
 

 
Informatie? Kijk op www.wijkbijduurstede.sp.nl 

 

 

 
 

Nodigt u uit! 
 

SP Wijk: al 10 jaar de handen uit de mouwen 
 

Dit vieren wij graag met iedereen die de afgelopen 10 jaar betrokken is 

geweest bij de SP Wijk bij Duurstede, Langbroek en Cothen 
 

 

 
 
 

 

U BENT WELKOM OP 
 

 

zaterdag 13 december a.s. 
in het Muziektheater (Rijnstraat) Wijk bij Duurstede 

 

Het programma start om 20.00 uur  

met een bijzondere en verrassende reis door  
10 jaar SP Wijk geschiedenis 

http://www.sp.nl/
http://wijkbijduurstede.sp.nl/


 

 

Deze uitnodiging is voor: 
 
de actievoerders van “Wij zijn de thuiszorg”    de leden van 

SP-Wijk en hun gezinnen ●  de mensen die we geholpen 

hebben met het stoepje op de Zandweg ●  de medewerkers 

van de BIGA  ● alle SP-stemmers ●  de initiatiefnemers van de 

Wijkse Hospice ● alle vrijwilligers die voor de SP gefolderd en 

actie gevoerd hebben ●  de vrijwilligers van Catch-Up ● de 

actievoerders voor mooiere woningen op de Hoogstraat ● de 

buschauffeurs die een steuntje in de rug nodig hadden●  de 

huurders uit Cothen die zich inzetten tegen het betalen van 

rioolheffing ● de omwonenden en winkeliers van de Heul die 

een vitale wijk willen ● de vrijwilligers van het AED-project ● 

de ondernemers die een leefbaar dorp en stad willen houden ● 

de starters die via CPO een huis konden bouwen ● de huurders 

in de Engk die een bom onder het huurbeleid zagen komen ● 

de mensen bij het Van Zoest terrein die in een impasse zaten 

met de gemeente ● de sporters, o.a. in Langbroek waar een 

prachtige accommodatie is gerealiseerd ● de vrijwilligers van 

de brandweer die zich zorgen maken over schaalvergroting en 

bezuinigingen ● de mensen van het WMO loket ● de mensen 

die in problemen raken en geholpen zijn door de SP hulpdienst 

● de mensen van de Wijkse Werkplaats ● de initiatiefnemers 

voor een buurtsuper in Langbroek ● de actievoerders van ‘de 

koek is op’, tegen de bezuinigingen op passend onderwijs ● de 

jongeren die actievoerden voor een skatebaan ● de 

initiatiefnemers voor behoud van een zwembad in Wijk 

En alle inwoners die we hier niet genoemd hebben, maar die 

de afgelopen jaren wel betrokken waren bij de SP Wijk bij 

Duurstede 


