Jaarverslag 2019
7 Januari

In plaats van de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie in de Storm hield de
gemeente Winterswijk de receptie dit jaar in onze werkplaats.

Januari t/m maart

Groot onderhoud aan de T-Ford.
De Leyland 475 krijgt nieuw schuim en nieuwe bekleding van de stoelen.

Februari

Om onze vrijwilligers niet bloot te stellen aan de gevaren van Chroom 6 hebben we
laten onderzoeken of die stof ook in onze treinen zit. Aangezien dat inderdaad bij
beide treinen het geval is mag er niet aan de treinen geschuurd worden.

Februari

Een start wordt gemaakt met de
bouw van kantoorruimte.

Maart

In het museum wordt een extra
element geplaatst waarin
aandacht wordt besteed
aan de bussen.

Maart

Een gulle gever heeft een pers geschonken
voor de werkplaats. Deze wordt dankbaar
in gebruik genomen.

April

Na sluiting in de wintermaanden is het
museum weer open op zaterdag en zondag.
Vanaf mei is het museum ook op
woensdagen geopend.

Mei

Eerste overleg met de stichting Toen Nu Dan. Men wil in 2020 aandacht schenken aan
75 jaar vrijheid en het verhaal van Tante Riek. Eén van de locaties is het station,
aangezien de trein een belangrijke rol heeft gespeeld, o.a. bij de deportatie van Joden.
Helaas blijkt later in het jaar dat de samenwerking voor 2020 op teveel praktische
bezwaren stuit.

Juni

Het achterterrein is bestraat en vervolgens is rond ons terrein een hek geplaatst

Juni

De juridische structuur van de stichtingen Transit Oost en Historisch Streekvervoer
Achterhoek alsmede de vereniging het GOLS-station is verre van ideaal. Overleg vindt
plaats met de notaris en de besturen van de stichtingen/vereniging om dit te wijzigen.
Deze wijziging vindt hopelijk plaats in het voorjaar van 2020.

Juni

Eerste gesprek met gemeente Winterswijk om af te tasten wat de mogelijkheden zijn
om op het achterterrein een stalling voor de bussen te realiseren. Wellicht kan dit
worden ingepast in de plannen die voor de omgeving worden gemaakt m.b.t. het
spoorbosje en de speeltuin. Dit gesprek heeft in december geleid tot een
vervolggesprek met diverse stakeholders.

September

Een samenwerking is gestart met Kolle Kal. Duitse schoolkinderen brengen op diverse
momenten een bezoek aan de synagoge en kijken vervolgens in onze multifunctionele
ruimte een film.

5 oktober

Bijeenkomst voor alle medewerkers. Na een bezoek aan de collega’s van de
museumfabriek werd er gegeten en gekegeld bij Schnitzel Antoon.

20 oktober

De maquette Neede wordt geëxposeerd bij de Najaars-stoomdag van de MBS in
Haaksbergen.

23 oktober

Op verzoek van de cultuurcoach van de gemeente Winterswijk wordt in de Blauwe
Engel een voorleesmiddag gehouden. Thema van de kinderboekenweek is nl. “reizen”

2 november

Excursie naar EEZ Enercon en Leeraner Miniaturland

November

Gewerkt wordt aan de douche-/kleedruimte en aan de tweede afzuiginstallatie

December

Start met de inpandige bouw van de buswerkplaats.

10 december

Evaluatiebijeenkomst met de vrijwilligers in het museum

Diverse data

Voor de liefhebbers wordt in de winterperiode enkele keren een filmavond
georganiseerd.
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