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1. Bijzonder begin museumjaar 2020
Helaas is de start van het museumjaar 2020 totaal anders verlopen, dan het bestuur begin maart nog
dacht. Veel vrijwilligers en enkele professionals waren in februari en begin maart zeer druk met de
voorbereidingen van de expositie “Sporen van de Vrijheid”, de lokale tentoonstelling en de bijzondere
opening in de St. Michaëlkirche van Suderwick. Dit jaar had een topjaar voor het Grenslandmuseum
moeten worden.
Op 13 maart werd duidelijk dat de opening moest worden afgelast vanwege het corona-virus. Ook het
museum moest, voorlopig, tot 2 juni gesloten worden.
Wat er na deze datum gaat gebeuren, is nog uiterst onzeker.
De Museumvereniging Nederland is bezig een protocol op te stellen met voorwaarden voor heropening
van de musea. Beperkte toelating, looproutes, beschermende middelen, enz.
Ook het bestuur denkt momenteel na over allerlei maatregelen. Maar voorop staat de gezondheid en
veiligheid van onze vrijwilligers. We wachten nadere berichten van de overheid af.
Voordat tot heropening wordt besloten, zal het bestuur met de vrijwilligers contact opnemen.
2. 35 jaar Grenslandmuseum
Het Grenslandmuseum bestaat dit jaar 35 jaar. Met het omhoog draaien van de slagboompaal, die aan de
achterzijde van het gebouw staat, opende de heer B. Crasborn, directeur van het Belastingmuseum te
Rotterdam, in juli 1985 het museum.
Gelukkig mogen we constateren dat het museum nog steeds een belangrijke plaats inneemt in het
culturele leven van Dinxperlo.
3. Afronding installatie ledverlichting

Enkele leden van de klusgroep hebben in april de
nieuwe ledverlichting uitgebreid. Omdat de
verlichting op enkele plekken van het museum nog
niet helemaal optimaal is, is besloten nog een extra
verlichtings-arm te installeren.
Vorige week werden de werkzaamheden afgerond
en nu beschikt het Grenslandmuseum over een
perfecte, energiezuinige verlchtingsinstallatie.
De aanschaf van de verlichting is mogelijk gemaakt
door de “Vrienden van het Museum” en een bijdrage
uit het Coöperatiefonds van Rabobank Graafschap.

4. Isolatie van het dak
De uitvoering van de werkzaamheden aan het dak in september/oktober worden steeds concreter. De
gemeente Aalten heeft een investeringssubsidie van € 12.500,00 toegekend.
Voor het resterende deel van de investering wil het bestuur een lening afsluiten. De aanvraag daarvoor is
ingediend, via de gemeente, bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het bestuur hoopt op
goedkeuring. De kosten van de lening zullen wel jaarlijks in de begroting moeten worden opgenomen.
Onze vrijwilliger-schilder zal tijdens de werkzaamheden aan het dak de kozijnen van de bovenverdieping
onder handen nemen.
5. Financiële ondersteuning
Omdat het museum al twee maanden gesloten is, komen er geen entreegelden binnen. Er dreigt een
tekort op de jaarrekening. Bovendien liggen er nog plannen klaar, die geld kosten.
Het is fijn dat wij ons in dit moeilijke jaar gedragen weten door een groot aantal “Vrienden van het
Museum”.
Juist nu, heeft het museum financiële steun hard nodig.
Daarom is, op initiatief van de penningmeester, een actie gestart om het aantal “Vrienden van het
Museum” te laten groeien. In de eerstvolgende uitgave van “De Band” is een oproep tot steun aan het
museum te lezen.
Het bestuur hoopt, dat alle vrijwilligers de actie onder de
aandacht van familie, vrienden en bekenden willen
brengen. Extra steun van nieuwe “Vrienden” helpt ons om,
zodra het kan, onze plannen te realiseren.
Het museum is natuurlijk ook geholpen met een éénmalige
gift op onze rekening:
IBAN: NL64 RABO 0313 9398 88 o.v.v. éénmalige gift.
Het Grenslandmuseum bezit de ANBI-status.
Meer informatie op Facebook, Instagram en de website
www.grenslandmuseum.nl
Het Coöperatiefonds van Rabobank Graafschap gaf als
eerste gehoor aan onze oproep.
Het museum ontving een gift van € 1.250,00.

Geweldig!!

Het bestuur en de redactie hopen dat deze moeilijke tijd snel voorbij zal zijn.
We kijken uit naar de heropening van het museum.
Hopelijk gauw tot ziens en ….. blijf gezond!

