
  MUSEUMnieuws 
nummer 35                                     augustus 2018 
 

 

www.stadsmuseumalmelo.nl 

 
 

 
 

Met een juk emmers water sjouwen tijdens het 
educatieproject Graads en Gerdien. 

 
 



Waarde vrienden van het Stadsmuseum Almelo 
De wisseltentoonstelling Couture in Twente, kleding voor vrouwen met geld 
en smaak  werd geopend in juni door Hellen van Rees. Zij is een bekend 
ontwerper uit onze streken, maar met internationale faam en heeft meer 
hits op internet dan bijvoorbeeld de burgemeester van  Almelo. Je hoeft 
werkelijk geen vrouw te zijn om de creaties, die directeur  Riet Strijker 
bijeen heeft gebracht, te waarderen. Niet alleen wordt teruggeblikt naar het 
verleden, maar ook is er een knipoog naar de toekomst met een verhaal 
over duurzame kleding en tot wat voor creatieve vondsten dat kan leiden. 
Deze zomer zijn er ook in augustus  tal van workshops, die Almeloërs en 
zeker ook bezoekers van buiten kunnen verleiden tot een bezoek aan de 
historische opstallen van ons fraaie museum. Bijvoorbeeld  die over de 
Bibberspiraal, een kunstige robot en de Shell zoutwaterauto of de 
iStopMotion: komt dat zien1...... 
Ook weten steeds meer groepen  de weg naar het Stadsmuseum te vinden, 
zoals bijvoorbeeld het sigarengenietschap “ de Dampkring ', maar die 
komen met sigaar niet verder dan de beeldschone binnentuin. De broeders 
van La fraternite zullen een zomeravond  mijmeren over de geschiedenis 
van onze stad en lokale service clubs en een groep notarissen zullen 
volgen. 
Zoals reeds eerder gemeld is het Stadsmuseum ook een prima plek om 
eens je verjaardag te vieren. Vrienden van het museum genieten daarbij 
voordelen, zodat een partijtje niet veel duurder is dan thuis, maar dan nu in 
een historische omgeving die uw gasten niet snel zullen vergeten: proost! 
Als laatste dit jaar is er een project om leerlingen van het Noordik College 
hun kunstzinnige uitingen te laten exposeren in ons museum. We 
verwachten daar veel van met name ook, omdat grote aantallen trotse 

vaders, moeders, opa en grootmoeders, oom, tantes en neven 
plus hun buren dan een keer het Stadsmuseum van binnen 
zien. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kees Blok 
Voorzitter Stadsmuseum Almelo 

 
Graads en Gerdien 
Zo’n 150 kinderen van 4 basisscholen uit Almelo hebben dit jaar 
meegedaan aan het educatieprogramma Graads en Gerdien. Het verhaal 
gaat over twee kinderen die zeker 100 jaar geleden in Almelo woonden en 
de leerlingen mochten zelf de werkjes doen, die ze in het verhaal en in de 
lessen hebben gehoord. Daarna kregen ze nog een korte rondleiding door 
het museum. Zie volgende foto’s. 
  

 



 
 
  

 



Lezing vreemde voorwerpen 
Christel Burghoorn is beeldend kunstenaar en zij liet ons op 20 februari met 
andere ogen naar onze eigen vreemde voorwerpen kijken. Het was een 
geestige en fantasievolle avond. 
Deze lezing was in het kader van Wastattan en een samenwerkingsproject 
met Tetem/Roombeek. 

 
Workshop Draisma 
Ook in samenwerking met het Expertprogramma van Tetem/Roombeek 
Enschede, waren we in staat Eibert Draisma een workshop te laten geven.  
De voorwerpen in de expositie Wastattan 
konden allemaal bewegen, al hadden we bij 
sommige van deze voorwerpen geen idee met 
welk doel. 
De workshop van Eibert ging over het zelf 
maken van bewegende voorwerpen, die ofwel 
nuttig zijn of gewoon grappig. Doel van zijn 
workshops was dat mensen op ideeën werden 
gebracht, de fantasie geprikkeld werd en dat 
men geïnspireerd raakte. 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 was die avond plek voor 15 personen en mede dankzij de folder van 
Tetem Expertprogramma, waren die er ook. Zoals gewoonlijk, de 
meerderheid van ver buiten Almelo. Wat ís dat toch?! 
Met soldeerbouten, ledjes en printplaatjes werd een -knipperfrotje- in elkaar 
geknutseld. Vreemd maar werkend, net als de voorwerpen in de expositie. 
 
Lezing Schilderijen 
Op 25 mei gaf kunsthistorica Miranda Nieuwenhuis een interessante lezing 
over de schilderijen in ons bezit. Met name rond 1900 is Almelo opvallend 
vaak geschilderd door kunstenaars van naam.  
Het verhaal van Miranda ging over de traditie waarin schilders van naam 
als bijvoorbeeld De Grijs, Van der Aa, Retèl, Moll en Brugman stonden. Ze 
waren op de hoogte van de diverse stromingen en ontwikkelingen in de 
schilderkunst en ontwikkelden zich daardoor. Zij legden stad en omgeving 
vast in de wat losse stijl van de Haagse school. En hoe keek men naar de 
stad? Van geromantiseerd beeld van een schuit in het kanaal tot een beeld 
van de industriële werkelijkheid van schoorstenen en bedrijvigheid.   
 

 



Miranda Nieuwenhuis Hoekstra (47), komt uit Hengelo (Ov) en studeerde 
Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Utrecht. Met 
haar bedrijf Parels uit de kunst geeft zij diverse lezingen en cursussen 
kunstgeschiedenis. 
 

Tip 
Lieve vrienden van het Stadsmuseum. Activiteiten zoals bovengenoemd 
staan ook open voor u hoor. En inderdaad soms vragen we daarvoor een 
kleine bijdrage. Maar kom op, 4 euro voor een leuke avond mét koffie en 
een koekje…..waar vindt u dat nog?!. 
Ik raad u aan om regelmatig onze website en facebook te bekijken om op 
de hoogte te blijven, dan kunt u zich bijtijds aanmelden. 
 

Noodweer bij museum 
Op 31 mei was er noodweer in grote delen van Overijssel. Ook Almelo en 
ons museum ontkwamen er niet aan. De Korte Prinsenstraat stond 
helemaal blank en zelfs de stoep stond onder water, tot aan de 
museummuur toe. Gelukkig bleef het in het museum droog. 
Gedonder in de glazen. Dit spreekwoord kennen we allemaal wel. Ons 
donderglas liet duidelijk zien dat er een laag luchtdrukgebied was. Het  

 

 



water in het tuitje, dat 
normaal gesproken 
ongeveer gelijk staat met 
het niveau in het reservoir, 
stond nu tot bovenaan en 
liep er nog net niet uit. 
Hoge luchtdruk zorgt ervoor 
dat het water wordt 
teruggedrongen in het 
reservoir. Dit is zeg maar 
de voorloper van de 
barometer. 
 

Workshops Twentse 
Zomer Maak Plaatsen 

Stadsmuseum Almelo doet 
in augustus mee aan gratis 
workshops. 
In de eerste week van juni 
vond de kick-off van de pre-
pilot de Twentse 
Maakplaatsen plaats. In dit 
programma worden 
vrijwilligers van musea, 
regionale lab’s en 
bibliotheken getraind in het 
werken met hedendaagse 
maaktechnieken. Deze 
vrijwilligers verzorgen 
vervolgens zomervakantie 
workshops in heel Twente: 
Ozobot, iStopMotion, 3D 
Pennen, Zoutwaterauto, 
Protopiper, Bibberspiraal en 

meer! Zo wordt een programma aangeboden waarmee kinderen en 
jongeren zich kunnen ontwikkelen tot verkennende, ontdekkende en 
creatieve burgers. 
In het kader van de Twentse Maakplaatsen vinden er deze zomer 
verschillende workshops plaats voor kinderen en jongeren in Almelo, 
Dedemsvaart, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hengelo en Nijverdal! 
Kijk op onze website onder Actueel voor het programma. 
De Twentse Maakplaatsen is een initiatief van de Universiteit Twente, ROC 
van Twente en Tetem. 

 

 



Agenda 
Expositie Couture in Twente (04-05-2018 t/m 18-08-2018) 
Nog 2 weken: 150 jaar bijzondere kleding van vrouwen met geld en goede 
smaak. 
Modieuze dameskleding uit eigen bezit, aangevuld met kleding uit de 
collectie van museum TwentseWelle en van particulieren. Twentse chic. 
Van een tuniek van tule en gitten uit 1916 en een middagjapon van Ferry 
Offerman uit 1960 naar de kleding van vandaag. Verschillende accessoires 
zoals waaiers met o.a. reclame van Bally Shoes, Galeries Lafayette en 
Veuve Cliquot. Evenals poederdozen uit de eerste decennia van de 20e 
eeuw en modern weefwerk. 
Ook gaat de expositie in op de manier waarop we met kleding omgaan. 
Denken we daar over na? Biologisch? Kinderarbeid? Werkomstandig-
heden? Hergebruik? Recyclen? 
 
Twentse Zomer Maak Plaatsen (13 t/m 15-08-2018 en 20 t/m 22-08-2018) 
Workshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar, waarbij techniek centraal staat. 
Toegang voor kinderen is gratis. Meer info op onze website onder Actueel. 
 
Expositie Berry Brugman (10-09-2018 t/m 14-10-2018) 
Een Almelo’s samenwerkingsproject n.a.v. het feit dat de heer Van der Kolk 
een boek schrijft over het kunstenaarsechtpaar Berry en Janny Brugman-de 
Vries. In het Stadsmuseum zijn werken te zien met de stad Almelo als 
onderwerp. 
 
Lezing waaiers door drs. Miranda Nieuwenhuis (26-09-2018) 
Het verhaal, de geschiedenis, van onze eigen collectie reclamewaaiers. De 
avond begint om 20.00 uur. 
Toegang 5 euro. Donateurs gratis. Museumkaart niet geldig. 
Opgeven via mail info@stadsmuseumalmelo.nl of telefoon 0546-816071. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
Kom erbij (27-09-2018 t/m 06-10-2018) 
Dit is een samenwerkingsproject van de partners van het Cultuurplatform 
Almelo (Bibliotheek, Hof 88, Kaliber, Theaterhotel, Stadsmuseum), het 
Armoedepact en de Sociale instellingen in de gemeente Almelo.  
Het thema van deze week is: Ontmoetingen mogelijk  maken en sociale 
contacten stimuleren. 
Op dinsdag 2-10, woensdag 03-10 en vrijdag 05-10 is er voor de mensen 
die zich daarvoor opgeven, inloop met kopje koffie en rondleiding door de 
expositie van Berry Brugman. 
Opgeven via mail info@stadsmuseumalmelo.nl of telefoon 0546-816071. 
 



Theater en Route (29-09-2018) 
Cabaretier Marco Lopez treedt op. Vouchers te verkrijgen via de 
Bibliotheek. 
 
Back to the Sixties (29-10-2018 t/m 18-11-2018) 
Naar aanleiding van de Almelose muziekscene uit de 60-er en 70-er jaren 
laten wij de uitingen van die tijd zien d.m.v. kleding, affiches, etc. 
Dit is een samenwerkingsproject met Huis van Katoen en Nu, waar vooral 
optredens zijn gepland. 
In het kader hiervan is in het Stadsmuseum op 7 november om 20.00 uur  
een bijzondere avond gepland waarop de 60er jaren cultfilm -Fahrenheit 
451- wordt besproken. 
Hiervoor worden drie sprekers uitgenodigd: 
-Een filmkenner die de achtergrond van de film verteld en stukjes uit de film 
toont. 
-Kees de Groot, kunstenaar, die vooraf de film heeft bekeken en een 
beschouwing geeft over hoe de normen en waarden in de samenleving zijn 
veranderd. Hoe zou deze film nu gemaakt zijn? Tegen welke geldende 
waarden en normen lopen hedendaagse kunstenaars aan? En wat moet je 
er mee als kunstenaar. 
-Peter-Paul Verbeek, filosoof, die vooraf de film heeft bekeken geeft een 
beschouwing over hoe de technische mogelijkheden in de samenleving zijn 
veranderd. Welke verschillen er zouden zijn als de film nu gemaakt zou zijn. 
Hoe zou deze film er nu uitzien als deze gemaakt zou zijn in de tijd van nu?   
Toegang 5 euro 
Donateurs gratis 
Museumkaart niet geldig 
 
Kunst van het Noordik (werktitel) Van 30-11 t/m 08-01 2019        
Een samenwerking met kunstklassen 5 Havo-VWO van het Noordik. (In 
ontwikkeling)  



 

 

 

Expositie Couture in Twente 

Stadsmuseum Almelo 
Bezoekadres: Prinsenstraat 13, 7607 JC Almelo 
Postadres: Korte Prinsenstraat 2 
7607 JB  Almelo 
Tel. 0546-816071 
www.stadsmuseumalmelo.nl  
info@stadsmuseumalmelo.nl 
www.facebook.com/stadsmuseumalmelo.nl 
https://twitter.com/museumalmelo 
 
Openingstijden 
Woensdag t/m zondag 
van 13.00 – 17.00 uur 
 

 
 

 

   

Dagelijks Bestuur 
Voorzitter: 
Mr. C.H. Blok 
 
Secretaris: 
Mr. P.L. Alers 
 
Penningmeester: 
J. de Heer 
 

Lid van verdienste: A.J. Morsman 
Erelid: S.L. Dronkers 


