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1. Vergaderingen  

Het bestuur is drie keer bijeengeweest.  

 

2. Bestuur  

Er wordt hard gewerkt aan vernieuwing van de doelstelling van de stichting en hoe dit vorm 

te geven. Voorbereidingen worden getroffen voor de viering van het 40-jarig bestaan van de 

stichting Bewaar ’t Olde. De officiële datum was 30-01-2021 maar door de corona-

maatregelen wordt de viering doorgeschoven naar augustus 2022. 

Ook is er aandacht voor de wijzigingen in de aansprakelijkheid van de bestuursleden door de 

invoering van de nieuwe “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)”. De 

aanpassingen zullen de komende jaren meegenomen worden in de statuten. 

Het aantal donateurs is gestegen naar 74 (in 2020: 71). 

Van de gemeente Aalten krijgen we met ingang van 2021 een jaarlijkse vaste bijdrage  

van € 500,00 als ondersteuning voor onze werkzaamheden. 

 

3. Werkgroep bakovens  

Door de corona-maatregelen zijn er ook dit jaar geen demonstraties van het broodbakken 

gegeven.  

 

4. Werkgroep Kerkje ‘de Rietstap’  

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

corona-maatregelen konden diverse exposities echter niet doorgaan. 

De boekingen van exposanten voor de exposities voor 2022 zijn alweer afgerond.  

 

5. Rabobank Clubkas Campagne 2021 

In 2021 hebben wij succesvol meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. De 

uitgebrachte stemmen leverden het mooie bedrag van € 205,41 (€ 250,34 in 2021) op. Wij 

danken dan ook alle leden van de Rabobank hartelijk die op ons hebben gestemd. 

 

6. Erfgoedprijs 2021 Gemeente Aalten 

De verkiezing werd gewonnen door Ben Maandag (Dinxperlo) en Leo te Linde (Aalten) voor 
het verzamelen van veel historisch materiaal. 
 

7. Bloemenstrook Keupenstraat 

We werken gezamenlijk met de Heimatverein Suderwick aan het onderhoud van de 

bloemenstrook langs de Keupenstraat. Er is weer een bloemenmengsel bij gezaaid en de 

heggen zijn weer bijgeknipt. In samenwerking met Heimatverein is in mei “De open 

grenspoort” geplaatst als teken dat onze grenzen altijd open zullen zijn. 

 

8. Opknap Oude Begraafplaats Dinxperlo 

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

elke week op dinsdagmorgen met 10 à 15 vrijwilligers aanwezig om de begraafplaats een 

redelijk aanzien te geven. Volgens de vele bezoekers van de begraafplaats en de positieve 

reacties op sociale media worden onze werkzaamheden zeer gewaardeerd. Voor de gemaakte 

kosten voor het onderhoud hebben wij een financiële bijdrage van de gemeente Aalten 

gekregen. Onze dank hiervoor.  
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9. Diversen  

Onze website werd afgelopen jaar 9.534 keer bekeken (in 2020: 8.442) waarvan er 5.235 

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

America, Canada, Engeland, Frankrijk, Duitsland en 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.  

 

 

Samenstelling bestuur:  
Bertie Bussink   Dinxperlo  voorzitter 

Lucy Elburg   Dinxperlo secretaris 

Theo Diepenbroek   Dinxperlo  penningmeester  

Theo Messink   De Heurne    

Sonja Rexwinkel-Böhme  Spork  

Henk van Langen   Dinxperlo  

Diny Caspers    Breedenbroek 

Arnold Douwes  Dinxperlo aspirant lid 


