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Monumentenbelangen Winterswijk 
 
Opgericht 24 augustus 1981 

  

Vergadering   : algemene ledenvergadering   

Bijeenkomst van  : Monumentenbelangen Winterswijk   

Datum   : 16 juni 2022 

Locatie   : Transit Oost, Kleine Parallelweg 6 

Aanwezig   : Hans Donderwinkel (voorzitter), Arie Hogeslag (vice-voorzitter), 

  Erna Woordes (secretaris), Henny te Brummelstroete 

(penningmeester), Hennie Renskers en Wim Lobeek  

Overige aanwezigen : zie presentielijst 

Tijdstip   : 20.00 uur 

Notulen   : Erna Woordes 

 

 

 

 

Notulen ALV d.d. 28 oktober 2021 bij Theater Astoria. 

 

 

1. Opening / welkom 

 

Voorzitter Hans Donderwinkel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Een speciaal welkom voor de families Veerkamp en De Vries, zij zijn beide genomineerd voor 

de Monumentenprijs waarover later meer. Er is een geweldige opkomst, dat waarschijnlijk te 

maken met de locatie die een erg warme sfeer uitstraalt. In de pauze zal er een drankje 

worden gedronken. Na de pauze zal de monumentenprijs worden uitgereikt met daarna nog 

de gelegenheid om iets te nuttigen en even bij te kletsen. 

De consumpties zijn uiteraard voor rekening van de vereniging. 

 

2. Vaststelling agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

3. Verslag Ledenvergadering d.d. 28 oktober 2021 

 

Het verslag ligt ter inzage op tafel. In verband met Covid 19 is deze ALV over het jaar 2020 

uitgesteld naar oktober, eigenlijk had het in juni moeten plaatsvinden.  

 

 

4. Ingekomen stukken / mededelingen 

 

Er zijn geen belangrijke stukken voor deze vergadering. 

Regelmatig worden er tijdschriften ontvangen, waaronder Cultureel Erfgoed en Heemschut 

die ter inzage liggen in het Baarhuisje. 

Ik vermeld hier maar even dat de heren Jan Goorhuis en Ab Wamelink zich voor deze 

vergadering hebben afgemeld. 

 

 

5. Jaarverslag bestuursjaar 2020 

 

Secretaris Erna Woordes neemt het verslag over het jaar 2020 door en geeft, waar nodig, 

een toelichting. 

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. 
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6. Financieel jaarverslag 2020 

 

Henk te Selle deelt het verslag uit en legt een en ander uit. 

Er is een brief naar de gemeente gegaan met het verzoek om een hogere vergoeding voor 

OMD als ook voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze is positief ontvangen.  

Aangezien er steeds minder betalende leden zijn is er de vraag of we de contributie mogen 

verhogen. Het idee is om deze van € 7,50 naar € 12,50 te verhogen. Door de aanwezigen 

wordt dit positief ontvangen en zal de contributieverhoging in 2022 ingaan.  

Opmerking van Nico Wiggers: misschien aannemers bij de vereniging betrekken. 

 

Financieel verslag wordt goedgekeurd, penningmeester en het bestuur wordt decharge 

verleend door de kascontroleurs, waarvan akte. 

 

 

7. Verslag kascommissie  

 

Henk te Selle heeft met de kascontroleurs Henk van de Graaf en Andre te Selle de boeken 

doorgenomen. Henk van de Graaf vond alles er keurig verzorgd uitzien en de heren hebben 

het financiële verslag dus goedgekeurd.  

Kascommissie over het jaar 2021 is: Henk van de Graaf en Nico Wiggers. 

Reserve de heer Eppingbroek. 

 

Henk te Selle bedankt de heren voor hun inzet en tijd. 

 

 

8. Begroting 2021 

 

De begroting is besproken onder punt 6 en akkoord bevonden. Er zijn geen verdere vragen 

hierover gesteld. 

 

 

9. Bestuursmutaties 

 

Hennie Renskers is aftredend en herkiesbaar. Waarvan akte. 

Henk te Selle is aftredend en niet herkiesbaar. Hans bedankt Henk voor zijn jarenlange inzet 

voor de vereniging. Henny te Brummelstroete is bereid gevonden om de functie van 

penningmeester te gaan bekleden. Hij zal in het jaar 2021 nog ondersteund worden door 

Henk. Henk wenst ons nog veel succes en zal de vereniging blijven volgen. 

Verder zijn er geen nieuwe kandidaten voor het bestuur. Wel is het zo dat John Eype en 

Joyce Ras van de gemeente erg betrokken zijn bij de vereniging. Te denken valt aan 

monumentale panden en de samenwerking met Aalten en Oost Gelre. 

 

 

10. Plannen / Activiteiten 2021 

 

Zoals bekend onderhoud de vereniging een aantal mooie plekken in Winterswijk.  

Dit zijn: de oude begraafplaats met de daarbij behorende boomgaard, het Ten Houten bankje 

en de pomp op de markt. 

Het organiseren van OMD (Open Monumenten Dag) staat op een laag pitje aangezien 

Covid19 nog steeds erg actief is. We gaan dit jaar ook weer uit van, als het Volksfeest niet 

door gaat dan OMD ook niet. Inmiddels weten we dat dat het geval was. Zoals het er nu 

uitziet gaat alles weer plaatsvinden in 2022. 
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Verder zijn er een aantal bestuursleden betrokken bij het verplaatsen van de Vlasoven. Er is 

inmiddels genoeg geld bij elkaar verzameld zodat dit gerealiseerd kan gaan worden. Ook dit 

zal in 2022 plaatsvinden. 

Verder wordt de oude begraafplaats en de boomgaard onderhouden door vrijwilligers. 

Gelukkig kunnen we 4 nieuwe mensen verwelkomen, die zich hiervoor willen inzetten. 

Begin 2021 was dat nog elke eerste zaterdag van de maand. Later in het jaar is de groep in 

tweeën gesplitst, één groep op de eerste zaterdag en de andere op de derde donderdag.  

Dit ook i.v.m. Corona. Eigenlijk bevalt het wel en ligt alles er netjes bij. Waarvoor onze dank 

aan de vrijwilligers. 

 

11. Verslag Monumentenprijs 2020 

 

De monumentenprijs wordt altijd op OMD uitgereikt. Dit heeft niet plaatsgevonden dus 

hebben we besloten de prijs op de Algemene Ledenvergadering uit te reiken. 

 

De genomineerden zijn: 

 

Boerderij Blekkinkhof in Miste, eigenaar de heer en mevrouw Veerkamp 

en 

Theater Astoria in Winterswijk, eigenaar de heer en mevrouw De Vries 

 

De foto-presentatie zal dit jaar ook weer gemaakt worden door de heer Rudi Spieker van 

’t Gilde. De presentatie geeft weer hoe de gebouwen er vroeger, later en nu uitzien.  

Rudi, het ziet er weer erg mooi uit, waarvoor dank. 

 

Wim Lobeek neemt de microfoon ter hand en begint met zijn presentatie. 

Hoe komt de Monumentenprijs tot stand: 

De technische commissie bestaande uit Arie Hogeslag, Henny te Brummelstroete, 

Henk te Selle en Wim Lobeek gaan bij de genomineerden op bezoek om aan te geven dat ze 

genomineerd zijn en of ze dat op prijs stellen. Ook is het dan de bedoeling om even binnen te 

kunnen kijken. Dit om te zien of het binnen er net zo uitziet als buiten. 

Het kan soms van buiten zo mooi gerestaureerd zijn, maar ziet het er aan de binnenkant niet 

uit zowel qua uitstraling als constructie.  

Dan worden de genomineerde uitgenodigd. Normaal dus bij de opening van OMD maar dit 

jaar doen we het dus vandaag.  

Naar aanleiding van de foto-presentatie vertelt Wim het een en ander over de gebouwen en 

wat er zoal is veranderd en verbeterd. Het geheel ziet er erg mooi uit. Uiteindelijk komt 

Theater Astoria als winnaar naar voren. De heer en mevrouw De Vries zijn blij verrast en 

krijgen een door Henk te Selle gemaakt MW-beeldje overhandigd. Ook is er natuurlijk een 

bos bloemen voor beide genomineerden.  

Dit alles heeft daarna de nodige aandacht in het Achterhoeks Nieuws gehad. 

 

 

12. Rondvraag 

 

Geen  

 

13. Sluiting 

 

Hans Donderwinkel bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.  

Hij nodigt iedereen uit om nog gezellig samen te zijn onder het genot van een drankje. 

 


