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Stichting Grenslandmuseum  
 
Bestemd voor: vrijwilligers en vrienden van het museum 
 

 

                  
1.Weer open !!! 

Helaas mocht het museum ook dit jaar niet open op 1 april. Door de 
coronamaatregelen van de overheid moest het museum gesloten blijven. Maar 
op 9 juni kon de deur eindelijk open. De eerste 50 bezoekers werden verrast 
met een ´welkom-terug´ cadeautje in de vorm van een notitieboekje met 
informatie over diverse Gelderse musea. Een foto van een wapenschild vormde 
de achtergrond van de informatie over ons museum. Het initiatief tot de actie 

kwam van de Stichting Achterhoek Toerisme. 
Sinds de opening kunnen bezoekers ook contactloos betalen middels een pinapparaat.                                                
 
2.Afscheid en welkom 
Marieke Bulsink heeft haar werkzaamheden voor het Grenslandmuseum met ingang van 2021 beëindigd. 
Vele jaren heeft zij bezoekers ontvangen en rondgeleid. Marieke, heel veel dank voor je inzet!! 
Aloys Geven uit Breedenbroek heten we hartelijk welkom als nieuwe vrijwilliger. We hopen dat je veel 
plezier mag beleven aan je werkzaamheden voor het museum. 
Vrijwilligster Marijke Verschoor-Boele is bereid bestuurslid te worden. Eind juni heeft zij al deelgenomen 
aan een bestuursvergadering. Het bestuur is blij het haar komst. 
 
 
3. Promotiefilm Grenslandmuseum 
In het voorjaar heeft Museum Tv promotiefilmpjes en een korte documentaire over het 

Grenslandmuseum gemaakt. Enkele vrijwilligers hebben aan de totstandkoming meegewerkt. Inmiddels 

zijn de filmpjes op de website van het Grenslandmuseum te bekijken. De realisatie van dit project werd 

mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. We kunnen dit materiaal goed gebruiken bij de 

promotie van het museum. 

 

4. Nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Per 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. 
Ook het bestuur van het Grenslandmuseum zal moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. Het 
bestuur maakt daarbij gebruik van een 10-stappenplan voor stichtingen, dat op aanraden van Erfgoed 
Gelderland besteld is. Een werkgroepje, bestaande uit de voorzitter en de penningmeester, zal dit 
stappenplan doornemen, uitwerken en met voorstellen komen 
tot aanpassen van de bestuursstructuur. 
Duidelijk is al wel dat een bestuursreglement (vroeger 
huishoudelijk reglement) opgesteld moet worden. Er is inmiddels 
een verzekering afgesloten voor de afdekking van de hoofdelijke 
aansprakelijkheid van bestuursleden. Verder zal overleg nodig zijn 
met de notaris over het aanpassen van de statuten. 
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5. Open Monumentendagen  
Op 11 en 12 september 2021 vinden in de gemeente Aalten weer 
de Monumentendagen plaats. Dit jaar is het thema “Mijn 
monument is jouw monument”. Het Grenslandmuseum is op beide 
dagen gratis toegankelijk voor bezoekers. Wel zal er een bus staan 
voor een vrijwillige bijdrage. 
 
 
6. Uitnodiging voor afsluitende activiteit 
De herdenkingsexpositie “Sporen van de Vrijheid” zal worden afgesloten met de schrijfster Evelien Grijze.  
Zij woont in Dinxperlo en heeft vorig jaar een aangrijpend boek met de titel “Mijn naam is Eva” 
gepubliceerd. Daarin wordt het levensverhaal verteld van Eva, die in de oorlogsjaren opgroeit. Het boek is 
voor een deel gebaseerd op een gebeurtenis in het leven van de vader van de schrijfster, die in de oorlog 
moest werken bij een boer en daar ruimten vol goederen, kunst en kostbaarheden aantrof, die in 
bewaring waren gegeven in ruil voor voedsel. 
 
De avond met Evelien Grijze zal plaatsvinden op:  
dinsdagavond 26 oktober 2021. Aanvang 19.30 uur. 
Plaats: Sportcentrum “Blauwe Meer” Dinxperlo 
 
De journaliste Lydia ter Welle schreef in het weekblad “De Band” van 16 dec. 2020 een uitvoerig artikel 
over Evelyn Grijze en haar boek “Mijn naam is Eva”. 
 
7. Tenslotte 
Het bestuur wenst iedereen een veilige, zonnige en prettige vakantie toe en roept de vrienden op om de 
vriendenkaart 2021 te gebruiken om met de gezinsleden de bijzondere expositie ‘Sporen van de Vrijheid’ 
te komen bekijken. 
De moeite waard!!! 
  
 
 

 


