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Voorwoord door de voorzitter 
 
Beste lezer,  
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het maart 2021. Voorzichtig lijkt de lente ons 
land binnen te komen, ’s ochtends vroeg hoor ik al wat vogels vrolijk fluiten, de 
krokussen kleuren mijn tuin en tijdens mijn dagelijkse wandeling heb ik het 
gevoel dat de wandelaars die ik tegenkom vrolijker kijken dan voorheen.  
Ik wil het liefst vooruit kijken. Vooruit kijken naar een wereld, een land, onze 
stad die weer open is. De stad Almelo waar mensen komen winkelen, een 
terrasje pikken, en bovenal ons mooie Wevershuisje bezoeken en een 
stadswandeling maken.  
Dit jaarverslag gaat over 2020 en dat betekent dat we u moeten vertellen dat 
we weinig bezoekers hebben ontvangen, dat we slechts mondjesmaat mensen 
door onze stad hebben kunnen rondleiden. Iedereen kent de gevolgen van de 
Covid-19 pandemie. En aan iedere lezer, vooral zij die persoonlijk getroffen zijn 
door het vreselijke Corona-virus, wil ik ons medeleven betuigen. Het was geen 
makkelijk jaar 2020 met alle gevolgen van dien.  
Maar 2020 stemde mij ook trots. Trots op onze vrijwilligers, die daar waar het 
kon, klaar stonden voor het Wevershuisje, die bezoekers door de stad rond 
leidden en die oog hielden voor elkaar.  
De vrijwilligers die het huisje schoonhielden, de maatregelen van de overheid 
doorvoerden zodat we toch veilig open konden, de tuin keurig verzorgden en 
altijd klaarstonden om bezoekers van onze stad op veilige afstand rond te 
leiden. Op deze plaats wil ik hen en mijn mede bestuursleden, hartelijk danken 
voor weer een jaar inzet. Ik spreek de hoop uit dat ze in 2021 weer als vanouds 
gasten mogen ontvangen in het Wevershuisje en dat we weer veel bezoekers 
mogen rondleiden door de stad. Ik wens u allen  veel leesplezier met dit 
jaarverslag, maar bovenal een goede gezondheid en veel culturele 
ontmoetingen.  
 

Jolanda Mol-Sohl, voorzitter Stichting Wevershuisje Almelo 
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Bestuur   
 
Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 personen.  
 

• Voorzitter  : Jolanda Mol  (sinds medio 2018) 
• Secretaris   : Ernst Kok  (sinds 2010) 
• Penningmeester : Huub Kok  (sinds 2010) 
• Algemeen  lid : Ingrid Lamberts (sinds 2019) 

 
 
Jolanda is als voorzitter belast met de dagelijkse bestuurlijke taken. Verder 
heeft ze als taak de communicatie met verschillende instanties zoals SCOOP, 
STAP, Beter Wonen en Jolanda wil graag de werving van nieuwe vrijwilligers als 
kerntaak zien. 
 
Haar doel blijft dat het Wevershuisje een groter aantal vrijwilligers krijgt en 
daardoor beter in de toekomst de taken aankan om het Wevershuisje open te 
houden voor bezoekers. 
  
Huub Kok beheert als penningmeester de financiën. Het elektronisch kasboek 
en de afstemming van een en ander naar het administratiekantoor behoort tot 
Huub zijn taken. Daarnaast beheert Huub de verschillende websites. 
 
Ernst Kok voert het secretariaat. Daarbij notuleert hij ook de 
vrijwilligersvergaderingen. De samenwerking tussen de vrijwilligers en het 
bestuur en tussen vrijwilligers onderling is zeer plezierig, met name na de 
reorganisatie in 2011. Er zijn vrijwilligers die al meer dan 15 jaren actief zijn in 
de organisatie. We vergaderen elke 2 maanden.  
De contacten met kranten e.d. werden in 2020  door Ernst onderhouden. 
 
Ingrid Lamberts zorgt voor de coördinatie van de stadswandelingen en verricht 
algemene zaken in het bestuur en bezoekt de openbare vergaderingen van de 
Almelose Erfgoedcommissie.  
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Algemeen 
 
 
Midden in het hart van Almelo, bij de Grote Kerk, vindt u een uit het begin van 
1600 stammend stadsboerderijmuseum. Een uniek plekje en een locatie waar 
Almelo trots op kan zijn. 

 

 
 

Een karakteristiek oud huisje met vakwerkmuren, wand- en 
plafondschilderingen. 
In het Wevershuisje is er een permanente expositie van 'VAN VLAS TOT 
LINNEN', met o.a. een 300 jaar oud weefgetouw, spinnenwielen, diverse 
textielwerkvormen en oude gereedschappen. 
 
Er worden met regelmaat demonstraties gegeven van oude ambachten zoals 
weven, spinnen, kantklossen. Vilten is weer helemaal in de mode en we laten 
verschillen nieuwe technieken en kunstuitingen zien. Regelmatig zijn er 
spindemonstraties.  
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Vanaf de lente, als de kersen- en appelbomen in volle pracht en glorie bloeien, 
is het goed toeven op het erf: onder genot van een kopje koffie kunt u genieten 
van dit rustieke plekje. Naar wens kunt u daarna een gratis rondleiding krijgen 
door het museum. Daarvoor staat een tiental gastvrouwen en gastheren klaar. 
Regelmatig worden groepen scholieren en deelnemers van een bedrijfsbezoek 
rondgeleid, en er is de mogelijkheid voor familiefeestjes, huwelijksinzegeningen 
etc. 
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Doelstelling  
 

 
Onze doelstelling is: De kennis omtrent oude ambachten en vormen van 
huisnijverheid, alsmede oude handwerk vaardigheden levend te houden en te 
verbreiden.  
 

 
 
 

Verslag van het bestuur. 
 
 
Het Wevershuisje is een officieel geregistreerd Rijksmonument. 
 
Dit brengt rechten en plichten met zich mee. Beter Wonen heeft vorig jaar de 
restauratie goed aangepakt en we kunnen weer jaren verder. Jolanda en Ingrid 
werken mee aan de contacten met de gemeente om tot een uitgebalanceerde 
Erfgoednota te komen. We hebben intensief contact met de Historische Kring 
Stad en Ambt Almelo en met het Stadsmuseum in Almelo. 
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Commissie collectiebeheer 
 
Enkele vrijwilligers zijn bezig met het in kaart brengen van de collectie. Hier 
worden gegevens van herkomst, functies, leeftijd, donateur etc. gerubriceerd. 
Door de Coronacrisis is dit werk dit jaar niet verder gevorderd. 
We hopen dat in 2021 de collectie in kaart is gebracht. 
 

Fondsenwerving 
 
Samen met de vrijwilligers heeft het bestuur een donateursgroep “Vrienden 
van het Wevershuisje”. 
Er zijn op dit moment 17 “Vrienden van het Wevershuisje” die een jaarlijkse 
donatie storten waar we zeer blij mee zijn.  
 
Woningbouwvereniging Beter Wonen is de eigenaar van het pand, maar de 
jaarlijkse bijdrage is helaas gestopt. Het bestuur zet zich met alle middelen in 
om het Wevershuisje en haar functie te behouden voor Almelo. 
De gemeente Almelo verleent jaarlijks een waarderingssubsidie van ruim  
€ 6000,=  Verder hebben we natuurlijk Bluepoint IT services, voor nagenoeg 
kosteloze ondersteuning van de websites.  
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ANBI keurmerk 
 
Stichting het Wevershuisje heeft een ANBI keurmerk en staat geregistreerd. 
Begindatum: 01-01-2009, Cultuurbegindatum: 01-01-2012. 

 
Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. 
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, 
wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij 
hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij 
in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting 
over ontvangen erfenissen. 

Deze erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) 
alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van 
de Belastingdienst heeft. 
Dit is dus ook aan de orde bij schenkingen, giften e.d. aan “het Wevershuisje”. 
Maak van uw passie een gift. Kijk op www.daargeefjeom.nl  
Op deze site vindt u alle “geefvoordelen” aan een ANBI instelling zoals het 
Wevershuisje. 
 

 
  

http://www.daargeefjeom.nl/
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Werkzaamheden 
 
Alle werkzaamheden worden door de vrijwilligers uitgevoerd. Zij staan dag en 
nacht klaar om het Wevershuisje te dienen. Zo hebben we een tuinman, 
klusjesman, coördinator, gastvrouw c.q. gastheer, stadsgids, etc. 
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Publiciteit 
 
De folder is up to date en de website is actueel en we zijn te vinden op 
facebook dus we hebben ons aangepast aan de eisen van de tijd.  
De folders worden verspreid in het gebied rondom Almelo onder hotels, 
campings etc. 
 
.  
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Vrijwilligers 
 
We hebben van enkele vrijwilligers afscheid moeten nemen en we hebben 
enkele nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten.  
 
Per 31 dec. 2020 waren er 29 vrijwilligers actief als gastvrouw, gastheer, 
klusjesman, tuinman, stadsgids etc. We hebben ons jaarlijkse uitje niet kunnen 
maken i.v.m. de Coronapandemie.  
 
 
We laten de foto’s van ons jubileum in 2019 nog even staan omdat het er zo 
vrolijk uitziet. 
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Boekhoudverslag 
 
Huub Kok doet de boekhouding, verwerkt betalingen en declaraties, en zorgt 
voor de aanvragen van subsidies bij gemeente Almelo etc. Hij maakt samen 
met de accountant jaarlijks de exploitatierekening die de basis is voor de 
jaarlijkse subsidieaanvraag bij de gemeente Almelo. 
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Activiteiten 
 
De Coronapandemie heeft veel teweeggebracht en daardoor zijn veel 
activiteiten niet doorgegaan. We zijn maar beperkt open geweest en meestal 
alleen maar op de vrijdag en zaterdag.  
Voor activiteiten was dit jaar geen ruimte omdat we op 1,5 meter afstand 
moesten blijven.  
 

 

 
De kerstmarkt in het Doelengebied is traditioneel de laatste activiteit van het 
jaar. Ook dit jaar ging dat helaas niet door. 
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Stadswandelingen  
 
Vanuit het Wevershuisje worden door onze stadsgidsen stadswandelingen 
begeleid van groepen en individuele bezoekers. De koppelingen op onze 
internetsite www.wevershuisje.nl  naar  www.stadswandelingenalmelo.nl werken heel 
goed en we hebben ondanks de Coronatijd 137 bezoekers rondgeleid door 
Almelo met een opbrengst van € 630,=. 
We hebben in kleine groepjes gelopen met een maximum van 4 personen, vaak 
in familie of gezinsverband.  
 
We zien op de bovenste foto Merete van Drooge aan het werk. Helaas is zij 
afgelopen jaar overleden. Zij heeft veel gedaan voor de stadswandelingen in 
Almelo. Ook Ineke Tierie is dit jaar overleden. Ze had eerder afscheid genomen 
maar was ook altijd nog begaan met het Wevershuisje. 
 

 

 
 
 
 
 
Het jaarlijkse uitje dat door een aantal serviceclubs wordt aangeboden aan de 
ouderen van Almelo kon in 2020 niet doorgaan. Daarvoor in de plaats werd een 
speciaal programma  op Aa-visie uitgezonden, waarbij de mooiste plekjes van 
Almelo werden belicht. Een van onze stadsgidsen heeft hieraan meegewerkt 
door een stadswandeling met Thijs Kemperink te maken en dit werd in de 
uitzending verwerkt. 
 
  

http://www.wevershuisje.nl/
http://www.stadswandelingenalmelo.nl/
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Bezoekers in Coronatijd. 
 
Het was een bizar jaar zoals het hele jaar 2020 in de geschiedenisboeken zal 
komen. Het Covid-19 was pandemisch geworden. Het aantal bezoekers was tot 
7 maart 66 personen. Na de intelligente lockdown was er weer een 
mogelijkheid om kleine bezoekersaantallen te ontvangen in de maanden 
augustus en september tot 10 oktober 2020. Met mondkapjesplicht, 
handhygiëne en registratie hebben we vanaf 31 juli in het Coronaregime toch 
nog 131 bezoekers geteld. We waren alleen op vrijdag en zaterdag geopend. 
Dit zijn dan bezoekers van “buiten” die zich ook geregistreerd hebben. Vaste 
klanten die voor een kopje koffie en een praatje komen (en iedereen is van 
harte welkom) werden niet meegeteld. 
 

Plannen voor  2021 
 
We willen weer activiteiten laten plaatsvinden in de tuin van het Wevershuisje.  
We gaan samen met de Twentse organisatie van het Textielfestival ook enkele 
tentoonstellingen organiseren met textielwerkstukken van Gertie Bijkerk en 
Ans Barneveld.  
 
De bevrijdingsfeesten in 2020 gingen niet door, maar deze zullen misschien 
gecombineerd worden met de viering van 600 jaar Almelo. We moeten even 
afwachten hoe vrij we ons kunnen gaan bewegen.  
 
In het kader van het Textielfestival zullen er wandelingen worden aangeboden 
langs plekken in Almelo die met het textielverleden te maken hebben.  
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Onderhoud 
 
Alles staan er tip top bij. 
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Contact 
 
Openingstijden: Het Wevershuisje is het hele jaar geopend op dinsdag t/m zaterdag van 12.00 

uur tot 16.00 uur. In overleg bent u ook buiten de openingstijden van harte 
welkom. 

 
Adres: Kerkengang 5 
 7607 BR  Almelo 
 
Telefoon: 0546 852701 
  
IBAN:                             NL13RABO0354878298 

BIC: RABONL2U 

Banknaam: RABOBANK GROEP 
 
Websites:  www.wevershuisje.nl,  

www.stadswandelingenalmelo.nl 
www.muurgedichtenalmelo.nl 

E-mail: info@wevershuisje.nl 

  Registratie nummer: 64.04.273  

http://www.wevershuisje.nl/
http://www.stadswandelingenalmelo.nl/
mailto:info@wevershuisje.nl
http://www.kansvooreenkind.nl/Home/Wat+doen+wij/ANBI+erkend
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Dankwoord 
 
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2020 en hopen op een 
gezond, Coronavrij en druk 2021 en wij heten iedereen welkom in ons 
Wevershuisje. 
 
Almelo, maart ’21 
Ernst Kok, secretaris stichting Wevershuisje 
 
 
Bron foto’s: Gele Raaf, Eric Brinkhorst Fotografie, Ingrid Lamberts, Ernst Kok 
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