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Actua
Van Mierlo meldt doorbraak in
zorgfraude
Wethouder Eugène van Mierlo
(Gezondheid en Welzijn) ziet de...

Mega 'Klus voor Buiting
Staalbouw
Al maanden lang is het "alle hens
aan dek!" voor Buiting Sta...

Treincoupé in wooncentrum De
Hofkamp
Iets bijzonders staat de bewoners
van de Hofkamp te wachten....

Opvolger lijkt gevonden,
pensioen in zicht
'Het was ﬁjn om hier in Twente te
werken, we hebben het met...

Brug geopend in het Kunst-Torentje

Een brug die geopend werd naast de reeds bestaande Egbert Gorterbrug in Almelo: het werd zaterdag
gedaan in het Kunst-Torentje.
Stroatproat: Oh, kom maar eens
Hoge onderscheiding voor
kijken ...
vaatchirurg
Het oorspronkelijke
plan
van
kunstenares
Kim
Engelen
om
een
brug
van
potloden
bouwen,
ging door
Oh, kom maar eens kijken: een
'Het zijn te
anderen
geweest
die
allerlei omstandigheden
niet
door.
Deze
brug
moest
symboliseren
wat
alle
mensengezorgd
met elkaar
Sinterklaasliedje dat onder no...
hebben
dat verbindt.
ik in aanme...
Met veel kunst en vliegwerk slaagde Kim erin een alternatief kunstwerk te maken. Klik hier om te zien hoe
Kim de laatste hand legt aan haar kunstwerk. De expositie duurt tot 12 december.
Scan de QR code onderaan deze pagina en volg het hele proces van Kim Engelen. Klik hier voor de
Streep door
traditionele
Uitbreiding parkeerplaatsen
interviews met inwoners
van Almelo
over de Egbert Gorterbrug.
Kerstconcert
Klokkenbelt
Er gaat een
streep door
het
Bij gezondheidscentrum de
Hieronder een reportage
overgrote
de opening
van expositie:
traditionele Concert in Ke...
Klokkenbelt aan de
Vriezenveensewe...

Watch on

Almelo ontvangt forse bijdrage
voor jeugd
De gemeente Almelo heeft ruim
1,6 miljoen euro ontvangen van...

Leerlingen Windhoek planten
Tiny Forest
Acht honderd bomen plantten ze,
de leerlingen van de Windhoe...

Daar trappen wij niet in
'Dat zal mij niet zo gauw
gebeuren, daar trappen we niet
in'...

Militaire precisie voor pakketten
veteranen
Het was een prachtig gezicht toen
zaterdagmorgen tien oude l...

Scholieren snuffelen bij
Almelose bedrijven
Meekijken bij een boer, de tanden
van medescholieren polijst...

Groene vrijwilligersprijs
provincie voor Natuurhus
"De inzet van de grote
vrijwilligersgroep is massaal en
met ...

Orange the World is begonnen
De Orange the World campagne is
een wereldwijde actie die do...
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Kijk live
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Live player | Programmering

challenge: ruim 1300
Radio gemist #600
euro voor spierfonds
Met 600
minuten radio maken,
04-12 21:00 Allemaal
Almelo
wat ook
te volgen
was op
Heracles
Almelo
- sc Heerenveen
AAvisi...
04-12 17:00 Cocktails
pop, blues en de uitgaangstips
04-12 16:00

04-12 14:00
04-12 12:00

HitClub (hh)
Meer Radio nieuws
een muzikale reis
Soultime (hh)
soul met een hoofdletter S
Black & Blues (hh)
de betere bluesmuziek

Streektaal (hh)
muziek in het dialect
Meer Radio gemist

Advertentie

Share

v.d. Bosch Beton krijgt meer
ruimte
Ruim twintig jaar duurde het
voordat een gedeelte van de ins...

Het Huis van Sinterklaas sluit
Deel dit artikel: Twitter
| Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail
haar deuren
Het Huis van Sinterklaas, in het
voormalige pand van de Scho...

Volgende >

Watch later

GCB

Nu op aafm
Open Kaart
Nieuwe programma's op
programma van de kerken
AAFM in 2021
Vanaf 4 januari is er een
Vanaf 12:00 uur
AmericanAAFM gewijzigde programmering op
AAFM e...
country, folk en blues

04-12 15:00

Zaterdag 6 november 2021

Brug geopend in het Kunst- Torentje

AAFM

Zweedse waarheid Album
van de Maand
The
Flower in
Kings-zanger
AAVISIE > Actua > Brug
geopend
het Kunst-Torentje
Hasse Fröberg houdt er al
Nu op AAFM meer dan ...

Bornerbroek zet zich schrap
tegen rondweg
Tegenstanders van de nieuwe
rondweg voor Zenderen over
Borne...

Van Mierlo meldt doorbraak in
zorgfraude
Stroatproat:
klaar voor
Wethouder Eugène
van Mierlo
ingrijpende
(Gezondheidmaatregelen
en Welzijn) ziet de...
"Bent u klaar voor ingrijpende
maatregelen?" Het was de vraa...

Mega 'Klus voor Buiting
Staalbouw
Tien
woningen
Beter
Al maanden
langvan
is het
"alle hens
Wonen
van
hetBuiting
gas afSta...
aan dek!"
voor
Woningcorporatie Beter Wonen
leverde eind oktober tien gaslo...

Treincoupé in wooncentrum De
Hofkamp
Iets bijzonders staat de bewoners
van de Hofkamp te wachten....

Opvolger lijkt gevonden,
pensioen in zicht
'Het was ﬁjn om hier in Twente te
werken, we hebben het met...

Actua
Sport
Stroatproat: Oh, kom maar
eens
Heracles
kijken ...
Info
Oh, kom maar eens kijken:
een
Agenda
Sinterklaasliedje dat onder
no...
Politiek

Over Omroep Almelo
Vacatures
Hoge onderscheiding
voor
Adverteren
vaatchirurg
Contact
'Het zijn anderen geweest die
hebben gezorgd dat ik in aanme...

Radio nieuws
Programmering zondag 5
december
09:00 uur: Open Kaart programma van de kerken
12:00 uur...
Sinterklaas in Oud Anders
Zo af en toe valt Oud Anders
op een traditionele feestdag.
W...

Zweedse waarheid Album
van de Maand
The Flower Kings-zanger
Hasse Fröberg houdt er al
meer dan ...
Nieuwe programma's op
AAFM in 2021
Vanaf 4 januari is er een
gewijzigde programmering op
AAFM e...
#600 challenge: ruim 1300
euro voor spierfonds
Met 600 minuten radio maken,
wat ook te volgen was op
AAvisi...
Meer Radio nieuws

