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 JAARVERSLAG 2018 van de Stichting Bewaar 't Olde  
 
1. Vergaderingen  
Het bestuur is vier keer bijeen geweest.  
 

2. Bestuur  
Arieëtte Zweerink (secretaris) heeft het bestuur verlaten en haar functie als secretaris is overgenomen door 
Theo Messink.   
 

3. Werkgroep bakovens  
Er zijn diverse demonstraties door de leden gegeven.  
 
4. Werkgroep Kerkje ‘de Rietstap’  
Het afgelopen jaar was er wederom veel belangstelling voor de exposities.  
De boekingen van de exposities voor 2019 zijn al afgerond.  
 

5. Voormalige Werkgroep Grenslandmuseum  
Op 30 mei 2018 werd de Stichting Grenslandmuseum opgericht en de statuten bij de notaris 
gepasseerd. Hierna gaat de Stichting Grenslandmuseum zelfstandig verder en valt dus niet meer 
onder de paraplu van Stichting Bewaar ’t Olde.  Dit was een voorwaarde om de onderhandelingen tot 
aankoop van het pand Markt 1-3 te kunnen voltooien. De inventaris van het museum werd 
overgedragen aan de nieuwe stichting. 
  
6. Werkgroep museum Ruesink  
Vrijwilligers van Bewaar ’t Olde hebben medewerking verleend zoals de gebruikelijke jaarlijkse 
werkzaamheden en toezicht en suppoostdiensten tijdens de Farm & Country Fair op 23 t/m 25 juni 
2017.  
 
7.Werkgroep Open Monumentendag  
Open Monumentendag 2018 had als thema ‘In Europa’. Bewaar ’t Olde heeft actief deelgenomen door het 
organiseren van diverse activiteiten in of bij monumenten.  

 
8. Ontwikkelingen locatie Grenslandmuseum  
Op 16 november 2018 werden na lange onderhandelingen de akten van levering getekend tussen de 
Stichting Beheer Markt 1-3 en Wooncorporatie De Woonplaats. Hierdoor is het voortbestaan van het 
Grenslandmuseum in het huidige pand voor de toekomst gewaarborgd.  
Om het verblijf van het Grenslandmuseum in het huidige pand te waarborgen werd “Vrienden van het 
Grenslandmuseum” opgericht waarbij bedrijven en particulieren om een jaarlijkse bijdrage van minimaal  
€ 25,00 wordt gevraagd. Ook is er een actie gestart om het achterstallige onderhoud te kunnen bekostigen, 
hiervoor wordt van bedrijven een éénmalige bijdrage gevraagd plus mogelijkheden voor een eenmalige 
donatie.  
 

9. Privacy Statement 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd het Privacy Statement op onze 
website geplaatst. Hierin wordt aangegeven hoe wij met uw gegevens omgaan en wat er wordt vastgelegd in 
onze administratie. 
  



Jaarverslag 2018  

 
10. Terugkeer Kerkklok naar Dinxperlo 
Er worden voorbereidingen getroffen om de in 1859 in Dinxperlo gegoten klok weer naar zijn historische 
geboorteplaats te halen.  
De klok heeft vele jaren in de toren van de voormalige Gereformeerde kerk in Eibergen gehangen.  
De afronding en overdracht zal in 2019 plaatsvinden.  
 
11. Diversen  
De Stichting Bewaar ’t Olde heeft afgelopen jaar haar medewerking verleend aan de volgende activiteiten: 

- Plaatsing kunstwerk “Europa en de stier” 
- Plaatsing oude grensslagboom bij de voormalige grensovergang Dinxperlo-Oost 
- Verplaatsing en vernieuwing informatieborden “Büdeken” naar de grensovergang bij de Brüggenhütte 
- Grenswandeltocht 
- Open monumentendag 
- Bomenplantactie bij de Groene Grens aan de Hagtweg 

 
Tot slot willen we iedereen van harte bedanken die door diverse schenkingen (financieel of in goederen of 
anderszins) de stichting Bewaar ‘t Olde heeft gesteund.  
 
 

SAMENSTELLING BESTUUR:  
Bertie Bussink   Dinxperlo  voorzitter  
Theo Messink   De Heurne  secretaris  
Theo Diepenbroek  Dinxperlo  penningmeester  
Sonja Rexwinkel-Böhme  Spork  
Henk van Langen  Dinxperlo  
Diny Caspers   Breedenbroek 


