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Nieuwe voorzitter
Sedert begin 2011 wonen mijn vrouw en ik in Almelo. Eerst op
landgoed de Bellinckhof en sedert 2013 op landgoed Huize Almelo.
Hoe is dat zo gekomen?
Geboren te Rotterdam Hillegersberg in 1950 uit ene familie van
dominees en kooplieden, woonde ik achtereenvolgend in Ermelo,
ging op het gymnasium te Amersfoort, verhuisde naar het kasteel
van Breda, waar de Koninklijke Militaire Academie is gevestigd en
begon mijn militaire loopbaan bij de huzaren van Boreel op ' t Harde:
ik commandeerde uiteindelijk honderd huzaren met zeventien
Centurion tanks. Ik begeleidde ook eens te paard – men is huzaar
op niet – de koningin op prinsjesdag.
Ik studeerde in 1984 af aan de rijksuniversiteit te Utrecht bij de
vermaarde Prof Crince le Roy - hij schreef een boekje over de
'vierde macht': de ambtenaren – met als specialisatie constitutioneel
recht.
Toen kwam ook een einde aan het spannend jongensboek de
cavalerie en ging ik naar de zeer serieuze militair juridische dienst
met als specialiteit het humanitair oorlogsrecht. Toen de krijgsraden
werden opgeheven werd ik benoemd tot rechter plaatsvervanger bij
de arrondissementsrechtbank te Utrecht.
Als militair officier werd ik uitgezonden naar de Joegoslavische
burgeroorlog in 1992, waar ik president Tudjman en generaal Mladic
- geen nette heren – ontmoette en later naar Sarajevo in 2002 waar
ik samen met anderen de defensie nota voor Bosnie Hercegovina
schreef.
Sedert 1998 werkte ik voor het departement van defensie in Brussel
bij de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk bij NAVO
en in Wenen bij de OVSE, waar ik in 2005 afzwaaide als kolonel op
rust.
Mijn vrouw en ik gingen wonen in Normandie, Frankrijk.
Vervolgens werd ik benaderd om als consultant leiding te geven aan
justitiële projecten in Litouwen, Vilnius en Palestina, Ramallah. Dat
waren mooie projecten, die ons in staat stelden ons huis – een

monument – in Normandië uit 1607 te restaureren. Het leven is goed
daar tussen de appels, de calvados en fraaie kazen.
Naast veel tijd te besteden aan het lezen van boeken – Almelo heeft
een zeer mooie stadsbibliotheek – en het luisteren naar loodzware
klassieke muziek – Bruckner, Mahler en Shostakovich - heb ik een
voorliefde voor oude gebouwen en geschiedenissen. Het was
daarom een prettige verrassing, dat ik werd gevraagd toe te treden
tot het bestuur van de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo.
Almelo mag zich
gelukkig prijzen met
zo'n schitterend mooie
oude Latijnse school,
waar het
Stadsmuseum is
gevestigd. Dat
museum is een
bruisend gebeuren met
honderden donateurs
en meer dan dertig
toegewijde en zeer
capabele vrijwilligers.
Dat ik daar als
voorzitter mijn best
voor mag doen,
beschouw ik als een
buitenkans.

Foto mr. Cornelis H. Blok

Mijn drie kleinkinderen
van 8 en 9 jaar zijn er
al op bezoek geweest
en hebben zich er erg
vermaakt: ik nodig U
ook uit met kinderen en
vrienden ons te
bezoeken.
mr. Cornelis H. Blok

Tuinonderhoud Eshuis
Eshuis Hoveniers sponsort het Stadsmuseum middels tuinonderhoud. Al jaren ziet onze binnentuin en de directe omgeving van
het museum er dan ook heel mooi uit. Daar zijn wij erg blij mee en
de tuin is vaak een aangename groene en rustgevende verrassing
voor onze bezoekers.

Oproep klassenfoto’s
Op de speelzolder van het museum is het voor bezoekers binnenkort
mogelijk om foto’s van schoolklassen van Almelo op te zoeken.
Daarvoor is een speciaal programma ontwikkeld waarmee je op
verschillende manieren kunt zoeken: naam leerling, naam school,
klas, jaartal. Om de database te vullen kunnen we nog best veel
foto’s gebruiken. U kunt deze aan ons afgeven om te scannen
waarna u ze weer op kunt halen. U mag ze natuurlijk ook zelf
scannen, liefst op 300 dpi, en dan naar ons mailen of via
www.wetransfer.nl als de bestanden voor de mail te groot zijn.
Graag ontvangen wij de bijbehorende gegevens zoals naam school,
jaartal, klas en namen leerlingen.
Zoektocht voor kinderen
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen nu aan de hand van een vragenboekje
een zoektocht door het museum doen om bij de 32 vragen de juiste
antwoorden te vinden. De eerste reacties van de kinderen zijn erg
positief.

Opening expositie Heracles!
Vrijdag 28 oktober was de officiële opening van de expositie over
Heracles. Na een welkomswoord van onze voorzitter Kees Blok
werd het woord gegeven aan de voorzitter van Heracles, Jan Smit
en hij heeft als openingshandeling een gesigneerde bal in de vitrine
gelegd. Zie foto voorpagina.
Onderstaande foto’s geven een impressie van wat er te zien is.

Expositieoverzicht:
Heracles! (29-10-2016 t/m 21-01-2017)
De expositie over de Almelose voetbalclub Heracles schetst in korte
heldere verhalen een beeld van de club opgericht in 1903. Een
dwarsdoorsnede zo u wilt. Over hoe het begon, over de supporters,
de iconen en successen. Er zijn bijzondere dingen te zien zoals de
maquette van het stadion aan de Bornsestraat en natuurlijk de
kampioensschaal van het seizoen 2004-2005.
Stillevens (werktitel) 03-02-2017 t/m 15-04-2017
Uit eigen bezit worden werken tentoongesteld.
De grootste bankroof (03-06-2017 t/m 29-07-2017
Tijdens de 2e Wereldoorlog werd de Nederlandsche Bank in Almelo
beroofd door 8 verzetsmensen. Buit 46 miljoen gulden.

Teksten en foto’s in deze uitgave: Alfons Spoler (tenzij anders vermeld)

Te zien in de expositie Heracles!
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