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Data om niet te vergeten:

Maandag 19 december 
Schaduwfractievergadering om 20.00 uur in Linksaf

Donderdag 22 december 
Raadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Donderdag 12 januari 2012 
Raadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Donderdag 26 januari 2012 
Raadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Maandag 23 januari 2012 
Schaduwfractievergadering om 20.00 uur in Linksaf 
(onder voorbehoud)

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 9 JANUARI
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Na ruim 19 jaar stoppen Tiny en Henk Trinks 
met hun beheer van het gebouw Linksaf. 
Op de ledenvergadering van 29 december 
hebben we daar als rode familie bij stil ge-
staan en Tiny en Henk bedankt voor hun ja-
renlange geweldige betrokkenheid bij Link-
saf. Als gasten van Linksaf werden we altijd 
warm ontvangen: de koffie en thee waren 
lekker warm, in Linksaf was het prettig 
warm en de sfeer was hartverwarmend. 
Het beheer van Linksaf hield voor Tiny en 
Henk veel meer in dan je als bezoeker aan 
de buitenkant direct zag. Als contactper-
soon voor Linksaf vanuit het bestuur, kreeg 
ik en kijkje achter de schermen en ontdekte 
ik hoeveel er bij goed beheer van Linksaf 
komt kijken. Samen hebben Tiny, Henk en 
ik steeds gezocht naar oplossingen voor di-
verse problemen. Er kwam een kraakhelder 
huurcontract. De veiligheid van Linksaf 
werd na de vuurwerkramp in Enschede en 
de cafébrand in Volendam met de nodige 
drang en dwang op het juiste peil gebracht. 
De Partij van de Arbeid deed zijn naam eer 
aan door met veel zelfwerkzaamheid deze 
klussen te klaren. Verder waren er talloze za-
ken die Tiny en Henk veel tijd kostten; de 
contacten met de vele huurders, vandalis-
me door kwajongens uit de buurt, de over-
last door huurders van Linksaf voor de be-
woners van de Prinsenstraat, grote takken 
die bij nacht en ontij van de bomen rondom 
Linksaf braken en op het dak vielen, het ve-
le blad van de bomen wat een paar keer per 
jaar van het dak moest worden geveegd, de 
haperende CV-installatie die het bij voor-
keur begaf in de wintertijd.
Ter gelegenheid van het afscheid van Tiny 
en Henk, heeft de ledenvergadering van de 
PvdA op 29 december uit volle borst de vol-
gende ode gezongen.

De Trinksen.
(op de wijs van het liedje “M'n opa” uit “Ja 
Zuster, nee Zuster”)

Vaak op dinsdagavond wordt er hier geklaver-
jast,
Lachen, kaarten, drinken en af en toe genast.
Dankzij Henk en Tiny, staat de koffie klaar,
Linksaf loopt steeds prima, door dit gouden 
paar.

Refrein:
De Trinksen, de Trinksen, de Trinksen,
in 't hele Hasselt is er niemand zoals zij.
De Trinksen, de Trinksen, de Trinksen,
en niemand is zo aardig als zij.
Het hele Hasselt 
heeft zo gemazzeld,
niemand zo aardig als zij.
Het hele Hasselt 
heeft zo gemazzeld,
niemand zo aardig als zij,
niemand zo aardig als zij,
die fijne Trinksen.

Paar keer in de week heeft ons Linksaf een vol-
le bak,
Gospelgroep en feestjes met koffie en gebak.
Henk en Tiny samen, die doen het grandioos,
Wassen, poetsen plannen en ook al weer zo'n 
poos!

Refrein:

Samen voor de koffie zorgen, samen aan het 
werk,
en zoals we merken, staan ze samen ijzersterk.
Samen op kwajongens letten, samen er op af,
samen aan het strijden, voor ons mooi Linksaf.
Altijd als ze samenwerken, hebben ze plezier,
Henk en Tiny dank je, voor gastvrijheid hier!

Refrein:

De Trinksen



Met moed, beleid en trouw hebben Tiny en 
Henk het jarenlang mogelijk gemaakt, om 
onze afdeling PvdA  nog steeds een eigen 
gebouw te laten hebben, in deze tijd een 
unicum in Nederland. Hierdoor konden 
mensen met een smalle beurs toch een ge-
zellige ruimte huren voor hun feestjes en 
hierdoor werd de kas van de afdeling in de 

loop der jaren extra gevuld, want per slot 
van rekening was er altijd een batig saldo 
bij Linksaf. Petje af voor zoveel betrokken-
heid. Tiny en Henk, bedankt voor jullie vele, 
vele werk en voor de fijne samenwerking.

Jan Haverkate.

Aanwezig: Lucas Boshove, Astrid Dijkstra, 
Janet Hoentje, Tiem van Dalfsen, Harry 
Rietman,Tiny Trinks,Henk Trinks, Klaas 
Eenkhoorn, Evert Eenkhoorn, Jan Haverka-
te (wnd voorzitter), Henk van Schaik (se-
cretaris)
Gasten: Jan van der Meulen en Rienk de 
Jong, regioconsulenten van Gelderland en 
Friesland.en een delegatie van de afdeling 
Zwolle( 8 personen)
Afwezig met kennisgeving: Ria Groot-
oonk.
Locatie: Links af
Aanvang: 20.00 uur.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Zoals 
bekend is Martin Holtermann verhuisd 
naar St Maarten. Jan neemt deze functie 
waar. Martin maakt het overigens uitste-
kend.

Mededelingen
Lucas wijst erop dat op 3 december er een 
voor-cogres plaats vindt in Nijverdal
Verslag van de vorige vergadering
Henk wijst erop dat als gevolg van de func-
tie wisselingen in het bestuur er op dit mo-
ment geen verslag is.

Beheer Links af
De voorzitter spreekt Henk en Tiny Trinks 
toe. Zij hebben aangegeven dat zij per 1 ja-

nuari 2012 stoppen met het beheer van 
Links af , wegens gezondheidsredenen. Zij 
hebben het beheer  dan 19 jaar gedaan.Ti-
ny deed de boekhoudingen Henk het ei-
genlijke beheer.
Onder zijn beheer is Links af aangepast 
aan de strenge veiligheidseisen. Dankzij 
Links af, dus dankzij Henk en Tiny , is de fi-
nanciele positie van de Pvda Zwartewater-
land gezond te noemen.
Wat voor cadeau moest er worden gege-
ven, een etentje? Nee, want Henk moet af-
vallen!
De voorzitter overhandigt het echtpaar 
een cadeau dat van pas komt als er veel be-
wogen moet worden: een PvdA pet, een 
PvdA handdoek en een PvdA paraplu en te-
vens een fruitmand.
Vervolgens wordt het echtpaar Trinks toe-
gezongen met een door de voorzitter ge-
componeerd lied.

Toekomst Links af
De voorzitter legt de vraag voor of Links af 
aangehouden moet worden.
Lucas en Henk van Schaik pleiten voor con-
tinuering Tiem meent dat Links af beter af-
gestoten kan worden. Henk Trinks stelt 
vast dat Links af oneerlijke concurrentie 
van het Teeuwland ondervindt, wegens de 
lage (gesubsidieerde) prijzen aldaar.
Jan van der Meulen deelt mee dat het par-
tijbestuur juist op zoek is naar dergelijke 

Algemene Ledenvergadering 
PVDA Zwartewaterland



onderkomens ter versterking van de regio-
functie.
Uit de stemming blijkt dat het overgrote 
deel van de leden voor continuering van 
de huidige situatie is .
Vervolgens stelt de voorzitter de nieuwe 
beheerder voor: Bert Kwakkel. Bert zegt 
dat verdere introductie niet nodig is: ie-
dereen kent mij.

Evaluatie vergaderstructuur
Astrid stelt vast dat de fractie vrijwel altijd 
alleen vergadert. Lucas stelt vast dat de re-
latie met de achterban weg is, deze verga-
derstructuur werkt niet.
Henk van S merkt op de Raadsagenda ook 
niet uitnodigt om mee te doen.
De voorzitter zegt toe dat dit probleem in 
de bestuursvergadering besproken zal 
worden.

Begroting en werkplan 2012
Beide stukken worden zonder op- of  aan-
merkingen goedgekeurd

Ombudswerk
Jan van der Meulen en Rienk de Jong ge-
ven een toelichting op het ombudswerk.
Dit soort werk, het helpen van mensen, 
heeft al een lange traditie in de PvdA
Er zijn 2 soorten:
Traditioneel – wachten of er mensen ko-
men;
Pro-actief – vragen zoeken (canvassen)
Hier volgen een aantal aandachtspunten:
- het team hoeft niet groot te zijn, 2 per-

sonen is op zich genoeg
- bestuur en fractie moeten er achter 

staan;
- zorg voor een netwerkwerk van relaties, 

die kennis hebben van de betrokken pro-
blematiek

- de leden van het ombudswerk zijn geen 
professionele hulpverleners, vandaar 
dat netwerk;

- maak een vast spreekuur en een vaste lo-
catie bekend;

- op mijnpvdA.nl kunnen problemen en 
oplossingen met andere PvdA-
ombudswerkers worden besproken;

- een cursus gesprekstechniek is nuttig 
om de onderliggende problemen op het 
spoor te komen;

- Jan wil in voorjaar 2012 een dergelijke 
cursus in Linksaf geven voor de Zwolse 
regio. Ook uit Zwolle is hiervoor belang-
stelling.

Hierna beantwoorden Jan en Rienk vragen 
uit de vergadering.
Tot slot bedankt Nico Broersma (Zwolle) 
voor de genoten gastvrijheid.

Rondvraag
Evert stelt 3 vragen over het wegenonder-
houd, woningbouw op het plein in de Wil-
lem Egbertsstraat en de begraaftarieven.

Sluiting
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter 
de vergadering.

Een PvdAlid stelt een vraag aan een an-
der PvdA lid. Dit kan zijn over de reden 
van het PvdA-lidmaatschap, de relatie 
met het huidige werk, het wel of niet af-
komstig zijn uit een rood nest, enzo-
voort. Iedereen kan gevraagd worden, ie-

dere vraag kan gesteld worden. Dit keer 
beantwoordt Ria de vraag over wat zij 
heeft geleerd van haar raadslidschap en 
vraagt zij aan Tiem van Dalfsen hoe het is 
een bijzonder huis in Genemuiden te be-
wonen.  

Ik heb een vraag voor………..



Waar half Nederland het heerlijk avondje aan 
het vieren is, zit een viertal moedige strijders 
bij elkaar in een huiskamer in Hasselt. Fractie-
vergadering, voorbereiding van de raad van 8 
december. Voor de één na laatste keer wor-
stelen wij ons door de dikke bundel. De één 
na laatste keer, want in januari gaat zoveel mo-
gelijk papierloos vergaderd worden.
Een hoop papier, maar niet hele spannende 
plannen deze raadsvergadering. Wel veel ver-
keer en vervoer. Zo moet nu echt een keer de 
winterschade vanuit de afgelopen twee win-
ters worden hersteld. Het gaat hierbij om gro-
te bedragen, maar niets doen leidt tot nog 
meer schade en mogelijk ongelukken. Verder 
het vaststellen van de speerpunten in het ge-
meentelijke verkeer- en vervoerplan. Kent u de 
voorrangsregels goed? Geen zorg, binnenk-
ort hoort u er meer over!
Omdat er niet heel veel te bespreken viel over 

de agenda hebben we met name onze zorgen 
gedeeld over de situatie na 1 januari 2012. Wij 
maken ons best zorgen over hoe bepaalde 
maatregelen gaan uitpakken. Met een zorge-
lijke financiële situatie  en verharding van de 
sociale regelingen gaan veel mensen de pijn 
voelen.  Maatregelen waar we vanuit Zwarte-
waterland niet veel over te vertellen hebben. 
Maar waar we wel de gevolgen van mee zul-
len krijgen.
Op het moment dat u dit Vuistje krijgt, is er 
nog één raadsvergadering dit jaar op 22 de-
cember. Deze keer wel met een interessante 
agenda waaronder het centrumplan Gene-
muiden.  Ook de (financiële) gevolgen van di-
verse maatregelen op het terrein van sociale 
zaken komen aan de orde. Een goede reden 
om eens massaal de schaduwfractie te bezoe-
ken. Op maandag 19 december bent u vanaf 
20.00 uur van harte welkom in Linksaf!

5 december 2011, de fractie vergadert

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



Zoals beloofd hierbij een bijdrage van mij 
aan het Vuistje.
Ik ben nu bijna twee en halve week op het 
eiland Sint Maarten en heb een momentje 
rust om iets te schrijven over mijn eerste in-
drukken.
Als je aan Nederland denk en aan de functie 
die ik vervul als Senior Beleidsmedewerker 
op het departement van Arbeid, dan heb je 
al snel een beeld van grote kantoorgebou-
wen met veel luxe en strakke gezichten. 
Heerlijk hier hebben we niets van dit alles. 
Gelukkig niet zou ik willen zeggen. Op dit 
moment vorm ik samen met nog een vijftal 
andere collega's het hele departement en 
onze kantoorruimte zit ergens in de stad en 
is hooguit twee keer zo groot als Linksaf. O 
ja, dan delen we het ook nog met het de-
partement van Sociale zaken. Het doet me 
denken aan de tijd dat ik begin jaren ne-
gentig begon bij Het CNV en we in een knus-
se bovenwoning kantoor hielden en de 
deur altijd openstand.
Dat is hier dus ook. De deur staat open en 
mensen komen gewoon hunproblemen 
even binnenbrengen al dan niet op af-
spraak. De ministers lopen hier gewoon op 

straat en buiten kantooruren vallen ze echt 
niet op onder de lokale bevolking. Een 
soort Lucas.
Strakke gezichten kom je wel tegen, want 
mensen hebben best hun zorgen. Voor veel 
mensen valt het hier niet mee om het hoofd 
boven water te houden. Toch is er altijd een 
vriendelijkheid bij eigenlijk iedereen. Men-
sen groeten elkaar hier en het maakt niet 
uit of je dan blank bent of van een andere 
kerk. 
Over mijn werkzaamheden zal ik een vol-
gende keer meer vertellen, maar mijn werk-
plek is een warm bad. De uitdagingen zijn 
groot want we moeten heel erg veel van de 
grond opbouwen.
Er zit hier echter wel een groepje kritische 
scherpe creatieve geesten die op kunnen ko-
men voor en beleid kunnen ontwikkelen 
voor Sint Maarten.

Martin Holtermann-Hodge.
10 november 2011

Ps. We hebben nog steeds ons huis te koop 
een de Sikkel 90

Scherpe creatieve geesten

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. 



Kent u de uitdrukking: “Verschil moet er 
zijn”? Je hoort het dominee Gremdaat zo vra-
gen, maar of het antwoord nu wel zo eendui-
dig te geven is? Onlangs organiseerde de Pro-
vincie Overijssel een publieksdag bij Veld-
schuur 'Bid en Werk'. Het was prachtig weer 
die zaterdag, en verder was de organisatie 
ook tot in de puntjes verzorgd, zoals we dat 
van de provincie gewend zijn. De aankondi-
ging besloeg twee complete pagina's Stads-
koerier, kortom, niets was aan het toeval over-
gelaten. Toch bekroop mij een gevoel van ong-
elijkheid, het budget voor deze ene dag over-
treft waarschijnlijk het budget waar organisa-
ties als SCEG, SCAB of SAKZ het een heel jaar 
mee moeten doen. Om over de Veldschuur 
zelf maar niet te spreken, die worden zelfs in 
hun voortbestaan bedreigd. Nou ja, het was 
een prachtig evenement, ik ben er twee keer 
geweest omdat ik tussentijds naar Genemui-
den moest om Sinterklaas welkom te heten 
en Ria is er zelfs de hele dag gebleven. Vooruit 
dan maar, een klein beetje verschil mag er 
zijn. Soms echter zijn de verschillen wel heel 
erg groot. Wat te denken van organisaties die 
zich bezig houden met hulp aan de allerarm-
sten in de wereld, mensen die vandaag niet 
weten of ze morgen wel eten zullen hebben, 
maar die hun directeuren vorstelijk betalen, 
sommigen zelfs boven de Balkenende norm. 
Zoveel verschil binnen dezelfde werksoort? 
Moet dat er zijn? De vraag stellen is hem ook 
haast beantwoorden, en dan heb ik het nog 
niet eens over de echte topinkomens, mensen 
die per uur opstrijken (ik gebruik bewust het 
woord verdienen niet) waar een minimumlo-
ner een hele maand voor moet werken. Zo-

veel verschil? Ja, zoveel verschil. Moet dat er 
zijn? Ik ben het met het kabinet Rutte eens dat 
de beste manier om uit de armoede te komen 
werken is. De manier waarop het kabinet dit 
de komende jaren gaat bevorderen is soms 
wel erg meedogenloos, maar in essentie heb-
ben ze gelijk. Maar of je onder dat werken dan 
ook werken onder het minimumloon moet 
verstaan? Dat minimumloon is er toch niet 
voor niets? En een vetpot is het echt niet. Het 
kabinet heeft daar geen moeite mee. Hoe 
moeilijker mensen in de bijstand het hebben, 
hoe sneller ze bereid zijn aan het werk te 
gaan. Desnoods voor minder dan het mini-
mumloon. We gaan magere jaren tegemoet, 
voor zover we er al niet in zitten, dus het is be-
langrijk en terecht dat hier veel aandacht naar 
uit gaat, al kun je van mening verschillen over 
de manier waarop je bepaalde doelen wilt be-
reiken. Over de grootverdieners, soms zelfs in 
(semi)overheidsdienst, denk maar aan Gerrit 
Zalm, die een kleine miljoen per jaar opstrijkt 
bij staatsbank ABN-AMRO, hoor je het kabinet 
aanzienlijk minder. En ik weet het wel, onze ei-
gen Wouter heeft zijn handtekening onder 
die arbeidsovereenkomst gezet. Schande! En 
dan nog zijn er mensen die vinden dat Zalm 
zich, vergeleken met zijn collega's bij andere 
banken, met een fooi heeft laten afschepen. 
In wat voor wereld zijn we terecht gekomen? 
Enfin, dat soort verschil moet er wat mij be-
treft niet zijn! Het zou er niet mogen zijn! En 
degenen die het betreft zouden zich helemaal 
kapot moeten schamen!   

Lucas Boshove

Belevenissen van een wethouder  



Achter in de jaren 80 van de vorige eeuw 
werd ik raadslid voor de PvdA.  In die jaren 
was ik als  werkende en studerende moeder 
graag betrokken bij allerlei maatschappelijke 
ontwikkelingen. Opgegroeid in de roerige ja-
ren zestig vond ik dat een vanzelfsprekende 
zaak. Om naast je gezin en werk ook bestuur-
lijk bezig te  zijn geeft je een ruimere blik wat 
niet alleen nuttig is maar het leert je ook te re-
lativeren. Zo was ik  o.a.  bestuurslid van de 
bibliotheek, was actief in de Vereniging voor 
Openbaar Onderwijs  en organiseerde V.O.S 
cursussen en natuurlijk lid van de Rooie Vrou-
wen. Toch was raadslid worden zeker geen 
droom van mij. Maar het gebeurde wel en 
hoe !  Het was voor de PvdA een roerige tijd 
met vele spannende en vooral langdurige 
raadsvergaderingen. De fractie  was een ple-
zierige club mensen .  Toch was het voor mij 
een zware klus. Mijn bestuurlijke ervaring 
was steeds gericht geweest op zaken waar ik 
door werk en opleiding behoorlijk in thuis 
was. In de Gemeenteraad word  je gecon-
fronteerd met allerlei zaken waar je lang  niet 
altijd kaas van hebt gegeten. Daarnaast is 
niet alleen je verdiepen in de materie , een 
oordeel vormen, maar vooral ook het politie-

ke spel dat  je moet liggen. In de vier jaar dat 
ik raadslid was heb ik in ieder geval  geleerd 
dat ik hier niet geschikt voor was . Maar het 
heeft mij ook laten zien dat er voor veel pro-
blemen meerdere oplossingen te bedenken 
zijn. Dat politieke tegenstanders  aardige 
mensen  kunnen zijn die ook bezig zijn met 
de samenleving.  Maar bovenal heeft het mij 
geleerd om heel veel waardering te hebben 
voor iedereen die  de moed heeft zitting te 
nemen in de gemeenteraad. Want zij nemen 
de moeite om veel tijd en energie te zetten 
voor belangrijke zaken met vaak tegenstrijdi-
ge belangen. 
Ik wil graag een vraag stellen aan Tiem van 
Dalfsen, omdat ik in mijn huidige werk bij de 
Tuinen van Mien Ruys mij bezig hou met est-
hetische zaken.  De link met Tiem leg ik van-
uit het gegeven dat Tiem, met zijn vrouw 
Geertje, naar mijn idee een prachtig huis in 
Genemuiden heeft gebouwd wat anders is 
dan de overige huizen in zijn omgeving. 
Ik ben benieuwd hoe het voelt een afwijkend 
huis te bewonen en of Tiem  zich daar als 
PvdA-er  voor heeft moeten  verantwoorden. 
 
Ria Brandwagt

Wat heb ik geleerd van het raadslidschap ?

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

Zie voor datum de voorzijde van het Vuistje



Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 9 JANUARI 2012
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





BELANGRIJKE ADRESSEN

www.zwartewaterland.pvda.nl

Afdelingsbestuur

Voorzitter VACATURE

Secretaris Henk van Schaik,  Schrotenweg 1, 8061 PV Hasselt. 038-4771653

E-mailadres secretariaat:                        zwartewaterland.pvda@gmail.com

Penningm. Ria Grootoonk, Gennerdijk 3, 8061 PR Hasselt 038-4771256

Leden Jos van Dalfsen, Pr. Marijkestraat 5, 8281 ZJ Genemuiden 06-1330 8712 

Jan Haverkate, Het Kerspel 25, 8061 BH Hasselt 038-4774366

College van B&W

Wethouder Lucas Boshove, Gennerdijk 3, 8061 PR Hasselt; 038-4771256

Gemeenteraadsfractie

Fractievz. Astrid Dijkstra, Brouwersgracht 8, 8061 GM Hasselt 038-4775515

  a.dijkstra@hotmail.com

Raadslid Klaas Eenkhoorn, Hasselterdijk 10, 8061 RG Hasselt 038-4773794

Jannet Hoentjen-Velding, 

De Moerasorchidee 8, 8064 HN Zwartsluis 038-3867788

Linksaf

Afdelingsgebouw Linksaf, Prinsenstraat, Hasselt 038-4773161

Coördinator

Vuistje redactie

 Lucas Boshove             zwartewaterland.pvda@gmail.com

Opmaak redactie, Platel Grafimedia - www.platel.nl

Postbank rekeningnummer van de Afdeling:  301543

Bert Kwakkel

Prinsenstraat 49,8061 ZB Hasselt 038-3856090 / 06-28837754
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