
 
 

Nieuwsbrief  
Winterswijks Belang        januari 2018 
 
Beste leden van Winterswijks Belang en andere belangstellenden, 
Hierbij vraag ik weer uw aandacht voor het eerste WB-nieuws in 2018. Een belangrijk jaar met 
de verkiezingen in aantocht! Winterswijks Belang is volop in beweging en gaat de 
verkiezingen met vertrouwen tegemoet! 

 
Terugblik op de raadsvergadering 25-1-2018 
door Henk Jan Tannemaat 
 
Tijdens de laatste raadsvergadering heeft WB en ook de PvdA overigens, een 
vraag gesteld en duidelijk gemaakt dat iedereen het democratische recht 

heeft stemadviezen uit te brengen, maar dat indien je in een adviesorgaan van de gemeente 
zit, geheten de Energietafel, je het onderwerp energie en alles wat daar mee samenhangt dus 
niet kunt misbruiken voor politieke uitingen, waarbij WB heeft aangegeven de energietafel 
alleen nog serieus te nemen als de Energietafel hiervan wordt gevrijwaard. 
 
Kijk maar eens om u heen.  
 
Twaalf jaar geleden stond Winterswijks Belang op als 
enige echte lokale partij. Omdat wij en U vonden dat 
het roer om moest. Een andere benadering en kijk op 
Winterswijk. Geen problemen zien maar kansen. Geen 
belangrijke zaken vooruit schuiven maar aanpakken. 
Proactief. Midden in de samenleving en met oog voor de inwoners. We kregen acht zetels. U 
was toen net als nu tenslotte de baas! Natuurlijk speelden er andere zaken toen. Het 
strandbad en de tricot en gemeentekantoor waren de inzet. WB kwam met acht zetels in de 
gemeenteraad en is nooit meer weggegaan.  
En dan kloppen we ons nu voor één keertje toch op de borst, echt voor één keertje: want, kijk 
maar eens om u heen, wij vinden dat het goed gaat in Winterswijk en dat ons dierbare dorp 
er op veel fronten goed voor staat! Wat is er veel gebeurd afgelopen twaalf jaar. Veel rotte 
plekken zijn aangepakt, we kunnen sporten op geweldige accommodaties, onze kinderen 
gaan naar goede en up to date schoolgebouwen en de werkgelegenheid stijgt. Daarnaast is 
er ook veel gebeurd op het gebied van sociaal welzijn. We hebben onze belangrijke 
voorzieningen behouden zoals de Storm, Boogie Woogie, de bibliotheek en de zwembaden. 
Mensen vanuit de rest van Nederland zijn vaak verbaasd over ons Winterswijk. De 
veelzijdigheid en de gezelligheid van ons dorp. Het steengroeve theater. De vriendelijke 



mensen in de winkels en op de markt. De geweldige campings met alle rust en ruimte. Teveel 
om op te noemen.  
Daar mogen we best wel eens positief over schrijven dacht ik. En nee, dat heeft WB niet 
alleen gedaan, maar samen met andere partijen. Maar we zijn wel vaak de aanjager en rusten 
niet totdat we het doel hebben bereikt. Mogen we 21 Maart weer op u rekenen? Dan kunt u 
weer rekenen op ons! 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht van het bestuur 
door Margreet de Pree 
 
Zondagmiddag 21 januari vond de Algemene Ledenvergadering plaats in 
de Schoppe bij Berenschots molen. Met de naderende verkiezingen in het 
vooruitzicht was de opkomst wat hoger dan andere keren. Ook konden we 

enkele nieuwe leden begroeten. Welkom bij 
Winterswijks Belang!!! 
In de eerste ALV van het jaar blikken we kort 
terug op het afgelopen jaar. Het financieel 
jaarverslag en het jaarverslag van het bestuur 
lagen ter inzage op de tafels. De 
kascommissie bestaande uit Wim de Roos en 
Peter Stemerdink hebben de boekhouding 
gecontroleerd en in orde bevonden. 
Ook ter inzage lag het verkiezingsprogramma 
van WB.  In het najaar 2017 zijn diverse 
brainstormsessies (de zogenaamde BOT sessies) georganiseerd waarin de wethouders, 
fractie-, commissie- en bestuursleden input leverden voor het verkiezingsprogramma. Het 
verkiezingsprogramma is te lezen op onze website www.winterswijksbelang.nl  
Hier vindt u ook het aangepaste en al in een eerdere ALV goedgekeurde huishoudelijk 

reglement (kopje Archief à Algemeen).  
Het campagneteam wil net als vier jaar geleden op de laatste 
avond voor de verkiezingen in heel Winterswijk gaan flyeren. 
Wie dinsdagmiddag of dinsdagavond 20 maart een uurtje 
over heeft en ons wil helpen flyeren, kan zich aanmelden  via 
de mail bij mmdepree@gmail.com 
Tot slot komt er nog een belangrijk praktisch punt: campagne 
voeren kost geld…. We hebben als vereniging de afgelopen 

jaren gespaard om ook nu weer een goede verkiezingscampagne neer te zetten.  De hele 
campagne  is netjes begroot en daar houden we ons ook strikt aan. Maar om iets extra’s te 
kunnen doen of om onverwachte kosten op te kunnen  vangen, doen we een beroep op u. 
Het campagneteam vraagt u allen om uw solidariteit met WB te laten blijken door iets te 
doneren in onze campagnekas. Wilt u een bijdrage ( hoe klein of groot dan ook ) storten op 
IBAN NL38RABO0117038504 t.n.v. Winterswijks Belang o.v.v. donatie campagne? 
Wij zijn u er heel erg dankbaar voor! 
 

http://www.winterswijksbelang.nl/


Het campagneteam op dreef 
door  
Ruth van der Meulen 
 
De laatste weken in de aanloop naar de 
verkiezingen…..Het begint spannend te 
worden…..Het verkiezingsprogramma is klaar, de 

definitieve kieslijst is klaar en ingeleverd met alle formalitieten die daar bij horen, er zijn 
nieuwe foto’s gemaakt van alle kandidaten en nieuwe groepsfoto’s, de website is vernieuwd, 
de verkiezingsposter is klaar om aangeplakt te worden, het flyeren wordt voorbereid en de 
lijsttrekkersdebatten staan ingepland. Winterswijks Belang is er helemaal klaar voor en we 
rekenen erop dat onze leden onze ambassadeurs zullen zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Op pad met de politie  
door Tim Jonker 
 
Op de nacht van zaterdag 13 januari tot de 
vroege uurtje van zondag 14 januari mocht 
ik mee met de horecadienst van de politie. 

Toen ik bij Winterswijks Belang kwam hoorde ik van Jan Ayele dat hij een keer met de politie 
mee was gegaan om te kijken naar wat hun werk allemaal met zich mee brengt en hoe de 
situatie in Winterswijk is tijdens de horeca avond. 
Al een tijd wilde ik ook een keer mee met de politie om ook deze ervaringen op te doen en 
te kijken of er iets zou zijn wat wij als lokale politiek voor hun kunnen betekenen. 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de Storm kwam het hoofd van de politie Winterswijk 
toevallig naast mij zitten. Na een prettig gesprek en de vraag of dit alles mogelijk was kon ik 
meteen de zaterdag daarop al mee. 
Op zaterdag 13 januari mocht ik mij om 22:00 melden bij het politiebureau te Winterswijk. 
Na een kop koffie en wat uitleg of hoe te handelen als er een situatie ontstond, stapten we 
rond 22.30 in de auto voor de eerste ronde. 
Daar viel mij als eerste meteen op, hoe groot het gebied is dat vanuit Winterswijk moet 
worden bemand. Dit was ook een zorg die erg leefde bij de agenten tijdens onze gesprekken. 
  



Het gebied beslaat Winterswijk / Aalten / Oost Gelre en Berkelland. 
In onze ronden op deze avond kwamen we ook bij Club Dejavu (Achterhoek Arena) in 
Dinxperlo, een uithoek van het te bemannen gebied. Als er op zo'n moment een oproep 
komt uit Berkelland kan men nooit de aanrijtijden halen. Dit alles heeft te maken 
met capaciteit van de politie. Dat deze 
versobering zich nog steeds doorzet in de 
landelijke gebieden is een zorg. 
De dienst vervolgde zich door de 
gebruikelijke hangplekken te controleren, in 
elk dorp zijn er een aantal. Via Aalten door 
naar Lichtenvoorde. Ook daar bleek de 
politie goed contact te hebben met de 
beveiliging van de lokale horeca. Even 
overleggen over het nieuwe deurbeleid. Bij 
calamiteiten hebben zij zo een kort lijntje 
met Politie. Vervolgens even tanken, een 
politie auto moet de tank altijd minimaal 
half vol houden. 
Op naar Groenlo waar het druk was in de horeca. De sfeer was overal goed en zo via een 
paar plekken waar wel eens gedeald kan worden terug naar Winterswijk. Even een pauze op 
het bureau. Koffie en wat eten. 
Niet veel later komt de melding dat de cellen in Doetinchem vol zijn. Dit geeft problemen bij 
een mogelijke aanhouding. De verdachte moet in dat geval naar Borne gebracht worden. Dit 
houdt in dat het horecateam 1 auto met 2 agenten voor minimaal 2 uur kwijt is. 
Via de markt in Winterswijk door richting Meddo, via de portofoon ontvangen we een bericht 
dat er waarschijnlijk een beschonken chauffeur onderweg is vanuit Eibergen. Met collega's 
wordt overlegd en wij nemen deze route. Helaas wordt ook door andere units geen auto van 
het signalement gezien. 
Door naar Groenlo waar het inmiddels al rustiger begint te worden. Alles gaat er gemoedelijk 
aan toe. Fietsers worden aangesproken op het niet hebben van licht en moeten te voet hun 
reis vervolgen. Wat mij als leek opviel is dat iedereen bij het zien van een politie auto zich 
ineens voorbeeldig gaat gedragen. Fietsers zonder licht zie je in de verte al van hun fiets 
springen en alle auto geven overal keurig richting aan. 
Op weg naar Winterswijk nog een chauffeur gecontroleerd met de blaastest. En een andere 
auto aangesproken op de niet goed werkende verlichting. Op de markt aangekomen is het 
inmiddels rond half vier. De horeca loopt ook hier leeg. Wat aangeschoten bezoekers van 
deze horeca vraagt of de politie niet hun even naar huis wilt brengen. Hier wordt natuurlijk 
met nee op geantwoord. Behulpzaam helpt de politie de jongeren aan het nummer van een 
mogelijke taxi dienst. 
De dienst zit er bijna op en via de markt gaan we richting bureau. Onderweg komen we nog 
een persoon tegen die graag wat aandacht wilt van de politie en stoer wilt doen. 
Hij schreeuwt wat en jouwt de politie wat uit. Aangezien op dat moment de APV (Algemene 
Plaatselijke Verordening) van Winterswijk nog niet toestaat om hier op te beboeten kunnen 
we niet veel doen. Dit frustreert terecht de politie. In omliggende gemeente kan dit 
inmiddels wel. Daarom is het van belang dat deze regels opgesteld door het college 
afgestemd zijn met de andere regio's. De APV is inmiddels aangepast en hier stemmen wij als 
raadsleden binnenkort over. 
Volgens de agenten was het een zeer rustige nacht, maar desondanks voor mij een leerzame. 
Ik kan andere raadsleden zeker aanraden om deze ervaring op te doen. Ook door de politie 
werd dit erg gewaardeerd. 
Rond 05:30 zijn we klaar en maken nog snel even een foto. En vervolgens lekker naar bed! 
Nogmaals wil ik de politie danken voor deze mogelijkheid! 



 
Bijeenkomst Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied 

door Gea Oonk 
 
De gemeente werkt al een aantal jaren samen met ondernemers in het 
centrum en op de bedrijventerreinen en met veiligheidsdiensten als politie en 
brandweer. Het doel van deze samenwerking is het creëren van een veilige 

omgeving en bedrijfsvoering, waarin schade en overlast zoveel mogelijk voorkomen worden. 
Voor deze gebieden zijn een tweetal Keurmerken Veilig Ondernemen ontwikkeld: het KVO-
Bedrijventerreinen en KVO-Winkelgebieden. De gemeente, ondernemers, politie en 
brandweer kunnen niet in hun eentje voor 
een veilige omgeving zorgen. Door het 
instellen van een KVO kunnen gezamenlijk 
afspraken worden gemaakt  om overlast, 
criminaliteit en onderhoud aan te pakken.  
Om ook het buitengebied veilig en leefbaar 
te houden is het plan opgevat om ook 
daarvoor een KVO te ontwikkelen.   
Op maandagavond 22 januari was er een bijeenkomst in het gemeentekantoor 
georganiseerd voor vertegenwoordigers van ondernemers in het buitengebied. Het Platform 
Veilig Ondernemen Oost gaf uitleg over de wijze waarop ook voor het buitengebied een 
dergelijk keurmerk afgegeven kan worden. Als geïnteresseerde namens WB was ik aanwezig 
op deze avond. 
Door de criminaliteit in kaart te brengen en aan te 
geven welke preventieve of repressieve 
maatregelen nodig zijn kan een veilige omgeving 
ontwikkeld worden. In een Plan van Aanpak 
worden de benodigde maatregelen opgesteld, 
zodat je als gebied na het uitvoeren van deze 
maatregelen gecertificeerd bent. Het instellen van 
buurt-app groepen en het project Camera in Beeld 
zijn goede voorbeelden van de samenwerking  die 
in dit traject hard nodig is. Alleen in 
gezamenlijkheid kunnen we ons wapenen tegen de criminele activiteiten die ook zomaar 
richting ons eigen buitengebied kunnen komen.  
Winterswijks Belang hoopt van harte dat de vertegenwoordigers van de 
belangenverenigingen in het buitengebied massaal gehoor geven aan de oproep om zich bij 
de gemeente te melden voor deelname in dit traject! 
 

 
Verkiezingskoorts! 
door Wim Aalderink 
 

Nog ruim een maand en dan is het weer zo 
ver: Gemeenteraadsverkiezingen. Iets meer dan zes weken te gaan, aan de 
ene kant lijkt het nog ver weg, aan de andere kant krijg ik de kriebels van de 

korte tijd die het eigenlijk nog is. Het verkiezingsprogramma is klaar, de lijst ook en ons 
promotiefilmpje zo goed als. Er staan inmiddels drie verkiezingsdebatten in de agenda. Op 2 
maart bij Sociëteit Het Pakhuys, op 7 maart op uitnodiging van de FNV in Astoria en op 10 
maart op uitnodiging van de ouderenbonden in het GKC. Dat is de stand van zaken op dit 



moment, maar ik verwacht dat er nog wel wat bij zal komen. Naar deze debatten kijk ik echt 
uit, onze standpunten, onze drijfveren en vooral waarom het zo belangrijk is om op 
Winterswijks Belang te stemmen uitdragen lijkt me geweldig. Los van de doelgroepen van de 
organiserende organisaties hoop ik op een grote opkomst tijdens deze debatten, zeker ook 
op jullie als mede WB’ers. 
 
We zijn echt onderscheidend, we zijn echt anders dan landelijke partijen. Hoe zeer zij ook 
hun best doen zich van hun “lokale kant” te laten zien, als 
puntje bij paaltje komt lopen ze op hoofdpunten toch 
aan de leidband van hun landelijke partijlijn. Vorig jaar 
hebben we in de advertenties tijdens de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer laten zien hoe politiek divers 
Winterswijks Belang is. En na twaalf jaar heeft iedere 
Winterswijker kunnen ervaren hoe goed dat uitwerkt in 
een echt lokaal beleid. Het pragmatisch kunnen plukken 
uit diverse politieke tuinen zonder gebukt te gaan onder 
de bijpassende politieke dogma’s heeft Winterswijk 
volgens mij ontzettend veel opgeleverd. En dat zal in de 
toekomst eerder meer dan minder worden! 
 
Ten slotte wil ik jullie nog uitnodigen voor een wel heel 
bijzondere bijeenkomst naar aanleiding van de 
verkiezingen. De Doopsgezinde Gemeente Winterswijk 
heeft alle partijen die meedoen aan de verkiezingen 
gevraagd om een zogenaamde “Preek van de Leek” te 
houden. Dit initiatief is in 2006 in de Amsterdamse 
Doopsgezinde Kerk ontstaan en heeft sindsdien op veel plekken in het land navolging 
gevonden. Uitgangspunt is, dat waar vroeger de kerken de grote opinie makers waren, dat 
nu vaak politici, kunstenaars, cabaretiers etc. zijn. Zij worden gevraagd, ongeacht het feit of 
zij al dan niet gelovig zijn, te preken over iets dat hen na aan het hart ligt en dat betrekking 
heeft op ontwikkelingen in de maatschappij. Google maar eens op “Preek van de Leek” om te 
zien wie er al een dergelijk preek hebben gehouden. Geen enkele Winterswijkse partij heeft 
de uitdaging aangedurfd, alleen Winterswijks Belang. Zondagmiddag 4 maart om 17.00 uur 
zijn jullie van harte welkom bij de preek van deze atheïstische leek rondom het thema 
armoede. Natuurlijk wordt dit geen verkiezingsbijeenkomst, maar het is wel een kans om te 
laten zien dat wij midden in de maatschappij staan en een breed maatschappelijk 
verantwoordingsgevoel hebben. 
 

 
Bijeenkomst Seniorenraad 
door Vlok van Harten 
 

De eerste openbare vergadering van de Seniorenraad 
in het nieuwe jaar vond plaats op 29 januari. De 
voorzitters van alle ouderenbonden en een aantal 

onafhankelijke leden vertegenwoordigen de ouderen in Winterswijk 
en zijn gesprekspartner voor de wethouder. Publiek is welkom en 
krijgt ook de gelegenheid om onderwerpen in te brengen. Als gast was aanwezig de heer 
Duvigneau, directeur van de stichting Marga Klompé. Hij gaf zijn visie op de huidige stand 
van zaken en de toekomst van de 24-uurs ouderenzorg in Winterswijk. Kort samengevat is de 
conclusie dat de kwantitatieve vraag en aanbod vrij goed in evenwicht is, ook voor de 
komende jaren, maar dat er nog wel een kwalitatieve slag gemaakt moet worden. Belangrijk 



daarin is, dat ontwikkelingen vraag-gestuurd zijn en niet aanbod-gestuurd. Als voorbeeld 
schetste hij de situatie waarin één van de partners wordt opgenomen en de achterblijvende 
partner alleen thuis blijft wonen. Nader onderzoek onder deze clientengroep leert, dat er een 
grote diversiteit is in behoefte van de achterblijvende partner. Zo is er bijvoorbeeld een 
groep die wel overdag samen wil zijn met de opgenomen partner, maar daarna weer naar 
het eigen huis wil. Of achterblijvers die alleen af en toe een paar weken bij de opgenomen 
partner willen wonen. Deze diversiteit in vraag, daagt uit tot het 
bedenken van innovatieve oplossingen. Een ‘one-size-fits-all’ 
oplossing is vrijwel nooit een oplossing voor een probleem en het is 
goed te bemerken dat dit ook tot bestuurskamers is doorgedrongen.  
Een ander vermeldenswaardig agendapunt is het voorstel van de 
Seniorenraad om  een felicitatiebezoek in te stellen namens de 
gemeente aan alle ouderen die 75 jaar worden. De vrijwillige 
ouderen-adviseurs zouden deze bezoeken moeten doen. Hiermee ontstaat een goede 
gelegenheid om achter de voordeur te komen en eventuele problemen vroegtijdig te 
signaleren. Het gaat om circa 300 tot 400 ouderen per jaar. Daarvoor moeten wel meer 
ouderen-adviseurs worden gerekruteerd en opgeleid. De Seniorenraad deed de suggestie 
om dit onderwerp ook in het lijsttrekkersdebat te agenderen. 
 
Reflexieavond nieuwe Cultuurnota door Vlok van Harten 
 
Op 30 januari organiseerde de gemeente een 
reflexieavond over de nieuwe Cultuurnota. Om input op 
te halen voor de nieuwe nota waren er 3 avonden 
georganiseerd, steeds rond een bepaald thema, waarop 
alle burgers en culturele instellingen en verenigingen 
hun inbreng konden geven. De reflexieavond was 
bedoeld om de resultaten van deze 3 avonden terug te 
koppelen, evenals de resultaten van de enquêtevragen, 
die op diverse punten waren uitgezet. Het aantal 
deelnemers aan de 3 avonden was teleurstellend. Slechts 
43 mensen hadden deelgenomen. Het aantal ingevulde 
enquêtes was boven de 70 en kwam niet alleen van 
Winterswijkers, maar ook van toeristen uit het hele land. 
Het leverde veel informatie, maar in de veelheid van 
punten was er niet echt een duidelijke lijn te ontdekken. 
Aan de circa 20 aanwezigen (waaronder 4 raads-
/commissieleden) werd vervolgens de vraag voorgelegd 
of het instellen van een cultuurraad een gewenste 
ontwikkeling zou zijn. Er ontstond een levendige discussie, die leidde tot de conclusie dat 
geen van de aanwezigen behoefte heeft aan een geformaliseerde organisatie, maar dat er 
wel behoefte is aan periodieke netwerkbijeenkomsten, waar alle culturele organisaties, zowel 
professioneel als amateur, elkaar kunnen ontmoeten. Er is een duidelijke behoefte aan 
uitwisseling van ervaringen, aan afstemming van de culturele jaaragenda en aan het 
gezamenlijk oppakken van thema’s. Men vond dat de gemeente hierin een faciliterende rol 
zou moeten hebben. 
 
 

 

 

 



Bijeenkomst “Winterswijk armoedevrij in 2040” 
door Ingrid Mes 
 
Op maandag 22 januari was ik 

aanwezig bij de bijeenkomst “Winterswijk 
armoedevrij in 2040”. De bijeenkomst vond plaats 
in Boogiewoogie, ruim honderd belangstellenden 
waren aanwezig . Er waren twee gastsprekers 
uitgenodigd, die beiden een zeer inspirerende 
presentatie gaven.  
Mevrouw Nadja Jungmann gaf een lezing over stress-sensitieve dienstverlening: Over de 
invloed van schulden op het handelen van mensen. Het is wetenschappelijk bewezen dat je 
hersenen anders functioneren als je langere periode stress ervaart. Daardoor maken mensen 
soms onbegrijpelijke keuzes. Nadja Jungmann liet zien dat een aangepaste ( stress-
sensitieve) dienstverlening deze mensen beter helpt. Door bijvoorbeeld het invullen van 
formulieren te vereenvoudigen, meer aandacht te hebben voor doelen op de korte termijn 
en respectvol en empathisch de klant te benaderen.  
Peter Wesdorp hield een presentatie 
over “Intergenerationele armoede”. 
590.000 huishoudens in Nederland 
leven onder de armoedegrens. Wat doet 
dit met kinderen? Kinderen schamen 
zich voor de thuissituatie, er is minder 
aandacht voor ze omdat ouders meer 
zorgen hebben, prestaties op school zijn 
minder. Je kan zeggen dat ouders 
armoede doorgeven: Inkomen, 
opleiding, gezondheid van ouders 
beïnvloedt kansen en mogelijkheden 
van kinderen. De nadruk komt te liggen 
op overleven en dat gaat ten koste van 
de persoonlijke ontwikkeling/relatie. 
Winterswijk heeft een uitgebreid 
minimabeleid: bijzondere bijstand, extra kind regelingen. Echter dit wordt gezien als pleisters 
plakken: Het pakt niet de oorzaak van de armoede aan. 
De intergenerationele aanpak biedt perspectief: Versterk financiële positie ouders, Bied 
kinderen een basis voor een betere toekomst, Laat ze samenwerken in een plan en hou er als 
gemeente rekening mee welke effecten stress heeft op de zelfredzaamheid van mensen. 
En als u denkt, ach in Winterswijk zal t toch wel niet zo erg zijn, hieronder, ter verduidelijking, 
wat actuele cijfers: Verstrekking bijzondere bijstand, totale kosten: 1,4 miljoen 
85 voedselpakketten per huishouden per maand worden verstrekt 
750 personen per jaar krijgen nieuwe kleding via de Kledingbank 
Ruim 37% van alle vragen die bij De Post binnenkomen, zijn inkomen-gerelateerd 
De gemeente heeft met deze bijeenkomst een eerste aanzet gegeven, echter het is een taak 
niet alleen voor de gemeente, maar voor de hele gemeenschap! 
 
 
 
 



 
Werkbezoek aan het SKB 17-1-2018 
door  
Ruth van der Meulen 
De gemeenteraad was 
uitgenodigd voor een 
Interessant werkbezoek in een 

top gewaardeerd, financieel gezond, 
investerend ziekenhuis waar artsen graag 
werken, patiënten tevreden zijn en wat vooral in 
Winterswijk blijft als volwaardig ziekenhuis! 
We zijn rondgeleid over de IC, de SEH, het 
auditorium en de afdeling oogheelkunde. Het 
SKB heeft miljoenen geïnvesteerd en heeft nog 
heel veel meer op de planning staan. 
 
 
 
 
 

Belangrijke data: 
 

20 maart middag en avond : flyeren !!! 
21 maart : ga stemmen!!! 

 
 

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 
 
 

Graag tot de volgende keer! 

 

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

