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Voorwoord
In april 2016 werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering door de leden een bijna geheel nieuw
bestuur gekozen. Alleen Wim Scholtz en Jan Goorhuis bleven de ankers en vormden met hun kennis
en ervaring ook in 2016 het historische geweten van het bestuur. De nieuwelingen werden door
dit illustere tweetal met enige regelmaat op de rails gehouden. Dat betekent niet dat vernieuwing
slecht is, integendeel. Wat mijzelf betreft, heb ik dit jaar voornamelijk als een kennismaking ervaren
omdat er onvoorstelbaar veel gebeurt; ik viel vaak van de ene verbazing in de andere.
Het is mij opgevallen, dat de ruim honderd vrijwilligers zeer gemotiveerd en betrokken zijn bij hun
inzet in het belang van VHM! Voor mij is de structuur van alles wat er gebeurt nog steeds niet
helemaal duidelijk. Wie kan ik raadplegen voor een bepaalde aangelegenheid? Wie is waarvoor het
aanspreekpunt? Ik kom er vast allemaal nog wel achter.
Het belangrijkste is in ieder geval de goede sfeer die ik overal tegenkom, zowel onder de
vrijwilligers als binnen de beide besturen. En dat is uiteindelijk de beste garantie voor de goede
voortgang van alles waarmee wij naar buiten treden. Zijn wij het altijd allemaal eens met elkaar?
Nee, natuurlijk niet. Binnen het bestuur vinden forse discussies plaats en daar is niets mis mee.
Vele vrijwilligers zijn qua leeftijd net iets boven het gemiddelde en wij moeten er met zijn allen voor
willen zorgen dat wij werkzaamheden van elkaar overnemen als dat nodig is. Samen kunnen wij op
die manier Het Museum de komende jaren groeiend en bloeiend houden, want dat is Het Museum
meer dan waard!
Het hoofdpijndossier was natuurlijk het belevenismuseum in de Meddosestraat. Op het randje van
2016 kon de stichting het huurcontract met de Woonplaats tekenen, maar voordat dit gebeurde
heeft het stichtingsbestuur een prestatie van formaat geleverd in het overleg met een veelheid
van partijen zoals de gemeente, de Woonplaats, de Lichtenvoorde, de provincie en de vele
geldschieters! Hierbij dus van harte mijn complimenten richting het bestuur van de stichting in het
algemeen en Wim ter Haar, de voortdurende dieselmotor, in het bijzonder! Zonder hem had het
belevenismuseum niet in de steigers gestaan!
In dit jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten er ook in 2016 weer allemaal zijn ontplooid. En dat
is een indrukwekkende lijst waaraan veel, heel veel werk en deskundigheid ten grondslag liggen. Ik
wens u veel leesplezier toe.
Hans van Lith, voorzitter Vereniging Het Museum.
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JAARVERSLAG VERENIGING ‘HET MUSEUM’
Dagelijks bestuur per 01-01-2016
Dhr H.J.G.ten Kate
Dhr. J.H. Winkelhorst
Mw. H.M.A. Eijkman-Weelink

voorzitter a.i
aspirant secretaris
penningmeester

Overige bestuursleden
Dhr. J.Goorhuis
Dhr. M.G.N de Pree
Dhr. J.W. Scholtz
Mw. H. Waalders
Dhr. W.T.H. Eijkman
Ereleden
Dhr. G. ter Haar
Mw. A.C.E. Vermeij-Betting (eind 2016 werd ons erelid opgenomen in het Hospice en begin 2017
bereikte ons het droevige nieuws dat zij was overleden)
Bestuurswisselingen in 2016
Begin 2016 beëindigde de heer H.J.G. ten Kate zijn taak als voorzitter a.i. Tot en met de
ledenvergadering werd de functie van voorzitter waargenomen door de heer. J.W. Scholtz.
In de ledenvergadering van 12 april 2016 werd een vrijwel compleet nieuw bestuur gekozen. Van
de oude bestuursleden bleven slechts de heren J.W. Scholtz en J.H. Goorhuis zitten. Vanaf 12 april
2016 bestaat het bestuur uit:
Dhr. H. van Lith
voorzitter
Dhr. J.H. Winkelhorst
secretaris
Dhr. H.J.M. van Swaaij
penningmeester
Dhr. S. Kemeling
2e secretaris
Mw. R. Brongers
vicevoorzitter
Dhr. J.W. Scholtz
bestuurslid
Dhr. J.H. Goorhuis
bestuurslid
De scheidende bestuursleden werden in de ledenvergadering hartelijk bedankt voor hun
verdiensten voor de VHM als bestuurslid. Zij kregen een bloemetje aangeboden.
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Bijzondere vermeldingen
In de loop van het jaar nam de heer Jan Bouwman afscheid als medewerker van de Vereniging
Het Museum. Na vele jaren het aanspreekpunt te zijn geweest, zette hij een punt achter zijn
werkzaamheden. Het bestuur van de VHM is hem bijzonder erkentelijk voor het vele werk,
dat hij gedurende zo lange tijd heeft gedaan. Het hiaat, dat viel door zijn vertrek, kon gelukkig
worden opgevuld door de komst van mevrouw Kathleen Richter. Zij kon aan de slag in de vorm
van een werkervaringsplaats. Dit voor een periode van zes maanden. Dat deze periode inmiddels
is verlengd met nog eens zes maanden geeft wel aan dat zowel de VHM als de SEM uitermate
tevreden zijn over haar inzet en kunde.
Medewerkers
Joop Bilderbeek, Willy Bilderbeek, Chris Boomsma, Fred Bos, Henk Braakhuis, Rob Brombacher,
Piet Hein Brouwer, Jan Dijk, Jos Eekelder, A.W. Egbers-Renskers, Lenie Eijkman, Willy Eijkman,
Ab Govers, Sixtina. Harris, Gerard Helmink, Netty van den Heuvel, Wim Hijink, Hugo Hoekstra,
Arie. Hogeslag, Ton Hoogenraad, Bennie ten Hoopen, Wim Hulscher, Bennie Jansen, Henk
Kleinhesselink, Agnes Kocken, Jan Korthout, Dora Korving,  Jan Kuenen, Henk Lammers, A.
Leurdijk, J. te Lintum, Gerrit Meinen, Bennie. Nees, Joke Oonk, Siny Pampiermole, Wieberen van
der Plaats, Nella en Rinus de Pree, Wim Putto, Joop Rietberg, Wout Roelofsen, Heinz Rossmüller,
Dick Ruhe, Gé Ruiter, Els Scholtz, Jopie Schreurs, Marianne Schröder, Wim te Selle, Gerard
Siebelink, Willy Siebelink, M. Simonetti, Janet Sloot, Nanny van der Sluis, Dinie Sluiskes-Horst, Ida
Spenkelink, Ingrid Strik, Jan Tjalkens, Wim Toebes, Dick Ubbels, Durk van der Veen, Wim Vermeij,
Hanneke Waalders, Dely Vermeij-Betting, Harm Westerdiep, Ineke Wezenaar, Kathleen Richter,
Wim Beernink, Wilma Geerts, Gerard Knook, Jennie Heesen, Josee de Jong, Joop Peters, Rudie
Roerdinkholder, Wim ter Vrugt, Theo Branten, Gerard Hilferink, Ritie te Hofste, Else Klomps, Johan
Lighterink, Cees Ehlers, Willem Peletier, Anja Brethouwer, Tienke Brouwer, Will de Graaff, Vlok van
Harten, Else Klomps, Wim Nijhof, Loes Tieman, Krijn Buchly, Henk Jonker, Jan Mulder
Samenwerking
Er wordt zeer nauw samengewerkt met de SEM. In het afgelopen jaar zijn de VHM en de SEM
steeds nader tot elkaar gegroeid. Steeds vaker wordt naar buiten opgetreden als één organisatie.
Samengewerkt wordt er ook met de plaatselijke VVV, 100% Winterswijk, de Stichting Vrienden
van de Jacobskerk, Vereniging Monumentenbelangen en Gelders Erfgoed. Zeer nauw wordt
samengewerkt met de Stichting de Lichtenvoorde en deze samenwerking zal na de opening van
het nieuwe museum in de Meddosestraat nog versterkt worden. Er worden goede contacten
onderhouden met omliggende musea. Waar mogelijk wordt samengewerkt. Met de Stichting
Zorgcombinatie Marga Klompé en het Streekziekenhuis bestaan nauwe banden met het oog op
het reminiscentieproject. Ook over de grens worden contacten onderhouden met aanverwante
organisaties. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met de Stichting Kolle Kaal en de G.A. van der
Lugt Stichting, met meerdere onderwijsinstellingen in Winterswijk en met het Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers (ECAL). In de gemeentelijke adviescommissie Cultuurhistorie wordt de
vereniging vertegenwoordigd door de heer. J.H. Goorhuis.
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Taakvelden
Ledenbeheer:
Contributie incasso
Public Relations
Archeologie
Boekverkoop
Collectiebeheer algemeen

Inname beheer
Museum Nieuws

Monumenten
Herinneringskoffers tentoonstellingen
Historisch Informatiepunt
Transcriptie
Kleding en Textiel
Schilderijbeheer
Restauratie
Textielbedrijven
Films-dia;s-foto’s
Kunst Ende/Exposities

Winterprogramma/lezingen/excursies
Oral History
Geologie
Computerondersteuning
Website

Dhr. M.G.N. de Pree, Mw. J. Heesen
Dhr. M.G.N. de Pree
Dhr. J.H. Winkelhorst
Dhr. J.H. Goorhuis
Mw I. Wezenaar
Mw. D. Sluiskes
Mw. S. Pampiermole
Mw. H.M.A. Eijkman
Dhr. H. Hoekstra
Dhr. J.W. Scholtz
Mw. C.A. van der Sluis
Dhr. M.G.N. de Pree (eindcorrectie)
Mw. J. Heesen (adressenbeheer)
Dhr. J.H. Goorhuis
Dhr. J.W. Scholtz
Dhr. G. Siebelink
Mw. W. Bilderbeek
Dhr. D. Ruhe
Mw I. Spenkelink
Dhr. J.W. Scholtz
Dhr. S. Kemeling
Dhr. G. Hengeveld (schilderijen)
Dhr. H. Hoekstra (diversen)
Dhr. W.T.H. Eijkman
Dhr. J. Korthout
Dhr. W.T.H. Eijkman
Dhr. J.W. Scholtz
Mw. H. Waalders
Dhr. J.H. Winkelhorst
Dhr. J.W. Scholtz
Dhr. A. Govers
Dhr. D. Ruhe
Dhr. J. Tjalkens
Dhr. H. Kleinhesselink
Dhr. G. Siebelink
Dhr. J.H. Winkelhorst
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Verslagen werkgroepen en andere activiteiten
Bouwgroep
De bouwgroep heeft ook in 2016 weer heel wat klussen geklaard, te veel om allemaal op te
noemen. Wat volgt is slechts een schijntje van wat er allemaal is gedaan in de Museumfabriek.
Diverse glas-in-loodramen zijn voorzien van een omranding waar achter verlichting is geplaatst.
Vervolgens zijn de ramen aan de wanden bevestigd, waar ze weer in volle glorie kunnen
worden bewonderd. In het kader van de brandveiligheid is een plafond aangebracht en zijn
installatiewerkzaamheden verricht. Op deze wijze kon een aantrekkelijke kostenbesparing
worden bereikt. De wanden en plafonds zijn geschilderd, waardoor het totaal een prachtig geheel
vormt. Ook zijn allerlei hand- en spandiensten verleend aan de wevers- vrijwilligersgroep bij het
opknappen van werktuigen en machines in de ‘Snijzaal’. Alle machines werken inmiddels weer
en vormen een echte publiekstrekker. Door de bouwgroep zijn natuurlijk ook veel reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan allerhande items in de collectie.
Afdeling boekverkoop
Het aantal boeken dat is verkocht is in vergelijking met 2015 fors gestegen. De verkoop in 2015
bedroeg circa 110 exemplaren tegen 200 exemplaren (inclusief verkoop via website en email)
in 2016. Daarnaast werden er nog meerdere boeken verkocht in Museum Kunst Ende. Dit is te
danken aan de toenemende aanloop van individuele bezoekers, maar zeker ook die van groepen.
De boekenmolen met afgeprijsde boeken bij de ingang en de boeken die op de tafel liggen
uitgestald vallen goed op. Daar zijn ook de boeken te vinden die inmiddels in de winkels zijn
uitverkocht. Evenals vorig jaar zijn er dit jaar geen boeken uitgegeven in beheer van de VHM. Wel
is het tweede deel van het boek over straatnamen van de heer W. Peletier in de Museumfabriek
gepresenteerd.
Mini-exposities en herinneringskoffers
Zoals onze leden zullen weten worden er in de Museumfabriek sinds 2012 mini-exposities
voorbereid en herinneringskoffers gemaakt, die zijn terug te vinden op de vier locaties van de
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Afgelopen jaar waren er exposities met de thema’s 100
jaar Excelsior, busvervoer, treinen en foto’s van de heer Van Vollenhoven te zien. Eind oktober
zijn deze exposities vervangen door vier nieuwe exposities. De thema’s zijn deze keer: Hulzer
Willem (Willem Wilterdink), klederdracht, kinderspel en 400 jaar Grolsch. De exposities waren
niet mogelijk geweest zonder de steun van de familie Wilterdink, die veel foto’s en diverse
voorwerpen beschikbaar heeft gesteld, en zonder de steun van het Stadsmuseum in Groenlo, dat
voorwerpen en foto’s over de historie van de Grolsche bierbrouwerij belangeloos ter beschikking
heeft gesteld. Daarvoor onze dank. Ook anderen, die hebben meegewerkt aan het tot stand komen
van de exposities, worden vriendelijk bedankt. Zonder hun hulp was het de samenstellers van
de exposities niet gelukt enkele mooie exposities te maken met leuke blikvangers. De exposities
zijn nog altijd te zien in de Pelkwijk, de Vredense Hof, de Berkhof en de Pronsweide. Ook het
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Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft inmiddels een eerste herinneringskoffer in gebruik. De
kans bestaat, dat daar in de nabije toekomst ook een vitrine kan worden ingericht.
Werkgroep kleding en textiel
De werkgroep kleding en textiel heeft de werkzaamheden op een iets lager pitje gezet. Daar
was trouwens niet veel van te merken. Twee van de vijf leden van de werkgroep zijn gestopt
met hun inbreng. Een van de vrijwilligers verhuisde naar Duitsland en de tweede vond ander
vrijwilligerswerk dat haar meer aansprak. Met de kleinere bezetting worden nog altijd kleding- en
textielstukken uitgezocht, van een registratienummer voorzien, gefotografeerd en in kasten en
zuurvrije dozen opgeruimd. Er wordt natuurlijk gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Dat de dames
actief zijn blijkt wel uit het feit dat zij er, ondanks de kleine bezetting, in zijn geslaagd een tweetal
kleinere exposities in de Museumfabriek in te richten. De exposities ‘Van baby tot kleuter’ en
‘Gebruiken rond de rouw’ zijn een waar succes gebleken. De toeloop was veel groter dan verwacht.
Het is dan ook de bedoeling dat met het inrichten van dergelijke kleinschalige exposities in de
Museumfabriek wordt doorgegaan.
Museum Kunst Ende
In Museum Kunst Ende zijn natuurlijk ook in 2016 weer de nodige activiteiten geweest. Deze
dependance van de Vereniging Het Museum begint meer en meer een begrip te worden in
Winterswijk. In het afgelopen jaar waren in het museum de exposities ‘Willem Sluiskes: artistieke
impressies’, ‘Kamp Wenters’, ‘Winterswijk met Varve’ en de expositie met werk van Riek van der
Lichte te zien. Ook konden belangstellenden in de loop van het jaar weer werkstukken bewonderen
van leden van het WAS. Voorlopig zijn er nog geen concrete aanwijzingen dat het pand waarin
Museum Kunst Ende is gehuisvest door De Woonplaats wordt verhuurd of verkocht. Daarom wordt
door meerdere vrijwilligers voortdurend gewerkt aan het tot stand komen van nieuwe exposities.
Dat die ook meerdere dagen per week toegankelijk zijn voor publiek is vooral te danken aan de
vrijwilligers die het museum week in, week uit tijdens de openingsuren bemannen.
De geologiecollectie
Bezoekers van de Museumfabriek toonden veel belangstelling voor de fantastische
geologiecollectie die daar te zien is. Vooral ook jongeren vergapen zich aan de collectie en kunnen
soms nauwelijks geloven dat er op de plaats waar nu Winterswijk ligt ooit haaien zwommen
en mammoeten rondliepen. Zeer geïnteresseerd waren bezoekers in de grote variatie van de
geologische tijdperken die in Winterswijk aan de oppervlakte komen. Het project ‘Winterswijk
onder de grond’ werd door de scholieren met enthousiasme begroet.
Historisch Informatiepunt (HIP)
Het HIP is in 2016 redelijk bezocht. Ondanks de beperkte openingstijden kwamen er meer
bezoekers dan voorgaande jaren. Op sommige dagen waren er zelfs vijf tot zes bezoekers, maar op
andere middagen geen enkele. Onder de bezoekers ook dit jaar weer veel stamboomonderzoekers
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uit Winterswijk, maar soms ook van verder weg, zoals de Verenigde Staten. Naast het onderzoek
naar voorouders, een overzichtelijk werk, waren er afgelopen jaar ongeveer evenveel verzoeken
voor informatie over een bepaald geschiedkundig onderwerp. Dat is vaak minder overzichtelijk.
Met hulp van het HIP werd onder meer onderzoek gedaan naar straatnamen, radmakers in de
buurtschappen, erve Oossink, het weversgilde, het Ambonezenkamp en het woonwagencentrum
Dennenoord.
Archeologische werkgroep
In het verslagjaar hebben de gebruikelijke activiteiten plaatsgevonden. Er is informatie verstrekt
aan de archeologische bureaus. Tevens zijn enkele kleine archeologische waarnemingen verricht.
Er zijn archeologische bijeenkomsten bijgewoond en er werden lezingen bezocht. Met andere
Achterhoekse gemeenten, historische verenigingen, meerdere musea en archeologische bureaus
werd meegewerkt aan de tentoonstelling ‘Archeologie uit je achtertuin!’ in het Rijksmuseum voor
Oudheden in Leiden. Naar aanleiding daarvan verscheen het boekje ‘Uit de Achterhoek – verhalen
in de bodem’. Het afgelopen jaar is Marc Kocken gestopt als regionaal archeoloog; hij heeft de
regio verlaten.
Het winterprogramma 2016
Het winterprogramma bestond in 2016 weer uit een reeks lezingen. De eerste lezing in januari
over de verdedigingswerken van Grol werd verzorgd door de heer J. v.d. Pluijm, kenner van de
Grolse geschiedenis. Helaas is hij in oktober overleden. De heer C. Grauw was verantwoordelijk
voor een interessante lezing over cello- en vioolbouw. De eerste lezing in de loop van november
werd verzorgd door de heer W. Peletier. Hij besteedde aandacht aan onderwerpen als natuur en
landschap, buurtschapsnamen, grensligging, delfstofwinning en verwerking, molens en onderwijs
en recreatie. De heer H. te Kulve verzorgde een lezing onder de titel ‘Grensbeleving in het heden
en verleden’. De lezing stond in het teken van ‘250 jaar grens’, waarin de grote geschiedenis
samenvloeit met de kleine geschiedenis van de bewoners aan de grens. Smokkel, oorlog, handel
en familiebanden spelen daarin een voorname rol. ‘Het Instituut voor Arbeidsontwikkeling (IvAo)Nivon’ is de titel van de lezing van ons bestuurslid de heer S. Kemeling. Hij verzorgde een avond
met veel beeldmateriaal over ruim negentig jaar socialistisch vormingswerk, de socialistische
cultuurbeweging en natuurvriendenhuizen. Er werd een uniek filmpje getoond uit 1933 over de
opening van de Hermanshoeve in Meddo.
Fietstochten
De historische fietstochten waren als vanouds succesvol. Er werd steeds in twee groepen
gefietst, wat wel nodig was bij een gemiddelde grootte van dertig tot veertig personen per
groep. Onderwerpen waren de vuurtorens van Borken, het oorlogsmuseum van Rien Koskamp in
Barlo, grensstenen in Oeding (met medewerking van Bauke Tijmstra) en de slag bij Stadtlohn als
onderdeel van de Dertigjarige Oorlog (met medewerking van stadsarchivaris Ulrich Söbbink).
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Schilderijen
Verzameld worden uitsluitend schilderijen die van streekhistorisch belang zijn. Gewoonlijk krijgen
wij die geschonken, in bijzondere gevallen worden ze gekocht en in zeer bijzondere gevallen
betalen wij ze met hulp van een bank of sponsor. Dit jaar hebben wij nauwelijks geld besteed aan
schilderijen. Enkele belangwekkende aanwinsten zijn een portret door Piet te Lintum van J.H.
Weideman, directeur van textielfabriek De Hazewind, twee kinderportretjes getekend door Jaap
Rooke en een gekalligrafeerde spreuk door Marius van Dugteren. Heel verguld waren we ook
met een door P. Hoogstra geschilderd Winterswijks landschap. Hoogstra was leraar tekenen en
schilderen aan de Ambachtsschool en is wat ondervertegenwoordigd in de verzameling van de
vereniging. Voor bijna elke tentoonstelling, maar ook voor lezingen, illustraties in tijdschriften enz.
kunnen we putten uit onze eigen collectie.
Films, dia’s en foto’s
In 2016 waren er opnieuw de filmavonden met beelden uit het verleden van Winterswijk. De heer
W.T.H. Eijkman vertelde op zijn eigen karakteristieke en deskundige wijze het verhaal bij iedere
film. De vier avonden in de muziekschool Boogie Woogie werden ook dit jaar goed bezocht. Er
moest zelfs een extra avond worden ingelast. Voor De Sociëteit werd een filmmiddag ingelast,
omdat bij deze vereniging een lezing uitviel. Deze voorstelling was in de voormalige katholieke
pastorie. In totaal bedroeg het aantal toeschouwers 320 personen.
In het verslagjaar werd verder gewerkt aan de binnengekomen foto’s van het voormalige Koninklijk
Winterswijks Mannenkoor. Fotoboeken van Weverij Meijerink en Zonen werden nog eens
doorgespit op persoonsnamen. De collectie fototoestellen, filmcamera’s en filmprojectoren zijn
inmiddels uitgestald in de voormalige kantine, achter in de museumhal.
Werkgroep transcriptie
De werkgroep transcriptie heeft zich vooral beziggehouden met stukken over het in 1682
heropgerichte weversgilde van Winterswijk en met charters van kasteel Berg uit de 15e eeuw.
Wat het weversgilde betreft was de aandacht vooral gericht op de namenlijsten van de leden van
het gilde met hun knechten of leerlingen uit de 18e eeuw. Van Huis Berg zijn 22 charters uit de
15e eeuw getranscribeerd. Deze stukken bevinden zich in het archief van het Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers en de dependance, het archief van huis Berg. Voor de zomerstop is de
werkgroep op bezoek geweest op Slot Anholt. De archivaris de heer Van Krugten verzorgde daar
een bijzondere rondleiding. Met hem is de afspraak gemaakt dat de werkgroep de Anholtse
stukken die betrekking hebben op de heerlijkheid Bredevoort en met name Winterswijk worden
getranscribeerd, een vorm van samenwerking dus. Hiervoor is een tweede bezoek aan Anholt
gebracht en zijn stukken gekopieerd. Het is waarschijnlijk dat de stukken die van 1562 dateren
door dominee Stegeman zijn gebruikt voor zijn ‘Oude Kerspel Winterswijk’. Het archief van het
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is twee keer bezocht voor de controle van teksten van het
weversgilde en voor het uitzoeken van nieuw werk. De werkgroep bestaat nu uit zeven leden en
kwam in 2016 dertien avonden bij elkaar.
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Textielbedrijven, weverijtechniek en textielproductie
Door vrijwilligers werd in 2016 flink gesleuteld aan de weefgetouwen. De drie mechanische
weefgetouwen zijn zover gerestaureerd dat ermee geweven kan worden. Er konden dus ook
demonstraties worden gegeven. Deze demonstraties, onder meer op de Gelderse Museumdag,
waren zeer in trek bij de bezoekers. Textieldeskundigen hebben de twee antieke houten
handweefgetouwen, die reeds vele jaren in het bezit zijn van de vereniging, opgeknapt. Ook deze
weefgetouwen kunnen nu weer voor demonstraties worden gebruikt. Ook is een handweefgetouw,
beschikbaar gesteld door Museum Bussemaker in Borne, gebruiksklaar gemaakt. Een speciale
plaats is ingeruimd voor het houten Jacquardweefgetouw dat in 2016 volledig werd hersteld een
veel aandacht trekt. Tegen het eind van het jaar is begonnen met het gebruiksklaar maken van de
breimachines. Een ervan is nu zover opgeknapt dat er een stukje stof op gemaakt kan worden. Aan
deze breimachines zal ook in 2017 verder worden gewerkt.
Activiteiten in de Museumfabriek
In de zomer heeft een groepje, bestaande uit enkele bewoners van het AZC en enkele begeleiders,
een bezoek gebracht aan de Museumfabriek. Daar kregen zij een rondleiding door enkele
vrijwilligers. Als thema was gekozen: het leven van vroeger aan de hand van kleding. Natuurlijk
werd in dat kader ook een bezoekje gebracht aan de ‘Snijzaal’, waar de weefgetouwen staan
opgesteld. Veel belangstelling bestond voor een eeuwenoude bijbel, de Tweede Wereldoorlog en
het landschap. Een enkele bezoeker voelde er wel voor aan de slag te gaan als vrijwilliger. Over de
inzet van AZC’ers zijn de eerste contacten gelegd.
Er waren meerdere lezingen en een boekpresentatie in de Museumfabriek. Het complex ontwikkelt
zich meer en meer tot een ‘culturele omgeving’ waar veel activiteiten samenkomen.
KunstOer 2016 met Pinksteren kan gerust een succes worden genoemd. In totaal bedroeg het
aantal bezoekers dat een rondleiding kreeg onder leiding van vrijwilligers ruim vierhonderd. Steeds
weer hoorde je opmerkingen als: ‘Wat is hier veel te zien; ik wist niet dat het zo groot was.’
Zeer bijzonder was het bezoek van ruim 80 Duitse jongeren aan de Museumfabriek. Zij kregen een
film te zien waarin de schrijfster van ‘De Schuilplaats’, Johanna Reiss, vertelt over de gruwelen van
de Tweede Wereldoorlog. De jongeren waren diep, maar dan ook echt diep onder de indruk. Zelfs
na de film kon je in de Museumfabriek een speld horen vallen.
In het kader van het textielproject van Kunstwijs zijn er diverse groepen vanuit het basisonderwijs
op bezoek geweest. Na een korte inleiding volgde een instructieve historische film in het
‘Juniorlab’ over de textielfabrieken en de textielschool. De kinderen werden vervolgens in drie
groepen verdeeld die een rondleiding kregen langs onder meer werkende textielmachines. Ook
brachten zij een bezoek aan het depot en werden zij rondgeleid in de museumhal langs de daar
tentoongestelde collectie. De winnares van de prijsvraag: maak een onderwerp voor een loper
voor de Wereld van Wenters, het belevenismuseum, werd met haar klas en een aantal vrijwilligers
van de VHM uitgenodigd om Gaudium te bezoeken. Aldaar zagen zij dat het ontwerp voor een
groot gedeelte al uitgevoerd was. De reacties waren van alle kanten positief. Het is een project
geweest dat voor herhaling vatbaar is.
- 13 -
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Kerstmarkt
De deelname aan de Kerstmarkt in de Meddosestraat bleek een schot in de roos. Er werd niet
alleen veel verkocht, maar de deelname leverde ook nieuwe leden en vrijwilligers op en eveneens
aanvullingen op de bestaande collectie. Vele tientallen belangstellenden maakten voor het eerst
kennis met de drie panden waarin het nieuwe museum wordt gehuisvest.

- 14 -

Financiële paragraaf

Vereniging Het Museum
Winterswijk

Winterswijk, 27 februari 2017,
Geachte leden,
Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag over 2016.
Het verslag bestaat uit de volgende bijlagen:
Balans per 31 december 2016 en 2015
Staat van kosten en opbrengsten 2016 en 2015
Reservering vermogen
Toelichting jaarcijfers

H.J.M. van Swaaij
Penningmeester

Balans per 31 december 2016 en 2015
2016

2015

Activa
Lening Exploitatie u/g
Collectie
Liquide middelen
Kortlopende vorderingen
Balans totaal Activa

82.899
354
92.115
454
175.822

85.743
0
89.423
0
175.166

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Balans totaal Passiva

174.127
1.695
175.822

175.166
0
175.166

Staat van kosten en opbrengsten 2016 en 2015
Kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Algemene kosten
Verkoopkosten
Financiële kosten
Overige kosten

Inkopen
Aankoop boeken

Opbrengsten
Contributies en giften
Opbrengst activiteiten
Opbrengst verkopen
Overige opbrengsten

Resultaat

2016

2015

2.332
9.790
6.927
7.106
1.349
282
41
27.828

113
3.000
12.056
4.369
0
336
0
19.874

2.656
2.656

1.365
1.365

19.578
3.245
2.629
2.682
28.134

19.702
5.045
2.833
2.999
30.579

-2.350

9.340

Reservering vermogen
Balanstotaal
Belevenismuseum Meddosestraat
Lening Exploitatie u/g
Verhuisvoorziening
Onderzoek
Aanschaf collectie
Aanschaf boeken

175.822

175.822

30.000
82.899
45.000
5.000
5.000
7.923
175.822

Toelichting jaarcijfers
Resultaatverschillen 2016 met 2015
Kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Algemene kosten
Verkoopkosten
Financiële kosten
Overige kosten

Inkopen
Aankoop boeken
Opbrengsten
Contributies en giften
Opbrengst activiteiten
Opbrengst verkopen
Overige opbrengsten

Resultaatverschil

toe/afname
2.219
6.790
-5.129
2.737
1.349
-54
41
7.954

1
2
3
4
5
6
7

1.291

8

-124
-1.800
-204
-317
-2.445

9
10
11
12

-11.690

Zoals u kunt lezen zitten er verschillen tussen beide jaren aan zowel de inkomsten- als ook aan de
uitgavenkant. Behalve door een slechter resultaat wordt dit mede veroorzaakt door een andere indeling en
rebrucering van kosten en opbrengsten:
1 Personeelskosten
2 Huisvestingskosten
3 Exploitatiekosten
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Algemene kosten
Verkoopkosten
Financiële kosten
Overige kosten
Aankoop boeken
Contributies en giften
Opbrengst activiteiten
Opbrengst verkopen
Overige opbrengsten

Andere verdeling kosten, zoals consumpties ed. in de MuseumFabriek
nu onder personeelskosten.
€5.000 gebruiksvergoeding MuseumFabriek, kosten KPN t.b.v.
alarminstallatie KunstEnde nu onder Huisvestingskosten.
Diverse kosten, zoals drukken Museum Nieuws, kosten lezingen en
activiteiten zijn nu onder Exploitatiekosten geboekt.
€1.500 nog te betalen aan BDO t.b.v. advieskosten inzake BTW plannen.
Kosten folders, flyers en posters nu onder Verkoopkosten.
Nagenoeg gelijk gebleven.
Kas- en betalingsverschillen.
Boeken van Peletier en Lichtenbarg.
Nagenoeg gelijk gebleven.
KunstEnde heeft iets meer opgebracht, lezingen ed. minder.
Nagenoeg gelijk gebleven.
Renteverlaging lening Stichting Exploitatie.

Toelichting jaarcijfers (vervolg)
Resultaatverschillen en toekomst
Over 2016 is er een klein negatief resultaat behaald. Dit komt o.a. omdat er besloten is om voor de
MuseumFabriek een gebruikersvergoeding van €5.000 per jaar te betalen aan de Stichting Exploitatie,
maar ook hebben diverse activiteiten minder opgebracht dan voorheen. In de komende jaren komen de
financiën verder onder druk te staan doordat wij €30.000 gaan investeren in roerende zaken in de
Meddosestraat. De afschrijvingen hierop bedragen de komende vijf jaar €6.000 per jaar.
De vereniging staat er financieel nog steeds uitstekend voor, er zijn voldoende financiële middelen, maar
er zullen wel besluiten genomen moeten worden om het resultaat de komende jaren te verbeteren.
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Willem Sluiskes

TENTOONSTELLING

1932 - 2013

KAMP WENTERS

18 DEC. 2015 - 19 MAART 2016

30 APRIL T/M 9 JULI 2016

Museum Kunst Ende

Museum Kunst Ende

Misterstraat 94, Winterswijk
Openingstijden: wo-do-vr. 13.30-16.30 uur
za 10.30-16.30 uur.

Entree 2 euro, voor kinderen t/m basisschool en leden VHM gratis.

1948 TOT NU

Misterstraat 94, Winterswijk
Openingstijden: wo-do-vr. 13.30-16.30 uur
za 10.30-16.30 uur.

TENTOONSTELLING

EXPOSITIE

RIEK VAN DER LICHTE (1908-2001)

14 JUNI t/m
30 SEPTEMBER

Impressies van een levenswerk

Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur

• Van baby tot kleuter
• Gebruiken rond de rouw
• Archeologische collectie
• Geologische collectie
• Collectie historische
weefgetouwen

21 oktober 2016 - 31 januari 2017

De Museumfabriek

Museum Kunst Ende
Misterstraat 94, Winterswijk
Openingstijden: wo-do-vr. 13.30-16.30 uur
za 10.30-16.30 uur.

Laan van Hilbelink 6 in Winterswijk. Tel: 0543-533533
Entree: leden gratis, niet leden 2.00 Euro (groepen in overleg)

VERENIGING HET

MUSEUM

Entree 2 euro, voor kinderen t/m basisschool en leden VHM gratis.
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Museum Nieuws

Museum Nieuws

Nr. 156 - maart 2016

Nr. 157 - juni 2016

WINTERSWIJK

WINTERSWIJK

Winterswiek
Winterswiek MET
MET VARVE
VARVE

Vic Hulshof Robert Jansen Henry Wolters
Vic Hulshof Robert Jansen Henry Wolters
in Museum Kunst Ende 21 juli - 15 okt 2016
in Museum Kunst Ende 21 juli - 15 okt 2016

Klein en Groot
Plekenpol
Een tipje van de
sluier opgelicht
> zie pag. 14

ISSN-2214-4412 € 3,50

ISSN-2214-4412 € 3,50

Museum Nieuws

Museum Nieuws

Nr. 158 - september 2016

WINTERSWIJK

Nr. 159 - december 2016

WINTERSWIJK

Expositie Riek van der Lichte
vanaf 21 oktober te zien in
Museum Kunst Ende

GOEDE KERST EN
VOORSPOEDIG 2017
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