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Grenslandmuseum:
1. Nieuw logo
Sinds kort beschikt de Stichting Grenslandmuseum over een nieuw, aansprekend logo. Het is
ontworpen door Sven Hergaarden. Sven is de vrijwilliger, die ook zorgt voor onze website
grenslandmuseum. nl, waarvan steeds meer gebruik wordt gemaakt. Het nieuwe logo is in de
kop van deze Nieuwsflits afgebeeld.
2. Pand Markt 1-3.
Op 16 november zijn, bij notaris Moerland te Dinxperlo, de koopakte en de hypotheekakte
getekend. Het betekent, dat het pand nu eigendom is van de Stichting Beheer Pand Markt 1-3.
De stichting Grenslandmuseum ondertekende een bruikleenovereenkomst met de Stichting
Beheer Pand Markt 1-3. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten, die de beide
stichtingen ten opzichte van elkaar hebben gedurende een periode van 20 jaar.
Het bestuur is dankbaar dat aan een periode van onzekerheid een einde is gekomen door de
bereidheid van “Een Vriend van het Museum” om gelden voor de financiering van de aankoop
van het pand beschikbaar te stellen. Een geweldig gebaar, waar iedereen diep dankbaar voor is!
Zonder deze ondersteuning zou het voortbestaan van het Grenslandmuseum zeer onzeker
geworden zijn.
Vanaf 16 nov. beschikt het museum ook over de bovenverdieping van het pand. Deze was in
gebruik bij Radio Dinxper- FM. Gelukkig hebben de radio-mensen een andere locatie kunnen
vinden. Het is de bedoeling om de bovenverdieping vooral in te richten als depot. Eén kamer zal
gebruikt worden als werk- en vergaderruimte.
De klusgroep van het museum is al begonnen met diverse werkzaamheden.
3.Nieuwe vrijwilliger
Dhr. Jan Mudde heeft zich aangemeld als nieuwe vrijwilliger van het Grenslandmuseum. Jan
heeft al in 2018 al veel uurtjes in het museum doorgebracht. In het museumjaar 2029 zal hij als
rondleider en gastheer bezig zijn voor het museum. Jan van harte welkom bij de club. Als
liefhebber en kenner van de geschiedenis voel jij je vast snel bij ons thuis.
4. Bedankt!
In het kader van “de Aaltense Uitdaging 2017” heeft Installatiebedrijf N. Kuiper B.V. uit
Breedenbroek twee noodverlichtingen beschikbaar gesteld en in het museum aangebracht.
Tijdens “de Aaltense Uitdaging 2018” stelde bouwbedrijf Klomps een bureaustoel en twee
kasten beschikbaar voor de bovenverdieping van het museum en zegde machinebouwbedrijf
Holaras uit IJzerlo toe enkele stalen kledingrekken op maat te maken. Hieraan komen de
uniformen te hangen.

5.ANBI-status.
De penningmeester, Theo Diepenbroek, heeft onlangs een positief besluit van de
Belastingdienst ontvangen.
De stichting Grenslandmuseum wordt aangemerkt als een Culturele
instelling met ANBI-status. Dat betekent extra financieel voordeel voor
personen die het museum financieel steunen. U mag als gever uw gift aan
Stichting Grenslandmuseum met 25% verhogen in uw aangifte voor de
inkomstenbelasting.
Op onze website staan onder het kopje “OVER ONS” nog andere tips om
het museum financieel te steunen en zelf belasting te besparen.
6.Privacy Statement.
Onlangs heeft het bestuur het wettelijk vereist Privacy Statement vastgesteld. In dit document
staat genoteerd hoe het Grenslandmuseum omgaat met persoonsgegevens.
U vindt dit document op de website onder het kopje “OVER ONS”. Scrol vervolgens helemaal
naar onderen tot de grijze balk. Als u klikt op de woorden Privacy Statement komt het
document tevoorschijn.
7.Activiteiten in de Adventstijd.
 Begin december wordt in de kleine voorkamer voor de tweede maal een kerststal
ingericht. Dit gebeurt in het kader van de 2e Internationale Kerststallen tentoonstelling
Dinxperwick.
 Op woensdag 12 december is het museum open om elkaar te ontmoeten tijdens de
“Levende Adventskalender”. De middag begint om 14.30 uur. Koffie/thee staan klaar.
 Op vrijdagavond 14 dec. vindt er buiten bij het museum een bijzondere activiteit plaats
in het kader van “Lebendiger Advent”. Aanvang 18.30 uur.
8. Bijeenkomst vrijwilligers.
Ieder jaar organiseert het bestuur aan het einde van het museumjaar een gezellige middag voor
de groeiende groep vrijwilligers. Dit om hen te bedanken voor hun belangeloze en onmisbare
inzet. Dit jaar gebeurde het op zaterdag 10 nov.
Sonja Rexwinkel zorgde voor heerlijke Kuchen bij de thee/koffie. Vervolgens ging voorzitter
Enserink in op actuele zaken betreffende het museum en lichtte de voorzitter van de Stichting
Beheer, Gerrit van Veen, de aankoop van pand Markt 1-3 toe.
Sven Hergaarden onthulde het nieuwe logo en verraste de vrijwilligers door een aantal stickers
met het nieuwe logo uit te delen.
Penningmeester Diepenbroek maakte bekend dat dit jaar 1465 personen het museum
bezochten. Dat is 150 meer dan in het museumjaar 2017. Het aantal rondleidingen bedroeg 23.
Een duidelijk stijgende lijn, die tot tevredenheid stemt.
Na een drankje werden de schalen met diverse
soorten stamppot aangesproken. Een heerlijk
dessert sloot de bijeenkomst af.

9. Plannen voor 2019.
De expositiegroep
Voor volgend jaar wordt gewerkt aan drie kleine exposities. Deze zullen in de kleine voorkamer
te zien zijn.
 April 2019 is het 70 jaar geleden dat de grens 200m naar het oosten werd verschoven.
Suderwick-west werd bij Dinxperlo gevoegd. Voor meer dan 300 Suderwickers had dit
feit grote gevolgen. In een expositie wil het Grenslandmuseum daar aandacht aan
besteden.
 Op 14 september 2019 (Monumentendag) komt een bijzonder boek uit; getiteld
“Bezield Erfgoed”. Het boek is geschreven door dhr. Jos Wessels uit Bredevoort. Het is
een lees-kijkboek over de gemeente Aalten. Alle straatnamen, monumenten, bruggen,
gebieden, karakteristieke objecten, enz. komen per straat aan de orde. Het boek bevat
vele foto’s.
Van 5 juli t/m 15 september zal in het Grenslandmuseum een tentoonstelling te zien zijn
over “Bezield Erfgoed” in Dinxperlo en De Heurne, waarbij gebruik wordt gemaakt van
materiaal uit het boek.
 Voor de laatste periode staat een expositie over de voormalige groenteveiling van
Dinxperlo gepland.
De klusgroep
Deze groep vrijwilliger zal in de komende maanden de bovenverdieping verder inrichten en een
begin maken met de verhuizing van het depot van de zolder van het voormalige gemeentehuis
naar het museum.
De registratiegroep
Deze groep vrijwilligers komt binnenkort bijeen in de werkkamer van het museum om een
begin te maken met de digitale registratie van alle voorwerpen, foto’s, boeken, enz., die het
museum bezit. De groep gaat gebruik maken van het programma Adlib. De groep wil in 2019
200 voorwerpen registreren.
10. Tenslotte
Het besturen van de stichtingen bedanken u allen
voor de hulp en steun, die we in 2018 van u mochten
ontvangen. We wensen u een fijne decembermaand
toe en een voorspoedig en gezond 2019.

