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Restauratie schilderij

Na 2 maanden van restauratie is het schilderij Zicht op de haven
(175 x 110 cm) van de kunstschilder C.J. van der Aa weer terug in
het museum. Restaurateur John Polder en zijn dochter Sasja uit
Borne hebben de vernislaag schoongemaakt en een groot deel van
het linnen hersteld. Het schilderij is te bezichtigen bij de entree van
het museum.
Stillevens en landschappen
Een paar foto’s van onze huidige tijdelijke expositie. Zie het
expositieoverzicht aan het eind van dit nummer voor meer info.

Het Verzet Kraakt
Dat is de titel van een theaterstuk dat in september wordt uitgevoerd.
Het gaat over de grootste bankroof aller tijden op een filiaal van de
Nederlandsche Bank in Almelo tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dinsdag 28 februari was deze groep mensen (zie volgende foto)
aanwezig in de Expositiezaal van het museum. Laurens ten Den
(bekend van de RTV Oost soapserie Van Jonge Leu en Oale Groond)
praat college en management Gemeente Almelo bij over de regionale
musical Het Verzet Kraakt. In zes gemeenten zijn exposities te zien met
betrekking tot deze bankroof. In ons museum is hierover vanaf 12 mei
een expositie te zien.

Het Verzet Kraakt

Graads en Gerdien
Het is weer de tijd van het jaar. De erfgoededucatieweken.Voor ons
betekent dat: veel scholieren over de vloer. Met het programma
Graads en Gerdien hebben we een interessant thema voor de
groepen 5 en 6 van het basisonderwijs en het speciaal
basisonderwijs. Het is een bijzonder populair programma.
Het verhaal gaat over twee kinderen die zeker 100 jaar geleden in
Almelo woonden: Graads en Gerdien. Hoe leefden ze? Waar
woonden ze? Gingen ze naar school? Moesten ze meehelpen in de
huishouding? Hoeveel verdiende hun vader in de fabriek?
Naar de basisscholen, die zich voor dit programma hebben
aangemeld, gaat een tas met taal- en rekenopdrachten,
geschiedenislessen en allerlei ander materiaal.
Op een afgesproken dag gaan de klassen eerst naar de Bibliotheek
waar ze van de verhalenverteller Stan Fritchy de geschiedenis van
Graads en Gerdien horen.

Weven

Daarna komen de kinderen naar het Stadsmuseum waar ze zelf de
werkjes doen, die ze in het verhaal en in de lessen hebben gehoord.
Er zullen dit jaar zeker 500 kinderen aan dit project deelnemen. En
dat betekent vooral veel plezier maar ook een enorme inzet van
onze vrijwilligers!
Riet Strijker

Stoel in de was zetten

Expositieoverzicht:
Stillevens en landschappen (18-02-2017 t/m 15-04-2017)
Wij tonen u een deel van een groot aantal schilderijen uit ons depot.
Een collectie die zeer de moeite waard is. Voor deze expositie zijn
werken gekozen met als thema stillevens en landschappen. Er is
werk te zien van bekende kunstenaars als Van der Aa, Coster,
Beeling, de Grijs en Gorter. Maar ook werk van minder bekende
schilders zoals Vixseboxse en Isselburg.
Het Verzet Kraakt (12-05-2017 t/m 29-07-2017
Tijdens de 2e Wereldoorlog werd de Nederlandsche Bank in Almelo
beroofd door 8 verzetsmensen. Buit ruim 46 miljoen gulden.
Meer info over het evenement zelf vindt u op www.hetverzetkraakt.nl

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