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1.Het bestuur  
Het bestuur van Stichting Grenslandmuseum bestaat in 2020 uit 7 personen: 
De samenstelling is in het jaar van het 35-jarig bestaan niet gewijzigd. 
Berend Enserink     -   voorzitter 
Theo Diepenbroek -   penningmeester  
Jannie Obbink         -   secretaris  
Sonja Rexwinkel     -   bestuurslid 
Eppie Blaauw        -   bestuurslid 
Herman Kobes        -   bestuurslid 
Arnold Betting        -   bestuurslid/ huismeester) 
In de eerste maanden vergadert het bestuur elke maand. Vanwege de uitbraak van het coronavirus wordt 
in de volgende maanden de telefoon gebruikt voor overleg. 
 
2. Bijzonder museumjaar 2020 
Helaas verloopt de start van het museumjaar 2020 totaal anders als gepland. Veel vrijwilligers en enkele 
professionals zijn in februari en begin maart druk met de voorbereidingen van de expositie “Sporen van 
de Vrijheid”, de aanvullende lokale tentoonstelling over de jaren 1939-1963 en de bijzondere opening van 
deze expositie in de St. Michaëlkirche van Suderwick.  

Op 13 maart wordt duidelijk dat de opening niet kan doorgaan vanwege het 
corona-virus. Ook het museum moet tot 2 juni gesloten blijven. Eind mei 
wordt de sluiting verlengd tot 31 augustus De veiligheid en gezondheid van 
de vrijwilligers vormen de grondslag voor deze beslissing.   
Op 1 september gaat het museum alleen ’s middags weer open. Er gelden 
allerlei voorschriften: beperkte toelating, looproutes, afstand houden enz. 
Beschermende voorzieningen worden aangebracht en desinfectiemiddelen 
staan klaar voor bezoekers en vrijwilligers.  
 

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. 
Webmaster Sven Hergaarden vernieuwt de website en geeft een nieuwe flyer voor toeristen vorm. Deze 
zal in een oplage van 5.000 stuks in maart 2021 verspreid worden op ruim 100 locaties. 
 
4.Openingstijden 
Vanwege de deelname aan “Gelderland herdenkt 75 jaar bevrijding” met de expositie “Sporen van de 
vrijheid” wil het bestuur de openingstijd in 2020 uitbreiden van 651 naar 784 uren.    
Openingstijden in de maanden april, september en oktober 13.30-16.30 uur. 
In mei, juni, juli en augustus open van 10.30 tot 16.30 uur. En op zondag van 13.30 tot 16.30 uur.  
Dankzij de bereidheid van de vrijwilligers kunnen deze plannen ook omgezet worden in daden. 
Helaas wordt in maart duidelijk dat bovenstaande plannen niet uitgevoerd kunnen worden. Een enorme 
teleurstelling! Het museum blijft dicht. Pas op 1 september gaat het weer open voor bezoekers. Vanwege 
de verplichte 1.50m afstand zijn geen rondleidingen mogelijk. 
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5.Toegangsprijs 
De toegangsprijs voor volwassenen wordt met € 1,00 verhoogd tot € 4,00. Voor kinderen blijft de entree  
€ 1,00. Een rondleiding kost in 2020 € 10,00 per gids.  
 
6.Bezoekers 
Aantal rondleidingen: in 2020 niet mogelijk. 
Bezoekers museum: 246 (alleen in september en oktober) 
Bezoekers website: 24.247 (+ 7.220) waarvan 13.187 (+ 2.815) unieke bezoekers. 
Landen: Nederland, Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Canada, Engeland, e.a. 
 
7. Exploitatie over 2020. 
Ondanks het missen van € 3.000,00 aan entreegelden door de coronamaatregelen is het toch, mede door 
de bijdragen van de “Vrienden van het Grenslandmuseum” en diverse giften, gelukt om het boekjaar 
2020 met een positief resultaat af te sluiten. Geplande investeringen voor aanschaf van nieuwe inventaris 
worden voorlopig uitgesteld tot na de corona-pandemie. De renovatie van het dak werd geheel gedekt 
uit het onderhoudsfonds. 
 
8.Vrijwilligers 
Het Grenslandmuseum wordt gerund door vrijwilligers. Zij zijn 
onmisbaar. Vooral de vrijwilligers van de klusgroep hebben in 
2020 veel uren besteed aan diverse werkzaamheden op, aan en 
in het pand. 
Het aantal vrijwilligers blijft in 2020 constant. (35)   
Twee vrijwilligers hebben zich afgemeld, waaronder Wim 
Ruesink.  
Hartelijk welkom voor twee nieuwe vrijwilligers: Marijke Verschoor en Herman Rutgers. 
Helaas kan de gezellige afsluiting van het museumjaar niet plaatsvinden. Alle vrijwilligers ontvangen 
hiervoor in de plaats in november een attentie als dank voor de werkzaamheden. 
  
9.Werkzaamheden pand Markt 1-3 
Ledverlichting 
In de eerste maanden van het jaar installeren vrijwilligers van de klusgroep de nieuwe dimbare led-
verlichting in het achterhuis van het museum. Ook de vitrines worden voorzien van ledverlichting. De 
oude TL-verlichting wordt verwijderd. Het resultaat is geweldig. Een enorme stap voorwaarts. 
Schilderwerk 
In de zomermaanden rondt een vrijwilliger het schilderwerk op de begane grond af.  
Volgend jaar krijgt het houtwerk van de bovenramen en de dakgoot een onderhoudsbeurt. 
Isolatie en onderhoud dak 
Tijdens het laatste kwartaal van 2020 staat het museum in 
de steigers.  Na jarenlange, intensieve voorbereidingen kan 
na de zomervakantie de offerte van timmer- en 
aannemersbedrijf De Vries uit Hummelo omgezet worden in 
de opdracht tot isolatie en restauratie van het gehele dak. 
Dit bedrijf is gespecialiseerd en bevoegd in het uitvoeren 
van restauratiewerkzaamheden aan Rijksmonumenten. De 
firma Obbink brengt gedeeltelijk nieuwe zinken dakgoten 
aan.  
Vooral het bijeenkrijgen van de financiën blijkt een enorme 
klus. Enkele keren moeten daarom de werkzaamheden 
worden uitgesteld. De inzet van Bertie Bussink en Theo Diepenbroek wordt door vele sponsoren 
gesteund. De gemeente Aalten verleent een investeringssubsidie. Door het afsluiten van een 15-jarige 
Stimuleringslening en de vele arbeidsuren van de leden van de klusgroep van het museum kan het 
financiële plaatje rond worden gemaakt.  

 

 



Begin oktober worden de steigers opgebouwd. Gelukkig werkt het weer goed mee. De vakmensen van De 
Vries kunnen de planning strak volgen. Op 15 december is het karwei klaar. Het dak van het museum is 
weer prima in orde. 
In de ontvangstruimte hangt een prachtig bord met de logo’s van alle sponsoren. 
 
10. Giften en subsidies 
Naast de jaarlijkse subsidie van de gemeente Aalten en de bijdragen van de “Vrienden van het Museum” 
ontvangt het bestuur in 2020 bijdragen van: 
a. Provincie Gelderland voor de expositie “Sporen van de Vrijheid”.  
b. Coöperatiefonds Rabobank Graafschap schenkt € 1.250,00 als tegemoetkoming voor de derving van 
entreegelden, vanwege de verplichte sluiting. 
c. Gemeente Aalten verleent een investeringssubsidie  van € 12.500,00 voor de isolatie van het dak. 
d. Veel leden van Rabobank stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne op het Grenslandmuseum. 
De penningmeester kan € 403,29 bijschrijven.   
 
11. Expositie(s) 
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de bezetting is beëindigd. De Achterhoek is één van de vijf kwartieren 
van Gelderland met een eigen programma om dit feit te vieren.  
Eén van die activiteiten van het programma in de Achterhoek is de reizende tentoonstelling:  
“Sporen van de Vrijheid”.  
Deze tweetalige expositie is in acht Achterhoekse en acht Duitse gemeenten te zien. De directeur van het 
Onderduikmuseum Aalten, Mevr. Gerda Brethouwer, heeft zich bijzonder ingespannen om deze expositie 
te organiseren en de vaste opstelling in het Grenslandmuseum te krijgen. 
 

In “Sporen van de Vrijheid” vertellen negen bijzondere hoofdpersonen hun 
verhaal over de vrijheid. Het zijn verhalen van mensen die - toen en nu - 
aan den lijve hebben ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De 
hoofdpersonen komen uit onze grensregio.  
 
In het Grenslandmuseum wordt de expositie “Sporen van de Vrijheid” 
aangevuld met panelen met lokale verhalen over de gebeurtenissen in de 
jaren 1939-1963 in de gemeente Dinxperlo.  
In vitrines zijn interessante voorwerpen uit de collectie van Mark en René 
Westerdorp te zien.   
Bij een bijzondere expositie hoort een bijzondere opening. Een werkgroep 
heeft alles tot in de puntjes geregeld voor zondag 29 maart om 16.00 uur in 
de St. Michaëlskirche te Suderwick.  
Gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland zal de expositie 
openen. Muziek: Willem te Voortwis en Yolanda Tangelder uit Winterswijk.  

Tot grote teleurstelling van iedereen moet de opening worden afgelast. 

   
12.PR-activiteiten 
De website, Facebook en Instagram worden steeds meer gebruikt. Regelmatig worden deze media up-to-
date gehouden.  
In 2020 worden vier nummers van “De Nieuwsflits” samengesteld en per email verspreid onder de 
vrijwilligers en de “Vrienden van het Grenslandmuseum”.  
Ondanks de sluiting van het museum zijn in het weekblad “De Band” en “Aalten Vooruit” een aantal 
uitgebreide artikelen over het Grenslandmuseum te lezen.  
Ook “De Achterhoekse Courant” besteedt in november twee pagina’s aan het museum. 
In oktober strooit oud-vrijwilliger Jaap Drok met mooie anekdotes over de grens tijdens een interview 
met Omroep Gelderland.  
Bij Radio Aladna FM vertelt een drietal vrijwilligers over hun inzet voor het museum. 
Volgens planning zullen op 17 december de opnames van een promotiefilm starten en enkele filmpjes 
voor de sociale media van het museum. De film wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie 
Gelderland in het kader van Museum TV. Helaas gooit ook hier het corona-virus roet in het eten. De 
opnames zijn nu uitgesteld tot 2 februari 2021. 

 



 
13. Vertegenwoordigingen 
Eén van de bestuursleden heeft deelgenomen aan de gemeentelijke werkgroep Centrumplan Dinxperlo. 
Het Grenslandmuseum is aangesloten bij: Stichting Achterhoek Toerisme, Euregionetwerk 
Industriecultuur, VVV gemeente Aalten en de Coöperatie Erfgoed Gelderland. 
Contacten: de Stichting Bewaar ’t  Olde Dinxperlo, Stichting Dinxperwick, Heimat Verein Suderwick, 
Stichting Stolpersteine Dinxperlo en het Onderduikmuseum Aalten.  
Het Grenslandmuseum adopteert de Stolperstein voor de twaalfjarige Janny Prins. Zij werd samen met 
haar familie in 1942 uit Dinxperlo weggevoerd.  Ze wordt genoemd op paneel 2 van de lokale expositie. 
 
14. Erfgoedfestival Gelderland 2020 en Gelredag 
In september vindt de zesde editie van het Erfgoedfestival Gelderland 
plaats. Dit keer vanwege Corona volledig online. 
Tien erfgoedlocaties worden gekoppeld aan een kunstenaar, die er 
inspiratie zal kunnen opdoen om vorm te geven aan het thema van de 
Maand van de Geschiedenis: Oost-West. 
Het Grenslandmuseum wordt ook uitgekozen als één van de tien 
erfgoedlocaties.  
Schrijver Jaap Robben uit Kranenburg (D) heeft veel affiniteit met de 
grens en wordt gekoppeld aan ons museum. Hij bezoekt het museum, 
Dinxperlo en de grens en schrijft het verhaal: “Onze onzichtbare 
buren”. Dit leest hij tijdens de opening van het Erfgoedfestival voor.  
Helaas wordt de speciale Gelredag van 3 oktober in de Dorpskerk 
geannuleerd. Als sprekers zijn festivaldirecteur Mijke Pol, schrijver 
Jaap Robben en burgemeester Anton Stapelkamp uitgenodigd. 
Als compensatie verzorgt Omroep Gelderland op die zaterdagmorgen 
een radio-uitzending, met daarin ook een interview met enkele vrijwilligers, vanuit het 
Grenslandmuseum. 
 
15.Functies en nevenfuncties bestuursleden 
Berend Enserink: voorzitter Stichting Grenslandmuseum   
Theo Diepenbroek: penningmeester Stichting Grenslandmuseum, penningmeester  
Stichting Bewaar ’t Olde 
Jannie Obbink: secretaris 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, technische commissie elftalindeling 
DZSV. 
Arnold Betting: bestuurslid Stichting Grenslandmuseum, tevens huismeester van het pand. 
 

Dit jaarverslag is opgesteld door: 

Berend Enserink 
Voorzitter Stichting Grenslandmuseum 
Februari 2021 
 

 


