Tuchmacher Museum Bramsche
Mühlenort 6
49565 Bramsche
Tel. +49 (0) 54 61 94 51-0
E-Mail: info@tuchmachermuseum.de
www.tuchmachermuseum.de
facebook.com/tuchmachermuseum
Openingstijden
di – zo 10.00 – 17.00 uur
Afwijkende tijden op feestdagen

in nauw
contact …

Entreeprijzen
Euro 5,00, gereduceerd Euro 3,00
Kinderen en jeugd tot 18 jaar gratis
Groepen vanaf 15 personen Euro 4,00 per persoon
Openbare rondleidingen
Elke zondag en feestdagen om 11.00 uur (90 min.)
Euro 2,00 deelname per persoon
Aanmelding voor rondleidingen
Tel. +49 (0) 54 61 94 51-0
E-Mail: info@tuchmachermuseum.de
Route met de auto
Volg de borden “Tuchmacher Museum Bramsche”. Gratis
parkeerplaatsen voor personenwagens en bussen vindt u op
loopafstand van het museum.
Route met de trein
Reis naar Station Bramsche, van daar is het ongeveer
15 minuten lopen naar het museum.
Barrièrevrij bezoek
De gebouwen van het Tuchmacher Museum, die op de monumentenlijst staan, zijn beperkt barrièrevrij. Lift en zitgelegenheid zijn beschikbaar.

Het Bramscher Rood …
was een streng bewaard geheim van de textielververij
aan de Mühlenort. De kleurstof kwam van de wortel van
de meekrap. De kleuring werkte het beste in een grote
tinnen ketel, die ook vandaag de dag nog gebruikt wordt
tijdens de verfdag
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in beweging …

Vlokken ruwe wol dwarrelen door de lucht …

De korenmolen …

in de spinnerij draaien 280 klossen, schietspoelen doen
vliegensvlug hun werk in weefgetouwen.

is het oudste gebouw van het Tuchmachergilde. Waar
vroeger koren werd gemalen, was later de doekwalserij.
Tegenwoordig is dit het bijzondere decor voor speciale tentoonstellingen, concerten, lezingen en andere
culturele evenementen. Het kan ook voor conferenties
of vergaderingen gehuurd worden.

In het historische gebouw van het in de 16de eeuw opgerichte Bramscher Tuchmachergilde maken we op meer dan
100 jaar oude machines pluizige wollen dekens. Ontdek de
geschiedenis van wolbewerking en de Bramscher Tuchmacherfamilies.

Rondleidingen, workshops en
kinderverjaardagen …
kunnen afzonderlijk geboekt worden. Deelname aan
onze openbare rondleiding kan zonder aanmelding.
Voor kinderopvang en scholen bieden wij praktische
rondleidingen en workshops over verschillende thema’s
aan. Een speciaal aanbod voor mensen met een beperking en spannende kinderverjaardagen maken ons
programma compleet. Wij organiseren ook rondleidingen
door Bramsche en het Klooster Malgarten.

Doek …
is speciaal verwerkte stof uit wol. Wij tonen de talrijke bewerkingsstappen voor het maken ervan: van het wassen,
kleuren en kammen van de wol tot het spinnen van het
garen en het weven, walsen en de afwerking.

Welkom in Bramsche …
en in de VVV van Stadtmarketing GmbH in de foyer van
het museum. Daar helpen we u bij het plannen van
uitstapjes, gastronomie, overnachtingsmogelijkheden en
fiets- en wandeltochten.
In de museumwinkel worden de lokaal gemaakte dekens
van merinowol exclusief aangeboden. Daarnaast is
er een grote keuze aan artikelen rondom het thema
”schaap en wol” en vindt u er souvenirs van de stad
Bramsche.

In nauw contact …
met de geschiedenis: de textielindustrie was de motor van
de industrialisering. Snelspoelen en Spinning Jenny waren
de revolutie in de industrie. Wij tonen de belangrijkste
stappen in de ontwikkeling van het ambacht tot de industriële textielproductie.

Het café en restaurant “Dat Wüllker Hus” met buitenterras bevindt zich direct aan de molenvijver.

Trouwen …
op een historische plek is een bijzondere belevenis:
de Meesterkamer van het Tuchmacher Museum is een
van de trouwlocaties van de stad Bramsche. Huwelijksvoltrekkingen zijn daar op afspraak met de burgerlijke
stand mogelijk

