
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang      mei 2015 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, hierbij ontvangt u onze 
nieuwsbrief van de maand mei. Een belangrijke maand vanwege de jaarlijkse kaderstelling 
van de Gemeenteraad, waarover u meer kunt lezen in onze nieuwsbrief. 

 

Verslag van de raadsvergadering  27 en 28-05-2015 
door Henk Jan Tannemaat  
 
Tijdens de raadsvergadering werd de kadernota 

behandeld. Het college geeft als het ware een inkijkje in wat we 
verwachten kunnen aankomend jaar. Voor Winterswijks Belang 
allemaal niet zo belangrijk, wij hebben een dik jaar geleden het 
coalitieakkoord geschreven en daarin staan onze plannen voor 
deze periode duidelijk verwoord. Voor ons is de leefbaarheid in 
Winterswijk ontzettend belangrijk. Vandaar dat wij ook zeggen dat er genoeg is bezuinigd op 
bijvoorbeeld de culturele instellingen zoals de Storm en Boogiewoogie. Wij willen een 
langdurige relatie opbouwen met deze instellingen, gebaseerd op een gezonde financiële 
basis, maar met realiteitszin en met goed gevoel voor de markt. De besturen van deze 
instellingen denken hier zelf ook erg goed in mee gelukkig. Dat geldt ook voor zwembad 
Jaspers. Winterswijks Belang zag ook ruimte om de bezuiniging op de sport terug te draaien. 
U weet dat ieder spelend lid van een vereniging in Winterswijk die onderdeel van de 
sportnota uitmaakt, 20 euro extra moet betalen. Als je een gezin met kinderen lid laat 
worden van een sportclub kan dit behoorlijk oplopen. De andere partijen zagen af van het 
steunen van dit plan waardoor sportbeoefening duurder blijft voor menigeen dan nodig. De 
VVD kwam zelfs nauwelijks verder dan het vragen van hulp aan het college om leegstand in 
de kantorensector aan te pakken. Sport verbroederd en sport zorgt voor integratie. 
Daarnaast is het gezond. Jammer dat andere politieke partijen deze drempel niet willen 
wegnemen. Wethouder Aalderink van WB heeft in ieder geval toegezegd zijn uiterste best te 
doen om te kijken hoe de laagdrempeligheid blijft gewaarborgd en daar hoort ook bij dat hij 

zal onderzoeken of de bijdrage van 20 euro per spelend 
lid naar beneden kan. Dit zorgt ervoor dat vele sporters en 
gezinnen vele tientjes minder contributie hoeven te 
betalen. Winterswijk leefbaar houden, met goede 
voorzieningen: dat wil WB. Het wordt tijd dat we weer 
gaan investeren in mensen. En niet in leegstaande 
kantoorpanden.  
 



 

 

Hieronder vindt u onverkort de eerste termijn van WB: 
Winterswijks Belang heeft kennis genomen van de Kadernota zoals deze door het College 
aan de Raad is voorgelegd. Voor WB is en blijft het Coalitieakkoord leidend voor deze 
bestuursperiode. Daarin hebben de coalitiepartijen aangegeven wat zij in deze 
bestuursperiode willen realiseren en   welke accenten of prioriteiten zij in het gemeentelijke 
beleid terug willen zien. Voor WB is dat het leidende kader en dus ook voor de Kadernota die 
wij vandaag en morgen met elkaar bespreken.  
In 2016 en 2017 mag de kaderdiscussie wat WB betreft  beperkt blijven tot een antwoord op 
de vraag of partijen nog iets zouden willen toevoegen of wijzigen ten opzichte van de reeds 
ingezette koers. Zo niet, dan blijft de koers en daarmee het kader voor het vervaardigen van 
volgende begrotingen ongewijzigd. Mochten partijen tussentijds iets willen aanpassen, dan 
hoeft alleen daarover gesproken te worden. Het voert uiteraard te ver om dit “bestuurlijke 
vernieuwing” te noemen, maar wat WB betreft had het eenvoudiger gekund en gemogen. Dit 

neemt niet weg dat WB waardering heeft voor de inspanningen 
die het College en de ambtelijke organisatie zich hebben 
getroost om de discussie van vandaag en morgen goed voor te 
bereiden. 
Vandaag en morgen stellen wij als Raad de kaders vast voor het 
opstellen van de begroting voor 2016 annex meerjarenraming 
2017-2019. Voor WB is dat dus het vorig jaar vastgestelde 
Coalitieakkoord, waarbij wij over twee belangrijke onderdelen 

nog wel wat op te merken hebben. Het eerste daarvan betreft de voorzieningen.  
Zoals bekend hecht WB veel waarde aan goede voorzieningen in het algemeen en binnen 
dat kader ook aan de culturele en sportvoorzieningen. Dit voorjaar hebben schouwburg De 
Storm, muziekschool Boogie Woogie en zwembad Jaspers hun toekomstvisie gepresenteerd 
en aangegeven welke investeringen en gemeentelijke bijdragen zij nodig achten als 
fundament voor een bedrijfseconomisch gezonde exploitatie. Duidelijk is dat in ieder geval 
bij De Storm, maar ook bij Jaspers, flink moet worden geïnvesteerd 
om de voorzieningen op het gewenste en wettelijk verplichte peil te 
houden. Daarnaast vragen beide genoemde instellingen om een 
hogere jaarlijkse bijdrage en vraagt De Storm om kwijtschelding van 
de restschuld die De Storm aan de gemeente heeft. 
WB is tegen het afgeven van blanco cheques, maar vindt het 
behoud van deze voorzieningen voor Winterswijk van dusdanig 
belang, dat wij het College willen vragen in de begroting van 2016 maximaal tegemoet te 
komen aan de gevraagde financiële ruimte. Daarbij zal ook WB in de periode tot aan de 
begrotingsbehandeling dit najaar, met genoemde partijen om de tafel gaan om te bespreken 
wat echt nodig is. 
Op de financiering daarvan komen wij zo dadelijk terug. Wij hebben namelijk nog een andere 
wens met financiële gevolgen en die betreft de jaarlijkse bijdrage van 20 euro die per 
spelend lid moet worden opgebracht door de sportverenigingen die gebruik maken van 
gemeentelijke sportaccommodaties.  
In het sportbeleid van de gemeente Winterswijk staat dat deelname aan sport om allerlei 
redenen belangrijk is en daarom financieel zo laagdrempelig mogelijk moet zijn. De jaarlijkse 
bijdrage van 20 euro per spelend lid werd een aantal jaren geleden met de 
sportverenigingen overeengekomen toen de gemeente vanwege de crisis flink moest 
bezuinigen. De heffing werd ingevoerd per 2013. Veel verenigingen hebben die 20 euro 
doorberekend in hun contributies. Dat kunnen we die verenigingen niet kwalijk nemen, ze 
hadden geen keus. Het betekent echter wel dat de heffing in kwestie de betreffende sporten 
en verenigingen duurder maakt en dat wilden we juist niet.  
Hier komt bij dat het nieuwe sportbeleid van de gemeente Winterswijk voor een belangrijk 
deel gefinancierd zou worden uit de opbrengsten van de verkoop van gronden op het 
voormalige WVC-terrein. Die opbrengsten werden op enig moment uit de begroting 



 

 

gehaald, maar worden inmiddels wel al gedeeltelijk gerealiseerd, want we zien de eerste 
huizen op dat WVC-terrein al in de steigers staan. Als we de destijds begrote en 
meegerekende totaalopbrengst van dit terrein “kapitaliseren”, dan praten we over een 
bedrag “structureel” dat dicht in de buurt komt van de 120.000 euro die de 
sportverenigingen nu samen jaarlijks op tafel moeten leggen. 
Waar het WB om gaat, is dat we zo gauw mogelijk een streep halen door de heffing van 20 
euro per spelend lid, zodat sport zo goedkoop mogelijk kan worden aangeboden. Natuurlijk 
moet dat laatste door de gemeente kritisch in de gaten worden gehouden, maar dat heeft 
WB al eerder gesignaleerd. Ook het gratis gebruik van de gemeentelijke 

sportaccommodaties was immers bedoeld om sport zo goedkoop 
mogelijk aan te bieden en dus hoort bij dit sportbeleid een 
wakend oog dat er op toeziet dat verenigingen zich tot het 
uiterste inspannen om contributies zo laag mogelijk te krijgen en 
te houden. Ook dat hoort bij een “participatiemaatschappij” van 
“geven en nemen” en dat brengt ons bij het tweede en laatste 
onderdeel van het Coalitieakkoord waar wij nog een opmerking 
over willen maken. 

Zoals bekend, hecht ook WB veel waarde aan goede hulpverlening in het sociaal domein.  
Niet voor niets zijn wij zelf “Wenters Goud” gestart, een initiatief om vrijwillige onderlinge 
hulpverlening op gang te brengen en te faciliteren. Tegelijkertijd zijn de decentralisaties in 
het sociaal domein mede ingezet met als leidend principe dat mensen weer zoveel mogelijk 
voor zichzelf en voor elkaar moeten gaan zorgen. Vooruitlopend daarop heeft het Kabinet 
alvast een flink deel van het budget geschrapt, waardoor één ding zeker is, namelijk dat het 
fundamenteel anders moet dan voorheen.  “Transformatie” noemen we dat. Die 
transformatie zullen we in 2015 al moeten inzetten om per 2016 tot de afgesproken 
resultaten te kunnen komen.  
Ondertussen is veel nog onduidelijk en onzeker en dus is het begrijpelijk dat lastige keuzes 
weer een jaar opgeschoven worden. Dit kunnen we ons permitteren omdat we op voorhand  
enorm hebben gereserveerd voor het sociaal domein. Als we dat niet gedaan hadden, waren 
lastige keuzes nu al aan de orde geweest. Enerzijds een 
geluk en gemak, anderzijds moeten we waakzaam en 
oplettend zijn dat we onze doelen niet uit het oog verliezen 
alleen omdat we ons dat financieel kunnen permitteren.  
Zeker als we de extra geldstromen in het sociaal domein 
afzetten tegen de bezuinigingen op de instellingen 
gedurende de afgelopen jaren en tegen de heffing die we 
de sportverenigingen hebben opgelegd, vindt Winterswijks 
Belang dat de verhoudingen scherp in de gaten gehouden 
moeten worden. Het kan in ieder geval niet zijn dat we in het sociaal domein niet of minder 
scherp aan de wind hoeven te varen en ondertussen juist zo essentiële voorzieningen 
omvallen of onbetaalbaar worden. 
Dit brengt mij tot een samenvatting van wat WB graag expliciet meegenomen ziet als kader 
voor de begroting van 2016, namelijk: 
het Coalitieakkoord is leidend, ook voor de Kadernota die nu aan de Raad is aangeboden; 
maximale steun aan de plannen en wensen van schouwburg De Storm, muziekschool Boogie 
Woogie en zwembad Jaspers, waarbij ook WB de komende periode nog met de betreffende 
instellingen om de tafel gaat om te bezien wat echt nodig is;  
een streep door de heffing van 20 euro per spelend lid voor de sportverenigingen die 
gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties; 
en hierbij laat WB het aan de creativiteit van het College en de ambtelijke organisatie om, al 
of niet op de door WB aangegeven lijnen, de hiervoor noodzakelijke dekking te vinden. 
 
 



 

 

Knallende start van Wenters Goud op 22-05-2015 
door Ruth van der Meulen 
 Ongetwijfeld is het u niet ontgaan dat 
het project Wenters Goud na een jaar 
van voorbereidingen, op 22 mei een 

knallende start beleefd heeft. 
Op die dag startte onze burgemeester onder een 
regen van gouden confetti de website 
www.wentersgoud.nl : de site waarop inwoners van 
Winterswijk diensten aan elkaar kunnen aanbieden 
en vragen in ruil voor “pyrietjes”. Het initiatief vond 
zijn oorsprong in WB en is uitgewerkt door de 

initiatiefgroep bestaand uit Ingrid Mes, Marianne 
Koole, Vlok van Harten en ondergetekende, 
ondersteund door Margreet de Pree en Tim 
Jonker en inmiddels meerdere vrijwilligers. Zoals 
gezegd tijdens de feestelijke start hebben wij als 
groepje nu het huis gebouwd maar nu moet er 
in het huis gewerkt, gespeeld, gekookt, 
getuinierd, gezorgd, geklust etc. gaan worden. 
Kortom : het moet nu gaan draaien en daarvoor 
willen we ook graag een dringend beroep op u 
allemaal doen. Praat erover, post een berichtje 
op Facebook, breng andere mensen op het idee, 

draag het verder uit. Maar vooral : doe ook zelf mee door lid te worden, belangstellende te 
worden, donateur of vrijwilliger. Allemaal tegelijk mag ook! We hopen en rekenen ook best 
een beetje op uw steun! Dank u wel! 
 
Leden aan het woord door Helma Ligtenbarg 
Een ieder weet waarschijnlijk wel dat ik 
tevens actief ben bij Stichting Behoud 
Strandbad, als bestuurslid en als 
vrijwilliger. Daarnaast echter, bij velen niet 
of minder bekend, ben ik ook bestuurslid 
bij Stichting Landschapskudde Oost-
Achterhoek, waar ik veelal de secretariële 
werkzaamheden vervul. 
Deze landschapskudde van herder Roelof 
Kuipers, die bestaat uit een 600 dieren 
werkzaam in de Gemeenten Winterswijk en Oost-Gelre, is niet alleen van grote waarde voor 
de natuurontwikkeling in het landschap, maar heeft ook een speciale aantrekkingskracht op 
de mensen in onze Achterhoek en is zelfs van toeristische waarde. Een ieder vindt het 
prachtig de herder met zijn honden en kudde aan het werk te zien.  
Vanuit deze positieve aandacht hebben we gemeend een mooi project op te kunnen bouwen 
rondom de schaapskudde en met inzet van mensen die, zoals dat dan heet, een afstand tot 
de arbeidsmarkt hebben. Die ‘afstand’ varieert van de langdurig werkloze die weer structuur 
moet krijgen in het arbeidsproces tot praktijkschoolverlaters die nog even een steuntje in de 
rug nodig hebben om de stap naar betaald werk te kunnen maken, maar ook mensen met 
een beperking vinden een plekje bij de kudde. Belangrijk daarbij is dat mensen terecht 
komen in een normale werkomgeving en nadrukkelijk niet op een zorgboerderij. 

http://www.wentersgoud.nl/


 

 

Om deze ideeën vorm te geven zijn 
allereerst gesprekken gestart met 
de Gemeente Winterswijk, SDOA 
(Sociale Dienst Oost-Achterhoek) 
en het UWV. Men was van meet af 
aan enthousiast over het idee en 
gaandeweg is besloten te starten in 
de vorm zoals ook het DoeTeam en 
het StationsTeam zijn opgezet. Om 
het project te kunnen starten in 
deze vorm was het nodig een 
tweede herder aan te trekken. Deze 

is gevonden in de persoon van Peter Wilke, echter wonend in de Gemeente Aalten. Dit 
gegeven leverde een extra uitdaging op omdat Aalten (nog) niet bij de SDOA is aangesloten, 
maar bij het ISWI (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen). Al snel is er 
bij alle partijen draagvlak gevonden, omdat een ieder de meerwaarde van dit project zag en 
de waardevolle kansen die er liggen voor zowel de kwetsbare groep mensen, als het gebied, 
als het voortbestaan van de landschapskudde. 
Bovenstaand project is er één precies in het straatje van onze WB-wethouder Wim Aalderink, 
die hiervoor ook zijn contacten heeft aangewend. Het project is ‘officieel’ gelanceerd door de 
wethouders Henk Wiltink (Gemeente Aalten) en onze eigen Wim Aalderink op het 
schaapscheerdersfeest 10 mei jl.. 
Een volgende voorzichtige stap is het verkennen van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van 
een schaapskooi samen met Natuurmonumenten… wordt vervolgd… 
 

 
Uit de actualiteit door Rik Gommers 
De afgelopen maand mocht ik weer met uiteenlopende aspecten van de 
(Winterswijkse) economie bezig zijn…  
Als eerste de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. Voor en vooral door 
de Achterhoek. Energie hebben we allemaal nodig, dus waarom niet gewoon 
lokaal inkopen? Het lijkt zo simpel en dat is het eigenlijk gewoon ook. Maar als 

secretaris weet ik dat te weinig mensen het ook zo simpel benaderen. Toch is het echt 
SUPERSIMPEL. Uit ervaring weet ik dat het ook niet duur is!  
Bij deze dus nogmaals de oproep: stap over op de AGEM. 
Voor meer dan energie alleen! Voor uw gemak maar even 
de link naar de website toegevoegd.. 
https://agem.nu/producten/ 
Heel wat anders was het ondernemersontbijt van de VREWIN, de ondernemersvereniging van 
Vredense en Winterswijkse ondernemers. Eerst netwerken tijdens het ontbijt en daarna een 
bedrijfsbezoek bij Hittech Bihca http://www.hittech.nl/taal/nl/bedrijf/hittech-bihca/ . 
Producent van hoogwaardige precisieonderdelen gevestigd aan de Verlengde Morsestraat. 
Winterswijk kent vele prachtige bedrijven en dit is er overduidelijk ook een. Een topspeler in 
hun marktsegment. De collega ondernemers waren zichtbaar onder de indruk en 
ondergetekende ook trouwens, dat moge duidelijk zijn… 
Tot slot mocht ik, als een vertegenwoordiger van een van de Euregio gemeenten, aanwezig 
zijn op de conferentie over de nieuwe opzet van burgeradvisering door de Euregio.  
http://www.euregio.eu/nl/persberichten/euregio-burgeradvisering-krijgt-nieuwe-opzet . De 
nadruk ligt daarbij op de ondersteuning van mensen die meer over de (on)mogelijkheden 
van werken over de grens willen weten. Nu zijn er natuurlijk de nodige grensbarrières als het 
om de arbeidsmarkt gaat. Diploma's die niet worden erkend, fiscale problemen en uiteraard 
ook de taal.  

https://agem.nu/producten/
http://www.hittech.nl/taal/nl/bedrijf/hittech-bihca/
http://www.euregio.eu/nl/persberichten/euregio-burgeradvisering-krijgt-nieuwe-opzet


 

 

Dr. Ponds van de “Atlas voor Gemeenten” http://www.atlasvoorgemeenten.nl/ vertelde 
tijdens de conferentie over het onderzoek wat ze hebben gedaan naar de impact van die 
barrières. Ze zijn killing voor de economie in de grensstreek. Eigenlijk gaat het over de 
bereikbaarheid van werk en werknemers. Zoals zo vaak zegt 1 plaatje meer dan duizend 
woorden..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Dr. Ponds maar meteen een afspraak gemaakt.. Werk aan de winkel!!! 

 
Heeft het Basisinkomen toekomst? 
door Wim Aalderink 
 
Op woensdag 1 april jl. verscheen er op de opiniepagina van het NRC een artikel 
van Rutger Bregman. Bregman is historicus en schrijft voor het journalistieke 

platform De Correspondent, hij is ook de auteur van het boek “Gratis geld voor Iedereen. En 
nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen”. Door dit artikel werd ik aan het 
denken gezet over de mogelijkheden voor onvoorwaardelijke bijstand, temeer daar een 
volledig basisinkomen voor iedereen niet iets is dat je als lokaal bestuur in een uitvoerbare 
vorm kunt realiseren. Onvoorwaardelijke bijstand is echter een vorm die wel lokaal ingevuld 
kan worden. Het begint er mee dat de wil moet bestaan om mensen meer vanuit vertrouwen 
dan vanuit wantrouwen te willen benaderen.  
In de huidige vorm is bijstand erop gericht om 
een basisvoorziening te bieden van waaruit zo 
snel mogelijk weer de stap naar betaalde arbeid 
gemaakt moet worden. Een nobel streven dat dan 
ook zeker boven aan de prioriteitenlijst moet 
blijven staan. Maar bereik je dit door iedereen op 
de huid te zitten en iedere vorm van bijverdienste 
af te straffen? Is het niet beter om mensen de 
ruimte te geven om zelf te experimenteren 
binnen redelijke grenzen? 
Geïntrigeerd door het eerder genoemde artikel ben ik op zoek gegaan naar meer informatie 
en dan blijkt dat er al heel veel geschreven en gedacht is over dit onderwerp. Vijf artikelen uit 
verschillende kranten sinds 1 april 2015 met als laatste een paginagroot artikel in De 
Volkskrant van 28 mei. Een afstudeerscriptie uit 2012, een uitgewerkt stappenplan 

http://www.atlasvoorgemeenten.nl/
http://www.atlasvoorgemeenten.nl/


 

 

Basisinkomen (vooralsnog een mijns inziens onbereikbaar ideaal, maar wel met potentie) uit 
2013 en een gedegen overzicht van ideeën op dit terrein in Wikipedia. In veel van deze 
artikelen dook steeds weer Tilburg op als stad waar het gemeentebestuur in samenwerking 
met de universiteit bezig is om te kijken hoe hier, eerst als experiment, praktische invulling 

aan kan worden gegeven. Drie namen kwamen 
hier naar voren, wethouder Erik de Ridder van de 
gemeente Tilburg, Ton Withagen, hoogleraar 
Universiteit Tilburg en René Scherpenisse, 
directeur van woningbouwvereniging Tiwos. 
Gisteren (2 juni) heb ik op het VNG congres 
gesproken met Erik de Ridder en donderdag 11 
juni hoop ik in contact te komen met Ton 
Withagen op het congres “En nu meters maken! 
Op weg naar een inclusieve economie!”. In Tilburg 
wordt nog voor de zomer een discussiestuk 

gepresenteerd over deze visie op werk en inkomen en dit stuk kunnen en mogen wij dan 
gebruiken voor onze eigen beeldvorming en idee ontwikkeling. DB en management van 
SDOA staan positief tegenover de gedacht om  
hier positief en constructief naar te kijken in relatie tot ons huidige bijstandsbeleid en 
datzelfde geldt voor ons eigen college van B&W. Natuurlijk zijn dit nog slechts gedachten 
experimenten, maar door gebruik te maken van kennis die elders wordt opgedaan wordt het 
mogelijk om serieus te kijken naar een fundamenteel andere aanpak! 
De komende maanden hoop ik meer en concretere informatie te krijgen zodat ik op niet al te 
lange termijn met een op Winterswijk toegesneden aanpak kan komen. Dat er nog hard 
gewerkt en veel gediscussieerd zal moeten worden, staat buiten kijf. Dat het tijd wordt om 
met een andere bril te kijken naar de manier waarop wij als (lokale) overheden kijken naar de 
arbeidsmarkt en daaraan gekoppeld het beleid op het gebied van werk en inkomen ook! 
Hopelijk heb ik jullie hiermee aan het denken gezet en zijn jullie bereid om serieus mee te 
denken over een nieuwe manier om te kijken naar werk en inkomen. 
 
Belangrijke data : 

, 
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 
organiseren wij de 
STRANDBAD4TWIGA  dag. 
Stichting Twiga is een NL Stichting 
die zich tot doel heeft gesteld 
straatkinderen in Mto wa Mbu, 
Tanzania, met Nederlands geld 
kwalitatief goed onderwijs te 
bieden zodat deze kinderen 
daarmee een toekomst krijgen. 
Stichting Behoud Strandbad draagt 
Stichting Twiga een zeer warm hart 
toe. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 
juni worden er van allerlei 
activiteiten rondom het Strandbad 
georganiseerd waarbij geld wordt ingezameld. Twiga wil op het reeds aanwezige complex in 
Tanzania waar een schoolgebouw, lokalen, guesthouse en keukens staan nog een 
schoolgebouw bouwen zodat nog meer straatkinderen van het geboden onderwijs gebruik 
kunnen maken. En we weten het zeker, bij Twiga blijft er geen euro aan de strijkstok hangen. 



 

 

Wij nodigen u graag uit op het Strandbad voor de BBQ op vrijdag 26 juni 2015, vanaf 19.30 
uur, heerlijk eten, lekker wijntje erbij en een veiling onder bezielende leiding van Henk Jan 
Tannemaat. De gehele opbrengst van de avond gaat naar Stichting Twiga, het kan niet 
anders maar het wordt een groot succes en wij zouden het een eer vinden als ook u daarbij 
aanwezig bent.  
Wij ontvangen u graag maar meldt u zich wel even aan via info@strandbad.nl dan rekenen 
wij op uw komst. Prijs: € 27,50 p.p. (excl. drank)   
 
Vriendelijke groet, Helma Ligtenbarg & Mieke Oxener   

 
 
 
Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het 
reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u 
de nieuwsbrief met interesse gelezen heeft. 
Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/winterswijks.belang 
daar leest u snel al het laatst nieuws of op onze vertrouwde website 
www.winterswijksbelang.nl.   
Bellen of mailen kan natuurlijk ook altijd! 
 

 
 
 

Graag tot de volgende keer! 

 

http://www.facebook.com/winterswijks.belang
http://www.winterswijksbelang.nl/

