JAARVERSLAG AALTENSE MUSEA 2015
In het jaar 2015 is er weer veel tot stand gekomen in de Aaltense Musea
met behulp van onze vaste medewerkers en onze groep vrijwilligers.
Museapanden
Markt 12 heeft een update gehad en in de toekomst kunnen bezoekers
via apps informatie over het Onderduikmuseum krijgen.
In Markt 14 is de textielkamer van de Familie Driessen gekomen en er
wordt nu gewerkt aan de inrichting van de Hoornkamer. Daar zullen ook
de pijpen van de Buclo collectie komen.
Er is besloten om kleine horeca te brengen in de Marktkamer. Die ruimte
is zoveel beter dan in de hal. Aanvankelijk wilden we dit samen met
Estinea realiseren maar nu lijkt het erop dat we de uitvoering zelf met
vrijwilligers gaan doen. Wellicht dat in een latere fase Estinea bewoners
mee kunnen gaan helpen.
Er zijn bijeenkomsten geweest rondom de plannen voor de verbouwing
van de Freriksschure, maar gezien de vele werkzaamheden is Markt 16
even on hold gezet.
Personeel
Vrijwilligerscoordinator Loes de Roode stopte met haar werk en ging
naar de expositiecommissie. Haar werk werd in 2015 overgenomen door
Heleen Jansen. Het werk als vrijwilligerscoordinator had zij zich anders
voorgesteld en per 31.12.15 stopte zij hiermee.
Zowel in juni als in december was er een grote teamvergadering. Aantal
vrijwilligers zijn vertrokken, maar gelukkig melden zich ook weer nieuwe
vrijwilligers.
Tot ons verdriet overleed Truus Boland plotseling begin november. Zij
was heel lang vrijwilliger bij ons museum en heeft zeker bijgedragen aan

het verbeteren van de contacten tussen Aalten en Dinxperlo.
Een groot deel van het eerste halfjaar stond in het teken van
voorbereidingen voor de 70-jarige bevrijding van Aalten c.q. Nederland.
In februari begon het al in Daele met de herdenking van het neerstorten
van een Engelse vliegenier met een eresaluut van de Missing Men
Formation. Het was indrukwekkend.
De luisterkei werd gepresenteerd op ons museumpleintje als onderdeel
van de Liberationroute.
In het Museon in Den Haag was de tentoonstelling over de Atlantikwall
en Aalten werd hierin genoemd omdat veel inwoners van Scheveningen
naar Aalten en Winterswijk kwamen in 1943.
In de Pol werd op 3 verschillende momenten het theaterstuk Aalten
Bevrijd opgevoerd.
Dit stuk kwam uit de hoed van Huug Haitink en dank zij hem én de inzet
van de Harmonie, de toneelvereniging en vrijwilligers werd het een groot
succes.
Onder leiding van Tineke Ubbels vond op 3 mei een locatietheaterstuk
plaats.
Aan de Willemsweg was een schuilplek gemaakt in het kader van 70 jaar
bevrijding en de onderduikroute.
Rondom de Bevrijdingsdag waren er veel activiteiten in en rond het
museum. Dit weer dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Aalten en de
Aaltense Musea hebben zichzelf geweldig op de kaart gezet.
Op 8 mei was de bijeenkomst van Duitse Vakbond uit dankbaarheid in
verband met onderduik van Duitsers aan het begin van de oorlog in
Nederland.
2015 was het jaar van het Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland. In
Bredevoort en Aalten waren boeiende presentaties over de hoorn- en
textielindustrie.
We hebben als musea zelf geen middelen om nieuwe investeringen te
doen. Dus door subsidiegelden aan te vragen kunnen we een en ander
toch realiseren.

In de tweede helft van het jaar hebben we actief subsidieaanvragen
verstuurd, toegelicht en toegezegd gekregen. Het was hoogst
noodzakelijk om de telefooninstallatie te vernieuwen, de ICT
verbeteringen mogelijk te maken, dus nieuwe pc’s en aanleg voor wifi
binnen de musea. Zoals u ziet staat er in het Info-lab een grote kast
waarin alle geheimen van de ICT verborgen zitten. We zijn blij dat deze
grote klus is gerealiseerd. De computers zijn vernieuwd en het is nu
mogelijk om overal in de musea van wifi gebruik te maken. Dit is voor de
moderne museumbezoeker wel een must als we gebruik willen maken
van apps. Er is subsidiegeld voor vitrines gekomen van het
Roelvinkfonds. De Gemeente heeft E1.000 gesubsidieerd in de
theaterproductie Voor Vrij Aalten. Ook het V-fonds heeft hierin
gesubsidieerd. Van het Prins Bernhard Cultuurfonds is ook subsidiegeld
gekregen. En de Vrienden van de A.M. dragen bij in de kosten van Markt
12. De kosten voor de nieuwe inrichting van de Kamer voor de Vrijheid
worden betaald uit de RaboCooperatiefonds-gelden.
Het registratiesysteem dat we hanteren – Adlibb - moet worden
vervangen en uitgebreid. Het is heel belangrijk om alle objecten die we in
depot hebben én in het museum laten zien, goed kunnen registreren.
Het de Roos Gesinkfonds wilde de kosten hiervan bijdragen.
Dus uiteindelijk is er voor een bedrag van ongeveer E 50.000 aan
subsidie ontvangen. Nog niet alle plannen zijn concreet uitgevoerd, maar
het is fijn dat de benodigde gelden hiervoor al wel beschikbaar zijn
gesteld. Gelukkig zijn er nog fondsen die op basis van een goed plan
subsidiegeld kunnen geven.
Exposities
In februari liep de tentoonstelling, De schat van het verdwenen klooster,
af.
Hierna kwam de tentoonstelling, Voor Vrij Aalten, de opening hiervan
was in de Oude Helenakerk en liep tot eind augustus.
In april kwam de expositie Vader en zoon Derksen. En in september was
er Septemberkunst.
De textielkamer kreeg een andere invulling met allerlei materialen van de
textielindustrie en m.n. voorwerpen van de familie Driessen. De
textielkamer is op een warme zomerdag geopend door Mieke Driessen
in aanwezigheid van veel familieleden. Aansluitend was er ‘de korte
rokjes’ wandeling en een feestelijke voortzetting in het pand van de oude
textielfabriek.
Vanaf september was de fotoexpositie van Helios in de Marktkamer.
En eind november was de start voor de fotoexpositie Zeitenwende en die

loopt tot eind februari 2016.
De Gemeente had nog een verrassing door mee te delen dat op heel
korte termijn de opslag van materialen van het museum beëindig werd.
Door de verbouwing van het Gemeentehuis moest het depot leeg en met
veel creativiteit - en onder grote tijdsdruk- is een nieuwe opslag
gevonden aan de Slaadijk. Weer mede dankzij de inzet van de
vrijwilligers die de dozen vervoerd en naar de nieuwe bewaarplek
gebracht hebben.
Een Pluim en een ANWB-vermelding kregen we voor de uitstekende
bereikbaarheid voor bezoekers.
De Website van de Aaltense Musea is prachtig vernieuwd en aangepast
aan de wensen van de tijd zoals u wellicht al heeft gezien.
De Gängeskestocht Junior kwam uit en hiervoor heeft de Gemeente E
800,00 bijgedragen.
In september was er een gezellig vrijwilligerstreffen als dank voor de
inzet!
Een gedeelte van onze bibliotheek is in bruikleen gegeven aan Aaltens
Historisch Documentatiecentrum.
De Goastok stelt zich cultuureducatie op de basisscholen in Aalten en
Dinxperlo ten doel én het bezoek aan de musea. Het dagelijkse werk
gebeurt door 12 vrijwilligers van de Goastok die de Geschiedeniskoffer
coördineren en uitvoeren. In 2015 hebben 1291 leerlingen van
activiteiten van de Goastok gebruik gemaakt.
De Marktmeester bood tijdens het Museumweekend op 18 en 19 april
aan plekken te bezoeken waar werd verteld over gebeurtenissen uit de
2e Wereldoorlog.
Op 21 juni was er de inmiddels traditionele Nacht van het Licht. Ditmaal
door buurtschap de Haart. 70 deelnemers wandelden langs diverse
plekken waar door deskundigen interessante wetenswaardigheden
werden verteld. De wandeling werd om 7.00 uur afgesloten met een
ontbijt bij de Ringkamp.
En in december werd duidelijk dat de Aaltense Musea gaan deelnemen
aan de kring van herinneringscentra 40-45. Door in deze kring te

participeren hopen we een grotere naamsbekendheid te krijgen en heeft
Markt 12 een gerechtvaardigde plek als Onderduikmuseum.
Als we de plannen voor de Freriksschure willen uitvoeren hebben we
een actieve Vriendenkring nodig. Wij hebben weliswaar de Vrienden van
de musea; echter dit is een beheerstichting. Er wordt bij de notaris
geïnformeerd naar de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe
Beheersstichting van de Aaltense Musea en een nieuw op te richten
stichting Vrienden van de Aaltense Musea. Dan is de verwarring over de
naam ook voorbij.
U - als leden - bent gevraagd akkoord te gaan om de Panne digitaal te
ontvangen. Veel leden hebben positief gereageerd op dit verzoek; een
enkeling heeft het lidmaatschap beëindigd. Wij menen dat er grote
voordelen zijn door u sneller en vaker digitaal te kunnen benaderen via
nieuwsbrieven en de Panne.
Op dit moment hebben de Aaltense Musea 734 leden. Er waren 15
opzeggingen en er kwamen 10 nieuwe leden bij. Wij hebben 130
vrijwilligers. En we hebben in 2015 bijna 20.000, om precies te zijn
19.660, bezoekers mogen verwelkomen in onze musea.
Vergaderingen
Het bestuur heeft 10x vergaderd. Ook waren bestuursleden aanwezig bij
vergaderingen van de Raad van Advies.
Er zijn twee grote teamvergaderingen met de vrijwilligers geweest.

VVV
In juni heeft de VVV zich gepresenteerd op de Countryfair en in
december op de wintermarkt bij Obelink. De hoorn- en textielroutes
gingen digitaal. Er is nieuwe bestuursstructuur voor TPGA die nog verder
uitgewerkt wordt.
Wij danken de directeur en alle medewerkers en vrijwilligers voor hun
getoonde inzet in het voorbije jaar. Zonder hen was het niet mogelijk
geweest om zoveel werk te verzetten. Wij zijn trots op zoveel
samenwerking!

Maart 2016

