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1. Werkzaamheden pand
Vrijwilligers van de klusgroep zijn in de sluitingsmaanden bezig geweest met de isolatie van de ramen.
Elk raam wordt voorzien van een achterzetraam van dubbel glas. De kozijnen worden grondig in de verf
gezet. Het geheel ziet er strak en professioneel uit.
De plannen voor de isolatie van het dak vorderen. Met de gemeente Aalten vindt overleg plaats over de
financiering van het tekort. De planning is, dat in september 2020
het dak voorzien zal worden van isolatie.
Een kostbaar, maar noodzakelijk karwei.
Onze vrijwilliger-schilder zal in die tijd de kozijnen van de
bovenverdieping onder handen nemen.
In februari wordt de nieuwe Led-verlichting in het achterste
gedeelte van het pand aangelegd.
Voor een deel wordt de aanschaf en installatie betaald uit een
subsidie, groot € 2500 van het Rabobank Coöperatiefonds.
Maar eerst moet de oude TL-verlichting verwijderd worden.
2. Schenking
In de zomermaanden van 2019 ontvangen we een mail van dhr. Jürgen Hoymann. Hij biedt zijn
uitgebreide verzameling en archief over de Duitse douane en grens kosteloos aan ter overname.
Hoymann woont in Bedburg-Hau en heeft bij de Zoll in Emmerich gewerkt. Hij heeft vele voorwerpen
over de Duitse douane verzameld. Op zaterdag 16 november haalt een groep medewerkers de grote
verzameling op.
Deze verzameling komt goed van pas, want vanaf 2021 willen we een nieuwe basisverzameling aan de
bezoeker tonen.
3.Nieuwe vormgeving website
De website van het Grenslandmuseum wordt in toenemende mate
geraadpleegd. Daarom heeft Sven Hergaarden (de vrijwilliger-webmaster)
in de afgelopen maanden de website grondig vernieuwd. Neem eens een
kijkje op onze site: www.grenslandmuseum.nl
Het museum is ook te vinden op Facebook en Instagram.
Verder heeft Sven een roll-up banner en een nieuw bord voor de
openstelling kleurrijk vormgegeven.

4.Expositie 2020
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. 29 maart is de centrale start van de
Achterhoekse activiteiten op de grens in Dinxperwick.
Eén van die activiteiten van het programma in de achterhoek is de reizende tentoonstelling
“Sporen van de Vrijheid”.
Deze expositie is in acht Achterhoekse en acht Duitse gemeenten te zien.
In het Grenslandmuseum is “Sporen van de Vrijheid” in de vaste opstelling te zien. Momenteel wordt er
door professionals hard gewerkt om deze bijzondere tentoonstelling te realiseren.
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 1939-1940 in de gemeente Dinxperlo.
In vitrines zijn interessante voorwerpen uit de collectie van Mark en René Westerdorp te zien.
Opening expositie
Bij een bijzondere expositie hoort een bijzondere opening.
Het Grenslandmuseum nodigt alle vrijwilligers en “Vrienden van het museum” uit om de opening bij te
wonen.

Vooraankondiging

Opening expositie

“Sporen van de Vrijheid”
zondag 29 maart
16.00 uur
St. Michaëlkirche, Suderwick
muziek : Willem te Voortwis en Yolanda Tangelder

