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Data om niet te vergeten:

Maandag 11 april 2011
Inloopsspreekuur van 19.30 - 20.00 uur in Linksaf
 
Maandag 11 april 2011
Ledenvergadering 20.00 uur, zie voor inhoud dit Vuistje
Aansluitend schaduwfractievergadering
 
Donderdag 14 april 2011
raadsvergadering (eerste) 19.30 uur in gemeentehuis
 
Donderdag 28 april 2011
raadsvergadering (tweede) 19.30 uur in gemeentehuis
 
Zondag 1 mei 2011 
Viering 65 jaar PvdA in Zwolle 
zie voor tijden en aanmelding inhoud dit Vuistje
  

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 25 APRIL 2011
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Het is een raar gevoel om tijdens de afgelo-
pen verkiezingen niet zelf je stem te kunnen 
uitbrengen.
Ik had het geluk om rond die tijd op St. Maar-
ten te vertoeven voor een familiebezoek.
Tijdens de voorbereidingen, waar zoals de 
laatste jaren ik met Jan opstap ga om te plak-
ken, was veel aandacht gericht op het verkie-
zen van Tiem van Dalfsen. Voor mijn gevoel 
was ik er meer bij betrokken dan anders. Als 
afdelingsbestuur hebben we er namelijk echt 
voor gekozen om voor Tiem te gaan. Dat dat 
dan uiteindelijk helaas niet lukt is een teleur-
stelling. Ik heb de verkiezingen op een af-
stand via internet wel enigszins kunnen vol-
gen, maar het is wel een raar gevoel.
Op St. Maarten heb ik, door de goede con-
tacten die mijn vrouw daar heeft veel, gezien 
van het werkelijke leven in dit nieuwe land. 
Zoals je misschien weet is St. Maarten sinds 
oktober vorig jaar een zelfstandig land bin-
nen het koninkrijk geworden. Dan wordt de 
politiek opeens heel anders.
Vergelijk het met onze eigen gemeente, al-
leen met dat verschil dat men naast de lokale 

problemen ook nog even landelijk beleid 
moet maken en uitvoeren. Denk aan vreem-
delingenbeleid, criminaliteit en dergelijke. 
Niet dat het daar erger is dan hier, zeker niet, 
maar men moet het wel veelal zelf oplossen.  
Wat me bij zal blijven is de bijna onvoorwaar-
delijke zorg die de bevolking daar besteed 
aan familie en vrienden. Je moet ook wel , 
want de sociale voorzieningen zijn echt niet 
zoals we die hier hebben. Daar voert men 
geen discussies over het wel of niet vergoe-
den van een taxikosten. Je helpt elkaar.
Terug van vakantie bereikte me het bericht 
dat Jannet problemen ondervindt met haar 
gezondheid. Ze heeft besloten om niet meer 
als fractievoorzitter te functioneren. Een 
goed besluit , want gezondheid gaat boven 
alles. Wat me ook bij zal blijven is de zorg die 
er is binnen de fractie. Snel werden rollen ver-
wisseld en is er gezorgd dat Jannet even rus-
tiger aan kan doen. Zo ga je met elkaar om, je 
helpt elkaar. Klaas en Astrid bedankt.

Martin Holtermann

Raar gevoel. Fijn gevoel

Uw mening teltHebt u goede ideeën, grote ergernissen of wilt u uw verhaal kwijt? Kom naar het fractiespreekuur of bel met de fractie, wethouder of bestuur. Zie voor de tele-foonnummers en mailadressen de ach-terzijde van dit Vuistje. 



Wisseling fractievoorzitter 
PvdA Zwartewaterland

Een verschuiving binnen de fractie van de 
PvdA fractie van de gemeente Zwartewa-
terland. Wegens drukke werkzaamheden 
als directeur van Stichting Kinderdagcen-
tra Zwartewaterland lukt het Jannet  Hoen-
tjen  niet langer om dit te combineren met 
het fractievoorzitterschap. Zij stopt met 

ingang van heden als fractievoorzitter. Jan-
net  zal wel lid blijven van de gemeente-
raad. Haar plaats als fractievoorzitter zal 
worden overgenomen door Astrid Dijkstra 
die nu ook al deel uitmaakt van de fractie 
van de PvdA. 

Schaduwfractie

De schaduwfractie bespreekt met belang-
stellende leden de eerstvolgende raads-
vergaderingen (14 en 28 april). Bespreek-
punten zullen per mail aan PvdA leden be-

kend worden gemaakt. Dit gebeurt per 
mail. Indien u de stukken vooraf wilt ont-
vangen, kunt u dit aan Astrid Dijksta door-
geven.

Gelezen Vuistjes

Wat doet u met uw Vuistje? Bij het oud papier, want dat spaart bomen? Heel 
goed! Maar ook een Vuistje kan een 'second life”hebben, door het door te 
geven aan iemand die het misschien wel interesseert, maar (nog) geen PvdA-lid 
is. Kent u zo'n geïnteresseerde in uw omgeving. Zo ja, wat let u om het gelezen 
Vuistje door te geven? 
Hiermee horen we onze lezerskring te vergroten en wellicht ons ledenbestand 
op den duur wat uit te breiden. Vraag wel aan die kennis bij het overhandigen, 
om het Vuistje na lezing bij het oud papier te doen, of weer door te 
geven……………….
Jan Haverkate



Dat klinkt als vakantie, maar dat zal het 
niet zijn. Op 8 april begint de grote finale 
van mijn behandeltraject. Eerst een week 
of vier in het ziekenhuis voor een zesdaag-
se chemokuur, gevolgd door stamcel-
transplantatie, en daarna in isolatie tot de 
stamcellen het weer doen. Ook de eerste 
tijd thuis zal ik nog geen potten kunnen 
breken. Voor het gemak ga ik er op dit mo-
ment van uit dat ik van 8 april tot en met 

de vakantie niemand al te veel voor de voe-
ten zal lopen. Nou ja, vrouw en kinderen 
misschien. Daar staat tegenover dat u mij 
na de vakantie als nieuw terug krijgt. Ten-
minste, dat hoop ik, het kan zijn dat het 
iets langer duurt, maar dat zien we tegen 
die tijd wel.

Lucas Boshove

Even er tussenuit 

Verkiezingsuitslag

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 
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De statenverkiezingen zijn achter de rug; 
het resultaat voor de PvdA lijkt mee te val-
len.Toch zijn bij dat resultaat verschillende 
kanttekeningen te plaatsen, ook als we 
naar de uitslag in Overijssel kijken.
We blijven weliswaar gelijk in zeteltal maar 
met een veel hogere opkomst ten opzichte 
van 2007 valt dat eigenlijk niet mee.
Als je de uitslag vergelijkt met het resul-
taat van de confessionele partijen, dan 
mag je constateren dat CDA, CU en SGP 
éénderde van hun totale aanhang zijn 
kwijtgeraakt. Weliswaar won de SGP een 
beetje maar CU en CDA verloren zo'n 40% 
van hun kiezers.

Er zit een bepaalde lijn in de verkiezings-
uitslag in Overijssel; de bevolking heeft in 
het stemhokje ondermeer duidelijk ge-
maakt dat de weerstand tegen de varkens- 
en kippenfabrieken op het platteland toe-
neemt. CDA, VVD, CU en SGP zijn verant-
woordelijk voor dat beleid; alle andere par-
tijen, de PvdA incluis, verzetten zich daar 
tegen. Dan is het toch tamelijk shockerend 
te moeten vernemen dat uitgerekend 
CDA, VVD, CU en SGP een coalitie denken 
te gaan vormen; en nog wel met de kleinst 
mogelijke meerderheid (24 van de 47 ze-
tels).
Voorzichtig uitgedrukt lijkt dat onverstan-
dig.

Overijssel onderscheidt zich wat betreft de 
verkiezingsuitslag in enkele opzichten van 
de rest van Nederland. Het CDA heeft wel-
iswaar 40% moeten inleveren maar blijft 
de grootste in Overijssel, de enige provin-
cie waar dat het geval is.
Volgens de electoraal geograaf Jan Hoe-
deman in de Volkskrant is het de PvdA in 
ons Overijsselse Salland en Twente als eni-
ge in Nederland gelukt om kiezers te trek-
ken van het CDA. Dit heeft mijns inziens 
vooral te maken met de opstelling van de 

PvdA in Overijssel op het gebied van die 
varkens en kippen maar ook op het gebied 
van de kwaliteit van de natuur. En wat dat 
betreft mogen we er in Overijssel trots op 
zijn dat de echte rentmeesters zich beter 
thuis gaan voelen bij de PvdA dan bij het 
CDA en de CU.

Het ziet er niet naar uit dat die beide partij-
en op hun dwaling terugkeren; sterker 
nog, uit de formatiebesprekingen blijkt 
dat het CDA grote programmatische ver-
schillen met de PvdA constateert; de PvdA 
wil niet korten op de ecologische hoofd-
structuur en op Natura2000. De PvdA wil 
ook veel minder ruimte voor de intensieve 
veehouderij (varkens, kippen, nertsen en 
dergelijke) en bovendien wil die vermale-
dijde PvdA ook veel minder geld uitgeven 
aan asfalt en meer aan openbaar vervoer.
De contouren van het bestuursakkoord 
voor de komende vier jaren krijgen al be-
hoorlijk vorm als de tweede partij in om-
vang, de PvdA, op die gronden buiten het 
dagelijks bestuur van de provincie Overijs-
sel wordt gehouden.
Tevens lijkt het er op dat het, uit de protes-
tante confessie komende begrip ”rent-
meesterschap” om een herdefiniëring 
schreeuwt.

Een ander memorabel feit is dat op mijn 
persoon 1980 en één stem zijn uitge-
bracht. Dat is meer dan ooit tevoren doch 
onvoldoende om met voorkeursstemmen 
in de Staten van Overijssel te komen. Daar-
voor hadden ruim 500 kiezers meer op mij 
moeten stemmen. In Zwartewaterland be-
droeg het aantal voorkeursstemmen op 
mijn persoon 591, iets meer dan de helft 
van het PvdA-totaal. 
Een ander opvallende uitslag was de ge-
meente Dinkelland. In de beide voorgaan-
de verkiezingen kreeg ik in alle Overijsselse 
gemeenten wel enkele stemmen, behalve 

Oele



schoolgebouw dat nu dienst doet als ge-
meenschapscentrum. Het stembureau, be-
staande uit vier personen ontving ons met 
alle egards; ons werd duidelijk waarom. Er 
konden maar iets van maximaal 200 kies-
gerechtigden die dag verwacht worden. 
En als er dan al iemand binnenkomt, dan 
ben je oprecht verheugd.
Onze dochter levert haar stemkaart in en 
overhandigt haar paspoort; uiteraard 
draagt ze  onze familienaam. De voorzitter 
kijkt haar en daarna mij onderzoekend aan 
en stelt de vraag: “bent u die persoon waar-
voor een voorkeursactie gaande is?”
Toe ik daar enigszins bedremmeld bevesti-
gend op had geantwoord vertrouwde hij 
me toe: “het eerste stembiljet dat vanoch-
tend in de bus is gedeponeerd is een stem 
op u”.

Dat brengt het eindtotaal op 1980 plus 
één is 1981.

Lang leve Oele!!

Genemuiden, 28 maart 2011

Tiem van Dalfsen

in Dinkelland; nooit heb ik daar ook maar 
één kiezer weten te overtuigen.
Dit keer echter waren er echter 31 kiezers 
in Dinkelland die mij ontdekt hebben. La-
ten we er op vertrouwen dat alle 31 zich 
een ware “rentmeester” gevoelen.

Zoals gezegd stemden in Overijssel 1980 
en één personen op kandidaat 11 van lijst 
2. En die één behoeft een nadere verkla-
ring.
Voordat ik in 2003 in de Staten van Overijs-
sel kwam kende ik de buurtschap Oele bij 
Hengelo alleen maar als een plek waar Piet 
Mondriaan zijn “Rode wolk” en “Bos bij Oe-
le” geschilderd heeft. Ik geloof dat beide 
schilderijen in het bezit zijn van de provin-
cie Overijssel; in ieder geval “Rode wolk” 
hangt normaal gesproken in de Fundatie 
in Zwolle. Nu wil het toeval dat onze doch-
ter, studente in Enschede, tot voor kort 
een kamer bewoonde op het landgoed 
Twickel. Zij heeft onlangs die kamer opge-
zegd maar moest nog wel haar stem uit-
brengen aldaar ….. in Oele dus. Omdat er 
toch nog wat zaken verhuisd moesten wor-
den, hebben we dat gecombineerd en we 
zijn ook met haar meegegaan naar het 
stembureau Oele, gevestigd in een oud 

De PvdA bestaat dit jaar 65 jaar en viert dit 
op 1 mei in de Nieuwe Buitensociëteit in 
Zwolle. Naast Job Cohen en Liliane Plou-
men worden ook Wim Kok en Wouter Bos 
verwacht. Tussen 13.00 en 17.00 uur wor-

den films vertoond, muziek gespeeld en in-
terviews gehouden. Er wordt terug geke-
ken en vooruitgeblikt.
Aanmelden kan via de PvdA website of 
door te bellen met nummer 0900-9553.

Job Cohen, Wim Kok en Wouter Bos 
naar Zwolle



Het Full Colour Festival Hasselt gaat in 
2011 zijn vierde editie beleven, want op za-
terdag 4 juni zal van 12.00 uur tot 18.00 
uur Hasselt weer bruisen van multiculture-
le en muzikale activiteiten op het Full Co-
lour Festival Hasselt 2011, een kleurrijk 
feest voor jong en oud in het Van Stolks 
Park. Tijdens dit Full Colour Festival kan ie-
dereen kennis maken met "vreemde" cul-
turen en vooral de culturen van de derde 
wereld. Op een feestelijke manier kunnen 
de mensen kennis maken met exotisch 
eten, niet-westerse-live-muziek, prachtige 
producten uit de derde wereld en het dage-
lijkse leven in de derde wereld. 
Voor het Full Colour Festival zijn veel leuke 
kinderactiviteiten uitgezocht en is er een 
aantrekkelijk, speels en educatief pro-
gramma voor de jeugd van 4 tot 14 jaar sa-
men-gesteld. De kinderactiviteiten in het 
Van Stolks Park beginnen om 12.00 uur en 
duren tot 18.00 uur. Tot nu toe zijn de vol-
gende kinderactiviteiten gepland: Afri-
kaans schminken, rinkelstokken maken 
van afval, pindakaasstampen van zelfge-
pelde pinda's, Afrikaanse sleutelhangers 
maken, zandkastelen bouwen, bamboe-
bouwen, Panna-voetbal, een supersjoel-
bak, een multicultureel leesbingo-spel, 
een workshop djembee en zelf stokbrood-
jes bakken boven een houtvuurtje. Boven-
dien komen er demonstraties van klein-
schalige, duurzame energiebronnen 
(energie van zon, water en wind) en van di-
verse waterpompen. Voor de kinderen is 
er op het Full Colour Festival  een stempel-
kaart te koop voor  € 1,00  per kaart. Op 
deze kaart krijgen ze na het afronden van 
een kinderactiviteit een stempel. Als de 
kaart vol is met 10 stempels krijgen de kin-
deren een leuk presentje.

Het festival bestaat uit een grote markt 
van 12.00 uur tot 18.00 uur met o.a. ver-
koop van producten uit de derde wereld, 
informatiekraampjes en kraampjes met 
exotisch eten en drinken. Verder is er op 
het Full Colour Festival Hasselt 2011 een 
groot podium met swingende "niet-
westerse-live-muziek en dans”. Om 13.00 
uur is de officiële opening van Full Colour 
Festival Hasselt 2011, wie dat gaat doen, is 
nog een grote verrassing.
Er is van 13.15 uur tot 14.15 uur een talen-
tenjacht voor plaatselijk talent op het ge-
bied van muziek, zang en dans. Bij de ta-
lentenjacht krijgen alle Zwartewaterlan-
ders tussen de 4 en 18 jaar de kans om hun 
talenten te laten zien in de muziekkoepel 
van het Van Stolks Park voor een echt pu-
bliek. Door een deskundige jury worden 
de deelnemers beoordeeld en er zijn leuke 
prijzen te winnen.  
Vanaf 16.30 uur is een “Wereldmaaltijd”, 
waarbij u een zeer smakelijke, maar sobere 
maaltijd krijgt, zoals elke wereldburger 
zou kunnen krijgen als alle mensen op de 
wereld eerlijk zouden delen. 
Tijdens deze culinaire ontdekkingsreis 
door de derde wereld kunt u van 15.00 uur 
genieten van een wervelende modeshow 
van kleding uit de derde wereld. Na de mo-
deshow is er nog tot 18.00 uur live-muziek 
in het park.
De toegang tot het park is voor iedereen 
gratis, evenals alle optredens. Het Full Co-
lour Festival Hasselt 2011 wordt financieel 
mogelijk gemaakt door Rabobank Vaart- 
en Vechtstreek, gemeente Zwartewater-
land, Provincie Overijssel,  Stichting Duur-
zaam Hasselt en het VSB-fonds. 

Jan Haverkate

 Full Colour Festival Hasselt 
op zaterdag 4 juni 2011



Belevenissen van een wethouder

De verkiezing van de Provinciale Staten ligt 
alweer een tijdje achter ons, maar toch 
nog even een terugblik. Voelde ik me 2 
maart jongstleden al niet al te fit vanwege 
de kort daarvoor ondergane chemokuur, 
de uitslag van de verkiezing voegde daar 
nog eens een flinke kater aan toe. In de eer-
ste plaats omdat het Nederlandse volk 
geen korte metten maakte met dit ver-
schrikkelijke kabinet. En dan hebben we 
nog geluk gehad dat het gros van de PVV 
stemmers te onverschillig is om voor de 
provincie de deur uit te gaan. Ten tweede 
omdat onze Tiem het niet gehaald heeft. 
Weliswaar een respectabel aantal voor-
keurstemmen, maar jammer genoeg on-
voldoende voor een rechtstreekse zetel. 
Ten derde omdat de Partij van de Arbeid 
het niet geweldig heeft gedaan. Eigenlijk 
gewoon verloren heeft. In Overijssel wel 
gelijk gebleven in zetels, dat is nog een 
lichtpuntje, maar als je bedenkt dat Groen 
Links en CDA nogal hun best hebben ge-
daan een aanzienlijk deel van hun achter-
ban van zich te vervreemden, dan moet je 
concluderen dat wij daar niet van hebben 
weten te profiteren. Dat geeft weinig 
hoop voor de toekomst. Verder blijft de 
grootste verliezer, het CDA, gewoon de la-
kens uitdelen in onze provincie, maar nu 
ze wat minder oppermachtig zijn gewor-
den, kunnen ze de PvdA niet meer gebrui-
ken en zoeken ze steun bij de op één na 
grootste verliezer, de ChristenUnie en de 
SGP en waren ze zelfs bereid een coalitie 
met de PVV te onderzoeken. Ik vond het bij-

na jammer dat ik geen lid was van het 
CDA, zo graag wilde ik iets doen. Mijn lid-
maatschap opzeggen bijvoorbeeld. Ik was 
al voorstander van opheffen van de pro-
vincies, het begint nu bijna een vurige 
wens te worden. U begrijpt al dat mijn ka-
ter nog steeds niet voorbij is. 
Laten we maar terugkeren naar Zwartewa-
terland. Onze fractie is van voorzitter ge-
wisseld. Jannet doet een stapje terug en 
dat is jammer, maar het is wel ontzettend 
moedig van haar dat ze tijdig heeft onder-
kend dat het even te veel dreigde te wor-
den en dat ze niet gewacht heeft tot het 
mis zou gaan. Astrid neemt het over en dat 
is mooi. Mooi dat ze de uitdaging aangaat 
en ik heb er geen enkele twijfel over dat ze 
het kan. De fractie bewijst hiermee dat ze 
op volwassen wijze met dit soort zaken om 
kan gaan en toont duidelijk over voldoen-
de veerkracht te beschikken. En die veer-
kracht gaan we de komende tijd nog hard 
nodig hebben. Om tot een goed besluit 
over het centrum van Genemuiden te ko-
men bijvoorbeeld en over de toekomst van 
het voormalige gemeentehuis in het bij-
zonder. Maar ook om de juiste keuzes te 
maken waar het gaat om het besteden van 
onze steeds krapper wordende budget-
ten. Oftewel bezuinigen. De eerste stap-
pen zijn al gezet, maar we zijn er nog lang 
niet. Het zou zo nog maar eens een hete zo-
mer kunnen worden. 

Lucas Boshove

Spreekuur fractie en wethouder
Iedere maand in Linksaf, voorafgaand aan de schaduwfractie. 

Zie voor datum de voorzijde van het Vuistje
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