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1. Het bestuur  
Het bestuur van Stichting Grenslandmuseum bestaat in 2021 uit 7 personen. 
De samenstelling is tijdens 2021 gewijzigd: 
 
Berend Enserink  - voorzitter tot 10 nov, daarna secretaris 
Marijke Verschoor-Boele - bestuurslid per 23 juni, vanaf 10 nov voorzitter  
Theo Diepenbroek    -    penningmeester  
Jannie Obbink                  -    secretaris tot 10 nov, daarna bestuurslid  
Sonja Rexwinkel    -  bestuurslid 
Eppie Blaauw    - bestuurslid 
Herman Kobes   - bestuurslid tot 10 nov 
Arnold Betting         -    bestuurslid/ huismeester 
Het bestuur komt in 2021 zevenmaal bijeen, waarbij de coronaregels in acht worden genomen.  
Op 10 november neemt Herman Kobes afscheid als bestuurslid. Hij heeft jarenlang deel uitgemaakt van  
de werkgroep en het bestuur. Gelukkig blijft Herman verbonden aan het museum. 
   
Per 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de 
nieuwe wet Bestuur en Toezicht. Het bestuur buigt zich enkele malen 
over dit onderwerp. Daarbij wordt duidelijk, dat er een bruikbaar 
bestuursreglement (huishoudelijk regelement) moet komen. Dit zal in 
2022 vastgesteld moeten worden. Verder zal overleg nodig zijn met de 
notaris over eventuele aanpassingen van de statuten.  
Ter afdekking van een mogelijke aansprakelijkheid van bestuursleden is bij de verzekeraar een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.      
                                                                          
2. Museumjaar 2021 
Evenals in 2020 krijgt het museum in dit verslagjaar te maken met maatregelen in verband met de corona- 
pandemie. In april en mei moet het museum gesloten blijven. Pas op 9 juni kan het museum open.  
Tijdens de openstelling gelden voor de bezoekers de bekende voorschriften: 1½ m afstand houden, de 
handen ontsmetten en het formulier ´contactgegevensˋ invullen. Bovendien is een looproute aangegeven. 
Een eenvoudig pinapparaat wordt gekocht en geïnstalleerd. Zo worden contante betalingen vermeden. 
Dankzij de bereidheid van de vrijwilligers slagen we erin om het museum open te stellen tot de 
wintersluiting op 1 november.   
Dankzij de installatie van de ledverlichting daalt het stroomverbruik behoorlijk. Ook het gasverbruik 
vermindert vanwege de isolatie van de ramen en het dak.  
 
 
3. Werkgroepen 
Naast het bestuur voeren verschillende groepen werkzaamheden en activiteiten uit, met name de groep 
expositie en de klusgroep o.l.v. Theo Diepenbroek en Arnold Betting.  
Een adhoc werkgroep houdt zich bezig met de organisatie van de jaarlijkse lezing in oktober. De avond 
vormt tevens de afsluiting van de expositie ”Sporen van de vrijheid”. 
Andere vrijwilligers zijn druk met de vernieuwing van de basisexpositie en een nieuwe wisseltentoon-
stelling over de voormalige groenteveiling in de voorkamer. Beide zijn vanaf 1 april 2022 te zien. 
Twee vrijwilligers maken deel uit van een werkgroep, die de uitgave van het Jumboboek “Lèven aan de 
grens” voorbereidt. In het boek is één pagina gewijd aan het Grenslandmuseum. 
 

 



4. Openingstijden 
Juni, juli en augustus: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur. Zondag van 13.30 t/m 16.30 uur. 
September en oktober van 13.00 t/m 16.30 uur. In 2021 is het museum 550 uur open voor bezoekers. 
 
5. Toegangsprijs 
De toegangsprijs voor volwassenen blijft € 4,00. Kinderen € 1,00.  
Een rondleiding kost € 10,00 per gids.  
 
6. Bezoekers 
Aantal rondleidingen: 
Bezoekers museum: 1177 
Bezoekers website: 22.709 (-1538) waarvan 12.971 (-216) unieke bezoekers. 
Landen: Nederland, Verenigde Staten, Rusland, Duitsland, Zweden, Groot-Brittannië e.a. 
 
7. Exploitatie over 2021. 
Ondanks het missen van entreegelden vanwege de verplichte sluiting in april en mei en enkele 
aanschaffingen in de loop van het jaar, is het toch gelukt om het boekjaar 2021 met een klein overschot     
af te sluiten. De investeringen zijn vooral mogelijk gemaakt door de bijdragen van “De Vrienden van het 
Museum”. Meer informatie op onze website www.grenslandmuseum.nl/over ons/ANBI   
 
8. Vrijwilligers 
Het Grenslandmuseum kan alleen bestaan dankzij de enthousiaste inzet van een grote groep vrijwilligers. 
Het bestuur is zich daarvan bewust en is voortdurend alert op het 
werven van nieuwe vrijwilligers. 
Het aantal vrijwilligers groeit in 2021 van 35 naar 37.  
Er melden zich geen vrijwilligers af. 
Hartelijk welkom voor twee nieuwe vrijwilligers: dhr. Arnold 
Douwes en mevr. Bea Klein Hesselink 
Helaas kan de gezellige afsluiting van het museumjaar ook dit jaar 
niet plaatsvinden. Alle vrijwilligers ontvangen in de week voor 
kerst een kerstattentie, die door de bestuursleden wordt 
rondgebracht. 
  
9. Pand Markt 1B-3 
Opmeting grondstuk  
Op 16 november heeft het bedrijf Kadasterdata een rechtsgeldige opmeting uitgevoerd van de kavel 
waarop het Grenslandmuseum staat. Over de precieze afmetingen bestond geen duidelijkheid in de 
officiële stukken. 
Rapport Stichting Ongehinderd 
In de zomermaanden heeft een keurmeester van de Stichting Ongehinderd de toegankelijkheid van het 
museum voor gehandicapten getoest. In het rapport worden meerdere aanbevelingen verwoord. Een 
aantal zullen worden uitgevoerd, maar de meeste voorstellen zijn te ingrijpend en te duur. 
Monumentenwacht 
Om de twee jaar stelt de Inspectie Monumentenwacht een rapport op over de bouwkundige staat van het 
pand, dat een rijksmonument is. Algemene conclusie in het rapport 2021: Pand Markt 1B-3 ziet er goed 
uit. De restauratie en isloatie van het dak en het schilderwerk hebben daartoe bijgedragen. Enkele 
kleinschalige aanbevelingen zullen uitgevoerd worden.   
Schoonhouden 
Regelmatig wordt het museum schoongemaakt en de ramen gewassen door een wisselende groep 
vrijwilligers. Huismeester Arnold Betting is vaak in het pand. 
 
 
 

 

http://www.grenslandmuseum.nl/over


 
10. Giften en subsidies 
Naast de jaarlijkse subsidie van de gemeente Aalten en de donaties van de “Vrienden van het Museum” 
worden in 2021 bijdragen verkregen van: 
a. De gemeente Aalten verleent een subsidie van € 6000,00 in verband met de coronamaatregelen. Het 
geld wordt geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe, lichte vitrines. 
b.  Vierenveertig leden van de Rabobank stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne op het 
Grenslandmuseum. De stemmen zorgen voor € 259,34.  
 
11. Expositie 
In het herdenkingsjaar 2020 is het museum maar twee maanden open. Alleen in september en oktober 
kunnen bezoekers de bijzondere expositie “Sporen van de Vrijheid” bekijken. Daarom besluit het bestuur 
deze tentoonstelling te verlengen tot 1 november 2021. Ook de panelen met de verhalen over lokale 
gebeurtenissen in de jaren 1940-1945 en de voorwerpen uit de collectie van Mark en René Westendorp, 
blijven te zien. 

    
12. PR-activiteiten 
De website, Facebook en Instagram worden steeds meer gebruikt. Regelmatig worden deze media up-to-
date gehouden.  
In 2021 stelt de redactie drie nummers van “De Nieuwsflits” samen. De nummers worden per email 
verspreid onder de vrijwilligers en de “Vrienden van het Grenslandmuseum”. Alle flitsen zijn beschikbaar 
in het archief van onze website. 
In februari worden door Museum TV opnames gemaakt voor een promotiefilm en enkele filmpjes voor de 
sociale media van het museum. De film wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. 
Beelden zijn te zien op onze website. 
De weekbladen “De Band” en “Aalten Vooruit” plaatsen enkele artikelen over het Grenslandmuseum.  
In de studio van radio Aladna FM vertelt een drietal vrijwilligers over de lezing van de schrijfster Evelien 
Grijze. Deze activiteit vormt het sluitstuk van de expositie “Sporen van de Vrijheid”. 
Twee vrijwilligers leggen in maart vele kilometers per fiets af om de nieuwe folder van museum te 
bezorgen bij alle campings, informatiepunten van de VVV, hotels, gastenverblijven, enz. 

 

Nieuw in 2022: cadeaubon van het museum. In een mooie envelop bevinden zich een bon voor gratis 
toegang voor 1 persoon + museumfolder + sticker. Prijs €5,00  
Er is ook een cadeaubon voor meerdere personen + rondleiding.  
 
13. Vertegenwoordigingen 
Het Grenslandmuseum is aangesloten bij: Stichting Achterhoek Toerisme, Euregionetwerk 
Industriecultuur, VVV gemeente Aalten, Coöperatie Erfgoed Gelderland en het Museumregister 
Nederland. 
Contacten: Gemeente Aalten, de Stichting Bewaar ’t Olde Dinxperlo, Stichting Dinxperwick, Heimat Verein 
Suderwick, Stichting Stolpersteine Dinxperlo en het Onderduikmuseum Aalten.  
 
14. Bijzondere activiteiten 
Op 27 oktober kan de jaarlijkse lezing weer plaatsvinden. 
Dit keer is schrijfster en plaatsgenote Evelyn Grijze uitgenodigd om over haar boek “Mijn naam is Eva” te 
spreken. De lezing vindt plaats in het kader van “75 jaarbevrijding” en sluit tevens de expositie “Sporen 
van de Vrijheid” af.  
Evelyn Grijze over het boek: “Het verhaal moet in mijn ogen steeds weer worden verteld, om duidelijk te 
maken welk groot onrecht Joden is aangedaan. Velen verloren hun leven. Daarbij vervielen hun 
bezittingen, kostbaarheden en kunstschatten ten onrechte aan particulieren of aan overheden”. 
Leerlingen van Christelijk College Schaersvoorde dragen zelfgeschreven gedichten voor over vrijheid en de 
klarinettisten Maureen en Ingo Huls spelen het themalied van de film ”Schindler´s List”.   
 



In december neemt het museum deel aan de 4e internationale Krippentour Dinxperwick. In de voorkamer 
wordt een grote kerststal opgebouwd. In een raam aan de voorzijde is een verlichte kerststal te 
bewonderen. 
 
15. Vooruitblik op museumjaar 2022 
In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zullen vrijwilligers bezig zijn met het vernieuwen van de 
basisexpositie. De oude vitrines worden leeggehaald, de voorwerpen geïnspecteerd. De oude vitrines gaan 
naar de familie Ruesink aan de Westendorpweg.  
De 11 panelen van de deelexpositie “Geschiedenis van de grens” worden opgehangen in de opkamer. De 
bijbehorende vitrines gevuld met voorwerpen. 
In de voorkamer zal een expositie te zien zijn over de voormalige groenteveiling van Dinxperlo. 
Het museum zal op vrijdag 1 april 2022 om 13.00 uur geopend worden door burgemeester Stapelkamp. 
De dag ervoor kunnen de vrijwilligers de vernieuwde tentoonstellingen bekijken en een boekje met 
achtergrondinformatie over “Geschiedenis van de grens” in ontvangst nemen. 
 
In 2022 zal een nieuw grensoverschrijdend initiatief voor toeristen afgerond worden. Het betreft een 
grensoverschrijdend samenwerkingsproject van het Onderduikmuseum Aalten, Textielmuseum Bocholt, 
Grenslandmuseum Dinxperlo, Gut Heidefeld Spork en Heerlijckheid Bredevoort. De plannen worden 
ondersteund door Bureau Achterhoek Toerisme. 
 
16. Functies en nevenfuncties bestuursleden 
Berend Enserink: voorzitter/secretaris Stichting Grenslandmuseum. 
Marijke Verschoor-Boele: bestuurslid/voorzitter Stichting Grenslandmuseum, regiomanager Achterhoek 
en Midden-Gelderland bij de Stichting Prago, freelance correspondent Achterhoek Nieuws voor De Band 
en Aalten Vooruit, freelance docent Nederlands bij Instituut Taaltaal, freelance docent Nederlands (privé 
onderwijs), vrijwilliger Kerkje de Rietstap.  
Theo Diepenbroek: penningmeester Stichting Grenslandmuseum, penningmeester Stichting Bewaar ’t 
Olde, lid PBO-raad Aladna FM. 
Jannie Obbink: secretaris/bestuurslid Stichting Grenslandmuseum 
Sonja Rexwinkel: bestuurslid Stichting Grenslandmuseum en tevens lid van de werkgroep expositie, 
verhalenvanger en vertaalster bij het museum, bestuurslid Kerkje De Rietstap, bestuurslid  
Stichting Bewaar ’t Olde. 
Eppie Blaauw: bestuurslid Stichting Grenslandmuseum. 
Herman Kobes: bestuurslid Stichting Grenslandmuseum, accomodatiebeheerder Europahal Dinxperlo, 
wijkmedewerker PKN in Dinxperlo, sportverzorger Ropes en Running.  
Arnold Betting: bestuurslid Stichting Grenslandmuseum, tevens huismeester van het pand. 
 

Dit jaarverslag is opgesteld door: 

Berend Enserink 
Secretaris Stichting Grenslandmuseum 
Maart 2022 


