
Inleiding jaarverslag 2019 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Winterswijkse Uitdaging. In 2019 nam Frans Mul 

afscheid als voorzitter van de Stichting. Onze stichting is veel dank verschuldigd aan Frans. Onder zijn 

voorzitterschap kreeg de Uitdaging zijn huidige vorm. Daar waar andere Uitdagingen moeite hebben 

om na een succesvolle periode, door te groeien, is de Winterswijkse Uitdaging een paraplu geworden 

van heel veel projecten, biedt het onderdak aan inloopuren, maatschappelijke organisaties en 

samenkomsten en zijn er maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen als het Vrijwilligerspunt, 

Kluspunt, Samenrijderspunt en Automaatje gerealiseerd. Allemaal ontwikkelingen die dag in dag uit 

mensen helpen in Winterswijk die dit het hardste nodig hebben. En Frans was één van de architecten 

daarvan.  

De Uitdaging is vanaf het begin warm omarmd door de gemeente Winterswijk, zowel door 

ambtenaren, als in de gemeenteraad en het College van B&W. Naast de vele vrijwilligers en de grote 

steun van de Winterswijkse inwoners, is deze politieke steun een fundament onder de Uitdaging en 

al haar activiteiten. Dat politieke vertrouwen in ons als organisatie, steunt ons in ons werk en helpt 

ons maatschappelijke betrokkenheid verder te organiseren in Winterswijk. 

Na de periode van groei, komt er nu een periode van bestendiging. Eind van 2019 werd duidelijk dat 

er concrete interesse bestond voor het pand aan de Torenstraat. Als bestuur hebben we alle moeite 

gedaan om het pand in zijn geheel te behouden voor de Uitdaging, maar begin 2020 bleek dit niet te 

gaan lukken. De zoektocht naar een geschikt pand is geen eenvoudige, maar wel één waarvan wij het 

vertrouwen hebben dat het gaat lukken. Daar waar de ene deur dicht gaat, opent zich een andere.  

Ondertussen is er hard gewerkt aan een toekomstvisie voor de Uitdaging, welke in 2020 klaar moet 

zijn. In een prachtige werksessie in november, met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, 

gemeente, bedrijfsleven en verenigingen is het fundament gelegd voor dit plan. De Uitdaging zal ook 

in de toekomst, zolang dat nodig is, de Winterswijkse samenleving dienen, door maatschappelijke 

betrokkenheid te blijven organiseren en nieuwe initiatieven te blijven omarmen. 

 

Mark van Dam 
voorzitter 
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Op 8 februari gaf burgmeester Joris Bengevoord 

het startschot voor een nieuw project van de 

Winterswijkse Uitdaging: ANWB Automaatje. Na 

de eerste publicaties hadden zich 13 chauffeurs en 

een veertigtal deelnemers gemeld. Het project 

blijkt voor Winterswijk een schot in de roos te zijn. 

Aan het eind van 2019 was het aantal vrijwilligers 

gegroeid naar 37 personen die in totaal 1973  

ritten hebben uitgevoerd. Het aantal ingeschreven 

deelnemers steeg van 41 naar 207 personen.  

 

Automaatje 

 

Samenrijderspunt/Duofiets 

 

Ook in de maand april zorgde de Winterswijkse 
Uitdaging voor een nieuw stukje mobiliteit in 
Winterswijk. Op 12 april werd namelijk het 
Samenrijderspunt geopend.  
Else Klomps kwam met haar idee bij de Winterswijkse  
Uitdaging. In de basis is haar idee simpel: voor iedereen  
die in Winterswijk wil fietsen en daarvoor een 
aangepaste fiets nodig heeft maar niet tot zijn/haar 
beschikking heeft is een aangepaste fiets beschikbaar 
door middel van een uitleensysteem. Dit uitleensysteem 
is laagdrempelig, regelmatig geopend en goed 
bereikbaar. Ook is er amper een financiële drempel, 
men betaalt alleen borg voor het lenen van de fiets.  
Inmiddels beschikt het Samenrijderspunt over twee 
duofietsen en een driewieler met trapondersteuning. De 
zo gewenste rolstoelfiets kon worden aangeschaft door 
een bijdrage van het DELA Goede Doelenfonds.  Ook 
kreeg het Samenrijderspunt een tandem (zonder 
trapondersteuning) geschonken. Daarmee is het 
grootste deel van de fietswensen vervuld. Terugkijkend 
op het eerste jaar kunnen we tevreden constateren dat 
we nu over een vrij compleet pakket aangepaste fietsen 
beschikken. Behalve de aangepaste fietsen heeft het 
Samenrijderspunt ook een quatro bike gekregen. Deze 
fiets met vier zitplaatsen is volledig gereviseerd door 
leerlingen van het Gerrit Komrij College en wordt niet 
uitgeleend, maar uitsluitend verhuurd. De kosten van de 
quatro bike zijn niet in de begroting opgenomen, omdat 
deze in principe niet voor mensen met een speciale 
fietsbehoefte is, maar voor groepsactiviteiten.  
 
 

Jong en oud kan bij het 

Samenrijderspunt een 

aangepaste fiets lenen   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid Frans Mul 

Nadat Frans Mul zes jaar de kar van de 

Winterswijkse Uitdaging heeft getrokken vond hij 

het tijd voor een opvolger. Onder Frans kwam veel 

tot stand. Denk hierbij vooral aan het 

Vrijwilligerspunt en de WUh, het gebouw dat 

onder zijn leiding van de grond getild werd. De 

Uitdaging is Frans dan ook veel dank verschuldigd 

voor het vele werk dat hij voor de Uitdaging 

verricht heeft. In de maand mei werd er afscheid 

genomen van Frans Mul. Hij droeg de 

voorzittershamer over aan Mark van Dam. In zijn 

afscheidsspeech gaf Frans aan dat zijn periode er 

één was van opbouwen en pionieren, nu is het de 

tijd van verbreden en verdiepen. Daar is mijn 

opvolger, Mark van Dam, de geschikte man voor, 

aldus Frans. 

Ouderendag 

Op 4 oktober organiseerde de Winterswijkse 

Uitdaging samen met de ouderenbonden en een 

aantal vrijwilligers voor de derde keer de Nationale 

Ouderendag. Op deze dag worden (kleine) wensen 

van ouderen vervuld. Dit keer ging het om een 

tiental wensen. Zo werd er met een aantal oudere 

dames een bezoek gebracht aan de kerstshow van 

Intratuin in Duiven. Iemand bracht een bezoek aan 

‘The Gallery’ in Brummen, een andere mevrouw 

maakte een ritje met een motot. Al met al een 

geslaagde dag. Hopelijk komt er in 2020 weer een 

vervolg. 

 
Schilderclubcursus 

Cees Janssen, zelf lid van de schildersgroep op 

maandag, nam het initiatief voor een 

schilderscurus. Deze curus heeft inmiddels twee 

keer plaats gevonden. Bijna veertig mensen 

hebben zich inmiddels onder de bezielende leiding 

van Cees verder in het schilderen bekwaamd. 

Frans Mul Mark van Dam  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koersbalmat 

In 2018 kwam er een verzoek van de STOA binnen 

om eens te kijken naar een manier waarmee de 

zware koersbalmat die in het Budocentrum lag, 

makkelijker opgeruimd zou kunnen worden. 

Omdat de Winterswijkse Uitdaging ook in het 

verleden al eens, voor de bouw van bloembakken, 

succesvol bij Pronova aangeklopt had werd ook dit 

keer een verzoek bij Pronova neergelegd. Na lang 

nadenken en testen werd er een oprolsysteem 

bedacht. In april werd de het oprolsysteem 

overhandigd. Dat het iets bijzonders is, moge 

blijken uit het feit dat er inmiddels uit Alkmaar en 

Venlo aanvragen kwamen om ook voor hen zo’n 

zelfde oprolsysteem te ontwerpen. 

. 

 Rotonde 

Een project waarbij maar weer eens aangetoond is 

dat je door samenwerking iets moois kunt 

creeëren. Het begon allemaal in 2017 tijdens een 

vergadering met de adviesgroep. Na afloop gaf 

Frans Mul aan dat hij de nieuwe weg van 

Groenloseweg naar de Rondweg niet erg bijzonder 

vond. Hij werd ondersteund door de manager van 

de Uitdaging die ook vond dat de rotonde geen 

uitstraling had. Hij stelde dan ook de vraag aan 

wethouder Ilse Saris, tevens lid van de adviesgroep 

van de Winterswijkse Uitdaging, of men als 

Uitdaging de rotonde kon adopteren. Ilse Saris 

leverde de nodige contacten van overheidswege 

aan. Architect René Scholten ontwierp een 

kunstwerk, gefabriceerd door smederij Busman. 

Stephan Kersten nam het tuinwerk voor zijn 

rekening. Het kunstwerk beeld de rol van de 

Uitdaging uit. Samen reiken drie mensen iemand 

anders de hand. Dit symboliseert op uitstekende 

wijze de rol van de Winterswijkse Uitdaging. 

Samen kom je immers verder. 

. 

 

Demonstratie van het oprolsysteem van 

de koersbalmat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Aan de slag  

Project ‘Aan de slag’ is een project waarbij azc-bewoners 
de mogelijkheid krijgen om vrijwilligerswerk te doen.  
Dit met als doel om te participeren in de Winterswijkse  
samenleving en op deze manier in contact te komen met  
anderen. Azc-bewoners hebben zo een leuke activiteit en  
dit draagt bij aan het leren van de taal en de verschillende 
waarden en normen van de Nederlandse samenleving.  
Afgelopen jaar heeft het team van ‘Aan de slag’ elke  
dinsdag een inloopspreekuur gehouden op het azc.  
Hiermee bieden we de mogelijkheid om de bewoners  
uitleg te geven over de verschillende activiteiten. Tevens  
kunnen ze aangeven welke activiteit ze die week als 
vrijwilliger graag willen gaan doen. Afgelopen jaar zijn veel 
verschillende azc-bewoners op plekken actief geweest als  
vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij de speeltuin, Venemans 
molen, Aktief Kringloop, FC Winterswijk, KNNV en Marga 
Klompé. Niet alleen zijn ze bij verschillende organisaties 
actief geweest, maar er is ook een steentje bijgedragen 
aan evenementen.  Zoals de opbouw en afbouw van het  
Steengroeve theater, Winkie Week, het bloemencorso 
etc. Het resultaat is dat eind 2019 er ruim 1.300 keer een 
match is geweest tussen een azc- bewoner en een 
organisatie. 
 

Project Village Deal in de WUh  

In 2019 is het project Village Deal van de gemeente Winterswijk in de Wuh gestart. Het is een uniek 

kleinschalig project waarin jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs worden begeleid naar 

werk. De WUh biedt deze jongeren een veilige en vertrouwde werkervaringsplek. Dit is erg 

belangrijk, want hierdoor mogen en kunnen de jongeren de sociale en werknemersvaardigheden in 

hun eigen tempo leren en ontwikkelen. Fabienne neemt op dit moment deel aan het project. Zij 

zegt over de WUh het volgende: “Het is een leuk en groot gebouw. Het werk dat ik mag doen is 

schoonmaken. Dat vind ik zelf wat minder leuk. Maar de afwisseling met andere taken zoals spullen 

voor vergaderingen klaar zetten, lunch voorbereiden, flyeren en duofietsen naar de fietsenmaker 

brengen vind ik wel leuk. Veel verschillende mensen komen het gebouw binnenlopen voor een 

vergadering, activiteit, vrijwilligerswerk of zomaar om een kopje koffie te drinken. Soms maken de 

mensen dan een praatje met me, dat vind ik leuk. De collega’s die in de WUh werken zijn aardig. Ik 

voel me hier prettig!” 

 

 

Helpen met het bloemencorso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interculturele Vrouwengroep  

Dit is in december 2018 gestart onder begeleiding van Ria 

Bussink van het Sociaal Team vanuit een behoefte bij 

vrouwen van andere culturen elkaar te kunnen 

ontmoeten. De vrouwen hebben veelal een 

vluchtelingenachtergrond. Doel is om gezellig samen 

koffie te drinken, vaak met zelfgemaakte hapjes erbij. 

Ondertussen wordt er met elkaar gepraat, worden 

ervaringen uitgewisseld, helpt men elkaar en deelt of 

krijgt men informatie van andere organisaties. 

Tegelijkertijd leert men de Nederlandse taal en cultuur en 

Winterswijk zelf beter kennen. Ook wordt gestimuleerd 

om in beweging te komen en mee te gaan doen aan 

activiteiten, liefst ook buiten de vrouwengroep. Al met al 

gaat het dus om een betere integratie. Iedereen kan 

meedoen, ook vrouwen die nog heel beperkt de 

Nederlandse taal spreken en van origine Winterswijkse 

vrouwen. Men komt om de week op vrijdagmorgen in de 

even weken in de WUh bij elkaar van 10 tot 12 uur. Men 

bedenkt per kwartaal samen het programma en doet ook 

buitenshuis activiteiten zoals een bezoek aan de 

muziekschool, dorpswandeling, fietstochtje, 

museumbezoek, informatie vanuit GGD over gezondheid 

en een gezonde leefstijl. De groep wordt steeds groter en 

omvat gemiddeld zo’n 20 vrouwen.  

 
Wereldvluchtelingendag 

Deze dag werd op 20 juni 2019 gehouden bij en rondom 

WUh. Een interculturele ontmoeting en feest 

georganiseerd op initiatief van Ria Bussink van het 

Sociaal Team in samenwerking met Vluchtelingenwerk, 

ISK, nieuw- en oudkomers en vrijwilligers. Een 

afwisselend en leuk programma met een indrukwekkend 

vluchtelingenverhaal, wereldspel, modeshow, zomerspel, 

kinderhoekje, informatiestand, wereldmuziek, dans en 

een voorstelling door ISK-leerlingen in de Doopsgezinde 

kerk en een kunstwerk buiten. En natuurlijk kon men 

proeven van hapjes uit verschillende landen zoals Irak, 

Syrië, Sierra Leone, Armenië en Sudan. Het was een feest 

met veel bezoekers, vooral veel nieuw- en oudkomers, 

azc-bewoners, leerlingen van het ISK, Winterswijkers en 

professionals. Veelal  mensen die al bekend zijn met en 

geïnteresseerd zijn in andere culturen. Een mooie 

ontmoeting en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Kunst, indrukwekkende verhalen en 

vanalles te proeven tijdens 

Wereldvluchtelingendag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autismecafé 

Eind 2018 nam Liedy Jacobs, coördinator bij het 

Vrijwilligerspunt, het initiatief tot het oprichten 

van een Autismecafé. Heel voorzichtig werd er op 

de bovenverdieping van de WUh begonnen. Nadat 

er publiciteit aan het Autismecafé gegeven werd 

en de website online kwam ontstond er steeds 

meer aandacht voor dit initiatief.  Elke eerste 

vrijdag van de maand zijn er van van 19.30 tot 

22.00 uur mensen met autisme welkom bij de 

WUh. Er komen elke avond minimaal 10 personen 

op het Autismecafé af. Zij waarderen vooral de 

prettige en ongedwongen sfeer tijdens de 

avonden. Het blijkt dus dat ook dit burgerinitiatief 

bestaansrecht heeft. 

Inloophuis veteranen 

Burgemeester Joris Bengevoord opende zaterdag 

12 oktober het inloophuis voor veteranen, in de 

WUh. Tijdens deze ochtend werd ook het logo van 

Stichting Veteranen Winterswijk onthuld. Het 

inloophuis is een wens van de veteranen in 

Winterswijk. Stichting Veteranen Winterswijk is 

met deze wens aan de slag gegaan en de 

burgemeester heeft persoonlijk geholpen met het 

aandragen van een geschikte locatie. Dat werd dus 

de WUh. Het inloophuis zal één keer per maand 

gebruikt worden om veteranen met elkaar in 

contact te laten komen en informatie te geven 

over veteranenzaken. 

Beautykadobank 

De Beautykadobank is ook gevestigd in de WUh. 

Initiatiefnemers, Joanne Rengelink, Manon de 

Leeuw en Hanneke Rengelink hebben binnen de 

WUh een ruimte ter beschikking alwaar men 

pakketjes met schoonheidsartikelen samen stelt. 

Veel mensen hebben beautyproducten staan die 

men zelf niet (meer) gebruikt. De Beautykadobank 

verzamelt deze producten en zorgt ervoor dat de 

klanten van de voedselbank op hun verjaardag een 

pakketje met schoonheidsartikelen in ontvangst 

kunnen nemen. De schoonheidsartikelen kunnen 

dagelijks bij de WUh aan de balie afgegeven 

worden.  

Nieuwjaarsborrel veteranen  
Foto Thomas Schröer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzet vrijwilligers 

Maatschappelijke kerstmarkt 

De Winterswijkse Uitdaging organiseerde samen met stichting De Lichtenvoorde, Estinea en Zozijn op 

vrijdag 13 september van 16:00 tot 21:00 uur in het WUh een maatschappelijke kerstmarkt. De 

medewerkers van de werkplaatsen De Lichtenvoorde, Estinea en Zozijn stelden vanuit hun eigen 

mogelijkheden de mooiste en meest verrassende (gebruiks)voorwerpen ten toon. Omdat alles 

handwerk is kon er een persoonlijke tint aan of op het geschenk geplaatst worden. Helaas bleek er 

voor deze activiteit weinig belangstelling. Slechts een kleine twintig personen wisten de weg naar de 

kerstmarkt in de WUh te vinden. Wellicht dat de activiteit volgend jaar met een iets andere insteek 

nogmaals gehouden kan worden. 

Workshop medewerkers WUh  

Om de vrijwilligers van de WUh nog beter hun taak 

te kunnen laten uitvoeren, verzorgde Mathilde 

Geudeke van de Top Result Groep op 14 maart een 

training. Tijdens de training werden de deelnemers 

o.a. in gesprekstechnieken bijgespijkerd. Al met al 

een plezierige, maar vooral leerzame workshop. 

Grotere organisaties weten steeds beter het 

Vrijwilligerspunt te vinden. Voor het 

Bevrijdingsconcert dat in mei door 

muziekvereniging Excelsior op het Hilgelo 

georganiseerd werd, was er zelfs een speciale 

coördinator die de coördinatie van de vrijwilligers 

voor haar rekening nam. Maar liefst 35 vrijwilligers 

werden voor hand- en spandiensten door het 

Vrijwilligerspunt ingezet. Eenzelfde aantal werd er 

“geleverd” voor de Samenloop voor Hoop welke in 

het weekend van 6 en 7 juli op het terrein van 

atletiekvereniging Archeus georganiseerd werd. In 

de voorbereiding heeft de organisatie kosteloos 

van de faciliteiten van de WUh gebruik kunnen 

maken. Samenloop voor Hoop 



 

 

 

 

Bewoners WUh  

Naast de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt makken de volgende organisaties 

dagelijks, wekelijks maar ook incidenteel gebruik van de WUh: 

Perron 8, Present Winterswijk, Humanitas tandem, BOR Humanitas, Humanitas buurtbemiddeling, 

Estinea, ’t Stekkie, Wenters Plus, Gemeente Winterswijk (diverse groepen), klantmanagers van de 

Sociale Dienst Oost Achterhoek, Deelname Armoedebeleid en Inclusie, Ervaringsdeskundigen 

(Armoedevrij), Veteranen Winterswijk, Schildersclub West, Schildersgroep (2 maal per week), 

Fotogroep, Wentersch Goud, De Lichtenvoorde fotoclub, Hart4Winterswijk, Kinderbelang Centraal– 

Winterswijk, o Kindbehartiging, Platform jeugd, Taalcoach, Kunstoer, Goede Buur, Humanistisch 

Verbond, Integrale Vrouwenoverleg, Zangroep AVOCE, Buurttafel, Autismecafé, diverse 

vergadergroepen zoals de Marathon, Samenloop voor Hoop, Gym 2030 (regionaal gebeuren), 

Eurowijzer, diverse politieke partijen, Beautykadobank, Goede Buur, Over de IJssel mediation, 

Kluspunt, ANWB Automaatje. 


