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Data om niet te vergeten:

Maandag 11 januari: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur gemeentehuis
(graag vooraf aanmelden bij fractie)

Donderdag 15 januari 2015: 
Raadsvergadering, 19:30 uur

Zaterdag 17 januari: 
Wijkbezoek Zwartsluis. 
Verzamelen om 10:00 uur bij Yvonne Ariesen, Moerasorchidee 6

Donderdag 29 januari: 
Raadsvergadering 19:30 uur

Maandag 16 februari: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur gemeentehuis
(graag vooraf aanmelden bij fractie) 

Donderdag 19 februari: 
Raadsvergadering, 19:30 uur

Maandag 9 maart: 
Jaarvergadering én vergadering schaduwfractie, 19:30 uur, Linksaf

Donderdag 12 maart: 
Raadsvergadering, 19:30 uur
 

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG 1 MAART 2015
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





De beste wensen….

We schrijven inmiddels het jaar onzes Heeren 
2015. Ja, hier verraadt zich toch enigszins 
mijn orthodoxe achtergrond, anno Domi-
nus, al is, in het geval van Zwartewaterland 
wellicht anno domini (let op de kleine let-
ter d) meer op zijn plaats. Het college van 
Zwartewaterland, geheel bestaand uit he-
ren, staat namelijk voor een krachttoer. On-
der financieel redelijk dramatische omstan-
digheden moet vorm gegeven worden aan 
grote veranderingen op sociaal gebied. Par-
ticipatiewet, Jeugdzorg, Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning…het zijn niet de minste 
opgaven waarvoor ze gesteld worden en tot 
op heden ben ik er nog niet van overtuigd 
dat deze drie wethouders in staat zullen zijn 
dit proces zodanig vorm te geven dat de 
ouderen en zwakkeren in onze samenleving 
zullen gaan ervaren dat het overhevelen van 
deze zorgtaken naar de gemeente voor hen 
een verbetering ( en niet alleen voor het rijk 
een bezuiniging)zal opleveren. De tijd, het 
jaar 2015, zal het leren…

De periode rond de jaarwisseling is ook 
steeds een tijd van terugblikken; van lijst-
jes en overzichten. In de laatste Stadskoe-
rier van 2014 blikt ook burgemeester Bilder 
terug ( en vooruit). In combinatie met een 
fotocollage schetst dat een beeld van een 
gemeente waar, bij zware tegenwind, toch 
nog wel het nodige gepresteerd wordt. 
Agnieten College, herstructurering Bedrij-
venterrein Zwarte Water, uitbreiding indus-
triehaven, nieuwe supermarkten…, projec-
ten waar de nodige voorbereidingstijd in is 
gaan zitten, maar die nu toch hun beslag 
krijgen. En ook projecten waar we, als PvdA, 
als raadsfractie maar ook al collegepartij, 
volledig mee verantwoordelijk voor zijn. Dat 
geldt zelfs voor de uitbreiding van de in-
dustriehaven te Genemuiden, waar we, om 
toenmalig wethouder Meijer en daarmee de 

coalitie niet te doen vallen, tandenknarsend 
mee hebben ingestemd… 

Ik neem de vrijheid om, net als onze bur-
gemeester, kort terug te kijken op 2014. 
Voor ons, als afdeling Zwartewaterland van 
de Partij van de Arbeid is het belangrijkste 
en tegelijkertijd meest verdrietige wat heeft 
plaatsgevonden in dat jaar het overlijden 
geweest van Lucas. Lucas, die vanaf het 
ontstaan van Zwartewaterland deel heeft 
uitgemaakt van het college en daarvan de 
bindende en drijvende kracht vormde. Lucas 
met zijn nuchterheid, zijn humor en zijn so-
ciale bewogenheid.

Een tweede, maar onvergelijkbare kras, die 
2014 heeft achtergelaten is de verkiezings-
uitslag geweest. Na de gemeenteraadsver-
kiezingen werd onze partij gereduceerd tot 
een tweemansfractie. Direct daar overheen 
kwam ‘het verraad’ van CDA en SGP. Verraad 
lijkt misschien een groot woord, gelet op de 
verkiezingsuitslag, waarbij de confessionele 
partijen met 14 van de 19 raadszetels een 
heel forse meerderheid behaalden. En toch 
verraad… want om zonder enig overleg je 
af te wenden van een partij waarmee je drie 
periodes hebt samengewerkt (CDA) of de 
partij die, nauwelijks een half jaar eerder 
zich het meest heeft ingespannen om, na 
het raadsbreed opzeggen van het vertrou-
wen in de Christen Unie, jou binnen het col-
lege te halen, nu als een baksteen te laten 
vallen, ten gunste van diezelfde Christen 
Unie (SGP), dat voelt als verraad… Afscheid 
nemen van de PvdA als collegepartij was en 
is verdedigbaar; de manier waarop is laf ge-
weest!

Van een andere orde is het afscheid dat 
we hebben genomen van Jan Haverkate, 
onze beminnelijke voorzitter ad interim. 



Jan hoorde inmiddels niet alleen meer bij 
het oude meubilair, hij vormde daarvan het 
pronkstuk, die oude antieke kast die je he-
lemaal niet wilt missen. En zeker niet wilt 
inwisselen voor hip, strak Ikea-gedoe.

En, bijna letterlijk op de valreep, brak onze 
penningmeester op een heel vervelende en 
pijnlijke manier haar pols. Misschien moet 
er eens nagedacht worden over fietsen met 
winterbanden…

Zo bezien is 2014 zeker niet het beste jaar 
geweest uit de geschiedenis van de sociaal-
democratie in onze gemeente. En dat brengt 
me bij het nieuwe jaar, 2015. Het jaar waar-
in we opnieuw naar de stembus mogen, nu 
voor het kiezen van de Provinciale Staten. 
Voor twee leden van onze afdeling, Pascal 

Arnold en Yvonne Ariesen zit er een bijzon-
dere lading aan deze verkiezingen. Zij staan, 
weliswaar veel te laag, op de kandidatenlijst 
en zullen de uitslag daarom ook met meer 
dan gemiddelde belangstelling volgen. Het 
jaar waarin we zullen zien hoe de drie grote 
decentralisaties gaan uitwerken voor onze 
burgers, het jaar waarin Astrid en Klaas zich 
weer mogen laten gelden in de gemeente-
raad. De toon, zoals die de laatste periode is 
gezet, onder meer in een groot krantenar-
tikel, is veelbelovend. Ik wens iedereen die 
mee gaat werken aan een sterker en socialer 
Zwartewaterland (en daar hoef je echt geen 
lid van de Partij van de Arbeid voor te zijn, al 
zou dat wel helpen….) een goed en vooral 
gezond 2015.

Harrie Rietman, voorzitter a.i.



Wijkbezoek

Op zaterdag 17 januari gaan we weer op 
wijkbezoek, dit keer in Zwartsluis. Eerlijk-
heidshalve moet gezegd worden dat we 
meestal wel  moed moeten verzamelen om, 
na een drukweek,  weer te gaan. Toch zijn we 
na afloop, bij de warme soep, weer enthou-
siast. Bewoners staan ons graag te woord. 
We komen niet bij hen aan de deur om ons 
geloof te verkopen, maar we stellen vragen: 
“Hoe bevalt het wonen u in deze wijk.” “Zijn 
er punten waaraan de PvdA wat voor u kan 

doen. “  Simpele vragen waarover vaak een 
fijn gesprek te voeren is.  Maar je krijgt er 
ook een oppepper van als vast te stellen is 
dat menigeen heel tevreden is: over de rust, 
hun huis, het buurtje.  

Ook zin om vrolijk het weekend in te gaan? 
We verzamelen bij Yvonne, Moerasorchidee 
6.

Het bestuur   



Provinciale Statenverkiezingen 

Weliswaar maak ik ‘slechts’ 17 maanden 
deel uit van de PvdA-afdeling Zwartewater-
land, toch heb ik besloten me kandidaat te 
stellen voor de aankomende verkiezingen 
op 18 maart aanstaande voor de Provinci-
ale Staten (PS) van Overijssel. Ik wil graag bij 
deze mijn overwegingen voor dit kandidaat-
schap met jullie delen.

Na Tiem van Dalfsen zijn er geen kandida-
ten meer geweest uit de gemeente Zwar-
tewaterland. Dit betekent gelukkig niet dat 
de PvdA in Zwartewaterland een soort van 
slapend bestaan heeft geleid. Verre van. On-
danks alle commotie rondom de fractie in 
de Tweede Kamer en enkele raadsleden in 
andere gemeenten is het tijd om vooruit te 
kijken en deze negatieve spiraal te doorbre-
ken, te beginnen binnen de PS.

Helaas is er in de achterliggende periode re-
latief minder animo geweest uit de ‘Kop van 
Overijssel’ om zitting te nemen in de PS ten 
opzichte van andere regio’s. Het gevaar ligt 
daarmee op de loer dat deze regio in het 
provinciaal beleid wat op de achtergrond 
dreigt te belanden ten opzichte van Salland 
en Twente. Opname op de kieslijst lijkt me 
een uitgelezen kans om hier wat aan te ver-
anderen; en de ‘Kop van Overijssel’ bestaat 
niet alleen uit Zwolle. Reden 1 voor mijn op-
name op de provinciale lijst.

Het ‘prestige-probleem’ (prestige is alles, 
een sociaal beleid omdat het moet) van de 
gemeente Zwartewaterland speelt helaas 
in meer of mindere mate in alle gemeen-
ten van Overijssel waarmee de leefbaarheid 
van onze totale provincie onder druk komt 
te staan. Tijd dus voor een meer socialer en 
rechtvaardiger Overijssel. Een nobel streven 
lijkt me. Echter, ik heb de indruk dat de fo-
cus in de politiek momenteel teveel ligt op 
de leefbaarheid in alleen sociale zin (zoals 

uitkeringen en ouderenzorg). Zeker in tij-
den van economisch zwaardere tijden en de 
huidige perikelen omtrent het sociale zorg-
stelsel, zoals nu, dreigt de leefbaarheid in 
fysieke zin politiek teveel ondergesneeuwd 
te raken. Vind ik jammer. Volgens weten-
schappelijk onderzoek heeft een fijne woon-
omgeving namelijk een gunstige invloed op 
het welzijn/gezondheid van mensen. Heel 
belangrijk dus. Hier moet Overijssel dus 
wat mee volgens mij (in alle regio’s!). Ik wil 
graag mijn expertise inzetten om dit doel te 
verwezenlijken. Reden 2 voor mijn opname 
op de provinciale lijst.

2015, een nieuw jaar. Het is tijd om voor-
uit te kijken naar toekomst en de partij op 
provinciaal niveau weer sterk(er) te maken. 
Daar zet ik me graag voor in!

Groet, 
Pascal Arnold



ZWARTEWATERLAND IN DE UITVERKOOP ??

Als raadsfractie staan we al vele jaren alleen 
in het beteugelen van de uitgaven, die ook 
nu weer de revue passeren. We proberen de 
andere fracties ervan te doordringen, dat 
we onze financiële positie in de gaten moe-
ten houden, maar helaas is het aan dove 
mansoren. We hebben de afgelopen perio-
de weer veel investeringen voorbij zien gaan 
en het is voor ons onbegrijpelijk dat iedere 
keer weer de raadsvoorstellen ongewijzigd 
worden vastgesteld met alle overdaad aan 
middelen. 

In principe zijn we ook wel van mening, dat 
er iets moet gebeuren, maar het kan wel 
een tandje minder. Waarom moet er bij de 
investeringen op het industrieterrein van 
Hasselt een nieuwe bruggenhoofd worden 
aangelegd en moet er een nieuw fietspad 
komen ? Waarom moeten we in Genemui-
den naast het herinrichten van het gebied 
rondom het oude stadhuis, ook nog het ha-
venplein op de schop nemen ? Allemaal za-
ken, die wat ons betreft kunnen worden uit-
gesteld tot we betere tijden hebben. Alleen 
op deze projecten hadden we eenvoudig € 
1,2 miljoen kunnen bezuinigen en daar had 
niemand iets van gemerkt. 
Nu wordt er weer een aanslag gepleegd 
op de financiële middelen van de gemeen-
schap waar we toch een grote verantwoor-
delijk voor dragen om daar goed en zuinig 
mee om te gaan. We hebben in de begro-
ting bijna geen ruimte om tegenvallers op 
te vangen en deze gevaren liggen wel op 
de loer. Er is nog steeds geen rekening ge-
houden met het feit, dat we mogelijk een 
gedeelte van gelden, die we in 2016 terug 
moeten ontvangen van de partner in het 
project “Hasselt om de Weede/Overwaters” 
niet krijgen. Alvorens tot een vergelijk te ko-
men zal er het nodige geld aan advocaten 
moeten worden betaald, dat in de tonnen 
kan lopen. Tot die tijd moeten we ook nog 

eens de rente betalen over de ca. € 16 mil-
joen euro, die de gemeente voorfinanciert. 
Hoe lang houden we dit vol ? Al met al een 
trieste gang van zaken en we moeten mis-
schien de bevolking van Zwartewaterland 
mobiliseren om de andere partijen op een 
andere gedachte te brengen. Want uitein-
delijk wordt de bevolking de dupe van de 
spilzucht, die al een aantal jaren aan de 
gang is. 

De tarieven voor OZB en de riool- en reini-
gingsrechten worden stelselmatig sterk ver-
hoogd en het voorzieningen niveau komt 
sterk onder druk te liggen. Nu wordt er € 
200.000,00 bezuinigd op de zwembaden, 
maar bij de minste of geringste tegenval-
ler komen ook de bibliotheken in beeld. De 
kinderopvang hangt bijna aan een zijden 
draadje. Hoe gaan ermee om als de zorg-
vraag, waar de gemeente verantwoordelijk 
is, groter is dan de financiële middelen, die 
we ervoor beschikbaar hebben ? Al met al 
zaken waar wij al vele jaren wel rekening 
mee hebben gehouden en ook kenbaar 
hebben gemaakt. Ook toen we nog in de 
coalitie zaten. De christelijk partijen CU en 
CDA en nu aangevuld met de SGP hebben 
daar andere gedachten over. 

De huidige coalitie die nu het beleid uit-
voert leeft waarschijnlijk nog steeds op een 
roze wolk en proeft nog steeds het zoet der 
overwinning van de gewonnen gemeente-
raadsverkiezingen. Laten we hopen dat ze 
snel terug op aardde komen, anders gaat 
Zwartewaterland spoedig in de uitverkoop 
en zal de provincie de taken op zich nemen. 
Of is dat misschien momenteel wel het bes-
te voor Zwartewaterland ? Hoe je het ook 
wendt of keert. De inwoners worden in ie-
der geval de dupe en betalen de prijs.

Klaas Eenkhoorn 
 



In het licht van de wereldliteratuur.

Anke Jelsma (1913 – 1995) was jarenlang 
raadslid voor de PvdA in de gemeente Zwol-
le en daarnaast sloot ze zich aan bij het Hu-
manistisch Verbond. Haar achtergrond was 
die van de ziekenverpleging, de kraamver-
pleging, het sociaal psychiatrisch werk, het 
reclasseringswerk en de jeugdzorg. Als in-
spectrice van de bejaardenoorden verrichtte 
Anke Jelsma pionierswerk. Vele jaren nam 
ze de daadwerkelijke zorg voor enkele al-
leenstaande bejaarden in Zwolle op zich. Tot 
ver na haar pensionering. Zo zorgde ze voor 
een paar vrouwen, die ze ‘s nachts op de po 
zette. Haar wekker stond daartoe steevast 
op 3 uur.

Na haar dood bleek dat Anke Jelsma een 
deel van haar nalatenschap had vermaakt 
aan de afdeling Zwolle en Omstreken van 
het Humanistisch Verbond. Uit het naar 
haar genoemde Fonds vond de financiering 
plaats van een boek met de titel “In het licht 
van de wereldliteratuur”. Het werd op 28 
oktober 2014 in Zwolle gepresenteerd en 
aangeboden aan de voorzitter van het Hu-
manistisch Verbond, Boris van der Ham. 
Humanisten krijgen soms te horen dat ze 
toch heel veel moeten missen, omdat ze nu 
eenmaal niet kunnen beschikken over “een 
eigen boek”. Inderdaad, humanisten heb-
ben geen bijbel, geen koran, geen enkel hei-
lig boek. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat 
zij geen behoefte hebben aan teksten waar-
door ze zich kunnen laten inspireren, zich 
verbonden kunnen voelen en richting kun-
nen vinden. Of aan teksten waaraan zij hun 
overtuigingen kunnen toetsen, waaraan zij 
inspiratie, troost of hoop kunnen ontlenen. 
Maar gelukkig hebben ze hiervoor de we-
reldliteratuur!

Het boek “In het licht van de wereldlitera-
tuur” is een schitterende, kleurrijke bloem-
lezing: van Plato, via Prediker tot Proust; van 

Kavafis, via Kafka tot Kopland; van Seneca, 
via Sartre tot Stuiveling. Een zorgvuldige se-
lectie van prachtige prozafragmenten, pak-
kende poëzie en sterke quotes. Al lezend in 
de bloemlezing mag je eenzaam wezen, zo-
als Ida Gerhardt zo mooi verwoordde in het 
volgende gedicht.

Onvervreemdbaar

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen
en ademloos het blad omslaan, 
ver van de dagelijksheid vandaan.
Die lezen mogen eenzaam wezen.

Zij waren het van kind af aan.

Hen wenkt een wereld waar de groten,
de tijdelozen, voortbestaan.
Tot wie wij kleinen mogen gaan;
de enigen die ons nooit verstoten.

Deze verstillende bloemlezing zet aan tot 
twijfel, introspectie, bezinning, bezieling, 
veelzeggende stiltes, zelf zoeken en goede 
vragen stellen (eerst aan jezelf), allemaal be-
zigheden die in deze tijd van hype-hoppen 
nogal eens ten onder gaan in de keuze tus-
sen tijd en prioriteit. Kort en goed een aan-
rader, wat heet, een must! Een uitgebreid 
biografisch portret van Anke Jelsma is te 
lezen op de website   www.wieiswieinove-
rijssel.nl

Titel: “In het licht van de wereldliteratuur” 
(ondertitel “Een humanistische bloemle-
zing”)

Alleen nog te koop bij boekhandel Waan-
ders in de Broeren te Zwolle, de prijs is € 
20,00 .

Jan Haverkate.



Zondagsgeld, zaterdagsgeld, eil en zeeg’n
Vanmorgen, zondagochtend 4 januari keek en luisterde ik, zoals ik dat wel vaker doe, 
met veel interesse naar het boekenprogramma van Wim Brands op de VPRO. Hij sprak 
daar onder andere met Phlip Snijder over zijn boek “De volcontinu”, een verhalen-
bundel. Het debuut van Phlip Snijder is “Zondagsgeld” dat  gaat over zijn jeugd, in 
de zestiger jaren op het toenmalige Amsterdamse Bickerseiland. Bickerseiland was in 
die jaren een verloederde buurt, kleine huizen, grote gezinnen terwijl hele families 
min of meer bij elkaar bleven wonen in die wijk. En “Zondagsgeld” was in die tijd een 
heel normaal woord in die buurt. Het blijkt een zakcentje te zijn dat je niet kreeg van 
je ouders maar van een favoriete oom/tante, opa/oma waar je iedere zondagochtend 
opgepoetst op visite ging, een glaasje Riedel dronk en dan na een halfuurtje kreeg je 
dan je zakcentje om daarvan bijvoorbeeld ’s middags naar de bioscoop te gaan.

Kristalhelder staat mij voor de geest dat in 
mijn jeugd in de vijftiger jaren in Genemui-
den sprake was van hetzelfde verschijnsel; 
je zou er een gelijksoortig boek over kun-
nen schrijven. Uiteraard zou dan niet de ti-
tel “Zondagsgeld” luiden doch “Zaterdags-
geld”; dat dan weer wel. En natuurlijk ging 
je er niet van naar de bioscoop …. voor dat 
soort wereldse voorzieningen was Gene-
muiden uiteraard niet groot genoeg. Alhoe-
wel, in het toenmalige culturele centrum 
van onze stad, het Weeshuis, is menig film 
vertoond. Zelfs herinner ik mij filmvoorstel-
lingen van Charly Chaplin en een heus circus 
middenin het centrum in de openlucht. Een 
oom vertelde mij dat hij in de dertiger ja-
ren nimmer van zijn (reformatorische) moe-
der toestemming, laat staan geld kreeg om 
naar “de film” te gaan; vroeg hij daarente-
gen geld om lichtbeelden te bekijken dan 
werd hem dat altijd verstrekt en werd hem 
zelfs veel plezier toegewenst. Wat dat be-
treft moet de conclusie luiden dat daar waar 
Nederland in de zestiger jaren steeds meer 
vrijheden bevocht Genemuiden, dwars als 
altijd, juist de touwtjes behoorlijk aantrok.

Die tijd had wel wat. We hadden bijvoor-
beeld drie soorten kleren: zondagse, zater-
dagse en doordeweekse. En je begrijpt hoe 
het werkt: uiteindelijk werd de zondagse 
kledij via de zaterdagse dracht je doorde-

weekse kloffie. En let wel, de zaterdagse kle-
dij kreeg je pas op zaterdag aan na het mid-
dageten en nadat je een beetje opgepoetst 
was. En pas dan bezocht je je opa/oma en/of 
oom/tante teneinde je zaterdagsgeld te in-
nen. Een stuiver of een dubbeltje viel je dan 
ten deel. Een glaasje Riedel zat er niet aan, 
op zijn best een glaasje ranja of als je heel 
veel geluk had een glaasje gazeuse. Riedel, 
een soort sinas, was toch echt net iets te 
kostbaar; dat kreeg je op zijn best op je ver-
jaardag. Op nieuwjaarsdag probeerde je bij 
zoveel mogelijk volwassenen “nieuwjaar te 
winnen”. De wens “vuul eil en zeeg’n” (veel 
heil en zegen) vertederde volwassenen het 
meest en vergrootte de kans dat de wens 
van de zijde van de volwassenen “geldelijk” 
werd ondersteund.

Anno 2015 verloopt het leven voor een 
zesjarige toch wel wat gecompliceerder. Je 
moet zwemdiploma’s halen (wij leerden zelf 
zwemmen), je moet trainen voor de voetbal 
(bij ons kon dat pas als je 12 jaar was en als 
je dan zo oud was dan mocht je niet om-
dat het geld er niet voor was) en allemaal 
van dat soort dingen. Nu ga je op zaterdag 
met je vader en soms ook met je opa naar 
het voetbalveld, meestal in alle vroegte. Eén 
ding is voor een zesjarige echter niet veran-
derd: op die leeftijd is je vader de grootste, 
de sterkste die er op de wereld is. Die over-



tuiging van een zesjarige blijkt van alle tij-
den te zijn. 

En toch …. ook op die onwankelbare over-
tuiging werken krachten in. Enige tijd terug 
togen drie generaties op zaterdagochtend 
naar het voetbalveld. De jongste, zes jaar, 
moest wedstrijdjes spelen. Het was zeer 
vertederend om te zien hoe opgetogen hij 
reageerde toen hij scoorde. Dat dit in ei-
gen doel was, was iets dat alleen het pu-
bliek opviel. Op enig moment moest mijn 
oudste kleinzoon, daarover heb ik het, het 
doel verdedigen. Na enige tijd komt hij een 
beetje panisch van onder de lat op ons toe 

rennen teneinde aan zijn verontruste  vader 
de prangende vraag te stellen: “Papa, waar-
om is opa groter dan jij?” Gerustgesteld , 
weer helemaal in balans en met de focus op 
de wedstrijd rende hij terug naar zijn doel 
toen zijn vader het volstrekt voor de hand 
liggende antwoord gaf: “Dat komt om dat 
opa mijn papa is”. Het was allemaal weer 
heel overzichtelijk geworden.

Voor 2015: Vuul Eil en Zeeg’n!! 
En mijn bankrekening is ….

Tiem van Dalfsen





BELANGRIJKE ADRESSEN

Afdelingsbestuur
Voorzitter  Harrie Rietman, Achterweg 32, 8281 AT Genemuiden 06-2854 5172
Secretaris  Yvonne Ariesen, de Moerasorchidee 6, 8064 HN Zwartsluis 06-1052 5730
Penningm. Ria Grootoonk, Gennerdijk 3, 8061 PR Hasselt 038-4771256
Leden Pascal Arnold, Pr. Willem Alexanderstr. 32, 8281 CR Genemuiden 06-4301 8896
 Jos van Dalfsen, Pr. Marijkestraat 5, 8281 ZJ Genemuiden 06-1330 8712 
 Greet Generaal, Groot Lageland 45, 8064 AM Zwartsluis 06-1310 0573
 Bert Rorije, Haersterstraat 3, 8061 ZJ Hasselt   06-3483 0581

Gemeenteraadsfractie
Fractievz. Astrid Dijkstra, Brouwersgracht 8, 8061 GM Hasselt 06-4233 5924
Raadslid Klaas Eenkhoorn, Hasselterdijk 10, 8061 RG Hasselt 06-5432 8373

  
Ombudsteam PvdA: 
 Bert Rorije   06-3483 0581
 Klaas Eenkhoorn   06-5432 8373
 Frans Koffrie   038-477 3200
 ombudsteampvdazwartewaterland@gmail.com

  
Linksaf
Afdelingsgebouw Linksaf, Prinsenstraat 22, 8061 ZC Hasselt 
Beheerder  Wardi de Leeuw, Ruitenstraat 3, 8061 ZK Hasselt  06-2381 9393
 wgdeleeuw@ziggo.nl

Vuistje
redactie Ria Grootoonk zwartewaterland.pvda@gmail.com
verspreiding Klaas Eenkhoorn  06-5432 8373
opmaak Platel Grafimedia - www.platel.nl - info@platel.nl 06-1066 7077

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 


