
O, ALMELO, 
MIEN MOOI ALMELO, 

IK BIN ZO GLOEPENS WIES MET OE, 

KEERL-NOG-AN TOO, 

DAT IK, WOAR IK OK BIN 

EN WAT IK OK DOO, 

’T HERTKE VEUL TIKKEN 

VEUR OE ALMELO 

 
IN ALMELO, 

DOAR HECH WIEJ NIE ZO 

AN FLANTUTEN EN DIK DOON 

EN AN STATUS QUO. 

 
BI’J PROFESSOR 

OF NET ZO DOM ALS HAVERSTRO, 

IEJ VEULT OE PLEZERIG 

IN OONS ALMELO.

 
DE PIUS, MIEN MOO, 

EN MISTER BOOBOO 

DEE HEBT MAAKT WEL IK WÖRDEN BIN 

EN HOO OF IK DOO. 

NEE, DER IS OP DE EERDE 

GEN STÄDKE WAT ZO 

VÖL OP MIEJ LIK AS 

OONS EIGEN ALMELO. 

 
BIN ZEUVNTEEN MOAL SCHEIDEN 

MER VEUR OE ALMELO, 

HOAL IK MIEN LEEVN LANG 

’N TROUW LIBIDO. 

 
OONS ALMELO, 

PRÖT PLAT SOBIESO 

MAAR WIJ KUNNEN OOK HOLLANDS 

OP NETJES NIVEAU. 

EN NA MAANDAG KOMT DINSDAG 

EN WOENSDAG EN ZO… 

JA, DAT KAN ALLEMAAL 

IN ALMELO. 
 

NA MAANDAG KOMT DINSDAG 

EN WOENSDAG EN ZO… 

JA, DAT KAN ALLEMAAL IN ALMELO. UITINALMELO.NL

door:
Herman
Finkers

Het Almelo’s 
Volkslied magazine 2017-2018

Ik ben gewoon blij dat 
ik uit Twente kom

De groenste stad
van Twente

De binnenstad
opnieuw uitgevonden

Loes Haverkort:

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: UITINALMELO.NL
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Twee keer per week is er Warenmarkt in de binnenstad op het 
Marktplein en de aangrenzende Rosa Luxemburgstraat. Elke 
donderdagochtend van 9:00-14:00 uur en zaterdag  
van 9:00-17:00. 

Kijk voor meer informatie op: www.almelosemarkt.nl 
Iedere donderdag is het 

koopavond in de binnenstad.

De winkels zijn dan geopend tot 21.00 uur.  
Regelmatig zijn er koopzondagen, onder meer in  

de zomer en de laatste zondag voor 
Sinterklaas en Kerstmis. 

Kijk voor een actueel overzicht op: www.uitinalmelo.nl

Auto

Openbaar Vervoer (OV)

Almelo is per auto goed bereikbaar, onder meer 
via de A1 / A35. Kies afslag 30 Almelo Zuid en 
volg de borden Almelo Centrum. Of ga via de 
N325 of N36 wanneer je uit het noorden komt. 

Reis je met de bus of trein?
Stap dan uit op station Almelo Centraal, 
het centrum is slechts 10 minuten lopen. 
Kijk voor meer informatie op:
 www.9292.nl

In en rondom de Almelose binnenstad zijn volop  
parkeergelegenheden. Er zijn diverse parkeergarages op  

korte afstand van het stadscentrum. De garages Stadserf III en het dak 
van de parkeergarage Havenpassage zijn zeven dagen per week, 24 uur 

per dag geopend. Volg voor parkeerplekken de routes, onder andere 
naar de parkeergarage Stadserf, Havenpassage en Stadhuisplein. 

Openingstijden, prijzen en meer informatie vind je op: 

Bereikbaarheid

De Markt, van alle 
markten thuis

Parkeren

Koopavonden &
koopzondagen

www.uitinalmelo.nl
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ALMELO IS DE 3E STAD VAN TWENTE

DE FAMILIE VAN RECHTEREN LIMPURG IS SINDS 1457 HET 
ADELLIJK GESLACHT VAN ALMELO. 

HET CENTRUM VAN ALMELO TELT 
RUIM 250 ONDERNEMINGEN!

Almelo heeft  72.500  inwoners.
In Almelo worden jaarlijks ruim 160 
evenement georganiseerd.

In 1946 vond er een grote  
watersnoodramp plaats in Almelo

Almelo ligt aan de snelweg A35, een zijtak 
van de A1

Op 15 november 1944 vindt in Almelo de grootste 
bankroof aller tijden plaats, de buit: f 46.500.000,-

Het oudste deel van de Grote Kerk stamt uit 1493 en is 
daarmee het oudste stukje gebouw in Almelo.

Almelo werd voor het eerst in de geschiedschrijving 
genoemd in het jaar 1236.

Heracles Almelo is opgericht in 1903

Almelo heeft een oppervlakte van 69,41 km² 

Almelo bestond 
 voor 1914 uit Stad  Almelo  
en Ambt Almelo 

Het hoogste gebouw van Almelo is de Java- 
toren van ca. 55 meter hoog.

DE GEMEENTE ALMELO BESTAAT UIT 1 STAD EN 2,5 
DORP: ALMELO,BORNERBROEK, AADORP EN DE HELFT 

                                        VAN MARIAPAROCHIE       

Almelo werd voor het eerst in de geschiedschrijving 
genoemd in het jaar 1236.

Almelocijfers en feiten
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In Almelo is veel te ontdekken. Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik zelf de stad nog aan het ontdekken. Ik 

ben namelijk nog maar sinds een paar maanden burgemeester van deze mooie gemeente. Almelo kende ik 

wel uit mijn jeugd omdat ik hier het voortgezet onderwijs volgde. Ik heb in die jaren menig gezellig tussenuur 

doorgebracht in een indertijd zeer populair scholierencafé. 

Ook nu nog reizen scholieren uit de verre omtrek naar Almelo vanwege de vele scholen voor voortgezet 

onderwijs. En het horeca-aanbod is er ook niet slechter op geworden sinds mijn middelbare schooltijd. Op 

uitgaansgebied biedt Almelo voor elk wat wils: van dansen tot diep in de nacht tot relaxed loungen op een 

terrasje aan het water. Van genieten van kunst en cultuur in één van onze theaters tot culinair genieten in één 

van onze hoog aangeschreven restaurants. 

Persoonlijk kan ik zeer genieten van een wandeling langs verrassende plekjes in de stad. Hier en daar zie 

je nog de industriële resten van Almelo’s rijke textielverleden. Fraaie villa’s verwijzen naar de grandeur van 

vroeger. Even verderop loop je opeens door pittoreske volksbuurtjes met de uitstraling van een tuindorp. 

Bezoek eens één van onze monumenten zoals de oude stadsboerderij Het Wevershuisje, maar vergeet vooral 

het grafelijk gebied niet. Pal aan de rand van het centrum, achter de winkelstraat, vindt u het Huize Almelo van 

waaruit graaf Van Rechteren Limpurg nog steeds zijn landgoed beheert. In het kasteel uit de zestiende eeuw 

wordt nog steeds gewoond en gewerkt en is dus niet toegankelijk voor publiek. Maar door de open ingang 

is het goed te zien vanaf de Gravenallee. Daar kunt u genieten van de rust en de stilte te midden van het 

groen. De boerderijen van het landgoed herkent u aan de rood/gele luiken. Elke boerderij heeft een kroon van 

de familie Van Rechteren met het jaartal waarin de boerderij is gebouwd. Het uitgebreide bosgebied en het 

typisch Twentse coulissen-landschap zijn ideaal om te fietsen en te wandelen.

Groen en water kenmerken de beleving van Almelo. De stad ontstond in de elfde eeuw op een kruispunt van 

land- en waterwegen. Die historie willen we graag opnieuw laten zien. We hebben een goed geoutilleerde 

jachthaven aan de rand van de stad en de oude haven is doorgetrokken tot aan het centrum. Het riviertje De 

Aa, dat dwars door de stad slingert, zorgt voor extra sfeer en is geliefd bij kanoërs. 

Zoals bekend is in Almelo altijd wat te doen. Wie alle activiteiten en evenementen wil bezoeken, merkt dat ‘ie 

een serieus agendaprobleem krijgt. Dagjesmensen doen er dan ook goed aan eens een langer bezoek aan 

onze stad te overwegen. Waarschijnlijk worden ze net zo enthousiast over Almelo als ik.

Arjen Gerritsen  |  burgemeester van Almelo
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Op veel manieren toont Loes Haverkort 

haar talenten. Zo acteert ze in films als 

Rendez-vous en Pak van mijn hart en de 

musical Soldaat van Oranje, en  maakt 

ze muziek met haar band LOUISV. En 

die talenten waren misschien wel nooit 

aan het licht gekomen als ze niet in de 

omgeving van Almelo was opgegroeid. 

“Op mijn middelbare school (Pius X 

College) zat ik in een muziektheatergroep. 

Daar stond ik zelf op de planken en wist ik, 

‘dit wil ik doen’.” 

‘Een fantastische tijd’, zo omschrijft Loes 

Haverkort haar jeugd in en om Almelo. “Ik 

klom in bomen, kon lopend naar school, 

maakte me nergens zorgen om. In het 

weekend logeren bij een oom en tante, en 

dan de eendjes brood voeren. Mijn leven 

was heel vrij.” Die onbezorgde jeugd 

heeft haar karakter voor een groot deel 

gevormd. “De nuchterheid, het doe-maar-

normaal-gevoel dat er in Twente heerst. Ik 

ben blij dat ik dat nu nog heb. Daardoor 

lukt het me om dicht bij mezelf te blijven.” 

Vanaf jonge leeftijd kreeg Haverkort 

het acteren, musiceren en toneelspelen 

met de paplepel ingegoten: moeder 

was zangeres, vader trombonist en opa 

speelde in de revue. “Het expressieve zit 

dus echt in de familie, optreden was nooit 

raar. En bij de revue mochten de kinderen 

na een optreden altijd de bloemen 

uitdelen. Toen stond ik dus al op een 

podium.” 

     Ik ben gewoon 
   blij dat ik uit 
 Twente kom

Hardlopen langs het kanaal of op bezoek bij familie: actrice en zangeres Loes 

Haverkort komt graag terug in haar geboorteplaats Almelo.  

''Ik krijg er rust en ruimte in mijn hoofd.''

Inmiddels woont Haverkort samen met 

haar echtgenoot – componist en pianist 

Floris Verbeij – en hun twee kinderen in 

Amsterdam. En hoewel ze houdt van haar 

leven in de hoofdstad, komt ze altijd met 

veel plezier terug naar haar geboortestreek. 

“Mijn moeder woont in Wierden, naast 

Almelo. Daar kom ik dus regelmatig. Maar 

om eerlijk te zijn kom ik er minder vaak 

dan ik zou willen. Ik vind het er namelijk 

altijd heerlijk. Als ik bij Deventer de IJssel 

oversteek, stuur ik mijn moeder ook altijd 

even een foto. Ik kom eraan!” Op de vraag 

of Amsterdam of Almelo als ‘thuis’ voelt 

volgt zelfs een lichte twijfel: “Hou het maar 

op 50-50.” 

Loes Haverkortvindt het heerlijk in Twente

Hardlopen

Naast het bezoek aan haar familie heeft 

Haverkort nog een reden om naar Almelo te 

gaan. “Ik krijg er rust en ruimte van in mijn 

hoofd. Het drukke leven in Amsterdam kan 

ik dan even achter me laten. Hoe ik dat doe? 

Als ik er ben ga ik altijd hardlopen. Dan loop 

ik de stad uit, en zoek de natuur op. Het liefst 

loop ik langs het kanaal, daar is het prachtig. 

En weet je wat ik dan altijd denk? ‘Wat is 

het mooi hier, ik verhuis terug’. Al komt 

het daar voorlopig niet van, hoor.” De rust 

die Almelo haar geeft heeft de actrice en 

zangeres regelmatig nodig. Want haar leven 
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“In Almelo 
kwam ik er-

achter dat ik 
op het podium 

wilde staan”

Tongval

speelt zich soms af in een sneltreinvaart, 

met telkens nieuwe en aansprekende 

projecten. “Ik zit nu in de opnames van een 

hele toffe serie, waar ik nog niets over mag 

zeggen. Maar het is echt heel gaaf. Ook 

zijn de opnames geweest van het tweede 

seizoen van Vechtershart, een serie over 

vechtsporters. En met onze band werken 

we ook nog aan nieuw materiaal.”

Belangrijke inspiratiebron voor haar werk is 

Marianne van de Steeg, zegt Haverkort. “Zij 

gaf danslessen op mijn middelbare school. 

Ze stak me aan met haar enthousiasme 

en liefde voor haar vak. Daardoor ben ik 

naar de Toneelacademie in Maastricht 

gegaan.” Maar ook Herman Finkers maakt 

veel indruk op de geboren Almelose. “Die 

man laat echt zien dat alles kan, dat niets 

je hoeft te beperken als je echt wil.” Toch 

heeft Haverkort de Twentse tongval – zo 

kenmerkend voor Finkers – moeten afleren. 

“Vroeger had ik echt een flink accent, maar 

dat is me op de toneelschool wel afgeleerd. 

In mijn werk kan het gewoon niet, het werkt 

dan echt als een beperking. Maar ik kan het 

nog wel hoor. Met een vriendin praten we 

voor de grap nog wel eens in dialect. Het 

schept toch een band, als je uit dezelfde 

regio komt. Daarom vind ik het ook zo fijn 

om met Twentenaren te werken. Want 

hoewel het moeilijk uit te leggen is, herken 

ik vaak iets van mezelf in ze. Ik ben gewoon 

blij dat ik uit Twente kom.”
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Het juiste idee op het juiste moment

Het Stijllokaal is een plek waar professionals 

samenwerken en stijlen samenkomen! 

Zo biedt Het Stijllokaal verschillende 

haar- en gezichtsbehandelingen voor 

zowel dames als heren, en alleen voor de 

heren traditionele scheerbehandelingen 

in de barbershop. Daarnaast is er een 

pigmentatiestudio voor zowel medische 

als cosmetische behandelingen. Het  

 

concept bestond al in het westen van 

het land maar wordt zeker ook in Twente 

warm ontvangen.  

Hip maar toegankelijk 

Het Stijllokaal is super hip, maar ook 

huiselijk ingericht zodat iedereen zich 

hier welkom voelt. Het is zeker geen 

highclass salon maar een plek waar 

gepassioneerde vakmensen je helpen het  

 

mooiste in jezelf naar boven te halen. Alle 

drie de ondernemers investeren veel in 

educatie en zijn echt specialisten in hun 

vak. Wat is je persoonlijkheid en welke 

stijl past bij je? Welke haircut of make-up  

past bij je gezichtsvorm? Je gaat ook niet 

weg voordat ze je de laatste tips en tricks 

geleerd hebben zodat je er in het vervolg 

altijd zo ‘fabulous’ uitziet!  

Hip & happening
Vlak bij het groen van de Gravenallee vind je winkelgebied ‘Het Kolkje’. Dit stukje centrum was altijd 

al een prachtig stukje Almelo, maar is nu uitgegroeid tot een gebied met verschillende speciaalzaken. 

Je vindt hier boekhandel Hilarius Broekhuis, Arman Juweliers en chocolade en thee bij Torino. Sinds 

kort zijn daar nog drie creatieve speciaalzaken bij gekomen: bloemist Orangerie 21, Lunchzaak en 

delicatessenwinkel Hap! en Het Stijllokaal. Vooral de laatste willen we even extra uitlichten. 

Almelo barst van de leuke eigentijdse winkeltjes, met enthousiaste en behulpzame lokale ondernemers die net dat beetje 

extra voor je willen doen. Geniet van lokale lekkernijen en een drankje bij een van de bijzondere lunchrooms en leer de lokale 

mensen kennen. Laat je verrassen door de nuchtere Twentse gastvrijheid en de diversiteit aan winkels. Veel shopplezier! 

kolkje

Avondje uit? 

Ben je een ‘weekendje weg’ in Almelo en 

wil je er ’s avonds op en top uitzien? Maak 

dan een afspraak voor een mooie avond 

make-up of om je haar op te steken. De 

heren kunnen hier terecht voor een echte, 

traditionele scheerbeurt! 

Het Stijllokaal

SPOTdeleukste

8 - Almelo Magazine
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cityguide
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Wilhelmina & Juul
De winkel van Wilhelmina & Juul heeft werkelijk snoezige kopjes 

schoteltjes, glaasjes en vazen van eind 1800 tot en met de jaren '70 

van de vorige eeuw. Een paradijs voor de liefhebber van tweedehands 

servies, glaswerk en vazen. Je vindt hier Regout Maastricht, Fris Edam, 

Alfred Meakin en nog veel meer mooie merken. Wilhelmina en & Juul is 

niet alleen bij de Twentenaar, maar ook bij de toerist een zeer geliefde 

plek door het uitgebreide aanbod en de schappelijke prijzen. 

Molenstraat 2  |  tel: 0546 - 861043  |  www.facebook.com/wilhelminaenjuul 

Rohof Modeschoenen

Lincherie

Houd je van een strakke Scandinavische interieurstijl? Dan is 

de conceptstore van Stolenstudio een plek waar je je hart kunt 

ophalen. De gedeelde liefde voor Scandinavische design bracht Philippien en Francis ertoe samen 

een winkel te openen. Mooie handgemaakte schalen van Lenneke Wispelwey, designkaarsen van 

Ontwerpduo, sjaals van Hellen van Berkel. De zachte en kraakheldere stijl van de ‘store’ is een 

heerlijke plek om rond te lopen en prachtige spullen te ontdekken. Hun motto: handgemaakte 

objecten hebben blijvende, immateriële waarde! Naast conceptstore is Stolenstudio ook een 

stoffeerderij en kun je Francis ter plekke aan het werk zien. 

Doelenstraat 32  |  tel: 0546 - 702284  |  www.stolenstudio.nl

Schoenenzaak Rohof mag zeker niet ontbreken in het rijtje ‘bijzondere winkels’ in het 

Doelengebied. Onlangs vierde de winkel zijn 135e verjaardag. Hun geheim? Blijven 

vernieuwen, maar vasthouden aan kwaliteit. Als enige schoenenzaak in Almelo 

verkopen ze merken als Fred de la Bretoniere, Roberto Botticelli, Love Mochino, 

Michael Kors en Shabbies Amsterdam. Daarnaast maakt de elegante, moderne 

inrichting van de winkel het shoppen een aangename ervaring. Je vindt deze high-

fashion zaak aan het uiteinde van de Grotestraat.

Grotestraat 5-7  |  tel: 0546 - 812221  |  www.rohofschoenen.nl 

Dwalen door  
     de Doelen

doelen
gebied

In de Oranjestraat vind je deze prachtige lingeriezaak, een verademing voor iedere vrouw die 

zoekt naar de mooiste merken en persoonlijk advies. De winkel is onderdeel van een internationale 

keten en sinds april 2016 geopend, maar nu al een gevestigde naam in Almelo. Met merken als 

Aubade, Marie Jo, PrimaDonna, Andres Sarda en meer, is deze speciaalzaak een echte ‘hotspot’ in 

Twente. De stylisten zijn vriendelijk, behulpzaam en uitermate professioneel. Prachtige materialen, 

mooie pasvormen en ruime, zacht verlichte paskamers. Bij Lincherie weten ze wat er bij je past en 

doen ze er alles aan je op en top vrouw te laten voelen!

Oranjestraat 36  |  tel: 0546 - 648008  |  www.lincherie.nl 

Een stukje van Almelo met zovéél bijzondere winkeltjes, dat 

je hier zeker even een bezoekje moet brengen. Dit authentieke 

winkelgebied dat ook wel het ‘Doelengebied’ wordt genoemd, 

mag je niet missen.

Conceptstore Stolenstudio

SPOTdeleukste
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Opzoek naar kinderkleding? Dan mag 

je Studio MK zeker niet missen. Deze 

speciaalzaak in kinderkleding is inmiddels 

niet meer weg te denken uit Almelo. 

Van snoezige babykleertjes tot hippe 

tieneroutfits. Vanuit heel Twente komen ze 

hier shoppen voor Nik&Nik, Tommy Hilfiger, 

Scotch, Vingino, Antony Morato en meer. 

Altijd stijlvol, hip en stoer en zeker niet 

alledaags. Deze enthousiaste ondernemer 

weet wat je zoekt en biedt altijd het nieuwste 

van het nieuwste!

Meer informatie op:

www.studiomkk.nl

Prachtige materialen, heerlijke plaids en 

een uitgebreid aanbod Italiaans linnengoed 

van Arte Pura. Kom kennis maken en sfeer 

proeven bij Van der Bijl Bedden & Interieur 

waar ze je graag laten voelen én beleven wat 

echt goed slapen met je doet. De collectie 

bedlinnen; House in Style, Beddinghouse, 

Flamant en Van Dijk. Alles voor een droom 

van een slaapkamer! Op zoek naar een leuk 

cadeau of iets voor jezelf? Op de interieur 

en woonaccessoire afdeling slaag je altijd 

voor mooie spullen met Rivièra Maison, 

Madam Stoltz, HK Living en Zusss!

Meer informatie op:

www.vanderbijlbedden.nl

Kamp Lederwaren bestaat al meer dan 60 jaar 

en is een begrip in Almelo en omstreken. Met 

keuze uit meer dan 4000 artikelen is deze 

speciaalzaak zeker een ‘hotspot’! Van koffers, (reis)

tassen tot reisaccessoires en klein lederwaren 

als portemonnees en riemen. Natuurlijk àllemaal 

van mooie merken als Cowboys bag, Samsonite, 

Princess, Eastpak, Bear Design en nog veel meer. 

Je krijgt een lekker kopje koffie én bij een aankoop 

vergoeden ze je parkeerkaartje. Persoonlijke service 

staat hier nog steeds op nummer één!

Meer informatie op:

www.kamplederwaren.nl

Van der Bijl

MK Studio

Kamp Lederwaren

zuid

SPOTdeleukste
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Ledeboer&Co is een prachtig rijksmonument in het Stadshart 

van Almelo. Het voormalig bankgebouw werd grondig 

gerestaureerd en is sinds 2016 open voor business. De nieuwe 

bestemming is een stukje luchtiger, maar zeker niet minder 

interessant! Ledeboer&Co is een plek voor ontspanning, 

cultuur, evenementen en activiteiten. Een open ruimte met 

een programmering vol met cabaret, kunst, muziek en meer. 

Daarnaast kan je het pand ook afhuren voor een vergadering, 

diner, huwelijk of productpresentatie. 

Kijk dan voor meer info over de 

faciliteiten of de programmering op:  

www.ledeboer-almelo.nl

Vertrek niet uit Almelo voordat je een bezoekje brengt aan deze 

bijzondere dameskledingzaak. Yvon Womanswear staat garant 

voor eerlijk advies en de mooiste merken in een gezellig pand 

in het centrum van Almelo. De verkoopsters zijn vriendelijk, 

professioneel en weten precies waar je naar opzoek bent! Wil je 

liever in alle rust rondneuzen en passen? Dan kun je hier sinds 

kort ook (op aanvraag) een avondje ‘personal shoppen’! 

Ledeboer&Co

In het Stadshart van Almelo vind je natuurlijk de grote namen als H&M, Douglas, 

Schuurman Schoenen, WE en meer. Een naam die ook in dit rijtje thuishoort is wat 

ons betreft The Gallery Brandstore. Haal hier je hart op bij merken als Modström, 10 

Days, Circle of Trust, Aaiko, Replay, Scotch & Soda en meer. Het prachtige 19e-eeuwse 

waaggebouw werd volledig omgebouwd tot fashionstore. Toen hij aan de verbouwing 

begon had eigenaar Martijn Viskaal een heel duidelijk beeld voor ogen! Een plek waar 

mensen graag zijn en rustig inspiratie kunnen opdoen, zonder dat je meteen van alles 

opgedrongen krijgt. Waar mensen zich gast voelen in plaats van klant. Een plek met 

mooie, nieuwe merken voor zowel de jonge generatie als de wat oudere. Wat ons 

betreft is hij zeker geslaagd in zijn opzet. The Gallery Brandstore is heerlijk ruim, heeft 

alle merken van nu, voor alle leeftijden. Daarnaast kun je hier ook heerlijk zitten, je 

magazine lezen, om je heen kijken en koffiedrinken, er is genoeg te zien!

Kijk voor meer informatie en kleding op: 

www.thegallerybrandstore.nl

SPOTdeleukste

stads
hart

fashion & brands

Yvon Women's Wear
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In 2016 viert Almelo de opening van een 

nieuwe waterloop en natuurgebied binnen 

zijn gemeentegrenzen. De Doorbraak is 

een innovatief project waarin natuurbeheer, 

milieu en recreatie samenkomen. Het 

project is gerealiseerd door waterschap 

Vechtstromen, de provincie Overijssel, het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

de Europese Unie.  

De Doorbraak is een 13 kilometer lange 

beek die langs de oostkant van Almelo 

richting de Midden-Regge stroomt. Op 

de breedste stukken is de beek 75 meter 

breed. Hierdoor wordt bij hevige regenval 

het water opgevangen en vervolgens 

gefaseerd om de stad heen geleid. Een 

maatregel die door het veranderende 

klimaat noodzakelijk is om ook in de 

toekomst de stad te beschermen tegen het 

water.  

De DoorbraakEen prachtig en erg 
     nuttig natuurgebied 

Rustig meanderend water likt langs oevers gehuld in een zwierige jurk van heidegras. Een reiger 

staat geduldig en bijna roerloos te wachten tot hij zijn volgende snack uit het water kan oplepelen. Wat 

de mens al niet kan maken! Want je zou door zijn serene schoonheid bijna vergeten dat de Doorbraak 

een mensgemaakte waterweg is. Een die het nuttige met het aangename verenigt.  

Nuttige infrastructuur 
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tussen leefgebieden waarlangs dieren en 

planten zich kunnen verspreiden. Dit maakt 

dergelijke gebieden dus ook voor mensen 

gewilde plekken om te verblijven.  

Langs de Doorbraak kun je genieten van 

de rust en de natuur. Best bijzonder, als 

je bedenkt dat dit natuurgebied op nog 

geen kilometer van de stad ligt. Er is bij de 

ontwikkeling van het gebied heel bewust 

rekening gehouden met recreatie. Er 

zijn verschillende wandel- en fietsroutes 

uitgezet en je kunt er kosteloos een excursie 

of presentatie over het natuurgebied 

volgen. Bezoekers kunnen hiervoor terecht 

bij het Informatiecentrum De Doorbraak op 

boerderij Peeze in Bornerbroek. 

Voor meer informatie kijk je op: 

www.vechtstromen.nl/dedoorbraak.

Een prachtig en erg 
     nuttig natuurgebied De Doorbraak is daarnaast aangelegd 

om een scheiding van waterstromen te 

realiseren. Het water in Twente wordt 

namelijk onderverdeeld in stedelijk water, 

dat kwalitatief minder goed is, en het 

schonere landelijke water dat geschikter is 

voor natuur en landbouw. Eigenlijk is hiermee 

ook de oorspronkelijke situatie hersteld.  

Vroeger behoorde deze waterloop ook tot 

het stroomgebied van de Regge, maar door 

menselijk ingrijpen zijn ze ooit afgesneden. 

 

De Doorbraak vormt een ecologische 

verbindingszone tussen Twente en Salland, 

maar ook tussen oost en west Twente. Het 

water is bepalend voor het landschap en 

speelt een cruciale rol voor een veelheid 

aan planten en dieren die er leven. Rivieren 

en beken dienen als natuurlijke ‘wegen’ 

Als het om watermanagement gaat, kun je gerust stellen dat Almelo voorop loopt in de regio. De noodzaak 

hiervoor is groot, want de stad is het laagste punt van Twente en er komen veel beken uit de omgeving 

samen. Dit werd pijnlijk duidelijk in februari 1946, toen na zware en aanhoudende regen Almelo werd 

getroffen door een heuse watersnoodramp. Grote delen van Almelo kwamen onder water te staan en 

hoewel er geen menselijke slachtoffers waren, was de schade aan gebouwen en bezittingen gigantisch. 

In de jaren ’50 is daarom een begin gemaakt met maatregelen die het wateroverlast zoveel mogelijk 

moesten beperken. Zo kwamen er in 1959 het Banisgemaal en het Lateraalkanaal die het water in het 

vervolg via de noordkant om Almelo heen leiden. Op vele plaatsen in de stad zijn in de loop der jaren 

waterbergingen ingericht, waaronder een bijzonder project in de Tuinstraat. Hier zijn nieuwe woningen 

gebouwd boven op een grote betonnen bak, die in het geval van hevige regen het water tijdelijk kan 

opslaan, een zogeheten bergbezinkbassin. Het project is in 2006 bekroond met de Woonprijs Twente. 

Een en ander heeft er dus voor gezorgd dat Almelo tegenwoordig droge voeten houdt, wanneer in andere 

Twentse steden het water in de kelders staat. 

Watersnood in Almelo 

Aangename natuur 
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In zomaar een straat in Almelo woont een 

van de beroemdste kinderen van Nederland: 

Esmée Schreurs, winnares van The Voice 

Kids 2016. En hoewel Esmée gewoon naar 

school gaat, met vriendinnen afspreekt en 

haar eigen hobby’s heeft, is ze best bijzonder. 

Want zeg nou zelf: wie heeft er op haar 

leeftijd al 25.000 volgens op Instagram? En 

welke tiener geeft nou optredens in prachtige 

theaters en concertzalen?  

Maar Esmée draait haar hand er niet voor 

om. Niet voor niets is ze een van de grootste 

zangtalenten van Nederland, en heeft een 

enorme hoeveelheid fans. “Als ik op het 

podium sta voelt dat heel natuurlijk. Ook als 

ik voor duizenden mensen moet optreden. 

Ik hou gewoon van de aandacht, hoewel ik 

in het dagelijks leven ook wel verlegen kan 

zijn. En toen ik voor het eerst werd herkend 

op straat was dat ook best wel gek. Gelukkig 

had ik al wel een handtekening, dus die heb 

ik toen maar uitgedeeld.”  

Door haar populariteit is ze in een klap 

een belangrijke ambassadeur van Almelo 

geworden. Want ze laat zien dat het in de stad 

barst van het talent. En dat is duidelijk te zien 

aan de Wall of Fame, waar Esmée Schreurs 

hangt tussen beroemde stadsgenoten als 

Ze was pas 13 jaar toen ze in een keer een Bekende Nederlander werd: Esmée 

Schreurs, de winnaar van The Voice Kids 2016. De jonge zangeres sluit aan in een 

lange rij van beroemde Almeloërs. Want in Almelo bruist het van het talent! 

Wall of Fame “Als ik op het 
podium sta 

voelt dat heel 
natuurlijk”



Almelo Magazine - 15

Ilse is hartstikke 
lief en helpt me 
nog steeds.

Esmee SchreursAlmelo's Wall of Fame
Natuurlijk heeft ook Ilse DeLange een plek 

op de Wall of Fame. Zij is misschien wel 

de beroemdste Almeloër van de laatste 

decennia. Ze scoorde grote hits en brak 

zelfs internationaal door met haar prachtige 

stemgeluid. 

De zangeres speelt bovendien een 

belangrijke rol speelt in het muzikale leven 

van Esmée. “Ilse was mijn coach tijdens 

The Voice. Ik koos haar omdat we allebei uit 

Almelo komen. En daar heb ik geen spijt van. 

Ilse is hartstikke lief en helpt me nog steeds.” 

De band tussen Ilse en Esmée is zelfs zo 

goed dat de jonge zangeres met haar 

voorbeeld op het podium stond. “Ilse vroeg 

of ik het leuk vond om samen op te treden in 

Zwolle. Natuurlijk wilde ik dat! Het was echt 

een van de meest bijzondere optredens, en 

het ging geweldig.” 

Dat Esmée altijd al heeft willen zingen is 

duidelijk. Ze deed namelijk al eens eerder 

mee aan The Voice Kids! “Toen ik tien was 

heb ik me ook al eens ingeschreven, maar 

toen kwam ik niet zo ver. Ik had echt nog een 

kinderstemmetje.” 

De jonge Almelose gaf niet op, nam zangles 

en probeerde het in 2016 opnieuw. “Ik gaf 

me stiekem op, mijn ouders wisten van niets. 

Maar al snel kwam ik door de audities en was 

ik op televisie. Dat was wel spannend, want 

als het live is kun je niets verkeerd doen.” 

Maar hoe ver Esmée ook kwam, tot aan 

de finale dacht ze niet dat ze kon winnen. 

“Ik wilde steeds een week verder komen. 

Aan winnen dacht ik nog helemaal niet. 

Eigenlijk zelfs in de finale nog niet. De 

andere kinderen waren ook heel erg goed, 

en leken soms meer fans te hebben.” 

Toch kwam Esmeé na een zenuwslopende 

finale als winnaar uit de bus. “Dat was echt 

geweldig. Ilse was natuurlijk superblij, 

maar ook andere coaches zoals Marco 

Borsato en Ali B. zeiden dat ik het verdiend 

had.” 

Al snel volgden vele optredens en 

interviews. “Ik ben bij onder meer bij RTL 

Boulevard geweest, en bij Zapp. Ook 

heb ik veel coole mensen ontmoet, zoals 

Charlie Puth en Sam Hunt.” 

En alleen het winnen van The Voice is voor 

Esmée nog niet genoeg. “Ik wil graag weer 

aan een wedstrijd meedoen. Het Junior 

Songfestival bijvoorbeeld, dat lijkt me ook 

heel gaaf. En later natuurlijk eigen nummers 

opnemen en veel optreden. Stiekem hoop 

ik op net zo’n carrière als Ilse.” 

Wil jij weten wie er net als Esmée op de Wall of Fame van Almelo hangen? 

Kijk dan op: www.bekendealmeloers.nl

Herman Finkers, Tom Egbers en Michiel 

Veenstra. “Leuk toch”, zegt Esmée nuchter. 

De Wall of Fame is een initiatief van Jos 

Finkers, ondernemer en Almelo-promotor. 

En wie naar de muur met foto’s kijkt, ziet 

meteen dat de stad enorm veel talent heeft 

voortgebracht. Acteurs, zangers, sporters: 

Almelo heeft het allemaal! Verbonden met Ilse

Winnen!
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Unieke faciliteiten waar je op het hoogste niveau kunt sporten, die 

vind je in Almelo. De landelijke top heeft de stad dan ook gevonden.

Het is zeven dagen in de week druk in 

Topsportcentrum IISPA. Volleyballers, 

korfballers en veel andere sporters: vanaf ’s 

ochtends vroeg werken atleten zich in het 

zweet om net dat ene procentje beter te 

worden dan de concurrentie. “En daar bieden 

we ze ook alle faciliteiten voor”, zegt Erik 

Busscher, directeur van Sportbedrijf Almelo. 

Met zijn collega’s beheert en exploiteert  

Busscher alle binnensportaccommodaties 

in de stad. Daarvan is de topsporthal binnen 

het IISPA-complex het meest sprekende 

voorbeeld. In 2010 werd de accommodatie 

opgeleverd, en sindsdien is het de beste  

binnensportzaal van de regio. Almelo mag 

zich daarmee met recht de sporthoofdstad 

van de regio noemen.“Deze zaal voldoet 

echt aan de laatste eisen. Kijk bijvoorbeeld 

eens naar de vloer, dat is de beste die er te 

krijgen is.” 

Kim de Wild, libero van volleybalploeg 

Eurosped, knikt instemmend. “Dit is echt de 

beste vloer van Nederland”, zegt ze. En ze 

kan het weten, als speelster van een ploeg 

uit de Eredivisie. “Wij duiken natuurlijk veel, 

en deze vloer vangt je altijd goed op. We 

hebben maar weinig last van blessures.” 

Eurosped is het belangrijkste uithangbord 

van Sportbedrijf Almelo. “Er komen wekelijks 

honderden sporters in onze zalen, en die 

zijn allemaal even belangrijk. Maar Eurosped 

toont aan wat we hier allemaal kunnen 

bereiken”, zegt Busscher. “En die prestaties 

stralen af op Almelo. Mede daardoor 

hebben we al enkele interlands van onze 

volleybalploegen kunnen organiseren.” 

Voorzitter Marcel Jansink van Eurosped 

hoort het met trots aan. “Voor onze dames 

is Almelo de ideale thuisbasis. De faciliteiten 

zijn hier perfect. Maar dat betekent niet dat 

we niet kritisch op elkaar zijn. Dat hoort 

namelijk bij topsport.” 

Maar de accommodaties van Sportbedrijf 

Almelo worden niet alleen door 

topsporters gebruikt. Busscher: “We 

zijn er ook voor de breedtesport. Want 

Almelo in beweging krijgen is een van 

onze doelen. Door de combinatie met 

topsport wordt dat gemakkelijker, want 

het straalt af op de jeugd. Als je aantoont  

dat je hier het hoogste kunt bereiken, 

willen de kinderen dat ook. Het werkt  

motiverend.” Jansink vult aan: “Topsport 

moet iets onaantastbaars hebben, iets 

waar kinderen tegen opkijken. Het moet 

bijzonder zijn.” 

 

Kim de Wild moet er om lachen. Ze blijft 

bescheiden, maar geeft toe dat Jansink  

gelijk heeft. “Ik doe gewoon wat ik graag wil:  

volleyballen. Maar ik zie wel dat de jongere 

meiden het leuk vinden om naar ons te  

kijken. Dat had ik zelf vroeger ook.” 

Naast volleybal blijken de IISPA-hallen ook  

uiterst geschikt voor andere sporten. Niet 

voor niets is Almelo ook het regionale 

trainingscentrum voor de grootste talenten 

uit het handbal, korfbal, turnen en basketbal. 

“We zijn hier vooral faciliterend bezig, 

talenten moeten hier beter worden”, zegt 

Busscher. “Elke dag rijden de busjes met 

jonge sporters af en aan. Dat is geweldig 

om te zien.” 

Bij ons wordt 
alles gemeten, 

onze wedstrijden 
zijn omgeven 

door moderne 
technieken.

Breedtesport

Uithangbord

Almelo(top)sportstad
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“Ik doe 
gewoon wat 

ik graag wil: 
volleyballen.”

En dat je vanuit Almelo de top kunt bereiken 

blijkt. Na jarenlang keihard te hebben 

getraind in Almelo plaatste taekwondoka 

Reshmie Oogink zich voor de Olympische 

Spelen in Rio de Janeiro. Op dezelfde Spelen 

haalde Sanne Wevers zelfs goud, en ook zij 

heeft jarenlang in Almelo getraind. 

Dat kan alleen door het topsportklimaat 

dat in Almelo gecreëerd is. En dat ligt niet 

alleen aan de zaal, die met zijn afmetingen 

en technische toepassingen van topniveau 

is. “Bij ons wordt alles gemeten, onze 

wedstrijden zijn omgeven door moderne 

technieken”, zegt De Wild. “Zo weten we 

tijdens een wedstrijd al wat de zwakke 

plekken van een tegenstander zijn.” 

Door te streven naar het hoogste is er in 

Almelo echt een volleybalmerk ontstaan. 

“Vergeet niet, Eurosped bestaat nog maar 

een paar jaar. Toch ligt hier nu al een basis 

waarmee je landskampioen kan worden. 

Dat is dus allemaal vanuit niets opgebouwd”, 

zegt Jansink. “Dat zegt iets over de manier 

waarop hier gewerkt wordt.” 

Erik Busscher is blij dat de Almelose 

accommodaties dit mogelijk maken. “En veel 

Almeloërs weten zelf niet eens hoe bijzonder 

dat is. Ze mogen er best eens iets trotser op 

zijn. Maar dat past misschien niet bij Almelo. 

‘Doe maar gewoon’, dat is hier de mentaliteit. 

En misschien is dat wel juist waarom we hier 

zoveel bereiken.” 

www.iispa.nl

De top bereiken



Theaterhotel amazing!
In het Twentse Almelo ervaar je bij Van der Valk Theaterhotel Almelo gastvrijheid pur sang. 

Onder één dak vind je een inpandig theater, 4-sterren hotel met 196 hotelkamers en suites, 

wellness en diverse restaurants. De unieke combinatie van een stijlvolle ambiance, gevarieerd 

entertainment, culinaire hoogstandjes en Twentse landschap maken je verblijf onvergetelijk. 

Geniet in het theaterseizoen van ruim 100 prachtige voorstellingen van uiteenlopende genres. 

Van Jeroen van der Booms eerste theaterconcert tot de internationale operavoorstelling 

‘Nabucco’ en van hilarische cabaretier Bert Visscher tot de energieke musical ‘Hair’.

Almelo’s uurtje 

Geniet bij aankomst van het Almelo’s uurtje. Rijk 

gevulde etagères met o.a. sandwiches, taartjes, 

bonbons en andere zoet- en hartigheden inclusief 

onbeperkt koffie en thee.  

A la carte driegangendiner in één van de drie 

restaurants 

Overnachting in een standaard kamer 

Live-cookingontbijtbuffet of Bubbling Breakfast 

*Op basis van beschikbaarheid en niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Bij 

aankomst op zaterdag betaal je € 5,00 toeslag voor het Bubbling Breakfast.  

**Het Theaterhotel presenteert iedere zondag van oktober t/m mei Bubbling Breakfast: 

een samensmelting van het beste dat ontbijt en brunch te bieden hebben. Het Theaterhotel 

verwelkomt je met een glaasje bubbels en livemuziek. Je hebt een ruime keuze in brood, 

beleg, salades, fruit en zoet- en hartigheden. Chocoladetaartjes, gebakjes en bavaroises 

zorgen voor een zoete afsluiting.  zorgen voor een zoete afsluiting.  

Arrangement

Amazing Break 
Theaterhotel

vanaf
€ 97,50 p.p.
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Bij aankomst op zaterdag inclusief Bubbling Break-

fast betaalt u een toeslag van € 5,00 p.p.** 

Theaterhotel Almelo 

 Schouwburgplein 1  Almelo 

Tel: 0546-803000 

Meer informatie en reserveren: www.theaterhotel.nl/arrangementen 

* 



Ultieme all-in beleving 

Preston Palace is hét gastvrije all-inclusive 

hotel en uitgaanscentrum van Twente, dat 

bovendien ook nog één van de grootste 

hotels van Nederland is. Zegt men Almelo, 

zegt men in één adem Preston Palace! En 

dat is niet voor niets! Iedereen is er wel eens 

geweest of heeft ervan gehoord. U bent nog 

niet geweest? Dan wordt het de hoogste tijd 

om de ultieme all-in beleving mee te maken. 

U bent gewaarschuwd: na één keer bent u 

verkocht...

Zoveel te beleven 

Preston Palace is een all-inclusive hotel 

met nieuwe hotelkamers en luxe suites, 

diverse restaurants, grote vergaderzalen, 

een romantische trouwzaal, een 

spelotheek met enthousiast animatieteam, 

een huisbioscoop, een subtropisch 

zwemparadijs met wellness en zelfs 

een indoor-kermis. Van kinderfeestje tot 

familievakantie, van actieve fietsvakantie 

tot een weekendje wellness, van uitgaan 

met uw favoriete artiest tot een relaxed 

ontbijtje: Preston Palace is the place to be! 

Optimale service

Het complete aanbod en de landelijke 

Twentse omgeving geven u het gevoel 

even helemaal lekker weg te zijn. Preston 

Palace biedt u veelzijdigheid, gastvrijheid en 

kwaliteit voor een scherpe prijs. Het is echt 

een aanrader, er is ontzettend veel te doen 

voor jong en oud! Bekijkt u de aantrekkelijke 

aanbiedingen op de website (laagste 

prijsgarantie!) en u boekt gemakkelijk online 

uw gewenste arrangement. 

Graag tot ziens in Preston Palace, 

wij kijken uit naar uw komst! 
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uniek
all-in

concept

Preston Palace

Laan van Iserlohn 1 Almelo

Tel: 0546-542 121 

www.prestonpalace.nl

Preston Palacehet gastvrije all-in hotel 
en uitgaanscentrum in Twente
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Huis van Bewaring
Altijd al benieuwd geweest hoe het is om een nachtje 

door te brengen  in een echte gevangenis? Dan is er 

nu een bijzondere én heel onschuldige manier om 

dat te ervaren.

 

Het Huis van Bewaring is een uniek hotel met zowel 

romantische als prachtige design kamers. Iedere 

kamer is anders dus laat u verassen door het grote 

aanbod. Bij ons kunt u logeren in een ambiance die 

u nergens anders vindt. En dat op loopafstand van 

het NS-station en het centrum van Almelo, met onder 

meer een theater, bioscoop en ontelbare gezellige 

restaurants en cafeetjes.

 

Kortom: graag tot gauw in het Huis van Bewaring!

aangenaam 
verblijf in de 
bajes

logeren
in de 
bajes

Huis van Bewaring Hotel

Marktstraat 7 Almelo

0546 - 85 22 06

www.huisvanbewaring.nu



Camping & B&Bslaap
lekker!Verblijf je liever niet in een hotel? Dan zijn er in Almelo ook volop 

alternatieve overnachtingsmogelijkheden. Ontdek de persoonlijke 

service bij een van de B&B’s of slaap dichtbij de natuur in de 

nabijheid van de stad! 

B&B De Opkamer  

Aan de rand van het centrum van Almelo is deze gezellige B&B gevestigd in een monumentaal 

herenhuis. Er zijn vier sfeervolle kamers beschikbaar die van alle gemakken zijn voorzien. 

Het centrum en treinstation zijn op loopafstand. 

Ootmarsumsestraat 61  |  7607AZ Almelo 

06 - 38794938  |  www.deopkameralmelo.nl

SVR Camping en Recreatieplas ’t Grasbroek  

Camping ’t Grasbroek ligt aan recreatieplas 

’t Grasbroek in Bornerbroek. Het bosrijke 

kampeerterrein heeft ruime plaatsen die 

uitkijken over het recreatiemeer van 30 

hectare. Het kampeerterrein beschikt naast 

alle gebruikelijke faciliteiten ook over een WIFI-

netwerk. 
B&B De Bavinckshoeve

Op de grens van de stad en het nieuwe 

natuurgebied de Doorbraak ligt deze moderne 

B&B. De twee smaakvol aangeklede kamers zijn 

erg ruim opgezet en beschikken ieder over een 

eigen badkamer. Het centrum van Almelo ligt op 

drie kilometer afstand.  

Bornsestraat 384  |  7601 PE Almelo 

0546 - 531272 / 06 - 51449836 

www.bavinckshoeve.nl

B&B De Woesten 

Bruglaan 31  |  7611BK Aadorp 

06 - 41877843  

Minicamping Erve Henderiks Hoeve 

Tusveld 30  |  7627 NZ Bornerbroek 

074 - 3841401  

minicampingalmelo.webs.com/ 

B&B Bij An 

Deldensestraat 189  |  7601 RT Almelo 

06 - 29371202  

www.detafelvanan.nl/bb 

Natuur Vriendenhuis Krikkenhaar

Krikkenhaar 11  |  7627PA Bornerbroek 

074 - 3841258  

www.nivon.nl 

Grasbroekweg 1  |  7627 RC Bornerbroek 

074 - 3841827  |  www.grasbroek.nl 
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Ooit begon Jos de Blok zelf in de jaren 

'80 als wijkverpleegkundige. Een tijd waar 

hij met plezier aan terugdenkt en die ook 

de inspiratie vormde voor zijn ‘Buurtzorgʼ 

“Iedereen had haar of zijn vaste klanten en 

één keer per week hielden we onderling 

overleg. We werkten in kleine teams, 

hadden weinig administratieve taken en de 

organisatie bemoeide zich nagenoeg niet 

met ons werk”, aldus Jos. Door de jaren heen 

zag hij de rol van verpleegkundige drastisch 

veranderen. Én zag hij ook om zich heen hoe 

ongelukkig zowel klant als verpleegkundige 

hiervan werd. Bij zijn toenmalige werkgever 

kon hij zijn ideeën niet kwijt, dus ging hij zelf 

aan de slag! In 2006 richtte hij Buurtzorg op 

en binnen no time groeide het bedrijf uit tot 

een multinational. 

“De ‘Buurtzorg aanpak’ is gebaseerd 

op de expertise en het oordeel van de  

Oprichter Jos de Blok bracht een storm teweeg in ‘zorgland’ toen er door zijn aanpak 

duizenden verpleegkundigen overstapten naar zijn Buurtzorg. Hoe hij dat voor elkaar 

kreeg? De filosofie achter zijn aanpak is bijna Cruijffiaans: aandacht voor de persoon 

die verzorging nodig heeft en respect voor de expertise van de verpleegkundige. 

Oke, er komt misschien net iets meer bij kijken, maar in de kern komt het daar wel 

op neer. Met 14.000 medewerkers en franchiseformules over de hele wereld is  

Buurtzorg een succes!  

verpleegkundige. De organisatie biedt 

alleen ondersteuning waar nodig. Heel 

vernieuwend, maar eigenlijk heel logisch” 

volgens Jos de Blok. “Wat je ziet bij 

managementlagen is dat juist de klant niet 

centraal staat. Marketing en PR krijgen veel 

aandacht, maar niemand verdiept zich in 

de persoon die zorg nodig heeft. Het is 

belangrijk dat je de persoon die je verzorgt 

echt leert kennen. Dat je de familie leert 

kennen en ziet hoe die met elkaar omgaan. 

Er moet rust en vertrouwen zijn zodat er 

een veilige relatie ontstaat. Aanvoelen wat 

iemand nodig heeft en die zorg ook kunnen 

bieden. Als verpleegkundige race je vaak 

van de één naar de ander. Je hebt weinig 

tijd, haalt te weinig uit je vak en hebt dan 

ook weinig te bieden. Het werkt dus eigenlijk 

twee kanten op. Terwijl je je kunt afvragen 

welk vak er menselijker is dan de zorg? Als 

je in de zorg werkt ga je niet voor de roem 

of het geld. Het zijn bijna altijd mensen met 

een groot hart, met liefde voor de medemens 

Buurtzorgzorginnovatie 
van Almelose bodem

Terug naar de basis

Weinig management, veel zorg.

en de behoefte te zorgen. Bij ons is die 

ruimte er! Verpleegkundigen kunnen zelf 

beslissingen maken en zelf naar oplossingen 

zoeken.” Wat blijkt? Deze aanpak werkt niet 

alleen prettiger, de zorg blijkt ook beter én 

goedkoper. 

welk vak er 
menselijker is 
dan de zorg?
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“Het motto? 
Los de dingen 
op zoals je dat 
thuis ook zou 

doen.”
Jos de Blok

De organisatie

Almelose nuchterheid

Hoewel er inmiddels zo’n 14.000 mede-

werkers op de loonlijst staan, ervaart niemand 

Buurtzorg als een grote organisatie. Mensen 

werken in kleine groepjes van zo’n 10 tot 12 

verpleegkundigen. Het zijn allemaal kleine 

gemeenschapjes die de ruimte hebben om 

de dingen te doen die ze willen doen. Zorg 

kunnen leveren op basis van eigen inzichten. 

Teams werken hier zonder leidinggevende, 

je bent op elkaar aangewezen, je ziet elkaar 

bijna als vrienden. Er wordt ook weinig 

vergaderd. Het motto? Los de dingen op 

zoals je dat thuis ook zou doen. Bestaan 

teams één, twee, of vijf jaar dan is het vaak 

tijd voor een feestje.  

“Toevallig kwam ik vorige week een opstel 

van mezelf tegen dat ik als tienjarige schreef. 

Ik was oprecht verbaasd over hoever ik 

eigenlijk al  in de goede richting zat. In een 

opstel over hoe de wereld er in het jaar 2000 

er zou zijn, schreef ik dat er raketbussen naar 

mars zouden gaan.  Dat huizen misschien 

wel voor een groot gedeelte in de fabriek 

gemaakt werden (prefab). Dat het klimaat 

zou veranderen én dat er veel minder 

ziekenhuizen zouden zijn!” Had hij ooit zijn 

eigen rol in deze ontwikkelingen kunnen 

bedenken? “Ha ha, nee absoluut niet, maar 

ik ben wel dankbaar dat ik er onderdeel van 

mag uitmaken.” 

Vanaf de oprichting staat het hoofkantoor van 

Buurtzorg al in Almelo. Mogen we stiekem 

zeggen dat we als stad hebben bijgedragen 

aan jullie succes? “Jazeker, iedereen die 

werkzaam is op het hoofdkantoor komt ook 

uit de regio en de mentaliteit past goed bij het 

concept. Nuchterheid en logisch nadenken is 

onderdeel van onze bedrijfscultuur én dus 

ook van onze directe omgeving in Almelo. De 

stad is zeker een vruchtbare bodem geweest 

voor al onze inspanningen!” 



OOmgeven door een royaal park en een prachtige laan ligt aan de oostzijde van de stad Almelo het 

eeuwenoude kasteel Huize Almelo dat wordt bewoond door de grafelijke familie Van Rechteren 

Limpurg. Het huidige huis werd in 1662 gebouwd ter vervanging van de oude middeleeuwse burcht 

die gedurende de Tachtigjarige Oorlog veel schade had opgelopen door krijgshandelingen. Vanuit 

deze oude burcht en zijn latere opvolger werd eeuwenlang de heerlijkheid Almelo en Vriezenveen 

bestuurd door de heren van Almelo. 

Macht en prestige 

Behoud en beheer

Aan de eigendom van het huis was een groot 

aantal erfelijke regalia en heerlijke rechten 

verbonden. De heer van Almelo kon een 

deel van de burgemeesters aanstellen, bezat 

het recht van de lage en hoge rechtspraak, 

benoemde ambtenaren en dominees en 

verleende aan de stad stadsrechten en het 

recht van het houden van weekmarkten. 

De eigenaren van de heerlijkheid Almelo 

bestuurden in hun gebied zo’n vierduizend 

inwoners.  Het bezit van de heerlijkheid 

verschafte de familie Van Rechteren niet 

alleen politiek prestige maar ook uitgebreide 

macht. Het politieke bewind werd door 

de heer persoonlijk uitgevoerd. De 

verstandhouding tussen de heer van Almelo 

en de stad stond meerdere malen onder druk 

door uiteenlopende belangen. De heer van 

Almelo trachtte zoveel mogelijk zijn invloed te 

laten gelden, terwijl de burgerij daarentegen 

steeds vaker vrijheid van handelen eiste.  

Tijdens het bestuur van Adolph Hendrik 

graaf van Rechteren ontstonden plannen 

voor de bouw van een nieuwe kerk. Na zijn 

overlijden in 1731 werden de plannen door 

zijn zoon Adolph Philip Zeger van Rechteren 

tot uitvoering gebracht en kon de kerk in 1738 

in gebruik worden genomen. Competentie- 

en territoriumgeschillen leidden regelmatig 

tot conflicten met de drost van Twente en de 

Staten van Overijssel. Pas na de inval van de 

Fransen in 1795 zou een einde komen aan de 

zelfstandige positie die de heerlijkheid bezat 

binnen de provincie Overijssel. 

Vanaf de negentiende eeuw veranderde 

de positie van het Huis Almelo. Veel van 

hun invloed die de heren van Almelo voor 

1795 bezaten moesten ze inleveren. Men 

hield zich voortaan hoofdzakelijk bezig met 

het beheer van het landgoed. De aandacht 

kwam nu meer te liggen op de ontginning 

van woeste gronden, modernisering van 

de boerderijen en ontwikkeling van de 

agrarische bedrijvigheid. Omstreeks het 

midden van de 19e eeuw bezat Huize Almelo 

ruim 100 boerderijen en besloeg het totale 

grondbezit ruim 2800 hectare verspreid 

over de gemeenten Almelo, Borne, Wierden 

Vriezenveen en Tubbergen.  

Alhoewel de heerlijkheid formeel is 

opgeheven, blijft het landgoed tot op de 

dag van vandaag een belangrijke rol spelen 

in Almelo. Dankzij het landgoed Huize 

Almelo heeft zich rondom de stad een fraai 

cultuurlandschap kunnen handhaven met 

tal van soms eeuwenoude boerenerven 

en boscomplexen. Grote delen van het 

landgoed konden echter niet voor de 

stadsuitbreidingen gespaard worden. In 

nauwelijks een eeuw tijd verloor het bijna 

de helft van zijn grondbezit binnen de 

gemeentegrens van Almelo.  
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Landgoed 
Huize AlmeloDe mooiste parel aan

de Almelose kroon
Veel aandacht wordt is er tegenwoordig 

ook voor de verdere verbetering van oude 

landschapselementen. Ook een verantwoord 

wildbeheer draagt er toe bij dat het evenwicht 

niet wordt verstoord. De zorg voor de natuur 

heeft op het landgoed een belangrijke plaats 

gekregen. Voor stadsbewoner en bezoeker 

biedt het landgoed tal van recreatieve 

mogelijkheden zoals het maken van 

wandelingen en fietstochten.  

Ook in de stad is de invloed van Huize Almelo 

nog goed merkbaar. De afgelopen jaren 

werden in het historische deel van de stad 

door mr. A.F.L. graaf Van Rechteren Limpurg 

diverse oude panden aangekocht en 

geheel gerestaureerd. De cultuurhistorische 

kwaliteit wordt hierbij zorgvuldig gekoesterd. 

Kosten noch moeite worden gespaard om 

deze kwaliteit in stand te houden. Ook op 

maatschappelijk gebied zijn de bewoners 

van Huize Almelo sterk bij de stad betrokken 

en ondersteunen zij diverse activiteiten. 

Het lijdt geen twijfel dat de opvolgers van 

graaf Willem Constantijn er zorg voor zullen 

dragen dat het voorvaderlijk erfgoed nog tot 

in lengte van dagen de mooiste parel aan 

de Almelose kroon zal blijven.  En dat is een 

geruststellende gedachte.

Tijdens een toespraak voor de pachters ter 

gelegenheid van zijn zilveren huwelijksfeest 

in 1955 sprak wijlen Willem Constantijn 

graaf van Rechteren Limpurg de woorden: 

‘Zolang Almelo ons niet vol gaat bouwen 

met huizen hebben wij hier een goede 

toekomst’. De stad zou in de navolgende 

jaren inderdaad meerdere malen grote 

stukken grond van Huize Almelo verwerven. 

Dat wat bleef bezit ook tegenwoordig nog 

steeds een unieke schoonheid, waarbij met 

name het grote aaneengesloten gebied 

aan de oostzijde van de stad voor Almelo 

van het grootste belang is.  

Historische Kring Almelo

'Een van mijn favoriete fietsrondjes die voor het grootste deel over 

het landgoed voert is van de Gravenallee over de Bolkshoekweg 

langs de Twentse pleisterplaats op de Wateregge, vervolgens 

linksaf de Knoefsweg op en dan naar rechts de Brandrietsweg op 

linksaf de Broekzijdeweg en dan weer linksaf de Gravenallee op.'

Christiaan van Rechteren Limpurg
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ALMELO, ALTIJD WAT TE DOEN!

ALMELO OP 'T RABAT

TWENTSE LENTE

HOB NOB FESTIVAL

ALMELOSE RUITERDAGEN

Het tweede weekend in september is in Almelo traditioneel 

gereserveerd voor de start van het culturele winterseizoen. Almelo op ’t 

Rabat viert dit met veel straattheater en de programmapresentatie van 

alle culturele verenigingen in Almelo. In dit weekend staat cultuur en 

talent centraal met acts van over de hele wereld. 

Hét gratis rockmuziekfestival van Twente! Met bekende namen, maar 

ook onbekende namen krijgen een kans. De winnaar van 'De grote Prijs 

van Twente' zal zich ten gehore brengen. De entree is gratis en door de 

gemoedelijke sfeer een heerlijke dag uit voor jong en oud. Hobnob wordt 

begin juli georganiseerd in het Schelfhorstpark. 

Tien dagen lang paardensport - springen en dressuur - op hoog niveau en 

erg veel gezelligheid. Een evenement dat met ruim 11.000 starts één van 

de grootste hippische evenementen in Europa is. Er is een Ponycours en 

een paardenconcours met daarnaast een gevarieerd randprogramma voor 

jong en oud. De Ruiterdagen vinden plaats in juni. 

Tijdens Twentse Lente komen jonge talenten tot bloei door ze in 

contact te brengen met professionals. Almelo is drie dagen lang hét 

podium en decor voor talent op het gebied van muziek, dans, poëzie, 

theater, cabaret en literatuur. Jong talent en grote acts treden op 

verschillende locaties in het centrum van de stad op en zijn gratis te 

bewonderen. Twentse Lente vindt eind mei plaats. 
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STRANDBAL FESTIVAL (BORNERBROEK)

De nr.1 Beachdance van Twente! Hete beats, weergaloze grooves, 

zonnetje, goed gezelschap en georganiseerde chaos. Niets is te gek! Er 

is een grote mainstage met daarvoor een wit strand als dansvloer en de 

stands verkopen ambachtelijke gerechten en heerlijke speciaalbiertjes. Het 

Strandbalfestival wordt eind juli/begin augustus georganiseerd. 

ALMELO, ALTIJD WAT TE DOEN!

HISTORISCH FESTIVAL

PROFRONDE ALMELO

CULIVENT

Een uniek driedaags evenement dat bezoekers mee terug neemt in de tijd. 

Hoogtepunt is de Slag om Ruigenrode waarbij re-enactors een veldslag 

naspelen in Napoleontische stijl. Ongeveer 500 re-enactors uit heel Europa, 

gehuld in authentieke kleding, slaan hun tentenkamp op in het Schelfhorstpark. 

Het Historisch Festival vindt één keer in de twee jaar plaats in april. 

In een prachtige entourage 

van pagodetenten, verlichte 

bomen en tuinen en eigentijdse 

terrassen zullen onder andere 

restaurants en traiteurs uit de 

regio onder het motto ‘proeven, 

eten en beleven’ de nieuwste 

trends op culinair gebied 

presenteren. Culivent wordt 

georganiseerd in juni in het 

Hagenpark in Almelo. 

www.uitinalmelo.nl
Natuurlijk is er nog veel meer te doen in Almelo, bekijk alle evenementen op:

Eén dag in het jaar staat 

Almelo in het teken van 

wielrennen. Tijdens de 

Profronde Almelo verrijden 

bekende en minder 

bekende wielrenners een 

criterium door het centrum 

van de stad. De ronde 

wordt vooraf gegaan door 

een reclamekaravaan van 

bedrijven uit de hele regio 

en afgesloten met een groot 

stadsfeest met optredens op 

diverse podia en alle kroegen.

In Almelo worden jaarlijks meer dan 160 evenementen georganiseerd, breng een bezoek aan één van de volgende events: 

Knieperkestocht - Winterloop Schelfhorst - Foodfestival Indië - Brooker Toneel – Paasvuur Bornerbroek – Indigo Expositie - Whiskey Weekend -  Hexelse Trucktour- 

Boekenmarkt Hemelvaart - Ronde van Overijsel - Pinksterfeesten Bornerbroek - Roparun Cityfestival – Kruiwagenrace – Brooklandrun - De Hel van Twente 

Toertocht - High Tech Ontdekkingsroute - Rembrandt Fiësta - Euregio Kanorally - Ibiza Feelings - Open Tuinenweekend - Straatmuziekfestival All Mellow - Taptoe 

Almelo – Pleinconcert - Twentse Fietsvierdaagse - Klein Montmartre - Zeep Ski – Brooker Noazommerfeest - Media Art Flow Festival - Almelo Allee – Atelierroute– 

Liedjesmakersfestival - Halloween – Winters Almelo 
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De Waterpad Wandelroute is een van de 

populaire wandelroutes vanuit het centrum 

van Almelo. Deze route voert je langs een 

belangrijk deel van het water dat de stad 

rijk is, zowel in de stad als net daarbuiten. 

Geen zin om te lopen? Het grootste deel 

van de route is ook uitstekend op de fiets 

af te leggen. 

Watervanuit het hart 
van de stad

Bewandel het Waterpad 

Almelo is ooit ontstaan op een kruispunt van land- en waterwegen. 

Daarom loopt het water nog altijd dwars door de binnenstad, wat 

Almelo de enige echte waterstad van Twente maakt. Voldoende 

mogelijkheden dus om heerlijk te recreëren op of langs het water 

direct vanuit het hart van de stad. 
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Op een zomerse dag zit je heerlijk aan het 

water op het terras van Proeflokaal België. 

De Waterboulevard is de nieuwste 

mogelijkheid om het water in Almelo te 

beleven. Het volgt de loop van de oude 

haven die in de jaren ́ 60 is gedempt. Deze 

wordt tot 2018 in fases tot op de markt 

verder uitgebreid. Nu al is het heerlijk 

vertoeven op het terras van restaurant 

Kreta of op de terrasboot van Dock 19. 

Geniet langs de Waterboulevard van de 

indrukwekkende moderne architectuur 

van het Stadhuis en de Rechtbank of van 

de kunstobjecten langs de kade.    

Dichtbij het centrum ligt een goed 

uitgeruste jachthaven, die van alle 

gemakken is voorzien. 

Het water van Almelo ontdek je per kano! 

In een mum van tijd verruil je de stenen 

van de stad voor het groen landgoed 

van de graaf. Bij Proeflokaal België zijn 

verschillende kano’s en kajaks  te huur, 

eventueel in combinatie met een hapje en 

een drankje. Ook bij fietsverhuur de Waag 

kun je terecht voor een kanotochtje. 

Terras aan de Aa 

Jachthaven ligt goed 

Kano door het groen 

Nieuwe kansen langs de Waterboulevard 
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Ze reisde voor haar televisiewerk de 

hele wereld over en woont al enkele 

jaren in Amsterdam. Maar op zomaar een 

donderdagmiddag zit Daphne Bunskoek 

(1973) in een koffiebar in Almelo. De 

presentatrice praat ontspannen over haar 

leven, haar passies en haar jeugd in de 

stad. En steeds komt daarbij één woord 

terug: spelen. “Ik wilde altijd al gewoon 

spelen, doen wat ik leuk vind. En dat gevoel 

heb ik gelukkig altijd vastgehouden. Want 

veel volwassenen spelen te weinig, zijn te 

serieus.” 

En de drang om te kunnen spelen heeft 

Bunskoek veel gebracht. Want wat 

ooit begon bij de regionale omroep is 

uitgemond in een carrière vol variatie: de 

afgelopen jaren presenteerde en acteerde 

ze op televisie, maakte ze radio en schreef 

ze voor verschillende magazines. “Dat is 

mijn karakter. Ik kan moeilijk keuzes maken, 

dus doe ik van alles. Misschien leek het ooit 

verstandiger om me op een ding te focussen, 

maar als ik dat had gedaan had ik lang niet 

zoveel bijzondere dingen meegemaakt.” 

Ondanks haar publieke carrière is bekend 

worden voor de Almelose nooit een doel 

geweest. “Vroeger was ik altijd al het meisje 

dat als eerste de vinger opstak als een 

 Kiezen tussen geboortestad Almelo of woonplaats 

Amsterdam kan Daphne Bunskoek niet. “Dat is mijn 

karakter, ik kan gewoon moeilijk keuzes maken.” 

“Oprecht
vriendelijk 

in weinig 
woorden. 

Dat is echt 
Twents”

Madonna



Daphne Bunskoek‘Ik wil altijd spelen’ 

“Loop vanuit de binnenstad bijvoorbeeld 

eens door de Gravenallee. Steek daarna de 

rondweg over en ga het bosje in. Het is daar 

zo mooi.”  

Maar ook buiten Almelo heeft Twente 

veel te bieden. “Ootmarsum en omgeving, 

bijvoorbeeld. Of de watermolen van Bels. 

Daar at ik vroeger pannenkoeken met spek, 

in de tuin tussen de kippen. Daar kan ik 

nu nog gelukkig van worden. Ik woon nu 

in Amsterdam en daar is altijd lawaai, zelfs 

als je in de natuur loopt hoor je de snelweg 

nog. In Twente zijn nog plekken waar het 

echt helemaal stil kan zijn. Als ik er zo over 

nadenk… Misschien wil ik ooit wel weer een 

eigen plekje in Twente. Al vind ik de stadse 

omgeving van Amsterdam ook heerlijk. Zie 

je, ook hier kan ik niet kiezen.”

leraar iets vroeg. Maar dat was gewoon uit 

enthousiasme, niet om in het middelpunt te 

kunnen staan. En dat is nu nog zo. Ik wordt 

bijvoorbeeld heel enthousiast van mensen 

die een grote passie hebben, en daar goed 

over kunnen vertellen. Daar ben ik oprecht 

in geïnteresseerd, wat die passie ook is.” 

En met haar enthousiasme schopte de 

Almelose het ver. Zo ver zelfs, dat ze het ooit 

voor RTL Boulevard een interview had met 

zangeres Madonna. Al liep die ontmoeting 

uit op een teleurstelling: “Madonna had 

er helemaal geen zin in, en keek verveeld 

voor zich uit.” Met veel meer plezier kijkt ze 

terug op gesprekken met Boudewijn Büch 

en Theo van Gogh. “Ik ben zelf niet rebels. 

Eerder bescheiden en nuchter. Maar ik hou 

van mensen die buiten de gebaande paden 

durven te gaan. Ze intrigeren me enorm. 

Maar vergeet niet: Theo van Gogh was 

vooral ook een echte lieverd.” 

Hoewel haar dagelijkse leven zich vooral in 

de Randstad afspeelt – “ik kom zo’n twee 

keer per maand naar Almelo” – speelt 

haar Twentse achtergrond een belangrijke 

rol in haar leven. “Ik heb bijvoorbeeld 

karaktertrekken die volgens mij wel bij een 

Twentenaar passen. Ik maak het anderen 

graag naar hun zin en ben ook best 

dienstbaar en nuchter. Dat heb ik wel van 

mijn ouders meegekregen. Toen ik bij TMF 

werkte hielden de moeders van veel andere 

presentatrices plakboeken bij. Mijn moeder 

niet, hoor. Ze waren natuurlijk wel trots, maar 

het veranderde ze niet. En mij dus ook niet.” 

Als ze terug in Almelo is, is het ook juist dat 

gevoel dat Bunskoek zo prettig vindt. “Het is 

moeilijk om het precies te beschrijven, maar 

hier overdrijven de mensen niet en staan ze 

met beide benen op de grond. Het kan voor 

iemand van buiten Twente soms lijken op 

desinteresse, maar dat is het echt niet. Het 

is oprechte vriendelijkheid die met weinig 

woorden duidelijk wordt gemaakt. Ik hou 

daar wel van.” 

Maar in haar geboortestad komt Bunskoek 

niet alleen voor de vertrouwde sfeer. Er is 

namelijk ook genoeg moois te ontdekken. 
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Twents

Mooie plekken
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Wie oude foto's van Almelo bekijkt, ziet een stad van handel en nijverheid. Met een wirwar aan 

fabrieksgebouwen, een haven vol schepen en een skyline van schoorsteenpijpen. Het is een stad waarover 

me veel is verteld, die voortleeft in herinneringen van Almeloërs, maar die ik nooit zelf heb gekend. 

Almelo opnieuw
  uitgevonden

Stadsvernieuwing in 
historisch perspectief

Mijn grootouders hadden weliswaar het werk 

op het lege Groningse land verruild voor de 

belofte van de Twentse textiel, maar al voor 

ik werd geboren, waren de meeste fabrieken 

gesloten. Het beeld van de stad veranderde 

ingrijpend. Het bonken van machines werd 

verruild voor het bonken van heipalen. De stad 

bouwde aan een nieuwe tijd, de vooruitgang 

werd in bouwkranen uitgedrukt. Waar eens 

fabrieken stonden, verrezen kantoren, winkels 

en appartementen. 

In de stad waarin ik opgroeide stonden nog 

altijd de arbeiderswijken en fabrikantenvilla's 

fier overeind, maar was de haven inmiddels 

een parkeerkuil geworden. En hoewel veel 

namen van gebouwen refereerden aan een 

roemrucht verleden –  Oxford, Manchester, 

Java – resteerden van de vele fabrieken rond 

het kanaal enkel nog een paar relikwieën. 

Zoals de portiersloge van Van Heek-Scholco 

– nu een restaurant – of het torentje van Ten 

Cate – nu de kleinste galerie van de stad. 

Alleen de stoomspinnerij Twenthe hield stand 

en vormt nog altijd een baken voor reizigers 

die de stad per trein naderen.

het water
komt terug
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Almelose bouwstenen

Identiteit herbouwen

de Grote Kerk in het water van de grachten; 

in het licht dat door oude bomen gefilterd 

wordt. Het is het verhaal van de grafelijke 

stad, de Heerlijkheid Almelo.

Daar is de stad ontsprongen, maar het 

was de textielindustrie die haar maakte tot 

wat ze vandaag is. Eerst de huisweverijen, 

later de fabrieken. Almelo groeide op de 

maat van de weefgetouwen. Het is een 

geschiedenis die na de sluiting van de 

fabrieken wat op de achtergrond werd 

gedrongen in het stadsbeeld, maar de 

laatste jaren opnieuw wordt ontdekt.

En met die ontdekking verschijnen er weer 

bouwkranen aan de hemel. Het centrum 

zal de komende jaren het toneel zijn van 

een grootschalige vernieuwing. Deze keer 

niet om het verleden uit te wissen, maar 

om er voorzichtig weer delen van bloot te 

leggen. 

De oude winkelpassages maken plaats 

voor nieuwe woningen en winkels. De 

haven, gedempt toen het vervoer per water 

werd verruild voor vervoer per weg, wordt 

opnieuw opengegraven. Het water van het 

Overijssel Kanaal vloeit dadelijk – na zestig 

jaar – weer tot in het hart van het centrum. 

En langs de kades worden de contouren 

van de oude textielstad zichtbaar gemaakt. 

Verderop aan datzelfde water wordt het 

laatste resterende fabriekscomplex, het 

Indiëterrein, geleidelijk omgevormd tot 

een nieuw stadsdeel. Onder de sheddaken 

van de weverij huizen kunstenaars, in het 

laboratorium wordt gegeten en gedronken 

en in de spoelerij wordt straks gewoond. 

Het fabrieksstraatje dat tussen de hallen 

door loopt, en waar het lijkt alsof de 

voetstappen van de laatste arbeiders pas 

net zijn weggestorven, moet de levensader 

worden van de wijk. Hier worden de 

fabrieken niet aan het geheugen van de 

stad onttrokken, maar opnieuw deel van 

het weefsel van Almelo. Zo geeft de stad 

nieuwe betekenis aan haar verleden. 

Het zal nog even duren voor het resultaat 

van alle inspanningen zichtbaar wordt, 

maar wanneer de kranen weer vertrokken 

zijn en het cement is gehard, verruil ik het 

bankje in de Gravenallee voor een bankje 

aan het kanaal. Ik hoop dat ik daar aan het 

water, tussen de oude sheddaken en de 

nieuwe bakstenen, iets zal zien van de stad 

die ik niet heb gekend. En dat het verhaal 

van Almelo zich dan weer iets completer 

aan de bezoeker ontvouwen zal.

Ik woon niet meer in Almelo. Maar als ik er 

ben, ga ik altijd even naar de Gravenallee. 

Een historische jachtlaan die vanuit het hart 

van de stad drie kilometer het Twentse land 

in snijdt. Daar is het verhaal van Almelo 

helder leesbaar. Op een zonnige dag kijk 

ik, zittend op een bankje vlak voorbij het 

vroegere tolhuis, graag hoe de stad aan 

me voorbijgaat. Door een vol bladerdek 

beschut, trekken Almeloërs fietsend, 

lopend of op skates over de kaarsrechte 

laan naar het centrum en terug. En 

op gezette tijden fietst ook graaf Van 

Rechteren Limpurg voorbij, minutieus zijn 

landgoed inspecterend. Hij bewoont het 

kasteel aan het einde van de laan, midden 

in de binnenstad, zoals zijn voorvaderen 

dat de eeuwen voor hem deden. 

In de bossen en waterlopen toont zich de 

oorsprong van Almelo; in de versmelting 

van stad en land; in de weerspiegeling van 

Kris Oosting (33) is geboren en getogen in Almelo, maar woont inmiddels in Den Haag. 

Hij studeerde sociale geografie & planologie en werkt als urbanist en publicist. 
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Textiel,het DNA van 

Redenen om de textielindustrie naar Twente te 

brengen waren de lage lonen en een bevolking die 

bekend was met spinnen en weven. De oorsprong 

daarvan lag in het boerenbedrijf. Spinnen en weven 

deed men daar voor eigen gebruik. Slimme handelaren 

zagen een kans en begonnen als fabrikeurs dienst te 

doen. Ze bezorgden garen, de boeren weefden voor 

een bijverdienste en de fabrikeurs verkochten het 

geweven doek. Ze gingen zelfs nog een stapje verder… 

Want waarom niet een grote groep wevers bij elkaar 

zetten zodat ze de hele dag productie kunnen draaien? 

Het scheelt reistijd, geld en je kon toezicht houden op 

het proces. Zo ontstond de eerste fabrikant en werd 

Almelo onderdeel van de Twentse textielindustrie.  

 

Almelo had in die tijd nog een infrastructuur van 

niks, maar je kon wèl met scheepjes naar Almelo. 

Er bestond namelijk een geregelde vaardienst op 

Zwolle voor personen en goederen. De grootste 

drukte van deze in- en uitvoer was aan de Werf, bij de 

Schutsluis op de Aa. Ongeveer waar je nu Proeflokaal 

België vindt. Door de kanalen die halverwege de 

19e eeuw werden aangelegd, werd Almelo nog beter 

bereikbaar. Kleine fabriekjes groeiden daardoor enorm 

en in 1830 bouwde de firma Hofkes & Co de eerste 

echte fabriek. Ze waren ook meteen de eerste in de 

Noordelijke Nederlanden die stoomkracht gebruikten 

voor de aandrijving van katoenspinmachines. Ondanks 

de vliegende start van het bedrijf ging Hofkes in 1855 

ten onder.  

Het tweede bedrijf dat ‘op stoom’ kwam was de 

Koninklijke Stoomweverij van de familie Salomonson in 

Nijverdal. Het begin van de 19e eeuw groeide de 

onderneming uit tot een enorm textielbedrijf met grote 

fabriekscomplexen. Zo waren er destijds nog veel meer. 

Bijvoorbeeld de Gebroeders Scholten & Co.(1859), zij 

weefden onbedrukte witte katoen, cambrics, voor 

Na de afscheiding van België in 1830 had Nederland ineens geen textielindustrie 

meer. Doordat het product essentieel was voor onze koloniën kreeg de Nederlandse 

Handels Maatschappij opdracht een nieuw gebied aan te wijzen om textielindustrie 

te ontwikkelen. Dat werd Twente. Loop je vandaag de dag door Almelo dan komen 

je die geschiedenis nog overal tegen. 

Met bootjes naar Almelo

Stad van wevers en spinners

Fabriek van formaat

     onze stad én onze 
  voorouders  
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Textiel,

Indische batikkerijen. Hedeman (1880) die 

stoffen maakte voor C&A en V&D. Toen in 

1957 Ten Cate met de KSW fuseerde, was 

dat de eerste naoorlogse industriële fusie 

in Nederland: De Koninklijke Nijverdal - 

Ten Cate. Anno 2016 staat nog steeds het 

hoofdkantoor van Ten Cate in Almelo! 

 

Waar textielindustrie is, is confectie-industrie. 

Aan arbeiders, die wel weinig maar toch 

een geregeld inkomen hadden, was het 

goed overhemden en schorten verkopen. In 

Nederland waren drie confectiecentra: 

Groningen, Amsterdam maar de grootste 

vond je in Almelo.  

Bendien Smits was de grootste (1888). Na 

twee jaar gingen de oprichters uit elkaar. In 

1890 start Bendien’s Confectiefabrieken, dat 

uitgroeide tot een enorm bedrijf. De LTM 

of Eltem met kostuums voor heren en de 

modieuze lijn Eltinette voor dames. Confectie 

was booming en meisjes werkten liever in de 

confectie dan in de textiel. Het klonk namelijk 

chiquer!  

De meeste fabrieksarbeiders kwamen uit 

de noordelijke provincies. Alles beter dan 

armoe en een plaggenhut. De verbeterde 

leefomstandigheden in 1950-1960 waren 

voor veel textielarbeiders reden om iets 

beters voor hun kinderen te zoeken. Almelo 

moest in rap tempo woningen bouwen. Er 

ontstonden hele arbeidswijken. Hoewel 

gemoderniseerd worden vandaag de dag 

die woningen nog steeds verhuurd door 

de woningcorporaties. Met het succes 

van de textielindustrie ontstond ook de 

behoefte naar meer mankracht. Nieuwe 

arbeidskrachten werden opgetrommeld: 

Italianen en Spanjaarden, later Turken en 

Marokkanen. Allemaal dragen ze bij aan de 

culturele diversiteit van het huidige Almelo. 

 

Maar aan alles komt een eind. Doordat in het 

buitenland goedkoper geproduceerd kon 

worden, zakte de industrietak in de jaren 1960 

in elkaar. De massaontslagen in de jaren 60 

en 70 zorgden voor donkere tijden. Alleen 

Nijverdal - Ten Cate kon blijven produceren 

in Almelo doordat het investeerde in andere 

producten. Het hoofdkantoor bleef tot 

afgelopen jaar in Almelo.  

Gelukkig zijn vandaag de dag de resten van 

de dicht in het centrum gebouwde fabrieken 

nog zichtbaar en straatnamen te duiden. 

Het Twenthe-complex, de stoftoren bij ‘Indië, 

de schoorsteen bij restaurant Kreta en Het 

Torentje bij rechtbank. Het zijn voor Almelo 

belangrijke herinneringen aan een vervlogen 

tijd. Een die bepalend was voor het DNA 

de stad en het collectief geheugen van zijn 

inwoners.

Confectie voor de arbeiders

Zichtbaar verleden

Van plaggenhut naar arbeidswoning

Gelukkig zijn vandaag de dag 
de resten van de dicht in het centrum  

gebouwde fabrieken nog zichtbaar en 
straatnamen te duiden

door: Riet 
Strijker

Conservator Stadsmuseum Almelo*

*
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Hollander Techniek als system integrator in o.a. de markt 

industrie wil grenzen verleggen.  Verwachting overtreffen voor 

onze klanten dat is ons doel. 

www.hollandertechniek.nl

In de jaren ’70 kwam er een einde aan de eens zo bloeiende Twentse 

textielindustrie. Hoewel dit een grote klap voor de regio was, heeft de 

Twentse industrie allerminst stilgezeten. Almelo heeft zichzelf opnieuw 

uitgevonden en is tegenwoordig een stad met veel hightech bedrijven 

waar hoogwaardige en innovatieve producten worden gemaakt. Dit is 

alleen niet bij iedereen even bekend en daarom is er sinds een aantal 

jaren de High Tech Ontdekkingsroute. Eén dag per jaar openen de 

hightech bedrijven van Almelo hun deuren voor het grote publiek en 

demonstreren aan jong en oud wat Almelo op het gebied van techniek 

in huis heeft. 

8

Bouman/CTST, leverancier van producten voor milieu toepassingen 

voor het zuiveren van water, industriële vloeistoffen en gassen.  

www.bouman.nl

Benchmark Electronics is een wereldwijd high tech systeem 

ontwikkelaar en leverancier voor topbedrijven in de industriële, 

luchtvaart en medische sector. 

www.bench.com
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PANalytical’s missie is om mensen in staat te stellen inzicht te verkrijgen in hun materialen 

en processen. De combinatie van onze software en instrumenten, gebaseerd op onder   

andereröntgendiffractie (XRD) en röntgenfluorescentie (XRF), geeft elementaire en structurele 

informatie over materialen en wordt toegepast in wetenschappelijk onderzoek en industriële 

proces- en kwaliteitscontrole in vrijwel elke industrie. 

www.panalytical.com



Hightech Almelohigh tech ontdekkingsroute

URENCO is de spil in een wereldwijd 

netwerk voor schone energieopwekking. 

Met ons verrijkte uranium maken 

kerncentrales CO2 vrije elektriciteit. Onze 

stabiele isotopen dragen onder andere bij 

aan de behandeling van kanker.

www.urenco.com

www.aeronamic.com

www.enritec.com

1

5

4

11 2

Almelo Magazine - 39

3

4

8
9

10

1

2

7

6

ALMELO

N349

N349
BUITENHOF

N349

N349

A35

N36

WEEZEBEEKSINGEL

SCHUILENBURGSINGEL

WIERDENSESTRAAT

AALDERINKSSINGEL

ZEVEN BOSJES

BROEKERHEIDE

WIEKSLAGEN

TWENTEPOORT OOST

TWENTEPOORT WEST

N743

T

DRIENEMANSWEG

EDISONSTRAAT

PLANTHOFSWEG

BERKELSTRAAT
BORNSESTRAAT

VIOLIERSTRAAT

STATIONSPLEIN

BRUGSTRAAT

SLUISKADE NOORDZIJDE

VRIEZENVEENSEWEG

BLESKOLKSINGEL

NACHTEGAALSTRAAT

EGBERT TEN CATELAAN

WINDMOLENBROEKSWEG

HENRIËTTE ROLAND HOLSTLAAN

KOLTHOFSINGELPLESMANWEG

TURFKADE

LELYWEG

VAN DEN BROEKEWEG

WILLEM DE CLERCQSTRAAT

5

11

PBF Group B.V. is een bedrijf van SFC Energy Group, gespecialiseerd 

in schakelende voeding oplossingen en speciale spoelen, 

dat wereldwijd opereert.    www.pbfgroup.nl

9

VDL Groep is een internationale industriële onderneming die zich toelegt 

op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabricaten, bussen en 

overige eindproducten en de assemblage van personenauto's.

www.vdlgroep.com

Aeronamic ontwerpt, produceert, onderhoudt en levert  (sub)systemen, turbines, 

compressoren en extreem hoge precisie onderdelen voor vliegtuigen om lucht, koeling 

en het opstarten van de hoofdmotoren te regelen. 

Osse Equipment Manufacturing Group Is een groep innovatieve industriële bedrijven, waaronder 

Boessenkool. Werkzaam in een circulaire economie door middel van recycling, renewable energy en 

e-motion. Machine-apparatenbouw, drones, elektrische tractoren, recycling machines, vliegwielen, draaien, 

frezen, lassen, samenstellen en nog veel meer!

www.boessenkoolbv.nl

Herikon B.V. is gespecialiseerd in het ontwerp, 

de ontwikkeling en producten van klant 

specifieke, technisch hoogwaardige, kunststof 

producten in polyurethaan. 

www.herikon.nl

10

ETC is een innovatief technologisch 

bedrijf dat zich als doel heeft gesteld 

haar klanten veilige, concurrerende 

en duurzame verrijkingstechnologie 

en energieoplossingen te leveren.



Huize Almelo

Bellinckhof

Gravenallee

Gravenallee
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De regio Twente staat bekend als een van de groenste regio’s 

van Nederland, waar je heerlijk tot rust kunt komen in de 

natuur. De perfecte uitvalsbasis om al dit groen te ontdekken 

is Almelo. En dat zeggen we niet zomaar, Almelo is namelijk de 

groenste stad van Twente en zelfs van Overijssel. Vanuit het 

centrum van de stad ben je lopend of per fiets binnen enkele 

minuten omringd door natuur.  

De Gravenallee is een drie kilometer 

lange jachtlaan die vanuit oostelijke 

richting langs Huize Almelo naar 

het stadshart van Almelo loopt. De 

Gravenallee wordt over de hele lengte 

geflankeerd door statige bomen, 

met net buiten de stad een groot 

bosgebied en aangrenzende landerijen. 

De Gravenallee is onderdeel van het 

Landgoed Huize Almelo, een met de 

stad vervlochten landgoed dat wordt 

onderhouden door grafelijke familie van 

Rechteren Limpurg.  ⊲

Grafelijk groen

Almelo,groenste stad van Twente



In Almelo is er 101.2 m2 groen per woning, daarmee 

is de stad 6e op de ranglijst van groenste steden in 

Nederland. Deze plaats heeft Almelo mede te danken 

aan zijn ruime stadsparken. Iedere wijk heeft zijn eigen 

park waardoor voor vele Almeloërs het groen nooit 

ver weg is. Vier van deze parken hebben een Green 

Flag Award. Deze prestigieuze Britse award wordt 

toegekend aan parken die gastvrij, milieuvriendelijk en 

veilig zijn en bovendien de oude landschapselementen 

zoveel mogelijk in stand hebben gehouden. De parken 

met een Green Flag Award zijn het Goossenmaatspark, 

het Schelfhorstpark, het Dorpspark Bornerbroek en het 

Beeklustpark. 

Bekroonde parken

Bellinckhof

Schelfhorstpark42 - Almelo Magazine



Almelo is de enige Europese stad met vier parken die deze prestigieuze award ontvingen! De Britse Green Flag Award 
wordt toegekend aan parken die gastvrij en veilig zijn, milieuvriendelijk en de oude landschapselementen zoveel mogelijk 
in stand hebben gehouden. Daarnaast moeten de fysieke ontwikkelingen samengaan met sociale initiatieven. Genoeg 
reden om eens een frisse neus te halen in één van de prachtige Almelose parken!

De Green Flag Award

Beeklustpark De Doorbraak

Hagenpark
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Schoonmaakbedrijf Asito vierde recentelijk 

alweer zijn 65e verjaardag. Een mooier cadeau 

dan het hoofdsponsorschap van Heracles Almelo 

konden ze niet krijgen. Trots? Ja! Verrast? 

Niet echt… De verbinding tussen Asito en de 

eredivisieclub gaat al ver terug, en ze passen bij 

elkaar als ‘peas and carrots’. Of zoals wij hier in 

Twente zeggen: ’ie zit mie niks in de weg’.

“ie zit mie 
niks in de 

weg”

Asito oprichter Van Riemsdijk was Heraclied 

in hart en nieren en buitengewoon betrokken 

bij de voetbalclub. Die verbinding zie je door 

de jaren heen dan ook overal terugkomen. Zo 

zetten ze samen een advertentiecampagne 

op waar oud keeper Pieckenhagen met een 

microvezeldoek in de hand poseert met de 

leus “Als Piecke zijn doel schoonhoudt, doet 

Asito de rest!”  Ook zijn ze partner in business 

en hield het schoonmaakbedrijf jarenlang 

kantoor in het voetbalstadion. Er schijnen in 

de jaren ‘80 zélfs voetballers bij Asito op de 
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Asito & HeraclesUitblinken in samen doen!

directeur Heracles) een bewuste keuze 

die ze maakten. “Ook al zijn we nog zo 

succesvol, de laagdrempelige, gastvrije 

benadering willen we écht vasthouden. Bij de 

grote clubs heb je vaak verschillende pasjes 

nodig om ergens te komen en worden overal 

afscheidingen geplaatst. Bij ons hoef je maar 

één keer je pasje te laten zien en daarna kun 

je in principe overal naartoe. Je loopt hier 

zo van de skyboxen naar de businessclub, 

de bestuurskamer is alleen afgescheiden 

met een rood lintje. Als je hier de voorzitter 

tegenkomt, kun je die gerust aanspreken. 

Zelfs de kinderen mogen gewoon op het 

veld spelen als de wedstrijd afgelopen is. 

Families, vriendengroepen, zakenmensen en 

supporters van de harde kern; voetbal is hier 

voor iedereen echt ‘een avondje uit’!”  

“De gemoedelijke benadering vind je ook 

terug bij de omgang met onze supporters. 

We hebben daarvoor speciaal een 

coördinator in dienst die veel in contact is 

met de supportersvereniging. Ons motto 

is er niet te dicht op zitten maar wel goed 

contact houden. Als er zich iets voordoet 

dan wordt dat uitgepraat en zoeken we naar 

een oplossing. Maar eigenlijk gebeurt er hier 

nooit iets!”  

Ben je in Almelo of in de buurt? Boek dan een 

avondje voetbal bij Heracles. De gemoedelijk 

sfeer en no-nonsense cultuur staan garant 

voor een unieke belevenis. Stoelverwarming, 

eten en drinken; alles is hier gericht op een 

ontspannen avondje uit. Een rondleiding in 

het stadion (www.heracles.nl)  is natuurlijk 

ook een aanrader! 

 

loonlijst te hebben gestaan. Toen Ten Cate 

destijds aangaf sponsorschap over te willen 

geven, was het telefoontje naar Asito snel 

gemaakt!   

“Het is prachtig dat je een gezamenlijk 

verleden hebt, maar er moet ook een 

toekomst inzitten” vindt Remko Stolk, 

commercieel directeur van Asito. “Je bent 

namelijk wel serieus bezig met het ‘branden’ 

van je merk. En dan moet je toch kritische 

vragen stellen. Past je cultuur bij elkaar? Kun je 

elkaar op verschillende fronten versterken?” 

Een volmondig ja! was het antwoord.  

“Wij hoeven Heracles bijvoorbeeld niet 

te overtuigen van onze standpunten over 

maatschappelijk ondernemen. Daarin 

vinden we elkaar op een natuurlijk manier 

en zijn we beiden fanatiek. Bij Asito geloven 

we sterk in de inclusieve samenleving, we 

hebben dan ook  meer dan 100 verschillende 

nationaliteiten in dienst en we werken met 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ieder jaar organiseren we het ‘Nationaal 

Integratiediner’ en in Almelo doen we dat 

samen met Heracles. Dit evenement biedt 

veel mensen de ruimte om rustig met elkaar 

te praten over elkaars cultuur en achtergrond. 

Wat zorgt voor onderling respect en begrip. 

Heraclesspeler Joey Pelupessey was dit jaar  

nauw betrokken bij de voorbereidingen. Een 

mooi voorbeeld van de verbindende factor 

die voetbal dan kan zijn! 

Gastvrijheid en toegankelijkheid zijn sinds 

jaar en dag kenmerkend voor de Almelose 

cultuur. Dat blijft ook bij de bezoekers van 

Asito niet onopgemerkt. “Als er relaties uit 

andere delen van het land op bezoek komen 

krijgen we altijd enthousiaste reacties over 

de sfeer die hier hangt. Ze worden hier bij 

aankomst nog fatsoenlijk begroet door de 

verkeersagent en dat vinden ze fantastisch! 

Alles gaat hier eigenlijk heel gemoedelij. Ook 

heeft een groep pensionado’s van Asito een 

skyboxkaart voor het leven. Die zijn er altijd, 

dat staat garant voor mooie verhalen en het 

echte Asito gevoel” aldus Remko.  

Dat gemoedelijke en laagdrempelige 

is volgens Rob Toussaint (commercieel 

Maatschappelijke betrokkenheid

Almelose toegankelijkheid

Investeren in supporters

Beleef Heracles!



KUNST
Cultuur

Indigo

 van de kunst                      
       en cultuur! 

Theater Hof 88 is een klein, gezellig en eigenzinnig theater. 

De programmering is veelzijdig, zo zijn er regelmatig 

theatervoorstellingen en muziekuitvoeringen, maar worden 

er ook veel filmhuistitels vertoond op het witte doek. 

Theater Hof 88 heeft verschillende zalen. Naast de Herman 

Finkers theaterzaal is er ook een bijzondere concertzaal 

in een oude kapel, uit de tijd dat het gebouw nog een 

katholiek ziekenhuis was.   

De Stichting Indigo Almelo organiseert kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen 

van hedendaagse kunst in de Kunsthal. Jaarlijks zijn er zes verschillende 

tentoonstellingen waarbij schilderijen, sculpturen, keramiek en sieraden, fotografie, 

video, objecten en installaties aan bod komen. 

&
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Almelo bruist van de kunst en cultuur! Niet alleen in de vorm van vele culturele evenementen zoals 

Almelo op ´t Rabat, het Straatmuziekfestival, het Media Art Flow Festival en de Twentse Lente. Ook 

op permanentere basis is er genoeg te zien en te ontdekken in Almelo. Wist je bijvoorbeeld dat de 

kleinste expositieruimte van Nederland, het Kunsttorentje, in Almelo staat? Als je een bezoek brengt 

aan de stad kun je Almelose kunstobjecten ontdekken door de Kunstroute te wandelen. De kunstroute 

is gratis verkrijgbaar bij de VVV en bij de hotels. 

Theater Hof 88
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Midden in het gezellige stadscentrum van 

Almelo staat een opvallend rijksmonument, 

het Rectorshuis. Hierin is het Almelose 

Museum voor Heemkunde, oftewel het 

Stadsmuseum gevestigd. Ga in vogelvlucht 

door de rijke historie van Almelo. In het 

Stadsmuseum krijg je een levendig beeld 

van de geschiedenis van de stad. Het 

museum is onlangs volledig gerenoveerd 

tot een moderne expositieruimte.

Verscholen in het groene hart van Almelo ligt een oude stadsboerderij, het Wevershuisje. 

Een authentiek vakwerkhuisje uit begin 1700, omgeven door een prachtige tuin. 

Er is een permanente expositie 'Van vlas tot linnen' met een weefgetouw uit 1700, 

spinnewielen en gereedschappen. Allemaal restanten uit de rijke textielhistorie van 

Almelo. Het Wevershuisje organiseert ook rondleidingen door Almelo. 

Het Wevershuisje

Almelo bruist 
 van de kunst                      

       en cultuur! 

 

Stadsmuseum
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KUNST&Cultuur

De Almelose kunstenaar Randy van Lingen maakt in 2016 furore op het 

Amsterdam Light Festival met zijn kunstinstallatie `From Twente with Love´, 

die hij in samenwerking met roboticaprofessor aan de UT Vanessa Evers en 

haar studenten maakte. Van Lingen´s werk kenmerkt zich doordat hij geen 

materiaal of techniek uit de weg gaat om zijn kunst tot uiting te brengen. 

Terugkerend thema in zijn werk is het hartje, dat staat voor de passie die hij 

probeert te stimuleren bij anderen. 

wandel
de kunst

route

Randy van Lingen

Foto: Joost van Baars
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Hij heeft dan misschien weinig gemeen met zijn naamgenoot in Amsterdam, 

toch is ook de Almelose Herengracht bijzonder. Deze rij kleine huisjes zijn 

de voormalige woningen van gepensioneerde personeelsleden van de 

graaf. Tegenwoordig zijn er verschillende kunstenaars gevestigd met hun 

atelier. Als je geluk hebt, kun je hier de kunstenaars in actie bezig zien.

heel apart

Open Ateliers Almelo is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij 

kunstenaars hun ateliers openstellen voor het publiek. Hieraan is 

een fietsroute gekoppeld van ongeveer 15 kilometer die je langs alle 

deelnemende kunstenaars voert. 

Kijk voor meer info op: 

www.openateliersalmelo.nl  

Herengracht

Open Ateliers Almelo

Media Art Flow Festival (MAFF)
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Uit op het Amaliaplein 

Eten was perfect, personeel super klantvriendelijk alles was tot in de 
puntjes verzorgd.Zeker een aanrader!! En kom hier snel weer.

Hele mooie bios met ruime stoelen en fantastische sound.

Als je een keer in de 
buurt van Almelo 

bent, is dit echt een 
aanrader!

Mega lekker eten en een gezellig feestje op 
zaterdag avonden! Een echte gave Irish Pub!

The Shamrock

Willem de Vierde

Movie Unlimited Bioscoop

Ibiza
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In de weekenden is het er regelmatig 

een drukte van belang. Het winkelend 

publiek rust na een middagje shoppen 

uit op het terras en blijft aan het eind 

van middag gewoon zitten voor een fijne 

maaltijd. Na het eten nog een borrel, 

die naadloos overgaat in een avondje 

stappen tot diep in de nacht. Het 

Amaliaplein omarmt je met gezelligheid 

die je maar lastig van je afschudt.

Op het straatnaambord staat Prinses Catharina-

Amaliaplein, maar in de volksmond heet dé 

uitgaansplek van Almelo gewoon het Amaliaplein. 

Sinds enkele jaren is de meeste horeca van de 

stad op en rond dit plein geconcentreerd. Het 

Amaliaplein is synoniem geworden voor een 

uitgaansgebied dat in werkelijkheid groter is dan 

het plein alleen, ook in het aangrenzende deel van 

de Grotestraat Zuid is veel horeca gevestigd. In het 

gebied vind je alle ingrediënten voor een complete 

avond uit. Hiernaast lees je de ervaringen van 

enkele gasten die je voorgingen. 

Super café met gezellige bediening 
en fantastische gastheren.

Superkroeg. Goeie muziek. Goeie bands. 
Gezellig personeel. Relaxte baas. Noh, 
wat wo'j nog meer!?

Hookhoes

Café de Stam
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Stadsbrasserie Almelo

Taveerne ’t Wetshuys 

Blazin Burgers

De Zoete Bezigheid

Ibiza Almelo Club Lounge

Restaurant Kreta 

Proeflokaal België 

Deksels! Lunch, tapas en meer

Ouwe jongens krentenbrood

Eetkamer Op de Proef 

Nielz Café & Restaurant 

Sushi by me 

Ristorante Valentino

Wok in Vuur & Vlam 

Sushi Tijd

Pizzeria Capri 

Bier en Wijnlokaal ’t Hookhoes 

Poppies Pannenkoekenboot

De Smaak van... 

Brasserie de Linde 
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Almelo is dé plek om lekker uit eten te 

gaan. De stad heeft een grote diversiteit 

aan eetgelegenheden. Je vindt er alles, van 

culinaire hoogstandjes tot een daghap op het 

terras. Of je nu op zoek bent naar een  fijne 

lunch, uitgebreid diner of een borrelhapje, 

ontdek de culinaire kant van Almelo en laat je 

verrassen. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over alle 

restaurants op:

Vorkje prikken

Tapasrestaurant Solera 

Grandcafé Willem de Vierde 

Hudson’s Fine American Dining

Eethuis Kumpir

Restaurant  De Sociëteit 

Turks Restaurant Mira

Dock 19 Steaks & More 

Da Carlo Il Ristorante Italiano 

Puur Zuid, Biologische patat en snacks 

The Shamrock Irish Pub & Restaurant 

Bistro Le Primeur

Lunchroom Feijn

Koffie- en Eethuis Wilhelmus 

www.uitinalmelo.nl

Hap, Borrel en Lunch 



Er zijn maar weinigen die weten dat de grootste bankroof uit de 

geschiedenis plaatsvond in Almelo. Toch is dat wat er in de Twentse 

stad gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. En vanaf 2017 krijgt 

dat verhaal eindelijk de aandacht die het verdient: door de grootse 

theatervoorstelling ‘Het verzet kraakt’, tentoonstellingen en een film.

Het is een heroïsch verhaal, dat begon 

tijdens de grote Spoorwegstaking in 

1944. Twentse verzetters maken ruim 46 

miljoen gulden buit op de Duitse bezetters 

en verstoppen het geld in een hooiberg 

in Daarlerveen, een dorp vlakbij Almelo. 

Maar de Duitsers ontdekken wie er achter 

de bankroof zitten! Het geld gaat terug de 

kluis in enkele daders worden opgepakt en 

komen om in de kampen. Een ander deel 

van de groep wordt nooit gevonden en 

overleeft de oorlog, onder andere doordat 

de gevangen jongens niets loslaten tijdens 

verhoren. 

Het is eigenlijk een raadsel waarom deze 

bladzijde uit de geschiedenis niet eerder 

meer aandacht kreeg. ‘Misschien omdat het 

geld zo snel werd teruggevonden of omdat 

men in Twente te bescheiden is om zo’n 

heldenverhaal  te vertellen. Het waren echte 

helden, die mannen, maar er zit natuurlijk 

ook iets Pietje Bell-achtigs en tragisch in hun 

verhaal’, zegt de ervaren theaterproducent 

Gerard Cornelisse. Nu de grootste bankroof 

allertijden wel in de schijnwerpers komt te 

staan, kozen Cornelisse en medeproducent 

Heldendom 

De grootste bankroof 
allertijden vond 

plaats in Almelo! 
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Jan Marten de Jong ervoor er een breed 

gedragen Twents theaterstuk over te 

maken: Het verzet kraakt. 

Daarbij worden naar verwachting 750 

vrijwilligers betrokken! Er moeten kostuums 

worden gemaakt, decors gebouwd, 

gespeeld en gezongen worden en nog 

veel meer. Cornelisse deed bovendien al 

eerder ervaring op in Almelo met de zeer 

succesvolle stadsmusical ‘Van Katoen en 

Nu’ in 2014. 

Het verzet kraakt zou een verhaal kunnen 

worden uit de oude doos, waarbij iedereen 

na afloop wel wat wijzer is maar minder 

persoonlijk geraakt. Maar het is juist de 

bedoeling dat het meer is dan louter 

geschiedschrijving, vinden de producenten. 

Cornelisse: ‘Het gaat niet alleen over 

het heldendom van die acht mannen. Je 

gaat ook nadenken over hoe dit kan: hoe 

kwamen die jongens zo dapper en zou je 

dat zelf ook kunnen? Het gaat over vrijheid, 

menselijk gedrag en heel veel andere 

dingen die je aan het denken zetten’. 

In aanloop naar de theaterproductie zijn 

tentoonstellingen te zien in zes gemeenten 

die met Het verzet kraakt verbonden zijn: 

Almelo waar de bank stond, Wierden 

waar de eerste plannen werden beraamd, 

Tubbergen omdat de plannen in het binnen 

de gemeente gelegen dorp Harbrinkhoek 

tot in detail werden uitgewerkt, Hellendoorn 

omdat de buit in Daarlerveen werd verstopt, 

Rijssen waar één van de overvallers woonde 

en Twenterand, omdat Vriezenveen de 

woonplaats was van de leider van de 

knokploeg. De exposities zijn in het voorjaar 

van 2017 te zien. 

Het verzet kraakt gaat op 1 september 2017 

in première. Er komen 20 uitvoeringen voor 

elk 1.250 bezoekers op het Indiëterrein in 

Almelo, waarbij door alle bezoekers ook 

gezamenlijk aan lange tafels wordt gegeten. 

De film, waarbij onder andere presentator 

Tom Egbers is betrokken, wordt in 2018 

opgenomen en gaat in 2019 draaien.

Meer informatie op www.hetverzetkraakt.nl

Première

De grootste bankroof 
allertijden vond 

plaats in Almelo! 

Almelo Magazine - 55



Vlak bij de haven in Almelo vind je drukkerij 

Lulof waar inmiddels alweer de derde 

generatie Horstman aan het roer staat. 

Wat ooit Bernard Lulof in 1905 opgerichtte, 

werd een serieus bedrijf op het moment 

dat Carel Horstman sr. in 1955 de zaak 

overnam. Door zijn tomeloze energie, 

toewijding en nieuwe ideeën groeide het 

bedrijf uit tot een moderne boekdrukkerij 

van formaat. Met de nieuwste technieken 

werd Lulof de drukkerij waar je zaken 

mee deed als je kwaliteit zocht en je wilde 

onderscheiden. Daarnaast maakte de 

onderneming ook toen al actief deel uit van 

de ‘Almelose gemeenschap’. Een nieuw 

idee, evenement of goed doel kon altijd 

wel rekenen op wat extra steun van Lulof. 

Met constante investeringen in innovatie 

en technieken is Lulof uitgegroeid tot een 

toonaangevende drukkerij in Nederland.  

“Wat zijn favoriete plek in 

Almelo is? “Een stuk 

wandelen bij de haven, 

lekker mijn hoofd vrijmaken”

Je wilt het vasthouden, voelen, doorbladeren, ruiken, bekijken en erbij 

wegdromen… Lulof maakt drukwerk waar mensen gelukkig van worden, 

en dat doen ze inmiddels al 111 jaar. Ook in deze digitale wereld blijft 

kwaliteitsdrukwerk een belangrijke rol spelen.

Nu, twee generaties later, is er in dat 

opzicht niet veel veranderd. Lulof is nog 

altijd de betrokken partner met een 

passie voor kwaliteit. Ze maken nog 

steeds mooie dingen met hun betrokken 

team, producten waar klanten trots 

op zijn. Carel Horstman jr. (vernoemd 

naar zijn succesvolle grootvader) voert 

als directeur zijn eigen ‘battle’ om in 

dit tijdperk een drukkerij succesvol te 

houden.  We vroegen Carel hoe hij dat 

de afgelopen jaren aangepakte. “Aan de 

ene kant zijn we volledig meegegaan in 

het digitale tijdperk. We zijn proactiever 

dan ooit en vervullen als drukker nu 

ook de rol van communicatie expert. 

De verhouding tussen reclamebureaus 

en Lulof is veranderd van klant-

leverancierrelatie naar een gelijkwaardig 

partnership. We adviseren in een veel 

Lulofbetrokken  bij de community

Tomeloze energie, 

goede ideeën en toewijding Next generation
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eerder stadium, maar investeren ook in 

praktische ondersteuning. Dat laatste 

doen we onder andere door speciale 

software te ontwikkelen en onze klanten 

een digitale omgeving te bieden waar ze 

zelf hun uitingen creëren.  Aan de andere 

kant zijn we nog steeds drukkerij pur 

sang. Misschien nog wel meer dan eerst, 

omdat we vast hebben gehouden aan 

kwaliteit en ons zijn gaan specialiseren 

in kwalitatief hoogstaande producties. 

Originele uitgaven bijvoorbeeld die mooi 

zijn vormgegeven met bijzonder papier- en 

afwerkingstechnieken. Onze klantenkring 

is heel divers, van eenmanszaak tot 

internationaal opererende bedrijf, maar 

alle klanten hebben één ding gemeen, 

ze willen graag goed en prettig geholpen 

worden en hoogstaand drukwerk 

ontvangen.”

“Betrokkenheid bij onze ‘community’ is 

na al die jaren nog steeds een belangrijk 

onderdeel van ons ondernemerschap. We 

nemen onze maatschappelijke rol binnen 

Almelo dan ook zeker serieus. Een reden 

waarom we nog steeds bij de groten 

horen, maar ook geliefd zijn bij de kleine 

ondernemer. We stimuleren waar het kan 

nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven en 

denken graag mee. Er gebeuren zoveel 

mooie dingen in Almelo en in de rest van 

Twente, belangrijk dat niet alleen wij maar 

ook de rest van Nederland dat ziet!

www.lulof.nl

Almelo en Lulof?
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18+

Van romantisch idee naar realisatie
Zeven jaar geleden kochten de sympathieke 
Michel en Simone Verweg een oud 
boerderijtje op het Nijrees in Almelo. Maar 
wat te doen met het stuk grond dat erbij 
hoorde? Tijdens een vakantie in Frankrijk 
ontstond het romantische idee om daar 
een wijngaard aan te leggen. Terug in  
Nederland ging het stel direct over tot actie.  
Ze zochten contact met experts, bekeken  
andere Nederlandse wijngaarden en  
kochten vervolgens geschikte wijnstokken. 

Inmiddels is het een prachtige hobby- 
wijngaard met zo’n 2.000 stokken die 
2.500 liter wijn op jaarbasis produceert. Wat 
neerkomt op 5.000 flessen van een halve 
liter die bijna elk jaar weer zijn uitverkocht. 

Het aanbod bestaat uit één rode wijn, twee 
witte wijnen en een mooie rosé. Sinds een  
aantal jaren is daar een geslaagde dessertwijn 
bijgekomen, een wat exclusievere wijn die 
tijdens de kerstperiode in de streek veel 
op tafel staat. In Almelo wordt de wijngaard 
alleen onderhouden, bijgevoed en geoogst. 
Het bottelen gebeurt in Bentelo. Op 
beide plaatsen wordt gewerkt met zo min  
mogelijk bestrijdingsmiddelen, zo biologisch 
als maar kan!

Bijzondere community effort
Hoewel Michel en Simone Verweg met 
veel trots spreken over hun wijngaard,  
benadrukken ze dat het hele project echt  
een ‘joint effort’ is. Zonder alle hulp van  
buren, vrienden en familie zou wijngaard Het  

Nijrees niet kunnen bestaan. Helemaal  
tijdens de oogst krijgen ze veel hulp uit hun 
omgeving. Met veel liefde steekt iedereen 
tijdens die dagen de handen uit de mouwen. 
Als dank krijgen ze een lekkere lunch en 
een flesje wijn... Een mooi voorbeeld van de  
community spirit in Almelo!

Ben je in Almelo vergeet dan dus niet een lekker 

wijntje te kopen van wijngaard Het Nijrees. De  

wijnen zijn natuurlijk verkrijgbaar op de wijngaard 

(Nijreesmiddenweg 2 in Almelo) maar ook via 

de website (www.wijngaardnijrees.nl) en bij 

drankhandel Knol in Almelo. De wijn heet 

‘Dichtbij’ een naam waar het stel op kwam 

door hun achternaam ‘Verweg’, maar 

ook doordat het echte streekwijn is en 

dus heel ‘Dichtbij’!

Indië Pale Almelo, een heerlijk blond biertje 
met specerijen uit het roemruchte tijdperk 
van Nederlands-Indië en gebrouwen op het 
Indiëterrein van Almelo. Verkrijgbaar o.a. bij 
‘De Smaak Van’ in de Doelenstraat. 

De bierbrouwerij van Rubelijntje is gevestigd 
in Almelo en produceert maar liefst  
vier verschillende bieren.  
Op fust zijn de biertjes verkrijgbaar  
bij Proeflokaal België. 

Alleen van de naam 
word je al vrolijk. 

Hof van Geluk is een 
Limoncello van 

Almelose productie.  
Die mag je niet  

missen! Dit frisse 
drankje kun je kopen 

bij de delicatessen- 
winkel van Hap! en  

Preston Palace. www.rubelijn.nl

Hof van Geluk Bier van Almelose bodem
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Wijngaard het Nijrees
Verscholen achter het Nijreesbos ligt de Almelose wijngaard ‘Het Nijrees’. Een 
hobbywijngaard die qua kwaliteit zeker niet onderdoet voor de professionals. 
Prachtige rosé, mooie witte en rode wijnen… allemaal van eigen bodem. Én 
de omgeving doet vermoeden dat je in de Provence bent beland. Vertrek 
dus niet uit Almelo voordat je hier een wijntje hebt gekocht en hebt 
genoten van het prachtige plaatje dat de wijngaard biedt.



Verscholen in het groen van het Nijreesbos ligt restaurant 
’t Maatveld, dat beschikt over een midgetgolfbaan en een 

kegelbaan. Doe een hapje en een drankje terwijl je kinderen 
zich vermaken, of speel zelf ook een spelletje mee! 

Tusveld 31-33  |  7627 NX Bornerbroek

www.maatveld.org 

Wat gaan we eten? Pannenkoeken 
natuurlijk! In de Almelose jachthaven 
ligt Poppies Pannenkoekenboot, dat de 
lekkerste pannenkoeken in alle soorten 

en maten serveert. 

Havenkade Noordzijde65 

7607 ET Almelo 

www.poppiespannenkoekenboot.nl

Laat je kinderen een uurtje de energie eruit springen op de 
trampolines van Bounz Almelo en je hebt de rest van de dag 

geen kind meer aan ze. Je kunt natuurlijk ook het kind in jezelf 
naar boven halen en lekker meedoen.

Sluiskade Noordzijde 126  |  7603 XZ  Almelo

www.almelo.bounz.nl
Preston Palace is één groot speelpaleis! Met een subtropisch 
zwembad, een spelotheek en een heuse indoorkermis is een 

complete (mid)dag plezier gegarandeerd. Kijk ook eens naar de 
all-in kinderarrangementen.

Laan van Iserlohn 1  |  7607 PT Almelo

www.prestonpalace.nl

Spelen in een overdekte speeltuin, graan malen in een echte molen of gewoon lekker 

knutselen: in Almelo ontdekken je kinderen elke dag iets nieuws. En hebben ze geen 

zin om actief bezig te zijn? Dan ga je toch met zijn allen naar de bioscoop. Gezellig!

Midgetgolf of kegelen bij ’t Maatveld 

Poppies 
Pannenkoekenboot 

Spring rond bij 
Bounz Almelo

Indoorkermis Preston Palace  

Meer activiteiten op: www.uitinalmelo.nl

18-
alles kids?!

vanaf
4 jaar

vanaf 
7 jaar

voor jong
& oud

voor jong
& oud
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Het voormalig terrein van Koninklijke Ten 

Cate werd in 2001 door ontwikkelaar Ter 

Steege Bouw Vastgoed opgekocht en is 

anno nu een compleet nieuw stadsgebied 

aan het worden. De ontwikkelaar heeft de 

oude industriële elementen op het terrein 

bewust laten staan, ze worden verweven 

met de bouw van uiteindelijk 600 

woningen. Op het moment zijn er zo’n 100 

nieuwe woningen gerealiseerd op Indië. In 

de komende jaren komen daar nog 500 

stadsvilla’s, appartementen, patiowoningen 

en loftwoningen bij.  

Toen Ter Steege destijds het plan voor 

het gebied gereed had, volgde daarop 

de crisis op de huizenmarkt. Voor de 

Almelose Stadsmusical ‘Van katoen en 

nu’ een geluk bij een ongeluk want Indië 

Stadsmusical als aanjager

Vlak bij het centrum van Almelo vind je het überhippe woon-, werk- en leefgebied 

Indië. Hier woon je midden tussen de fabrieksgebouwen uit de tijd van Nederlands- 

Indië. Een fundamenteel onderdeel van onze Almelose textielgeschiedenis dat 

nu ruimte biedt aan een eigentijdse bestemming. Woningen, ateliers, horeca, 

evenementen en kantoren allemaal op één terrein en dat werkt inspirerend! 
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Indië,moderne nieuwbouw
op een historische plek  

Toekomstig Indië

Bekijk Indië

Indië inspireert

outdoor events als het Food Festival, The 

Worstday, Foodtruckfestival en meer. Voor 

kunstenaars is het de ideale plek voor 

een atelier. En door de industriële, rauwe 

omgeving een paradijs voor (amateur) 

fotografen, bruidsreportages en ‘shoots’ 

voor magazines.   

Water is een belangrijk onderdeel van 

Indië, daar ligt ook gelijk de verbinding 

met het centrum van Almelo. Er komen 

uiteindelijk drie waterbassins op het terrein 

waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd 

wordt. De aanleg van het eerste ‘bassin’ 

staat al voor dit jaar op de planning. 

Met een stadsstrand en waterwoningen 

met aanlegsteiger wordt het terrein nog 

interessanter!  Vanaf je waterwoning vaar 

je straks met je bootje zo het Almelose 

centrum in. Kijken we iets verder in de 

toekomst dan zien we een voetgangersbrug 

die Indië voortaan verbindt met het station 

en de binnenstad! 

Ben je in Almelo of in de buurt? Ga dan niet 

weg voordat je dit terrein bezocht hebt. De 

combinatie tussen nieuwbouw en historisch 

erfgoed is écht bijzonder om te zien. Neem 

een kijkje in de ateliers, het Stadslab of 

bezoek één van de leuke evenementen die 

er georganiseerd worden. 

Kijk voor meer informatie op:

www.indië.nl

bleek de perfecte locatie! De musical werd 

opgezet ter ere van het 100 jarig bestaan 

van Stad en Ambt Almelo. Gedurende een 

aantal maanden werd bijna het volledige 

terrein gebruikt voor de voorbereiding en 

productie van de musical. Voor het decor 

werd speciaal een grasheuvel en een 

écht maisveld aangelegd. In één van de 

voormalige fabriekshallen werden tribunes 

met 1000 zitplaatsen gebouwd en het 

huidige informatiecentrum deed dienst 

als productiekantoor. Door alle media-

aandacht en enthousiaste bezoekers werd 

het Indië terrein in no time bekend én 

geliefd. Het resultaat? De musical werd een 

daverend succes en trok meer dan 10.000 

bezoekers. Deze periode is dan ook een 

belangrijke aanjager geweest voor alle 

verdere ontwikkelingen op het Indië terrein.  

Indië inspireert tot allerlei creatieve 

initiatieven en ontwikkelingen. Zo gebruikt 

cateraar ‘De Smaak Van’ een gedeelte 

van het oude laboratorium als het 

Stadslab. Ruimtes daar worden geboekt 

voor events, vergaderingen en meetings. 

Daarnaast is het terrein thuishaven voor 
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Theater
hotel

Huis van
Bewaring

Theater
hotel

Preston
Palace

Dit hotel is de ideale uitvalsbasis voor een compleet 
avondje/nachtje weg. Lekker eten, dan aansluitend naar het 
theater (wat in het hotel aanwezig is), om af te sluiten 
met een heerlijk drankje in de lobby en dan naar je kamer 
voor een overnachting. Eten in de brasserie en ontbijt 
waren heel erg goed.

Joke Christiani

'We hebben een top weekend gehad. Feest met 
live muziek, heerlijk mee gezongen en genoten. In 
april 2017 zijn we er weer!'

Nergens zoveel liefde gevoeld 
als in deze zaal. En dat zeg 
ik niet snel..

Richard Groenendijk

Bij ontvangst aan de receptie werd ik vlot en vriendelijk door de receptionist 
ontvangen. Een goede uitleg en een prettig verblijf werd mij toegewenst. Het 
verblijf in de safarisuite was ronduit een ware beleving. Een prachtige stijlvol 
ingerichte kamer helemaal in safarisfeer. Ik zeg: "Ja dit is werkelijk de moeite 
waard".

Joke Luijten

Na 10 jaar weer terug 
in Almelo! Geweldig! 

Mini & Maxi

'Als je hier niet genoeg krijgt, ligt 
het aan jezelf. Het eten is goed 
en het personeel is vriendelijk.'

Wat een fijne zaal en bijzondere 
gastvrijheid!! Dank jullie wel 
voor het heerlijke eten hier! 

Rudolph van Veen

Lief Almelo,
Ik ben er trots op hier te mogen spelen!! Jullie 
gastvrijheid is kolossaal en het publiek is magistraal! 
Wat wil ik nog meer?

Huub Stapel

'Zeer goed bevallen. We bevelen het onze 
kennissen en vrienden zeker aan.'

'Zeer goed bevallen. We bevelen het onze 
kennissen en vrienden zeker aan.'

'Fijne plaats om een paar 
dagen te genieten!'
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Twee keer per week is er Warenmarkt in de binnenstad op het 
Marktplein en de aangrenzende Rosa Luxemburgstraat. Elke 
donderdagochtend van 9:00-14:00 uur en zaterdag  
van 9:00-17:00. 

Kijk voor meer informatie op: www.almelosemarkt.nl 
Iedere donderdag is het 

koopavond in de binnenstad.

De winkels zijn dan geopend tot 21.00 uur.  
Regelmatig zijn er koopzondagen, onder meer in  

de zomer en de laatste zondag voor 
Sinterklaas en Kerstmis. 

Kijk voor een actueel overzicht op: www.uitinalmelo.nl

Auto

Openbaar Vervoer (OV)

Almelo is per auto goed bereikbaar, onder meer 
via de A1 / A35. Kies afslag 30 Almelo Zuid en 
volg de borden Almelo Centrum. Of ga via de 
N325 of N36 wanneer je uit het noorden komt. 

Reis je met de bus of trein?
Stap dan uit op station Almelo Centraal, 
het centrum is slechts 10 minuten lopen. 
Kijk voor meer informatie op:
 www.9292.nl

In en rondom de Almelose binnenstad zijn volop  
parkeergelegenheden. Er zijn diverse parkeergarages op  

korte afstand van het stadscentrum. De garages Stadserf III en het dak 
van de parkeergarage Havenpassage zijn zeven dagen per week, 24 uur 

per dag geopend. Volg voor parkeerplekken de routes, onder andere 
naar de parkeergarage Stadserf, Havenpassage en Stadhuisplein. 

Openingstijden, prijzen en meer informatie vind je op: 

Bereikbaarheid

De Markt, van alle 
markten thuis

Parkeren

Koopavonden &
koopzondagen

www.uitinalmelo.nl
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O, ALMELO, 
MIEN MOOI ALMELO, 

IK BIN ZO GLOEPENS WIES MET OE, 

KEERL-NOG-AN TOO, 

DAT IK, WOAR IK OK BIN 

EN WAT IK OK DOO, 

’T HERTKE VEUL TIKKEN 

VEUR OE ALMELO 

 
IN ALMELO, 

DOAR HECH WIEJ NIE ZO 

AN FLANTUTEN EN DIK DOON 

EN AN STATUS QUO. 

 
BI’J PROFESSOR 

OF NET ZO DOM ALS HAVERSTRO, 

IEJ VEULT OE PLEZERIG 

IN OONS ALMELO.

 
DE PIUS, MIEN MOO, 

EN MISTER BOOBOO 

DEE HEBT MAAKT WEL IK WÖRDEN BIN 

EN HOO OF IK DOO. 

NEE, DER IS OP DE EERDE 

GEN STÄDKE WAT ZO 

VÖL OP MIEJ LIK AS 

OONS EIGEN ALMELO. 

 
BIN ZEUVNTEEN MOAL SCHEIDEN 

MER VEUR OE ALMELO, 

HOAL IK MIEN LEEVN LANG 

’N TROUW LIBIDO. 

 
OONS ALMELO, 

PRÖT PLAT SOBIESO 

MAAR WIJ KUNNEN OOK HOLLANDS 

OP NETJES NIVEAU. 

EN NA MAANDAG KOMT DINSDAG 

EN WOENSDAG EN ZO… 

JA, DAT KAN ALLEMAAL 

IN ALMELO. 
 

NA MAANDAG KOMT DINSDAG 

EN WOENSDAG EN ZO… 

JA, DAT KAN ALLEMAAL IN ALMELO. UITINALMELO.NL

door:
Herman
Finkers

Het Almelo’s 
Volkslied magazine 2017-2018

Ik ben gewoon blij dat 
ik uit Twente kom

De groenste stad
van Twente

De binnenstad
opnieuw uitgevonden

Loes Haverkort:

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: UITINALMELO.NL


