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“have fun”
welcomein

We receive you with open arms in our city! In Almelo the water and the lush green surroundings complement our city centre in a very unique
way. Our entrepreneurs do still take time to comfort you and make you feel at home in our city.
Enjoy the shopping, take a bit of culture in an art gallery and relax with a good glass of wine at a sunny terrace of one of the many restaurants
and bars. With over 160 festivals and events per year there is always something on you will like. Go for a walk with our tour guides, enjoy a
ride in a canoe or visit one of our green flag parks. Will you stay? Sleep in one of the comfortable hotels like an old prison, at a theatre or even
all-inclusive!

willkommenin

Mit großem Vergnügen heißen wir Sie in unserer schönen Stadt herzlich willkommen. Almelo, eine Stadt, in der Grün & Wasser bis in die
Innenstadt reichen und gastfreundliche Einzelhändler sich noch wirklich Zeit für Sie nehmen. Genießen Sie Ihren Einkaufsbummel, schnuppern
Sie Kultur in einer unserer Kunstgalerien oder entspannen Sie bei einer Tasse Kaffee, einem Glas Bier oder Wein auf einer sonnigen
Caféterrasse. Oder lassen Sie sich von unseren multikulturellen Restaurants auf eine Reise um die Welt entführen.Sie können auch einen
thematischen Stadtrundgang mit einem unserer Führer machen, mit dem Kanu durchs das Herz der Stadt fahren, oder einfach durch einen
unserer romantischen Parks bummeln….
Und dann sind da natürlich noch die mehr als 160 Veranstaltungen, die über das ganze Jahr verteilt in der Stadt organisiert werden. Für jeden
nach seinem Geschmack. Wie es das Stadtmotto beschreibt: in Almelo ist immer etwas los! Schlafen in einem ehemaligen Gefängnis, im alten
Theater oder ein unbeschwertes Wochenende all-inclusive? Alles ist möglich in Almelo. Mit einer Mischung aus Einkaufen, Ausgehen, Kultur
& Veranstaltungen ist in Almelo immer etwas zu tun.
Download our app ‘UitinAlmelo’ in the app-store for all the latest information on what’s on in our city. Come and explore Almelo!
Laden Sie die App ’UitinAlmelo’ aus dem App-store, um immer auf dem Laufenden zu sein über die Aktivitäten in Almelo.

“veel plezier”

welkomin

Met plezier heten we je, namens alle inwoners van
Almelo, van harte welkom in onze stad. Waar het
groen & water tot in de binnenstad rijkt en de gastvrije
winkeliers nog echt even de tijd voor je nemen. Je vindt
hier een diversiteit aan restaurants en cafés waar je
terecht kunt voor een snelle daghap, uitgebreid diner
of gezellige borrel. En dan zijn er natuurlijk nog de
meer dan 160 evenementen die het hele jaar door in
de stad worden georganiseerd. Voor ieder wat wils. En
altijd wel iets wat bij je past. Laat je verrassen door het
persoonlijke karakter dat Almelo zo bijzonder maakt!
Om je een snel overzicht te geven, hebben we deze
gids ingedeeld in gebieden, We delen onze ‘geheime’
adresjes, spannende weetjes over de stad en wat je

absoluut niet mag missen. In het midden vind je een
handige plattegrond die je ook los mee kunt nemen.
Als je zeker wilt weten dat je niets mist, haal dan bij het
VVV een van onze mooie uitgestippelde wandelroutes
langs de mooiste plekjes, gebouwen en de vele kunst
objecten die Almelo rijk is.
Kom je een weekend naar Almelo? Overnacht dan
eens in de oude gevangenis, bij het theater of geheel
all-inclusive. Met een mix van winkelen, lekker eten
& drinken, cultuur & bijzondere evenementen is er in
Almelo altijd wat te doen!
We wensen je veel kijk-, lees- en shopplezier!

Meer info? check: www.uitinalmelo.nl

Almelo en
SOCIAL MEDIA
Uiteraard kun je ons ook volop vinden op social media en wist je dat Uit in Almelo een eigen app heeft?
Deze kun je gratis downloaden in de Appstore of bij Google Play.

www.facebook.com/uitinalmelo

www.flickr.com/photos/uitinalmelo/

@uitinalmelo

www.instagram.com/almelopromotie

Meer info? Check: www.uitinalmelo.nl of download onze app via de Appstore of Google Play
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DOELENGEBIED

en de gravenallee

Aan het eind van de groene Gravenallee vind je het Doelengebied. De allee
vormt één groene long die tot aan het centrum rijkt. Geniet van de mooie omgeving en de bijzondere winkeltjes die het gebied rijk zijn. Bekijk bijvoorbeeld de
rentmeesterswoning en de kasteelboerderij van Huize Almelo. Of de Herengracht
waar de huisjes nog stammen uit 1889, dat nu een geliefde woonplek is bij
Almelose kunstenaars. Natuurlijk vergeten we niet de bijzondere winkeltjes en
gezellige horeca. Dwaal door de kleine klinkerstraatjes en laat je verrassen!
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HET WEVERShuisje
“Midden in het hart van Almelo, bij de Grote Kerk, vindt u een uit het begin van

1600 stammend stadsboerderijmuseum. Een uniek plekje en een locatie waar
Almelo trots op kan zijn. Een karakteristiek oude stadsboerderij met vakwerkmuren, wand- en plafondschilderingen.

In het Wevershuisje is een permanente expositie van ‘VAN VLAS TOT LINNEN’,
met o.a. een 300 jaar oud weefgetouw, spinnewielen, diverse textielwerkvormen
en oude gereedschappen. Er worden met regelmaat demonstraties gegeven
van oude ambachten zoals weven, spinnen, kantklossen. Er staan enthousiaste
vrijwilligers klaar om u een gratis rondleiding te geven.
De Almelose
Stadswandelingen
worden door
stadsgidsen

Wevershuisje

verzorgd via het

Kerkengang 5

Wevershuisje.”

www.wevershuisje.nl
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BLOEM
Meester goudsmid Matthieu
Bloem heeft al meer dan 20
jaar, samen met zijn vrouw Inez,

& EDELSMEDERIJ

een winkel met atelier in de
Doelenstraat.

klassiek ambacht

In deze winkel heet de meester
goudsmid je van harte welkom. In
zijn leren werkschort straalt hij het
klassieke ambacht uit. De collectie
sieraden zijn echter eigentijds en
lopen uiteen van avantgardistisch
en modern tot klassiek. Het is
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Matthieu Bloem

absoluut de moeite waard om hier

Bloem goud- en edelsmederij

eens binnen te stappen en je te

Doelenstraat 2

laten inspireren.

www.goudsmid-almelo.nl

STOLEN

STUDIO

liefhebber van nordic?

u niet alleen slaagt voor een tijdloos

dealer van gerenommeerde

cadeau(tje), maar waar u ook uw

meubelstofmerken, zoals Kvadrat

meubel met mooie herinneringen

en Bute. U ‘voelt’ hier de aandacht,

kunt laten herstofferen. Stolenstudio

de kennis en de passie voor de

inspireert u graag met fraaie

schoonheid in mooie dingen!

Voor de liefhebber van een mix

producten en mooie meubelstoffen.

van nordic design en ambacht is

Labels als Ontwerpduo, Elke van de

Stolenstudio meer dan een bezoek

Berg, Lenneke Wispelweij, Jurianne

Stolenstudio

waard. Aan de Doelenstraat 32 vindt

Matter, Rilla Gorilla, sieren de

Doelenstraat 32

u de eigentijdse conceptstore waar

etalages. Daarnaast is Stolenstudio

www.stolenstudio.nl
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POM

&FLOOR

In één van de meest authentieke winkelstraatjes van Almelo vind je
Pom & Floor met leuke en betaalbare tweedehands kinderkleding. Al
ruim twintig jaar is deze winkel een begrip in Almelo. Je kunt er terecht
voor inbreng en verkoop van mooie, tweedehands kinderkleding.
De kleding hangt overzichtelijk in de

ren en nog veel meer. De koffie staat

winkel en wordt elke dag aangevuld

voor je klaar en voor kinderen is er

met nieuwe items. Hier weten

van alles om mee te spelen.

ze waar kinderen en ouders van
houden. De merken die bijvoorbeeld
verkocht worden; Scotch & Soda,

Pom & Floor

Tommy Hilfiger, Z8, Bengh, Oilily,

Doelenstraat 23

Supertrash, Flo, Vingino, Ralph Lau-

www.pomenfloor.nl
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Tweedehands kinderkleding

CIGO MULTI

KANTOOR

Je kunt hier terecht voor alles wat je nodig hebt voor school, thuis en op kantoor.
Gevestigd aan de Oranjestraat 25 zodat je kunt parkeren voor de deur.
CIGO MultiKantoor is de enige

vindt bij ons echt alles op het

vind je bij ons een zeer uitgebreid

rookwarenspeciaalzaak &

gebied van elektronisch roken,

assortiment kantoorartikelen. Heb

kantoorvakhandel in- en rondom

shag & pijptabak en sigaren.

je een pasfoto nodig, wil je eventjes

het centrum van Almelo. De roker

Daarnaast hebben we een groot

internetten of iets uitprinten of

aanbod in wens- en cadeaukaarten,

kopiëren? Ook dat kan bij ons en

dagbladen, tijdschriften, postzegels

uiteraard hebben we gratis WiFi in

en zijn wij pakketshop voor DPD. Je

onze winkel.

kunt ook bij ons terecht voor bel- en
opwaardeerkaarten en uiteraard
voor de kansspelen.

CIGO Multikantoor

Ons credo is: “alles voor school,

Oranjestraat 25

thuis en op kantoor”, en daarom

www.multikantoor.nl

Alles voor school, thuis en kantoor
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ERINGA
Eringa Mode, meer dan 43 jaar

MODE

Collecties wisselen regelmatig

een begrip in de regio. Met een
winkeloppervlak van 340m2 en een
mooi assortiment vindt u vast en

zeker iets dat bij u past.

helpen wij u graag bij uw keuze,

De winkel is onlangs vernieuwd,

want persoonlijk advies staat

maar oude vertrouwde merken

voorop. De collecties wisselen

zoals Taifun, Oui, Kyra&Ko en

regelmatig, dus loop gerust wat

FrankWalder zijn gebleven. Eringa

vaker binnen. Immers: “Je kleedt je

Mode is er trots op, nu ook merken

zoals je je voelt met Eringa Mode”.

te voeren als Studio Anneloes,
Penn&Ink, Limited by Follie en

Voor ieder wat wils
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anderen. Kwaliteit tegen betaalbare

Eringa Mode

prijzen, voor ieder wat wils. Terwijl

Oranjestraat 28

u geniet van een lekkere kop koffie

www.eringamode.nl

ROHOF

MODESCHOENEN

Al sinds 1881 is Rohof een begrip in Almelo en omstreken. Frits en Mary
Rohof zijn inmiddels de vierde generatie die je graag adviseren bij de
aankoop van een paar fijne schoenen.
Je bent bij Rohof Modeschoenen

vind je merken zoals Love Moschino,

aan het goede adres voor een

What For, Shabbies Amsterdam,

verassende en exclusieve collectie

UGG, Unisa, Floris van Bommel,

schoenen, tassen en accessoires

Armani Jeans , Cruyff, Michael Kors,

voor zowel dames als heren. De

Roberto Botticelli, Tosca Blu Donna

collectie wordt het hele jaar door

Carolina, Iceberg en Geuss.

aangevuld met de nieuwste items.
Zo blijft de klant op de hoogte van

Rohof Modeschoenen

de meest recente trends. In de

Grotestraat 7

mooie en gezellig ingerichte winkel

www.rohofschoenen.nl

Verrassende collecties
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LINCHERIE

ALMELO

Lincherie Almelo biedt een verrassende shopping experience. Het is een

moderne winkel met een warme uitstraling passend bij de topmerken Prima
Donna, Marie Jo, Aubade, Cyell, Felina, Mey en Calvin Klein. Met haar ruime

Lingerie is een accessoire
comfortabele paskamers biedt ze

passende lingerie stroomlijnt je figuur

iedere klant een exclusieve service,

en geeft je zelfvertrouwen een boost.

de perfecte pasvorm en uitstekende

Onze Lincherie stylistes helpen u

kwaliteit. Lincherie Almelo is er voor

graag en de koffie staat voor u klaar!

elke vrouw en voor alle leeftijden,
stijlen en maten. Lingerie is niet enkel
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Lincherie Almelo

functioneel, het is ook een accessoire

Oranjestraat 36

om je look compleet te maken. Goed

www.lincherie.nl

LOMMERS

LEDERWAREN

Lommers Lederwaren is sinds 1900 al dé lederwaren specialist in Almelo en
wijde omgeving. U vindt bij ons dan ook één van de grootste collecties van
Nederland.
Bij ons kunt u terecht voor heren-

Fratelli, Eastpak en vele andere

en- damestassen, schooltassen,

bekende en onbekende merken.

businesstassen, reisbagage, klein
lederwaren, ceintuurs, shawls,
sieradendozen, paraplu’s e.d.

Bekende en onbekende merken

Bij ons heeft u keuze in alle
prijsklassen. Wij verkopen merken

Voor een deskundig advies bent

zoals BearDesign, Fred de la

u van harte welkom in onze winkel

Lommers Lederwaren

Bretoniere, The Brigde, The North-

of bezoek onze website.

Oranjestraat 32

face, Samsonite, LouLou, Gigi

www.lommers-lederwaren.nl
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INDIË TERREIN:
Textielhistorie and

Waar vroeger katoen werd verwerkt en verscheept naar NederlandsIndië, ontwikkelt zich nu een inspirerend en eigentijds woon- en
leefgebied. Op het 23 hectare grote terrein zijn inmiddels 100 trendy
woningen gebouwd en staan er nog zo’n 500 in de planning! Daarbij
inspireert Indië tot allerlei creatieve initiatieven en ontwikkelingen.
16 - Almelo CityGuide

urban lifestyle

De Watertoren bijvoorbeeld die getransformeerd wordt tot restaurant of de
Kunsthal die in de voormalige weverij staat gepland. Het terrein heeft zelfs
zijn eigen ambachtelijke biertje, de Indië IPA! Je kunt hier ook goed terecht
voor originele evenementen zoals het foodtruckfestival en The Worstday.
Ben je in de buurt of van plan naar Almelo te komen? Check dan even de
site of boek een stadswandeling
(zie pagina 7). Houd ook de
facebookpagina van cateraar
‘De Smaak Van’ in de gaten, zij
organiseren regelmatig een leuk
event in het Foodlab.

www.indie.nl
www.uitinalmelo.nl
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DE ALMELOSE HAVEN

en het stationsgebied
Indiëterrein, ontstaat een nieuw stuk

binnenstad. Geen nette straatjes maar
divers en verrassend. Eén gebied, aan
het water bij de jachthaven, omringd
door kunst, cultuur en geschiedenis.

Vanuit het centrum loop je zo een heel ander stukje Almelo in. Dit gebied
ademt de geschiedenis van Almelo. Bijvoorbeeld het Kunst-Torentje, de
kleinste tentoonstellingsruimte van Nederland, ooit de hoektoren van een
textielfabriek. Ook het Rijksmonument Twenthe Centrum, laatste industriële
bouwwerk in het centrum van Almelo, bevindt zich hier. Iets verderop, op het
18 - Almelo CityGuide

DOCK 19

STEAKS AND MORE

Vroeger was Dock 19 Steaks & More een loods aan de haven van Almelo.
Nu is het omgebouwd tot modern restaurant met een informele ambiance
en sfeervolle bar. Het eten krijgt bij Dock 19 de smaakbeleving zoals dat
bedoeld is. Eerlijk en puur. Of u gezellig gaat lunchen met vrienden, komt voor
een romantisch diner of een uitgebreid zakendiner nuttigt: Dock 19 is geschikt
voor iedereen.
“Dock 19 is modern en stijlvol met

dichtschroeien en er een authentieke

een robuuste grill”, aldus gastvrouw

smaak en unieke textuur ontstaat. Dat

Stephanie. Alle hoofdgerechten

proef je. “Als ik mag kiezen? O, dat

worden bereid in een Josper

vind ik zo moeilijk! Mijn favorieten zijn

houtskoolgrill. Een 400 oC hete

de overheerlijke sappige Black Angus

grill die wordt afgesloten waardoor

steak met goudgele frieten en de

Dock 19

het vlees, vis, gevogelte, maar

Noorse zalm met limoen. Genieten!”,

Haven Noordzijde 19

ook groente en deegwaren direct

vertelt gastvrouw Stephanie.

www.dock-19.nl

Modern en stijlvol dineren
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MAKKINGA
In de showroom geniet je van de

INTERIEURS

mooiste collectie meubelen in heel
veel verschillende stijlen. Van strak
en modern tot klassiek en elegant,
alles kan bij Makkinga Interieurs.

Stijlvol, kwalitatief wonen

en op zoek naar advies op maat,
dan ben je zeker aan het goede
adres bij Makkinga.
Wil je graag interieuradvies aan
huis? Met zijn jarenlange ervaring
geeft eigenaar Martijn Makkinga

Het motto luidt; ‘kies verstandig,
ga voor stijlvol wonen en kwaliteit,

met passie persoonlijk advies voor
elke woning!

maar betaal niet teveel.’ Kom
heerlijk snuffelen in de gezellige

Makkinga Interieurs

showroom en laat je inspireren. En

Boddenstraat 34-36

ben je toe aan een nieuw interieur

www.makkingainterieurs.nl
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DE HOOFDZAAK
Gevestigd binnen Frame Offices Almelo vindt u restaurant De Hoofdzaak.
Zij verzorgen dagelijks ontbijt, lunch en avond eten op reservering.
Gevestigd binnen Frame Offices

soepen op de kaart. Maar ook voor

Almelo vindt u restaurant De Hoofd-

een kopje koffie of een borrel kunt u

zaak. Zij verzorgen dagelijks ontbijt,

bij hen terecht.

lunch en avond eten op reservering.

Smaakvol, vers en zeer betaalbaar,
De Hoofdzaak.

Bij De Hoofdzaak vindt u streekgebonden producten terug op de

U bent van harte welkom!

kaart. Producten die te herkennen zijn
aan hun rijke smaak en met respect
voor de natuur zijn ontstaan. Zo

De Hoofdzaak

zetten zij wekelijks nieuwe kaasjes,

Stationsstraat 11

verse salades en huisgemaakte

www.frameoffices.com/almelo/traiteur
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HET STADSHART

in oude glorie hersteld

Het ‘stadshart’ is een stukje centrum dat de winkelpleinen met elkaar verbindt.
Je vindt hier de grote ketens als H&M, Schuurman Schoenen, Douglas en
natuurlijk de ‘überhippe’ fashionstore The Gallery. Tevens zijn hier verschillende
monumentale panden recentelijk weer in oude glorie hersteld. Het oude
Waagpand bijvoorbeeld, nu thuishaven van The Gallery, werd volledig verbouwd
waarbij oude details intact gelaten werden. Direct daarnaast vind je het prachtige
monumentale bankgebouw van Ledeboer & Co dat onlangs werd gerestaureerd.
Ga hier dus niet weg zonder eerst even goed om je heen te kijken!
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STADS
museum

De historie van de stad Almelo

Het Stadsmuseum is na een ingrijpende herinrichting sinds kort weer
geopend. Binnen de bestaande muren van het Rectorshuis vindt u nu een
totaal andere presentatie van de collectie.

De nieuwe opzet richt zich, meer dan

Ook komen de modernere geschie-

de voorgaande, op een aantal thema’s denis en recentere ontwikkelingen

verdieping worden geboden in de
vorm van foto-en videobeelden en

die specifiek en bepalend voor

beter tot hun recht. Door een groot

gesproken verhalen. Hierdoor is een

Almelo en de historische ontwikkeling

aantal beeldschermen en audio-

museumbezoek voor een grote groep

van Stad en Heerlijkheid zijn geweest.

stations kan meer informatie en

van onze gasten interessant en uitdagend gemaakt en zal met name ook
een jeugdiger publiek aan te spreken.
Stadsmuseum
Korte Prinsenstraat 2
www.stadsmuseumalmelo.nl
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DI LANO

FASHION

Unieke kleding

Di Lano fashion is een fashion store
voor de hele familie (dames, heren
en kids). Di Lano fashion probeert
uniek te blijven door merken en
kleding te bieden die leuk, uniek
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en betaalbaar zijn. Wat Di Lano ook
heel erg belangrijk vindt is kwaliteit!

Di Lano DNA!

Daarom vragen wij constant onze

• Mode kent geen leeftijd!

klanten om ons feedback te geven

•	Denim & Casual maar ook Urban

over hoe ze de kleding die zij bij

style en sportief!

Di Lano hebben gekocht hebben

• Persoonlijk advies

ervaren.

•	Di Lano probeert shoppen/

Merken/collecties:
My Brand, Antony Morato, EA7, Angel&
Maclean, Reinders, Airforce, Zumo, Delousion, Nubikk, PureWhite, Ballin Amsterdam,
Radical, Leandro Lopes, Nobrand, Given,
La sisters, Nena & Pasadena, Richi Italy,
Laboss, Nickelson, Heaven en nog veel
andere merken!

• Cross channel

winkelen leuk te houden!

Di Lano fashion
Passage 2
www.di-lano.nl

YVON

WOMEN’S WEAR

Yvon Women’s Wear is gevestigd in

Het assortiment geeft je volop

een opvallend sfeervol pand in

creatieve inspiratie door de mix van

het centrum van Almelo en is

vrouwelijke stijlen. Yvon en haar

inmiddels ruim 26 jaar een begrip in

medewerkers staan met veel passie

Almelo en omgeving. Yvon Women’s

in de winkel. Kom gezellig naar Yvon

Wear is een gezellige kledingboetiek

Women’s Wear waar je onder genot

kunt bewonderen van o.a. Geisha,

voor de hedendaagse, trendy en

van een kopje koffie, vakkundig en

YaYa, King Louie, Summum en meer

modebewuste vrouw.

eerlijk advies, de nieuwe collectie

dan 25 mooie andere merken.

Leuke, hippe en jonge merken in hartje centrum
Yvon Women’s Wear
Grotestraat 88
www.yvonwomenswear.nl
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T’ WETSHUYS
TAVEERNE

Na het shoppen genieten van een heerlijke kop koffie met gebak, een tosti of een
uitgebreide lunch? Taveerne ’t Wetshuys ligt in het winkelhart van Almelo, vlakbij
de bossen van de Gravenallee, en is hiervoor de plek bij uitstek.
Vroeger vergaderden de magistraten in
’t Wetshuys, nu is het er prima vertoeven bij
de open haard voor een intiem diner of een
gezellige borrel. Wil je liever buiten

In het winkelhart én vlakbij de Gravenallee
zitten dan heeft het gezellige eetcafé een
groot overdekt en verwarmd terras. Ideaal
om een goede maaltijd te nuttigen of lekker
te loungen met vrienden.
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Taveerne ’t Wetshuys
Grotestraat 80
www.wetshuys.nl

LOVE

&HAPPINEZ

Love & Happinez is een vrolijke en unieke winkelbeleving geïnspireerd op
het gebied van bohemian, Ibiza, Hippie en vintage stijl.
Love and Happinez onderscheidt zich

meubels en woondecoratie voor binnen

door mode en mode asseccoires

en buiten zo te combineren dat je je

voor jong en oud (vrouw,man,kids) en

meteen welkom voelt bij het betreden
van de winkel. Onze kracht is onze
vriendelijkheid openheid en eerlijkheid
en de juiste kennis te hebben op het
gebied van mode en woninginrichting
en styling. Tevens is het ook mogelijk
om heerlijk te lounge en lekker wat

Love & Happinez

te drinken of te eten in de winkel in

Grotestraat 36

dezelfde inspirerende entourage.

www.facebook.com/loveandhappinez
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HIER KOMT IETS MOOIS BOVEN

WATER

Almelo bouwt aan een betere binnenstad. Door te investeren in de kwaliteit en levendigheid maken we Almelo nóg
gezelliger en levendiger. Het grote plein gaat op de schop en wordt compacter. En waar nu op donderdag en zaterdag
de markt is, stroomt over een paar jaar water.
Het kanaal mondt uit in een stadshaven, waar je over
een paar jaar kunt pootjebaden of met je bootje
aanmeert voor een drankje op één van de gezellige
terrassen die Almelo rijk is. Samen maken we de
stad. Met bewoners, bezoekers, mensen die hier
wérken en een weekendje genieten van alles wat
Almelo én Twente te bieden hebben. Meer weten
over de plannen en de planning?
Kijk op www.onscentrumvoorelkaar.nl
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LEDEBOER
Ledeboer & Co is een prachtig, monumentaal pand in de binnenstad

&CO

van Almelo. Als voormalig bankgebouw (met kluizen als stille getuigen)

Voor luchtige en serieuze zaken.

een kop koffie. Met wifi. Of gewoon

heeft het een belangrijke plek in de

Ruimte voor ontwikkeling, Intellectueel

met iemand die je er tegenkomt – of

historie van textielstad Almelo. Anno

én creatief. En ruimte voor ontspanning

meeneemt.

nu is de bestemming nog altijd een

en ontmoeting. Waar je je thuis voelt.

Tot slot bieden we letterlijk ruimte

plek ergens op de horizon. En die

We doen dat met een programma

voor een diner, vergadering, huwelijk,

horizon, die reist met ons mee. Want

vol cultuur, cabaret, kunst, muziek en

jubileum of productpresentatie. En als

de reis vinden we belangrijker dan de

theater. Natuurlijk is er ook ruimte voor

je wilt, hebben we (heel even) alleen

bestemming.

ruimte voor jou. Dat is onze reis…
bestemming onbekend. Ga je mee?

Het pand is grondig gerestaureerd en
Ledeboer & Co is sinds 1 februari 2017

Ledeboer & Co

geopend voor allerlei activiteiten en

Wierdensestraat 2

evenementen. Wat we bieden? Ruimte.

www.ledeboer-almelo.nl
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THE GALLERY

BRANDSTORE

Welkom bij The Gallery Brandstore. De hotspot in Almelo! Op de mooiste
locatie van Almelo in het historische pand De Waag is The Gallery Brandstore
geopend op 12 februari 2015.
Het aanbod is uitgebreid en we

met je mee om jouw garderobe een

presenteren als eerste in Twente een

nieuwe twist te geven.

volledige shop in shop van de merken
Scotch & Soda, Amsterdams Blauw

The Gallery Brandstore

en Maison Scotch. Bij The Gallery

De Waag 1

Brandstore geven onze stylisten je

www.thegallerybrandstore.nl

graag persoonlijk advies over jouw

Wisselende concepten

gewenste look. Dit kan uiteraard ook
op afspraak op een moment dat het

Wisselende concepten en pop-up

jou uitkomt. Ook buiten de reguliere

activiteiten zullen je verrassen.

openingstijden! Wij denken graag
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HUIS VAN

BEWARING

Altijd al benieuwd geweest hoe het is om een nachtje door te brengen in een

bioscoop en ontelbare gezellige

echte gevangenis? Dan is er nu een bijzondere én heel onschuldige manier

restaurants en cafeetjes. In het hotel

om dat te ervaren.

zelf kunt u gebruik maken van gratis

Een uniek hotel in Almelo met zowel
romantische als prachtige design
kamers. Iedere kamer is anders
dus laat u verassen door het grote
aanbod. In dit hotel kunt u logeren in

WiFi, dus ook de buitenwereld blijft
binnen bereik. Kortom: graag tot gauw
in het Huis van Bewaring!

Een nachtje in de gevangenis

een ambiance die u nergens anders
vindt. En dat op loopafstand van

Hotel Huis van Bewaring

het NS-station en het centrum van

Marktstraat 7

Almelo, met onder meer een theater,

www.huisvanbewaring.nu
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DE STOKROOS
Deze betere tweedehands dameswinkel is een begrip in Almelo en omgeving
sinds 1984. De Stokroos staat voor kwaliteit, eerlijkheid én gezelligheid.
Behalve shoppen bij De Stokroos is

De winkel heeft zo’n mooie

het natuurlijk ook mogelijk kleding

uitstraling, dat klanten soms zelfs

in te brengen voor de verkoop. In

denken dat het om nieuwe kleding

deze gezellige modewinkel vind

gaat!

je dameskleding, schoenen en
accessoires uit het midden en hoger
segment, denk aan mooie merken

De betere tweedehands dameswinkel

als Cambio, Kyra & Ko en Airfield.
Passie voor mode en klantvriendelijkheid staan hoog in het
vaandel. In overleg is het zelfs

De Stokroos

mogelijk buiten de openingstijden

Marktstraat 2

te winkelen bij De Stokroos.

www.destokroos.nl
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HET AMALIAPLEIN

het uitgaanshart
Het Prinses Catharina-Amaliaplein,

oftewel het Amaliaplein is een plein
in het centrum van Almelo.
Het Amaliaplein is het uitgaanshart
van Almelo. Midden in het centrum
is dit dé plek voor een gezellig
avondje uit. Op dit sfeervolle plein
vindt je naast een prachtige service
bioscoop ook allerlei diverse
horecagelegenheden. Of je nou
een lekker hapje wilt eten, of samen
met vrienden wilt borrelen, op
het Amaliaplein kan het allemaal.
Ook worden er jaarlijks vele
evenementen georganiseerd.
36 - Almelo CityGuide

van almelo
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RESTAURANT

DE SOCIËTEIT

Het recept voor goed eten tegen een aantrekkelijke, vaste prijs in een restaurant dat
onze Twentse streek vertegenwoordigt? Dat is ‘De Sociëteit’! Een restaurant gevestigd
in een monumentaal pand in het hart van Almelo, waar u de hele avond kunt genieten
van verschillende smaakcombinaties in een intieme en ongedwongen sfeer.

Dineren in een monumentaal pand
“Ieder seizoen stel ik een nieuwe menukaart samen, waarbij ik verschillende streekproducten met elkaar combineer. Bijvoorbeeld
de kaas van de boer om de hoek met de

38 - Almelo CityGuide

asperges uit het land slechts enkele kilometers

Restaurant de Sociëteit

verderop. Wij gaan voor smaakvol, klassiek én

Schouwburgplein 1

Twents”, vertelt chef-kok René.

www.desocieteit.nl

TAPASRESTAURANT

SOLERA

Tapasrestaurant Solera is dé plek waar u in een ontspannen en gezellige
sfeer tijdens de lunch, het diner of de borrel kunt genieten van meer dan 100
vegetarische, vis- of vleestapas.
Solera combineert hapjes uit

dagen een zonnig terras. Als het

Spanje met typisch Mexicaans eten.

zonnetje niet schijnt, zorgt ons

Quesadilla’s, mini taco’s met chili

verwarmde winterterras alsnog

con carne, met kaas gegratineerde

voor dat heerlijke zomerse gevoel

nachos en gemarineerde olijven

van een lange avond buiten zijn!

zijn zomaar enkele tapasgerechten
van de veelzijdige kaart.
Of probeer de uitgebreide
lunchkaart met gerechten als een

Tapas Solera

Turkse bol met biefstukpuntjes of

Grotestraat 102

een wrap met gerookte zalm. 365

www.tapassolera.nl

Meer dan soorten 100 tapas!
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WILHELMUS
Sinds het begin van 2015 is Almelo een echt Duits koffie- en eethuis
rijker. Bij Wilhelmus serveren ze ’s morgens ontbijt, je kunt er te-

Gerechten naar oma’s recept

recht voor heerlijke ‘Kaffee und Kuchen’ en natuurlijk ontbreken
ook de bekende schnitzel, currywurst en bratwurst niet op de kaart.
De originele Duitse gerechten wor-

De menukaart wisselt regelmatig bij

den, naar oma’s recept, vers bereid.

Wilhelmus. Daarnaast verzorgen ze

Duitse gastvrijheid

catering op locatie en zorgen ze voor
heerlijke arrangementen tijdens feestdagen. De Duitse gastvrijheid wordt
hier gecombineerd met een prima
prijs-kwaliteit verhouding.
Stap gezellig binnen bij Wilhelmus en

Wilhelmus

geniet van de heerlijke gerechten en

Grotestraat 107

de typische Duitse Gemütlichkeit.
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www.wilhelmus-eethuis.nl

SHADÉ INTERIEUR
Ons interieur maakt een zeer belangrijk deel van ons leven uit.
We brengen er namelijk een belangrijk deel van de dag door, een

Sfeervol interieuradvies

evenwichtige inrichting, kleurkeuze en keuze van materialen die
aansluiten bij uw wensen en smaak dragen bij tot uw welzijn.
In de mooiste interieurzaak van

bereikbaar en beschik-baar te maken

Almelo maken wij van uw huis

voor iedere beurs. Bezoek daarom

een thuis, onze binnenhuisarchitect

eens onze winkel aan de Grotestraat

en onze stylist maken complete

118 te Almelo, wij zijn dagelijks

individuele interieurs passend bij Uw

geopend.

persoonlijkheid, onder het genot van
een kop koffie of een goed glas wijn

Shadé interieur

bespreken we al uw wensen. Verder

Grotestraat 118

streven we er naar om interieuradvies

www.shade-id.nl
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VAN DER BIJL

BEDDEN & INTERIEUR

In het centrum van Almelo in het mooie stukje Zuid proeft u de sfeer van
slapen, in combinatie met alles om uw huis mooi te maken bij Van der Bijl
Bedden & Interieur.

Alles om uw huis mooi te maken!
voelen en beleven wat echt goed

Op onze interieur en woonaccessoire

slapen met u doet! Want een goede

afdeling vindt u alles om uw huis mooi

nachtrust wil toch iedereen! De mooie

te maken , een cadeau voor uzelf of

collecties in bedlinnen met daarbij

om te geven! We ontmoeten u graag!

kussens en plaids in warme brei en

Tot ziens in Almelo

materialen maken de sfeer compleet.
Trots kunnen wij u vertellen dat wij de

Van der Bijl Bedden & Interieur

Kom kennis maken en sfeer proeven

grootste collectie van Arte Pura in huis

Grotestraat 110

in onze winkel, waar wij u graag laten

hebben! Italiaans bedlinnen… prachtig!

www.vanderbijlbedden.nl
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KAMP

LEDERWAREN

Kamp Lederwaren bestaat al meer dan 60 jaar en is een begrip in Almelo en
omstreken. Geliefd om de persoonlijke service die doet denken aan vroegere
tijden, gaat Kamp Lederwaren zeker met de tijd mee. Zowel in de winkel als in
de webshop vind je een ondenkbaar ruim assortiment koffers, (rug)tassen en
andere lederwaren van alle bekende en minder bekende merken.

Ruim assortiment

Met de jarenlange ervaring en

dat nu is onder het genot van een

de zijkant of klanten krijgen bij

uitgebreide kennis helpen de mede-

kopje koffie in de prachtige winkel

een aankoop een uitrijkaart voor

werkers je graag bij je aankoop. Of

van Kamp Lederwaren of vanuit de

parkeergarage Hagenborgh P2-P3.

luie stoel bij je thuis via de webshop
Koffergigant.nl.
Kamp Lederwaren staat voor je klaar!
Klanten kunnen bij ons kosteloos
parkeren; op de parkeerplekken aan

Kamp Lederwaren
Grotestraat 114
www.kamplederwaren.nl
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muurgedichten
IN ALMELO

Ze toveren een
glimlach op je gezicht,
de gedichten die
enkele blinde muren
in Almelo’s binnenstad
sieren. Dat van Willem
Wilmink (Huizen in
de binnenstad) aan
de Holtjesstraat
bijvoorbeeld. Ze zorgen
voor een aangename
verrassing en brengen
de bewoners en
bezoekers in aanraking
met poëzie.
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BOLLETJE
museum

U doet er een stapje terug in de tijd, omringd door oude bakmachines, vele
foto´s van weleer, de vele oude Bolletje beschuitbussen, een echte bakkersfiets
en nog veel meer.

Twentse gastvrijheid

broden uithaalden. De deegkuipen

beschuitbollen uit de Bolletje fabriek die

waarmee ze werkten en de vormen

exclusief aan Bolletje winkel geleverd

die ze gebruikten om brood, beschuit,

worden. En met een plak echte

roggebrood, koekjes en taarten te

traditionele Twentse krentewegge, een

bakken. Daarnaast ziet u het bak-

lekker broodje gezond gemaakt van

procedé hoe vroeger de beschuit

een beschuitbol met verse jus of een

werd gemaakt. In onze lunchroom en

warme chocomelk met appelgebak.

schenkerij, kunt u genieten van de

U ziet foto´s van bakkers die met

echte Twentse gastvrijheid. Proef eens

Bolletje museum

ontbloot bovenlijf de houtoven

een heerlijk kopje koffie of thee Met

Grotestraat 182

opstookten en er met lange staven de

een Bolletje Room, gemaakt van de

www.bolletjewinkel.nl
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HET KOLKJE:

hip and happening

In de achtertuin 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 ! Met het Stadstheater om de hoek
kom je hier op het gebied cultuur en creativiteit niets te kort!
46 - Almelo CityGuide

THEATERHOTEL
Het Van der Valk Theaterhotel Almelo ligt in het hart van Almelo en beschikt
voor 196 rijk uitgeruste hotelkamers en suites. Het Theaterhotel biedt
naast een binnenzwembad, diverse sauna’s en een fitnessruimte over drie
restaurants en een groot theater met meer dan 100 voorstellingen per jaar.
U komt bij Theaterhotel Almelo in
een gespreid bedje. Letterlijk. Of
u nu vakantie viert in eigen land

Een heerlijk hotel mét theater!

of van een zakelijk verblijf geniet.
Onze rijk uitgeruste kamers en

om even te ontsnappen aan de

mogelijkheid deel te nemen aan het

suites – met een eigentijdse uitstra-

dagelijkse hectiek. Bij Theaterhotel

live-cookingontbijt met op zondag

ling – zijn de perfecte uitvalbasis

Almelo zal het aan niets ontbre-

als kers op de taart een uitgebreid

ken. Alle kamers zijn voorzien van

champagneontbijt.*

viersterren superior comfort met
een ligbad, separate douche, toilet,

Theaterhotel Almelo

föhn, zitje, (laptop)kluis, minibar

Schouwburgplein 1

en televisie. Iedere dag is er de

www.theaterhotel.nl

*Het champagneontbijt is iedere zondag van oktober t/m juni.
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HAP

fotografie: Moniek Aansorgh

Bij deze hippe
delicatessenwinkel
kan je ook (h)eerlijk
lunchen met dikke

ORANGERIE 21

boterhammen en
Spaanse Verdejo.
Salud! Neem meteen

Midden in het groen én in het

die goddelijke geitenkaasjes en waanzinnige Neleman wijnen mee. Je proeft bij Hap de boerderij
in de kazen en de zon in de olijven. Ambachtelijk lekkers dus! Ook scoor je
fotografie: Moniek Aansorgh

er trendy kado’s, gevulde
kaasplanken en hele
goeie koffie.
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stadscentrum van Almelo vind je de
nieuwe locatie van Orangerie 21.
Met weelderige veldboeketten,
prachtige zijdebloemen en bijzondere
accessoires is de winkel een heerlijke
plek waar altijd wel iets wel bijzonders

HAP

te vinden is. Bovendien bestaat het

Het Kolkje 2

team van Orangerie 21 ook nog eens

www.happenbijdebazin.nl

uit professionals die je bruiloft, event,

TORINO
Torino is niet alleen een ambachtelijke chocolaterie, maar
ook de koffie- en thee specialist
van Almelo met 15 verschillende
bedrijf of interieur met bloemen
omtoveren tot een droom!
Een bloemist pur sang die de
tijd neemt voor haar klanten en
met evenveel enthousiasme

soorten koffiebonen en 100
theesoorten! Ook voor mooie
cadeaupakketten en servies van
Bunzlau Castle bent u bij ons
aan het juiste adres. Daarnaast

werkt aan een mooi boeket

serveren wij u heerlijke koffie en thee!

als aan de decoratie van een

Grote speelhoek voor kinderen!

groot event!
Torino chocolaterie annex
Orangerie 21

koffie- en theespeciaalzaak

Het Kolkje 4

Koornmarkt 27

www.orangerie21.nl

www.torino.nl
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groen rondom
ALMELO
Als groenste stad van
Overijssel kun je in
Almelo je hart ophalen
als natuurliefhebber.
Vanuit de binnenstad
loop je zo de
Gravenallee in, de
oprijlaan van Huize
Almelo. Maar ook
buiten het centrum
geen tekort aan groen
door de vele parken,
andere natuurgebieden
en natuurlijk het kanaal.
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PRESTON PALACE
Het is uw feestje!

Geniet van het gemak van alles onder één dak bij Preston Palace.
Weersonafhankelijk en uiteraard compleet verzorgd. Ideaal! Neemt u een
verfrissende duik in het mooie subtropische zwemparadijs of start u met een
rondje botsauto’s in de spannende indoor-kermis?
Trakteer op een uitgebreide lunch

nergens anders geniet u meer.

of diner en geef een gezellig rondje
bij de bar. Wordt het daarna nog
potje midgetgolf of proeft u de sfeer
op één van de gezellige terrassen.
U beslist, het is uw feestje!
Bij Preston Palace is elke dag een
Verwen uzelf met een heerlijke

feestdag! Perfect voor een gezellige

gebakje bij de koffie en zie de

dag uit met het gezin of een avond

Preston Palace

kinderen klimmen en klauteren met

stappen met vrienden of familie.

Laan van Iserlohn 1

de mascottes in de spelotheek.

Voor elk wat wils en all-inclusive,

www.prestonpalace.nl
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CULIVENT

ALMELO, ALTIJD WAT TE DOEN!

In een prachtige entourage van pagodetenten,
verlichte bomen en
tuinen en eigentijdse
terrassen zullen onder
andere restaurants en
traiteurs uit de regio de
nieuwste trends op culi-

ALMELO ALLEE

nair gebied presenteren.
Hét gratis rockmuziek-

ALMELO OP 'T RABAT

festival van Twente! Met
bekende namen, maar
ook onbekende namen
krijgen een kans. Door de
gemoedelijke sfeer een
heerlijke dag uit voor jong
en oud. Hobnob wordt
HOB NOB
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begin juli georganiseerd
in het Schelfhorstpark.
Bekijk ook onze evenementen op social media:

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.
STRANDBAL

PICKNIC AT THE PARK

Griezelen en gruwelen in het centrum van
Almelo. Tijdens Halloween spookt het in Almelo!
Er is van alles te beleven voor jong en oud. In
de hele binnenstad zijn er allerlei spannende,
griezelige en soms zelfs angstaanjagende
activiteiten en bezienswaardigheden.
Durf jij het aan?

HALLOWEEN IN DE BINNENSTAD

Meer info? check: www.uitinalmelo.nl
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MET DANK AAN ONZE PARTNERS:

Wanneer u iets bijzonders te
communiceren heeft, maken
wij er iets onmisbaars van

Adres

De Grenzen 7, 7607 BZ Almelo
Postbus 100, 7600 AC Almelo

Contact T 0546 811 011 / E mail@lulof.nl
Volg ons op:
/ www.lulof.nl

www.uitinalmelo.nl

ANSICHTKAART VOOR

GROETEN

uit
Almelo

www.uitinalmelo.nl
Artwork by Randy van Lingen: www.surrea.nl

