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Stichting Grenslandmuseum 
 

 
1. Het bestuur  
Het bestuur van Stichting Grenslandmuseum bestaat in 2022 uit 7 personen. 
De samenstelling is tijdens het jaar niet gewijzigd: De bestuursleden Blaauw, Diepenbroek, 
Enserink en Rexwinkel zijn in 2022 aftredend. Gelukkig stemmen zij in met een tweede, vierjarige 
bestuursperiode. 
 
Marijke Verschoor-Boele - voorzitter  
Theo Diepenbroek                   -            penningmeester                
Berend Enserink  - secretaris 
Jannie Obbink             -    bestuurslid  
Sonja Rexwinkel    -  bestuurslid 
Eppie Blaauw    - bestuurslid 
Arnold Betting         -    bestuurslid/ huismeester 
 
Het bestuur vergadert in 2022 negenmaal. Eén bijeenkomst wordt benut als werkvergadering om 
praktische details nader te regelen. 
   
                                                                          
2. Start Museumjaar 2022 
Tijdens de wintermaanden zijn vrijwilligers 
druk bezig met het vernieuwen van de 
basisexpositie. De zware, houten vitrines 
worden leeggehaald, de objecten 
geïnspecteerd, schoongemaakt en voorzichtig 
opgeborgen. De oude vitrines worden 
dankbaar opgehaald door familie Ruesink uit 
IJzerlo.   
De aankoop van de verrijdbare vitrines is 
mogelijk gemaakt middels een speciale 
bijdrage van de gemeente Aalten. De nieuwe vitrines worden eerst grondig schoongemaakt en 
daarna gevuld met objecten. Op een bijbehorende titelkaart wordt het object nader omschreven. 
In het achterste gedeelte van het museum worden objecten van Zollner Hoymann getoond. Deze 
zijn bereikbaar na de passage van een grensslagboom. 
De negen panelen van de deelexpositie “Geschiedenis van de grens” vinden een mooie plaats op 
de opkamer. De panelen worden bevestigd in stalen frames. In de bijbehorende vitrines staan 
bijzondere voorwerpen, die een relatie hebben met de teksten op het panelen. 
In de voorkamer richten leden van de expositiecommissie een tentoonstelling in over de 
voormalige groenteveiling van Dinxperlo. 
Het museum wordt op vrijdag 1 april 2022 om 13.00 uur op feestelijke wijze geopend door 
burgemeester Stapelkamp van de gemeente Aalten. Samen met voorzitter Marijke Verschoor-
Boele duwt hij een slagboom omhoog, waardoor de ingang vrij komt. 
 
 

 



3. Werkgroepen 
Naast het bestuur voeren verschillende groepen werkzaamheden en activiteiten uit, met name 
de groep wisselexpositie 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.  

 
 
Twee vrijwilligers maken deel uit van een werkgroep, die de uitgave van 
het boek “Laeven aan de grenze” voorbereidt. Een foto- en 
verzamelalbum over Dinxperlo en omgeving. Over vroeger en nu. Het 
album is een uitgave van JUMBO Leussink Dinxperlo in samenwerking 
met Stichting Historisch Dinxperlo. Pagina 65 is gewijd aan het 
Grenslandmuseum. Vanaf augustus 2022 zijn het album en de 
plakplaatjes verkrijgbaar in de JUMBO-winkel. De belangstelling is 
enorm. 
 

 
4. Openingstijden 
In de maanden mei, juni, juli en augustusus is het museum geopend van dinsdag t/m zaterdag 
van 10.30 tot 16.30 uur. Zondag van 13.30 t/m 16.30 uur. 
April, september en oktober van 13.00 t/m 16.30 uur.  
In 2022 is het museum 726 uur open voor bezoekers. 
 
 
5. Toegangsprijs 
De toegangsprijs voor volwassenen wordt in maart 2022 met € 1,00 verhoogd tot € 5,00.  
De toegangsprijs voor kinderen blijft € 1,00. Een rondleiding kost € 10,00 per gids.  
 
 
6. Overzicht bezoekers 
Aantal rondleidingen: 14 
Bezoekers museum: 1438 (vorig jaar 1177) 
Bezoekers website: 26.590 (+ 3881) waarvan 15.446 (+ 2475) unieke bezoekers. 
Top landen: Nederland, Verenigde Staten, Duitsland, Israël, Frankrijk en Groot-Brittannië. 
Conclusie: onze website wordt steeds vaker bekeken. 
Aantal volgers op Facebook: 504. Op Instagram: 124. 
 
 
7. Exploitatie over 2022 
Aan het begin van het begrotingsjaar besluit het bestuur te investeren in materialen voor de te 
vernieuwen basisexpositie. De negen panelen van “de Geschiedenis van de grens” worden 
bevestigd in stalen frames. Een grotere vitrine is nodig voor de ´belastingontvangerˋ. 
In de loop van het jaar schiet de prijs van gas en elektriciteit enorm omhoog. De besluiten, 
genomen in voorgaande jaren om over te gaan tot isolatie van het dak en dubbele beglazing van 
de ramen en de aanschaf van de ledverlichting, leveren een kostenbesparing op. 
De jaarrekening 2022 sluit met een klein batig saldo. Dit wordt aan de algemene reserve 
toegevoegd.    
De investeringen zijn met name bekostigd uit de donaties van “de Vrienden van het Museum”. Zij 
maken het mogelijk dat de vernieuwing van het museum en de exposities ook uitgevoerd kunnen 
worden. Daar is het bestuur erg blij mee!  Ook voor 2023 staan verdere investeringen gepland. 

 



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 blijft constant: 37 
  
Op donderdag 31 maart maken de vrijwilligers kennis met de vernieuwde basisexpositie. Op deze 
startmiddag, die eerst in de Dorpskerk begint, wordt de dagelijkse gang van zaken in het museum 
toegelicht en worden vragen beantwoord. Penningmeester Diepenbroek laat d.m.v. een 
Powerpoint presentatie zien wat er allemaal in de jaren 2020 en 2021 gebeurd is. 

Voorzitter Gerrit van Veen vertelt over het werk van de Stichting Beheer 
Pand Markt 1-3. Hij biedt een bijzondere speld aan, die door zijn opa benut 
is tijdens de oorlogsjaren.  
Aan het einde van deze middag ontvangen de vrijwilligers een boekwerkje 
met achtergrondinformatie over “De Geschiedenis van de grens”. Het 
bestuur hoopt dat het boekje gebruikt gaat worden als bron voor het 
vertellen van verhalen aan de bezoeker. Het is geschreven door Berend 
Enserink. Hij is ook de samensteller van de panelen. Vrijwilliger Sven 
Hergaarden - Leeuw Design - heeft de panelen grafisch vormgegeven.  

 
Op zaterdag 26 november komen vele vrijwilligers naar de zaal achter de St.Michaelskirche in 
Suderwick, om het museumjaar 2022 op een gezellige wijze af te sluiten. Koffie, thee, koek en 
drankjes staan klaar. 
De voorzitter en de penningmeester beschrijven in korte toespraken het afgelopen museumjaar. 
Enkele vragen worden beantwoord en suggesties aangehoord.  
Daarna is het tijd voor een smakelijk buffet en staat het elkaar ontmoeten centraal.  
 
 
10. Giften en subsidies 
Naast de jaarlijkse subsidie van de gemeente Aalten en de donaties van de “Vrienden van het 
Museum” ontvangt het Grenslandmuseum in 2022 een bijdrage van Rabobank Graafschap. 
Ruim 50 leden van de Rabobank stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne op het 
Grenslandmuseum. De stemmen zorgen voor een gift van € 294,66.  
 
 
11. Expositie(s) 
De basisexpositie is grondig vernieuwd. In nieuwe vitrines staan vele interessante objecten. 
In de voorkamer is een expositie samengesteld over de voormalige groenteveiling van Dinxperlo. 
Onder het kopje 2 “Start museumjaar” zijn deze feiten al verwoord. 
 
 
12. PR-activiteiten 
De website, Facebook en Instagram worden steeds meer gebruikt. Regelmatig worden deze 
media up-to-date gehouden.  
In 2022 stelt de redactie twee nummers van “De Nieuwsflits” samen. De nummers worden per 
email verspreid onder de vrijwilligers en de “Vrienden van het Grenslandmuseum”. Alle 
nieuwsflitsen zijn beschikbaar in het archief van onze website. 
De weekbladen “De Band” en “Aalten Vooruit” plaatsen enkele uitgebreide artikelen over het 
Grenslandmuseum.  

 



Twee vrijwilligers leggen in maart vele kilometers per fiets af om de folder van het 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.  
In 2022 wordt een nieuw initiatief voor toeristen afgerond. Het betreft een grensoverschrijdend 
cultuurarrangement van het Onderduikmuseum Aalten, Textielmuseum Bocholt, 
Grenslandmuseum Dinxperlo, Gut Heidefeld Spork en Heerlijckheid Bredevoort. De plannen 
worden ondersteund door Bureau Achterhoek Toerisme.  
Het Euregionetwerk Industriecultuur benoemt het Grensland-
museum tot “Ankerpunt” in het grote netwerk. Als teken van 
erkenning zal tijdens de opening op 1 april van het komende 
museumjaar een gevelbord aan de buitenzijde bevestigd worden. 
 
 
13. Vertegenwoordigingen 
Het Grenslandmuseum is aangesloten bij: Stichting Achterhoek Toerisme, Euregionetwerk 
Industriecultuur, VVV-gemeente Aalten, Stichting Erfgoed Gelderland, Monumentenwacht 
Gelderland en het Museumregister Nederland. 
Contacten: Gemeente Aalten, de Stichting Historisch Dinxperlo, Stichting Dinxperwick, Heimat 
Verein Suderwick, Stichting Stolpersteine Dinxperlo en het Onderduikmuseum Aalten.  
 
 
14. Bijzondere activiteiten 
 

Op 15 mei  organiseert het museum een open 
dag. In “de Band” verschijnt een uitgebreid 
artikel over de vele veranderingen in het 
museum. De dag verloopt succesvol. Ruim 60 
personen bezochten het museum, waaronder 

een verheugend aantal bezoekers uit Duitsland. 
Aan de prijsvraag over het aantal stempels 

namen 14 bezoekers deel. Twee winnaars ontvingen een bon voor gratis toegang.  
 
Op de beide Monumentendagen op 11 en 12 september is het museum open van 10.00 tot 17.00 
uur. Bezoekers mogen ook op deze dagen gratis naar binnen. Honderddertien bezoekers worden 
verwelkomd Vele bezoekers stoppen een vrijwillige bijdrage in de 
bus.  
 
Op maandag 7 november 19.30 uur vindt de jaarlijkse 
Grenslandlezing plaats. Dit keer in de Dorpskerk. De lezing wordt 
verzorgd door Robert-Jan Rijks en Henk Rijks. Titel van de lezing: 
“Theo Rijks: het verhaal van een grens-slechter”. De lezing vindt 
plaats in de vorm van een interview. De vragen zullen gesteld worden 
door de voorzitter. Muzikale omlijsting: het duo “AlleS ANDèS”  
Sven Hergaarden ontwerpt een mooi affiche.  
DE BAND” en “AALTEN VOORUIT” publiceren een artikel over deze 
lezing. De entree en de koffie/thee zijn gratis. Een vrijwillige gift 
wordt op hoge prijs gesteld.   

 

 

 



Na afloop liggen bestelformulieren klaar voor de boeken van Robert Jan Rijks.  
Helaas is zoon Robert-Jan Rijks verhinderd door een opgelopen corona-besmetting. Gelukkig is 
oud-collega Willy te Grotenhuis bereid te vertellen over het werk van Theo Rijks bij de 
voormalige Tapijtfabriek Prins. Ruim 80 bezoekers maken een afwisselende avond mee. 
 
In december neemt het museum deel aan de 5e internationale Krippentour Dinxperwick. Achter 
de ramen aan de voor-en zijkant zijn enkele bijzondere, verlichte kerststallen te bewonderen. 
 
 
15. Vooruitblik op museumjaar 2023 
In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zijn vrijwilligers bezig met het vernieuwen van de 
vloerbedekking in het voorhuis. De entree wordt aantrekkelijker gemaakt door het uitbreiden van 
de balie met daarachter een hoge baliestoel. Een nieuwe tafel met vier stoelen zullen worden 
aangeschaft. 
In de entree komt een nieuw paneel over de geschiedenis van het pand Markt 3 te staan. In een 
vitrine zullen gebruiksvoorwerpen uit het oude pand te zien zijn.  
In deze ruimte zullen van de kunstenares Marianne Bellenhaus schilderijen en kunstvoorwerpen 
te zien zijn. Titel van deze expositie: “Grensbeleving”. 
In de voorkamer zal een expositie ingericht worden over “de Vrijdagmarkt Dinxperlo”. In 2023 is 
het 60 jaar geleden dat de eerste Vrijdagmarkt plaats vond. De expositie wordt voorbereid in 
samenwerking met de Stichting Vrijdagmarkt Dinxperlo. 
Bestuurlijk gezien staan voor 2023 enkele belangrijke onderwerpen op de rol: Een nieuw 
Beleidsplan 2023-2028, een nieuw Beheersplan voor de collectie en een Educatieplan.   
 
 
16. Functies en nevenfuncties bestuursleden 
Marijke Verschoor-Boele: 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 (privéonderwijs), vrijwilliger Kerkje de Rietstap.  
Theo Diepenbroek: penningmeester Stichting Grenslandmuseum, penningmeester Stichting 
Historisch Dinxperlo, lid PBO-raad Aladna FM.  
Berend Enserink: secretaris Stichting Grenslandmuseum. 
Jannie Obbink: 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 Historisch Dinxperlo. 
Eppie Blaauw: bestuurslid Stichting Grenslandmuseum. 
Arnold Betting: bestuurslid Stichting Grenslandmuseum, tevens huismeester van het pand. 
 

Dit jaarverslag is opgesteld door: 

Berend Enserink 
Secretaris Stichting Grenslandmuseum 
Maart 2023 


