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Data om niet te vergeten:

Maandag 11 februari
Vergaderen met de fractie, 20.00 uur

Donderdag 14 februari
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Woensdag 20 februari 
van 13.00 tot 15.15 uur 
Gratis zwemmen in het zwembad van Genemuiden 

Maandag 25 februari
Ombudsteam PvdA 19.30 uur, Linksaf

Donderdag 28 februari
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Donderdag 14 maart
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Zaterdag 16 maart 
NLdoet. Vrijwilligersdag
zaterdag(morgen) samen als vrijwilligers aan de slag

Dinsdag 26 maart
Ledenvergadering, 20.00 uuur, Links Af

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 4 MAART 2013
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 
maart 2013, samen met duizenden organi-
saties in het land, NLdoet; de grootste vrij-
willigersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwillige inzet in de spotlights en stimu-
leert iedereen om een dag(deel) de handen 
uit de mouwen te steken. Vrijwilligers zijn 
het kloppend hart van vele sociale initiatie-
ven. Het Oranje Fonds laat daarom met 
NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers 
voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt 
NLdoet bij aan een goed imago van het vrij-
willigerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe 
leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Vorige editie 
van NLdoet waren 300.000 Nederlanders 
actief bij bijna 7.000 klussen, een record-
aantal. En dit keer willen ze nog veel meer 
mensen op de been krijgen.

Nldoet en de PvdA doet graag mee

Ook de PvdA afdeling Zwartewaterland 
heeft in het verleden al meerdere keren 
meegedaan aan NLdoet (of zoals het vroe-
ger heette Make A Difference Day, MADD). 
We hebben ooit geholpen bij het project In 
Balans, we hebben eens zwerfvuil opge-
ruimd in Hasselt en er zijn pannenkoeken 
gebakken voor bejaarden in verzorgingste-
huis De Meenthe te Genemuiden. Op zater-
dag 16 maart gaat de afdeling Zwartewa-
terland van de PvdA meehelpen bij Staats 
Bosbeheer in Hasselt. De PvdA afdeling 
Zwartewaterland nodigt u graag uit om te 
komen helpen bij NLdoet editie 2013. Op 
de website van de PvdA Zwartewaterland 
( ) kunt u www.zwartewaterland.pvda.nl
binnenkort lezen waar en hoe laat u zich 
kunt melden op 16 maart om mee te hel-
pen. De PvdA is op NLdoet in goed gezel-
schap, want ook koningin Beatrix c.s. on-
dersteunt dit waardevolle initiatief door 
ook als vrijwilliger te helpen, vast en zeker 
ook nadat Beatrix binnenkort echt met pen-
sioen is gegaan. Kortom, dit is een prachti-
ge kans om een keer praktisch te helpen en 
het verschil te maken. Ooit schreef Kenneth 
Renfrum: “De geur blijft in de hand van de-
gene die de roos geeft.” De PvdA gaat dit 
keer eens geen rozen uitdelen, maar bij 
Staat Bosbeheer in de natuur arbeiden in 
het zweet des aanschijns. Een vleugje ro-
zengeur met een beetje lui zweet, een 
mooie mix van groen en links.

Jan Haverkate

Actief op internet? En actief op Twitter? 
Word dan ook volger van PvdA Zwartewaterland



het oude Gemeentehuis”. Ik had het zo ge-
hoopt, een dependance in Genemuiden. 
Het openbaar vervoer naar buiten Gene-
muiden is er ook niet op vooruitgegaan. 
Of “PvdA onderzoekt mogelijkheden voor 
schoolbussen”. Dit zijn onderwerpen wat 
bij de jeugd leeft. En ook al kan niet alles 
worden gerealiseerd, je hebt er dan wel 
aan gewerkt.

De PvdA spetterfeesten waren denk ik wel 
een goed idee. Je bereikt dan niet alleen de 
kinderen, maar ook de jonge ouders en 
misschien toekomstige leden. Het ombus 
team vind ik ook een goed initiatief. Een 
politiek café voor jongeren? 

Ik zei het al, een hele lastige vraag.

Matthijs Winters

De vraag van Astrid Dijkstra aan Mat-
thijs, ons jongste pvda-lid: “Hoe krijgen 
we meer jongeren binnen onze ge-
meente betrokken bij de Pvda?" 

Een lastige vraag. Wanneer ik kijk naar 
mijn leeftijdgenoten kijk, houdt politiek ze 
wel bezig, maar zijn hobby's en vrienden 
op dit moment belangrijker. Daarbij ook 
nog de studie en de agenda is al weer vol. 
We voeren zeker politieke discussies, maar 
over een politieke carrière heb ik nog nie-
mand gehoord. Ik denk ook dat het iets is 
wat je vanuit je opvoeding moet meekrij-
gen.

Hoe krijg je de jeugd dan wel betrok-
ken?
Je zal toch continue je gezicht moeten la-
ten zien binnen de Gemeente. Met cam-
pagnes, ideeën etc. in de krant of social me-
dia. Misschien juist met jongeren activitei-
ten meedoen. “PvdA en Keet de Kolk hou-
den voetbaltoernooi om de gelden bij el-
kaar te sprokkelen”. Of “PvdA zet zich in 
voor Voorgezet Openbaar Onderwijs in 

Ik geef de pen door aan…..

……..Corrie Folkersma: “Wat vind jij, als 
"Rode vrouw" wat de PvdA Zwartewater-
land voor standpunt moet hebben ten aan-
zien van bezuinigingen op het gebied van 
kunst, bieb en cultuur. 
Hoe kunnen we met weinig geld op een 
slimme manier het culturele leven in onze 
gemeente stimuleren?” 

Het antwoord lezen we in het volgend 
Vuistje.

Een vraag voor...

Het Vuistje wordt al jarenlang gemaakt. 
Daarmee gaan we door. Diverse bezor-
gers zorgen er voor dat u met enige regel-
maat een Rood exemplaar in de bus krijgt. 
We willen echter met ingang van dit jaar u 
dit Vuistje ook digitaal aanbieden. Waarbij 
u uiteraard de vrijheid hebt deze naar har-
tenlust via u emailadressenbestand verder 
te verspreiden. 
Indien u de mening bent toegedaan dat 
ook op dit gebied alle beetjes helpen, dan 
wilt u misschien in de toekomst alléén een 
digitaal Vuistje. Als dit zo is, stuur dan een 
mailtje naar de redactie.

Lucas Boshove 

Het Vuistje 
gaat digitaal



De eerstvolgende gelegenheid is 
maandag 11 februari.

De bespreekpunten zijn:
- De Toekomstvisie van Zwartewaterland
- De financiële situatie van de gemeente 
    als gevolg van het regeerakkoord
- Industriehaven Genemuiden

Meepraten 
met de fractie

Op … hebben we een ledenvergadering 
waarin ook het verslag van de penning-
meester wordt gepresenteerd. Vorig jaar 
bestond de kascommissie uit Gerda van 
Schaik en Ger Noordhuis. Omdat Gerda 
ook al in 2010 deze rol heeft vervuld, dient 
zij te worden vervangen. Daarom: wie wil 
de kascontrolecommissie weer compleet 
maken? 
Graag even een mailtje naar 
r.grootoonk@gmail.com 

Kascontrole

Ook dit jaar hebben we ons weer voorge-
nomen om in elk vuistje een stukje vanuit 
de fractie te laten verschijnen. Wij zitten 
immers voor en door u in de gemeente-
raad en dan is het goed om ook te vertel-
len waar we mee bezig zijn.

De eerste maand is er evenwel niet veel bij-
zonders te melden. Je kunt voelen dat er 
van alles aan zit te komen, dat er opnieuw 
grote bezuinigingen boven ons hoofd 
hangen, maar duidelijkheid over het hoe 
en wat is er nog niet.  Vooral vanuit Den 
Haag moet er meer duidelijkheid komen 
over hoe de nieuwe taken worden overge-
dragen.  Natuurlijk wordt er al wel ge-
werkt aan de voorbereiding van de grote 
komende zaken die komen gaan – tranisi-
tie jeugdzorg, participatiewet, transitie 
AWBZ, bezuinigingen – maar daadwerke-
lijk kaders stellen en besluiten nemen kan 
pas als er meer bekend is.

Het leidt ook in de gemeenteraad een beet-
je tot een zozo stemming. Op de een of an-
dere manier resulteert dit niet in kortere 
vergaderingen. Sterker nog, de afgelopen 
raad maakten we de tijd goed vol. Een 
groot deel van de avond werd gevuld met 
een uitgebreide bespreking door de ver-
schillende partijen over de vergunning van 
“De Linde”. Een zaak waar de raad hele-
maal niet over gaat…. Maar “De Linde” is 
wél een heel  mooi initiatief waar we als 
PvdA-fractie blij mee zijn en ook een beetje 
trots. Een mooie voorziening voor mensen 
met een beperking midden in onze ge-
meenschap. De moeite waard om eens 
een broodje te gaan eten!

Als fractie hebben we vorige week ook sa-
men met het bestuur voorzichtig een start 
gemaakt met de aanloop naar de verkie-
zingen 2014. Dit jaar is weliswaar nog 
maar net begonnen, maar er moet vanaf 

nu al wel het nodige worden gedaan. Het 
belangrijkste is natuurlijk duidelijk maken 
waar we voor staan. Maar wel net zo be-
langrijk is het vinden van mensen die deze 
boodschap willen uitdragen in de ge-
meenteraad. Heeft u interesse of kent u 
een mogelijk geschikte kandidaat? Laat 
het ons weten!

Uit de fractie



Zondag 20 januari zijn wij ter kerke ge-
weest. Is dat nu zo bijzonder, zult u zich af-
vragen. Ja, voor ons is dat bijzonder. Het 
was ook nog eens in hartje Amsterdam 
aan de Keizersgracht en wel in “Onze Lieve 
Vrouwekerk”, een katholieke kerk dus. Dat 
maakt het nog bijzonderder. Maar het 
wordt echt apart wanneer erbij wordt ver-
meld dat de kerk zowel door de rooms-
katholieken als door de Syrische Kerk (ook 
wel Armeense Christenen genoemd) 
wordt gebruikt. De twee oudste Christelij-
ke religies demonstreren hier waar al die 
versplinterde denominaties in Nederland, 
allemaal afstammelingen, een voorbeeld 
aan kunnen nemen: geen hersteld Gere-
formeerde streken, geen hersteld Her-
vormde nieuwe kerkgebouwen …… “op-
dat wij allen één zijn”!!
“Bijzonder” wordt zelfs “uitzonderlijk” 
wanneer ik u vertel dat we diep onder de 
indruk waren terwijl wij geen woord heb-
ben kunnen verstaan van de gehele dienst; 
deze was namelijk in het Aramees-Syrisch, 
de taal waarvan gezegd wordt dat deze 
door Jezus zelve werd gesproken. Daar-
over straks meer. Allereerst dien ik u te ver-
klaren waarom we daar waren.

We zijn in het gelukkige bezit van een dier-
bare Assyrische vriendin die in het begin 
van de tachtiger jaren met haar familie van-
uit zuid-oost Turkije naar Nederland 
(Twente) is gekomen. Deze Assyriërs heb-
ben uiteindelijk via een mensonterende 
hongerstaking in de Sint Jan van 's-
Hertogenbosch op initiatief van onze Joop 
den Uyl, die toen oppositieleider was, asiel 
gekregen in Nederland. Tot op de dag van 
vandaag is Den Uyl een grootheid in die 
kringen, uitmondend in grote steun aan 
de PvdA vanuit deze orthodox-christelijke 
hoek. Nou bezit deze Armeense kerk een 
klooster in zuid-oost Turkije, Mor Gabriël 
genaamd, dat gezien moet worden als het 

Vaticaan van die kerk. En dat klooster staat 
onder zware druk en dreigt door de Turkse 
“democratie” onteigend te worden om 
daarna te worden vernietigd ….. een 
klooster uit de derde eeuw na Chr. We zul-
len u besparen hoe het allemaal is gegaan, 
maar die vriendin en ik zijn vorig jaar sa-
men naar Frans Timmermans en Nebahat 
Albayrak getogen om deze ervan te over-
tuigen dat ze zich op de schaal van Neder-
land en Europa dienden in te spannen om 
dit te voorkomen.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit met 
veel pressie van onze kant min of meer is 
gelukt; edoch, er is een nieuw kabinet, 
Frans Timmermans is daarin minister van 
Buitenlandse Zaken en in de Tweede Ka-
mer heeft hij een opvolgster, te weten 
Désirée Bonis, in een eerder leven ambas-
sadeur in Syrië. En zij kwam die zondag de 
Assyriërs opzoeken, toespreken en ging 
met hen in discussie …. en of wij daarbij 
weer assistentie wilden verlenen. En na-
tuurlijk wilden we dat.

Wat maakt dit alles nou zo bijzonder? De 
apostel Petrus kwam in 37 na Chr. naar 
Antiochië en stichtte daar dit kerkgenoot-
schap wat dus nog steeds bestaat en daar-
mee is het de oudste Christelijke kerk. Deze 
Syrische Kerk verspreidde zich niet alleen 
over het hele oosten, tot in Indië toe en 
stichtte duizenden kloosters en kerken, 
maar ze namen ook het initiatief voor het 
stichten en organiseren van voortreffelijke 
scholen, die grote geleerden hebben 
voortgebracht. En altijd heeft de Syrische 
Kerk zich bediend van de Aramees-
Syrische taal, in al haar riten en instelling-
en vanaf 37 na Chr. tot heden, de taal die 
Jezus dus sprak. En dat realiseerden wij 
ons die zondag.
Overigens die grote geleerden zorgden 
ook voor uitgebreide “boekstaving” van 
het Aramees, dus nu zo'n 2000 jaar terug. 

HERSTEL VAN DE DICTATUUR 
EENHEID IN ONVERMOGEN



Ter vergelijking, Luther maakte pas het 
Hoogduits, het hedendaagse Duits in 
1521 door in 11 weken het Nieuwe Testa-
ment in het Duits te vertalen. Tot dan toe 
bestond het Duits als geschreven taal nog 
niet echt. Ons hedendaagse Nederlands 
leunt zwaar op het Nederlands van de Sta-
tenvertaling die pas in 1635 na negen jaar 
noeste arbeid van een team van geleerden 
verscheen.
En dat maakte het allemaal nog veel indru-
kwekkender! Over cultuur gesproken….!!

Tijdens de lunch voor een beperkt gezel-
schap hebben we genoeglijk kunnen kou-
ten met onze tafelheer, aartsbisschop Poly-
carpus, die zes jaar lang in het klooster 
Mor Gabriël is klaargestoomd om het bis-
dom Nederland te gaan leiden. Hij is gebo-
ren in 1971; binnen onze PvdA-gelederen 
zou hij nog een “jonkie” zijn. En zo ge-
droeg hij zich ook. 
Intrigerend was de optocht tijdens de 
lunch van Koptische Christenen uit Egyp-
te, vervolgde Christenen uit Noord-Irak, Sy-
rische Christenen, enzovoort. Allemaal 
hadden ze gemeen dat ze door verdrijving 
van de dictatuur, hetzij door de Arabische 
lente, hetzij door de Amerikanen allemaal 
zwaar in de problemen zijn geraakt met 
duizenden slachtoffers als gevolg. Ook die 
zondag werd daarmee duidelijk gemaakt 
dat de Syrische Kerk niet voor niets de moe-
der van de martelaren wordt genoemd. 
Dat is er de oorzaak van dat je die Kerk in 
alle werelddelen kunt aantreffen ….. ver-
strooiing als de vrucht van marteling en 
vervolging. En wat Nederland in het alge-
meen en Désirée Bonis in het bijzonder 
aan programma had dit allemaal te stop-
pen. Het antwoord van Désirée Bonis: de 
PvdA gelooft in de kracht van democratie! 
Het stelde de verdrukten tevreden, ons 
maakte het onrustig.

In het nagesprek met Désirée hebben we 
haar gevraagd om voortaan het “eerlijke 
verhaal” te vertellen door bijvoorbeeld er-
op te wijzen dat Duitsland weliswaar een 
volwassen democratie is maar dat daar 
meer dan dertig jaar over is gedaan met 
miljoenen dodelijke slachtoffers. De Wei-
marrepubliek van 1919 was de eerste stap 
op weg naar democratie. Die weg moet Sy-
rië, Egypte, Irak en al die andere landen 
nog afleggen. De vraag zal zijn of dat in 
het huidige tijdsgewricht ooit zal leiden 
tot een stabiele democratie. Alle Kopten, 
Syriërs, Noord-Irakezen, enzovoort die tij-
dens de lunch zijn voorbijgekomen zijn in 
hun leven maar gebaat bij één ding en dat 
is …… herstel van de dictatuur, de terug-
keer van iemand als Sadam, Moebarak of 
Assad zodat er in ieder geval iemand is die 
voor een redelijke mate van rust en veilig-
heid kan zorgen voor Christelijke minder-
heden in een Moslimomgeving. 
En dat is bepaald geen opwekkende bood-
schap.
En wij als PvdA, en laat staan Nederland en 
Europa, hebben nog geen begin van een 
oplossing die mogelijkerwijs zicht zou kun-
nen bieden op het bereiken van een eind-
station dat “democratie in het Midden-
Oosten” heet. We zouden na moeten denk-
en over de vraag òf we daar überhaupt een 
rol in zouden kunnen spelen en hoe die rol 
er dan uit zou moeten zien.

En daar was Désirée het grondig mee eens.

En zo waren wij allen weer één …… in ons 
onvermogen!

Genemuiden, 28 januari 2013 

Tiem van Dalfsen



In Nederland is de natuur erg versnipperd. 
Natuurterreinen raken hierdoor ge-
ïsoleerd en dat vormt een grote bedrei-
ging voor planten en dieren die steeds min-
der leefruimte hebben en daardoor bij-
voorbeeld moeilijker kunnen voortplan-
ten. Daarom is een plan gemaakt om alle 
natuur in Nederland met elkaar te verbin-
den en zo een netwerk van natuur te ma-
ken, ook wel de Ecologische Hoofdstruc-
tuur genoemd, afgekort EHS.  Jarenlang is 
er hard gewerkt om een netwerk te ma-
ken, maar er missen nog een aantal nood-
zakelijke natuurschakels. Het vorig kabi-
net heeft  bezuinigingen voorgesteld, 
waardoor verbindingen niet gerealiseerd 
worden. Hierdoor vervallen veel noodza-
kelijke natuurschakels en ontstaat een niet 
functionerend netwerk.

Het huidige kabinet van VVD en PvdA 
heeft er voor gekozen om toch de oor-
spronkelijk geplande EHS met robuuste 
verbindingszones te realiseren. Daarvoor 
is 200 miljoen euro per jaar extra uitge-

trokken en tevens is bepaald dat er langer 
over wordt gedaan om dit alles uitvoeren. 
Alle provincies in Nederland zijn hier zeer 
mee verguld, behalve onze provincie Over-
ijssel; die wil vasthouden aan het beleid 
van Bleker en dus wil Overijssel ook stop-
pen met de EHS in 2018. Nou is Overijssel 
de enige provincie waar het CDA nog de 
grootste partij is. Om dat nou te demon-
streren ten koste van kwetsbare planten 
en dieren, daarvoor heb je toch wel erg 
veel fantasie nodig als je zegt “rentmees-
terschap” hoog in je vaandel te hebben.

Organisaties als Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel 
o.a. verzetten zich hier tegen en roepen op 
tot actie. U kunt uw stem laten hoor door 
een Zienswijze in te dienen. Landschap 
Overijssel heeft een voorbeeldbrief ge-
maakt. Zie voor verdere informatie www. 
landschapoverijssel.nl en/of stuur een mail-
tje naar ria.grootoonk@gmail.com

Ria Grootoonk

Oproep tot actiel

Actief op internet? En actief op Twitter? 
Word dan ook volger van PvdA Zwartewaterland



Vertaald: “Jij: heb jij je al ingeschreven als vrijwilliger?“



De laatste raadsvergadering van 2012 en 
de eerste van 2013 kenmerkten zich door 
een korte agenda. Beide vergaderingen 
zouden binnen een uur gedaan moeten 
kunnen zijn geweest. In beide gevallen ge-
beurde dit niet. Ingekomen stukken en vra-
gen voor het vragenhalfuur hielden ons in 
een stevige wurggreep. De raad is baas 
over zijn eigen agenda en daar werd met 
volle overtuiging gebruik van gemaakt. 
Beide vergaderingen leverden mij een ste-
vige confrontatie op met de fractie van de 
Christen Unie. In december was het de op-
heffing van de WWB Raad en in januari de 
vernielingen bij jeugdsoos 'The Box' in Has-
selt. Wat was er aan de hand? Sinds een 
jaar of acht kende de gemeente Zwarte-
waterland een WWB Raad. Een belang-
enorgaan dat gevraagd en ongevraagd 
kan adviseren over zaken aangaande de 
Wet Werk en Bijstand. Zolang de raad be-
stond kende zij een moeizaam bestaan. 
Het bleek moeilijk contact te houden met 
de werkelijke doelgroep en bovendien laat 
de WWB gemeenten weinig beleidsvrij-
heid. Ook de gemeentelijke organisatie en 
de WWB Raad wisten elkaar niet altijd 
even makkelijk te vinden. Frustrerend voor 
diegenen die daar hun energie in steken. Ik 
had er dan ook wel begrip voor dat de 
raad de handdoek in ring gooide. De 
woordvoerder van de CU niet, en al hele-
maal niet dat ik dat wel had. Het leidde tot 
een venijnig debat, waar ik niet met groot 
genoegen op terugkijk. Dan de jeugdsoos 
in Hasselt. Een groep onverlaten heeft ter 
gelegenheid van de jaarwisseling ge-
meend een flinke hoeveelheid, vermoede-
lijk illegaal, vuurwerk tot ontploffing te 
brengen tegen de gevel. Veel ruitschade 
tot gevolg hebbend. We hebben het alle-
maal in de kranten kunnen lezen. Het 
bracht de fractie van de CU er toe hier vra-
gen over te stellen. Een paar vragen over 
de 'aanslag', de mogelijke daders en hoe ze 

zullen worden aangepakt, vooropgesteld 
dat we ze zouden kennen. En veel vragen 
naar aanleiding van. Want is niet zo dat 
het regelmatig een bende is rond het 
Teeuwland? En dat de jongeren zelf ook re-
gelmatig schade aanrichten? Dat er wei-
nig toezicht is? Enzovoort. Ik heb de vra-
gen zo kompleet en eerlijk mogelijk beant-
woord. Het waren niet de door de CU frac-
tie gewenste antwoorden. Grote veront-
waardiging was mijn deel. Nu ben ik de 
laatste die zal beweren dat er nooit iets ge-
beurt in de jeugdsoos en ook niet dat er 
nooit iemand last van de activiteiten heeft. 
Het Teeuwland is een oud gebouw, slecht 
geïsoleerd, en met een gevarieerd gebruik. 
Maar er is nu plotseling niet iets aan de 
hand dat in de afgelopen jaren niet aan de 
hand was. Bovendien is door de gemeente 
Hasselt bewust gekozen voor deze plek en 
is er ook nog eens veel geld in ge-
ïnvesteerd. Dat verander je niet zomaar 
even weer. Om de discussie gaande te hou-
den gaan we dezer dagen met de raadsle-
den die dat willen naar de soos toe. Bes-
tuur van Jong Zwartewaterland er ook bij, 
dat praat waarschijnlijk makkelijker dan in 
zo'n vragenuur. Het leidde nu al tot verve-
lende stukken in de Stentor. Zonder overi-
gens dat de journalist de moeite had geno-
men ook even met mij te spreken. Een zeke-
re Berry Admiraal van de hersteld (?) gere-
formeerde gemeente in Hasselt wist pre-
cies te vertellen wat ik weet en niet weet 
en schroomde ook niet dit in verband te 
brengen met mijn politieke kleur. Ook hij 
heeft niet de moeite genomen contact 
met mij te zoeken. Zal wel een vroeg begin 
van een verkiezingscampagne zijn….. Met 
hersteld gereformeerde streken…..   

Lucas Boshove

Belevenissen van een wethouder  
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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

Ombudsteam PvdA        ombudsteampvdazwartewaterland@gmail.com

  Henk van Schaik  038 - 477 1653

  Frans Koffrie   038 – 477 3200

  Klaas Eenkhoorn  038 – 477 3794   

Linksaf

Afdelingsgebouw Linksaf, Prinsenstraat, Hasselt 

Coördinator Bert Kwakkel

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

       b.kwakkel@hetnet.nl

Vuistje redactie

   Lucas Boshove              zwartewaterland.pvda@gmail.com

  Opmaak redactie, Platel Grafimedia - www.platel.nl - info@platel.nl

  Postbank rekeningnummer van de Afdeling:   301543
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twitter: @PvdAZwartewater


