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Data om niet te vergeten:

Maandag 12 mei 19.30 uur: schaduwfractie (Linksaf)

Maandag 12 mei 20:00 uur: Ledenvergadering (Linksaf)

Woensdag 14 mei 20:00uur: Openbaar debat over Europese 
verkiezingen, de Caroussel te Ommen

Donderdag 15 mei 19:30 uur: Raadsvergadering

Donderdag 22 mei: Europese Verkiezingen

Maandag 2 juni 19.30 uur: schaduwfractie (gemeentehuis)

Donderdag 5 juni 17:00 uur: Raadsvergadering (jaarrekening)
 
Donderdag 19 juni 19:30 uur: Raadsvergadering 

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 9 JUNI 2014
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Ook actief op Facebook? 

Like dan PvdAZwartewaterland

Het jaar 2014 is voor de PvdA afdeling 
Zwartewaterland een jaar van wisselingen 
van de wacht. Lucas is al weer even wet-
houder af en is aan het wennen aan zijn 
nieuwe rol als ambteloos burger. Aang-
ezien de PvdA nu niet in het nieuwe colle-
ge van B&W zit, rest ons niets anders dan 
de rol van oppositiepartij, waar je vaak ge-
lijk hebt, maar het zelden krijgt. Jannet 
heeft geschiedenis geschreven in Zwarte-
waterland door de uitdaging aan te gaan 
in 2010 als eerste vrouwelijke lijsttrekker 
ooit, uiteraard voor de PvdA. Jannet Hoen-
tjen heeft na twee periodes in de raad, 
aangegeven niet te willen terugkeren in de 
gemeenteraad en zo wil ze ruimte bieden 
voor aanstormend talent. 

Henk van Schaik heeft in zijn politieke le-
ven bijna alle mogelijke rollen gespeeld in 
de lokale politiek. Begonnen als raadslid, 
fractievoorzitter, wethouder, locoburge-
meester en zelf een periode als waarne-
mend burgemeester. Een aantal jaren gele-
den is Henk gevraagd om als bestuurslid 
toe te treden tot het bestuur van de PvdA 
afdeling Zwartewaterland, iets wat hij met 
hoofd, hand en hart heeft gedaan. Ook 
Henk maakt graag ruimte voor de jonge 
garde, mede omdat hij er alle vertrouwen 
in heeft. Ikzelf zal ook terugtreden uit het 
PvdA-bestuur, omdat andere nevenactivi-
teiten mijn aandacht vragen. Bij verande-
ringen is het tempo niet zo belangrijk, als 

de richting maar goed is. Dat geldt ook bin-
nen onze afdeling. Het zittende bestuur 
van de PvdA heeft een mooie mix gevon-
den van mensen met bewezen diensten en 
mensen met frisse ideeën die popelen om 
aan de slag te gaan binnen het bestuur. 
Harrie Rietman is voor het PvdA-bestuur 
beschikbaar voor de rol van voorzitter. 
Yvonne Ariessen wil de taak van secretaris 
van het bestuur op zich nemen. Ria Groot-
oonk treedt reglementair af, maar is wel 
herkiesbaar voor het penningmeester-
schap van de PvdA. Verder zijn Greet Gene-
raal, Arnold Pascal, Jos van Dalfsen en Bert 
Rorije verkiesbaar als algemene PvdA-
bestuursleden. Het bestuur is blij met deze 
bestuurskandidaten. 

Mochten er echter toch nog andere men-
sen zijn die zich voor een PvdA- bestuurs-
functie beschikbaat willen stellen, dan kan 
dat tot uiterlijk zaterdag 10 mei doen door 
zich per email te melden bij een van de zit-
tende PvdA-bestuursleden. Uiteindelijk 
gaat het ook hier zoals bij bijna alles, de le-
den hebben het laatste woord en zullen 
zich op de ledenvergadering van 12 mei 
aanstaande hierover mogen uitspreken. 
Wie zwijgt stemt toe. Overigens nog wel 
met deze wijsheid als uitsmijter: “Van alle 
mensen die niets te zeggen hebben, zijn zij 
die dat zwijgend doen mij het allerliefst.”

Jan Haverkate

Wisselingen van de wacht.



Ledenvergadering 11 april 2014, 
gebouw Linksaf om 20.00 uur

Aanwezig: 
Henk, Henk, Ria, Lucas, Klaas, Astrid, Har-
rie, Pascal, Bert, Greet, Evert en Yvonne

Opening: 
Henk van Schaik

Ingekomen stukken: 
Brief van Staphorst over de buren. 
Het gaat om burenoverleg met de Ge-
meente Steenwijkerland, Westerveld, Mep-
pel, Staphorst en Zwartewaterland.
Klaas en Astrid gaan naar het eerste over-
leg. Verder gaan we ook al naar het regio 
overleg.

Nieuw college en programma
Reactie volgt na de raadsvergadering don-
derdag over de coalitie, Zwembaden, jong-
erenwerk en bibliotheken, Ijsseldelta, 
grachtenplan Hasselt Astrid maakt vlam-
mend/inhoudelijk betoog voor de raad en 
persbericht.

Raadsvergadering:
De bezuinigingen
* Centrumplan Genemuiden geheimhou-
ding havenplan waarom niet openbaar?
Uitgaven nut en noodzaak afwegen
* Hasselt Grachtenplan: geld inzetten voor 
iets anders Centrumplanniet volledig uit-
gevoerd door het werken in fases, restau-
ratieplan wachten? kijken naar te beste-
den geld.

Notulen Ledenvergadering 11 april 2014

Agenda voor de PvdA-ledenvergade-
ring op maandag 12 mei om 20.00 uur 
in gebouw Linksaf te Hasselt.

1)  Opening
2)  Vaststellen van de agenda
3)  Ingekomen stukken en mededeling-

en
4)  Verslag van de vorige ledenvergade-

ring
5)  Nieuws uit de fractie
6)  Bestuursverkiezing
  Kandidaat voorzitter: Harrie Rietman
  Kandidaat secretaris: Yvonne Aries-

sen
  Kandidaat penningmeester: Ria 

Grootoonk (aftredend en herkies-
baar)

  Kandidaat leden: Jos van Dalfsen (af-
tredend en herkiesbaar), Greet Gene-
raal, Pascal Arnold en Bert Rorije

  Mochten er nog andere leden zich 
voor een bestuursfunctie beschik-
baar willen stellen, dan kan dat tot 
uiterlijk zaterdag 10 mei doen door 
zich te melden bij een van de zitten-
de PvdA-bestuursleden.

7)  Afgevaardigden naar diverse PvdA-
overleggen/bijeenkomsten

8)  Afscheid van Jannet Hoentjes uit de 
fractie

9)  Afscheid van Henk van Schaik en Jan 
Haverkate uit het bestuur

10) Europese verkiezingen
11) Rondvraag
12) Sluiting

PvdA-ledenvergadering maandag 12 mei



Centrumplan Genemuiden: financien uit-
zoeken. 

Voor de grote uitgaven geldt heroverwe-
gen en onderscheid maken, je verdient het 
geld niet zomaar terug. Het geld zou ook 
naar de reserves kunnen gaan.
Bedrijven een impuls geven, lokale starter-
slening kan ook een optie zijn.

Overschot 
Klaas gaat op het centrumplan reageren, 
gaat de gemeente tekorten bijbetalen?

Actieplan wijkbezoeken:
Ria doet de volgende suggestie, de scha-
duwfractie pakt het actieplan op.
De komende tijd gaan we twee punten op-
pakken om ons sterk voor te maken.
suggesties naar Astrid mailen.

De volgende vergadering is op maan-
dag 12 mei 2014 in Gebouw Linksaf.
Ledenvergadering 19.30
Aaneensluitend Schaduwfractie
Voorlopige agenda:
* bestuursverkiezingen
* afscheid Jannet
* wijkbezoeken

Rondvraag:
Evert: wil graag minder geld naar het ko-
ningshuis, 800.000 is te veel. Balkenende-
norm komt ter sprake. Hier zijn al kamer-
vragen over gesteld door de PvdA.
Verder zit Tieme Jans nog op antwoord te 
wachten over de brug in Hasselt. Klaas rea-
geert indien nodig.
Harrie: Wat zijn de beweegredenen ge-
weest om niet met ons als PvdA in zee te 
gaan.
Astrid antwoord dat CDA en CU ons heb-
ben laten vallen. Voor de verkiezigen wa-
ren ze nog enthousiast om met ons in de 
raad te zitten.

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



Maarten van der Haar is op 29 april 
2014 overleden op de leeftijd van 76 
jaar; ome Maarten, zoals onze kinderen 
hem noemden. 

Maarten kwam als raadslid in de gemeen-
teraad van Genemuiden in het midden van 
de zeventiger jaren van de vorige eeuw als 
opvolger van zijn neef, eveneens Maarten 
van der Haar, die in het harnas stierf; ong-
eveer tegelijkertijd werd ik om dezelfde re-
den voorzitter van de afdeling Genemui-
den. Maarten zette daarmee de roemruch-
te familietraditie voort die eigenlijk al be-
gon toen zijn opa en oma Van der Haar in 
het begin van de vorige eeuw de afdeling 
Genemuiden van de SDAP oprichtten. 
Toen Maarten in de gemeenteraad zitting 
nam was zijn roem hem al vooruit gesneld 
als gevolg van zeer verhitte discussies die 
hij bijvoorbeeld voerde met Hans Wiegel 
van de VVD of daarvoor nog met Hendrik 
Koekoek van de Boerenpartij. Veelal be-
gonnen die confrontaties verfijnd, “op de 
floret” zoals Maarten dat zelf ooit eens ty-
peerde. Maar Maarten was ook bepaald 
niet te beroerd om de botte bijl te hante-
ren als zijn tegenstrever stupiditeiten 
meende te moeten debiteren. Hij haalde 
daarmee zelfs de Haagse Post als “de 
marktkoopman Van der H.”. Ooit was ik 
met Maarten in Kampen in een zaal vol the-
ologen alwaar hij het debat aanging met 
Ria Beckers, de aanvoerster destijds van de 
PPR, een zeer intelligente politica. Maar-
ten “won” het debat glansrijk via een mes-
scherp en zeer actueel slotpleidooi, het-
geen hem, tot zijn eigen verbazing op een 
klaterend applaus kwam te staan van de 
theologen. Een beetje verlegen veront-
schuldigde hij zich tegenover Ria Beckers; 
het was hem eigenlijk alleen maar te doen 
om het aan de dag stellen van de inconsis-
tentie in de redenatie van Ria Beckers.

Toe ik in 1978 ook in de gemeenteraad 
kwam was Maarten, samen met Eef Been 
mijn leermeester. Als ik het voor mezelf 
moet beschrijven dan was Eef meer een 
man van Troelstra en later ook wel van 
Drees, een SDAP-er dus. Maarten daaren-
tegen associeerde ik veel meer met Dome-
la Nieuwenhuis; en misschien wel daarom 
was hij voor mij de “harde” leermeester. 
Hij was weliswaar geen anarchist maar hij 
bezat wel een ongelooflijk sterk ontwik-
keld rechtvaardigheidsgevoel. En neem 
van mij aan dat daar niet al te veel tegenin 
te brengen viel. Iedere vrijdagmiddag be-
spraken we de wereld in het algemeen en 
Genemuiden in het bijzonder bij Eef thuis. 
In iets wat op rollenspellen leek bereidden 
we de raadsvergaderingen voor en kon 
Maarten ongelooflijk genieten van situa-
ties die zich letterlijk in derde en soms zelfs 
vierde vergadertermijn voltrokken op een 
manier die we allang “nagespeeld” had-
den. Bij tijd en wijle voorspelde hij zelfs, 
veelal op een juiste manier de krantenkop-
pen die onze inbreng op zou leveren. 

Het rechtvaardigheidsgevoel van Maarten 
was er ook de oorzaak van dat hij een tijd-
lang om zeer begrijpelijke redenen gebro-
ken heeft met de PvdA; dit was ten tijde 
van de kabinetten Kok in de negentiger ja-
ren. Het karakteriseerde hem voor de volle 
honderd procent dat hij het ook op kon 
brengen om zich weer opnieuw als lid aan 
te melden toen hij tot de conclusie was ge-
komen dat de ontwikkelingen daartoe aan-
leiding gaven.

Zelden heb ik iemand ontmoet met zo'n 
ongelooflijke, haast encyclopedische ken-
nis op allerlei terreinen, ook op terreinen 
die voor het openbaar bestuur relevant 
zijn. Ik heb op die kennis een zeer groot be-
roep mogen doen; ik ben Maarten daar-

In memoriam Maarten van der Haar



voor zeer dankbaar. Het is verbijsterend 
dat die, door zelfontplooiing opgebouw-
de kennis zo “ontoegankelijk” kan wor-
den. Dat was het lot dat Maarten de laat-
ste jaren beschoren was. 

De sociaaldemocratie in Zwartewaterland 
verliest een groot medestander. Voor de 

achterblijvende familie van Maarten is het 
verlies vele malen zwaarder; we wensen 
hen vanaf deze plaats sterkte toe bij het 
verwerken daarvan.

Genemuiden, 29 april 2014

Tiem van Dalfsen

Zoals jullie wellicht allemaal weten is Lucas 
momenteel in Amsterdam in het zieken-
huis voor zijn stamceltransplantatie. Het 
worden spannende tijden en dan is een 
kaartje van verre vrienden altijd een mooi 
gebaar.

Jan Haverkate

Zijn adres in VU Medisch Centrum:

  De Boelelaan 1117
  1081 HV Amsterdam
  Afdeling 3B kamer 24 
 
(Voor mensen die van plan zijn om Lucas 
persoonlijk te gaan bezoeken een dring-
end advies: op de kamer van Lucas mo-
gen geen bloemen en/of planten naar 
binnen)

Lucas Boshove in Amsterdam



Net iets meer dan een maand na de verkie-
zingen, is er een nieuwe coalitie en een 
nieuw college in Zwartewaterland. Het eer-
ste van de provincie Overijssel nog wel. 
Haastige spoed is zelden goed en dat zou-
den we ook voor dit college kunnen zeg-
gen. De grootste uitdaging de komende ja-
ren ligt, zover waren alle partijen het vóór 
de verkiezingen wel eens, op het sociaal 
domein. Met de komst van de jeugdzorg, 
delen van de AWBZ en de invoering van de 
participatiewet zal de gemeente haar han-
den hier meer dan vol aan hebben. 
En, wat zagen we tot onze stomme verba-
zing… drie wethouders die l allen ervaring 
in de ruimtelijke hoek hebben, en geen 
enkele op het sociaal domein. De eerste be-
antwoording van de nieuwe wethouders 
op vragen over dit terrein was ook al niet 
veelbelovend. Kortom een ontwikkeling 
die grote zorgen baart. De nieuwe coalitie 
heeft op zich genomen om voor de zomer-
vakantie met een nieuw plan van aanpak 
voor alle drie transities te komen. En dat, 
terwijl er gewoon keihard doorgewerkt 
moet worden om de zaken per 1 januari 
2015 voor elkaar te krijgen. Hoe dit gaat 
uitpakken? We maken ons grote zorgen.
Deze zorgen zijn bepaald niet minder ge-
worden na het lezen van het coalitie ak-

Vanuit de fractie: 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid

koord en de eerste daden van het nieuwe 
college. Samen werken met de burgers, or-
ganisaties en instellingen uit de gemeen-
schap zelf staat daar in, maar tot nu toe 
zijn vooral maatschappelijke initiatieven 
vakkundig de nek om gedraaid. Het op-
nieuw subsidiëren van de professionele or-
ganisatie marketing oost, met het gelijktij-
dig afbreken van het door vrijwilligers ge-
dragen TIP is geen idee dat op onze steun 
kan rekenen. 

Ook op het gebied van preventie breekt dit 
college eerder af, dan dat het opbouwt. 
Ook de bibliotheek en de zwembaden kun-
nen een grote bezuiniging verwachten; 
een zorgelijke ontwikkeling.

Wat gaan wij als PvdA fractie hieraan 
doen? Tja, onze invloed vanuit de opposi-
tie is natuurlijk beperkt. De nieuwe coalitie 
is wat dat betreft ook volstrekt duidelijk ge-
weest en heeft op geen enkele wijze onze 
mening of steun gevraagd. Toch blijven we 
actief, gaan we alternatieven aandragen 
waar mogelijk en zijn we positief én kri-
tisch op voorstellen vanuit deze coalitie. 

Een ander geluid…. ‘t is niet altijd beter, 
maar we zullen het er mee moeten doen.

Ook actief op Twitter? 
Volg dan PvdAZwartewaterland op Twitter 

en retweet eens een Tweet



Rond de eeuwwende bracht een internet-
vriendschap van één onzer zonen ons in de 
zomervakantie in midden Zweden, zo'n 
200 kilometer beneden de poolcirkel. Dat 
beviel zo goed dat we er ook nog de va-
kantie van het jaar daarop aan gewaagd 
hebben. De internetvriendschap bracht 
met zich mee dat het Zweedse vriendje 
naar zijn ouders de wens uitsprak om ons 
in Nederland te bezoeken. Het antwoord 
van de ouders was: “zodra jij 18 jaar bent 
mag jij van ons naar Nederland”. En geloof 
het of niet, op een donderdag werd hij 18 
en op de daaropvolgende vrijdag hebben 
we hem van Schiphol gehaald.

Zijn verblijf in Nederland was een succes. 
Na een paar dagen vroeg ik hem wat hem 
het meest opviel in Nederland. Zijn obser-
vaties waren zeer opmerkelijk onder ande-
re uitmondend in de vraag hoe het nou 
toch mogelijk is dat Zweden zo groot is en 
dat de kerken daarentegen zo klein zijn en 
dat dit in Nederland precies andersom is. 
Nou is daar heel goed antwoord op te ge-
ven, maar voor een achttienjarige Zweed-
se jongeling is dit toch een verrassende 
waarneming. Het vraagstuk hield hem da-
nig bezig gelet op de vele foto's die hij ge-
maakt heeft van de kerk in aanbouw van 
de Gereformeerde Gemeente in Genemui-
den; “de kerke van de klup dus”, om het 
maar eens in de Gellemuniger tale Ka-
naäns te zeggen.

Deze kerk die in 2003 gebouwd is bevat 
1800 zitplaatsen en staat daarmee op plek 
nummer 12 in Nederland. De nieuwe kerk 
(2013) van de Hersteld Hervormden, ook 
in Genemuiden, telt 1320 zitplaatsen en 
bezet daarmee plek nummer 39. Wat dat 
betreft spreekt Genemuiden een geducht 
woordje mee, niet de absolute top, maar 
wel een belangrijk speler in de regionen 

net onder die top. Wat dat betreft valt er 
een vergelijking met Sportclub Genemui-
den te maken.

Ook de motorclubs in Nederland hebben 
riante behuizingen, ook die van Genemui-
den. Nou wil ik natuurlijk de Genemuider 
Motorclub absoluut niet vergelijken met 
de Hells Angels, Satudaran, Bandidos of 
hoe al die afschrikwekkende clubs ook mo-
gen heten. Zonder dat ik er echter studie 
naar heb gedaan durf ik voor mijn reke-
ning te nemen dat de huisvesting van de 
Motorclub Genemuiden tot de meest ver-
beeldingsvolle clubgebouwen in Neder-
land hoort; al was het maar vanwege de 
herkomst van het gebouw: …. helemaal 
uit Rusland! Met behulp van de motorbi-
ker van Nederland, mijn goede vriend Max 
Middelbosch, hebben ze dit huzarenstukje 
zo rond 2006 weten te fiksen. En dat dit 
niet zonder slag of stoot is gegaan heb ik 
in Raalte meermalen kunnen optekenen 
uit de mond van Max. Één voorval wil ik u 
niet onthouden.

Een jaar of acht terug waren we met vrien-
den in de buurt van Raalte. Die vrienden 
hadden Max nimmer ontmoet maar had-
den zich van hem al wel een goed beeld 
kunnen vormen uit mijn verhalen. Om in-
druk te maken nodigde ik ze uit voor een 
kop koffie bij Max, liefst tussen zijn oude 
Harley's en Indians in zijn American Motor-
cycle Museum. We troffen het geweldig 
…. Max trok me naar binnen, in een zeer 
aanstekelijke lachbui: “Tiem, ik moet je 
wat vertellen, ik heb zoiets leuks mee ge-
maakt en er is niemand die het begrijpt, 
maar jij wel!” Wat we toen van Max te ho-
ren kregen was een geweldig verhaal over 
de bouw van het Russische motorhome in 
Genemuiden en alle ellende die dat met 
zich mee bracht voordat het eenmaal zo-

Hoe groter, hoe kleiner … en omgekeerd!



ver was. Na maanden ploeteren, telefone-
ren, corresponderen, wachten, smeken en 
wat dies meer zij komt er ineens een tele-
foontje vanuit Genemuiden en wel vanaf 
de Hasselterdijk. Een Genemuidenaar 
fietst op de Hasselterdijk en wordt staande 
gehouden door een vreemde snoeshaan 
die een volstrekt onbegrijpelijk taaltje 
spreekt. De Genemuidenaar wordt mee-
getroond naar de vrachtwagen van de 
vreemdeling en onderzoek van hem wijst 
uit dat het een Rus moet zijn. De vrachtwa-
gen is barstensvol geladen met houten bal-
ken en planken. De Genemuidenaar weet 
niet wat hij ermee aan moet. Uiteindelijk 
krijgt hij een pakket papier in handen ge-
drukt, voorzien van indrukwekkende stem-
pels waarin hij een telefoonnummer 
meent te ontwaren. Gelukkig heeft hij een 
telefoon bij zich en belt in arren moede 
maar dat telefoonnummer.

Tot zijn stomme verbazing krijgt hij ook 
nog iemand aan de lijn ook …. de hem vol-
strekt onbekende Max Middelbosch.
Uiteindelijk valt bij Max het kwartje: het 
motorhome is gearriveerd! Max probeert 
de Genemuidenaar duidelijk te maken dat 
al dat hout voor de club is; uiteindelijk be-
staat er voor Max maar één club en dat is 
de motorclub.
Edoch, ook voor de Genemuidenaar be-
staat er maar één klup en dat is de kerk van 
de Gereformeerde Gemeente in Genemui-
den.
Totaal in verwarring en hakkelend weet de 
Genemuidenaar naar Max uit te brengen: 
“mer …. de klup hef toch net een ni'je ker-
ke ….!?”

Genemuiden, 28-04-2014

Tiem van Dalfsen

Op 14 mei is er in de Carrousel te Ommen 
een openbaar debat met Statenlid Dick 
Buursink over de komende Europese ver-
kiezing op 22 mei.
 
Met de PvdA Europa in! Hoe zit het nu pre-
cies met dat 'grote' Europa? Waarom is on-
ze stem van zoveel waarde? Voor Neder-
land? Voor ons als burger zijnde? Veel vra-
gen, maar je krijgt er zelden een duidelijk 
antwoord op.

Als gast is voor deze avond Statenlid Dick 
Buursink uitgenodigd om samen met de 
aanwezigen deze, en vele andere vragen 
te bespreken. Ook op vragen van de be-
zoekers word ingegaan  om zo tot een wel-
overwogen stem keuze in het stemhokje 
te  kunnen komen op 22 Mei.

Deze gelegenheid wilden wij niet voorbij 
laten gaan zonder dit belangrijke onder-
werp aan de orde te stellen. I.v.m kof-
fie/thee zou het geweldig zijn om vooraf 
een opgave van de bezoekers te krijgen. U 
kunt bellen of mailen naar;

 
Mevr: TH W.M van Schaik
tel 0529-455037

Dick Buursink over Europa
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  Prinsenstraat 49,8061 ZB Hasselt 038-3856090 / 06-28837754

        

Vuistje

Redactie   Ria Grootoonk  zwartewaterland.pvda@gmail.com

Opmaak/print Platel Grafimedia         06-10667077 / info@platel.nl

Bankrekeningnummer 

  PvdA afd.  Zwartewaterland:  Rabobank:  NL84RABO 01515 34659

Website, social media en e-mail adres 

  Website:   www.zwartewaterland.pvda.nl

  twitter:   @PvdAZwartewater

  facebook:   PvdAZwartewaterland

  Centraal mailadres: zwartewaterland.pvda@gmail.com 
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