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Almelo, altijd wat te doen!
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ALMELO
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Leuk dat
je er bent!
Of zoals een Tukker zegt: ‘Mooi da’j d’r bint!’
Nu kun je zélf ontdekken hoeveel Almelo te
bieden heeft. Almelo verrast altijd!
Om het je makkelijker te maken hebben
we met liefde en aandacht deze gids
samengesteld. Met tips van locals die de
fijnste plekken kennen en een overzicht van
verrassende winkels en smaakmakende
horeca. Alles overzichtelijk per gebied
opgenomen in deze city guide.
Almelo is gastvrij en zit vol contrasten. Van
het historische Gravenkwartier waar je de
paardenhoeven nog hoort echoën, tot het
uitgaansgebied in de Kop van Zuid op het
Amaliaplein. En wat te denken van de kano’s
en de IJsvogels bij het water. Laat Almelo je
hart stelen en geniet!
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Alle vijf binnenstadsgebieden hebben
een eigen sfeer en gevoel. Dat maakt
ze onderling verschillend maar toch
vullen ze elkaar aan. Het plezier en
de gastvrijheid van de ondernemers
verbindt de binnenstad tot één geheel!
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Welkom in Almelo! Met deze
plattegrond vind je makkelijk je weg.
Maar kijk niet raar op als je door
een Almeloër behulpzaam wordt
aangesproken met ‘Woar meuj ween?’
‘Waar moet je zijn?’
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GRAVEN
KWARTIER

Route naar
het Gravenkwartier?
Scan de code met de
camera van je smartphone

TIP

GRAVENKWARTIER
HEERLIJK RUSTIG
EN GROEN...
Hier proef je nog de historie van De
Heerlijkheid Almelo. Smalle straatjes
met klinkers, oude pandjes, pleintjes
en ambachtelijke ondernemers sluiten
naadloos aan op het groen van Huize
Almelo dat zich tegen de rand van het
Gravenkwartier vlijt. Laat je hier
verrassen door de schoonheid en rust!
12

Aan Het Kolkje vind je een
bord met een QR-code van
de historische wandelroute
Almelo. Getekend en gemaakt
door Randy van Lingen,
een Almelose kunstenaar.
Alle bordjes staan op een
plattegrond die je bij een
Almelo Infopunt kunt halen.

Haal je groene
hart op in Almelo
De groene longen van de stad
die de binnenstad aanraken zijn
een verdienste van graaf Adolf
van Rechteren Limpurg, Heer
van Almelo. De graaf heeft zich
tot zijn overlijden in 2019 altijd
sterk gemaakt voor landschap
en natuur, maar vooral voor het
toegankelijk houden van de vele
hectares natuurgroen die de
adelijke familie bezit. Almeloërs
genieten daar elke dag van.
Huize Almelo mag je zeker niet
overslaan als je het gevoel van
Almelo wilt beleven. Aan het
einde van het rondje om Huize
Almelo is een hertenpark met
een vijver, het Rogmanspark.
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TIP
POM & FLOOR
De leukste tweedehandskleding
voor je kids vind je bij Pom &
Floor. In één van de mooiste
straatjes van de stad bestaat
deze winkel al ruim 20 jaar.
Ze hebben hier een neus voor
kleding die je kind graag zal
dragen. Kom eens langs!
Doelenstraat 23
www.pomenfloor.nl
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Ontdek de oudste
plekken van Almelo

‘Je kind in
leuke, trendy
merkoutfits
steken kan
ook voor
weinig geld!’
Bea Hoefnagels &
Judith ter Maat

Kijk ook eens op
www.wevershuisje.nl!

Ontdek één van de alleroudste
plekken van Almelo om even
lekker tot rust te komen. Loop
vooral ook door de Doelenstraat, de
mooiste straat van Almelo, maar
de Kerkstraat mag je hierbij zeker
niet vergeten. Een heerlijk taartje
haal je bij De Zoete Bezigheid en
bij het Wevershuisje kun je een
stadswandeling mét gids boeken.
Echte aanraders!
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RESTAURANT MIRA
Heerlijk Turks eten in één van de
gezelligste restaurants van de
stad. Met hun hippe en knusse
inrichting en de warme ontvangst
door de gastvrouw zit jij hier een
avond te genieten, dat weten we wel
zeker. Gerechten van de grill, maar
ook een uitgebreide vegetarische
selectie gerechten op Anatolische
wijze bereid. Tip: neem een
verrassingmenu!

TIP

‘Origineel
Anatolisch
met een
warme
ontvangst.’
Veronique van Es

Molenstraat 3
www.restaurant-mira-almelo.nl

Chillen bij Het Kolkje
Een historische plek met al haar
water. Vroeger was dit de bleek, heel
wat vierkante meters wasgoed zijn
hier gedroogd. Nu een plek voor hippe
ondernemers. Begin je loopje hier met
een bezoek aan boekhandel Hilarius
Broekhuis en plof met je aanwinst
lekker neer bij Hap. Met uitzicht op
de bloemen van de Orangerie. Zo fijn
chillen hier!
16

17

KOP VAN
ZUID

Route naar de
Kop van Zuid?
Scan de code met de
camera van je smartphone

PUUR ZUID
Bij PUUR ZUID werkt
Lambert zoveel mogelijk
ambachtelijk. ‘Met onze
eigen handen maken we
iedere dag bijvoorbeeld onze
biologische patat schoon. Zo
houden we de pure smaak
van de aardappel in de
patat.’ En dat proef je iedere
keer weer.

‘Genieten van
(h)eerlijke,
homemade
producten!’
Lambert Meijer

Grotestraat 97B
www.puurzuid.nu

BRUISENDE KOP
VAN ALMELO
De bruisende Kop van Zuid met haar terrassen en bioscoop
is de ideale plek voor ontmoeting en vermaak. Hier is altijd
iets te beleven. Niet alleen met goed eten en lekker drinken,
maar ook vind je hier bijzondere vintage, kunst en cultuur.
Hier staan namelijk het Stedelijk Museum en het Van der Valk
Theaterhotel. Passie voert de boventoon in dit kwartier!
20
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VAN DER POEL IJS
Vers en ambachtelijk ijs in
verrassende smaakcombinaties.
Van der Poel heeft het. De
ijsmaker is regelmatig bekroond
in wedstrijden. Tip: de cookiecaramel en het Amarene-ijs mag
je niet onaangeroerd in hun ijsbak
laten zitten. Ook een ijscoupe
to-go moet je een keer geprobeerd
hebben. Bovendien verkopen
ze ook nog eens de lekkerste
ijstaarten!

PROEFLOKAAL BELGIË

HEERLIJK
VERTOEVEN
AAN HET
WATER
Kijk ook eens op
www.vareninalmelo.nl!

22

‘IJs van
Van der Poel
is dus met
recht puur en
ambachtelijk’
Rob Beerlage

Waagplein 2
www.vanderpoelijs.nl

Het allermooiste terras van de
stad is te vinden aan het water
van de Aa. Ruud verhuurt ook
kano’s en heeft de meeste
speciaal biertjes van de stad!
Bovendien heeft hij ook nog eens
een winkel tot de nok gevuld met
speciaalbieren, ‘Het Speciaalbier
Huis’, informeer gerust.
Schuttenstraat 2
www.proeflokaalbelgie.nl
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DE ROODE MOLEN

TIP
Muurgedicht

‘Uit het oog’
Een klein moment van verstilling en kleur aan het
Schokland: een muurgedicht van Toon Tellegen. Zomaar
een verstopt hoekje, midden in de stadsdrukte, met
mooie poëzie.
Er zijn nog meer muurgedichten in de stad. Een flink
aantal zijn opgenomen in de Kunstroute van Almelo
Promotie. Gratis op te halen bij de Almelo Infopunten.

De Roode Molen biedt een ruime
keuze aan 2e-hands dameskleding,
schoenen, tassen, enzovoort! Het
bijzondere jaren ’30 pand is kleurrijk
en smaakvol aangekleed en voelt als
een huiskamer. Door de granieten
vloer, het schouwtje en antieke
aanrecht proef je de sfeer van
vroeger. Sonja weet precies wat er
in de winkel hangt en helpt je graag
om de allerleukste combinaties
samen te stellen.

‘In de
winkel
is ook
kunst en
curiosa te
vinden!’
Sonja Becker

Schokland 4
www.deroodemolen.nl

www.muurgedichtenalmelo.nl
24
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STADS
HART

Route naar het
Stadshart?
Scan de code met de
camera van je smartphone

HEBBUZ CONCEPTSTORE

HET KLOPPEND
STADSHART VAN
ALMELO

Hebbuz is een unieke,
eigentijdse en persoonlijke
cadeau-winkel voor elk wat
wils: zelfs ook voor de kleintjes
die graag iets voor papa en
mama of hun grootouders
willen kopen. Artikelen die
je nergens anders vindt, die
vind je wél bij Sharona, de
gepassioneerde eigenaresse
van Hebbuz die ook graag
met je meedenkt. Maar lekker
snuffelen om inspiratie op te
doen kan hier natuurlijk ook,
al zal het je moeite kosten om
niets te kopen.

‘Een unieke,
eigentijdse en
persoonlijke
cadeauwinkel’
Sharona Reints

Passage 6
www.hebbuzconceptstore.nl

Hier vind je de landelijke ketens
maar vooral ook de goede lokale
ondernemers. Een perfecte start van
je winkeldag in het hart van onze stad.
Met de warenmarkt op donderdag en
zaterdag, de Koornmarkt, de Galerij,
het Marktplein en het sfeervolle
Waagplein: alles in dit gebied leeft!
28
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BIJ DEEM
De winkel is vernoemd naar
eigenaresse Demi, die sinds
september 2018 deze winkel in
Almelo met veel plezier runt en
inmiddels ook een vestiging in
Deventer opende. Shop hier als
je houdt van trendy en mode.
Je zult hier zeker slagen voor
een mooie outfit en bijpassende
accessoires.

LEDEBOER RESTAURANT

RICK EN
ZIJN TEAM
ONTVANGEN
JE MET
OPEN
ARMEN

30

‘Bij Deem is
voor de
zelfbewuste
jonge vrouw’
Demi Hogelucht

Hagengracht 1
www.deemalmelo.nl

Gevestigd in de voormalige
Twentsche Bank in het centrum
van Almelo. Hoewel het gebouw
een statige indruk heeft is het
binnen gezellig en relaxed. Perfect
dineren in een oude bankkluis
raden wij je hier zeker aan!
Wierdensestraat 2
www.ledeboer-almelo.nl
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Waterpret bij de

bedriegertjes
Leuk voor de kinderen zijn de IJsvogels en de
bedriegertjes! Bij de IJsvogels is het altijd een
klein feestje. Op de stoepen van de Havenkom kun
je heerlijk zitten en van de zon genieten. Voor de
kleintjes is spelen met de bedriegertjes natuurlijk
heerlijk op warme dagen. Of liever de verkoelende en
wat kalmere stroom op het Waagplein? Voor kinderen
is het lastig om droog te blijven met al dat leuks,
zomaar midden in de stad.

TIP

TORINO
Chocolade! Koffie! Thee! Wacht, zei
iemand: ‘Chocolade?’ Inderdaad,
voor de beste chocolade van Almelo
moet je bij Torino zijn! Koffie, thee,
handgemaakte bonbons en alles
wat je je maar bij chocolade kan
voorstellen is hier te vinden. Met ook
nog eens een heel aardige familie in
de winkel. Moeder Wendy en dochter
Luna zetten graag een kopje thee of
koffie voor je.
Koornmarkt 27
www.torino.nl
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WATER
BOULEVARD

Route naar de
Waterboulevard?
Scan de code met de
camera van je smartphone

TIP

WATERBOULEVARD
JE VAART ER
LEKKER WEG
Het stadsgezicht van de toekomst met het prachtige
nieuwe stadhuis en het verbouwde oude stadshuis.
IJsvogels, bootjes op een schitterend wateroppervlak,
levendig en waterrijk. Van de kunstwerken langs het
water tot een mix van wonen en werken in de gebouwen
aan de kade. Hier is ruimte voor ontwikkeling.

36

Varen met een
echte sampan of de
Almelose praam?
Dat is even echt genieten
op het water van Almelo.
Sampan boeken? Bel Coen op
06-54966894. De praam boek
je op www.praamalmelo.nl.

De drijvende tuinen in het
water geven de gemetselde
kades een wat vriendelijker
aanzien. Let vooral ook op
de graffitimuur voor het
stadhuis, kunstenaars weten
hier regelmatig een ander
urban art werk op te toveren.
Op het water kan hier vrij
gerecreëerd worden: suppen,
kanoën, varen... hier is altijd
iets te zien.

Ontdek de
Almelose BN’ers
Naast de gratis exposities
over Almelo is de Almelose
Wall of Fame te vinden in het
Huis van Katoen en Nu. Ook is
het een Almelo Infopunt met
onder andere gratis routes.
37

TIP

Ooit was het de hoektoren van
een grote textielfabriek, en nu is
het de kleinste expositieruimte
van de stad. Openbaar en laagdrempelig. Veel mensen die het
Kunst-Torentje passeren zijn op
weg naar hun werk, de stad, of
het station. Mensen dus, die niet
zozeer op zoek zijn naar kunst.
De uitdaging voor de kunstenaar
is, om de mensen toch te laten
kijken. Is het gelukt met deze
expositie?
www.kunsttorentje.nl

NIELZ
Zeg je Nielz? Dan zeg je cheesecake!
De wekelijkse cheesecake-specials
moet je gewoonweg geproefd
hebben. Of die heel beroemde tosti
met chilisaus. Met een heerlijk
terras waar je lekker je kunt eten
en een fijne plek binnen met
gezellige hoekjes. Nielz is gastvrij en
laagdrempelig met een menukaart
waar je zeker iets van je gading kunt
vinden. Of dat nu voor een diner,
lunch of borrel is. Mét gratis uitzicht
op de IJsvogels in de Havenkom!
Marktplein 31
www.nielz.nl

WAAR GASTVRIJHEID EN
KWALITEIT SAMENKOMEN

KunstTorentje
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DOCK 19
Bij Dock 19 kun je puur genieten
in een gemoderniseerd pakhuis
of bovenop een boot in het water.
Met gebruik van een authentieke
houtskoolgrill bereiden zij de
allerlekkerste gerechten met
een karakteristieke smaak. Die
kun je dan binnen in het stijlvolle
restaurant opeten of bij mooi
weer op het terras aan dek van
de boot.

LET’S
(M)EAT AT
DOCK 19

Haven Noordzijde 19
www.dock-19.nl

RESTAURANT KRETA
‘Kom lekker
eten en
drinken.
Gewoon
genieten!’
Gabriël & Stefan Urucoglu

Een wel heel opvallende plek in
Almelo. Hier kun je heerlijk zitten
aan het water terwijl je een ouzo
drinkt onder de schoorsteen van
voormalig textielfabriek Scholco
& Co, die is namelijk gespaard
gebleven bij de sloop van het
complex. De keuken van Kreta is
gevestigd in de oude portiersloge,
deze staat er namelijk nog.
Klara Zetkinstraat 2
www.kreta-almelo.nl
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RONDJE
NOORD

Route naar
Rondje Noord?
Scan de code met de
camera van je smartphone

YES TOYS & MORE

RONDJE NOORD
BEKOORT
Rondje Noord zoals dit gebied liefkozend wordt genoemd,
wordt gevormd door unieke ondernemers. Het noordelijkste
puntje van de binnenstad, maar ook het warmste en
meest eigenzinnige puntje. Gedreven ondernemers met
kleinere speciaalzaken die niets liever doen dan hun deur
voor je openzwaaien om je op je wenken te bedienen. Met
bijvoorbeeld ambachtelijke broodjes, verrassende kado’s
of kledingadvies op maat.
44

Yes! Toys & More is een van de leukste en mooiste speelgoedwinkels van Nederland. Hier vind je baby en kleuter cadeautjes
die niet standaard bij de grote winkelketens liggen. Ook voor de
grotere jongens en meisjes is er van alles te vinden!
Oranjestraat 8
www.yestoys.nl

TIP
Hij bijt niet hoor!
Deze leeuw zit om het hoekje rustig te
wachten tot hij zijn bezoekers in de ogen
kan kijken. Gemaakt door PvCC, met in
gedachten het hotel dat hier vanaf 1905
decennialang aan de overkant van de
kruising actief was. Het hotel stond aan
de vroegere entree van de binnenstad.
De leeuw is te vinden aan het Schalderoi,
een kleine zijstraat van de Grotestraat.
45

Op zoek naar een eetbaar Almeloos
souvenir? Koop dan Almelose ruitjes bij de
Gilde Bakker. Deze worden met de hand
gemaakt evenals alle ambachtelijke broden
die er te koop zijn. Echt iets bijzonders, want
waar de meeste bakkers veel inkopen, wordt
hier écht alles zelf gemaakt. Dus ook de
koeken, het gebak en de broodjes. Bovendien
is de bakker zelf ook vaak in de winkel te
zien, altijd een goed teken.
Ootmarsumsestraat 28
www.degildebakkeralmelo.nl

EERLIJKE
INGREDIËNTEN,
PURE SMAKEN

DE GILDE BAKKER

MOON’S MODE
‘Samen
bepalen
we jouw
unieke
stijl.’
Simone Robers

Sinds oktober 2020 heeft Simone
Robers de deuren geopend van
haar modewinkel genaamd Moon’s.
Simone heeft jarenlange ervaring als
kledingstyliste in diverse winkels uit
de regio. Door middel van haar brede
kledingstijl en mensenkennis weet zij
heel goed hoe jij er op je best uit kunt
zien. En gewoon even rondsnuffelen
mag natuurlijk ook.
Oranjestraat 34
www.moonsmode.nl
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AMÉLIE

C’est Marcèl is een winkel
voor woonaccessoires, voor
creatievelingen die graag zelf iets
willen maken om hun huis te stylen
én voor mensen die een ander graag
verwennen met een mooi cadeau.
Kortom: een winkel die je niet mag
overslaan! Hier loop je niet met lege
handen de deur uit.
Ootmarsumsestraat 30
www.cestmarcel.nl

HIER LOOP JE NIET MET
LEGE HANDEN DE DEUR UIT

C’EST MARCÈL

Bij Amélie vind je prachtige designkleding
die te mooi is om nooit meer gedragen te
worden. Duurzaam, verrassend en altijd
iets bijzonders. Annet helpt je graag om
je eigen stijl met een bijzondere look
te vinden, ze kent elk kledingstuk. Hier
geen dertien in een dozijn stukken, maar
unieke kleding van luxere merken als
bijvoorbeeld Claudia Sträter, Calvin Klein,
Prada, Michael Kors of Karen Millen.
Molenstraat 23
www.ameliealmelo.nl
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LEUKE
TIPS
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In het Van der Valk Theaterhotel
vind je een theater met een zeer
gevarieerde programmering van
toegankelijk theater, met daarbij
mooie arrangementen om meteen
te blijven eten en slapen. In het
mini-cultuurpodium The Little Church
aan de Markstraat, kun je tot 23.00
uur genieten van allerlei soorten
live-muziek, om vervolgens nog na te
genieten in de Almelose horeca. Er is
een filmhuis in een zaal van Theater
Hof 88.

#KUNST#CULTUUR#MUZIEK
#THEATER#FILMHUIS#BIOS
#MUSEA#KUNSTHAL#PODIA
#GALERIE#EXPOSITIE#LIVE

CULTUUR
Voor de cultuurminnende bezoeker en inwoner
is er keuze genoeg: twee theaters, een filmhuis,
kleinschalige cultuurpodia, een Stedelijk
Museum, Kunsthal Hof 88, diverse galeries en
de kleinste expositieruimte van Nederland.

Altijd wat
te doen!

Daarnaast, letterlijk
daar-naast, staat aan de
Elisabethhof de Kunsthal
Hof 88 met exposities van
hedendaagse kunstenaars.
De geschiedenis van de stad
vind je in het Stedelijk Museum
aan de Prinsenstraat. Toch
liever naar een Hollywood
blockbuster? Je drankje wordt
tot in je stoel geserveerd bij
full service bioscoop Movie
Unlimited.
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WATER
Lopend door het centrum heb je al her en der
water gezien, de Waterboulevard, de Almelose Aa
en natuurlijk de Havenkom. Ook Huize Almelo heb
je in haar park zien schitteren. Maar de gemeente
Almelo kent nog veel meer water en groen,
bijvoorbeeld bij het Almelo Nordhorn Kanaal.
Ook De Doorbraak, een waterrijk natuurgebied
bij het dorp Bornerbroek is een wandel- of
fietsbezoek meer dan waard.
54

Heerlijk
fietsen
langs het
water
Er zijn gratis fietsroutes te
verkrijgen bij alle Almelo
Infopunten en mocht je geen fiets
bij de hand hebben dan kun je
makkelijk een comfortabele e-bike
of e-bakfiets huren bij Harings
Tweewielers. Ook kun je de
fietsroutes met een scootmobiel
of elektrische scooter van GOshare volgen. Kleine tip, bij het
huren van een fiets kun je meteen
een picknickmand regelen met
wat lekkers voor onderweg!
www.haringstweewielers.nl
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Ben je al tot de conclusie gekomen dat 1
dagje Almelo niet genoeg is? Dan doen we
hier wat suggesties voor een overnachting,
van bed en breakfast tot luxe hotelkamer.
Of gewoon lekker naar de camping?
Het kan in Almelo.

Nachtje slapen
in Almelo?
Scan de code met de
camera van je smartphone

56

Hotel Huis van Bewaring
B&B By Chantal
B&B De Bavinckshoeve
Preston Palace

BLIJF JE
SLAPEN?

Op een bijzondere plek slapen? Boek
een nachtje in de nor. In het Hotel Huis
van Bewaring kun je in alle luxe slapen
in een heuse voormalige gevangenis!
Bij het Van der Valk Theaterhotel kun
je meteen een theatervoorstelling
meeboeken. Of een nachtje in een B&B...
ook leuk! Wil je all-inclusive met een
indoor-kermis en tropisch zwembad,
dan kun je ook nog naar Preston Palace.
Liever kamperen? Dan kun je met je
camper op de camper-parkeerplaats
staan, aan de rand van de binnenstad
met uitzicht over het water. En als je een
eigen tent of caravan hebt ben je welkom
bij ‘t Grasbroek in Bornerbroek met een
grote recreatieplas voor de deur!

‘t Grasbroek

Overnachten
in de nor
of een B&B?

GA JE
MEE?
58

In Almelo
hoef je
je niet
te vervelen
In de bioscoop kun je vanuit je
stoel popcorn bestellen, wat
een verwennerij. Vooraf heerlijk
dineren bij Gastrobar 1910,
gevestigd in 1 van de mooiste
oude Jugendstil panden in de
binnenstad. Tapas bij Gaudí of
een lekker stoofpotje bij The
Shamrock? Goed idee! Voor een
avondje gezellig in een bruine
kroeg kun je naar Bar-Biertje, het
kleinste caféetje in Almelo. De
keuze is aan jou. We garanderen
je een gastvrije ontvangst en een
onvergetelijke avond.
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KOM
SPELEN
Wat is er leuker dan met de
kinderen genieten van al
het water in de stad.
Bijvoorbeeld op een supboard voor ouder-en-kind
of lekker waterfietsend bij
het Stadsstrand vanwaar je
tot aan de Havenkom kan
trappen. Het water brengt
je overal.
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In het centrum
spelen met de
natuur
In Doepark de Hagen speel je met alles wat in de
natuur te vinden is. Stokken, stenen, zand en water.
En dat op een steenworp afstand van de Grotestraat!
Bij IJscotheek Van Olffen sluit je de dag af met een
heerlijk verkoelend ijsje.
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UNIEK
INDIË

Op het Indiëterrein staat het Stadslab,
gevestigd in een oude textielfabriek van
Ten Cate. Hier kun je niet alleen lekker
eten in de Italiaanse trattoria van Jeroen,
maar ook waterfietsen huren om heerlijk
het water op te gaan! Ook vind je hier de
supschool van Louwrens, waar supplanken
te huur zijn. Erna uitpuffen op het
Stadsstrand en afkoelen op warme dagen.

Route naar het
Indiëterrein?
Scan de code met de
camera van je smartphone
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ALGEMENE INFORMATIE
Op www.uitinalmelo.nl vind je alle informatie
over Almelo en heel veel handige tips. Alle
parkeergarages, onze evenementen en informatie
over onze jachthaven en de camperplaats.

STADS
WINKEL

Bij de Stadswinkel kun je terecht voor de leukste
souvenirs, maar ook gratis wandelroutes,
fietsroutes, Heracles merchandise, een gezellig
gesprek, een pinautomaat en advies over de
plekken die je zou kunnen bezoeken in Almelo.
Loop dus gerust eens bij ons binnen, we helpen
je graag verder.
Route naar de
Stadswinkel?

Scan de code met de
camera van je smartphone
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HET WATER OP
Waterfiets, kano, sup board of een bootje huren? Het kan allemaal in
Almelo. Op www.vareninalmelo.nl vind je alle mogelijkheden.

OP DE FIETS
Door het centrum of binnen 5 minuten in de natuur? Op de fiets kan
het. Kijk op www.haringstweewielers.nl voor het huren van een
fiets, een e-bike of zelfs een e-bakfiets. Hoe leuk is dat!

FILM, THEATER & MUSEA
Huis van Katoen en Nu
www.vankatoenennu.nl
Bioscoop			
almelo.movieunlimitedbioscopen.nl
Stedelijk Museum Almelo
www.stedelijkmuseumalmelo.nl
Filmhuis			
www.filmhuisalmelo.nl
Theaterhotel 		
www.stadstheateralmelo.nl
Theater Hof 88		
www.hof88.nl
Kunsthal 		www.kunsthalhof88.nl
The Little Church 		
@cultuurpodiumthelittlechurch

RIJKE HISTORIE
Op www.erfgoedalmelo.nl ontdek je de rijke historie van de
binnenstad van Almelo. Loop ook eens de Erfgoedroute!

VOLG ONZE SOCIALS

Wat ga jij doen in Almelo?
Bekijk het op www.uitinalmelo.nl

