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Stichting Grenslandmuseum  
 
Bestemd voor: vrijwilligers en vrienden van het museum 
 

 

 
1. Toch open! 
In maart besloot het bestuur het museum niet te openen en alle openingsactiviteiten te annuleren in 
verband met de uitbraak van Corona.  
Het was wel even slikken, maar al snel werden allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen om weer 
bezoekers te kunnen ontvangen. Op 1 september ging het museum open dankzij de bereidheid van een 
groep vrijwilligers om dienst te doen in het museum. Ongeveer 250 bezoekers bezochten in september 
en oktober het museum.  
 
2. Erfgoedfestival Gelderland 2020 
In september vond de zesde editie van het Erfgoedfestival Gelderland 
plaats. Dit keer door Corona volledig online. 
Tien erfgoedlocaties werden gekoppeld aan een kunstenaar, die er 
inspiratie zou kunnen opdoen om vorm te geven aan het thema van 
de Maand van de Geschiedenis: Oost-West. 
Het Grenslandmuseum werd uitgekozen als erfgoedlocatie. Schrijver 
Jaap Robben uit Kranenburg (D) had wel affiniteit met de grens en 

werd op ons verzoek gekoppeld aan het 
Grenslandmuseum. Hij bezocht het museum, 
Dinxperlo en de grens en schreef het verhaal: 
“Onze onzichtbare buren”. Dit las hij tijdens 
de opening van het Erfgoedfestival voor. U 
kunt de opening terugkijken op 
erfgoedfestival.nl en de 3 filmpjes staan 
natuurlijk ook op onze website. 
Helaas werd de speciale Gelredag van 3 oktober in de Dorpskerk geannuleerd. Als 
sprekers waren festivaldirecteur Mijke Pol, schrijver Jaap Robben en 

burgemeester Anton Stapelkamp hiervoor uitgenodigd. 
Als compensatie werd er de gehele morgen een radio-uitzending vanuit het Grenslandmuseum verzorgt 
door Omroep Gelderland. 
 
3. Rabo ClubSupport 2020 
In oktober was het museum één van de deelnemers aan de Rabo ClubSupport. Dankzij de vele stemmen 
mocht de penningmeester € 403,29 in ontvangst nemen. Stemmers dank daarvoor! 
 
4. Promotie Grenslandmuseum 
Ondanks de sluiting van het museum tijdens de zomermaanden waren in “De BAND” een aantal 
uitgebreide artikelen over het Grenslandmuseum te lezen.  
Ook “De ACHTERHOEKSE COURANT” besteedde twee pagina’s aan het museum. 
Oud-vrijwilliger Jaap Drok strooide met mooie anekdotes over de grens tijdens een interview met 
Omroep Gelderland. Het hele interview met hem is ook te beluisteren op onze website. 
Bij Radio AladnaFM vertelde een drietal vrijwilligers over hun werk voor het museum. 
In december werd door Sven Hergaarden de laatste hand gelegd aan een nieuwe promotie-folder. In het 
voorjaar van 2021 zal de tweetalige folder samen met een kleine flyer over de expositie “Sporen van de 
vrijheid”, verspreid worden over diverse toeristische locaties in de regio.  
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Op 17 december starten de opnames van “MuseumTV” om een mooie promotiefilm en daarnaast enkele 
filmpjes voor Social Media te maken van het museum. De film wordt mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Gelderland. We zijn benieuwd naar het resultaat. We houden jullie op de hoogte! 
  
5. Restauratie en isolatie dak 
De afgelopen zes weken heeft het museum in de steigers gestaan. Na 
jarenlange, intensieve voorbereidingen kon na de zomervakantie de 
definitieve opdracht verleend worden aan het timmer- en 
aannemersbedrijf De Vries uit Hummelo. Dit bedrijf is gespecialiseerd en 
bevoegd in het uitvoeren van werkzaamheden aan Rijksmonumenten. De 
firma Obbink bracht gedeeltelijk nieuwe zinken dakgoten aan.  
Vooral het bijeenkrijgen van de financiën bleek een enorme klus. Enkele 
keren moest daarom de restauratie en isolatie van het totale dak worden 
uitgesteld. 
Gelukkig werd de inzet van Bertie Bussink en Theo Diepenbroek door vele 
sponsoren gesteund. Verder verleende de gemeente Aalten een 
investeringssubsidie. Door het afsluiten van een 15-jarige Stimuleringslening en de vele arbeidsuren van 
de leden van de  klusgroep van het museum kon het financiële plaatje rond worden gemaakt.  
Op 14 december zijn de steigers afgebroken en is het dak van het museum weer prima in orde. 
Hartelijk dank voor een ieders bijdrage en inzet! Geweldig! 
In de ontvangstruimte hangt nu een prachtig bord met de logo’s van alle sponsoren. 
Er is nog plek voor nieuwe sponsoren. 
    

              
 
6. En nu verder?   
Het bestuur hoopt dat het museum op 1 april 2021 weer geopend kan worden voor bezoekers. We 
wachten de ontwikkelingen met betrekking tot corona af.  De expositie “Sporen van de vrijheid” en de 
panelen over de lokale geschiedenis blijven het hele jaar te zien. 
Voor het jaar 2022 zal een gedeelte van de basistententoonstelling veranderd worden. Om dit te 
realiseren zijn we nu al met de voorbereidingen begonnen.  
Er worden plannen uitgewerkt om de geschiedenis van Dinxperlo met de grens meer in woord en beeld 
aan de orde te laten komen. 
 
Het bestuur wil alle vrijwilligers en “Vrienden van het museum” bedanken voor alle hulp, inzet, bijdragen, 
enz. Het is te veel om op te noemen. Veel werk gebeurt onzichtbaar. Ondanks alle moeilijkheden en 
teleurstellingen staat het museum beter op de kaart. Voor verdere groei in het nieuwe jaar is de bijdrage 
van iedereen van groot belang! 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bestuur wenst jullie allen fijne 

feestdagen en een voorspoedig 

2021. 

Guten Rutsch! 


