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Van de redactie
Een volle wijkkrant.
Een wijkkrant met informatie
en zinvolle artikelen ligt niet
zomaar bij u. Elk kwartaal
puzzelen we heel wat af om
er een leesbare krant van
te maken. We willen u geen
krant voorschotelen met
puzzels en “wist je dat..” Zelf
vinden we dat we er redelijk
goed in slagen om u een
leesbaar blad voor te leggen.
Deze keer was het erg
moeilijk, het blijkt dat je zelfs
als vrijwilligers je vakanties
op elkaar moet afstemmen!
Vakanties waren net achter
elkaar gepland, zodat overleg
en coördinatie erg moeilijk
was. Vandaar dat we in april al
zijn begonnen met de wijk-

krant en de deadline dus erg
vroeg was. We hopen dat we
toch voldoende aangeleverd
krijgen!
Hulp en advies van u als
lezer is altijd welkom: we
staan open voor ideeën!
Onze namen, telefoonnummers en ons mailadres staat
achterop.
We hebben nieuws over de
voortgang van de plannen
voor de Rumerslanden. Bent
u ook zo geschrokken van
de kaalslag in dit deel van
onze wijk? Het moet weer
mooi worden, maar het duurt
nog even voordat we weer
bomen van enig formaat
hebben. De plannen hangen
bij de Trefhoek in de gang,
waar u ze tijdens de openingsuren kunt bekijken.

Enkele jaren terug zijn er artikelen geplaatst over bewoners
uit onze wijk die afkomstig
zijn uit andere landen. We
hebben een echtpaar uit Iran
– het vroegere Perzïe- bereid
gevonden hun verhaal met u
te delen.Ook onze wijkagent,
Ralph Martens, wil zijn kijk op
de wijk, cq. informatie graag
vertellen.
Een artikel over nieuwbouw op
het terrein van De Löchte aan
de Ootmarsumsestraat lukte
niet omdat de plannen nog
niet af zijn. Hopelijk kunnen
we u hierover in de volgende
wijkkrant berichten.
Een fijne zonnige zomer toegewenst namens de redactie,
Nettie		

De Rumerslanden
De eerste resultaten zijn
zichtbaar
In de Rumerslanden gaat
de komende jaren van alles
gebeuren. De riolering moet
worden vernieuwd, er komen nieuwe waterpartijen en
wadi’s in de wijk en de groene
ruimten, de verlichting en de
wegen moeten worden vernieuwd. Heel wat werk aan de
winkel dus! Het eerste gedeelte van de werkzaamheden is
inmiddels afgerond.
De straten en stoepen van
de Derk Smoeslaan, tussen
de Klaas Tabakstraat en de
Mr. Hein Vrindstraat, liggen er
inmiddels strak bij en er zijn
nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Het asfalt is vervangen
door klinkers. Er zijn nieuwe

tegels aangebracht en er is
nieuwe openbare verlichting
met led-lampen.
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. Veel
bomen komen er in een later
stadium weer voor terug.
Momenteel is de gemeente
bezig met het voorbereiden
van de volgende fases. Het
gaat dan om de rest van de
Derk Smoeslaan (nrs. 17-42).
Hier worden riolering en
bestrating vervangen. En de
komst van de vijver aan de
Verzetslaan, in de centrale
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groenstrook, wordt volop
voorbereid.
Wij hopen deze beide deelprojecten vóór de zomervakantie aan te besteden.
De aannemer kan dan na
de vakantie starten met de
uitvoering. Dit neemt enige
tijd in beslag.

Wijkagent

Fietsen op de stoep Eskerplein

Vanuit de wijk zijn er bij de politie en bij de afdeling van de gemeente
Almelo, diverse meldingen binnengekomen van bewoners en winkeliers
uit de wijk dat veelvuldig wordt gefietst op het trottoir cq pad voor de
winkels. Dit leidt tot veel irritatie en vaak onveilige situaties voor het
winkelend publiek maar ook voor de fietsers zelf.
Als wijkagent heb ik ook al meerdere keren mensen aangesproken op
hun gedrag en wat opvalt: het zijn vaak mensen uit de wijk zelf welke
heel goed op de hoogte zijn van situatie rondom het Eskerplein.
Het trottoir is ook zodanig duidelijk aangegeven als zijnde voetpad,
dit is middels verkeerstekens op de grond aangegeven. Op dit moment gaan we met mensen in gesprek. Mocht het waarschuwen niet
helpen, dan bestaat er de mogelijkheid om hier door de politie en door
de buitengewoon opsporingsambtenaren te gaan handhaven. Al met
al hopen we op het gezonde verstand van onze goede wijkbewoners,
want wij zijn allen gebaat bij een veilige en leefbare omgeving.

Braderie op het Sluitersveld
Wij b

ezorg

28 en 29 juni

Bestel je
boodschappen
op plus.nl

en oo

k!!

Van 18:00u tot 21:00 weer volop festiviteiten, meer dan 130 kramen
en muziek!

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

plus.nl

Schuldink / Eskerplein 11 // 7603 WH Almelo // T: 0546-492858
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Wim Lammers

Lange Wandelingen

“We dromen wel eens van een
kleiner huis, maar we gaan voorlopig niet verhuizen”. Fantastische buren. Met hen is een soort
kleine noaberschap ontstaan. Ze
lopen niet de deur plat bij elkaar,
maar helpen als het nodig is.
Lenen dingen als je wat nodig
hebt. Een keer per jaar gaan ze
bij elkaar eten. Het is toch als
een dorp binnen de stad. Heeft
misschien ook te maken met hun
afkomst : beiden zijn opgegroeid
in de Achterhoek. Daar hebben zij
de burenhulp leren kennen.

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- &
budgetartikelen, multimedia, boeken, cadeaubonnen en reserveringen. Deze bon
is geldig t/m 16-09-2018. 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.
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Wim Lammers woont op een
mooie plek aan het kanaal.
Schuin tegenover de ijsbaan Als
die open gaat, ziet hij dat meteen aan de lampen of hij hoort
het aan de muziek. Dan is het
tijd om te gaan schaatsen. Niet
alleen de ijsbaan, maar ook het
bos is vlakbij: even het kanaal
over, de Gravenallee in en zo het
bos opzoeken. Je ziet reeën,
vooral in de schemering. Je
ziet ijsvogels en andere dieren.
Of het nu regenachtig is of dat
er een felle zon staat : iedere
wandeling is compleet anders.
Telkens zijn er andere dingen om
je over te verbazen. Loop je de
andere kant op, dan ligt daar het
stadscentrum vlakbij.
Hij en zijn vrouw wonen al
ongeveer vijfentwintig jaar aan
het kanaal. Voordat het besluit
genomen werd, eerst nog op het
stadhuis gevraagd naar eventuele bouwplannen in de weilanden aan de overkant. Nou, zei
de ambtenaar, daar bouwen is
uitgesloten. Die grond is van de
graaf en de graaf verkoopt nog
liever een van zijn kinderen dan
grond in het gebied van de allee.
Als je een keer ergens prachtig
woont, ga je niet zo gauw weg.

Vrije tijd
Zij houden van langdurige sportieve uitdagingen. Zoals het Sentier de Porte vanaf de voet van
de Pyreneeën heel Spanje door
naar Santiago de Compostella.
Zijn vrouw is van het fietsen, Wim
wandelt liever. Op zijn vijftigste
liep hij met zijn broer van Almelo
naar Santiago de Compostella,
dat is nu 13 jaar geleden. Maar hij
heeft ook wel gefietst zoals ook
met zijn broer naar de Camargue
in Zuid Frankrijk.
“Mijn vrouw houdt van fietsen
en ik hou van lopen. Gaat erom
dat je onderweg bent. Dat je
telkens weer nieuwe dingen ziet.
Prachtig”. Samen hebben zij het
Pieterpad gelopen, in etappes.
Het stuk van Groesbeek naar
Maastricht in anderhalve week.
Maakt niet uit wat je doel is, maar
dat je onderweg bent.
Werk
Hij werkte zijn hele leven in de
GGZ. Begon bij de ambulante
zorg in Zwolle en later in Almelo;
als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. “Ik heb daarna 14
jaar bij Dimence gewerkt. Voor
Dimence ben ik een centrum
voor dagactiviteiten gestart in
Nijverdal. Bedoeld voor mensen
met een langdurige psychiatrische aandoening.” Zijn klanten
kwamen uit de gehele omgeving.
In die periode merkte hij een op-
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vallend verschil : bij een begrafenis in Rijssen ligt de overledene net als overal vooraan in de
kerk. Maar de dienst in Rijssen
gaat nauwelijks over de persoon
die de gestorven mens was. De
dienst volgt een vast patroon :
het geloof staat centraal. Daarnaast bestaat een klein stukje
uit een in memoriam. “Daar kan
ik niet goed tegen. De vraag die
mij bezig houdt, heeft te maken
met de overledene. Wat heeft
deze mens betekend voor haar
of zijn medemensen: partner,
kinderen, vrienden, familie en
anderen. Liever is mij een meer
persoonlijk afscheid”.
In 2011 werd hij gevraagd om de
uitvaart van een vriend te leiden.
Voor het eerst heeft hij samen
met betrokkenen op persoonlijke
wijze vorm gegeven aan een
afscheid. Na deze bijzondere
dag hoorde hij dat zijn toespraak
treffend en steunend is ervaren.
Dit persoonlijke afscheid raakte
hem en was de basis voor het
volgen van de opleiding tot
ritueelbegeleider.
Vanaf 2013 is Wim ritueelbegeleider en spreekt hij op uitvaarten. Dat betekent samen met
de nabestaanden zoeken naar
woorden en symbolen uit het
leven van de overledene en naar
haar of zijn betekenis voor de
omgeving. Om daarna te komen
tot een persoonlijk symbool van
de overledene. Dit persoonlijk
symbool is de brug van heden
naar toekomst waarmee de
familie, ondanks het verdriet,
verder kan. Hij heeft al een aantal uitvaarten mogen begeleiden.
Met respect en waardigheid
voor overledene. Heel bijzonder
om te doen.
De kunst is om te leren omgaan
met het verdriet van anderen.
Wel jezelf afsluiten en afstand
bewaren, maar ook meetrillen

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

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

op het verdriet van de ander. Het
is niet jouw verdriet, laat ze in
hun smart. Het is zoeken naar
de essentie of iets kenmerkends
in het leven van de overledene.
Een moeder van 80 jaar leefde
altijd op in het voorjaar. Zij vond
lelietjes van dalen heel mooi. In
zijn toespraak kwamen ze voor.
Na het centrum voor dagactiviteiten volgde zijn werk voor
asielzoekers. Het gezondheidscentrum asielzoekers verzorgde
medische hulp in asielzoekerscentra. Mensen kunnen elkaar
afschuwelijke dingen aandoen.
Het eerste halfjaar heeft hij
daar slecht van geslapen. Zijn
werkgever was een bedrijf dat
de medische zorg voor de bewoners bij contract op zich nam.
Het contract had een looptijd
van vier jaar. Hij heeft daar acht
jaar gewerkt. Vorig jaar heeft

zijn werkgever de aanbesteding
verloren. Hetzelfde volledige pakket medische zorg is toen gegund
aan een ander bedrijf. Huisartsen,
verpleegkundigen : alle medewerkers kregen ontslag. Dat ontslag
trof honderden personen. Velen
met een langjarige expertise, een
expertise die geheel verloren is gegaan. Hun opvolgers moesten het
wiel opnieuw uitvinden. “ Het is
een rare wereld waar zulke dingen
normaal zijn”
Hij is nu op zoek naar een nieuwe
baan als sociaal psychiatrische
verpleegkundige waarin hij al
zijn kennis en kunde kwijt kan.
Die nieuwe baan is nog onzeker.
Ondertussen vier sollicitaties gedaan en ook op gesprek geweest.
Verder is het nog niet gekomen.
Ouderen brengen naast hun
vakkennis onschatbare ervarin-

www.langlevethuis.nl
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gen mee. Hij heeft nog hoop.
“Mensen zouden gek zijn als ze
me niet nemen. Ik snap het niet
: met alles wat ik opgebouwd
heb”.
Hij is niet stil blijven zitten. Als
zo je werk afloopt, wat kun dan
nog meer? Wat zou hij misschien ook nog willen. Zou nog
wel binnenvaart schipper willen
worden. Je kan worden wat je
wil. Alle ervaringen kun je nuttig
maken. Een nog niet gerealiseerd plan kwam in beeld : in
6 weken tijd naar Rome fietsen
en onderweg bij een bevriend
echtpaar in Zwitserland logeren, Nederlanders die op het
Sluitersveld hebben gewoond.
Het idee alleen al gaf hem een
gevoel van vrijheid.
Maar het UWV kent een sollicitatieplicht, dus wekenlang fietsen
kan niet. Toch blijft het plan.
Dat is, wat hij graag zou willen.
Dus eerst aan het werk zien te
komen, dan genoeg vakantiedagen opsparen en vervolgens
naar Rome.
Als de baan er niet komt, kan hij
verder als ritueel begeleider .

Annemarijn Kamphuis
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HOIHOI,
Op woensdag 21 februari ben ik
aangekomen op het vliegveld in
Windhoek, Namibië. Samen met
mijn 5 reisgenootjes hebben we
ongeveer 15 uur in het vliegtuig
gezeten.
Ongeveer vijf dagen na aankomst zijn we gestart met de
stage in Central Hospital in
Windhoek. Samen met de stage
coördinator van de universiteit
waar onze school contact mee
heeft hebben wij de vrijdag ervoor overlegd dat we de 1e vier
weken in Central Hospital stage
gaan. De rest van de 13 weken
gaan we stagelopen in Katatura
Hospital.
Het verschil tussen deze twee
ziekenhuizen is de plaats. Central Hospital ligt in het betere
deel van Windhoek. Echter is
dit ziekenhuis nog steeds niet te
vergelijken met een Nederlands
ziekenhuis. Katatura Hospital
is gelegen in het armere deel
van Windhoek. Dit ziekenhuis
heeft nog minder beschikking
tot verschillende middelen t.b.v.
fataliteiten.
Om een volledig beeld te krijgen
van het ziekenhuis hebben we
afgesproken om elke week
op een andere afdeling stage
te gaan lopen. We hebben de
groep in tweeën gedeeld en
samen met twee anderen van
mijn groep heb ik de 1e week op
de afdeling chirurgie gelopen.
Deze afdeling was een van de
drukste afdelingen van het ziekenhuis. Hier komen patiënten
met allerlei verschillende soorten
chirurgische ingrepen, maar ook
patiënten met schotwonden,
steekwonden en hoofwonden.
De kamers op de afdeling waren
overbezet. Er lagen in elke
kamer meer mensen dan er
officieel zouden moeten liggen.

De patiënten met de wonden
lagen in een gang afgezonderd
van de rest van de patiënten.
In deze gang stonden er zes
bedden langs de wand, deze
bedden werden de ‘illigal beds’
genoemd. Ook hier lagen de
bedden vol. Sommige patiënten
liggen hier soms wel 4 jaar lang!
De reden hiervoor is dat ze geen
verpleegtehuizen kennen ze in
Namibië.
De eerste dag op deze afdeling
was erg wennen. Ik had niet verwacht dat het ziekenhuis gelijk
zou zijn aan een Nederlands ziekenhuis, maar dit was toch wel
een erg groot verschil. De dagen
die erop volgden kwamen we er
alleen maar meer achter dat er
niet voldoende beschikking was
over middelen; een vrouw met
een stoma werd tijdelijk verbonden met een plastic zak omdat
het geen passende stomazakken beschikbaar waren.
De eerste weken heb ik stagegelopen op de afdelingen
gynaecologie, de kraamafdeling
en op de O.K. Op de afdelingen
hebben ze ongeveer dezelfde
routine, dus hier waren we al
een beetje aan gewend. De
kraamafdeling heeft het meeste
indruk op mij achtergelaten. Ik
had voorheen nog nooit een
geboorte gezien, dit heeft een
enorme indruk op mij achtergelaten. Ik vond het ook ontzettend
spannend om te zien. Moeder
en kind verblijven gescheiden
in het ziekenhuis, dat vond ik
heel bijzonder. Gelukkig is alles
goed gegaan en ik hoop dat ik in
Katatura Hospital ook een paar
weken op de kraamafdeling mag
stagelopen.
Los van de stage hebben we
natuurlijk nog een aantal leuke
dingen gedaan. We zijn een
weekend naar Swakopmund
geweest. Dit is een badplaats
aan de kust waar veel Duitsers
komen. Hier is het ongeveer 10
graden kouder dan in Windhoek,
maar er is een hele mooie kust,
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Blog
je kunt er lekker uit eten en er
zijn genoeg activiteiten te doen.
Wij hebben gequadbiked in de
duinen en hebben de zonsondergang bekeken op duin 7. Dit
was een geweldige ervaring.
Verder gaan wij op onze vrije
vrijdagen naar Home of Good
Hope. Dit is een organisatie in
Katatura (de arme wijk in Windhoek) die ongeveer 800 kinderen
per dag een bord eten aanbiedt.
Ook zorgt Home of Good Hope
ervoor dat de armste kinderen
naar school kunnen en dat zieke
kinderen naar een arts kunnen
als de ouders dit niet kunnen
betalen. Om hier een handje
aan bij te kunnen dragen is een
geweldige ervaring. De kinderen
willen erg graag met je spelen
en gebruiken je het liefst als
persoonlijk klimtoestel.
In de komende maanden hebben wij nog een aantal leuke
activiteiten op de planning staan
waar ik jullie dan alles over zal
vertellen.
Liefs, Annemarijn.

Natuur

Meeuwen in paniek

▲

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

allemaal precies op dezelfde
hoogte te vliegen. Het was een
groot zwevend tapijt. En het
waren er heel veel : tientallen.
Zag er raar uit eigenlijk. Wat
was er aan de hand? Ver boven
de meeuwen zweefde een
roofvolgel : de oorzaak van het
algemeen alarm. Naar het vliegbeeld te oordelen was het een
havik, die zweeft namelijk op
thermiek en doorzoekt op die
manier het jachtgebied. Een
havik verrast de prooi vanuit
een stootduik. Soms gericht
naar een konijn op de grond
zijn of een vogel in volle vlucht.
De hoge val snelheden maken
het nodig precies op het juiste
moment krachtig te remmen. Er
is een grote variatie aan prooidieren : zowel kleinere vogels
als de spreeuw, maar ook duif,
patrijs of meeuw. De meeuwen
bleven op hun plaats, de havik
cirkelde in grote kringen weg.
De meeuwenformatie bleef nog
een tijd lang bestaan. Iets wat
ze niet voor niets doen. Een vogel in stootduik fixeert zich altijd
op een enkele prooi, een duif in
een groep bijvoorbeeld of het
konijn op de grond. Een havik
boven een platte wolk meeu-

wen heeft het moeilijk. Zoveel
bewegende en bijna gelijke vogels
op dezelfde afstand. Dat lijkt de
fixatie te verstoren. Je zou ook
het heen en weer krijgen en dan
pardoes misgrijpen zonder iets in
je klauwen te vatten. Alle energie
voor niets. Deze havik heeft van
een aanval afgezien.
Met een geslagen prooi – de
klauwen dringen centimeters diep
door – gaat een havik ergens in
dekking zitten eten. De plek waar
een roofvogel aast ofwel de prooi
verorbert heet plukplaats. Een
wandeling rondom het Hondenven
bij Tubbergen leverde twee plukplaatsen op : beide onder overhangende struiken. Een dag later
een plukplaats gevonden bij de
voormalige ijsbaan in de Gravenallee. In alle drie de gevallen stond
er duif op het menu, er lagen nog
enkele duivenveren.
De havik vrouw bejaagt grotere
prooien dan de man, zij is zelf ook
groter. Het vrouwtje is tot 63 cm
hoog met spanwijdte van 122 cm.
Een havik broedt tussen eind
maart en half mei. Jongen vliegen
vooral in juni uit. Eén legsel,
meestal 3-4 eieren. Broedduur 3238 dagen per ei, jongen vliegen uit
na 34-41 dagen; worden nog tot
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Vaak zie je groepen meeuwen
overtrekken en dan even later
op een bepaalde plek blijven
hangen. Op die plek gaan ze
dan rondcirkelen. In het voorjaar
was dat boven de volkstuinen
achter de ijsbaan. Ze kwamen
in een compacte groep op hoge
snelheid aanvliegen. Boven het
zwembad stopte de vlucht en
begonnen ze te cirkelen en dan
roepen ze af en toe wat. Weken
geleden op een zonnige dag
maakten de meeuwen een heel
ander geluid : meer letterlijk
eentonige kreten. Allemaal
dezelfde uitroep. Zo iets had ik
nog nooit gehoord. Bleken ze

wel 90 dagen gevoerd. Dus er is
een half jaar werk voor het kroost
de deur uit kan.
Oorspronkelijk huisden haviken
alleen in uitgestrekte bosgebieden zoals de Veluwe. Door de
afname van het bosareaal en
dus van geschikte woongebieden verhuisden de haviken naar
elders : naar steden en naar vlak
land.
Hun nest ligt meestal hoog in
de kroon van een naaldboom.
Het is groot, met een basis van
stevige takken. Kan jarenlang
gebruikt worden; een havik lapt
ook nesten van andere roofvogels op. In plaats van hoge naald
bomen zien we nu ook nesten in
hoogspanningsmasten en aan
bruggen.
Vaak is te zien hoe een havik
net als een slechtvalk vanuit
een hoge vlucht op een prooi
duikt. Ze blijven hun hele leven
in hetzelfde territorium, maar de
haviken uit noordelijke streken
migreren zuidwaarts om te overwinteren

Kinderpagina

De Atmosfeer.
www.dierenartspraktijkgeesteren.nl

Wat heb je nodig:
- een appel
- een mesje
Wat ga je doen?
Snijd de appel netjes doormidden. Kijk goed wat je nu eigenlijk ziet? Uit welke “onderdelen”
bestaat de appel?

Kamp Twente
Uw officiële Opel Dealer

Wat heeft die appel nu te maken met onze atmosfeer?
De atmosfeer is het gasomhulsel om onze aarde. Dit gasomhulsel is maar heel dun. Buiten
dit gasomhulsel kom je in het
heelal terecht.
Je ziet dat de appel bestaat uit
een klokhuis met het vruchtvlees. En het buitenste, hele
dunne randje, is de schil.
Er is veel vruchtvlees in verhouding tot het dunne schilletje.
Zo zit dat ook met het gasomhulsel om de aarde.
Je kunt onze atmosfeer of
dampkring vergelijken met het
dunne schilletje om het vruchtvlees heen. De dampkring is
meer ongeveer 1000 km dik.
Dat lijkt veel maar is het niet.
De atmosfeer is heel belangrijk voor het leven op aarde.
Dit gasomhulsel draait met
onze aarde rondjes om de
zon. Buiten de atmosfeer is er
gewichtloosheid. De atmosfeer
beschermt ons tegen schadelijke straling van de zon. Zonder
dit dunne omhulsel is er geen
leven op aarde mogelijk.

Kijk voor het aanbod of meer informatie op:

www.kamptwente.nl

Weezebeeksingel 4 te Almelo – T: 0546-822661
Steenzoutweg 16 te Hengelo – T: 074-8220022
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Hoe zit dit nu?
Je kunt de atmosfeer in verschillende delen verdelen.
TROPOSFEER
Dit deel komt tot 10 km boven
ons zeeniveau. In deze zone
ontstaat het weer. Hier halen
we adem. Wanneer je hoog in
de bergen loopt merk je dat
je steeds lastiger kunt ademhalen. Wanneer je de hoogste
bergen van de aarde beklimt
moet je zuurstof meenemen.
Op ongeveer 10 km hoogte kan

een mens bijna niet meer ademen
omdat er te weinig zuurstof is!
STRATOSFEER
Wanneer je vliegtuigen ziet vliegen dan weet je nu dat zij in het
onderste deel van de stratosfeer
vliegen. Hier is het droog en zijn
geen wolken. In deze zone ligt de
ozonlaag. Deze zone ligt 10 tot
50 km boven de zeespiegel.
MESOSFEER
Deze gordel ligt op 50 tot 80
km hoogte. Het kan hier wel 80
graden (-80) vriezen!
THERMOSFEER
De thermosfeer ligt op 80 tot 700
km hoogte en hier is het juist
weer heel erg heet.
EXOSFEER
In de buitenste ring (700 - 1000
km boven de zeespiegel) vindt
het contact met het heelal plaats.
Wanneer een raket buiten de exo-
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sfeer komt begint de gewichtloosheid. De zwaartekracht is
dan verdwenen.
Dus
Als je naar boven kijkt zie je niet
zomaar “lucht”. Natuurlijk weet
je vanaf de aarde niet hoe hoog
een vliegtuig vliegt of waar de
wolken zitten. Nu weet je het
wel een beetje. De sterren zijn in
het heelal. Dat ligt buiten onze
atmosfeer.
De wolken zijn dichterbij dan
dat grote vliegtuig.
Wil je gewoon blijven adem
halen dan moet je met beide
voeten op de grond blijven
staan. Hoe hoger je komt hoe
minder zuurstof.

Annemijn
Grace
Hallo, ik ga het over Grace, de Gravenruiters en mijn verjaardag hebben.
Ik begin met Grace. Oja ik ga het ook over Sandra hebben. Maar nu ga ik beginnen met Grace. Grace is
verhuist naar een nieuwe manege. Het is er erg mooi. Op de nieuwe manege staat ook een mini ijslander.
En er is een veulentje geboren. Er is een longeercirkel en Grace kan zonder longeerlijn longeren.
En nu over Sandra. Sandra hebben we naar haar oude baasje gebracht. Zij wordt weer sandra’s baasje
en is nu haar nieuwe baasje. Ik was een paar minuten binnen bij het nieuwe baasje van Sandra en toen ik
weer naar buiten ging begroete Sandra me.
En nu over de Gravenruiters. Er is een paard een maand op proef. Het is een tinker genaamd: millie. ze
komt helemaal uit ierland.
En nu over mijn verjaardag. Ik heb een superleuke verjaardag gehad.
groetjes,
Annemijn

Almelovoorelkaar,
alle vrijwilligerswerk
en burenhulp op één
plek.
Betrouwbaar, gemakkelijk en
gratis!
Hulp aanbieden?
Vind eenvoudig het vrijwilligerswerk dat bij jouw wensen past.
Eenmalig, iedere week, voor
een (vrijwilligers)organisatie/vereniging of bij iemand thuis?
Hulp nodig?
Plaats eenvoudig een hulpvraag
op Almelovoorelkaar.
Bijvoorbeeld voor hulp met een
klusje in huis, hulp met boodschappen doen of misschien
ben je wel op zoek naar een
maatje om iets leuks mee te
doen.
Persoonlijk contact?
Wij helpen je graag. Kom bij
ons langs in de Bibliotheek
(dinsdag, woensdagmorgen,
donderdag),
Het Baken 3 in Almelo of bel
met 0546 - 544110 of mail naar
info@almelovoorelkaar.nl
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Veilig recreëren langs het water
Met het stijgen van de temperatuur, groeit ook de aantrekkingskracht van het water. Spetteren en zwemmen in natuurplassen is
heerlijk, maar kies wel voor veilig water. Zwem alleen in goedgekeurd zwemwater. Door goed op te letten kunt u huidirritatie, maag-/
darmklachten en andere gezondheidsrisico’s tegengaan.
Zwemmen in oppervlaktewater is leuk, maar brengt ook bepaalde
risico’s met zich mee, voor mens en (huis)dier. Dat kunnen fysieke
risico’s zijn maar ook biologische risico’s. Biologische risico’s komen
vooral voor als de temperatuur stijgt. Het zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico. Daarom is het belangrijk iets te weten
over de bedreigingen waarmee u in aanraking kunt komen, zoals
blauwalg, botulisme, zwemmersjeuk, maag-/darmklachten of de
ziekte van Weil. Meer informatie over gezondheidsrisico’s vindt u op
www.zwemwater.nl.
Officiële buitenzwemlocaties
Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) controleert waterschap Vechtstromen de kwaliteit van het zwemwater van officiële
buitenzwemlocaties zeer regelmatig. We melden de zwemwaterkwaliteit bij de provincie. Zij bepalen of ze naar aanleiding daarvan een
negatief zwemadvies of een zwemverbod afgeven. Op de website
www.zwemwater.nl staat welke waterplassen zijn aangewezen als
officiële zwemlocaties. En hoe het is gesteld met de zwemwaterkwaliteit.
Dus wilt u zwemmen in het buitenwater? Ga dan naar een officiële
buitenzwemlocatie.
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In mei ( ten dele na het ter perse gaan
van deze krant ) werden er vanuit het
kindcentrum Sluitersveld in alle groepen water activiteiten georganiseerd.
De kinderen gaan onder meer bezig
met vangen van waterbeestjes, bezoeken een rioolwaterzuiveringsinstallatie
(groepen 7 en 8) en laten gezamenlijk
op creatieve wijze zien waar de toekomstige vijver in de wijk komt.
De aanleiding hiervoor is dat de gemeente Almelo in de periode 20172025 onderhoudswerkzaamheden uitvoert in Rumerslanden. Onder andere
wordt het riool vervangen, worden
straten, stoepen en parkeerplaatsen
vernieuwd en wordt een vijver aangelegd. Graag grepen wij dit aan om
kinderen en hun ouders in de buurt
kennis te laten maken met het thema
‘water’. Kinderen leerden onder meer
over waterkwaliteit, riolering, opvangen van water, het leven in en om het
water en over spelen met water. Bovendien werd in deze periode landelijk
de Week van ons water gevierd om
meer aandacht te vragen voor het belang van (schoon)water in vijvers, beken en sloten.
Samen met verschillende partners van
het Kindcentrum Sluitersveld (o.a. Het
Letterveld, Sportbedrijf Almelo, Avedan, gemeente Almelo, waterschap
Vechtstromen, Humanitas, Peuteropvang, 3+ groep etc.) is een interessant
programma voor alle groepen opgesteld.

Waterproject Rumerslanden
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Deze foto is gemaakt bij het “zeepbellen spektakel “ op het schoolplein.

VANUIT IRAN NAAR ALMELO.

Behalve de oorspronkelijke
bewoners telt ‘t Veld ook
velen die afkomstig zijn uit
andere streken van Nederland
of andere culturen. Enkele
jaren geleden zijn met diverse
bewoners interviews over hun
achtergrond geweest. Deze
serie wordt hiermee vervolgd.
Bij een huis in de buurt hangt
regelmatig een Nederlandse,
een Duitse of een onbekende
vlag buiten. Dat maakt nieuwsgierig naar het verhaal hier-

“eigenlijk heel toevallig. Ik werkte als tandarts in een praktijk
bij Keulen, soms wel 60 uur per
week. Ontmoette na 2 jaar een
studiegenootje op een feest. Zij
vroeg of ik bij haar in de praktijk
in Vriezenveen wilde werken.”
Twee maand later deed ze hetzelfde aanbod weer. Mo(jtaba)
stelde toen voor om samen met
hun zoon, eens een weekend te
gaan kijken. Zoonlief was gelijk
blij vanwege alle paarden en
het groen dat hij in Twente zag.
Ze besloten het te proberen,
Nooshin had nog drie maanden vakantie tegoed, het huis
in Keulen werd aangehouden,
haar werkgeefster hield haar
baan zolang vrij. Mo’s idee was
“het kost je dan misschien een
verhuizing”. Ze huurden een

achter. Een afspraak met de
eigenaars van deze vlaggen,
Nooshin Khoynezhad en Mojtaba Zanjani, is gauw gemaakt.
Hoe de familie in Almelo terechtkwam.		
Volgens Nooshin gebeurde dit

huis en vertrokken in augustus
2004 naar Almelo.
Mo was als bouwkundige
afgestudeerd in Hamburg, trof
op een feestje in Düsseldorf
Nooshin, ze werden verliefd,
trouwden en kregen een zoon.

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!

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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Voor hun zoon van 8 was de
overstap groot: naar een ander
land met een andere taal. Hij
ging naar Het Palet, de school
voor anderstalige kinderen.
Nooshin en Mo hadden zelf alle
schoolboeken aangeschaft zodat zij hun zoon konden helpen.
Na 5 weken kwam er bericht dat
hij de snelste leerling tot dan
toe was en naar een ‘gewone’
school kon.
Hun levensgeschiedenis.
Er zijn vele wegen die
naar Almelo leiden: Nooshin
kwam uit Mashad, een grote
stad in het Noordoosten van
Iran. Het gezin - ouders, broer
en Nooshin - woonde een kleine
vijf jaar in Austin(Texas), waar
vader zijn doctoraal pedagogiek
(PHD)haalde. Vader kreeg er
na zijn studie een baan aangeboden, maar wilde terug naar
Iran. Nooshin: “Vader wilde
Iran opbouwen, als iedereen
blijft waar hij studeert, gebeurt
er thuis niets.” Na terugkomst
rondde Nooshin haar middelbare school af met hoge cijfers.
Moeder was lerares, haar broer
ging op zijn 14e naar familie in
Düsseldorf voor studie en vader
werd via relaties universitair
docent. In die tijd kon men nog
vrij reizen.
Toen kwam de
revolutie van 1978, waarbij de
ayatollahs aan de macht kwamen. Nooshin kreeg vanwege
religieuze en politieke redenen
moeilijk toegang tot de universiteit: “Je kreeg daar een ID-kaart.
Als je een ‘waarschuwing’ kreeg,
werd er een gaatje in gestanst
en bij drie gaatjes werd je van
de universiteit verwijderd”. Ze
had er snel twee, o.a. vanwege
het feit dat vader niet religieus
was, een westerse stropdas
droeg en in Amerika gestudeerd
had. Hij zag het geloof als een
privékwestie en het gezin was
niet religieus. Jongeren onder de
30 kregen geen visum voor het
buitenland, maar Nooshin wilde

in 1979 graag haar broer bezoeken. Op wonderlijke wijze heeft
ze toch een visum voor Duitsland gekregen. Het hele gezin

Elektrotechniek en domotica

Industriële automatisering

Beveiligingstechniek

Service & onderhoud

vertrok, maar in Duitsland bleek
dat vader heel veel overdacht
had. Hij hield Nooshin voor dat
ze hier meer kansen had, maar
dat ze zelf moest beslissen wat
ze wilde. Ze wilde graag naar
Amerika terug , maar besloot
in Duitsland te blijven, “dit was
gemakkelijker voor mijn ouders”.
Daar stond ze, onvoorbereid, 19
jaar oud, in een vreemd land met
een onbekende taal. Studeren
kon en mocht ze in Duitsland,
studiefinanciering of i.d. was
er niet; werken naast je studie
mocht niet, alleen in vakanties.
Ze woonde samen met haar
broer en hun ouders steunden hen waar ze konden: “We
hebben een hele hechte familie:
bijna elke dag was er post of telefoon van mijn ouders. Moeder
beschreef alles: het was of je bij
hen aan tafel zat!” Ze studeerde
tandheelkunde. Na zes maanden
leerde ze Mo kennen, ook op
een feestje.
			
Mo komt
uit Teheran uit een familie met
een tapijtentraditie. Na ruim een
jaar militaire dienst wilde hij niet
in Iran blijven en vertrok in 1979
met een koffer naar Europa,
waar hij 8 jaar bouwkunde

Sniederhof 13 - 7603 BZ Almelo - www.brusche.nl
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studeerde in Hamburg. ”Je had
nergens recht op en mocht
alleen werken in de vakanties,”
aldus ook Mo. Na zijn studie kon
hij een goede baan krijgen, maar
kreeg geen werkvergunning:
”Als je niet meer studeert moet
je weg”.
Almelo:
		
				
				
Nooshins droom was om
een eigen praktijk te hebben.
In 2007 begonnen ze daarmee
aan de Wierdensestraat. Samen
vormen ze een team: Nooshin
was de eerste zelfstandige vrouwelijke buitenlandse tandarts
in Almelo. Mo is praktijkondersteuner, heeft zich bekwaamd in
logistiek, organisatie en personeelszaken. De samenwerking is
prima en succesvol, ze worden
ondersteund door een goed
team. Sinds 1 ½ jaar hebben ze
in de Schelfhorst een tweede
praktijk overgenomen.
Naast haar werk schildert
Nooshin ook “om mijn hoofd
leeg te maken”. Ze heeft een
goed gelijkend portret van haar
ouders gemaakt en in de kamer
hangt een mooi portret van Mo.
Het is te zien dat ze op hele
kleine details let! 		
				
De
stap naar Nederland is goed
geweest. Mo: “Aangekomen
als twee jonge enthousiaste
mensen, hebben we met eigen
inzet veel bereikt. De mogelijkheden om in Europa te kunnen
studeren zullen we blijven
waarderen en niet vergeten.
We zijn er dankbaar voor!”
Beiden zijn blij dat ze in Almelo terecht gekomen zijn: ”We
hebben hier veel goede vrienden, kennissen en buren. We
hebben hier veel mogelijkheden gekregen. Het is geven en
nemen in het leven, we voelen
ons schuldig, willen graag iets
teruggeven.”
		
Mo voelt
zich hier helemaal thuis, ”hier wil
ik sterven”.
En die vlaggen? Die hangen
uit als welkom wanneer fami-
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lie komt logeren. Het zijn: de
nationale vlag van Iran (Perzië),
die in gebruik was van 1964 tot
1979 en na de revolutie werd
vervangen door de huidige
vlag, de Duitse voor de Duitse
familieleden en op Nederlandse feestdagen hangt het
rood-wit-blauw aan de mast.
Het integreren in Nederland is
hen zeker gelukt!

Wijkcommissie Sluitersveld

Rommelmarkt

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

Tel: 0546 - 45 69 09
Op zondag 22 april werd door de Wijkcommissie Sluitersveld en de Trefhoek weer de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd. Vanwege het voorspelde mooie weer werd de markt op de parkeerplaats van de
Trefhoek gehouden. Ca. 70 tafels en grondplaatsen werden bezet.
Ondanks de 1e mooie zondag van dit jaar werd het nog een gezellige drukte, waarbij de jeugd zich weer
kon uitleven op het springkussen. De ‘hongerlappen’ deden zich natuurlijk weer te goed aan de broodjes
braadworst en/of hamburger. Na afloop was binnen een uur, door de vrijwilligers, alles weer opgeruimd. Dit
was maar goed ook, want een half uur later kwam de voorspelde regenbui over ons heen.

Gratis informatie, advies
en ondersteuning
•

Wmo-aanvragen (voorbereiden)

•

Bezwaarschriften indienen en
toeslagen aanvragen

•

Inkomens– en uitkeringsvraagstukken

•

Welzijn/zorg ouderen

•

Mantelzorgers

Paul, Nathalie, Jan.

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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Burgemeester bij Ontmoetingsplein55plus!
Hoog bezoek bij de maandelijkse ontmoetingsochtend van Ontmoetingsplein55plus. De Burgemeester schoof aan bij de bijeenkomst van
team Noordoost. Hij was zeer onder de indruk van de energie die er
hangt en van alle activiteiten voor ontspanning en verdieping.
Ontmoetingsplein55plus brengt mensen samen. Zo bezoekt een groep
regelmatig musea zowel in de buurt als elders in het land. Daarnaast
worden tal van andere activiteiten ondernomen. Samen wandelen,
fietsen, eten, dansen, in gesprek gaan, handwerken, jeu de boules en
bezoeken van films. Tijdens onze maandelijkse ontmoetingsochtenden
ontstaan leuke contacten! Kom vrijblijvend eens langs. U bent van harte
welkom om aan te sluiten!
Ontmoet ons tijdens een van onze ontmoetingsochtenden! Team Noordoost op de eerste woensdag van de maand in wijkcentrum De Schelf, van 9.30 tot 11.00 uur. Voor info
Anneke Löwik 47 37 47 of Hetty Reuver 866 336. Via info@ontmoetingsplein55plus.nl
of kijk op www.ontmoetingsplein55plus.nl. U vindt ons ook op Facebook!

Hypotheekadvies en begeleiding van A tot Z

Succesvolle MBO 1 Entreeopleiding gaat weer van start in
september 2018!
Nooit een kans gehad om
een diploma te behalen? SIZ
Twente en het ROC van Twente bieden die kans nu!

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.

De Stichting Informele Zorg
Twente start in september 2018
samen met het ROC van Twente
een nieuw leerjaar voor de eenjarige MBO 1 entree opleiding.
Deze opleiding is geschikt voor
iedereen die nog geen diploma
heeft en zijn of haar kansen op
de arbeidsmarkt wil vergroten.
De opleiding bestaat uit 16 uur
stage in de praktijk en daarnaast 6 uur per week les op het
ROC van Twente. Wie zich voor

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
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deze opleiding aan meldt bij SIZ
Twente, kiest automatisch voor
het profiel “Dienstverlening en
Zorg”. Voor de praktijk wordt de
student ingezet bij een mantelzorger die ingeschreven is bij de
Stichting Informele Zorg Twente.
De theorielessen worden aangeboden bij het ROC van Twente, de opleidingskosten worden
door SIZ Twente vergoed.
Begeleiding door een vaste contactpersoon op school en een
professionele mantelzorgconsulent/praktijkbegeleider bij SIZ
Twente. Als je de opleiding met
goed resultaat hebt afgerond,
ontvang je een MBO-diploma op
niveau 1.
De opleiding start september
2018 en wordt vooraf gegaan
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door een intakegesprek. De
intakegesprekken vinden plaats in
mei en juni.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting
Informele Zorg Twente: Jacquelien ter Beek: 085-7731720 of per
mail: j.terbeek@siztwente.nl
Ben jij die serieuze kandidaat?
Grijp dan die kans en neem contact op!

593 gezichten, één naam

Avedan
Wij zijn 430 vrijwilligers, 51 stagiaires en 112 medewerkers.
Je kent ons als Maatschappelijk Werk noordwest
Twente, als Scoop welzijn en als De Nieuwe Organisatie.
We stimuleren én ondersteunen mensen van alle
leeftijden. Om je talent te ontdekken en te ontwikkelen, om je idee tot uitvoering te brengen, om je
leven weer op de rit te krijgen. Samen zorgen we
ervoor dat anderen een steuntje in de rug krijgen en
we met elkaar het dagelijks leven een beetje mooier
maken.
We doen dat al vele jaren met vele partners en
opdrachtgevers. Zo werken we samen aan welbevinden en een leefbare samenleving.
In de geschiedenis van onze organisatie is enorm
veel gebeurd. Fusies, afsplitsingen, groei en krimp,
bezuinigingen en vernieuwing. Verschillende organisaties ontstonden en werkten onder hun eigen
naam binnen ‘de nieuwe organisatie’, de werktitel
die al lang niet nieuw meer is. Daarom is het tijd
voor een nieuwe naam.
Vanaf nu heten wij Avedan.
Avedan is afgeleid van de Twentse uitdrukking Ait

Vedan en betekent zo veel als ‘altijd verder, doorgaan’.
Dat is wat we willen uitdragen in ons werk, bij alle
activiteiten die we organiseren en bij het ondersteunen van mensen. Omdat we dat samen doen
ziet u dat ook terug in ons beeldmerk.
Want dat blijft hetzelfde: we werken met het oog
op mensen, vanuit de bedoeling en in verbinding
met anderen.
Ook de juridische organisatiestructuur blijft ongewijzigd. De houdstermaatschappij DNO heet
voortaan Avedan, Scoop welzijn is Avedan welzijn
geworden en Maatschappelijk Werk noordwest
Twente gaat verder onder de naam Avedan maatschappelijk werk. Sociale Wijk Teams Almelo blijft
als zodanig bestaan.
Als Avedan vormen we een flexibele en dynamische werkgemeenschap waar toekomstperspectief en eigen kracht van mensen centraal staan.
Je vindt ons en onze activiteiten op verschillende
plekken in noordwest Twente en Almelo. Kijk op
www.avedan.nl
Wilt u reageren? Stuur dan een mail naar nieuwenaam@avedan.nl

De zomer aan het Sluitersstrand!
Dit jaar worden er onder Avedan verschillende activiteiten georganiseerd in de zomervakantie. In plaats van
een spelweek, is er voor gekozen om de hele zomer door verschillende activiteiten te organiseren voor jong
en oud. De meeste van deze activiteiten zullen plaatsvinden op het Sluitersstrand aan de Gebroeders van
Doorenstraat en is voor iedereen toegankelijk. Het complete programma komt te staan op onze facebookpagina: www.facebook.com/activiteitensluitersveld en op de website: www.avedan.nl. Op de facebookpagina
houden wij ook bij wanneer een activiteit, door bijvoorbeeld omstandigheden, niet door kan gaan. Heb jij
een gave activiteit die je uit zou willen voeren in de zomer of zou je ons willen helpen met het uitvoeren van
activiteiten, stuur dan een berichtje naar onze facebookpagina en wij gaan met je kijken naar de mogelijkheden!
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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

Kruidvat
Lidl
Limburgia
Liroz Feest- en Funshop
Mitra
Naphuis Café
PB Cheap Fashion and shoes
Plus Schuldink
Poelier ten Velde
Rick’s Flowers
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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