Wethouder Tannemaat:
“Samen werken aan musea van de toekomst”
“Winterswijk is rijk aan cultuur en erfgoed. We kennen allemaal de musea die daar kleur
aan geven binnen onze gemeente: Villa Mondriaan, Wereld van Wenters, Transit Oost,
Museumfabriek en het toekomstig Steengroeve Museum. Met ieder een eigen karakter,
een eigen thema en een eigen manier van tentoonstellen. Om dat erfgoed ook voor de
toekomst te versterken en te behouden, werken we samen met musea, Erfgoed Gelderland en Cultuur Oost aan een nieuwe museumvisie.
De verhalen van Winterswijk
Goed wonen, werken en recreëren blijven ook
de komende jaren belangrijke uitgangspunten
voor onze gemeente. Daarbij past een breed
en divers aanbod aan musea. Musea die toegankelijk zijn voor iedereen. Van inwoner tot
toerist en van jong tot oud. Bovendien vertellen musea verhalen. Verhalen van vroeger en
van nu. Deze verhalen willen en moeten we
blijven vertellen, op een eigentijdse en laagdrempelige manier.

Wat is uw droom?
Op dit moment werken we samen met musea
en experts op het gebied van cultuur hard aan
een gedeelde visie. Maar ook de wensen en
behoeften van inwoners zijn daarbij enorm
belangrijk. Daarom nodig ik u uit: laat u inspireren door de wensen op deze pagina, en ik
hoor graag welke dromen en wensen u zélf
heeft voor de musea in Winterswijk!” –
wethouder Henk Jan Tannemaat

Liesbeth Tonckens
Erfgoed Gelderland:
“Musea praten samen over wat ze
belangrijk vinden”
“Samen met de Winterswijkse musea zijn we
bezig met het ontwikkelen van een museumvisie. Wat ik ontzettend leuk vind aan dit proces is dat de musea echt samen praten over
wat ze belangrijk vinden.
Musea ontstaan vaak uit een club verzamelaars. Individuen die elkaar vinden in een
gezamenlijke passie. Vier van deze groepen,
die totaal verschillend zijn, praten nu samen
over: wat bindt ons in Winterswijk? En hoe
kunnen wij het verhaal van Winterswijk beter
vertellen?
De vier musea weten elkaar echt te vinden
en er ontstaat een gevoel van vertrouwen, en
een wens om samen te werken aan een visie
voor de toekomst.”

Sjoerd Kemeling
Vereniging Het Museum:

Dirk Willink
Toekomstig Steengroeve Museum:
“Wow, je moet echt eens in Winterswijk
komen kijken!”

“Elkaar versterken, ieder vanuit onze
eigenheid”
“Samen de verhalen van Winterswijk vertellen. Elkaar versterkend en ieder vanuit onze
eigenheid. Dat doen we voor de inwoners
van Winterswijk en voor de bezoekers.”

Derk Müller
Jonge kunstenaar:
“Jongeren voorbereiden op de culturele
wereld”

“Mijn droom is dat we de prachtige dingen
die we in Winterswijk allemaal hebben, zo
mooi toegankelijk maken voor iedereen uit
de omgeving - maar ook van ver weg - zodat
men zegt: ‘Wow, je moet eens in Winterswijk
komen kijken, want daar hebben ze pas echt
iets heel moois’.”

Charlotte Rixten
Villa Mondriaan:

“Mijn droom voor de Winterswijkse musea
is dat ze jongeren zoals mij kunnen helpen
om kansen in te zien voor de toekomst. Om
ze voor te bereiden op de culturele wereld
waar ze voor staan. Of waar ze wellicht al
in zitten. En dat de musea niet alleen maar
binnen hun muren, maar juist ook daarbuiten
voor culturele geborgenheid zorgen. Dit kan
bijvoorbeeld op straat, maar ook op sociale
media. Het is daarom mijn droom dat jongeren geïnspireerd blijven, dat ze geïnspireerd
worden door alles wat Winterswijk te bieden
heeft. En dat jongeren actief worden uitgedaagd om hier wat mee te gaan doen en hun
eigen rol te vinden in deze culturele wereld.”

Paul Hartman
Transit Oost:
“Laten zien dat onze Achterhoek uniek is”
“Ik droom ervan om ons prachtige museum,
Transit Oost, in de komende jaren aan heel
veel mensen te laten zien. Uit Winterswijk,
maar ook buiten Winterswijk. Om te laten
zien hoe uniek onze Achterhoek is, en wat
voor mooie verhalen wij daarover kunnen
vertellen. Dat hoop ik samen met de andere
musea te gaan doen.”

“Kinderen kunnen net zo groot worden
als Mondriaan”

Wim ter Haar
Vereniging Het Museum:
“Iedereen betrekken”
“Onze musea tellen wel 19.000 objecten: een
collectie die wij bewaren voor de toekomst.
Onze droom is om die collectie volledig te
kunnen benutten in de museumfabriek en
in de Wereld van Wenters. Om die collectie
helemaal uit te bouwen en toegankelijk te
maken voor het publiek. Voor Winterswijkers,
voor toeristen, voor jong en oud. We willen
iedereen daarbij betrekken.”

“Cultureel erfgoed is al van iedereen. Onze
taak is om dat erfgoed zo veel mogelijk aan
iedereen terug te geven. Als Villa Mondriaan
gaat dat om het erfgoed van Piet Mondriaan.
Hier in Winterswijk, maar juist ook om dat
bredere verhaal.

Wat is uw droom voor
de musea in Winterswijk?

Heel concreet is onze droom dat wij groeien naar minstens 20.000 bezoekers per jaar.
Daar zit heel veel achter. Want die 20.000
bezoekers, dat zijn niet gewoon 20.000 tickets die we verkocht hebben. Dat zijn de
Winterswijkers die iedere keer weer komen
kijken hoe we dat verhaal van Mondriaan opnieuw vertellen, in een nieuwe context plaatsen en juist verbinden aan vandaag. Dat zijn
schoolklassen hier uit Winterswijk en ook uit
de Achterhoek, waar de kinderen leren dat zij
in één lijn staan met Piet Mondriaan. En dat
als zij hun talent ontwikkelen, en staan voor
waar ze voor willen staan, ze net zo groot
kunnen worden als Mondriaan.”

Wij zouden ook graag uw toekomstbeeld
willen weten over de musea in Winterswijk.
Heeft u goede ideeën? Mist u iets en droomt
u ergens van? Deel dan die droom met ons
via Marian Roerdinkholder, Specialist kunst
en cultuur via e-mail mroerdinkholder@
winterswijk.nl Dit kan tot uiterlijk 1 augustus.

De dromen die we binnenkrijgen, gaan wij
verwerken in de nieuwe museumvisie van
de gemeente Winterswijk. Wat er allemaal in
de nieuwe visie komt te staan, hoort u na de
zomervakantie van ons. Alvast bedankt voor
het delen van uw droom!

