lintjes gaan uitdelen aan collega’s. Ludieke acties noemden
ze dat. Zonder zich te registreren in het stakingsregister in Den Haag. Waarom geef je dan geen
les? Welk signaal geef je dan af?
Onderwijs gaat om vertrouwen.
Dat het vertrouwen in beleidsmakers weg is, dat is wel duidelijk. Het vertrouwen van politici in schoolleiders en het vertrouwen van schoolleiders in de politiek. Het gaat hier echt niet om hogere salarissen. Zo
slecht hebben we het niet hoor. Het gaat hier wel om vertrouwen.
Wat verwacht mijn leidinggevende nu precies van mij als ik alle psychologische onderzoeken van mijn
leerlingen moet uitwerken? Hier ben ik echt niet voor opgeleid.. Hij vertrouwt erop dat ik dat kan. Ouders
vertrouwen mij dat ik dit kan. Net zoiets als een ander zien schaatsen en er maar op vertrouwen dat je niet
gigantisch onderuit gaat voor de eerste keer. Iedereen zegt toch dat je het kunt?
Denkt mijn leidinggevende echt dat ik geloof dat een lesuur in de week “werkdrukverlichting” mag worden
genoemd? De uren die ik nu niet lesgeef krijg ik er als taakuren weer bij. Onder aan de streep moet ik net
zo veel, zo niet meer, doen.
Vertrouwen? De acties die in Den Haag zijn ingezet om de docent te ondersteunen, maar worden aan de
andere kant onderuit gehaald door scholen minder geld te geven voor goed onderwijs.
Het gaat hier niet om hogere salarissen. Het gaat om vertrouwen in de leerkracht die uw kind lesgeeft en
die leerkracht moet weer vertrouwen kunnen krijgen in de beleidsmakers zodat hij daadwerkelijk weer kan
gaan lesgeven.
Laten we er maar op vertrouwen dat het goed komt.
Ooit.
		

De Juf

“ De Duif is dood”
In de herfsteditie 2018 schreef u over de pech van
deze duif:
▲

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

“ 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.”

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

Warmte pomp Techniek
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www.jenjtechniek.nl

Ook deze duif in de bijlage heeft het niet getroffen.
Werd verrast door een sperwer in onze tuin.
Hans Plas

13

CLAUDIA
BEUMER, STUURVROUWE BIJ STJA:
‘SAMEN VOOR DE STAD’.
www.dierenartspraktijkgeesteren.nl

Als opvolgster van Jan Kamst
is Claudia Beumer sinds 1
maart 2018 als directeur werkzaam bij Woningstichting St.
Joseph. Een jaar later is dat
een goede gelegenheid voor
een gesprek met haar. Interessant om te horen wie zij is,
terug te kijken op dit jaar en de
plannen voor de toekomst te
vernemen.

Kamp Twente
Uw officiële Opel Dealer

Een jaar Almelo.
“Ja, een jaar alweer, het is echt
boeiend”, steekt Claudia van wal,
“het is mijn eerste jaar als
bestuurder - wel vervanging
gedaan-, in een nieuwe stad,
een nieuwe functie. Het is leuk
bestuurder te zijn bij Sint Joseph,
in deze stad, deze móóie stad,
die ook een mooie ontwikkeling doormaakt. Het imago van
Almelo klopt niet meer. Het is een
hippe stad vol activiteiten met
prachtig groen; er is veel te doen,
ook op het gebied van volkshuisvesting. Je kunt er echt toe doen.
Leuk is dat ik niet in een gespreid
bedje kwam, er verandert veel
op ons gebied. Zelf doen past bij
mij. De corporatie staat voor veel
opgaven, er is veel dynamiek,
veel gedrevenheid, onze mensen
willen veel. Ook dat past bij mij”.
Achtergrond

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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Claudia is geboren en getogen
in de Achterhoek waar zij ook
nu woont. Na haar middelbare
school werd ze de eerste vrouwelijke autoverkoper, waarna nog
een paar banen volgden. Hard
werken en aanpakken is ze vanuit
haar achtergrond gewoon. Dat
blijkt ook uit het feit dat ze naast
haar huwelijk en vier kinderen, in
Enschede een HBO- opleiding
volgde om daarna in Utrecht een
universitaire studie bestuurs-/
organisatiekunde te doen. Een
knappe prestatie: “Ik heb veel
aan het thuisfront te danken, zon-

der de steun van mijn lieve man
had ik dit niet kunnen doen”,
aldus Claudia.
In 2007 begon zij bij sité Woondiensten in Doetinchem, na 4 ½
jaar stapte ze over naar Welbions in Hengelo.
Claudia noemt zichzelf geen
directeur, wordt liever bestuurder genoemd en is een no-nonsens figuur. Uitgangspunt is dat
mensen “gelijkwaardig zijn, niet
gelijk, néé: gelijkwaardig!”. Omgang met huurders staat hoog
op haar prioriteitenlijs
STJA
“In het transitiekader* hebben
bestuurders tegenwoordig vaak
een contract van vier jaar”,
zo ook Claudia, “Bestuurlijke functies zijn in beweging.
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Je speelt hierbij een rol in de
vastgoed en leefbaarheidsopgave. Ik wil mensen inspireren tot
persoonlijk leiderschap. Je stijl
van besturen heeft impact op de
organisatie”.
Contact met huurders, bewonerscommissies, stakeholders**
en de huuradviesraad zijn voor
Claudia van groot belang. Ze
heeft beloofd met alle bewonerscommissies te gaan praten:
”Deze bezoeken
zijn leuk en verlopen erg prettig.
We hebben vorig jaar naar alle
huurders een enquête gestuurd
over het ondernemingsplan.”
“Medewerkers worden geïnstrueerd op het signaleren
van verbeterpunten. Met onze

Heb je je
droomhuis
gevonden?
Bij ons krijg je
Hypotheekadvies
en begeleiding
van A tot Z
HYPOTHEKEN KREDIETEN VERZEKERINGEN AANKOOPBEGELEIDING
Ootmarsumsestraat 201
7603 AC Almelo

06 34 55 56 45
0546 339 788

info@sarvehypotheken.nl
www.sarvehypotheken.nl

medewerkers
voer ik vlaggengesprekken:
samen kijken we waar we goed
of minder goed in zijn, zelfreflectie hoort daarbij, daardoor
kunnen we het beter doen. Dat
leidt tot een fijnere samenwerking, men wordt innovatiever
en creatiever. In dit kader past
ook het nieuwe ondernemingsplan*** van STJA ‘Samen voor
de stad’, waarin vijf prioriteiten
voor de komende jaren staan.”
Financieel moet het beter: “We
moeten scherp aan de wind
zeilen, hebben een deugdelijk
bezit, moeten blijven investeren
in onderhoud en verduurzaming.
We richten ons op kwaliteit in de
zin van deugdelijkheid en indien
mogelijk combineren we bij
grootonderhoud verduurzamen.”
De overheid heeft opgelegd dat
woningen CO2neutraal moeten
zijn in 2050. Dit zal heel wat inzet
en geld vergen.
In de Haghoek wordt in april
met groot onderhoud en verduurzaming van 52 woningen
begonnen. Aan de Vellekatelaan
is vanaf 11 maart een modelwoning geopend. Deze dient straks
als pauzewoning voor bewoners
die onderhoud aan hun woningen
krijgen.
Het woningbezit van STJA zal
afnemen van ca. 5200 naar 4800.
De behoefte aan huurwoningen
zal minderen, er is een lichte

en voor anderen.
Samenwerking met Beter Wonen
is ingezet, men wil meer samendoen, elkaar zo versterken.
Zelf wil Claudia toegankelijk
zijn. Je kunt altijd contact met
haar zoeken: “Direct handelen is
helaas niet altijd mogelijk, maar
doe ik zoveel mogelijk.”
Sluitersveld
Claudia is -met ons- trots
op onze wijk: “Zeker naar de
toekomst toe: verbetering van
deze wijk. De kwaliteit op een
goed peil houden of brengen.
Kijk naar de ontwikkelingen op
de Rumerslanden, die wijk gaan
we goed op de kaart zetten.”
De verwachting is dat hier in
2020 hier met nieuwbouw wordt
begonnen.
krimp gaande. In Almelo kun je
relatief gezien vrij snel een huurwoning krijgen.
Ambities
STJA wil een transparante
organisatie zijn: verantwoording
afleggen, de juiste dingen doen
voor haar klanten, deugdelijke
woningen aanbieden, staan voor
betrouwbare samenwerking én
een goede speler op het gebied
van volkshuisvesting zijn. Ook
wil men een bijdrage leveren aan
een duurzame, goed woonbare
stad voor huurders, klanten op
het gebied van volkshuisvesting

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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* het raamwerk waarbinnen een
voorgenomen veranderingsproces plaatsvindt
**aandeelhouders
*** is bij Sint Joseph verkrijgbaar.

Uitvoering 2019

Vijvers en groen in Rumerslanden

Het heeft heel wat losgemaakt,
de nieuwe vijver in de buurt. Veel
bewoners zijn er blij mee en ook
de leden van de visvereniging
zijn erover te spreken. Echter, de
medewerkers van de gemeente
Almelo kregen er ook verschillende vragen over. Onder meer
over de veiligheid van kinderen
in de buurt van het water en
bovendien is er onduidelijkheid
over de diepte van de vijver.
Goed dat deze vragen gesteld
worden! In een brief hebben we
één en ander toegelicht aan de
omwonenden. Ook konden zij
hierover in gesprek tijdens een

inloopmoment in het
de Trefhoek.
De vijver is er niet zomaar
gekomen. De komst ervan is erg
belangrijk voor de waterhuishouding in de buurt. In de wijk wordt
het afvalwater gescheiden.
Het vuile afvalwater gaat naar
de rioolzuivering. Het schone
regen (hemel) water gaat naar
de vijver, wordt tijdelijk opgeslagen en later afgevoerd naar de
Markgraven. Dit is duurzamer en
beter voor het milieu. Schoon
regenwater wordt dan niet meer
gemengd met het vuile afvalwa-
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ter, van bijvoorbeeld wc en douche. Bovendien vergroot water
de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een buurt. Ook biedt
het mogelijkheden voor educatie
(bijvoorbeeld waterdiertjes ontdekken met kinderen) en kan er
in gevist worden.
Ontwerp van de vijver
In het ontwerp van de vijver is
echter wel rekening gehouden
met veiligheid verhogende
aspecten:
- de taluds zijn flauw en lopen
onder water nog een stuk door.
Wanneer iemand onverhoopt in

Februari/maart 2019

Derk Smoeslaan¸ groenstrook aanplant beplanting
aanplant bomen, gedeeltelijk

maart 2019

Waterpartij, groenstrook afwerken en inzaaien
gazons
Derk Smoeslaan inzaaien gazons en wadi’s
Canadahof voorbereiden verplanten 1 boom

november 2019

Waterpartij, groenstrook Aanplant bomen, beplanting
Derk Smoeslaan¸ groenstrook aanplant bomen,
restant
Canadahof verplanten 1 boom

april – juni 2019

P. J. de Kokstraat Riolering – verharding vervangen

het water valt, is er nog een lang
stuk ondergrond aanwezig;
- onder water is er ook een
talud, iets minder flauw dan het
gedeelte boven water.
- er is geen begroeiing langs de
waterkant, waardoor de vijver
overzichtelijk is;
- in het midden is de vijver 1.50
diep, dit is belangrijk voor de
leefbaarheid en kwaliteit van het
water.
Deze vijver is niet het eerste
en het enige water in de buurt.
Uiteraard is water altijd onveilig
voor kinderen. Dat geldt in deze
buurt, maar ook in alle andere
wijken in Almelo. Water trekt
bovendien aan. Kleine kinderen
(zeker als ze nog niet kunnen
zwemmen) hebben daarom altijd
begeleiding nodig als zij in de
buurt van water zijn.
Profiel van de vijver
Figuur 1 doorsnede oever van

de vijver
Werkzaamheden in en rond de
vijver
De werkzaamheden rondom
de vijver zijn nog niet helemaal afgerond. In het voorjaar
maken we het veld rondom de
vijver netjes glad, waarna we
het terrein inzaaien met gras
en bloemenmengsel. In het
najaar komen er vervolgens
bomen ter verfraaiing van het
gebied.
En verder…
De riolering en verharding
in de Derk Smoeslaan zijn
vervangen. Wat nu nog rest is
het afwerken van de gazons.
De groenstroken langs de Derk
Smoeslaan zijn geëgaliseerd
en ingezaaid. We planten een
deel van de bomen en er komt
beplanting. De overige bomen
planten we rond november dit
jaar. Eerst moet het gras goed
groeien, dan kunnen de bomen
erin.
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Dit jaar gaan we verder in
de P.J. de Kokstraat met het
vervangen van de riolering en
verharding. Er komen gebakken
klinkers in de rijbaan. Eind april/
begin mei start de aannemer
met de werkzaamheden.
In de groenstrook aan de
Canadahof wordt één boom
verplant. Dit wordt momenteel voorbereid. Het eigenlijke
verplanten van deze lindeboom
is waarschijnlijk in november.
In het wijkcentrum de Trefhoek
hangen tekeningen met de
werkzaamheden.

Driemaal Hedeman in brons
KINDERDAG
VERBLIJF
PEUTEROPVANG
BUITENSCHOOLSE
OPVANG

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!

In de hal van De Ruinck hangen
drie portretten in brons. Het zijn
de fabrikanten

T. 0546 - 545 070
KOVDECIRKEL.NL

SWBV.NL

Compleet planmatig onderhoud
en toch blije bewoners?
SW MA AK T HE T VERSCHIL
Met onze jarenlange ervaring in alle facetten van Totaal Onderhoud, is SW inmiddels dé toonaangevende landelijke specialist in vastgoedverbetering. Met SW Planmatig Onderhoud, Renovaties en onze 24/7 Bouwservice werkt en denkt SW actief mee met uw vastgoeddoelstellingen,
een beheersbare exploitatie en het creëren van toekomstwaarde. Altijd dichtbij en betrokken.
SW rekent altijd met de menselijke maat. Ook daarmee maakt SW het verschil.
SW heeft vestigingen in Almelo, Amsterdam, Arnhem, Barendrecht, Drachten, Emmen, Groningen, Hoogeveen, Hoorn, Waspik, Winschoten en Zwolle

1928_DTP_ADV4_SW_A5_Liggend(FC).indd 1

16-12-16 12:14
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Hartog Hedeman (1839-1920) en
zijn zonen Jacques (1879-1948)
en Bernard (1874-1927). Onbekend is nog door wie en wanneer
de kunstwerken gemaakt zijn. Een
van die drie heeft een tijdlang deel
uitgemaakt van de collectie in het
Stadsmuseum , toen nog Museum Voor Heemkunde. De andere
twee waren spoorloos. In 2006
bij de vernieuwde inrichting van
het Torentje door Woningstichting
Sint Joseph ontstaat het plan om
de drie portretten bij elkaar te
brengen. Het museum wil haar
exemplaar afstaan onder voorwaarde dat
ze alle drie bij elkaar zouden
komen. Een oproep in De Woonlijn
levert een reactie op van Herman
Hedeman, zoon van de laatste
eigenaar. Hij weet heel veel over
de hoogtijdagen van de fabriek,
maar niets over de twee verloren
bronzen. Een bewoner van de
Schelfhorst brengt de oplossing.
Hij heeft de beelden gezien bij een
handelaar in oud ijzer in Nijverdal.
Veel gebouwen van het bedrijf zijn
neergezet door bouwbedrijf Hegeman Nijverdal. Het bouwbedrijf is
ook actief bij de afbraak van hun

eigen panden. De metaalhandel
heeft ook meegewerkt aan de
sloop. De bronzen afbeeldingen staan daar nog apart in de
opslag : bijzondere voorwerpen
jammer om ze naar de smeltoven te doen. Zo komen deze
heren Hedeman weer bij elkaar..
Oorspronkelijk hebben de
kunstwerken in de fabriek bij
de dienstwoning van de boekhouder gehangen.. Passerende
arbeiders worden geacht hun
werkgevers vriendelijk toe te
knikken of hun pet even af te
zetten. Johan Oude Weernink
die zijn hele leven bij Hedeman
heeft gewerkt, vind dat maar een
raar verhaal. Waarschijnlijk is
dat gebruik al in de jaren dertig
verdwenen. Na een verbouwing
zijn de beelden verplaatst naar
een plek bij de kantine. Daar zijn
ze bevestigd aan een zeskantige
betonnen zuil. Om en om een
leeg vlak en een portret. Daar
staan ze nog in 1960 als Ten
Cate de fabriek van Hedeman
over neemt.
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Buurtpreventie Sluitersveld.

Elektrotechniek en domotica

Industriële automatisering

Buurtpreventie is een vorm van
toezicht die vrijwillig wordt opgezet door burgers in eigen wijk,
om de veiligheid te verbeteren.
Met een geringe inspanning
lever je een bijdrage aan de
leefbaarheid van onze wijk.
Dit is een gelegenheid om zelf
actief voor je wijk bezig te zijn,
bovendien maak je zo op een
positieve manier kennis met je
mede wijkbewoners.
Buurtpreventie is een georganiseerd initiatief waarbij communicatie tussen buren heel belangrijk is om inbraken of verdachte
omstandigheden te voorkomen.
Buurtpreventie staat nauw in
contact met de wijkagent, politie
en gemeente. Sociale controle
en de zichtbare aanwezigheid
van een preventieteam schrikt
vaak criminelen af.
Graag willen wij van start gaan
in de wijk Sluitersveld met een
lopend preventieteam.
Op de Riet en Schelfhorst zijn ze
inmiddels al begonnen, u kunt
een filmpje zien op AAVISIE.NL
onder het kopje: reportage. Hier
ziet u dat ook de burgemeester
groot voorstander van buurtpreventie is. De burgemeester is
meegelopen op 23 januari 2019.
We willen graag een samenwerking aangaan met de
Schelfhorst zodat we ook zo de
mensen uit kunnen wisselen.

Beveiligingstechniek

Service & onderhoud

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

Wat verwachten wij van u?
•
•
•
•
•
•

VOG verklaring is vereist (kosten zijn voor gemeente)
Minstens 1x in de maand ‘s avonds te lopen (vanaf 		
19.00 uur)
Een goed humeur hebben
Elke weersomstandigheden lopen
Onbesproken gedrag op straat
U bent 18 jaar of ouder

Er mag pas gestart worden als
er maximaal 12 personen zich
hebben aangemeld.
Wilt u meer informatie of wilt u
zich aanmelden dan kan dat via
onderstaand emailadres:
schelfhorstbuurtpreventie@
hotmail.com
Wij zorgen dan voor een opstart
en kunt u “stage” lopen bij de
buurtpreventie op de Schelfhorst.

Werk mee aan een veilige
buurt.
Tevens zijn we op zoek naar
mensen om een “bestuur” te
vormen wat bestaat uit coördinator, medecoördinator, 1
notulist(e), roosterplanner, en
nog 3 die bijspringen bij vergaderingen, evenementen en evt.
andere taken op zich kunnen
nemen.
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Jeu-de-boules in de schelfhorst.

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

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

In het Schelfhorstpark liggen 3
mooie “jeu de boules banen”;
Elke week op woensdag- en
vrijdagmorgen is daar een
groepje enthousiaste spelers
aan het jeu-de-boulen.
Het plezier staat hierbij voorop
( maar we willen natuurlijk wél
winnen ).
Nieuwe leden zijn van harte
welkom! We zouden het leuk
vinden als u eens komt kijken,

of zelf meedoen.
Doe het : Het is supergezellig!
Bij de kringloopwinkels kunt
vaak voordelig jeu-de-boules
ballen kopen.
Heeft u nog een vraag? Neem
dan contact op met Andrea
Postmus tel. 06- 11597663
of via email: apostmus1953@
gmail.com

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

Column Kindcentrum Sluitersveld

Het Kindcentrum bestaat uit de
scholen het Letterveld en de
Fakkel,kinderopvang de Cirkel,
de Fakkel, het Sportbedrijf en
Avedan Welzijn.
Samen staan we voor ontwikkeling van de wijk en met name
voor de kinderen en hun ouders!
Zo organiseren we een tweetal workshops voor ouders in
samenwerking met het Rode
Kruis. Deze workshops gaan over
EHBO, vooral betreffende het
schoolkind. Ouders worden o.a.
geïnformeerd over wat te doen
als een kind zich verslikt of hard
valt. Reanimatie zal ook een onderdeel zijn. De data hiervoor zijn:
1 en 8 april van 8.45 tot 11.45
uur en vindt plaats in ouderont-
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moetingsruimte ‘de Punt’ in het
Letterveld.
Er staat ook een projectweek in
de planning. Thema: Water. Van
18 t/m 29 maart vinden verschillende activiteiten plaats op
school, in de 3+ groep, bij de
peuteropvang en de BSO. Vanuit het Naturhus wordt gewerkt
met lespakketten over insecten,
waterplanten en waterdiertjes.
De hoogste groepen gaan survival zwemmen en de brandweer komt ook langs. Aandacht
zal er zijn voor de vijver in de
wijk die de gemeente onlangs
heeft gerealiseerd.
Op 4 mei tijdens de Dodenherdenking zullen kinderen van de
Fakkel en van het Letterveld
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meelopen in de stille tocht en
gaan ze een krans leggen namens schooljeugd van Almelo.
De kinderen krijgen een speld:
‘Vrijheid geef je door’. Op beide
scholen zal op 4 mei een speciale vlag halfstok hangen en op 5
mei hangt hij in top. De kinderen
krijgen een gastles in de raadzaal van de burgemeester: dhr.
A. Gerritsen.
Henny Voordes

kinderpagina

Het enorme ei op de fles
Het enorme ei op de fles. Of erin? En hoe dan?
Een rauw ei is vies, slijmerig en vooral smerig. Dat glibberige goedje krijg je makkelijk in een fles. Dat gaan
we hier dus ook niet uitproberen. We gaan kijken hoe je een groot gekookt ei in zijn geheel in een fles kunt
krijgen. Mooie uitdaging toch?!

Wat heb je nodig?
•
Groot hard gekookt ei maat xl
•
Fles met zo’n grote opening ( geen colafles maar zo’n sapfles)
•
Hulp van een volwassene
•
Lucifers

Wat ga je doen?

praktijk voor orthopedagogiek,
psychologie en studieondersteuning

● gespecialiseerd dyslexie- en
dyscalculiecentrum

1.
2.
3.
4.
5.

● sociaal-emotionele ontwikkeling

Zet de fles op tafel, Check wel even dat het ei
er echt niet zomaar doorheen past. Zelfs niet
door te duwen!
Pel het hardgekookte ei.
Zet het ei op de fles. Als het goed is hangt het
er mooi overheen
Haal het ei van de fles.
. Laat de je vader of moeder drie lucifers aansteken. Laat de brandende lucifers in de fles
vallen en zet het ei er supersnel op!

(jeugd-GBGGZ)

● huiswerkbegeleiding en bijlessen
● cogmed werkgeheugentraining
● specialisten hoogbegaafdheid
Ootmarsumsestraat 75/77
7602 JR Almelo
tel. 0546 538500
instituut@nijenkamp.nl
www.nijenkamp.nl
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Wat is er gebeurd?
Doordat warme lucht meer een hogere luchtdruk heeft dan koude lucht wordt het ei een beetje omhoog geduwd. Maar vuur heeft zuurstof nodig. Wanneer de lucifers doven is de zuurstof in de fles op. De lucht in de
fles koelt nu af en daardoor krimpt de lucht in de fles. Hierdoor drukt de lucht in de fles niet meer zo hard
tegen de onderkant van het ei. De lucht buiten de fles drukt nog net zo hard tegen het ei. De lucht buiten de
fles perst zo het hard gekookte ei in de fles.
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ZONNEBLOEM AFDELING SLUITERSVELD

POELIERTENVELDE.NL

Dé eetwinkel voor iedereen

Binnenkort jarig of
geef je een feestje?
Maak je dag compleet met
onze feestelijke hapjesschaal
- 50 Kiphapjes

- Inclusief onze befaamde ‘Kippeling’

- Glutenvrij

- Altijd op voorraad!

Slechts

15,95

Maak van ieder feestje een smaakfestijn

De Krön 7 Harbrinkhoek (Bij supermarkt rechtsaf)
Tel.0546-473953 www.hofhuiskeukens.nl

vier generaties vertrouwd

Elk leven zijn eigen verhaal
Aandacht
Betrokkenheid
Begrip
In harmonie overleg bij u thuis of
bij ons aan kantoor
Dag en nacht bereikbaar

0546 - 56 13 51
www.hamsuitvaartverzorging.nl
www.condoleren.nu
www.uitvaarttestament.nu
www.herinner.nu

28

De afdeling Sluitersveld van
De Zonnebloem heeft voor het
eerst zelf een korte vakantie
georganiseerd.
De landelijk georganiseerde
vakanties zijn tot verdriet van
velen stopgezet. Afdelingen of
regio’s kunnen nu zelf hiervoor
actie ondernemen. De afdeling
Sluitersveld durfde de stap te
wagen. Men ging uit van een
kleinschalig project, de animo
bleek echter enorm groot. Het
uitgangspunt om met eigen
vervoer te gaan moest vervangen worden door busvervoer. Dit
was niet gebudgetteerd. Gelukkig meldde Henk Bolk zich als
sponsor van de bus. Geweldig,
wij zijn hem hier zeer erkentelijk
voor!
Vrijdag 1 maart vertrok de bus
met 22 gasten en een aantal vrijwilligers naar Groepshotel Het
Bosgoed in Lunteren. Jammer
genoeg was het mooie weer verdwenen en had plaats gemaakt
voor een gure koude wind. Dat
mocht de pret niet drukken. De
gasten hadden er zin in!
Bij aankomst op de plaats van
bestemming werden de gasten
ontvangen met koffie of thee en
wat lekkers en kon de vakantie beginnen. Het programma
bestond o.a. uit een bezoek

aan het dorpje, mogelijkheid tot
gebruik maken van de wellness
ruimte, gezellig spelletjes doen,
je handen laten verzorgen, maar
bovenal genieten van de luxe
van het hotel, het lekkere eten
en de gezelligheid met de andere gasten en de vrijwilligers.
De creatieve vrijwilligers hadden
voor de avonden zelf entertainment verzorgd. Zo traden
zij o.a. op als Gert en Hermien,
Corry Konings, Boney M, vader
Abraham en brachten de paters
van Andre van Duin ten gehore.
De gasten vonden het fantastisch en hebben wat afgelachen,
gedanst en de polonaise gelopen. Allemaal blije gezichten,
geweldig.
Het weekend is fantastisch
verlopen, het was een grote
familie-bijeenkomst. Doordat alleen De Zonnebloem in het hotel
te gast was kon overal gebruik
van gemaakt worden en werd
alles zelf geregeld. Dat maakte
het nog mooier.
Het Bosgoed is volledig ingericht op minder validen. Je kunt
het zo gek niet bedenken of het
is er: rolstoelen tilliften, etc. Het
personeel is bijzonder vriendelijk
en behulpzaam en de keuken is
fantastisch. Zelfs voor gasten
die alleen gemalen eten konden nuttigen werden de borden
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mooi versierd. Een feestje om
naar te kijken en om op te eten.
Maandag 4 maart werden de
koffers met spijt gepakt en ging
het huiswaarts. Het had nog wel
wat langer mogen duren.
De vakantie werd afgesloten met
een afscheidsdrankje en een
lunch bij Bistro Le Primeur in
Bornerbroek, gesponsord door
Het Wooncentrum in Almelo.
Wat fijn dat ondernemers zo betrokken zijn met het goede werk
dat de Zonnebloemafdelingen
doen. De slogan “er kan zoveel
meer dan je denkt” is hier dan
ook maar weer eens dubbel en
dwars bewezen.

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