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Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 

 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende WB-nieuws van de afgelopen maand: 

 

 Terugblik op de raadsvergadering 24 Terugblik op de raadsvergadering 24 Terugblik op de raadsvergadering 24 Terugblik op de raadsvergadering 24----11111111---- 2011 2011 2011 2011    

door door door door Dirk WillinkDirk WillinkDirk WillinkDirk Willink    
    

Dit keer was het een bijzondere vergadering omdat er vrijwel geen agenda 

was. Voor de vergadering stonden er twee akkoord (A)stukken en twee 

bespreek (B)stukken op de agenda naast de standaard onderwerpen als 

vaststellen agenda, spreekrecht burgers, vragen halfuurtje voor raadsleden en het vaststellen 

van notulen. 

Tijdens de vergadering vond de PvdA het niet meer nodig om over de zendtijdtoewijzing aan 

de lokale omroep te spreken en de overige partijen waren al akkoord, dus die viel af. 

Daarmee bleef alleen de structuur aanpassing van GOV United (een intergemeentelijke ICT 

samenwerking met een tiental gemeenten) over als bespreek stuk. Echter, het College en de 

ambtelijke organisatie hadden daarin ons als raad niet voldoende geïnformeerd. Bovendien 

kan het vrijwel niet los worden gezien van de algemene ICT investeringsbehoefte van de 

gemeente die bij de begroting maar liefst bijna twee miljoen euro bleek te bedragen voor de 

komende drie jaren. Over dit laatste gedeelte wordt de raad op 1 december nader 

geïnformeerd. Omdat het niet absoluut noodzakelijk was om nu te besluiten is ook dit 

onderwerp uitgesteld tot iedereen over voldoende informatie beschikt.  

Opvallend was wel dat de vaststelling van de Verordening op de bezuiniging WMO een 

akkoord stuk was. Raadsbreed wordt dus gezien dat we er niet aan ontkomen om flink te 

bezuinigen op de WMO kosten. Dat mogen we samen onthouden voor de toekomst! 

 

    

Uitreiking Erfgoedprijs 17Uitreiking Erfgoedprijs 17Uitreiking Erfgoedprijs 17Uitreiking Erfgoedprijs 17----11111111---- 2011 2011 2011 2011    

door Rik Gommersdoor Rik Gommersdoor Rik Gommersdoor Rik Gommers    
 

Donderdag 17 november 2011. Een delegatie uit Winterswijk reist af naar 

het Rijksmusueum in Leiden omdat we als Winterswijk genomineerd zijn 

voor de BNG erfgoedprijs (BNG staat voor "de Bank Nederlandse 

Gemeenten"). Hun bankfunctie hebben we het die dag even niet over, over 

hun prijs wel; de eer, de uitstraling en natuurlijk ook even over de 



cheque van € 25.000. Dat laatste is wel prettig, maar maakt de prijs 

niet prestigieus natuurlijk! Dat hij uitgereikt is door staatsecretaris 

Zijlstra zegt veel, maar meer nog de criteria waaraan je moet voldoen:  

 
"De BNG-Erfgoedprijs wordt toegekend aan een gemeente die op bijzondere 

en opvallende wijze erfgoed in haar beleid een structurele plaats geeft. 

Beleid, dat erfgoed in brede zin behoudt, gebruikt en ontwikkelt voor en 

met de plaatselijke gemeenschap(pen). Niet alleen als onderdeel van het 

gemeentelijke cultuurbeleid, maar ook ter versterking van 

beleidsterreinen als economie, toerisme, onderwijs, welzijn en 

ruimtelijke ordening."  

En dus spookt de hele weg naar Leiden de aanvraag door ons hoofd. Hebben 

"we" alles wel goed belicht.. "We" tussen aanhalingstekens want de 

eerlijkheid gebiedt dat "we" zich in dit geval voornamelijk beperkt tot 

Joyce Ras en Dirk Willink. Zij hebben ervoor gezorgd dat we bij de 

laatste 9 eindigden.. Aan hen alle lof! Want het is geen sinecure om het 

Winterswijkse beleid in 200 woorden zo samen te vatten dat het de lading 

dekt. Wat hielp is dat de hoeveelheid bijlagen niet beperkt was. Dus is 

alles meegestuurd wat we op dat gebied hebben. Waaronder natuurlijk de 

toekomstvisie, de nota Kunst en Cultuur, de Cultuurhistorische Atlas, 

Citymarketing beleid en gevelbeleid.  

Nadat alle 9 inzendingen kort zijn 

gepresenteerd en de notoire 

vragenronde aan de 9 wethouders is 

afgerond, volgt dan eindelijk het 

juryrapport.. "and the winner is!!"...... 

Westerveld.. jammer is mijn 

eerste gevoel, maar eerlijk is eerlijk; Als 

je als herindelingsgemeente 

van 26 kernen met 20.000 inwoners 

erin slaagt om een gezamenlijke 

identiteit neer te zetten middels je 

erfgoedbeleid verdient dat respect 

EN de prijs!! De jury haast zich overigens om ons te verzekeren dat we 

maar net naast de prijs hebben gegrepen en nodigt ons uit om volgend 

jaar weer mee te doen.. Al voor dat we aan de terugweg beginnen zijn wij 

er al uit; volgend jaar zijn we weer van de partij! 

 

Studiemiddag “Vrij buiten rijden” door Ruth van der MeulenStudiemiddag “Vrij buiten rijden” door Ruth van der MeulenStudiemiddag “Vrij buiten rijden” door Ruth van der MeulenStudiemiddag “Vrij buiten rijden” door Ruth van der Meulen    
 

Als fervent “buiten-ruiter” en lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijetijds 

Ruiters ( NVVR ), heb ik een studiemiddag bijgewoond met als thema “vrij 

buitenrijden”, die de NVVR in het kader van haar 25 jarig bestaan 

organiseerde.  

Zowel organisaties die zich bezig houden met paardrijden in het 

buitengebied, als eigenaren en beheerders van landgoederen, als 



organisaties die zich met het aanbieden van hippisch toerisme bezighouden, als ruiters  en 

manege-eigenaren, allen zowel uit binnen-als buitenland waren aanwezig. Het doel van de 

middag was om alle aspecten aan bod te laten komen van het gezamenlijk ( ook met andere 

buiten-sporters ) op een verantwoorde manier gebruik maken van het buitengebied. De 

aspecten die aan bod kwamen waren : veiligheid, verdraagzaamheid en begrip tussen alle 

gebruikers in het buitengebied, aanleg van routes en accommodaties en 

verantwoordelijkheid voor de routes en het onderhoud ervan. 

De grote handicap in de organisatie van dit alles is het gebrek aan afstemming/ coördinatie 

en de enorme versnippering van belanghebbende groepen. In de provincie Limburg hebben 

ze nu als pilot een coördinator paardenzaken aangesteld om alles  te stroomlijnen!  

Voor onze mooie Achterhoek geldt dat we barsten van de mooie mogelijkheden maar er 

eigenlijk nog veel te weinig gebruik van maken. Gebrek aan ruiterpaden, 

routes en accommodaties waar mensen terecht kunnen met hun paard zijn 

hier debet aan. Na deze inspirerende middag en de talloze tips die ik 

gekregen heb, ben ik van plan me eens flink hard te gaan maken voor een 

uitbreiding van de mogelijkheden om het hippisch toerisme ook voor 

Winterswijk tot een toeristische attractie te maken! Wordt vervolgd!  

 

 

 

Bericht van het bestuur door Peter StemerdinkBericht van het bestuur door Peter StemerdinkBericht van het bestuur door Peter StemerdinkBericht van het bestuur door Peter Stemerdink    
 

Ik kom net terug van de Algemene Ledenvergadering van Winterswijks 

Belang. Het was naast een nuttige vergadering ook een leuke vergadering. 

Vanuit het bestuur hebben we vorig jaar gekozen om open discussies te 

hebben tijdens de ledenvergaderingen. We hebben al mensen gehad die iets 

vertelden over; armoedebeleid binnen de gemeente Winterswijk, het BOS-project, de 

nieuwbouw van de Driemark en vandaag was Mike Vrijdag, eigenaar van de Strandlodge aan 

de beurt.  

 

Mike heeft op een leuke manier een terugblik gegeven hoe hij terugkijkt 

op ruim 1 jaar Strandbad en de rol die WB daarin heeft gehad. Wat 

leuk om een ondernemer te horen zeggen hoe blij hij is met de hulp 

van WB en WB-ers. Allerlei WB-vrijwilligers die hem geholpen hebben, 

met de verbouwing of op een andere manier. Als 

ondernemer was hij lovend over de manier hoe WB werkt 

en zaken voor elkaar bokst. Leuk om zo’n enthousiaste 

ondernemer te horen vertellen wat hij allemaal nog wil 

gaan doen met zo’n verschrikkelijk mooie locatie. Goed 

voor Winterswijk zou ik zeggen, we profiteren er met z’n 

allen van als we goede Winterswijkse ondernemers 

hebben.  Zulke ondernemers zorgen er voor dat 

Winterswijk aantrekkelijk is voor de Winterswijkers maar 

ook voor toeristen.  Dit levert rechtstreeks banen op, iets 

dat belangrijk is lijkt me. Ik zou zeggen Winterswijk zou 

nog wel een beetje meer van dit soort WB initiatieven 

kunnen gebruiken! 

 

Dat brengt met gelijk op het volgende onderwerp dat we met elkaar hebben besproken in de 

vergadering; “WB in Actie”. In de nieuwsbrief en de bijlagen van de Algemene 



Ledenvergaderingen heeft u er al meer over kunnen lezen. Als WB zijn we erg van dingen 

realiseren, soms met soms ook zonder politiek. Dirk en André hebben een toelichting 

gegeven op “WB in Actie”, daarna hebben we er kort over gediscussieerd. Belangrijk, we 

hebben nog mensen nodig die met ons “WB in Actie” helpen van de grond te krijgen. 

Geïnteresseerd? Stuur mij snel een email naar voorzitter@winterswijksbelang.nl   

Stef Geenen, een van onze actieve leden gaf een 

presentatie over de historie van Hotel de Klok. Leuk 

verhaal met mooie foto’s uit het verleden. Wat was 

het een mooi gebouw en waarom is het in 1972 zo 

maar afgebroken vroeg iedereen zich af.  
Misschien moeten we maar eens gaan voorstellen 

het te herbouwen. We zullen zien waar “WB in Actie” 

mee gaat komen, wellicht wordt het ook wat anders, 

wie weet. 

 

 

Ik roep jullie bij deze echt op om een keer te komen, 

de koffie is goed de onderwerpen en de discussies zijn leuk en interessant. Ik bedank bij 

deze alle mensen voor hun inzet voor deze vergadering. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Peter Stemerdink 

Voorzitter Winterswijks Belang 

 

 

Een dag stage in de jeugdzorg door Ruth van der MeulenEen dag stage in de jeugdzorg door Ruth van der MeulenEen dag stage in de jeugdzorg door Ruth van der MeulenEen dag stage in de jeugdzorg door Ruth van der Meulen 
 

De derde week in november was de “week van de jeugdzorg”.  In dat kader 

werden wij als raadsleden uitgenodigd om een dag mee te lopen in een 

organisatie die zich met jeugdzorg bezig houdt. 

Een dag te gast in de wereld van de jeugdzorg : een kans om eens echt mee 

te maken wat zich afspeelt, wat de hulpvraag is, hoe er gewerkt wordt en vóór wie en mèt 

wie. Omdat de jeugdzorg gedecentraliseerd wordt, gaan wij als gemeenten straks de kar 

trekken in de jeugdzorg. Dat is een enorme verantwoordelijkheid en om goed beslagen ten ijs 

te komen grijp ik iedere kans aan om kennis te maken met en me te verdiepen in de 

jeugdzorg. Geen moment twijfelde ik dan ook toen ik het aanbod kreeg om aan dit geweldige 

initiatief mee te doen! Samen met 3 andere 

"stagiaires" mocht ik een dag te gast zijn bij de 

afdeling Spoed Eisende Zorg van het Buro 

Jeugdzorg. Naast een uitleg van de werkwijze van 

het team, het werkveld en de procedures, hebben 

we samen met een aantal medewerkers een casus 

bewerkt. Daarnaast zijn we ontvangen door 

gezinnen die geholpen zijn door het team SEZ. Zij 

vertelden hun eigen persoonlijke verhaal en dat 

was ronduit indrukwekkend. We werden verrast 

met een enorme gastvrijheid, hartelijkheid en 

openheid en werden echt ingewijd in alle dilemma’s, problemen en complicaties die zich 

iedere dag weer voordoen als het gaat om crisissituaties. De veiligheid van het kind staat 

altijd centraal en het kost soms enorme vindingrijkheid om die veiligheid te waarborgen met 



zo min mogelijk psychische schade voor zowel het kind als de andere betrokkenen. Ik heb 

enorme bewondering gekregen voor deze medewerkers die soms bij nacht en ontij op pad 

gaan om kinderen bij te staan in een crisissituatie. Dit werk vraagt grote toewijding, inzicht en 

inzet en dat houdt niet op bij kantooruren!  

Vanaf deze plaats wil ik het team SEZ een super-pluim geven en ze bedanken voor een 

fantastische dag! 

    

Verslag info avond tegen steVerslag info avond tegen steVerslag info avond tegen steVerslag info avond tegen steenkoolgaswinning enkoolgaswinning enkoolgaswinning enkoolgaswinning     

door Erwin te Selledoor Erwin te Selledoor Erwin te Selledoor Erwin te Selle    
 

Dinsdagavond 15 november was er een info avond over/tegen 

steenkoolgaswinning georganiseerd in zalencentrum Wamelink. Dit in 

navolging van eenzelfde avond op 29 september in Lochem, die ik destijds 

ook heb bezocht. De avond in Lochem was georganiseerd door de Gelderse Milieu Federatie 

en Groen Links (afdeling Lochem). 

Er waren toen voornamelijk sprekers die tegen de steenkoolgaswinning waren, maar men 

had ook een deskundige van TNO uitgenodigd die een opmerkelijk genuanceerder betoog 

hield. Terwijl de andere sprekers vooral voortborduurden op de ook via GOOGLE in ruime 

mate voorhanden negatieve aspecten van steenkoolgaswinning in de Verenigde Staten, gaf 

de TNO deskundige aan dat steenkoolgaswinning zeker niet op deze wijze uitgevoerd zou 

gaan worden in Nederland en hij had dit ook onderbouwd. Deze zienswijze werd door het 

merendeel van het publiek in Lochem duidelijk niet op prijs gesteld!   

Op deze avond was ook een delegatie van Progressief Winterswijk aanwezig en zij zijn 

samen met de GMF de initiators van de avond in Winterswijk. 

Aanvankelijk was het de bedoeling een door de politiek breed 

gedragen info avond over steenkoolgaswinning te 

organiseren, waarop zowel voor- als tegenstanders aan het 

woord zouden komen. Alle partijen zouden deelnemen aan 

de organisatie. Gaandeweg bleek dat vooral PW en de PvdA 

het voortouw hadden genomen. Op zich prima, alleen bleek 

in de week voor 15 november dat er geen sprekers bereid 

waren te komen die het onderwerp neutraal en technisch 

konden toelichten. Persoonlijk denk ik dat o.a. de ervaring 

van de TNO deskundige in Lochem daar debet aan is 

geweest. Het resultaat was een info avond die alleen 

sprekers had die tegen steenkoolgaswinning waren, dus 

absoluut geen algemene info avond! Achteraf bezien bleek 

dit niet echt problematisch, aangezien dinsdagmiddag bekend werd gemaakt dat de 

Queensland Gas Company haar aanvraag naar proefboringen van steenkoolgas intrekt. De 

bijeenkomst verliep mede daardoor teleurstellend. 

Er waren ongeveer 50 personen aanwezig, waarvan een stuk of 10 uit de Winterswijkse 

politiek en het voorzitterschap was in handen van Bernard Harfsterkamp. De spreker van de 

stichting stop steenkoolgas had zijn verhaal enigszins aangepast t.o.v. zijn tekst in Lochem, 

maar het bleef een erg eenzijdig “tegen” verhaal, maar dat gaf hij van te voren dan ook 

volmondig toe.De Gelderse Milieu Federatie ging nog even nader in op het bestuurlijke 

traject tot nu toe en het feit dat de bal nu bij de minister ligt, maar de angel was er natuurlijk 

uit door het feit dat QGS afziet van haar plannen. Niet duidelijk is waarom QGS haar 

aanvraag intrekt, maar ik denk dat ze gewoon n.a.v. het vooronderzoek geconcludeerd 

hebben dat steenkoolgaswinning onder “Nederlandse” omstandigheden op dit moment niet 



rendabel genoeg is. Wellicht heeft de 

weerstand bij de provincie en op 

lokaal niveau daarbij ook een 

(secundaire) rol gespeeld.   

Hoewel de mogelijkheid bestaat dat 

een ander bedrijf de concessie weer 

oppakt en ook een aanvraag voor een 

vergunning indient. 

Een forum discussie die gepland stond 

en waarbij ik ook zou plaatsnemen in 

het forum, heeft er dan ook niet 

plaatsgevonden. Daarna was er de 

mogelijkheid voor de aanwezigen om 

vragen te stellen, dit kwam niet veel verder dan de via GOOGLE ruimschoots te vinden 

excessen van schaliegaswinning, die samen met de steenkoolgaswinning op 1 hoop werden 

gegooid. 

De enige goede opmerking kwam van Ben Uffink, die stelde dat als je inderdaad als 

maatschappij wilt insteken op transitie naar duurzame energie je niet overal op tegen moet 

zijn (zowel als maatschappij en als individuele burger). Dus dan ook accepteren dat er 

windmolens in het buitengebied geplaatst moeten worden, biogasinstallaties op meerdere 

plekken en een hogere prijs voor de energie dan nu het geval is. Hierop werd door de zaal 

lauw gereageerd, want hij raakte een gevoelig punt (moedwillig natuurlijk). Ook de reactie 

van de Gelderse Milieu Federatie was zeer behoudend. 

En daarmee kwam de bijeenkomst zacht pruttelend aan zijn eind na ongeveer anderhalf uur. 

 

 

Commissiepresentatie SDOA  17Commissiepresentatie SDOA  17Commissiepresentatie SDOA  17Commissiepresentatie SDOA  17----11111111----2011 door Ruth van der Meulen2011 door Ruth van der Meulen2011 door Ruth van der Meulen2011 door Ruth van der Meulen    
Zowel Annemieke Gildhuis als Geurt Jonker van SDOA ( Sociale Dienst Oost-Achterhoek ) 

gaven ons een up-date van de stand van zaken bij de SDOA. Ten opzichte van voorgaande 

jaren hebben we te maken met een aanzienlijke stijging van het aantal 

uitkeringsgerechtigden. Deze stijging, samen met  de landelijke bezuinigingen op het UWV, 

het vertrek van het UWV uit het Werkplein in Winterswijk, de invoering van de Wet Werken 

Naar Vermogen, etc. nopen de SDOA tot het uitvoeren van een verbeterplan.  Een sobere 

dienstverlening waarbij alleen aan de kansrijke werklozen een re-integratie traject wordt 

aangeboden, een strenge controle en handhaving op een eerlijk gebruik van de voorziening 

met een “lik op stuk beleid”  en inzetten op een integraal beleid met betrekking tot onderwijs, 

arbeidsmarkt, jeugdzorg, etc. moeten de uitgaven beheersbaar maken en houden maar wel 

met bescherming van de mensen die dat echt nodig hebben. 

Met ingang van 1 januari 2012 wordt een begin gemaakt met de invoering 

van de WWNV : de introductie van het “gezins-inkomen” als norm voor het 

verstrekken van een uitkering. Voor de bepaling van het recht op een 

uitkering gaat er voortaan gekeken worden naar het inkomen “achter de 

voordeur”. Daarnaast zal er een tegenprestatie gevraagd mogen worden voor 

de verstrekking van de uitkering en krijgen jongeren te maken met een wachttijd van 4 

weken.  

We houden als raad en commissie de vinger aan de pols bij de SDOA en hebben de 

afspraak om regelmatig bijgepraat te worden. 

 

 

 



Met de wijkagent op stap! Door Ruth van der MeulenMet de wijkagent op stap! Door Ruth van der MeulenMet de wijkagent op stap! Door Ruth van der MeulenMet de wijkagent op stap! Door Ruth van der Meulen    

    
Op 15-11 waren we als raads- en commissieleden 

uitgenodigd voor het jaarlijkse werkbezoek bij de politie.  

Na een algemeen overzicht van het reilen en zeilen bij de 

politie door de korpschef, mochten we ons aansluiten bij 

de verschillende wijkagenten met hun eigen activiteiten. 

Samen met Henk Jan was ik te gast bij een overleg van de 

wijkagenten met de organisaties die zich bezighouden met 

leerlingen die via een zogeheten “time-out” tijdelijk uit het  

onderwijs gehaald worden en weer opnieuw gemotiveerd en begeleid worden naar het 

normale onderwijs.  Via verschillende projecten van de Driemark en het Graafschapcollege, 

worden leerlingen die dreigen af te glijden naar afhaken van school, weer bij hun lurven 

gepakt en terug gebracht in het onderwijs. De begeleiding bestaat naast “uitvinden wat je 

wilt”, uit hulp bij het organiseren van je schoolwerk, sociale vaardigheden, onderhouden van 

je motivatie., etc. Alles om te voorkomen dat de leerling zonder de broodnodige 

startkwalificatie voortijdig de school verlaat. De slagingspercentages van dit soort projecten 

zijn hoog, terwijl de kosten minimaal zijn. Dit zijn  nu echt voorbeelden van preventieve 

aanpak die later een hele hoop sociale ellende voorkomt en daarnaast de maatschappij een 

berg geld bespaart!  

 

 

Werkbezoek aan het SKB door Ruth van der MeulenWerkbezoek aan het SKB door Ruth van der MeulenWerkbezoek aan het SKB door Ruth van der MeulenWerkbezoek aan het SKB door Ruth van der Meulen    

    
Op 29-11 waren de raads- en commissieleden 

te gast bij het SKB. Met een grote ploeg werden 

we ontvangen door dhr. Janssen, voorzitter van 

de Raad van Bestuur van het SKB.  Na allerlei 

“weetjes” betreffende aantal patiënten,  aantal 

werknemers, verzorgingsgebied, specialisaties 

en de verbouwingen, nam hij ons mee in de 

ambities van het SKB. Door de landelijke eisen 

van zowel de overheid als de zorgverzekeraars, 

valt het niet mee om in een krimp regio toch alle specialismen binnen een ziekenhuis in de 

lucht te houden. Om die reden heeft het SKB ook een bestuurlijke fusie met het Slingeland in 

Doetinchem gepland. Samen wordt er nu gekeken hoe dat uitgewerkt gaat worden : de 

specialismen verdelen, een gezamenlijke nieuwe locatie elders ( Varsseveld ?? ) of toch 

aansluiting zoeken bij Hengelo/Enschede of zelfs samenwerking over de grens? 

Bij alle keuzes staat natuurlijk het zoveel mogelijk overeind houden van goed bereikbare zorg 

voor alle inwoners in het verzorgingsgebied centraal. 

Na de discussie over dit onderwerp, hebben we een rondleiding gekregen langs alle 

verbouwde delen van het SKB : de moeder- en kind unit, het dagbehandelcentrum en de 

vernieuwde operatiekamers.   

 



Ontmoet Winterswijks Belang ook op de Kerstmarkt!!!Ontmoet Winterswijks Belang ook op de Kerstmarkt!!!Ontmoet Winterswijks Belang ook op de Kerstmarkt!!!Ontmoet Winterswijks Belang ook op de Kerstmarkt!!!     
Op zondag 18 december kunt u Winterswijks Belang tegenkomen op de kerstmarkt in de 

Meddosestraat.  Wij hebben wat uit te delen en hebben ook een vraag voor u…. 

Wij hopen u dan te zien en te spreken! 

 

“Leden vragen leden” :“Leden vragen leden” :“Leden vragen leden” :“Leden vragen leden” :     
Graag willen we u, als lid van Winterswijks Belang vragen, om 1 iemand 

in uw eigen omgeving lid te maken van Winterswijks Belang. Familie, 

buren, vrienden, jong of oud, politiek actief of helemaal niet,  het maakt 

niet uit! We willen onze kring vergroten en weten uit eigen ervaring 

hoeveel mensen Winterswijk een warm hart toedragen. Een hele goede 

reden om Winterswijks Belang te steunen.  Op onze site vindt u een 

aanmeld formulier maar bellen of mailen mag ook ( 

info@winterswijksbelang.nl  ) . 

 

Volgende keer WB+Strandbad in januari!Volgende keer WB+Strandbad in januari!Volgende keer WB+Strandbad in januari!Volgende keer WB+Strandbad in januari!    
In verband met de feestdagen, hebben wij besloten onze eerstvolgende WB+Strandbad 

bijeenkomst te houden op zondag 29 januari. Tegen die tijd sturen wij u weer een 

herinnering. 

 

 

Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben van het 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 reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de reilen en zeilen van Winterswijks Belang en vertrouwen erop dat u de 

nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.nieuwsbrief met interesse gelezen heeft.    

    

Graag tot dGraag tot dGraag tot dGraag tot de volgende keer! e volgende keer! e volgende keer! e volgende keer!     

 


