
‘Winterswijk-trekker’. Wenters Goud is ook 
een duidelijk voorbeeld van de manier waarop 
we zaken aanpakken. Op deze pagina’s leest 
u ook wat diverse Winterswijkers vinden van 
WB. Allemaal hebben ze hun eigen verhaal. 
Eigenlijk hadden we u allemaal een plekje willen 
geven om uw verhaal te doen en te vragen wat 
u denkt dat er afgelopen 10 jaar in Winterswijk 
is veranderd door WB. Ook vroegen we aan 

hen wat ze WB toewensen aankomende 10 
jaar. Een ding is zeker: als u ons de kans geeft, 
gaan wij graag nog 10 jaar door om ons mooie 
Winterswijk leefbaar te houden. Want daar gaat 
het uiteindelijk om: een leefbaar Winterswijk, 
waarin het prettig wonen en werken is voor 
iedereen. Met een helpende hand voor diegenen 
die het nodig hebben.

kunnen. Na enkele jaren hadden we de weg te 
pakken en konden we in 2010 starten met ‘Jesus 
Christ Superstar’. De impact was enorm!”
Het is nu een bovenregionaal evenement. 
Hoe voelt dat? “Het is prachtig om honderden 
vrijwilligers samen te verbinden en trots te 
maken op wat we neerzetten. Ook de vele 
leden van Winterswijks Belang waren en zijn 
overal bij het evenement betrokken. Maar het 
mooiste is natuurlijk dat het mensen uit de verre 
omtrek verbindt ongeacht rang, stand, geslacht, 
huidskleur of politieke voorkeur. Samen trots 
zijn op hoe sterk wij uit de Achterhoek komen!”
En hoe gaat het nu? “Inmiddels hebben wij 5 
jaargangen gespeeld en zien we een nog steeds 
groeiende reputatie met als gevolg een snellere 
kaartverkoop. Het evenement heeft ook hele 
families die zich collectief in onze organisatie 
onderdompelen. Puur genieten.”
Nu is er in de vorm van een uitgave van een 
boek een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Wat 
is het voor boek? “Klopt! Deze winter hebben 
we een prachtig fotoboek ontwikkeld dat de 
ontstaansgeschiedenis en de afgelopen vijf 
jaargangen Steengroeve Theater toont en zelfs 
voorzichtig haar blik op de toekomst werpt. Dit 
prachtige boek is voor 25 euro bij de boekhandel 
te verkrijgen. Een aanrader!”

Winterswijks Belang 
bestaat 10 jaar!

Vrijwilligers verbinden 
in het Steengroevetheater

Wie jarig is trakteert!

Iedereen weet vast nog wel dat WB haar 
oprichting mede te danken heeft aan het 
strijden voor het behoud van ons strandbad 
en dan met zwemfunctie. Het kostte veel 
moeite om iedereen te overtuigen om 
dit unieke gebouw, op die unieke plek, te 
behouden voor alle Winterswijkers. 

Maar het is ons, mede dank zei U allen, 
gelukt! Knip deze bon uit, lever hem in bij 
de kassa en neem deze zomer een gratis 
duik in ons mooie openluchtbad. 
Veel plezier!

De Winterswijkse politiek schudde 
op haar grondvesten. We schrijven 
maart 2006. WB komt met 8 zetels 
in de gemeenteraad. De inwoners 

waren de oude politiek zat. Winterswijk 
stond bekend als sloopdorp en er waren in 
het centrum talloze ‘rotte’ plekken. Het roer 
moest om. Mensen wilden meepraten over de 
problemen en hadden daar ook een duidelijke 
mening over. WB introduceerde al meteen de 
‘betrokkenenparagraaf ’: Zodra de gemeente 
bezig is om nieuw beleid te maken, of iets te 
wijzigen, wordt er ook gevraagd hoe de buurt 
erover denkt. Nu na 10 jaar is dit de gewoonste 
zaak van de wereld geworden. Vele rotte plekken 
zijn intussen aangepakt. De oude supermarkt in 
de Wooldstraat (de vroegere ELKA), de oude 
Nutsspaarbank in de Spoorstraat, de Villa op 
de Peperbus, de Bossesteeg, de Notaristuin en 
de bebouwing langs de Scholtenbrug, maar 
ook de sterk verouderde sportaccommodaties 
waren dringend aan vernieuwing toe. Daarnaast 
hebben we veel energie gestoken in het faciliteren 
van Villa Mondriaan, het opknappen van de 
feestgebouwen in de buurtschappen, en niet te 
vergeten het Gerrit Komrij College. 
Dit alles is alleen mogelijk geworden door de 
steun die we al 10 jaar ontvangen van velen van 
U. Niet alleen door massaal op ons te stemmen, 
maar ook door de jaren heen als vrijwilliger 
bij talloze projecten. Een goed voorbeeld is 
het Steengroevetheater, waar verderop in deze 
pagina’s nog over wordt gesproken. Honderden 
vrijwilligers maken dit evenement tot een ware 

Aan het woord is Dirk Willink, 
oud fractievoorzitter van WB en 
nog steeds betrokken lid. Dirk is 
de succesvolle animator van het 

steengroevetheater, dat aankomende zomer 
inmiddels voor de 5de keer wordt opgevoerd. 
“Toen Winterswijks Belang 10 jaar geleden in 
de gemeenteraad kwam, had niemand kunnen 
bevroeden dat er zoveel mooie initiatieven 
en ontwikkelingen uit voort zouden komen 

voor ons dorp. Uit de Ronde Tafelbijeenkomst 
Toerisme kwam destijds het idee weer een 
evenement in de Steengroeve te organiseren 
zoals ‘Die Zauberflöte’. Het moest een 
onderscheidend evenement worden dat mensen 
van heinde en verre naar ons mooie Nationaal 
Landschap zou lokken en aangenaam verrassen 
met een unieke beleving.”
Zoals zo vaak, vond iedereen het een goed plan, 
maar voelde niemand zich werkelijk eigenaar 
van het idee. Hoe toen verder?  “Ik heb het 
opgepakt en ben samen met Gerard ten Dolle 
van Sibelco op zoek gegaan hoe dat zou moeten 

Winterswijks Belang is op zoek. Op zoek naar 

jou! Want we kunnen en willen alle activiteiten 

die in deze krant staan genoemd niet alleen 

uitvoeren/realiseren. We doen het met alle 

WB’ers samen. Hou jij van scherp debatteren? 

Ben jij iemand die graag zijn standpunten ver-

dedigt en graag discussieert? Dan ben je van 

harte welkom in de ‘politieke tak’ bij WB. 

Misschien wil je wel in de raad of voel je je 

thuis in een commissie. Je bent van harte 

welkom om eens een tijdje mee te kijken. Je 

schuift aan bij onze fractievergaderingen en 

leert de politiek van binnenuit kennen. Of 

ben je juist meer een ‘hands on’ type? Zou je 

graag willen meehelpen met bijvoorbeeld het 

steengroevetheater? In de steengroeve zijn 

veel handen nodig, zowel voorafgaand bij de 

opbouw, als ook tijdens de uitvoeringen. Ook 

daar zijn vele WB’ers actief.

Zou je wat willen doen binnen Wenters Goud?  

Daar kunnen we je hulp goed gebruiken, het is 

ontzettend dankbaar en motiverend werk om 

mensen te helpen. Wanneer je nog niet pre-

cies weet wat je wilt doen, maar wel dát je 

iets wil doen voor Winterswijk, kun je ook een 

gesprek aanvragen. Dan kijken we of er iets is 

dat je aanspreekt. Uiteraard zijn we ook blij 

als u ons graag op een afstandje wilt volgen 

en lid wordt van WB, zodat u ons steunt en van 

dichterbij kunt volgen, zoals op de ledenverga-

deringen van WB.

U ziet, er zijn ontzettend veel manieren om je 

welkom te voelen bij de grote WB-familie.

U kunt ons mailen op 

info@winterswijksbelang.nl. 

U kunt ons ook gewoon schrijven: 

Winterswijks Belang, Postbus 452, 

7101GT Winterswijk. Wees Welkom!

 

Rondleiding BOS project

‘Wij gaan graag
nog 10 jaar door!’

‘Samen trots zijn’

Oprichting in 2006 en een geweldige uitslag bij de raadsverkiezingen. 
Sportnota in 2007, initiatief van WB wethouder André van Nijkerken. 
Wat mij opviel was dat de wethouder, maar ook de raadsfractie 
van WB visie uitstraalden, lef hadden en enthousiasme toonden. 
Zowel op  sportgebied als bij het tot stand komen van prachtige 
accommodaties, maar ook op cultureel en sociaal maatschappelijk 
terrein. Mede op initiatie van WB nam de gemeente economische 
maatregelen om Winterswijk leefbaar te houden.
Mijn wens voor de aankomende 10 jaar is dat WB minimaal op de 
zelfde grootte doorgaat, dat zij een belangrijke rol blijft spelen in 
het centrum van de politieke macht in Winterswijk en voldoende 
raadszetels blijft houden en dan één of twee wethouders mag leveren. 
Dat WB initiatieven blijft ontwikkelen op sportief, cultureel en sociaal 
maatschappelijk gebied. Het blijven promoten van Winterswijk, ook 
op gebied van woningbouw en bedrijfsvestigingen. Winterswijk 
moet een gemeente blijven waar we trots op zijn.

WB heeft zich altijd ingezet voor de sport in Winterswijk. Ikzelf ben 
vierdejaars student aan de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding 
en ben dus blij met een partij die daar aandacht aan schenkt. Er 
komen steeds meer kinderen met overgewicht en voldoende 
lichaamsbeweging is daarom essentieel! Sporten is het belangrijkste 
wapen tegen overgewicht. En als badjuf op het strandbad zie ik dat 
bewegen nog steeds een plezier is voor veel mensen. Voor jong en 
ook zeker voor oud.
Ik hoop dat WB nog lang doorgaat met het stimuleren van sport in 
het algemeen en in het bijzonder voor kinderen, onze voorzieningen 
zien er fantastisch uit, daar kan WB trots op zijn!

Na de verkiezingen in 2006 kwam WB als nieuwe partij meteen 
al met 8 zetels in de nieuwe gemeenteraad. De Gelderlander 
sprak in de krant van 7 maart 2006 van een “ Ongekend succes 
voor Winterswijks Belang” Sindsdien is WB de grootste partij in 
de gemeenteraad gebleven. WB verdient een compliment omdat 
ze vanaf het begin volwaardig heeft gefunctioneerd, wat voor een 
nieuwe partij toch lastiger is dan voor andere partijen, die terug 
kunnen vallen op landelijke partijorganisaties. 
Allereerst feliciteer ik WB van harte met dit kroonjaar!
Voor de komende jaren wens ik WB hetzelfde toe als de andere 
partijen in de gemeenteraad. Namelijk, veel  energie en denkkracht 
om goede plannen en oplossingen voor problemen voor Winterswijk 
en alle Winterswijkers te bedenken en uit te voeren. In goede 
samenspraak met bewoners, bedrijven en verenigingen zodat we het 

brede draagvlak dat we nu hebben, weten vast te houden.

WB bestaat 10 jaar. Dat verdient een felicitatie! 
Wat mij betreft hebben ze een wapenfeit dat eruit springt. Het 
Strandbad is in volle eer hersteld. Samen met o.a. Ineke van der 
Lans was ik een strijdster van het eerste uur en zonder WB was het 
nu zeker geen fantastisch opgeknapt natuurlijk zwembad geweest. 
Ook de sportaccommodaties, gelegen op verschillende locaties, 
zien er prachtig uit en dat mag voornamelijk op het conto van WB 
geschreven worden.
WB is een lokale politieke partij waar terdege rekening mee 
gehouden moet worden! Bovendien hebben ze het jongste 
gemeenteraadslid in hun gelederen zitten, dat alleen al geeft aan 
dat ze toekomst in handen hebben. 
Ik wens WB, passie, bevlogenheid, strijdlust en een gezond verstand 
toe voor de volgende 10 jaar!

WB heeft laten zien, (en dat doen ze nog steeds) dat ze met elke 
andere politieke partij kunnen samenwerken. Ook hebben ze 
bij WB de handen uit de mouwen gestoken, en met creatieve 
oplossingen  Winterswijk weer op de kaart gezet. WB heeft er voor 
gezorgd dat er voor iedereen wat te beleven valt in Winterswijk. 
Hopen dat WB ook met succes de komende jaren weer mag 
regeren, om Winterswijk aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Mijn eerste kennismaking met WB was in 2009. We werden 
uitgenodigd om te kijken naar een project bij het Strandbad. Ik 
kende de fenomenale plek vanuit mijn verleden als waterpoloër. Je 
wordt er gelijk verliefd. 
Tijdens het sloopwerk stond WB haar mannetje. Overal werden er 
mensen gevonden om ons, geheel kosteloos, te helpen. Wij kijken 
er met veel plezier op terug.Vaak wordt er door partijen geroepen:  
“wij staan klaar én luisteren naar de burger”. Maar vaak komen 
deze beloftes niet uit. WB staat midden in de samenleving. De 
keuzes die ze maken zijn gebaseerd op feiten. In het geval van het 
Strandbad kunnen wij na 5 jaar constateren dat het een daverend 
succes is! Wij wensen WB veel succes in de toekomst. 
Ga zo door!

“Winterswijk moet blijven knokken om leefbaar te blijven” dit is 
de kern van de visie van WB. Een ‘vechtersmentaliteit’ die mij wel 
aanstaat. Het is mooi om te zien dat een lokale partij kan inzetten 
op de speerpunten die voor de gemeente zo van belang zijn. Wat 
wil Winterswijk en hoe kunnen we dit realiseren? Een lokale partij 
hoeft geen rekening te houden met een landelijk programma, via 
deze weg kan het maatwerk leveren. Mede hierdoor zijn er in de 
afgelopen jaren in samenwerking met de bevolking prachtige 
projecten opgezet. Door het (h)erkennen van de krachten van 
je dorp kunnen we met zijn allen trots zijn op deze prachtige 
gemeente!  
Ik wens WB aankomende 10 jaar veel eigenwijsheid! Door anders 
te durven denken stuit je op tegenstand, maar kom je uiteindelijk 
met de beste oplossingen. Maar vergeet nooit om naar elkaar te 
blijven luisteren. Luister naar de winkeliers, de werkzoekenden, de 
leraren, de senioren, de pubers, café eigenaren, boeren,  vaders en 

moeders, opa’s en oma’s en natuurlijk collega politici. Want alleen door te luisteren kun je de behoeften 
van de inwoners van Winterswijk in kaart brengen en er uiteindelijk voor zorgen dat Winterswijk het 
dorp blijft waar men met plezier wil wonen, werken en leven. 

Aanstaande zondag zijn er 2 speciale WB 

wandel-rondleidingen rond het BOS-project: 

het Bleekershuus, de Olliemölle, het Strand-

bad en het omliggende gebied Een prachtige 

omgeving langs de Boven-Slinge. Ze starten 

om 10.00 en om 15.00 uur bij het Strandbad. 

Gedurende 2 uur krijgen we een wandel-rond-

leiding door het gebied, o.l.v. een ervaren gids. 

Ronald Stapelbroek van het waterschap staat 

bij de Olliemölle om een verhaal te vertellen 

over het waterschapsaandeel bij Berenschots 

watermolen en de Oliemolen-korenmolen. We 

eindigen weer bij de Strandlodge, waar we een 

“sterren versnapering” krijgen ter afsluiting 

(koffie met iets lekkers). Tevens krijgen alle 

deelnemers een brochure van het BOS Project. 

De bijdrage in de kosten bedragen 5,00 per 

persoon, te betalen bij de start. Graag aanmel-

den voor deelname! Bel 06-22274172 om u 

aan te melden.

Vrijdag 4 maart 2016
Openingstijden: 11:00 – 17:00 uur
Rondleidingen:
12:00 / 14:00 / 15:00 uur (Nederlandstalig)

13:00 uur (Duitstalig)

Workshop Villa Atelier 
met Landschapskudde Oost – Achterhoek:
14:00 - 16:00 uur
Minicollege: Mondriaan en Koeien 
– Directeur Villa Mondriaan Anne Kremers:
(reserveren is mogelijk via info@villamondriaan.nl) 
14:30 uur
Lichtprojectie Jacobskerk: 19:00 - 00:00 uur

Zaterdag 5 maart 2016
Openingstijden: 11:00 – 22:00 (Mondriaan by night)
Rondleidingen: 11:30 / 13:00 / 14:30 / 16:00 
19:00 / 20:30 uur (Nederlandstalig)

14:00 (Duitstalig)

Kinderrondleiding:
(vanaf 6 jaar) 12:00 uur (Nederlandstalig)

Workshop Villa Atelier 
met Landschapskudde Oost - Achterhoek:
14:00 - 16:00 uur
Met muziek door het museum / Silent disco:
vanaf 17:00 uur
Minicollege: Ode aan de Koe 
(reserveren is mogelijk via info@villamondriaan.nl ) 

Lichtprojectie Jacobskerk: 19:00 - 00:00 uur
Gelders Ensemble:
Speciaal voor Piet is Jarig! heeft het Gelders 
Ensemble zich verdiept in de platencollectie 
van Piet Mondriaan. 
20:00 uur 

Zondag 6 maart 2016
Openingstijden: 11:00 – 17:00 uur
Rondleidingen:
12:00 / 14:00 / 15:00 uur (Nederlandstalig)

13:00 uur (Duitstalig)

Gratis kinderrondleiding:
(vanaf 6 jaar) 12:00 (Nederlandstalig)

Minicollege: Cultuur tussen de koeien
Een kijkje achter de schermen bij het Steengroeve-
theater: Organisator Dirk Willink is aan het woord. 
14:00 uur (ongeveer 30 minuten) 
Schilderworkshop in de museumtuin met 
kunstenaar Vic Hulshof
Gegeven door kunstenaar Vic Hulshof. 
13:00 en- 15:00 uur
Lichtprojectie Jacobskerk: 19:00 - 00:00 uur
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www.villamondriaan.nl/pietisjarig

4, 5 en 6 maart
Kom de 144e verjaardag van 
Piet Mondriaan vieren in 
Villa Mondriaan. 

Je bent uitgenodigd! 

Piet
  is 
jarig!

Thijs van Beem, 
Burgemeester

Willem Rikkers, Conciërge 
op de Stegemanschool

Anne Kremers, 
directeur Villa Mondriaan

Veronie Snijder Kramer,  
Boekhandel Kramer

Mike Vrijdag, Chefkok 
van de Strandlodge

Emma de Boer, 
Vierdejaars studente CALO

Gerrit te Kolste, 
Voorzitter fc Winterswijk

Welkom bij WB!

Programma Piet is Jarig!
4, 5 en 6 maart

VRIJKAARTJE 
voor 1 persoon

voor het strandbad 
seizoen 2016.

✁

Aanstaande zondag 6 maart is het precies 10 jaar geleden dat Winterswijks Belang na een span-

nende verkiezingsstrijd, met een overdonderende zege en maar liefst 8 zetels plaats nam in de 

gemeenteraad. Winterswijk was hard toe aan iets nieuws. De oude politiek herhaalde zichzelf en er 

waren veel zaken die moesten worden opgepakt. Op deze 2 pagina’s treft u een overzicht aan van 

allerlei activiteiten die aankomend weekend 10 jaar Winterswijks Belang inluiden. 


