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Voorwoord
De lente breekt aan, nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en het
Stadsmuseum veert mee met het mooie weer. Het bestuur ziet graag het
aantal bezoekers per jaar stijgen naar 7000, dat is wel pittig, maar het gaat
ons ook lukken. De donateurs – we noemen ze liever Vrienden – van het
museum, spelen daar een belangrijke rol in. U bent het Stadsmuseum
toegedaan en wil dat wellicht ook graag met Uw familie, vrienden en
bekenden bezoeken. Het is ons immer een eer U te ontvangen.
We zijn 2018 mooi begonnen door de verwerving van een manshoog
portret van de heer Peter Elbertse, indertijd wethouder Partij van de Arbeid
te Almelo. Voorts kregen we aquarellen van de hand van mevrouw
Geertruida Catharina Gorter geb. ten Cate-Hoedemaker, die leefde van
1828 tot 1907. Ze schilderde vooral bloemstillevens van zelf gekweekte
bloemen uit haar tuin rondom Huize Friso. Het werk van Geertruida Gorter
bleef altijd in kleine kring in Twente bekend en hing bij velen in deze streek
aan de muur. In 1997 werd een tentoonstelling aan haar gewijd in ons
Stadsmuseum.
Wij geven om onze Vrienden en daarom hebben wij U uitgenodigd op onze
Vriendendag op 7 april. Daar vertellen we U over onze plannen en welke
mooie en interessante objecten we hebben kunnen toevoegen aan de
collectie. Vertel dus dit verhaal aan uw vrienden en kennissen
en nodig ze uit eens mee te gaan voor een onderhoudende
middag in ons mooie Rechtershuis annex Latijnse School: ze
zullen U dankbaar zijn en wij trouwens ook.
Kees Blok
Voorzitter Stadsmuseum Almelo

Studio 15 on tour
Tijdens het samenwerkingsproject met de culturele partners (Theaterhotel,
Theater Hof 88, Kaliber, Bibliotheek, Stadsmuseum Almelo) gebeurde er
van alles met jongeren, muziek en theater. In het Stadsmuseum waren
verschillende optredens en hebben de jongeren de expositieruimte ingericht
met hun eigen spullen: kleding, spellen, make-up, dat wat ons iets vertelt
over jongeren anno 2018. Zie de volgende 3 foto’s.

Sofie Timmerrije en Lesley Overink

Anika Van Driel

Big Bang

Boekenmarkt
Zaterdag 3 maart was er op onze
Speelzolder een Boekenmarkt. In
onze boekencollectie zijn nogal wat
dubbele exemplaren. Deze werden
op de Speelzolder van het
Stadsmuseum Almelo te koop
aangeboden. Het ging om de
volgende categorieën: Twente,
Twentse industrie, Overijssel, taal,
kunst, Duitstalige boeken en
diversen. Tientallen
geïnteresseerden hebben een
bezoekje gebracht en een behoorlijk
aantal boeken kon worden verkocht.

De spelende mens
Workshop Eibert Draisma 11-04-2018
Eibert is ontwerper, uitvinder en kunstenaar. In zijn atelier werkt hij aan tal
van bijzondere producten: wijnglaslampen, zingende kamerplanten of een
computergestuurde nachtegaal. Eibert is de homo-ludens, de spelende
mens bij uitstek: “Door te spelen met
uiteenlopende mogelijkheden hoop ik
mensen te inspireren om dat ook te gaan
doen, zodat we spelenderwijs de wereld
kunnen verbeteren.”
De voorwerpen in de expositie kunnen
allemaal bewegen, al hebben we bij
sommige van deze voorwerpen geen idee
met welk doel. De workshop van Eibert gaat over het zelf maken van
bewegende voorwerpen, die ofwel nuttig zijn of gewoon grappig. Mensen
worden op ideeën gebracht, de fantasie wordt geprikkeld en ze raken
geïnspireerd. De gebruikte materialen hebben te maken met duurzaamheid.
Hoe vaak komt het niet voor dat dingen en/of onderdelen zonder erbij na te
denken worden weggegooid.
Er is een middagprogramma voor kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar en
er is een avondprogramma voor volwassenen.
Middagprogramma:
Tijd 15.00-17.00 uur voor kinderen van 10 tot 14 jaar (max. 15 deelnemers)
Toegang: Kinderen 13-18 jaar € 2,50 (kinderen t/m 12 jaar gratis)
Avondprogramma:
Tijd 20.00-22.00 uur workshop voor volwassenen (inloop vanaf 19.30 uur)
Toegang: € 4,00 (ook voor Vrienden van het Stadsmuseum en
Museumkaarthouders)

Model watertoren Wierdensestraat
Op de voorpagina ziet u een foto van het model van de watertoren, die van
1893 tot 1962 aan de Wierdensestraat heeft gestaan. Dit model (schaal
1:30) is in de jaren 90 gemaakt door Louis Lammers. Hij heeft er twee jaar
over gedaan om met bij elkaar gescharreld materiaal dit model te maken.
Van stukjes schuurpapier maakte hij bijvoorbeeld de bakstenen in de muur.
Niet alleen de buitenkant, ook de binnenkant is nagebouwd. Tot aan de
bankschroef op de werkbank toe. Het anderhalve meter hoge model met
binnenverlichting is nu te bezichtigen in onze kamer Water: lasten en
lusten.

Meer info over de historische watertoren vind u op de website die bij onze
touchscreentafel hoort: http://almelo.erfgoedopdekaart.nl/water/watertoren1e-wierdensestraat/pointofinterest/detail.
Binnengekomen schilderijen
Onlangs zijn een
aantal
schilderijen
binnengekomen
waarvan wij u er
hieronder enkele
laten zien.
Hiernaast een
portret van Peter
Elbertse. Met
onderbrekingen
was hij van 2002
tot 2014 lid van
de gemeenteraad. Hij heeft
veel betekend
voor kunst en
cultuur in Almelo.

Peter Elbertse

Het schilderij links is een
portret van de heer
Veenstra, van de
gelijknamige Dansschool
Veenstra, aan de
Sesastraat. Deze
dansschool is op 22
december 2017 na ruim
80 jaar gesloten.
Zie ook foto op laatste
pagina.

De heer Veenstra

Expositieoverzicht
Wastattan (17-02-2018 t/m 14-04-2018)
De mensen die in het depot werken komen nog regelmatig voorwerpen uit
ons eigen bezit tegen waarvan we eigenlijk niet goed meer weten waarvoor
ze ooit gemaakt zijn. Sommige boerengereedschappen bijvoorbeeld, of dat
van ambachtslieden. Wat zien we eigenlijk? Hoe werkte dat? Het publiek
mag het juiste antwoord raden. In 2004 heeft het Stadsmuseum Almelo ook
al eens een dergelijke expositie gemaakt met dezelfde titel. Aan deze
expositie hangt een samenwerkingsproject met Tetem Enschede.
Couture in Twente (04-05-2018 t/m 18-08-2018)
150 jaar bijzondere kleding van vrouwen met geld en goede smaak.
Berry Brugman (11-09-2018 t/m 20-10-2018)
Een Almelo’s samenwerkingsproject met o.a. Indigo en Stadspromotie
Almelo n.a.v. het feit dat de heer Van der Kolk een boek schrijft over het
kunstenaars-echtpaar Berry en Janny Brugman. Het Stadsmuseum laat
een collectie op Almelo geïnspireerde schilderijen zien, waaronder ook
personen zoals Pulle van Laar.

Dansschool Veenstra, destijds (1972) hoek Tuinstraat-1e Sligtestraat
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