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1. Vergaderingen  

Het bestuur is vijf keer bijeen geweest.  

 

2. Bestuur  

Er zijn geen wijzigingen in het bestuur geweest. Er wordt wel nagedacht over vernieuwing 

van de doelstelling van de stichting en hoe dit vorm te geven. Samenwerking met 

Heimatverein Suderwick en BI-Suderwick wordt komend jaar verder uitgewerkt. 

 

3. Werkgroep bakovens  

Er zijn diverse demonstraties door de leden gegeven. Er wordt nagedacht hoe we, het op 

traditionele wijze broodbakken in oude stenen ovens verder kunnen promoten.  

 

4. Werkgroep Kerkje ‘de Rietstap’  

Het afgelopen jaar was er wederom zeer veel belangstelling voor de exposities.  

De boekingen van exposanten voor de exposities voor 2020 zijn al afgerond.  

 

5. Werkgroep museum Ruesink  

Vrijwilligers van Bewaar ’t Olde hebben ook dit jaar medewerking verleend met toezicht en 

suppoostdiensten tijdens de Farm & Country Fair op 21 t/m 23 juni 2019.  

 

6. Werkgroep Open Monumentendag  

Open Monumentendag op 14 en 15 september 2019 had als thema ‘Bezield Erfgoed’. Bewaar 

’t Olde heeft actief deelgenomen door het organiseren van diverse activiteiten in of bij 

monumenten.  

 

7. Rabobank Clubkas Campagne 2019 

In 2019 hebben wij succesvol meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. 63 

uitgebrachte stemmen leverden het mooie bedrag van € 178,29 op. Wij danken dan ook alle 

leden van de Rabobank hartelijk die op ons hebben gestemd. 

 

8. Terugkeer Kerkklok naar Dinxperlo 

In januari werd de in 1859 in Dinxperlo gegoten klok op ludieke wijze overgedragen aan ons 

bestuur. 

De klok heeft vele jaren in de toren van de voormalige Gereformeerde kerk in Eibergen 

gehangen.  

Momenteel wordt hard gewerkt om een waardige klokkenstoel te fabriceren waaraan de klok 

bevestigd kan worden. De uiteindelijke standplaats wordt een plek naast het mortuarium bij 

de oude begraafplaats in Dinxperlo. De bedoeling is om deze klok te luiden bij de herdenking 

van de oorlogsslachtoffers op 28 maart 2020 en bij de jaarlijkse herdenkingen op 4 mei 

 

9. Erfgoedprijs 2019 Gemeente Aalten 

Het bestuur heeft het Gemeentelijk monument Tretfordterrein Dinxperlo voorgedragen voor 

de erfgoedprijs 2019 van de gemeente Aalten. Onze inzending viel helaas niet in de prijzen 

De verkiezing werd gewonnen door molenaar Martie te Brake. 
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10. Viering 75 jaar vrijheid 

We werken gezamenlijk met de Heimatverein Suderwick, BI-Dinxperwick en Dinxpers 

Belang aan de voorbereiding voor activiteiten die plaatsvinden in het kader van 75 jaar 

bevrijding in 2020. Langs de grens aan de Keupenstraat  zijn gezamenlijk 18.500 bloembollen 

gepoot en er zal in het voorjaar van 2020 ook nog een bij- en vlinder-vriendelijk 

bloemenmengsel worden gezaaid om een blijvende bloeiende grens te markeren. Ook zijn er 

haagbeuken gepoot op 7 plekken tussen de huidige grensstenen. 

 

11. Opknap Oude Begraafplaats Dinxperlo 

Hier zijn 38 erfgoed monumenten en er liggen 50 graven van oorlogsslachtoffers. Wij zijn 

begonnen met ±20 vrijwilligers waarvan er elke week 10 à 15 aanwezig zijn om de 

begraafplaats een redelijk aanzien te geven, dit vooral i.v.m. de komende herdenking van 75 

jaar bevrijding op de begraafplaats. Daarna zal deze werkgroep structureel ± 5 x per jaar 

onderhoudswerkzaamheden blijven verrichten. Iris Jansen (Stichting Stolpersteine) zorgt voor 

de afstemming met de gemeente. 

 

12. Stolpersteine 

In Dinxperlo zullen ook “Stolpersteine” geplaatst worden bij huizen waar voor en in de oorlog 

Joodse inwoners van Dinxperlo hebben gewoond en die tijdens de oorlog afgevoerd zijn naar 

Duitse kampen. Aan dit project zal Bewaar ’t Olde, voor zover mogelijk, haar medewerking 

verlenen. 

 

13. Diversen  

Onze website werd afgelopen jaar 6.606 keer bekeken (in 2018: 4.220) waarvan er 2.122 

nieuwe bezoekers waren. De meeste bezoekers van de website kwamen uit Nederland, 

America, Rusland, Canada, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, China, Roemenië, 

Zweden. 

 

Tot slot willen we iedereen hartelijk bedanken die door diverse schenkingen (financieel of in 

goederen of anderszins) de Stichting Bewaar ‘t Olde het afgelopen jaar heeft gesteund.  
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