
Gefeliciteerd! 
De 100e digitale PvdA 
Hoogeveen nieuwsbrief! 
Reden voor een feestje! 
Of  toch niet? 
We weten het niet. 
We vinden het zelf  wel heel 
knap dat we er in geslaagd zijn om 
in 4, 5 jaar tijd 100 van deze edities bij u te bezorgen. 
Onregelmatig, dat wel maar dat is ook de charme 
vinden we zelf. We moeten niet voorspelbaar worden. 
Maar verrassend zijn en blijven met actuele zaken en 
soms ook met wat doordringender verhalen die 
misschien wel niet zo nieuwsbriefwaardig zijn maar 
die we u niet willen onthouden. 

Soms reageert u, meestal niet. Dat is nu eenmaal het 
lot van dit soort middelen. Uw mailbox zit al vol met 
van alles en nog wat, u bent niet altijd geïnteresseerd 
of  misschien volgt u de PvdA wel helemaal niet meer. 
Eigenlijk weten we niet zo goed wat u ervan vindt. 
Want een website hebben we ook al jaren. 
En Facebook en Twitter worden steeds belangrijker. 
En een heus papieren clubblad, de Rooie Vener, 
kennen we ook nog. Maar dat is voor onze leden. 

De nieuwsbrief  komt bij honderden mensen in de 
bus waarvan we hopen dat ze iets voor ons gedach-
tengoed voelen. Of  op z’n minst bereid zijn er 
kennis van te nemen. En vindt u het niets? 
Niets is makkelijker dan het verwijderen van een 
digitale nieuwsbrief  en dat zonder de 3e afvalcontainer 
te hoeven gebruiken. Net zo makkelijk te doen: 
ff  doorsturen naar wat vrienden, familie of  
collega’s…. We gaan dus gewoon door tot … 
geen idee. We zien wel, we hebben er nog steeds zin in. 
Alleen al dit jaar, met twee verkiezingen voor de 
boeg, gaat u ons weer regelmatig tegenkomen. 

Wij blijven aan u denken, denkt u op 19 maart aan ons?
We zetten deze keer wat zwaarder geschut in als 
nieuwsbriefschrijvers. Tjeerd van Dekken, ons 
kamerlid uut Grunn, zegt kort en bondig wat ie van 
ons vindt. Dat kan ie ook vinden want we hebben 
hem vorig jaar uitvoerig aan de tand gevoeld tijdens 
het jaarlijkse fractieweekend in Zwartsluis. En als u 
zelf  iets aan Tjeerd kwijt wilt: 
t.vdekken@tweedekamer.nl. 
We kennen hem als iemand die vlot reageert.

Landelijk voorzitter Hans 
Spekman was onlangs 
in de buurt zoals hij in zijn bij-
drage schrijft. 
En dat inspireerde hem tot 
gesprekken met veel Hoogeveners 
en een tekst die er niet om liegt! 

En mocht u Hans niet zijn 
 tegengekomen in de Hoofdstraat maar u wilt toch 
nog iets aan hem kwijt: hspekman@pvda.nl.
Gegarandeerd dat ie reageert.

Op 7 februari komt kamerlid Tanja Nadjanansing 
nog naar Hoogeveen. Tanja is woordvoerder 
beroepsonderwijs en gaat zich hier ter plekke 
oriënteren op dit onderwerp. Over het werkbezoek 
een volgende keer meer. In haar bijdrage in deze 
nieuwsbrief  blikt ze alvast vooruit. 
En ook Tanja stelt haar mailbox beschikbaar: 
t.jadnanansing@tweedekamer.nl

Veel leesplezier, 
Hendrikus Loof, fractievoorzitter, 
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl
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Zij aan zij
De feestdagen bracht ik door in Lhee. 
We bezochten ook het centrum van Hoogeveen. 
Een gemeente waar de Partij van de Arbeid vaak 
de grootste is en bestuurlijke verantwoordelijkheid 
durft te nemen. 
Ik ben veel aangesproken, vaak positief  
maar ook door mensen die vertwijfeld waren. 
Er veranderd veel, dat maakt begrijpelijk onzeker.

Deze verkiezingen gaan ergens over. 
Gemeenten krijgen straks meer taken die horen 
bij het hart van de sociaal-democratie. 
Daarom zie ik liever een PvdA wethouder aan de 
knoppen dan een VVD'er die alleen maar let op de 
centen of  een SP'er die vergeet dat we niet alleen 
socialer maar ook sterker uit deze crisis moeten komen.

Wij als PvdA stellen werk voorop. 
We investeren ook in onderwijs, omdat het belangrijk 
is dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen 
en het ons als samenleving verder brengt. 
We brengen zorg dichterbij mensen. 
Door ons zijn er al duizenden wijkverpleegkundigen 
bij gekomen, en de komende jaren zullen gemeenten 
de verantwoordelijkheid krijgen over zorg dichtbij. 
Voor de professionele zorg blijft natuurlijk de dokter 
of  verpleegkundige verantwoordelijk.

Inmiddels neemt de verkiezingsspanning toe. 
Een gezonde spanning, die ik nog ken uit mijn 
periode als raadslid en wethouder in Utrecht. 
Een drukke, maar mooie periode breekt aan 
voor ons als partij. Eén waarin we iedereen nodig 
hebben en elke vrijwilliger van onschatbare waarde is.

Zij aan zij werken we 
aan een sterker en socialer Nederland.

Hans Spekman, 
voorzitter PvdA

Altijd 
Altijd bezig om op te komen 

voor mensen die dat zelf  niet kunnen. 
Altijd aandacht voor de mensen in de buurt, 

wijk en op straat. 
Altijd strijdend voor werk, 

onderwijs en de menselijke maat. 
Dat is de PvdA Hoogeveen. 

Het is een eer samen te werken met deze PvdA-ers.

Groet, Tjeerd van Dekken, 
Lid Tweede kamer PvdA

Dit wordt een spannend jaar met de verkiezingen 
voor de gemeenteraad en voor Europa.
Een heerlijke tijd voor die partijleden die van 
campagne voeren houden. Daar hoor ik zeker ook bij. 
Wat is mooier dan de straat op te gaan en te vertellen 
waar wij als sociaal democraten voor staan?  
Ik heb de kerstperiode aangegrepen om zelf  te 
reflecteren op ons verhaal om zo te doorgronden 
wat wij van deur tot deur zouden moeten vertellen. 
In die reflectie kwam ik ook tot het inzicht dat ik ook 
nog een extra verhaal wil vertellen namelijk het 
verhaal van het vakmanschap. Laat ik het uitleggen: 
ik ben woordvoerder beroepsonderwijs en dat vind ik 
echt zo inspirerend!  Ik zou u allemaal willen mee-
nemen op werkbezoeken om u te laten zien hoe trots 
de jongeren en hun docenten zijn op wat zij doen, 
wat zij maken , hoe zij denken over hun vak. 
Ik vind dat wij als PvdA nog meer dan wij nu doen 
deze vakmensen moeten koesteren.
Deze vakmensen horen bij de partij van de arbeid. 
Immers voor arbeid komt goed onderwijs en daar 
moeten en willen wij voor staan. Er verschijnen 
allerlei belangrijke rapporten vanuit de SER en de 
WRR die het belang van de vakman onderstrepen en 
dat is een mooi begin maar wij als PvdA moeten 
verder gaan. Wij moeten dat verhaal concreet maken.
Ik wil dat graag doen dit jaar. En ik hoop dat u 
allemaal mee wil doen!
Mijn mailbox wacht geduldig op al uw suggesties, 
voorbeelden en inspiratie!

Tanja Jadnanansing
Lid Tweede Kamer PvdA
Woordvoerder beroepsonderwijs

Pagina 2 van 5



Enthousiast & sociaal
Mensen kansen bieden

Hoogeveensche Courant
Dagblad van het Noorden

NRC
Voetbal & volleybal

Basisinkomen mantelzorgers

Gedreven & sociaal
Geen afkomst maar toekomst

Hoogeveensche Courant
Dagblad van het Noorden

Volkskrant
Voetbal

Alle kinderen gelijke kansen

Begaan met mensen
We moeten het samen doen

Sluis bij de Nieuw Brug
‘Het regent zonnestralen’

Betalen voor wat je gebruikt

Bruisend Hoogeveen
Kanaaldijk

‘Hey brother’
Melodie niet de tekst

Geen gesol met dieren

Gelijke kansen voor iedereen
Politiek is een middel

Het Nuilerveld
‘Op de fietse’

Rondje op m’n wielrenfiets
Minder streng met regels

Werkgelegenheid bevorderen
Sociaal & actief  Hoogeveen

DOC Alteveerstraat
‘Cherish the love’

Regelmatig zegeningen tellen
Het Rijnlandmodel

Bereidheid tot samenwerken

Stimuleren van talenten
niet afwachten

Opkomen voor zwakkeren
Rechtvaardige verdeling van 
kennis & inkomen & macht

Frisse blik naar gemeente
Jonge mensen in de raad

Actief  en sociaal kijken naar 
kansen voor iedereen

De Schutstraat
Flokstrapad & Vledderweg
Avondprogramma Pulledag

Wacht niet op een goede dag, 
maak er zelf  een

Niet toekijken, iets doen
Het Spaarbankbos

‘Droom, durf, doe & deel’
Goed en passend onderwijs 

voor ieder kind

…

wordt

aan

gewerkt...
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Tien kandidaten voor de Raad, in trefwoorden

B Klaas Smid G Joop Weggemans

C Inge Oosting H Henk van de Weg

D Ida Gerda Emmens I Christiaan Keur

E Wolter Dekker J Alinda Donker

F Stan van Eck K Frits Nijland
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Politiek

in

seconden

Monarchie
‘De koning heerst, maar hij regeert niet.’

Jan Zamoyski

Bron:  Politiek in 30 seconden | Steven L. Taylor | Librero

www.hoogeveen.pvda.nl               

http://twitter.com/pvdahoogeveen

www.facebook.com/pvdahoogeveen

Volg > ons > op > Twitter
Klaas Smid --> @smidklaas
Ida Gerda Emmens --> @idagerda
Mark Tuit --> @tuitmark
Hendrikus Loof  --> @hendrikusl
Inge Oosting --> @ingeoosting1 
Wolter dekker --> @wolterdekker
PvdA  Hoogeveen --> @pvdahoogeveen
Roosje --> @RoosjeHoogeveen

Agenda
Donderdag 23 januari | 19.30 uur
Raadhuis | Fractievergadering

Donderdag 30 januari | 19.30 uur
Raadhuis | Raadsavond

Zaterdag 25 januari | 16.00 uur
Nieuwjaarbijeenkomst PvdA Drenthe
Restaurant Schortinghuis Spier

Maandag 27 januari | 19.30 - 22.00 uur
Sportdebat TVM

Woensdag 5 februari | ‘s avonds
Elim | Politiek Forum

Vrijdag 7 februari | 10.00 - 13.30 uur
Tanja Nadnanansing Tweede Kamerlid
PvdA | Werkbezoek

Maandag 10 februari | 19.30 - 21.00
Wilma Mansveld | Staatssecretaris PvdA
Politiek cafe | De Kei

Vrijdag 14 februari
Valentijnsactie PvdA Hoogeveen

Maandag 17 februari | 19.30 uur
Lutz Jacobi | Tweede Kamerlid PvdA
Start Ombudsteam PvdA

Donderdag 20 februari | ‘s avonds
Hollandscheveld | Politiek debat

Zaterdag 22 februari | 10.00 - 14.00 uur
Campagne PvdA Hoogeveen

Zaterdag 1 maart | 10.00 - 14.00 uur
Campagne PvdA Hoogeveen

Maandag 3 maart
Debat RTV-Drenthe

http://www.hoogeveen.pvda.nl
http://www.hoogeveen.pvda.nl
http://twitter.com/pvdahoogeveen
http://twitter.com/pvdahoogeveen
http://www.facebook.com/pvdahoogeveen
http://www.facebook.com/pvdahoogeveen


Pagina 5 van 5


