
Filmvoorstellingen voor 2020 van Vereniging Het Museum te Winterswijk 
 
Op dinsdagavond 11 februari, donderdagavond 13 februari, dinsdagavond 18 februari en 
donderdagavond 20 februari 2019 zal Willy Eijkman weer oude films van Winterswijk 
vertonen. De voorstellingen vinden plaats in de hal van de Museumfabriek aan de Laan van 
Hilbelink 6.10 in Winterswijk en beginnen om 20.00 uur.  

  
Op het programma staan de volgende opnames: 

1. Kort overzicht van het negentig jarig bestaan van onze vereniging. 
2. Het dorp zag er heel anders uit toen ons museum werd opgericht in de jaren twintig. 
3. In het grensgebied wordt geoefend; dreiging vanuit het oosten, nieuwe gevaarlijke 

leiders aan de macht in Duitsland. 
4. In de jaren dertig waren er nog strenge winters met ijs en sneeuw en fraaie 

dorpsgezichten. 
5. De oorlog is een feit; beelden van 1941, 1943 en 1945. 
6. Bevrijding 1945, met optochten, onthullingen van monumenten, een komische 

voetbalwedstrijd en het corso van augustus 1945. 
7. Prins Bernhard op werkbezoek 1948. 
8. ABH film uit 1950, met motto; “kom winkelen bij deze zeven winkeliers alhier”. 
      Pauze 
9. Fragmenten van ons dorp rond 1950. 
10. Textielindustrie is belangrijk voor Winterswijk. De Batavier in 1948. 
11. “Vereeniging Volksfeest” bestaat zestig jaar. 
12. Het toerisme vanuit het Ruhrgebied komt op gang in de vorm van”Butterfahrten”naar 

Winterswijk, jaren vijftig. 
13. De onthulling van de Batavierfontein aan de Balinkesstraat, 1966. 
14. Volksfeest en dahlia’s plakken, jaren tachtig. 
15. Corso’s van de jaren zestig en zeventig. 
16. Volksfeest in de Storm in 1986. 
17. Een veelgevraagde toegift. 

 
Wijzigingen in de volgorde of de filmonderdelen behoren tot de mogelijkheden. 
 
Plaatsbespreking is noodzakelijk. Aanmelding bij voorkeur via onze website, 
www.vereniginghetmuseum.nl. De ingestuurde mails worden beantwoord met een bevestiging 
van uw reservering. Telefonische opgave tijdens de kantooruren op het nummer 0543-533533 
op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 17.00 uur. Bij 
afwezigheid kan via het antwoordapparaat uw naam en telefoonnummer ingesproken worden. 
Wij bellen u dan terug. 
 
 
De entreekosten bedragen 3 Euro voor de leden van de vereniging en 5 Euro voor de overige 
bezoekers.  


