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Versoepeling Coronamaatregelen
Museum STAAL is ruim opgezet; u kunt veilig anderhalve meter afstand houden en
ongestoord genieten van de tentoonstelling ‘Berkel in beeld’. Reserveren is niet nodig, u kunt
gewoon een kaartje kopen aan de kassa. Voor groepen tot 20 personen is reserveren
gewenst. Samen kijken we naar de mogelijkheden.
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Voorstelling Heks van
Almen
Op het kerkplein in Almen had in 1472 de
eerste heksenverbranding van Nederland
plaats. Op dit plein speelt deze zomer de
voorstelling over deze vrouw en haar
dochter. Verleden en heden worden
vermengd, waardoor duidelijk wordt hoe
actueel de heksenverbrandingen nog
steeds zijn. Een must see voor iedereen
met een vrije geest.

Er is een nabespreking met de makers in
Museum STAAL met beperkte toegang.
Reserveren is noodzakelijk en kan via
info@kamertheater.nl . De entree is gratis.
Data: 14,15,16 / 22, 23, 24 / 28, 29, 30
augustus en 4, 5, 6 september
Klik hier voor meer informatie over deze
voorstelling.

 

Museum + Diner +
Theater
Overdag ontdek je de wereld van dichter
A.C.W. Staring in Museum STAAL waar een
speciaal stukje is over De Heks van Almen,
om vervolgens te genieten van een heerlijk
diner bij Landhotel De Hoofdige Boer. Als
bijzondere afsluiter van de dag ga je naar
De Heks van Almen op het kerkplein naast
De Hoofdige Boer.
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IJsvogel
De ijsvogel heeft tijdens de tentoonstelling
'Berkel in beeld' een prominente plek in de
Muzieksalon in ons museum. Deze
prachtige vogel houdt van zoet, stromend,
helder water met wat bomen en struiken
langs de kant. De Berkel is zo’n plek. Met
een beetje geduld en geluk zie je er één
voorbij schieten. Kom naar de �lm
'Berkelbeeld' kijken; met prachtige beelden
van ‘boven, op en in’ de Berkel. Filmmaker
Matthijs de Vos heeft ook deze kleine
blauwe vriend weten ‘te pakken’!
Lees meer over de ijsvogel op de website
van Natuurmonumenten.
 

Beleef dorp en rivier
in Almens Ommetje
Zie hoe sierlijk de rivier de Berkel door
Almen kronkelt. Voel hoe de groene
omgeving van het landgoed Het Elger rust
geeft. Proef het landschappelijke karakter
van het dorp. Ruik historie en beleef de
Berkel in Museum STAAL.
Het Almens Ommetje, een wandeling van
vijf kilometer, zet de zintuigen wel aanhet
werk. Begeleid door een gids kunnen de
deelnemers elke zondag Almen wandelend
verkennen. Het vertrek voor de tocht, die
ongeveer anderhalf uur duurt, is steeds om
13.30 uur bij Museum STAAL.
Voor het bewonderen van het museum
hebben de wandelaars de keuze. Ze
kunnen voorafgaand aan de wandeling
naar binnen gaan, of na de tocht de
ontdekkingsreis hier voortzetten. Het
Almens Ommetje is € 7,50 euro per
persoon en de toegang voor het museum
is dan gratis.
Per keer kunnen maximaal tien
deelnemers de wandeling meemaken.
Reserveren hoeft niet persé. Het dragen
van goed schoeisel wordt wel aangeraden.
Het kan modderig zijn.

Vernieuwde website
Met trots presenteren we onze vernieuwde
website. Met uitgebreide en overzichtelijke
informatie en meer foto’s en video’s. Zodat
u een goede indruk krijgt van wat u in ons
museum kunt verwachten. Kijk zelf maar.
 

Vriend worden?

De Kleine
Wildenborch
Als u het pad vanaf Museum STAAL naar de
theetuin van De Hoofdige Boer neemt (nu
de Corona-ingang van de theetuin), dan
ziet u onder het overhangende deel van
het museum een   mooie plantenbak. De
planten zijn geïnspireerd op de tuin van het
landgoed De Wildenborch, waar Staring
een groot deel van zijn leven doorbracht.
Zo ziet u de Mirabilis, die Staring van zijn
oud- oom uit Gouderak kreeg. En ook de
prachtige hosta's die het in Vorden zo goed
doen. We hopen dat het voorjaar ons ook
sneeuwklokjes brengt, in het museum kunt
u de tuinen digitaal bewonderen.
 

Mirabilis

Ode aan de Berkel
(sonnet)

Wandelend door de Achterhoek,
onvolprezen om haar coulissen-
schoonheid, zie ik de Berkel vredig en kalm
door het groene landschap meanderen.
Weleer, als grillige stroom, deed ze haar
oevers vaak onstuimig veranderen;
thans, getemd door mensenhand, gaat ze
voort in bedaarde lie�ijkheid.

Ik besluit om langs haar lokkende oevers
een wandeltocht te ondernemen.
Van landgoed de Velhorst tot de
Staringkoepel zal ik gaan langs haar zoom
en neem mij stellig voor mijn hoofd te
legen gelijk de luchten boven de stroom.
De schoonheid van het landschap echter
ontneemt mij weldra dit voornemen.

Onverwijld word ik geraakt door de
prachtige natuur waarin de Berkel zich uit:
zwanen zie ik, de fuut, kwikstaart,
waterhoen, de groene specht in een oude
berk,
gele plomp, kalmoes, zonnedauw,
dwergzegge, melkviooltje, weelderig
�uitekruid;

meneertje reiger spiedt in het water, terwijl
koning buizerd heerst in het zwerk.
De dichter Staring, besef ik, ervoer hier zijn
eigen Arcadië en heeft dit uitgebuit:het
bekoorlijke Berkellandschap als gulle
inspiratiebron voor zijn poëtisch werk.

Johan Bonekamp

STAAL ontvangt
financiële steun van
Rabobank en het Rijk
Om de moeilijke tijd in de coronacrisis
beter door te komen, heeft Museum STAAL
een extra �nanciële ondersteuning van
€500,00 ontvangen van de Rabobank.
Om te voorkomen dat het clubs,
verenigingen en stichtingen de kop kost,
hebben zeven Twentse en Achterhoekse
Rabobank-vestigingen samen een fonds
opgezet.
Tot 19 april was het mogelijk een aanvraag
in te dienen. Deze is met €500,00
gehonoreerd.
We willen hiervoor de Rabobank hartelijk
danken!

Daarnaast heeft het museum een aanvraag
ingediend bij het Rijk. Eenmalig schenkt de
overheid ondernemers in een aantal
speci�eke sectoren die zijn getro�en door
de coronamaatregelen een vast bedrag. Dit
is gehonoreerd.

 

Vrijwilliger worden?

Wilt u ook anderen kennis laten maken met Museum STAAL?
Stuur deze nieuwsbrief door 

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom houden we ons aan de privacywetgeving (AVG). Wilt u weten hoe
wij omgaan met persoonlijke gegevens? Lees dan ons Privacy Statement.  
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