
Goedendag, sorry dat we ongevraagd bij je binnen 
komen maar wij willen ons even voorstellen.

Wij zijn de Golfvereniging PH Golf gelegen aan de 
Veenelandenweg 34 in de Schelfhorst te Almelo en op 
zoek naar jou. De golfer, ons nieuw lid of proef-lid van 
onze golfclub.

Golfen is een uitdagende sport voor man en vrouw, 
jong en oud, voor elk gender en elke generatie. Golfen 
is uitstekend geschikt om je conditie op peil te houden 
of te brengen. Wat is er nu leuker dan een paar uur te 
sporten in een parkachtige omgeving, in de buitenlucht, 
in zon en regen, door weer en wind.

De afgelopen 2 jaren heeft ons ook geleerd dat de 
golfsport ondanks corona gewoon open is gebleven 
en dat je volop kunt blijven golfen. Ideaal voor de 
thuiswerker of ieder ander om er even tussen uit te 
gaan om het hoofd leeg te maken en wat te bewegen.
Geïnteresseerd?? Bij ons kun je voor €80.00 in het 
kwartaal lid zijn en voor de aspirant-golfer, die wil 
proeven of golfen iets voor hem of haar is, stellen wij 
GRATIS ballen en golfmateriaal ter beschikking. 

PH Golf heeft op buiten gebruik gestelde voetbalveldenbuiten gebruik gestelde voetbalvelden
op het sportcomplex Veenelanden een uitdagende en 
mooie golfbaan gerealiseerd en beschikt over een 

aantrekkelijke en uitdagende golfbaan waar elk lid, 
zowel de beginnende als de geoefende golfer, 7 dagen 
in de week van zonsopgang tot zonsondergang zonder 
te reserveren kan spelen.

PH Golf heeft een 9 holes par 3/par 4 baan met een 
totale lengte van bijna 1300 meter. Deze 9 holes met 
zijn mooi aangelegde greens, bunkers en waterpartijen 
bieden elke golfer of aspirant-golfer de nodige 
uitdagingen. In samenwerking met baanarchitect 
Jurrian van de Vaart van Infi nite Variety Golf hebben 
we plannen voor het verder aanpassen en verfraaien 
van onze golfbaan.

Onze golfclub is laagdrempelig en sociaal betrokken 
en de lage contributie van €80.00 per kwartaal is alleen 
mogelijk door de vele zelfwerkzaamheden van onze 
leden. Deze activiteiten van onze leden zorgen voor 
een sociale samenhang binnen de club. Samen golfen 
en dingen maken en onderhouden is leuk en daardoor 
kennen de leden elkaar en dat zorgt er dan weer voor 
dat ons clubhuis een plezierige ontmoetingsplek is 
voor alle leden.

PH Golf kent een proefl idmaatschap van 3 maanden 
waarin wij je opleiden tot het baanbewijs om 
zelfstandig op onze golfbaan te spelen en mee te doen 
aan al onze club activiteiten. Aan onze golfclub is een 
gecertifi ceerde golfprofessional verbonden, bij wie je 

golfl essen kunt volgen die je opleidt tot het behalen 
van een WHS handicapbewijs of het verbeteren van je 
bestaande golfvaardigheden.

Op onze website www.golfi nalmelo.nl vindt je nog 
meer informatie over onze golfclub, hier kan je je als 
(proef)lid aanmelden. Het kan ook via het formulier 
in deze informatiekrant of door middel van een email 
naar info@golfi nalmelo.nl 

Hopelijk snel tot ziens op onze prachtige golfbaan aan 
de Veenelandenweg 34 in Almelo.

Namens PH Golf, Jan Kappert (voorzitter)

PH Golf Almelo | Veenelandenweg 34, 7608 HB Almelo | 0546 568 276 | info@golfi nalmelo.nl |  www.golfi nalmelo.nl



Zoekt u schilders:

info@prograss.nl
www.prograss.nl +31(0)342 550200

Gras daar zijn we goed in!
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Bakkerij Koopmans TubbergenBakkerij Koopmans Tubbergen
Grotestraat 61 • 7651 CH Tubbergen
Tel. 0546 – 62 13 12
Bakkerij Koopmans AlmeloBakkerij Koopmans Almelo
Sint Josephstraat 45 • 7603 XG Almelo
Tel. 0546 – 49 30 90

info@bakkerijkoopmans.nl
www. bakkerijkoopmans.nl

750 M2 AAN
GOLFARTIKELEN

Bedrijvenweg 3
7442 CX Nijverdal

+31 548 614 543

twente@jumbogolf.com

Nieuwleusen
Den Hulst 33
7711 GK Nieuwleusen
Tel. 0529 48 12 23
nieuwleusen@bosbedden.nl

Nijverdal
Albert Einsteinstraat 11
7442 DK Nijverdal
Tel. 0548 74 00 30
nijverdal@bosbedden.nl
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DRIVING RANGE EN OEFENGREENDRIVING RANGE EN OEFENGREEN
Onze drivingrange biedt de mogelijkheid om veel facetten van je golfspel te oefenen.

Je slaat vanuit de afslagplaats naar een fairway. Verder is op de drivingrange het oefenen van korte slagen 
goed mogelijk net als het slaan vanuit de oefenbunker.

Onze gevarieerde oefengreen biedt voldoende ruimte om vanaf verschillende afstanden het putten te oefenen. 

CLUBACTIVITEITENCLUBACTIVITEITEN
Bij PH Golf vinden we de onderlinge contacten erg belangrijk. Spil daarin is natuurlijk ons clubhuis waar je prima 
kunt genieten van een kopje koffie of een drankje na een ronde golf of je golfles. PH Golf is een laagdrempelige 
golfclub waarbij iedereen welkom is, makkelijk in contact komt met andere leden en zich snel thuis zal voelen.

De club organiseert wekelijks een Damesmiddag en Herenmiddag waaraan door alle leden kan worden 
meegedaan. Jaarlijks wordt het clubkampioenschap matchplay georganiseerd dat openstaat voor zowel 
dames als heren. 
Een keer per maand is er op de zondagochtend de Maandbekerwedstrijd voor zowel dames als heren.
Verder zijn er regelmatige fun-wedstrijden waarbij de gezelligheid minstens zo belangrijk is als het resultaat. 

GOLFLESGOLFLES
Het golfspel is een ontzettend gezonde manier om je lijf in beweging te houden en ook je gedachten te verzetten.
Natuur, frisse lucht en beweging doet de mens goed.

Heb je ook al kennis gemaakt met de golfsport? Dan wil je natuurlijk jouw spel verbeteren. Of je nu beginner 
bent of al een wat meer ervaren speler, je raakt nooit uitgeleerd en er is altijd ruimte voor verbetering.

Onze golfpro met een ruime wedstrijdervaring leert jou graag hoe je dit spel speelt. Neem contact met hem op 
via telefoon 06 53 46 19 70 of mail naar info@kwintkuipers.nl om een afspraak te maken voor jouw golfles. 

GOLFBAANGOLFBAAN
Onze goed onderhouden  golfbaan is een uitdagende baan voor diverse categorieën golfers.

De holes variëren in lengte van 65 tot 250 meter. Voor beginnende golfers is de baan bij uitstek geschikt om 
ervaring op te doen. Voor gevorderde golfers biedt de baan vooral de mogelijkheid om het korte spel te oefenen.

De lengte van de baan maakt het mogelijk om 18 holes golf te spelen in 2-3 uur. De loopafstanden tussen de 
holes zijn beperkt wat voor een grote groep golfers aantrekkelijk is.

Wij maken op onze golfbaan geen gebruik van starttijden. Dit betekent dat je op elk moment dat je wilt gaan 
golfen naar de baan kunt om te gaan spelen zonder dat je je moet aanmelden of een starttijd moet reserveren.

Op zaterdag 3 en zondag 4 september 2022 3 en zondag 4 september 2022 
organiseert golfvereniging Prins Hendrik
Het Almelo Open Golfkampioenschap.Het Almelo Open Golfkampioenschap.

Het kampioenschap wordt gespeeld op ons 
golfcomplex aan de Veenelandenweg in Almelo.

Er is plek voor 144 spelers en speelsters144 spelers en speelsters.
Op beide dagen wordt er om 09.00 uur en 13.0009.00 uur en 13.00 

uur gestreden om de dagprijzen.

Op zondag worden de  overall-winnaars gehuldigd.

Inschrijven kan tot 16 augustus 2022Inschrijven kan tot 16 augustus 2022 via de 
website van PH Golf, www.golfinalmelo.nl. 

De kosten voor deelname bedragen € 15,00.
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Horn 10, 7608 NR Almelo
06-25727729
plenderadministratie.nl

Tel. 074 - 250 80 86  |  info@stroev.nl 

WWW.STROEV.NL

Het middel, 
tegen natte, 
gladde en 
gevaarlijke 
vloeren!

UW BADKAMER 
IN ÉÉN DAG 

ANTISLIP!

Baa
Meer info? mail/bellen/whatsap 
Willemien Krol, Uw adviseuse
emailadres: info@baabelastingaangifteassistente.nl
mobiel:  06-13991633

1 persoonsaangifte

€ 35,- 
2 personenaangifte

€ 50,-
kleine eenmanszaken

€ 40,-
belastingdienst/
andere zaken 

€ 35,-

Hulp nodig bij uw aangifte inkomstenbelasting? 

Baa
Meer info? mail/bellen/whatsap 
Willemien Krol, Uw adviseuse
emailadres: info@baabelastingaangifteassistente.nl
mobiel:  06-13991633

1 persoonsaangifte

€ 35,- 
2 personenaangifte

€ 50,-
kleine eenmanszaken

€ 40,-
belastingdienst/
andere zaken 

€ 35,-

Hulp nodig bij uw aangifte inkomstenbelasting? Ook uw eigen krant, 
magazine of brochure?
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013-51114 83  |  www.boomrooierijweijtmans.nlBoomrooierij Weijtmans Ook voor een klein karwei: Weijtmans erbij! Wij werken 
voor particulieren, overheid, bedrijven en instellingen.

Al 20 jaar Plezier in Muziek in Berkel-Enschot!

Voor gratis proeflessen voor 
Piano, Keyboard of Gitaar

bezoek onze website.

  
  

Nu al zeker zijn van een koel huis de komende zomers.
Vraag nu een offerte aan voor een van onze airconditioners.

Jan van Dijken      www.vandijkenkoeling.nl     Telefoon 06-38223148

Raadhuisstraat 37, 5056 HC  Berkel-Enschot,  Telefoon: 013 533 37 55
Email: tandarts@mjmnaaijkens.nl  •  Website: www.mjmnaaijkens.nl

Algemene praktijk gespecialiseerd in implantaten, 
(klik)protheses, kronen en wortelkanaalbehandelingen.

Dansen is hot! 
Dat blijkt niet alleen uit de jaarlijkse aanmeldingen, maar ook uit de dansshows 
die nog steeds wekelijks uitgezonden worden op tv. Het is dan ook niet gek dat 
jij op dit moment aan het rondkijken bent voor dansles. Dansschool van Opstal 
in Berkel Enschot biedt dansles voor iedereen!

KIDSWING (5 T/M 8 JAAR)
De kids leren dansjes op hun favoriete kids top 20 muziek. Het is iedere les 
weer een feest! Op ons youtube kanaal staan heel wat filmpjes om een indruk 
te krijgen.

KIDS LATIN CLUB (8 T/M 11 JAAR)
Dansles is meer als alleen pasjes leren. Het bevordert de sociale vaardigheden, 
zelfvertrouwen, coördinatie, de conditie en respect voor elkaar. Dit alles op de 
nieuwste top 40 muziek met je eigen leeftijdsgenoten.
De Latin dansen bestaan uit Salsa, Cha-cha-cha, jive en rumba.De dansscholen 
gaan mee met de tijd: De Kids Latin Club (8 t/m 11) is eigentijds en past 
volledig in de tijd van nu.

KIDS STREET-SHOWDANCE (VANAF 8 JAAR)
2 in 1. De kids leren gelijk een complete show op een speciale muziek-mix. De 
choreografie bestaat uit coole streetdance-moves.

HIPHOP (KIDS VANAF 7/8 JAAR, TEENZ VANAF 11 JAAR)
Stoere dansvorm met popping en locking.

JEUGD/TEENZ- DANSLES:
De Teenz-dansles waarbij je met toffe meiden en jongens danst. Een sportieve 
en gezellige avond met jouw muziek. Leer de: Club-Cha-cha, Salsa, ’t foxtrotje, 
jive en rumba op muziek van o.a. Avicii, Pharrel, Olly Murs, Onerepublic, 
Afrojack, Calvin Harris, Justin Timberlake, Beyoncé, en nog veel meer. Waar 
wacht je nog op? Verzamel je vrienden en schrijf in bij Dansschool van Opstal in 
Berkel Enschot.

SALSA EN LATIN SOLO
Iedereen doet het, lijkt het wel. Al u vrienden en vriendinnen hebben het erover. 
Salsadansen is hot, erg hot. Overal worden feesten georganiseerd en iedereen 
lijkt te willen leren hoe te bewegen op de klanken vol passie van de Zuid-
Amerikaanse muziek. Goed nieuws! Dansschool van Opstal in Berkel-Enschot 
biedt hier dansles in aan.

JEUGD/TEENZ STREET-SHOWDANCE:
Toffe shows leren met street-dance moves. Tevens goed voor je conditie 
en coördinatie. Energieke les bij Dansschool van opstal met je eigen 
leeftijdsgenoten en vooral ook veel plezier

VOLWASSENEN & PAREN DANSLES:
samen lekker dansen en even weg van de drukte van alledag. In een sfeervolle 
ambiance dansles volgen op de muziek van toen en nu Een avondje dansles is 
een sportieve en gezellige avond uit samen met je vrienden. Voor en na de les 
nog even gezellig blijven ‘hangen’ aan de bar met de medecursisten.

VOLWASSENEN & PAREN SWING SOLUTION:
Wilt u samen op iedere muziek kunnen dansen en swingen? Ideaal voor 
feestjes en in de kroeg? Dan heeft dansschool van Opstal de oplossing! 
De swing solution is ideaal om samen te kunnen dansen en swingen op 1 
vierkante meter.

HONEYMOONCURSUS: 
Wordt meestal vanaf maart gegeven. Laat u dan in 6 weken klaarstomen. 
Moeten uw gasten ook kunnen dansen? Zij kunnen met jullie gewoon meedoen 
met deze cursus.

Voor WORKSHOPS en PRIVÉLESSEN 
bent u bij Dansschool van Opstal in Tilburg ook aan het juiste adres. Verras 
uw personeel met een leuke dansworkshop of spijker uw techniek bij tijdens 
privéles.

www.dansvanopstal.nlTilburg & Berkel-Enschot

Van Opstal in Berkel Enschot, “THE PLACE TO BE”. 
Waar je wekelijks met je vrienden voor en na de les lekker 

samen kunt chillen in ons interactieve lounche café!

Broekhovenseweg 130K 5021 LJ Tilburg Tel.013-5440904 Fax. 013-5445799
Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 17.00, za 9.00 - 13.00 uur

Zakelijk

Particulier

Decoratief

Maatwerk

Hemelrijk 6 – 5281 PS  Boxtel -  0411-747075

Sinds 2001 werken wij elke dag vanuit onze “Passie voor huizen en mensen” met als fundament onze 
basisprincipes: 

• No nonsens.
• Meedenkend.
• Betrouwbaar. Al bijna 20 jaar zijn we een gerenomeerd kantoor in de Kempische vastgoedmarkt. 
• Realistisch. Met een eerlijke kijk op de woningmarkt.
• Pro actief. U geniet van de voordelen van de regionale Lommers Makelaarsformule.
• Toegankelijk. Onze deur staat altijd voor u open, de lijntjes zijn kort.
• Oprecht. Ons vak is het mooiste dat er is, wij werken met plezier aan uw woonwens.

De drijfveer van Nathalie van Gisbergen Lommers Makelaars!
De waardering die wij dagelijks mogen ontvangen van onze klanten. We worden vaak uitgenodigd in 
het nieuwe huis, “je komt toch wel kijken hoe het is geworden?”. Door onze persoonlijke benadering 
bouwen we een band op met onze kopers en verkopers. Trots zijn we op het feit dat we veel van onze 
opdrachtgevers na een aantal jaren weer terugzien bij de volgende stap in hun woonwens.  
Kwalititeit en servicegerichtheid staan bij ons op 1!

Denkt u aan verhuizen?
Bij het verkopen of kopen van uw woning gaat u niet over één nacht ijs. Het gaat tenslotte om grote 
beslissingen en grote bedragen. Voor de een is het een zakelijke transactie en voor de ander is het een 
emotionele start of afsluiting van een hoofdstuk in uw leven. Het hangt vaak samen met mooie of juist 
sombere momenten in het leven. Wij begeleiden u daarom met gevoel en aandacht, uw persoonlijke 
wensen staan centraal. 

Waarom verkopen via Nathalie van Gisbergen Lommers makelaars?  
• Een compact team wat dicht bij de klant staat met medewerkers uit de regio; 
• Uw unieke eigen woningwebsite. Het onderscheidende platform voor uw woning;
• Gratis tweemaal NVM Open Huizen Route per jaar;
• Een toppresentatie op funda.nl, lommersmakelaars.nl en middels social media;
• Een gecertificeerd Makelaar – Taxateur staat voor u klaar;
• Uw vertrouwen in onze dienstverlening staat voorop, want wonen = leven; 
• Dat dit wordt gewaardeerd blijkt uit de reacties van onze klanten

Nieuwstraat 21 a 5521 CA Eersel 0497-369898 bladel@lommersmakelaars.nl www.lommersmakelaars.nl

Professionele fotoshoot Deskundig meetrapport Video van uw woning Presentatie woning op internet Professioneel verkocht!

Als rasechte Kempenaars beschikken Nathalie en haar team over 
een gedegen lokale en regionale marktkennis. Het team heeft zich 
bovendien heel deskundig getoond bij zowel bouwkundige als 
juridische aspecten rond de verkoop van onze woning, zulks in 
combinatie met een erg goede service en begeleiding.

Het contact met de makelaar liep heel erg vlot. Korte lijnen via de app, 
kreeg snel antwoord op vragen. Ze heeft heel goed geluisterd naar 
onze wensen en advies hierin gegeven. Afhandeling van de papieren 
richting notaris ook prima verlopen.

Wij zijn erg tevreden over de makelaar, over de verkoop van ons huis 
en  de aankoop van ons nieuwe huis! Neemt de tijd voor je, luisterd, 
beantwoord je vragen en is goed benaderbaar! Zeker een aanrader als 
makelaar!

Topservice van makelaar, ons huis was in 8 dagen verkocht. Beetje 
geluk misschien, maar ze hebben ons top geholpen en kan hen dan 
ook aan een ieder aanraden.

Nathalie weet je heel duidelijk te vertellen over het hoe en wat, ze 
begeleidt je door het hele proces en verteld je in normale taal wat er 
komen gaat en wat je moet doen! Bedankt! Een dikke 10!

Prettig team, goed bereikbaar per telefoon en email. duidelijke en 
snelle service. Klantgericht. Fijn om mee samen te werken.

SINCE

Dat we nu 5 jaar verder zijn 
voelt bijna onwerkelijk. 

De prachtige locatie verrast 
nog steeds iedere dag, 

elk seizoen heeft weer wat 
bijzonders.

Mark de Bie en 
Marieke van der Aa

Lees het verhaal van 
Groot Speijck   
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WAAR NATUUR EN HORECA ELKAAR VINDEN

5 jaar verder, 
5 jaar wijzer en al 
5 jaar megatrots!! 

We hebben veel mooie 
herinneringen mogen maken op 
deze bijzondere plek. In deze 
krant willen we even stilstaan 

bij de afgelopen jaren, de jaren 
daarvoor en de jaren die 

komen gaan!

Win één jaar lang
GRATIS KOFFIE !

Bekijk de actie   

openingstijden

di t/m zo     10.00 tot uiterlijk 19.00 uur 
Keuken geopend tot uiterlijk 18.00 uur

groot speijck

Van Tienhovenlaan 4
5062 SK Oisterwijk
www.grootspeijck.com

Volg je ons al?

     

5 
ja

ar
!

Verleg je grenzen,
ontdek het 

Marechausseemuseum
in Buren

haaren
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weer een feest! Op ons youtube kanaal staan heel wat filmpjes om een indruk 
te krijgen.

KIDS LATIN CLUB (8 T/M 11 JAAR)
Dansles is meer als alleen pasjes leren. Het bevordert de sociale vaardigheden, 
zelfvertrouwen, coördinatie, de conditie en respect voor elkaar. Dit alles op de 
nieuwste top 40 muziek met je eigen leeftijdsgenoten.
De Latin dansen bestaan uit Salsa, Cha-cha-cha, jive en rumba.De dansscholen 
gaan mee met de tijd: De Kids Latin Club (8 t/m 11) is eigentijds en past 
volledig in de tijd van nu.

KIDS STREET-SHOWDANCE (VANAF 8 JAAR)
2 in 1. De kids leren gelijk een complete show op een speciale muziek-mix. De 
choreografie bestaat uit coole streetdance-moves.

HIPHOP (KIDS VANAF 7/8 JAAR, TEENZ VANAF 11 JAAR)
Stoere dansvorm met popping en locking.

JEUGD/TEENZ- DANSLES:
De Teenz-dansles waarbij je met toffe meiden en jongens danst. Een sportieve 
en gezellige avond met jouw muziek. Leer de: Club-Cha-cha, Salsa, ’t foxtrotje, 
jive en rumba op muziek van o.a. Avicii, Pharrel, Olly Murs, Onerepublic, 
Afrojack, Calvin Harris, Justin Timberlake, Beyoncé, en nog veel meer. Waar 
wacht je nog op? Verzamel je vrienden en schrijf in bij Dansschool van Opstal in 
Berkel Enschot.

SALSA EN LATIN SOLO
Iedereen doet het, lijkt het wel. Al u vrienden en vriendinnen hebben het erover. 
Salsadansen is hot, erg hot. Overal worden feesten georganiseerd en iedereen 
lijkt te willen leren hoe te bewegen op de klanken vol passie van de Zuid-
Amerikaanse muziek. Goed nieuws! Dansschool van Opstal in Berkel-Enschot 
biedt hier dansles in aan.

JEUGD/TEENZ STREET-SHOWDANCE:
Toffe shows leren met street-dance moves. Tevens goed voor je conditie 
en coördinatie. Energieke les bij Dansschool van opstal met je eigen 
leeftijdsgenoten en vooral ook veel plezier

VOLWASSENEN & PAREN DANSLES:
samen lekker dansen en even weg van de drukte van alledag. In een sfeervolle 
ambiance dansles volgen op de muziek van toen en nu Een avondje dansles is 
een sportieve en gezellige avond uit samen met je vrienden. Voor en na de les 
nog even gezellig blijven ‘hangen’ aan de bar met de medecursisten.

VOLWASSENEN & PAREN SWING SOLUTION:
Wilt u samen op iedere muziek kunnen dansen en swingen? Ideaal voor 
feestjes en in de kroeg? Dan heeft dansschool van Opstal de oplossing! 
De swing solution is ideaal om samen te kunnen dansen en swingen op 1 
vierkante meter.

HONEYMOONCURSUS: 
Wordt meestal vanaf maart gegeven. Laat u dan in 6 weken klaarstomen. 
Moeten uw gasten ook kunnen dansen? Zij kunnen met jullie gewoon meedoen 
met deze cursus.

Voor WORKSHOPS en PRIVÉLESSEN 
bent u bij Dansschool van Opstal in Tilburg ook aan het juiste adres. Verras 
uw personeel met een leuke dansworkshop of spijker uw techniek bij tijdens 
privéles.

www.dansvanopstal.nlTilburg & Berkel-Enschot

Van Opstal in Berkel Enschot, “THE PLACE TO BE”. 
Waar je wekelijks met je vrienden voor en na de les lekker 

samen kunt chillen in ons interactieve lounche café!

Broekhovenseweg 130K 5021 LJ Tilburg Tel.013-5440904 Fax. 013-5445799
Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 17.00, za 9.00 - 13.00 uur

Zakelijk

Particulier

Decoratief

Maatwerk

Hemelrijk 6 – 5281 PS  Boxtel -  0411-747075

Sinds 2001 werken wij elke dag vanuit onze “Passie voor huizen en mensen” met als fundament onze “Passie voor huizen en mensen” met als fundament onze “Passie voor huizen en mensen”
basisprincipes: 

• No nonsens.
• Meedenkend.
• Betrouwbaar. Al bijna 20 jaar zijn we een gerenomeerd kantoor in de Kempische vastgoedmarkt. 
• Realistisch. Met een eerlijke kijk op de woningmarkt.
• Pro actief. U geniet van de voordelen van de regionale Lommers Makelaarsformule.
• Toegankelijk. Onze deur staat altijd voor u open, de lijntjes zijn kort.
• Oprecht. Ons vak is het mooiste dat er is, wij werken met plezier aan uw woonwens.

De drijfveer van Nathalie van Gisbergen Lommers Makelaars!
De waardering die wij dagelijks mogen ontvangen van onze klanten. We worden vaak uitgenodigd in 
het nieuwe huis, “je komt toch wel kijken hoe het is geworden?”. Door onze persoonlijke benadering 
bouwen we een band op met onze kopers en verkopers. Trots zijn we op het feit dat we veel van onze 
opdrachtgevers na een aantal jaren weer terugzien bij de volgende stap in hun woonwens.  
Kwalititeit en servicegerichtheid staan bij ons op 1!

Denkt u aan verhuizen?
Bij het verkopen of kopen van uw woning gaat u niet over één nacht ijs. Het gaat tenslotte om grote 
beslissingen en grote bedragen. Voor de een is het een zakelijke transactie en voor de ander is het een 
emotionele start of afsluiting van een hoofdstuk in uw leven. Het hangt vaak samen met mooie of juist 
sombere momenten in het leven. Wij begeleiden u daarom met gevoel en aandacht, uw persoonlijke 
wensen staan centraal. 

Waarom verkopen via Nathalie van Gisbergen Lommers makelaars?  
• Een compact team wat dicht bij de klant staat met medewerkers uit de regio; 
• Uw unieke eigen woningwebsite. Het onderscheidende platform voor uw woning;
• Gratis tweemaal NVM Open Huizen Route per jaar;
• Een toppresentatie op funda.nl, lommersmakelaars.nl en middels social media;
• Een gecertificeerd Makelaar – Taxateur staat voor u klaar;
• Uw vertrouwen in onze dienstverlening staat voorop, want wonen = leven; 
• Dat dit wordt gewaardeerd blijkt uit de reacties van onze klanten

Nieuwstraat 21 a 5521 CA Eersel 0497-369898 bladel@lommersmakelaars.nl www.lommersmakelaars.nl

Professionele fotoshoot Deskundig meetrapportDeskundig meetrapportDeskundig meetrapport Video van uw woning Presentatie woning op internet

Als rasechte Kempenaars beschikken Nathalie en haar team over 
een gedegen lokale en regionale marktkennis. Het team heeft zich 
bovendien heel deskundig getoond bij zowel bouwkundige als 
juridische aspecten rond de verkoop van onze woning, zulks in 
combinatie met een erg goede service en begeleiding.

Het contact met de makelaar liep heel erg vlot. Korte lijnen via de app, 
kreeg snel antwoord op vragen. Ze heeft heel goed geluisterd naar 
onze wensen en advies hierin gegeven. Afhandeling van de papieren 
richting notaris ook prima verlopen.

Wij zijn erg tevreden over de makelaar, over de verkoop van ons huis 
en  de aankoop van ons nieuwe huis! Neemt de tijd voor je, luisterd, 
beantwoord je vragen en is goed benaderbaar! Zeker een aanrader als 
makelaar!

Topservice van makelaar, ons huis was in 8 dagen verkocht. Beetje 
geluk misschien, maar ze hebben ons top geholpen en kan hen dan 
ook aan een ieder aanraden.

Nathalie weet je heel duidelijk te vertellen over het hoe en wat, ze 
begeleidt je door het hele proces en verteld je in normale taal wat er 
komen gaat en wat je moet doen! Bedankt! Een dikke 10!

Prettig team, goed bereikbaar per telefoon en email. duidelijke en 
snelle service. Klantgericht. Fijn om mee samen te werken.

www.lommersmakelaars.nl
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Dat we nu 5 jaar verder zijn 
voelt bijna onwerkelijk. 

De prachtige locatie verrast 
nog steeds iedere dag, 

elk seizoen heeft weer wat 
bijzonders.

Mark de Bie en 
Marieke van der Aa

Lees het verhaal van 
Groot Speijck   
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WAAR NATUUR EN HORECA ELKAAR VINDEN

5 jaar verder, 
5 jaar wijzer en al 
5 jaar megatrots!! 

We hebben veel mooie 
herinneringen mogen maken op 
deze bijzondere plek. In deze 
krant willen we even stilstaan 

bij de afgelopen jaren, de jaren bij de afgelopen jaren, de jaren 
daarvoor en de jaren die 

komen gaan!

Win één jaar lang
GRATIS KOFFIE !

Bekijk de actie   

openingstijden

di t/m zo     10.00 tot uiterlijk 19.00 uur 
Keuken geopend tot uiterlijk 18.00 uur

groot speijck

Van Tienhovenlaan 4
5062 SK Oisterwijk
www.grootspeijck.com

HORECA ELKAAR VINDEN

5 jaar verder, 
5 jaar wijzer en al 
5 jaar megatrots!! 

We hebben veel mooie 
herinneringen mogen maken op 
deze bijzondere plek. In deze 
krant willen we even stilstaan 

bij de afgelopen jaren, de jaren bij de afgelopen jaren, de jaren 
daarvoor en de jaren die 

komen gaan!

Win één jaar lang
GRATIS KOFFIE !

Bekijk de actie   

Verleg je grenzen,

Marechausseemuseum

MENUVolg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes:  PretinnBinnenspeeltuin      www.pretinn.nl MENU Volg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes:  PretinnBinnenspeeltuin      www.pretinn.nl MENUVolg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes:  PretinnBinnenspeeltuin      www.pretinn.nl 

MENUVVolg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: olg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: olg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: olg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: Volg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: VVolg ons op facebook voor leuke acties en nieuwtjes: V  PretinnBinnenspeeltuin      wwwwwwww .pretinn.nl 

Presstige Media verzorgt 
het voor u van A tot Z
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Nieuwleusen
Den Hulst 33
7711 GK Nieuwleusen
Tel. 0529 48 12 23
nieuwleusen@bosbedden.nl

Nijverdal
Albert Einsteinstraat 11
7442 DK Nijverdal
Tel. 0548 74 00 30
nijverdal@bosbedden.nl

Zondags gesloten | Iedere vrijdag koopavond! Nieuwleusen | Nijverdal  bosbedden.nl
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Nijverdal!
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Om mensen kennis te laten maken met golf biedt onze golfclub een proeflidmaatschap 
aan. Hierbij ben je 3 maanden lid en krijg je 12 lessen aangeboden door ervaren clinic-
instructeurs. In deze lessen komen alle facetten van het golfspel aan de orde. Van het 
slaan vanaf de afslag tot het putten op de green.

De lessen zijn zo opgebouwd dat je na het proeflidmaatschap op onze golfbaan kunt 
golfen. Tijdens het proeflidmaatschap worden golfclubs ter beschikking gesteld tijdens de 
lessen en om te oefenen.  

Heb je twijfels of golf een leuke spoort is voor jou? 
Het proeflidmaatschap is de ideale mogelijkheid om dit te ontdekken. Als aanbieding kun 
je tot 30-08-2022 een proeflidmaatschap aangaan voor EUR 60,-- tegen inlevering van 
de ingevulde strook onder aan deze pagina in ons clubhuis of door aanmelding via het 
contactformulier op onze website.

De weg naar de golfbaan van Gerard en Marion
Gerard was in 2020 door een tennis teamgenoot uitgenodigd om eens mee te gaan golfen. 
Daar kwam hij enthousiast van terug. Hij besloot in oktober van 2020 lessen te gaan volgen 
bij PH Golf op woensdagmorgen. Hij kreeg les van Peter en Hans. Hij deed zijn best om 
samen met een groep van nog zes of zeven beginnelingen de kneepjes van de golfsport te 
leren. Het ging voor Gerard behoorlijk voorspoedig.
Na een paar weken vroeg Gerard aan mij of ik ( Marion) ook mee wilde doen. 

Ik was een beetje afwachtend of golf wel iets voor mij zou zijn. Maar besloot toch mee 
te gaan op een woensdagmorgen. Alhoewel ik gelijk te horen kreeg dat ik wel heel erg 
beweeglijke polsen had, ben ik toch vaker mee gegaan. Het liep bij mij niet zo vlotjes als 
bij Gerard, maar toch heb ik doorgezet. Af en toe ging het aardig, maar de eerste maanden 
moest ik flink oefenen om mee te kunnen. 

Warempel, het ging bij ons beiden steeds iets beter. We hadden al  een aantal weken op de 
drivingrange geoefend en mochten de baan in. Gerard en ik kregen er allebei steeds meer 
lol in. Het werd tijd voor het theorie-examen  en daarna is  het halen van een golfbewijs  
gelukt. 

Damesmiddag
Ik ga vrijwel elke week naar damesmiddag en dat vind ik echt heel leuk. Elke keer loop je 
een flight met iemand anders. Ook na afloop is het heel gezellig met wat hapjes en een 
drankje. Een prijsje is er ook bij. Wat mijn spel betreft kan het nog wel beter, vooral stabieler. 
Soms sla ik een mooie bal, om vervolgens weer een aantal missers te produceren. Maar 
elke hole geeft weer nieuwe kansen om het beter te doen. Van de andere dames hoor ik 
steeds vaker dat het beter gaat en dat  geeft een extra stimulans om door te gaan. Onlangs 
won ik zelfs de leary op baan 8. Een mooie opsteker.

Naast de andere sporten die we beoefenen proberen we wekelijks tijd vrij te maken om 
samen te gaan golfen. We deden en doen nog steeds het woord golfen eer aan. De ene keer 
slaan we een mooie slag en vervolgens is het weer helemaal niks. Je kunt ondertussen 
wel stellen dat we behoorlijk besmet zijn met het golfvirus. We beleven allebei veel plezier 
aan de golfsport en lopen graag de holes van PH Golf.
Groetjes Gerard en Marion

PH Golf Almelo | Veenelandenweg 34, 7608 HB Almelo | 0546 568 276 | info@golfinalmelo.nl |  www.golfinalmelo.nl

Naam :  ............................................................         Adres : ......................................................................................

Postcode : .............................................................         Woonplaats : ......................................................................................

Email : .............................................................         Telefoon : ......................................................................................

PROEFLIDMAATSCHAP PH GOLF  /  AANBIEDING 2022 [ vul in en knip uit!]



Maak – nu het nog kan – gebruik van de 
Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren en profi teer 
van éxtra voordeel bij de aanschaf of private lease van een 
nieuwe Volvo XC40 Recharge Pure electric.

Profi teer van €3.350,- subsidie

Boek een proefrit

MOEDERDAGTIP
Verras uw moeder op 9 mei en geef haar een prachtige
zomerbloeier voor het hele jaar van Tuincentrum De Aadijk !

Kom eens kijken aan de Almeloseweg 75 in Almelo en laat 
u verassen wat we u allemaal kunnen bieden !

Almeloseweg 75 Almelo
Tel: 0546-492311
Email: tuincentrumdeaadijk@gmail.com
www.tuincentrumaadijk.nl

HET GROOTSTE 
ASSORTIMENT TEGEN
DE SCHERPSTE

www.knoldranken.nl
Ambachtstraat 2, 7609 RA Almelo / 0546 81 33 51

WAAR SERVICE NOG 
EEN BEGRIP IS. Witteveensweg 7a

7678 RE Geesteren
+31 6 22470583

info@gezabouw.nl
www.gezabouw.nl



Veenelanden

Noabers
sport����� �� en beweegdag

De planning
Hieronder een overzicht van de verschillende clinics in een ti jdsplanning. 
Je mag zelf beslissen of je overal acti ef aan mee doet. De kosten zijn € 2,50 
per persoon, ter plaatse te voldoen. Opgeven kan tot uiterlijk 15 mei per 
e-mail: noabers@golfi nalmelo.nl of telefonisch: 06 - 51 57 69 30.

“Een sporti eve dag 
om kennis te maken 

met een leuke acti viteit, 
voor iedereen die 

graag sporti ef acti ef 
wil blijven”

Wat neem je mee:
- Sporti eve kleding

- Sporti eve schoenen
- Een fl esje water

 10:00 uur tot 10:30  Inloop restaurant ATC Veenhorst

10:30 uur tot 11:00 1e clinic

 11:00 uur tot 11:15 wisselti jd naar volgende clinic

11:15 uur tot 11:45 2e clinic

 11:45uur tot 12:00 Naar restaurant van ATC  Veenhorst

 12:00 uur tot 13:00 Lunch verzorgd door familie de Kroon

 13:00 uur tot 13:15 Verzamelen naar de plek voor de 3e clinic

 13:15 uur tot 13:45 3e clinic 

 13:45 uur tot 14:00 Wisselti jd naar volgende clinic

 14:00 uur tot 14:30  4e clinic

 14:30 uur tot 15:00  Afsluiti ng restaurant ATC Veenhorst

Vrijdag 

20 mei
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Rond je 40e je voetbalschoenen aan de wilgen 
gehangen…. maar toch mis je de gezelligheid, het 
leuke spelletje en de beweging? Niet nodig! Bij 
PH Almelo kun je samen met alle voetballiefh eb-
bers van 55+ weer aan de bal. 

Onder het toeziend oog van een ervaren trainer 
kun je weer voetballen of het aanleren. Techniek 
en conditi e worden elke training behandeld en 
natuurlijk mag een afsluitend parti jtje niet ont-
breken. Walking Voetbal is een vorm van voetbal 
waarin oudere deelnemers door aangepaste re-
gels veilig kunnen sporten. Meer informati e vind 
je op www.phalmelo.nl 

Walking voetbal PH Almelo

Veldtrimmen � Wandelfit 
bij Recreatiesport Almelo

Bij deze clinic kun je deelnemen 
aan Veldtrimmen of Wandelfit 
aangeboden door Recreatiesport 
Almelo. 

Bij Veldtrimmen laten wij je ken-
nismaken met een aantal facetten 
van deze sport die bestemd is 
voor een ieder die op een ver-
antwoorde wijze wil bewegen op 
eigen niveau. 

We beginnen met een warming- 
up, doen oefeningen op het veld, 
gaan hardlopen en sluiten het af 
met een spel. Doe je sportkleding 
en hardloopschoenen aan! 

Bij Wandelfit nemen we je mee 
voor een wandeling rondom de 
PH-velden. 

Informatie over onze vereniging 
vind je op: recreatiesportalmelo.nl

Kennis maken met tennis

In deze clinic gaan we aandacht besteden aan het 
gewone tennis, maar ook aan Oldstars tennis dat ge-
richt is op de ‘echte’ senioren. De clinic is bedoeld voor ouderen die willen 

weten of tennis of Oldstars tennis iets voor 
hen is en het een keer willen uitproberen.
Tennis en Oldstars tennis lijken erg op 
elkaar, maar zijn ook verschillend. Zo is de 
bal bij Oldstars zachter dan bij tennis en de 
bal mag twee keer stuiteren. Speel je op 
een kleiner veld, serveer je onderhands. 
Ook zijn de wedstrijden korter. Meer infor-
mati e vind je op atc-veenhorst.nl.

PH Golf 

Tijdens de clinic laten we deelnemers 
en deelneemsters kennis maken met de 
basisslagen van de golfsport, namelijk 
de afslag, chippen en putt en. We leg-
gen uit wat het eff ect is van de verschil-
lende clubs zoals iron, driver, putt er 
en hybrides. We laten je vanuit de 
drivingrange en op de oefengreen met 
drie verschillende clubs de basisslagen 
oefenen zodat je het golfspel zelf kunt 
ervaren. 

Op deze wijze denken we dat we je, 
als deelnemer aan deze sport- en be-
weegdag een goede indruk kunnen 
geven van de golfsport. Meer informati e 
kun je vinden op: www.golfi nalmelo.nl.
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leuke spelletje en de beweging? Niet nodig! Bij 
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kun je weer voetballen of het aanleren. Techniek 
en conditi e worden elke training behandeld en 
natuurlijk mag een afsluitend parti jtje niet ont-
breken. Walking Voetbal is een vorm van voetbal 
waarin oudere deelnemers door aangepaste re-
gels veilig kunnen sporten. Meer informati e vind 
je op www.phalmelo.nl 

Walking voetbal PH Almelo
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Veenelanden

Noabers
sport����� �� en beweegdag

De planning
Hieronder een overzicht van de verschillende clinics in een ti jdsplanning. 
Je mag zelf beslissen of je overal acti ef aan mee doet. De kosten zijn € 2,50 
per persoon, ter plaatse te voldoen. Opgeven kan tot uiterlijk 15 mei per 
e-mail: noabers@golfi nalmelo.nl of telefonisch: 06 - 51 57 69 30.

“Een sporti eve dag 
om kennis te maken 

met een leuke acti viteit, 
voor iedereen die 

graag sporti ef acti ef 
wil blijven”

Wat neem je mee:
- Sporti eve kleding

- Sporti eve schoenen
- Een fl esje water

 10:00 uur tot 10:30  Inloop restaurant ATC Veenhorst

10:30 uur tot 11:00 1e clinic

 11:00 uur tot 11:15 wisselti jd naar volgende clinic

11:15 uur tot 11:45 2e clinic

 11:45uur tot 12:00 Naar restaurant van ATC  Veenhorst

 12:00 uur tot 13:00 Lunch verzorgd door familie de Kroon

 13:00 uur tot 13:15 Verzamelen naar de plek voor de 3e clinic

 13:15 uur tot 13:45 3e clinic 

 13:45 uur tot 14:00 Wisselti jd naar volgende clinic

 14:00 uur tot 14:30  4e clinic

 14:30 uur tot 15:00  Afsluiti ng restaurant ATC Veenhorst

Vrijdag 

20 mei
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Nieuwleusen
Den Hulst 33
7711 GK Nieuwleusen
Tel. 0529 48 12 23
nieuwleusen@bosbedden.nl

Nijverdal
Albert Einsteinstraat 11
7442 DK Nijverdal
Tel. 0548 74 00 30
nijverdal@bosbedden.nl

Zondags gesloten | Iedere vrijdag koopavond! Nieuwleusen | Nijverdal  bosbedden.nl

Nu ook in
Nijverdal!

Slachthuiskade 4b 
7602 CV Almelo

0546 337725

Aanbouw Verbouw Renovatie Nieuwbouw

haaren

2

013-51114 83  |  www.boomrooierijweijtmans.nlBoomrooierij Weijtmans Ook voor een klein karwei: Weijtmans erbij! Wij werken 
voor particulieren, overheid, bedrijven en instellingen.

Al 20 jaar Plezier in Muziek in Berkel-Enschot!

Voor gratis proeflessen voor 
Piano, Keyboard of Gitaar

bezoek onze website.

 

 

       

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

       

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nu al zeker zijn van een koel huis de komende zomers.
Vraag nu een offerte aan voor een van onze airconditioners.

Jan van Dijken      www.vandijkenkoeling.nl     Telefoon 06-38223148

Raadhuisstraat 37, 5056 HC  Berkel-Enschot,  Telefoon: 013 533 37 55
Email: tandarts@mjmnaaijkens.nl  •  Website: www.mjmnaaijkens.nl

Algemene praktijk gespecialiseerd in implantaten, 
(klik)protheses, kronen en wortelkanaalbehandelingen.

Dansen is hot! 
 
Dat blijkt niet alleen uit de jaarlijkse aanmeldingen, maar ook uit de dansshows 
die nog steeds wekelijks uitgezonden worden op tv. Het is dan ook niet gek dat 
jij op dit moment aan het rondkijken bent voor dansles. Dansschool van Opstal 
in Berkel Enschot biedt dansles voor iedereen!

KIDSWING (5 T/M 8 JAAR)
De kids leren dansjes op hun favoriete kids top 20 muziek. Het is iedere les 
weer een feest! Op ons youtube kanaal staan heel wat filmpjes om een indruk 
te krijgen.

KIDS LATIN CLUB (8 T/M 11 JAAR)
Dansles is meer als alleen pasjes leren. Het bevordert de sociale vaardigheden, 
zelfvertrouwen, coördinatie, de conditie en respect voor elkaar. Dit alles op de 
nieuwste top 40 muziek met je eigen leeftijdsgenoten.
De Latin dansen bestaan uit Salsa, Cha-cha-cha, jive en rumba.De dansscholen 
gaan mee met de tijd: De Kids Latin Club (8 t/m 11) is eigentijds en past 
volledig in de tijd van nu.

KIDS STREET-SHOWDANCE (VANAF 8 JAAR)
2 in 1. De kids leren gelijk een complete show op een speciale muziek-mix. De 
choreografie bestaat uit coole streetdance-moves.

HIPHOP (KIDS VANAF 7/8 JAAR, TEENZ VANAF 11 JAAR)
Stoere dansvorm met popping en locking.

JEUGD/TEENZ- DANSLES:
De Teenz-dansles waarbij je met toffe meiden en jongens danst. Een sportieve 
en gezellige avond met jouw muziek. Leer de: Club-Cha-cha, Salsa, ’t foxtrotje, 
jive en rumba op muziek van o.a. Avicii, Pharrel, Olly Murs, Onerepublic, 
Afrojack, Calvin Harris, Justin Timberlake, Beyoncé, en nog veel meer. Waar 
wacht je nog op? Verzamel je vrienden en schrijf in bij Dansschool van Opstal in 
Berkel Enschot.

SALSA EN LATIN SOLO
Iedereen doet het, lijkt het wel. Al u vrienden en vriendinnen hebben het erover. 
Salsadansen is hot, erg hot. Overal worden feesten georganiseerd en iedereen 
lijkt te willen leren hoe te bewegen op de klanken vol passie van de Zuid-
Amerikaanse muziek. Goed nieuws! Dansschool van Opstal in Berkel-Enschot 
biedt hier dansles in aan.

JEUGD/TEENZ STREET-SHOWDANCE:
Toffe shows leren met street-dance moves. Tevens goed voor je conditie 
en coördinatie. Energieke les bij Dansschool van opstal met je eigen 
leeftijdsgenoten en vooral ook veel plezier

VOLWASSENEN & PAREN DANSLES:
samen lekker dansen en even weg van de drukte van alledag. In een sfeervolle 
ambiance dansles volgen op de muziek van toen en nu Een avondje dansles is 
een sportieve en gezellige avond uit samen met je vrienden. Voor en na de les 
nog even gezellig blijven ‘hangen’ aan de bar met de medecursisten.

VOLWASSENEN & PAREN SWING SOLUTION:
Wilt u samen op iedere muziek kunnen dansen en swingen? Ideaal voor 
feestjes en in de kroeg? Dan heeft dansschool van Opstal de oplossing! 
De swing solution is ideaal om samen te kunnen dansen en swingen op 1 
vierkante meter.

HONEYMOONCURSUS: 
Wordt meestal vanaf maart gegeven. Laat u dan in 6 weken klaarstomen. 
Moeten uw gasten ook kunnen dansen? Zij kunnen met jullie gewoon meedoen 
met deze cursus.

Voor WORKSHOPS en PRIVÉLESSEN 
bent u bij Dansschool van Opstal in Tilburg ook aan het juiste adres. Verras 
uw personeel met een leuke dansworkshop of spijker uw techniek bij tijdens 
privéles.

www.dansvanopstal.nlTilburg & Berkel-Enschot

Van Opstal in Berkel Enschot, “THE PLACE TO BE”. 
Waar je wekelijks met je vrienden voor en na de les lekker 

samen kunt chillen in ons interactieve lounche café!

Broekhovenseweg 130K  5021 LJ Tilburg  Tel.013-5440904  Fax. 013-5445799
Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 17.00, za 9.00 - 13.00 uur

Zakelijk

Particulier

Decoratief

Maatwerk

Hemelrijk 6 – 5281 PS  Boxtel -  0411-747075


