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1.Vernieuwing interieur
Het museum was tijdens de winterperiode van 01-11-2021 tot
31-03-2022 gesloten voor het publiek.
Onze klusgroep heeft echter zeker niet stilgezeten.
De oude vitrines (daterend uit 1985) werden vervangen door
moderne, lichtgewicht vitrines, die voorzien zijn van warme
ledverlichting. Omdat de vitrines wat kleiner van formaat zijn
kunnen we flexibeler met de inrichting omgaan.
Ze zijn natuurlijk allemaal voorzien van wieltjes waardoor ze arbo-proof zijn.
De tekstpanelen zijn voorzien van robuuste steigerbuizen waardoor het geheel een industrieel uiterlijk
krijgt. Het geheel geeft een moderne uitstraling waarmee we weer jaren vooruit kunnen.
Tevens krijgt de bezoeker hierdoor meer ruimte zodat we ook weer voldoen aan de eisen in het kader van
de covid-pandemie. Wij danken de Gemeente Aalten voor de financiële bijdrage uit het Covid-fonds.
2.Nieuwe expositie
Onze secretaris Berend Enserink heeft heel veel tijd besteed om de nieuwe
basisexpositie “De geschiedenis van de grens” te verwezenlijken.
De 11 panelen vertellen het verhaal van de grens vanaf de 80-jarige oorlog tot en
met november 2021. De teksten zijn voorzien van bijpassende foto’s en in de 2
vitrines zijn allerlei voorwerpen te zien die bij de verhalen horen. Men kan zelfs
bijbehorende filmpjes starten op de smartphone door middel van QR-codes op de panelen.
Zelfs de laatste burgemeestersketen van de zelfstandige gemeente Dinxperlo ligt hier te schitteren.
De panelen hebben een geweldig professionele uitstraling en laat zien waar onze vrijwilligers toe in staat
zijn. De lay-out van de panelen was in handen van “LeeuwDesign” uit Dinxperlo. In de voorkamer is nog
een expositie te zien over de “Dinxperlose Groenteveiling”. Deze groenteveiling heeft bestaan van 1923
tot 1973. Het gebouw is nu de huidige brandweerkazerne.
3. Opening nieuwe museumseizoen
Op donderdagavond 31 maart kwamen de vrijwilligers bij elkaar in de Dorpskerk voor een instructieavond
in verband met de nieuwe exposities. De penningmeester gaf ook een overzicht van de financiële situatie
en het resultaat over de jaren 2018-2021 zodat iedereen zelf kon zien wat het resultaat van alle
inspanningen van de vorige jaren is geweest.
Daarna konden de vrijwilligers de nieuwe inrichting en
exposities bewonderen onder het genot van een hapje en
een drankje.
Op vrijdagmiddag 1 april vond de officiële opening van
het nieuwe seizoen plaats door onze burgemeester
Anton Stapelkamp. Onder het toeziend oog van onze
vrijwilligers, vrienden van het Grenslandmuseum en talrijke genodigden, mocht de burgemeester samen
met onze voorzitter, het museum openen door het heffen van de slagboom voor de ingang van het
museum.

Hierna mochten de belangstellenden de nieuwe exposities bekijken onder het genot van een hapje en
een drankje. De vrijwilligers mochten veel complimenten ontvangen voor de professionele uitstraling van
de gehele expositie en de inrichting. Menigeen stond versteld van de creativiteit van onze vrijwilligers.
We zijn weer klaar voor de toekomst en onze bezoekers. Op zaterdag 14 mei kregen inwoners van
Dinxperwick nog speciaal de gelegenheid om gratis kennis te maken met de nieuwe exposities.
60 volwassenen en 11 kinderen hebben hiervan gebruik gemaakt uit zowel Dinxperlo als Suderwick.
4. Open Monumentendagen
Op 10 en 11 september 2022 vonden in de gemeente Aalten weer
de Open Monumentendagen plaats. Dit jaar was het thema
“Duurzaamheid”. Het Grenslandmuseum was op beide dagen gratis
toegankelijk voor bezoekers. Wel stond er een melkbus voor een
vrijwillige bijdrage. 113 bezoekers vereerden ons met een
bezoekje.

5. Nominatie Erfgoedprijs Gemeente Aalten 2022
Het Grenslandmuseum was, samen met het Welsker uit De Heurne en
het Helenahuis uit Aalten, genomineerd voor de Erfgoedprijs 2022.
Tijdens de spannende prijsuitreiking op zaterdag 10 september, in het
Koppelhuis in Bredevoort, werd het Welsker door de jury uitgeroepen
tot winnaar.
We hebben dan wel niet gewonnen maar alleen al de nominatie heeft
het museum weer geweldige publiciteit in de pers opgeleverd.

6. Tot slot
Het bestuur is bijzonder blij dat het Grenslandmuseum dit seizoen weer “gewoon” de deuren voor onze
bezoekers kon openen om de bijzondere expositie “De geschiedenis van de grens” en de “Dinxperlose
Groenteveiling” te komen bekijken.
Het is zeer de moeite waard!!!
Het museum is nog geopend tot en met 31 oktober, kom gerust kijken en vertel jullie ervaringen verder
zodat we nog meer bezoekers mogen begroeten.
We zitten nu bijna op hetzelfde aantal bezoekers als voor de sluiting wegens de Covid-19 pandemie in
2020.

