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Van de voorzitter:  

Dankbaar terugkijken 
 
door Alex Schoonveld 

Alweer een heel jaar voorbij. Op 1 januari 2019 is 

alweer onze 8ste verjaardag als stichting Wijkplatform 

Espelervaart. Daarvan mag ik mij al 7 jaar de trotse 

voorzitter noemen. Trots op een groep mensen dat zich 

samen voor meer dan 100% inzet voor deze mooie wijk. 

Verderop zal ik wat dieper ingaan op deze stichting, 

wanneer wij deze groep even in het zonnetje gaan 

zetten. 

 

Verder is het alweer 6 jaar dat wij samen met een 

grote groep vrijwilligers, meer dan 40 mensen, het 

buurthuis aan de Atlantischestraat mogen beheren. 

Ruim 40 vrijwilligers die op verschillende manier hun 

kwaliteiten inzetten om het werk in en rondom het 

buurthuis tot een succes te maken. Zonder deze 

mensen zou het nooit zijn gelukt om dit te realiseren. 

Iedere ochtend (maandag t/m vrijdag) kunnen 

buurtbewoners gezellig samen koffie en thee komen 

drinken met andere buurtbewoners. We zien het aantal 

bezoekers gestaag groeien en vaak ook met nieuwe 

gezichten. Gemiddeld zeven keer per maand is het 

mogelijk een maaltijd bij ons te gebruiken. Dit kan zijn 

een ontbijt, een lunch of avondeten. 

 

Steeds meer buurtbewoners vinden hun weg naar het 

buurthuis en dit verheugt ons zeer. Toch hebben wij 

nog heel wat mooie ideeën op de plank liggen die we 

graag eens zouden willen proberen, maar die blijven 

liggen omdat wij nog op u wachten. Misschien heeft u 

er wel eens over nagedacht om het buurthuis binnen te 

lopen, maar aarzelt u omdat u zich nog niet oud 

genoeg voelt voor een buurthuis. Vergis u niet, want 

we zien zowel jongeren als ook de wat ouderen 

geregeld over de vloer. Regelmatig krijgen wij te horen 

van bezoekers dat ze de sfeer in het buurthuis zo 

waarderen en dat ze er spijt van hadden niet eerder 

ons buurthuis hebben ontdekt. Voel je vooral welkom 

om eens het buurthuis binnen te lopen om kennis te 

maken met ons team. Iedereen is welkom!  
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Vrijwilligers in het zonnetje: het wijkplatform 
 
door Alex Schoonveld 

In iedere editie van dit krantje willen wij één of meerdere vrijwilligers even extra in het zonnetje zetten. Niet omdat 

zij daar zo nodig om vragen. Maar gewoon, omdat zij dit verdienen. Wat ik al schreef in mijn stukje als voorzitter, 

werk ik alweer 8 jaar samen met een geweldig team dat eigenlijk over al die acht jaar vrij stabiel is gebleven.  

Peter van den Berg (penningmeester), Kees Knook (chef schouw) en Alex Schoonveld (voorzitter) zitten er al bij sinds 

het begin. Brenda Bouma ook, maar met een korte onderbreking. Ted van Diepen en Tina de Jonge (secretaris) zijn 

ongeveer halverwege die periode ons team komen versterken. Al met al een team dat goed op elkaar is ingespeeld. 

Maar wat is de rol van een wijkplatform? 

De vijf wijkplatforms in Emmeloord  zijn een aanspreekpunt voor buurtbewoners van hun eigen wijk. Als wijkplatform 

Espelervaart werken wij als bewoners samen met gemeente, politie, Stichting Carrefour en Mercatus en zijn wij alert 

op signalen uit de wijk op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en sociale samenhang. In overleg met betrokkenen 

proberen wij als platform een oplossing te vinden.  

Wilt u meer weten over het wijkplatform dan kunt u een mailtje sturen naar info@wijkplatformespelervaart.nl.  

U kunt ons ook bereiken via 0527-795113. 

NL-doet 2019 

door Alex Schoonveld 

 

Dit jaar hebben wij als buurthuis het voornemen om 

zowel vrijdag 15 als zaterdag 16 maart mee te doen 

aan NL-Doet . Dit jaar pakken wij het wat anders aan 

dan voorgaande jaren. In samenwerking met de 

gemeente hopen wij alle struiken (hoog en laag), die 

aan de voorzijde van het buurthuis tussen de weg en 

ons buurthuis staan, te verwijderen. Daarna, ook in 

goed overleg met de gemeente, willen wij dat 

perceeltje opnieuw inrichten, zodat het er in de 

zomermaanden gezellig en aantrekkelijk uit ziet. We 

kunnen dit niet alleen met de mensen die we nu 

hebben in ons vrijwilligersteam. We zoeken mannen 

en vrouwen, jong en oud, die graag dit voorjaar de 

handen uit de mouwen willen steken. We zoeken een 

groepje vrijwilligers die speciaal voor dit perceeltje, 

namens het buurthuis, zorg willen dragen. Je maakt 

niet alleen ons als mede-buurtbewoner blij, maar het 

is ook altijd beregezellig. Interesse of meer info 

hierover?  

Kom het buurthuis binnen lopen tijdens een inloop.  

U kunt ook mailen via 

espelervaartbuurthuis@gmail.com en we zijn 

telefonisch bereikbaar via 0527-795113. 

Aandacht voor mantelzorgers 
 
Openheid en erkenning vonden mantelzorgers 
donderdagmorgen 22 november in Buurthuis 
Espelervaart. Deze morgen nodigde Kees Knook van 
Wijkplatform Espelervaart in samenwerking met 
Gerdien Kramer van Steunpunt Mantelzorg 
/Carrefour de mantelzorgers in de wijk uit om met 
hen in gesprek te gaan. Er werd met elkaar gedeeld 
voor wie men mantelzorger was en hoe deze zorg 
ervaren wordt. Ook de vragen: ‘wat heeft u nodig’ 
en ‘wat kan Buurthuis Espelervaart hierin voor u 
betekenen’ kwamen ter sprake.  
 
Aansluitend namen de meeste bezoekers deel aan 
de overheerlijke lunch, speciaal voor deze 
gelegenheid bereidt door het buurthuis. De 
meerderheid van de deelnemers gaf aan een 
dergelijk gesprek vaker te willen herhalen. Een 
vervolg is gepland.  
 
Niet elke mantelzorger vond en vindt het fijn om 
met andere mantelzorgers in gesprek te zijn, toch 
kunnen er wel vragen leven of ondersteuning nodig 
zijn. Deze mantelzorgers maakten een afspraak met 
de consulent. 

 
Heeft u ook interesse in lotgenotencontact, wilt u 
bij deze gesprekken aanwezig zijn, 
mantelzorgondersteuning van een consulent, of bent 
u benieuwd wat het buurthuis voor uw situatie kan 
betekenen? Neem dan contact op door te mailen 
naar: mantelzorg@carrefour.nu. Ook kunt u binnen 
het buurthuis uw vragen stellen. Of contact 
opnemen met Carrefour, 0527-630004. 

mailto:info@wijkplatformespelervaart.nl
mailto:espelervaartbuurthuis@gmail.com
mailto:mantelzorg@carrefour.nu


Pagina 3 Wijkkrant Espelervaart 

  

 

Activiteiten buurthuis Espelervaart 2018 - 2019 

Atlantischestraat 18, Emmeloord 

SPECIALE ACTIVITEITEN 

• Wilde boekenkast: maandag t/m vrijdag), open en vrij toegankelijk tijdens inloop 
• Gezelschapsspellendag: zaterdag 26 januari 2019 
• NL-Doet: vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart 2019 
• Kunst- en crea-dag: zaterdag 13 april 2019 
• Burendag: zaterdag 28 september 2019 
• Sinterklaas:  buurthuis, woensdag 27 november 2019 

MAANDAG 
• Open inloop: van 9.30 tot 11.30 uur 
• Breien en haken: van 9.30 tot 11.30 uur 
• Zin in zingen: om de twee weken (oneven weken) van 14.00 tot 16.00 uur 
• Bridge voor beginners: vanaf 13.00 tot 16.00 uur 
• Saxofoon Educatie: vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur. Aanmelden verplicht!   

DINSDAG 
• Open inloop: van 9.30 tot 11.30 uur 
• Knutselen & breien met Grietje: 9.30 tot 11.30 uur   
• Bridge voor gevorderden: vanaf 13.30 tot 17.00 uur 
• Knutselen en bloemschikken: om de 2 weken vanaf 20.00 uur 

WOENSDAG 
• Doe-inloop: van 9.30 tot 11.30 uur 
• Warme maaltijd: iedere woensdag om de 2 weken (oneven weken) vanaf 12.15 uur 
• Kinderactiviteiten met Grietje: om de 2 weken vanaf 14.00 tot 16.00 uur 
• Bridge voor beginners: om de 2 weken vanaf 13.30 tot 16.00 uur 
• Modelspoor ´De Sprinter’: vanaf 19.30 tot 22.00 uur 

DONDERDAG 
• Open inloop: van 9.30 tot 11.30 uur 

• Kantklossen: maandelijks van 14.00 tot 16.30 uur 
• Info-inloop: (om de zes weken), wisselend op de ochtend of avond. Zie website en facebook! 
• Repair Café: maandelijks iedere 3e donderdag v/d maand van 19.30 tot 21.30 uur reparaties aanleveren kan 

tot 21.00 uur 

VRIJDAG 
• Open-inloop:  van 9.30 tot 11.30 uur 
• Samen ontbijten: wekelijks van 9.00 tot 10.00 uur. Aanmelden verplicht! 
• Yolanda’s Eetcafé: iedere 3e vrijdag van de maand vanaf 18.00 uur. Aanmelden verplicht! 
• Gezelschapsspelletjes avonden: iedere 1ste vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur 

• Bingo voor volwassenen: iedere 4e vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur 

ZATERDAG 
• Computerclub: om de 2 weken op zaterdag vanaf 13.00 uur 

 

TIP: Om altijd goed op de hoogte te blijven kunt ons liken op facebook bij 

Buurthuis Espelervaart Emmeloord 
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Trainingsaanbod Vrijwilligers Academie 

 

Trainingen/workshops voor vrijwilligers en mantelzorgers uit de Noordoostpolder. 

Succesvol presenteren  (17 januari en 14 februari) 

 

Trainingscyclus voor vrijwilligers die alcohol schenken en/of voedsel bereiden 

• Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (22 januari) 

• Sociale Hygiëne (29 januari, 12 en 26 februari) 

• HACCP (is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen) met rondleiding door de keuken van 

restaurant ’t Voorhuys (5 maart) 

 

Binnenkort op de website: Training zorg voor een ander 

• Twee avonden over communicatie, grenzen, signalering en mantelzorg (4 en 11 februari) 

• Dementie en NAH (25 februari) 

• Wat is psychiatrie? Zoals autisme, ADHD, depressie… (4 maart) 

Je kiest of je aan één, twee of alle modules meedoet, afhankelijk van jouw behoefte. 

 

In dit artikel vind je de trainingen die, tot nu toe, op de planning staan. Houd de website van de 

Vrijwilligersacademie in de gaten voor ons nieuwe aanbod. 

Heb jij behoefte aan een training die niet wordt aangeboden? Geef dit dan door. Bij voldoende belangstelling kunnen 

we dit wellicht gaan organiseren.  

simone.van.hees@carrefour.nu  

 

mailto:simone.van.hees@carrefour.nu
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 Veilig Thuis Flevoland 

Omdat iedereen in het dagelijks lezen wel eens te 
maken kan krijgen met ongemakkelijke situaties 
in de straat of buurt, waar je niet altijd weet wat 
je er mee aan moet, geven we in deze wijkkrant 
wat meer informatie over Veilig Thuis Flevoland. 

Per 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en 

steunpunten Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling in de regio Flevoland 

samengevoegd onder één dak. 

Veilig Thuis Flevoland is er voor iedereen. Voor 

kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als 

je zelf slachtoffer bent, als iemand anders 

(misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld 

gebruikt. 

Je kunt Veilig Thuis Flevoland bellen voor advies 

of hulp. Je krijgt een medewerker aan de lijn, die 

goed naar je verhaal luistert. Samen met jou kijkt 

deze medewerker of er hulp nodig is en welke 

hulp het beste is. Als je wilt, kun je anoniem 

blijven. 

Dit is wat je kunt doen: 

• Praat met de betrokkenen of iemand die 

je vertrouwt. 

• Zorg dat je er bent voor het kind, de 

volwassene of de oudere. 

•  Bij directe nood, bel de politie! 

Voor situaties binnen Flevoland bel: 
088 222 05 00 (gratis) 
Veilig Thuis is op werkdagen bereikbaar van 9.00 
tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden wordt u 
doorverbonden naar de bereikbaarheidsdienst. Zij 
bieden ondersteuning bij dringende zaken die niet 
kunnen wachten tot de volgende werkdag. 
Voor situaties buiten Flevoland kun u het 
landelijk nummer bellen: 0800 2000. 

 

Samen onder één dak: 

Kantklosclub 

door Loek van Wissen-Cossee 

Onder de kop “Samen onder één dak” willen we 

aandacht besteden aan activiteiten, organisaties en 

verenigingen die gebruik maken van het buurthuis. 

Deze keer is het de beurt aan de Kantklosclub. 

Ik mocht woordvoerster Annie Poppen interviewen, 

tijdens de maandelijkse bijeenkomst van deze club in 

het buurthuis. Elke tweede donderdag van de maand 

komen ze bij elkaar en sinds ruim 2 jaar gebeurt dit in 

het buurthuis. 

De club is in 1980 begonnen op initiatief van Nel 

Schoenmaker.  

Er zijn nu nog maar 10 leden, maar de groep heeft in 

het begin bestaan uit plm. 60 kantklossters, die waren 

onderverdeeld in 3 leeftijdsgroepen. Toen, maar ook 

nu, leren de dames veel van elkaar. 

Er werd eerst les gegeven in dit aloude ambacht.  

De eerste techniek die men leerde was de Torchon-

techniek en als men die onder de knie had werden er 

andere, moeilijkere, technieken aangeleerd. Het 

ambacht kantklossen is al terug te voeren naar 1600. 

Vooral Brugge en Brussel waren beroemd om hun 

prachtige kanten kleden en kleding. 

In het verleden kon men kantklossers tegenkomen op 

braderieën, jaarmarkten etc. waar de dames graag 

demonstreerden wat er allemaal met klosjes en garen 

op een kussen tevoorschijn getoverd kon worden. 

Heden ten dage, door de vergrijzing, worden er helaas 

amper meer demonstraties gegeven. Landelijk is er 

een vereniging die dit jaar 40 jaar bestaat. Zij geven 

ook een magazine uit, Kantbrief genaamd. 

Geïnteresseerd in kantklossen? U bent welkom op één 

van de maandelijkse bijeenkomsten in het buurthuis. 

Aanvang 14.00 uur.  
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Geldzaken 
 
door Tina de Jonge 
 
‘Iedereen die zegt dat geld niet gelukkig maakt, 
leutert uit zijn nek.’ 
(uitspraak van Eef van Opdorp) 
Op maandagochtend, 8 oktober jl. is er een 
informatieve ochtend geweest over geldzaken. 
Verschillende professionals zijn uitgenodigd om hun 
kennis te spuien over hoe we met onze inkomsten 
en uitgaven kunnen omgaan. Want je kunt iedere 
euro maar één keer uitgeven. 
 
Carolina de Lange van ABC Nederland (o.a. 
schuldhulpverlening) heet ons van harte welkom en 
geeft één van de bezoekers het woord. Deze vrouw 
weet wat het is om met weinig geld rond te komen. 
Zij heeft een tijdlang schulden gehad en geeft ons 
vooral mee om je niet te schamen. Zo vroeg 
mogelijk hulp inroepen zodat de ramp te overzien 
is en er nog maatregelen getroffen kunnen worden. 
 
Omdat de meeste mensen met een klein inkomen 
geen pc of laptop bezitten, is het niet gemakkelijk 
je geldzaken te regelen of overzicht te hebben. 
Daarom was Gonny Mulder van de Bibliotheek 
aanwezig. Zij legde alles uit over Digisterker. De 
cursussen die de Bibliotheek gratis aanbied en de 
mogelijkheid om de computer te gebruiken bij de 
Bibliotheek. 
 
Marjan van Essen van het Sociaal Domein van de 
Gemeente Noordoostpolder vertelt over de 
mogelijkheden van ondersteuning bij weinig of een 
minimaal inkomen. Dit is een onderwerp waar 
meerdere mensen in geïnteresseerd zijn. Het roept 
ook veel vragen op en Marjan geeft de gelegenheid 
om haar daar apart over te spreken. 
 
Op maandagochtend 21 januari zal deze ochtend 
vervolgd/herhaald en zullen er weer een aantal 
spreeksters zijn die ons bij praten en vragen 
kunnen beantwoorden over onze geldzaken.  

Update Aeres Emmeloord 

Op 17 januari 2019 is de jaarlijkse Open Dag van Aeres 

Emmeloord; vmbo en mbo openen de deuren voor 

nieuwe leerlingen, studenten en hun ouders. 

Het is elk jaar weer een grote happening met overdag 

de basisscholen voor het vmbo en ‘s avonds de ouders 

met kinderen. Belangstellenden voor mbo kunnen 

vanaf 16:00 uur in de school terecht om zich te 

informeren over de mogelijkheden op het mbo, 

huidige studenten te ontmoeten en voorlichtingen bij 

te wonen. 

De studenten Aeres MBO hovenier zijn geplaatst voor 

de landelijke voorrondes van de vakwedstrijden ‘Skills 

Heroes’ . De winnaar gaat door naar de finale, die 

plaatsvindt op de tuinbeurs Tuin Idee 2019 in de 

Brabanthallen in Den Bosch. De winnaar van deze 

finale doet mee namens Nederland met de World 

Skills 2019 in Rusland. De komende maand oefenen de 

studenten volop om kans te maken op de landelijke 

finale. 

De verbouwing bij Aeres gaat volgens plan. Langzaam 

zie je de ruimtes opbouwen. De docenten en 

leerlingen kijken uit naar het moment dat de nieuwe 

lokalen in gebruik worden genomen. Als alles volgens 

schema blijft gaan is dat vlak na de meivakantie. 

Spellendag 26 januari 

Op zaterdag 26 januari organiseren we in Buurthuis 

Espelervaart een gezelschapsspellendag. Iedereen is 

van harte welkom om daar kennis te maken met 

oude en nieuwere gezelschapsspellen. Er zijn een 

aantal enthousiastelingen die de spellen kunnen 

uitleggen.  

De dag is van 10.00 tot 16.00 uur. 
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 10 tips voor het verbeteren van de leefbaarheid in je eigen buurt: 

door Silvia van der Meer 

1. Groet je buren of maak een praatje. Het klinkt zo simpel, maar het werkt zo goed. 

2. Hou je tuin, straat, plantsoen netjes en help een buur die dat niet meer zo goed kan.  

3. Maak van het groen in je straat een gezamenlijke activiteit (overleg met de gemeente wat er mogelijk is 

via Henk Bakker; h.bakker@noordoostpolder.nl ) 

4. Geef gevaarlijke situaties door (MOR melding), zoals scheve stoeptegels, kapotte straatverlichting, losse 

tak in boom etc. https://www.noordoostpolder.nl/meteen-melden-0  

5. Zet je afvalcontainer in de schuur of achter het huis (haal hem zo snel mogelijk weer na leging van de 

straat). 

6. Organiseer iets leuks in je straat: Burendag, straat BBQ, straatspeeldag of een straat high tea. 

7. Maak je je dakgoten schoon, was je je ramen of maak je je tegels schoon met een hoge drukspuit? 

Misschien kun je een ander in de straat ook van dienst zijn. Durf te vragen. Durf aan te bieden. 

8. Durf elkaar ook aan te spreken over kleine ergernissen: een auto die verkeerd geparkeerd staat, 

geluidsoverlast door muziek o.i.d. Als je het bespreekbaar maakt is de oplossing sneller dan je denkt. 

9. Geef eens een compliment of geef een plantje of bloemetje aan een buurtbewoner. 

10. Ga naar de inloop als je een probleem hebt die je niet snel met je buurtbewoner kan oppakken. Er zijn 

dan medewerkers van politie, Carrefour, Mercatus en de gemeente aanwezig die je willen helpen zoeken 

naar een oplossing die bij jou situatie past. 

 

Meiden-inloop 

door Karina Groothuis 

De meiden inloop in buurthuis Espelervaart draaide 
al een poosje, maar voorlopig stopt de inloop daar. 
De meiden zijn nog wel welkom in buurthuis 
Revelsant (Pallasstraat 65A) waar we donderdag 
middag van 15.30 tot 16.30 meiden inloop hebben 
voor meiden van 9 tot 14 jaar. 

De meideninloop wordt georganiseerd vanuit 
Jongerencentrum Heelal, dat al sinds 2006 
meideninlopen aanbiedt. Tijdens dit programma zijn 
de meiden bezig met verschillende onderwerpen, 
zoals zelfbeeld, een veranderend lichaam, familie, 
vriendschap, toekomst etc. Dit wordt gedaan op een 
creatieve, sportieve en gezellige manier door middel 
van bijvoorbeeld spelletjes en opdrachten. Voor 
meiden in deze leeftijd verandert er heel veel. Juist 
daarom is het fijn om ervaringen te delen met 
leeftijdsgenootjes en een luisterend oor te vinden 
bij de meidenwerker.  

mailto:h.bakker@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/meteen-melden-0
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Nieuws uit de scholen: De Planthof 

Misschien heeft u er wel iets van meegekregen de laatste tijd, De Planthof aan de Fjord 44 heeft een grote 
metamorfose ondergaan. Niet alleen de school zelf, maar ook het onderwijs dat er wordt gegeven. 

Afgelopen jaren groeide het besef dat er een nieuwe manier van onderwijs nodig was om kinderen van deze tijd op 
een goede manier les te kunnen blijven geven. De Planthof besloot daarom om over te stappen op unitonderwijs. 
Hierin zijn de klassengrenzen niet meer zo belangrijk, maar kunnen kinderen veel beter op hun eigen niveau 
werken. Een kind van groep 2 kan bijvoorbeeld meedoen aan de taalles bij groep 3.  
’s Middags werken we met Da Vinci Onderwijs: in groepjes werken kinderen vanuit een thema aan verschillende 
vakken. Ze leren hiermee belangrijke dingen als kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend werken, 
communiceren en ict-vaardigheden. 

Ons oude schoolgebouw paste niet meer bij dit onderwijs. Er moest grondig worden verbouwd, hier heeft u 
misschien wel wat van gemerkt. Het duurde best even en een deel van onze leerlingen moest verhuizen naar een 
tijdelijke locatie. Maar begin november konden we onze vernieuwde school heropenen en we zijn erg blij met het 
resultaat! Er is grondig verbouwd, veel oude klassenmuren zijn weggehaald, zodat er lesgegeven kan worden in 
open ruimtes. De school heeft een frisse en open uitstraling gekregen.  

Ook ons plein is hard aan verandering toe,  via de gemeente doen we mee aan het project ‘de groene leerling’.  
Dit project past bij ons, we willen onze leerlingen leren goed om te gaan met hun omgeving en dus ook met het 
milieu. Het wordt een mooi plein, waar kinderen kunnen spelen, maar ook aan de slag kunnen met ‘groene’ 
bezigheden, bijv. moestuintjes.  
We hebben u als onze buren mee laten denken. Het is goed mogelijk dat we in de nabije toekomst opnieuw een 
beroep doen op uw inbreng en mening. 

Begin 2017 kreeg De Taaltrein van Kentalis een plekje bij ons op school. Verder hebben we De Hartstichting en 
Seniorweb een ruimte kunnen bieden. Het is voor ons belangrijk om ook iets te kunnen doen voor onze 
omgeving.  Zij zijn nu dus ook te vinden op ons adres aan de Fjord 44. 

Dit schooljaar zijn we gestart met Het Bloeiplein. Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten op onze school, gericht op 
ouders met kinderen. Bij elke bijeenkomst is een ervaringsdeskundige uitgenodigd die komt vertellen over een 
onderwerp in zijn of haar vakgebied.  
Onderwerpen die tot nu toe aan bod kwamen waren ‘spel en spelen’ en ‘ontwikkelingsvoorsprong en 
hoogbegaafdheid’. Deze avonden zijn niet alleen voor ouders van leerlingen, maar voor alle geïnteresseerden.  

Genoeg redenen om eens langs te komen op De Planthof!  
Loop gerust eens binnen of maak een afspraak, dat kan via onze vernieuwde website    
https://www.gbs-deplanthof.nl 

https://www.gbs-deplanthof.nl/
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Nieuw in de buurt: glasatelier de Schriekhorst 

door Silvia van der Meer 

Ongeveer twee jaar geleden streek Tineke Smit samen met haar man neer in één van de ruime bungalows aan 

de Driesprong. De woning had al jaren eerder indruk gemaakt op deze creatieve vrouw, vanwege de speciale 

lichtval in de woonkamer van de extra ramen die hoger in het huis zitten. 

Tineke is een geboren en getogen poldermens. Ruim 70 jaar geleden trokken haar ouders vanuit Noord-Brabant 

naar de Noordoostpolder om hier hun kans te wagen als akkerbouwers. Ze trouwde later zelf ook met een 

akkerbouwer, maar was naast haar activiteiten op het bedrijf ook altijd al creatief bezig. Ze knutselde graag 

en was begonnen met schilderen en ze was ook altijd al in glas-in-lood geïnteresseerd. Na een verandering in 

hun huis, kwam er een raam tussen de kamer en de serre zodanig vrij dat Tineke dacht, hiervoor ga ik een glas-

in-loodraam maken. 

Hoewel ze zichzelf autodidact noemt, volgde ze in de loop der tijd enkele cursussen om de technieken en 
vaardigheden van het werken met glas onder de knie te krijgen. Haar eerste echte creatie ontstond in dat 
serreraam: een glas-in-lood verbeelding van een Bijbelverhaal. Dit werk wilden ze niet achterlaten bij de 
verhuizing en kreeg door zijn omvang een plaats in de aanbouw van de RK-kerk hier in Emmeloord. 
Het licht bleef inspireren en aangezien het werken met lood niet zo goed is voor de gezondheid ging ze andere 
glastechnieken uitproberen. De techniek die ze nu het meest gebruikt heet ‘fusen’. Dit is het samensmelten 
van stukken glas voor o.a. schalen, sieraden en ruimtelijke objecten. Bij tackfusen ligt de tweede glaslaag als 
het ware boven de ander, terwijl bij fullfusen het tweede of derde glasdeel in de andere is opgelost of 
samengesmolten. Het knippen en slijpen in de beginfase van een werkstuk is niet zo moeilijk. Het echte 
vakmanschap zit hem in het regelen van temperatuur in de oven, het opbouwen dus van de warmte, waarbij de 
oventemperatuur tot 800 C kan stijgen, om het gewenste effect te krijgen.  
Ze werkt met reeds gekleurd glas, om speciale effecten te verwerken maakt ze gebruik van glaspoeder, 
glassnippers, gekleurd glas, koper en goud. Alle glassoorten die verwerkt worden moet dezelfde glasspanning 
hebben, door de eventuele verschillende spanningen knapt het object uit elkaar. 

Ook as (bijvoorbeeld van een overleden dierbaren) wordt wel verwerkt in objecten, herinneringsbeelden en 
sieraden. Een andere techniek die Tineke zich heeft eigen gemaakt is het maken van afdrukken van glas van 
bijvoorbeeld baby/kinderhandjes. 
Tineke zit in de organisatie van de KunstExpo Flevoland; een grote kunstexpositie die iedere twee jaar 
georganiseerd wordt in de Bantsiliek in Bant. Daarnaast exposeert ze ook regelmatig op kunstmarkten in 
Groningen, Bergen en Spaarndam. 
Voor de toekomst heeft ze nog ideeën om zich te richten op nieuwe cursussen, o.a. het verwerken van logo’s in 
glas. 

Tineke laat ze zich graag leiden door wat de natuur, het seizoen en haar vakanties haar brengen om haar te 
inspireren. Want spelen met glas en licht zal voorlopig haar passie blijven. 

Na een telefoontje is een ieder welkom om een kijkje te komen nemen in haar atelier. . 
http://www.deschriekhorst.nl.  

 

http://www.deschriekhorst.nl/
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Apothekersrubriek: Therapietrouw is van groot belang 

Wanneer we ergens last van krijgen, een of ander ongemak vaststellen, dan hebben we een aantal 

mogelijkheden tot onze beschikking. Wachten tot het vanzelf overgaat, ons wenden tot de zelfmedicatie, óf 

de professionele hulp inroepen van de arts. 

Veel klachten verdwijnen na behandeling volledig. Soms moeten we er wel enige dagen tot weken medicijnen 

voor slikken. Vroeger werden veel medicijnen voorgeschreven om mensen te genezen, bijvoorbeeld van een 

infectieziekte. Nu is het grootste deel van de voorgeschreven medicijnen bedoeld om ziekten in de toekomst 

te voorkomen. 

Schoolvoorbeelden van een goede ontwikkeling in de farmacotherapie (geneeswijze door middel van 

geneesmiddelen) zijn de behandeling van chronische ziektes als astma en diabetes. Twintig, dertig jaar 

geleden begonnen artsen pas aan een behandeling als mensen een ernstige astma-aanval hadden. 

Tegenwoordig beginnen we al heel vroeg met de behandeling, onder meer met inhalatiemedicijnen. Zo 

kunnen problemen en complicaties op oudere leeftijd worden voorkomen. Ook het langdurig slikken van 

bloeddruk- en cholesterolverlagende middelen kan bijvoorbeeld een hartinfarct voorkomen. 

Van alle voorgeschreven medicijnen in Nederland is ongeveer driekwart bestemd voor de behandeling van 

chronische ziektes. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat ongeveer de helft daarvan onvoldoende 

resultaat geeft. Een van de redenen is dat de gebruiker het niet al te nauw neemt met het innemen van zijn 

medicatie . De reden hiervoor kan zijn dat het medicijn bij de gebruiker vervelende bijwerkingen geeft. Een 

andere reden kan zijn dat de gebruiker het nut van zijn medicatie niet inziet. Waarom jarenlang pillen 

slikken, terwijl er geen klachten zijn! Een betere voorlichting over de ziekte en de eventuele gevolgen op 

latere leeftijd kan de therapietrouw doen toenemen. 

Vaak bestaan er meerdere aandoeningen tegelijk waarvoor mensen medicijnen moeten gebruiken. Maar door 

allerlei onderlinge interacties kan de effectiviteit afnemen, of de kans op bijwerkingen toenemen. De 

computer bij de huisarts en de apotheek signaleert alle bekende geneesmiddel-interacties. Dit geldt 

uiteraard niet voor de middeltjes waarvan wij niet weten dat u die heeft aangeschaft. 

Veel geneesmiddelen worden ten onrechte chronisch gebruikt. Dit zien we veel bij pijnstillers, slaapmiddelen 

en rustgevende middelen. Ook veel hoestmiddelen, waarvan de werking zelfs nooit is bewezen, worden 

chronisch gebruikt. Om het innemen gemakkelijker te maken ontwikkelen de farmaceutische bedrijven 

steeds meer tabletten die in plaats van driemaal slechts éénmaal per dag behoeven te worden ingenomen, de 

zogenaamde geneesmiddelen met vertraagde afgifte. De werkzame stof komt over een langere periode, 

bijvoorbeeld 24 uur, vrij. 

Het geneesmiddelenbeleid  in Nederland wordt voor een belangrijk deel bepaald door kostenbeheersing. We 

staan bekend als een zuinig land. Uit onderzoek is gebleken dat er relatief veel ziekten onder behandeling 

zijn. Juist door intensiever gebruik van geneesmiddelen kunnen we veel ziekten, en met name de verergering 

ervan, voorkomen. Als er op grond van medische argumenten een aanleiding is voor farmacotherapie, dan 

moet je de rit ook afmaken. Anders gooi je aan twee kanten geld weg: je betaalt voor medicijnen en 

voorkomt de ziekte niet. Therapietrouw is dus van groot belang! 

Kunst – en creadag 
 

Op zaterdag 13 april zal het buurthuis in het teken staan van kunst en creativiteit. Iedereen in de wijk die iets 

te verkopen, demonstreren of tonen heeft op het gebied van kunst en creativiteit wordt bij deze uitgenodigd 

om zich op te geven. Ook mensen die een creatieve workshop willen verzorgen worden van harte uitgenodigd 

contact op te nemen. 

Iedereen die geïnteresseerd is kan deze dag van 10.00 tot 16.00 terecht in het buurthuis.  

Voor meer informatie en opgave voor deelname kunt u contact opnemen met silvia@haakmeer.nl of bellen 

met Silvia van der Meer 0527-610883. 

mailto:silvia@haakmeer.nl
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Recept: Loempia's 

door Yolanda Baredo 

Yolanda Baredo van Yolanda’s eetcafé heeft ons 

voor deze wijkkrant één van haar recepten 

toevertrouwd. 

1 pak Loempiadeeg (Jumbo) 

500 gram rundergehakt   

2 zakken fijne worteltjes 

1 zak snijbonen (fijn snijden)  

2 uien (fijn snijden)  

5 teentjes knoflook (fijn snijden) 

1 theelepel sambal 

zout, peper  

ketjap manis 

Bak de uien, knoflook en doe dan het gehakt erbij 

(rullen met een vork) en laat 20 minuten sudderen. 

Doe de snijbonen en wortels erbij. Dit is de vulling 

van het deeg.  

Laat de vulling afkoelen.  

Hierna kun je de loempiavelletjes vullen en 

oprollen. 

Als het frituur heet genoeg is, dan kun je ze hierin 

bakken.  

Als je teveel hebt kun je ze ook prima invriezen en 

bewaren voor een volgende keer. 

Eet smakelijk! 

 

Colofon 
 
Wijkkrant Espelervaart is een gratis huis-aan-huis 
blad voor de inwoners van de wijk Espelervaart in 
Emmeloord. De wijkkrant wordt verzorgd door het 
Wijkplatform Espelervaart en bij zo’n 2500 
adressen in de wijk bezorgd. 
espelervaartbuurthuis@gmail.com 
 
Contact: Secretariaat wijkplatform Espelervaart: 
Atlantischestraat18,  
8303 VW Emmeloord 
0527-795113 
espelervaartbuurthuis@gmail.com 
 
Wijkplatform Espelervaart is een stichting die in 
IGW verband samenwerkt met gemeente NOP, 
politie, Carrefour en Mercatus. 
Website: www.wijkplatformespelervaart.nl  
Nr. KvK: 51751291 

 
 
 

Samen € op orde 
Grip krijgen op je inkomsten en uitgaven? 

 

 
 

Maandag 21 januari 2019 van 09:00 – 11:30 
Buurthuis Espelervaart 

Atlantischestraat 18 Emmeloord 
 

Sprekers: 
Ervaringsdeskundige:  Gerard Moen 
Humanitas thuisadministratie:  Ankie Kamp 
WMO consulente:  aanvragen hulp in de huishouding etc. 
Sociale Dienst:  Marjan van Essen 
Abc-Nederland Schuldhulpverlening:  Carolina de Lange 

 
 

Tijdens de koffie/thee pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 

Iedereen is welkom, 
toegang is gratis. 

 
Koffie & thee wordt u aangeboden door het buurthuis. 

 
 

Zegt het voort! 

mailto:espelervaartbuurthuis@gmail.com
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