In de ban van de Ararat

1 november 2022 tot en met 30 april 2023
Als comité van de stichting Stedenband Almelo-Ejmiatsin
willen wij jullie kennis laten maken met de Armeense
geschiedenis en cultuur. Dit doen we door jullie de komende
zes maanden mee op reis te nemen. Doen jullie mee? We
starten met een replica van de Ark van Noach op de Oude
Veemarkt in Almelo. De komende maanden zijn diverse
tentoonstellingen over Armeense kunst, boeken, klederdracht,
dans en muziek te bewonderen.

#ArkinAlmelo

1 november 2022 tot en met 30 april 2023
Op de Oude Veemarkt in Almelo is een ware
blikvanger te bewonderen. De Ark is gebouwd door de
broers Maxim en Nicolai Romashuk – Stichting Armenia.
De Ark op de veemarkt is 8x3,5x3,5 meter.

Almelo, een stad met veel gezichten en een stad met karakter. Een tikkeltje eigenzinnig,
gesierd met de Twentse nuchterheid en zeer gastvrij. Ontdek bijzondere winkels, mooie
historische en fraaie moderne plekjes en smaakmakende horeca.
Bekijk www.uitinalmelo.nl voor alle praktische informatie en de leukste tips. Of loop langs
de stadswinkel. Hier vind je de Almelo city guide, wandel- en fietsroutes, folders en
unieke streekproducten.
Stadswinkel Almelo Promotie
Grotestraat 118
7607 CW Almelo

Dierentocht

1 november 2022 tot en met 30 april 2023
De dierentocht is onderdeel van het
project #ArkinAlmelo. Voor de dierentocht
ga je met het hele gezin in de binnenstad
van Almelo op zoek naar 12 dieren die mee
moeten in de Ark. Doe je mee?

Dagje Almelo?

!
Kids tip

De Dierentocht

van de Ark van Noach
Een zoektocht door de stad van Almelo naar 12 dieren
die in de Ark van Noach horen.

www.uitinalmelo.nl

#ArkinAmelo
project van Stichting Armenia

Een leuk
gezinsuitje!

Dierentocht van de
Ark van Noach
Help je me mee
alle dieren te vinden?
Puzzel #ArkinAlmelo
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De bestuursleden van de Stichting Stedenband Almelo-Ejmiatsin
hebben de Ark van Noach naar Almelo gehaald en willen jullie kennis
laten maken met het verhaal van Noach. Dit gaan ze doen aan de hand
van een speurtocht. Doen jullie mee? Help ons om alle dieren te vinden.
De dieren gaan samen met ons naar een nog onbekende plek. Ze moeten
binnen zijn voordat het begint te regenen. Want daarna stopt het
regenen niet meer.

Er zijn 12 dieren te vinden in de binnenstad van Almelo. Aan de hand van deze speurtochtkaart ga je op zoektocht. Als je ze allemaal hebt verzameld vormen deze dieren samen
een woord. Kom dan terug naar de Ark van Noach en maak een foto van de Ark. Plaats de
foto op social media met #ArkinAlmelo en #-antwoord (van de puzzel) en maak kans op
een leuke prijs.
Veel plezier en tot straks.

zoek
tip!

Het eerste dier is te vinden in de Ark. De andere dieren vind je in de etalage op de
ruiten van verschillende winkels en horecagelegenheden.

