Nieuwsflits 15 – december 2021
Stichting Grenslandmuseum
Bestemd voor: vrijwilligers en vrienden van het museum
Redactie: Sonja Rexwinkel
en Berend Enserink
1. Sporen van de Vrijheid
Deze herdenkings-expositie is twee jaren te zien geweest in het Grenslandmuseum.
De tentoonstelling was één van de activiteiten van het grensoverschrijdende
regioprogramma ´Gelderland Herdenktˋ. In november zijn de panelen en voorwerpen verwijderd. Ook de panelen met de persoonlijke verhalen van Dinxperloërs
zijn opgeborgen. Helaas heeft het coronavirus deze expositie danig parten gespeeld.
In 2020 mocht het museum maar twee maanden open.
Het Grenslandmuseum bedankt allen, die meegewerkt hebben, om deze bijzondere
expositie te realiseren.
In de winterperiode zal een groot gedeelte van het museum opnieuw gestalte worden gegeven. De
panelen van “De geschiedenis van de grens” en voorwerpen van de verzameling van Zollbeambte
Hoymann zullen een plekje moeten krijgen. Verder bereiden enkele vrijwilligers een expositie voor over
de voormalige Dinxperlose groenteveiling. Het resultaat zal te zien zijn in de voorkamer.
2.Welkom
Bea Kleinhesselink-Veldhorst (De Hagen 21) en Arnold Douwes (Gielinklaan 19) heten we hartelijk
welkom als nieuwe vrijwilligers. Na een inwerkperiode zullen zij starten met de werkzaamheden. We zijn
blij met hun komst! Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom!!
3. Afscheid Herman Kobes
In de bestuursvergadering van 10 november heeft Herman Kobes afscheid genomen als bestuurslid.
Gelukkig blijft hij beschikbaar voor andere activiteiten binnen het museum. Herman bedankt voor de
vele, vele jaren, dat je deel uitmaakte van het bestuur!
4. Veranderingen in het bestuur
Tijdens de novembervergadering van het bestuur is besloten de functies van voorzitter en secretaris
anders in te vullen.
Sinds oktober 2017 is Berend Enserink voorzitter. Eerst van de werkgroep, daarna van de Stichting
Grenslandmuseum. Vanwege de langdurige ziekte van zijn dochter en de voortdurende dreiging van het
coronavirus, vindt hij het steeds moeilijker om het voorzitterschap goed vorm te geven.
Het fysiek aanwezig zijn, tijdens een overleg, een vergadering of het vertegenwoordigen van het
Grenslandmuseum, is problematisch voor hem. Op zijn initiatief is daar intern veel over gesproken.
Het nieuwe bestuurslid, Marijke Verschoor-Boele is bereid gevonden om voorzitter te worden.
Het bestuur is daar zeer verheugd over. In het volgende item stelt zij zich voor.
Berend gaat, met instemming van Jannie Obbink, het secretariaat op zich nemen. Jannie blijft bestuurslid.
5. Kennismaken met de nieuwe voorzitter
Mijn naam is Marijke Verschoor Boele, 63 jaar, geboren in Drenthe,
gestudeerd in Amsterdam en Groningen. Sinds augustus 2021 ben ik
weduwe. Samen met mijn man ben ik in januari 2020 aan de Churchillstraat
in Dinxperlo komen wonen. Mijn man was een echte Rotterdammer. Zijn
grote wens was om 1 keer in zijn leven buiten Rotterdam te wonen. Helaas
heeft hij daar niet lang van kunnen genieten.

Ik ben docent Nederlands/Geschiedenis en Bibliothecaris. Ik heb met name gewerkt in de culturele sector
als hoofd van bibliotheken in de provincie Groningen, Vianen en Tiel en bij theater en musea in Tiel en
Rotterdam. Daarnaast heb ik ook gewerkt bij de ANWB en als publieksvoorlichter bij Informatie
Rijksoverheid.
Mijn uitgangspunt in mijn werk is altijd geweest om de culturele sector op een creatieve, attractieve en
uitdagende manier bij het publiek te brengen. Organisatie van evenementen samen met bedrijfsleven,
scholen en andere culturele instellingen heb ik altijd heel leuk gevonden om te doen. In mijn vrije tijd ben
ik actief geweest als medeoprichter van een theatervoorziening in Vianen en in diverse besturen op het
gebied van cultuur en welzijn. Mijn hobby´s zijn lezen, koken, kinderverhalen schrijven, sieraden
ontwerpen, etc. etc.
Sinds we in Dinxperlo wonen was ik mantelzorger voor mijn man die Alzheimer had. Na het overlijden van
mijn man ben ik nu op zoek naar een betaalde baan. Af en toe schrijf ik persberichten voor De Band.
Verder geef ik 2 avonden online Nederlands aan expats. Echter dat is in financieel opzicht onvoldoende.
Ik wil heel graag mensen leren kennen waardoor Dinxperlo ook echt mijn dorp wordt. Ik vind het fijn om
actief te zijn in het dorp waarin ik woon. Zo ben ik lid geworden van het Smartlappenkoor en als
vrijwilliger betrokken bij de Wereldwinkel en kerkje De Rietstap.
Mijn hart ligt voor een groot deel zeker in de museale wereld vandaar dat ik me als vrijwilliger bij het
museum heb aangemeld. Samen met Theo, Jaap, Herman en Gerrit hebben we het filmpje voor
museumtv.nl gemaakt. Ik vind het bijzonder dat ik gevraagd ben om voorzitter van het museum te
worden. Iedereen kent mij nog maar kort en om dan gelijk voor deze functie gevraagd te worden heb ik
gewaardeerd. Ik hoop dat ik de verwachtingen die het bestuur van mij heeft kan waar maken.
Tot slot, een museum succesvol in de markt zetten doet het bestuur niet alleen; dat doen we samen met
elkaar vrijwilligers en bestuur. Opmerkingen, suggesties en vragen zijn dan ook van harte welkom!
Ik ben geen Achterhoekse en geen Dinxperse, maar het Achterhoeks versta ik door mijn Drentse roots …..
6. Toekenning subsidie gemeente Aalten
Onlangs ontving het bestuur het prettige bericht dat de gemeente Aalten de aanvraag voor een
eenmalige subsidie heeft goedgekeurd.
De subsidie is bedoeld om maatregelen te treffen in het kader van Covid-19.
Het Grenslandmuseum krijgt € 6000,00. Het bestuur is daar zeer blij mee. Opnieuw kan een stap in de
modernisering van het museum gezet worden. Voor dit bedrag worden nieuwe vitrines aangeschaft ter
vervanging van de oude, zeer zware kasten. Er komen acht hoge en zes tafelvitrines.
7. Lezing “Vrijheid is niet vanzelfsprekend”.
Op woensdag 27 oktober 2021 organiseerde de stichting Grenslandmuseum een lezing over het boek
“Mijn naam is Eva”” geschreven door Evelyn Grijze in het Sportcentrum “Het Blauwe Meer” in Dinxperlo.
Deze lezing vond plaats in het kader van “75 jaar bevrijding” en vormde de afsluiting van de expositie
“Sporen van de Vrijheid”. Ondanks de coronapandemie was de lezing goed bezocht. Marijke VerschoorBoele leidde de gasten door het programma.
Een viertal leerlingen van het Christelijk College Schaersvoorde te Dinxperlo, die vorig jaar meededen aan
een wedstrijd met zelfgeschreven gedichten over vrijheid, werden uitgenodigd om hun gedicht voor te
dragen. Marleen Overdiep en Jantine Hengeveld openden
het programma met hun gedichten. De twee andere
leerlingen, Naomi Salemink en Céline Krieger, konden er
niet bij zijn. Plaatsvervangend las de lerares Pomme Bruil
hun gedichten voor, nadat de klarinettisten Maureen en
Ingo Huls het themalied voor de film "Schindler's List" ten
gehore hadden gebracht.
Door het voorlezen van enkele passages uit haar boek
“Mijn naam is Eva” legde Evelyn Grijze het publiek uit, wie
Evelyn Grijze met haar boek ´Mijn naam is Evaˋ
(foto Lydia ter Welle)
zij is en hoe ze tot het schrijven van dit boek kwam.

Het boek gaat over het meisje Eva, dat in de oorlogsjaren opgroeit op een grote boerderij in Groningen,
waar zij de geborgenheid van een warm gezin ontberen moet. Eenzaam
rondzwervend door het boerenhuis vindt zij op zolder een verzameling kostbare
voorwerpen en in de schuur onbekende mensen, die later verdwenen zijn. Dit is het
begin van een gedeeltelijk werkelijk gebeurd verhaal over de Jodenvervolging tijdens
de 2e wereldoorlog en de gevolgen daarvan.
Trieste herinneringen aan moeilijke tijden, verrassende ontdekkingen, spannende
zoektochten, een onverwacht weerzien, een romantisch liefdesverhaal en de
herhaalde verwijzingen naar het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Na de lezing leidde Marijke Verschoor de discussie met de schrijfster over haar boek
en over het thema van de avond “Vrijheid is niet vanzelfsprekend”.
Een geslaagde avond. Commentaar van een gast: ‘Voor herhaling vatbaar’.
8. Enkele korte berichten:
a. Kort na de wintersluiting wordt ieder jaar een gezellige middag georganiseerd voor alle vrijwilligers.
Helaas moest ook dit jaar deze leuke activiteit worden afgelast vanwege de dreiging van het coronavirus.
Het bestuur is echter van plan, indien corona het toelaat, het nieuwe museumjaar 2022 voor de
vrijwilligers te starten met een gezellige en informatieve middag onder het genot van een hapje en een
drankje.
b. Onlangs heeft Kadasterdata een rechtsgeldige opmeting uitgevoerd van de kavel waarop het
Grenslandmuseum staat. Over de precieze afmetingen bestond geen duidelijkheid in de officiële stukken.
c. Op vrijdag 19 november hebben meerdere bestuursleden van het Grenslandmuseum de onthulling van
een nieuw Büdeken op het Dorpsplein van Suderwick bijgewoond. Het Büdeken is het cadeau van de 70jarige Heimatverein Suderwick aan de inwoners vanDinxperlo en Stadt Bocholt. Het bestaat uit een zestal
kleurrijke panelen met informatie. Eén paneel is in woord en beeld gewijd aan het Grenslandmuseum.
d. In oktober was het museum één van de deelnemers aan de Rabo Club Support. Dankzij de 45 stemmen
mocht de penningmeester € 259,31 in ontvangst nemen. Stemmers dank daarvoor!
9. Tenslotte
Het bestuur wil het bestuur alle vrijwilligers en “Vrienden van het museum” bedanken voor de hulp, tijd,
inzet, bijdragen, enz. In het bewogen jaar 2021 is veel gebeurd. Het museum staat er steeds beter voor.

