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1.Het bestuur
Het bestuur van Stichting Grenslandmuseum bestaat in 2019 uit 7 personen:
Berend Enserink - voorzitter
Theo Diepenbroek - penningmeester
Hannie Ormel
- secretaris (t/m 1april)
Jannie Obbink
- bestuurslid/secretaris (vanaf 1 aug)
Sonja Rexwinkel - bestuurslid
Eppie Blaauw
- bestuurslid
Herman Kobes
- bestuurslid
Arnold Betting
- bestuurslid/ huismeester)
Op 1 april neemt het bestuur afscheid van de secretaris Hannie Ormel. Op 25 juni van het toegevoegd
bestuurslid Bertie Bussink. Beide bestuursleden hebben zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet
voor het museum.
Het bestuur kwam in 2019 11 keer bij elkaar om diverse lopende zaken te bespreken en uit te voeren.
Ook werd nagedacht over plannen voor de komende jaren.
2.Werkgroepen
Naast het bestuur voeren verschillende groepen werkzaamheden en activiteiten uit, met name de groep
expositie, de webmaster Sven Hergaarden en de klusgroep o.l.v. Bertie Bussink en Arnold Betting.
3.Openingstijden
Het museum is geopend van 1 april t/m 31 oktober. Totaal aantal uren open: 651
Openingstijden in de maanden april, mei, september, oktober: 13.30-16.30 uur.
In juni, juli en augustus open van 11.00-16.30 uur.
In 2019 is het museum in de maanden juni, juli en augustus ook open op zondag van 13.30-16.30 uur.
De vrijwilligers maken dit succesvolle experiment mogelijk.
4.Toegangsprijs
De toegangsprijs voor volwassenen blijft € 3,00 en voor kinderen € 1,00. Een rondleiding kost €10,-per
groep.
5.Bezoekers
Het aantal bezoekers stijgt verder tot 1622 (+144) waarvan 1463
volwassenen en 159 kinderen.
Aantal rondleidingen: 38 (+14).
Bezoekers website: 17.027 (+ 4302), waarvan 10.372 (+2479) unieke
bezoekers.
Landen: Nederland, Verenigde Staten, Rusland, Duitsland, Frankrijk,
Zweden, Canada, Oekraïne, Engeland, China, e.a.

6. Exploitatie over 2019
Dankzij de hogere opbrengsten (€ 4200) kan het tekort over 2019 beperkt worden tot € 619,32. Dit tekort
wordt gedekt vanuit de reserve. De inrichting van het pand en de aanschaf van nieuwe inventaris (w.o.
trap, opbergstellingen en alarminstallatie) vergen de nodige Euro’s.
7.Vrijwilligers
Het Grenslandmuseum draait volledig op vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar. Zij
zorgen er o.a. voor dat het museum in 2019 maar liefst 651 uren geopend
is. Het aantal vrijwilligers blijft in 2019 constant. (35) Een toename van het
aantal vrijwilligers is voortdurend een belangrijk aandachtspunt.
Op 8 augustus ontvangen we het bericht dat onze oud-vrijwilligster Ricky
Strauch is overleden. We denken in dankbaarheid aan haar inzet voor het
museum.
Het museumjaar 2019 wordt in november afgesloten met een stamppotbuffet voor alle medewerkers.
8.Werkzaamheden pand Markt 1-3
Tijdens de wintersluiting beginnen vrijwilligers van de klusgroep met de aanleg van verlichting op de
zolder. Daarna wordt een vaste trap geplaatst naar de zolderverdieping en worden op de zolder en de
bovenverdieping stellingen gebouwd. Tenslotte worden alle voorwerpen van het oude depot in het
voormalige gemeentehuis verhuisd naar het Grenslandmuseum. Een tiidrovende en inspannende klus!!!
Op de bovenverdieping wordt tegelijkertijd een nieuwe keuken geïnstalleerd. Deze is beschikbaar gesteld
door Bribus Keukens.
Dankzij de ondersteuning van de “Vrienden van het Museum” kan een moderne alarminstallatie worden
geïnstalleerd. Een aantal deskundige vrijwilligers helpen bij de aanleg. Vele meters kabel worden
getrokken. Het museum is nu beter beveiligd. De installatie functioneert goed.
In het najaar worden de slechte raamdorpels aan de voorzijde vervangen en zet een vrijwilliger het pand
aan de onderzijde weer vakkundig in de verf.
9. Plannen met het pand
Het pand Markt 1-3 is niet geïsoleerd. Daarom heeft het bestuur in samenwerking met de Stichting
Beheer plannen opgesteld om het gebouw grondig te isoleren. Dak- en raamisolatie zijn dringend nodig.
In de zomer heeft de gemeente toestemming verleend om de plannen uit te voeren. Een aanvraag tot
subsidie is ingediend. De restauratie en isolatie van het dak is gepland voor het najaar van 2020.
10. Giften en subsidies
Naast de subsidies van de gemeente Aalten en de bijdragen
van de “Vrienden van het Museum” ontvangen we in 2019
bijdragen van:
a. Provincie Gelderland voor de expositie “Bezield Erfgoed”
b. Coöperatie Fonds Rabo Graafschap schenk € 2500 voor de
aanschaf van ledverlichting.
c. Een echtpaar maakt € 1050 over.
d. Omdat veel leden van Rabobank tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne op het Grenslandmuseum stemmen kan
de penningmeester € 404,69 bijschrijven.
We zijn uitermate blij met deze steun.

11. Schenking
In de zomer biedt dhr. Jürgen Hoymann zijn uitgebreide verzameling en archief kosteloos aan ter
overname. Hoymann woont in Emmerich en heeft bij de Zoll gewerkt. Hij heeft vele voorwerpen over de
Duitse douane verzameld. Op zaterdag 16 november haalt een groep medewerkers de grote verzameling
op.
12.PR-activiteiten
De website en Facebook worden steeds meer gebruikt. Regelmatig wordt deze media van nieuws
voorzien. Vanaf midden 2019 is het Grenslandmuseum ook via Instagram te volgen.
“De Nieuwsflits” wordt 3x opgesteld en per E-mail verspreid onder de vrijwilligers en de “Vrienden van
het Museum”. De week- en regionale dagbladen publiceerden 34 x een artikel over het
Grenslandmuseum.
13.Deskundigheidsbevordering
In november 2018 is het Grenslandmuseum lid geworden van de Coöperatie Erfgoed Gelderland te
Arnhem. Dit lidmaatschap geeft het bestuur de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de kennis
en ervaring, die deze coöperatie in huis heeft. In 2019 wordt 3x gebruik gemaakt van de deskundigheid
van Erfgoed Gelderland.
14. Feestelijke overdracht sleutel
In het bijzijn van burgemeester Stapelkamp, de heer en mevrouw Ostermann, vele genodigden en
vrijwilligers van het Grenslandmuseum, neemt voorzitter
Enserink op 6 febr. de sleutel in ontvangst van het pand
Markt 1-3, ten teken dat het pand nu in eigendom is. De
voorzitter krijgt de sleutel van Gerrit van Veen, de voorzitter
van de Stichting Pand Markt 1-3. Daarmee is het
voortbestaan van het Grenslandmuseum gewaarborgd en
een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.
Blijdschap is er ook over het opnieuw toegekende certificaat
“Geregistreerd Museum”. Bertie Bussink bevestigt het
bordje op de muur.

Op zijn beurt nodigt Bussink
iedereen uit naar buiten te
gaan om daar het nieuwe
naambord van het museum
te bewonderen. Hij biedt
het bord aan namens de
Stichting Bewaar ‘t Olde.

15. Gelredag
Op zaterdag 6 april organiseert Radio Gelderland de laatste
Gelredag van het seizoen in Dinxperlo. Het Grenslandmuseum, de
Dorpskerk en de grens stonden centraal. In het museum spreekt
verslaggever René Arendsen met meerdere vrijwilligers. In
groepen krijgen de deelnemers aan de dag veel te zien en te
horen over de kerk, het museum en de grens. Applaus was er voor
Dick Homburg, die op het orgel speelt. Tijdens de tochten langs de
grens weet Bennie Bruggink de deelnemers te boeien met zijn
verhalen

16.Wisselcollecties 2019
a. Grenscorrectie 1949-1963
In 2019 was het 70 jaar geleden dat tussen Dinxperlo en Suderwick een correctie van de grens
plaatsvond. De eerste expositie van 2019 besteedt hier
aandacht aan. Jaap Snijders, een vrijwilliger van het
museum, stelt deze expositie samen. De opening is op 2
april.
Johannes Hoven, Freek Diersen en Georg Klaassen bieden
het bovenstuk van de oude annexatie-grenspaal R8 aan. Het
is de bedoeling dat deze paal te zijner tijd teruggezet wordt
op de oorspronkelijke plek bij de brug over de
Holtwickerbach aan de Beekweg te Suderwick.
b. Bezield Erfgoed
Bij de realisatie van deze expositie werken het Nationaal Onderduikmuseum Aalten, het kulturhus ‘t
Grachthuys Bredevoort en het Grenslandmuseum samen. De provincie Gelderland fungeert als
hoofdsponsor. De expositie vertelt het verhaal van het landschap, de wegen en de nederzettingen in de
gemeente Aalten. Grote panelen vol informatie en grote foto’s tonen monumenten. In de bijbehorende
vitrines bevinden zich voorwerpen, die bij de monumenten horen.
In het Grenslandmuseum zijn tien bijzondere monumenten/ gebouwen uit Dinxperlo, De Heurne en
Suderwick te zien.
c. Spelen met vuur
In de maand oktober exposeert dhr. Henk te
Brummelstroete zijn bonte verzameling
kinderfornuisjes.
17.Functies en nevenfuncties bestuursleden
Berend Enserink: voorzitter St. Grenslandmuseum
Theo Diepenbroek: penningmeester St. Grenslandmuseum, penningmeester St. Bewaar ’t Olde
Jannie Obbink: bestuurslid/secretaris Grenslandmuseum
Sonja Rexwinkel: bestuurslid St. Grenslandmuseum en tevens lid van de werkgroep expositie,
verhalenvanger en vertaalster bij het Grenslandmuseum, bestuurslid Kerkje De Rietstap, bestuurslid
St. Bewaar ’t Olde.
Eppie Blaauw: bestuurslid St. Grenslandmuseum
Herman Kobes: bestuurslid St. Grenslandmuseum, accommodatiebeheerder Europahal Dinxperlo,
wijkmedewerker PKN in Dinxperlo, sportverzorger Ropes en Running, technische commissie elftalindeling
DZSV, collectant Rode Kruis.
Arnold Betting: bestuurslid Grenslandmuseum, tevens huismeester van het pand.

Opgesteld door: Berend Enserink
Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 3 maart 2020.

