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Waarde vrienden van het Stadsmuseum Almelo
Bij het naderen van de eindejaarsperiode kan menigeen de neiging niet
onderdrukken om nog eens te mijmeren wat we in 2018 hebben
gerealiseerd van de mooie voornemens aan het begin van dit jaar.
In ons Stadsmuseum hebben we het afgelopen jaar niet alleen een serie
geslaagde wisseltentoonstellingen gehad - dat is nu geschiedenis - maar
ook kregen we nieuwe aanwinsten voor onze collectie. Die kunt U allen
bekijken in de tentoonstelling die nog loopt tot 25 november a.s. Daarna zal
een groot gedeelte van deze voorwerpen weer in het depot verdwijnen.
En daarbij zitten bijzondere stukken zoals een manshoog portret van een
baardig raadslid van de gemeente Almelo, Peter Elbertse, tot een pyrogene
waarmee zwavellucifers konden worden aangestoken.
Wanneer U als Vriend maar even in de gelegenheid bent, zou een kort
bezoekje om van de nieuwe stukken te genieten U veel plezier opleveren.
Vanaf 1 december wacht ons nog iets spannends. In samenwerking met
CSG Het Noordik is de expositie -Twente 360° - samengesteld, waarin
leerlingen van Havo5 en VWO5 onderzoek hebben gedaan naar hun
persoonlijke visie ten aanzien van de Twentse cultuur. Aan deze kunst
wordt op dit moment nog druk gewerkt. Met plezier zullen we deze kunst
tentoonstellen en ervan genieten, samen met de klasgenoten, vaders,
moeders, opa’s en oma’s, en ieder die er maar belangstelling voor heeft.
Het wordt verbazingwekkend, opwindend en ontroerend, dat staat wel vast.
Het kan daarom nog een drukke boel worden in het Stadsmuseum, mede
omdat we onze Vrienden uitnodigen op 7 december a.s. om 16.00 uur om
iets over kunstonderwijs te vertellen en de resultaten daarvan
te bewonderen. Tevens vertellen we U wat onze plannen voor
2019 zijn. Een aparte uitnodiging voor deze middag volgt
binnenkort.
Met vriendelijke groet,
Kees Blok
Voorzitter Stadsmuseum Almelo

Museumtuin
Onze prachtige museumtuin is het slachtoffer geworden van de
buxusschimmel. De vele buxushaagjes vertoonden vorig jaar zomer al de
eerste dode blaadjes. Waar het nog wel goed leek, was de groei er volledig
uit. Desondanks kwamen er afgelopen voorjaar toch weer nieuwe
frisgroene blaadjes aan de nog niet aangetaste delen, maar even later
sloeg de schimmel opnieuw en op meer plekken toe. Daarom is besloten
om alle buxushaagjes eruit te trekken om plaats te maken voor nieuwe
haagjes. Geen buxus uiteraard, maar de op buxus lijkende ilex, want die is
niet gevoelig voor de schimmel. Om er weer een mooi geheel van te maken

zijn ook alle lavendel- en
rozenstruikjes binnen de
buxushaagjes verwijderd. Eshuis
Hoveniers die onze tuin al jaren
naar grote tevredenheid
onderhoudt, heeft al het oude
groen afgevoerd en tegen
gereduceerde prijs voor de
nieuwe aanplant gezorgd.
Hieronder een fotoreportage.

Oproep vrijwilligers
Op 1 mei van dit jaar zijn onze openingstijden gewijzigd en zijn we ook op
zondag open. Om voor voldoende bemensing te zorgen kunnen wij nog een
aantal vrijwilligers gebruiken die na een inwerkperiode (af en toe) helpen
met het museum gereed maken voor ontvangst van het publiek en als
suppoost bezoekers de weg wijst en eventuele vragen beantwoordt of als
baliemedewerker de ontvangst en entreebetaling wil regelen. Bent u
geïnteresseerd en wilt u meer informatie dan kunt u via telefoon of mail
contact met ons opnemen voor een oriënterend gesprek.
Berry Brugman
Onze vorige expositie ging over werken van het kunstenaarsechtpaar Berry
en Janny Brugman-de Vries. Van Berry hingen er schilderijen en van Janny
was een buste te zien. Hieronder een schilderij van de Buitenhaven.

Agenda
Nieuwe aanwinsten 27-10-2018 t/m 25-11-2018
In 2018 ontvingen wij weer vele bijzondere schenkingen, soms van
particulieren, soms van bedrijven. Voor deze expositie is een willekeurige
keuze gemaakt uit al deze (kunst)voorwerpen. Het is een bonte en
eclectische uitstalling geworden.

Twente 360° 01-12-2018 t/m 06-01-2019
Leerlingen van Havo5 en VWO5 van CSG Het Noordik Almelo hebben
onderzoek gedaan naar hun persoonlijke visie ten aanzien van de Twentse
cultuur.
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