
Campagne op volle toeren
De campagne draait op volle toeren. 
Nog tweeënhalve week en we weten hoe 
de gemeenteraad in Hoogeveen er de komende 
4 jaar uit zal zien. In deze nieuwsbrief  foto’s van 
enkele activiteiten die we hebben uitgevoerd.
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Omdat het om Mensen gaat!

Agenda

Campagne in Wolfsbos
8 maart 2014, 12.30 uur
Plaats en tijd via e-mail

Agnes Wolbert op bezoek
8 maart 2014, 14.30 uur
Tweede Kamerlid Agnes Wolbert komt 
naar Hoogeveen voor een bezoek aan 
het Jannes van der Sleedenhuis. 
Ze neemt een rode taart mee.

Politiek café Stuifzand
Dorpshuis Stuifzand
11 maart 2014, 20.00 uur
Inge Oosting voert vanavond 
het debat in Stuifzand.

Politieke Markt
Hoofdstraat, Hoogeveen
15 maart 2014, 10.00 uur
Alle partijen presenteren zich op 
de politieke markt in de Hoofdstraat.

Verkiezingsavond in De Tamboer
De Tamboer, Hoogeveen
17 maart 2014, 18.00 uur
Verkiezingsavond Hoogeveen Kiest, 
met Lijsttrekkersdebat en Jeugddebat.

Stemmen per volmacht
De stempas heeft u inmiddels in huis 
liggen. Het kan natuurlijk altijd gebeuren 
dat u niet in de gelegenheid bent om zelf  
te gaan stemmen. 

Laat uw stem niet verloren gaan en maak 
gebruik van de onderhandse volmacht. 

U kunt deze zelf  regelen zonder tussen-
komst van de gemeente. Op de achterzijde 
van uw stempas vindt u het volmachtbewijs. 

Zowel u als de gemachtigde moet dit 
volmachtbewijs invullen en ondertekenen. 
De persoon die een volmacht heeft gekregen, 
mag alleen voor u stemmen, gelijktijdig met 
het uitbrengen van de zijn of  haar eigen stem.

BELANGRIJK: 
Tevens moet een kopie van een identiteits-
bewijs worden getoond van degene die de 
volmacht heeft verleend. 
Dit wordt nog wel eens vergeten.
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 Een heel werk,

...dat werkbezoek AOC - Terra & Kargadoor! op vrijdag 7 februari 
van Tanja Nadnanansing, Tweede Kamerlid PvdA.
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Omdat het om MENSEN gaat!
Is het motto van onze campagne en de naam 
van ons resultaatgerichte verkiezingsprogramma.

Hoogeveen Kiest!
Met onze campagne roepen wij zo veel mogelijk Hoogeveners op
om 19 maart op onze veelzijdige kandidaten te stemmen.

Hoogeveen Beweegt!
Nu we flink wat mensen en hun initiatieven in Hoogeveen waarderen
met een smakelijke slagroomtaart met marsepein is het ook van belang
dat die snoepers op hun gewicht letten.

Rode Taart Eetcafé voor mensen met beperking
Een paar keer per jaar reikt de Hoogeveense PvdA 
een rode taart uit aan een organisatie in Hoogeveen 
die belangrijk werk doet op sociaal gebied. 
Op 28.02 deden we dat aan de vrijwilligers van het 
Eetcafé voor mensen met een beperking.
    Twee keer per maand op vrijdagavond komt een 
groep mensen met een beperking eten 
bij het eetcafé in het Podium. Raadsleden Inge 
Oosting, Ida Gerda Emmens en Wolter Dekker, 
en bestuurslid Bert Anthonisse wilden niet alleen 
de vrijwilligers verrassen, maar ook de gasten. 
Dat is goed gelukt, de taart was een onverwacht 
en welkom nagerecht. 

Rode Taart voor werkgroep Maluku Hoogeveen.



PvdA Hoogeveen stelt eigen Ombudsman aan
Tweede Kamerlid Lutz Jacobi was 17 februari 
in buurthuis De Pompe in de Oranjebuurt.
Ombudsman Roelof  Oostindiën werd geïnstalleerd.

We houden u op de hoogte 
van onze campagneactiviteiten 
via onze website:
www.hoogeveen.pvda.nl
via Facebook:
www.facebook.com/pvdahoogeveen 
en via tweets van onze raadsleden 
en onze kandidaten:
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Politiek
in

seconden

Volkssoevereiniteit
‘Regeringen moeten zich richten naar 

de aard van degenen die worden geregeerd; 
regeringen zijn zelfs een resultaat van die aard.’

Giovanni Battista Vico 1668 - 1744

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
Alinda van der Haar @alindavdh
Christiaan Keur @christiaankeur
Joop Weggemans @joopweggemans
Stan van Eck @stanvaneck
Klaas Smid @smidklaas
Ida Gerda Emmens @idagerda
Mark Tuit @tuitmark
Hendrikus Loof  @hendrikusl
Inge Oosting @ingeoosting1
Wolter Dekker @wolterdekker
PvdA  Hoogeveen @pvdahoogeveen
Roosje @RoosjeHoogeveen

Campagneflitsen
Drie Musketiers 1 maart op pad: 
Wolter, Joop en Martin.

Klaas in debat bij RTV-Drenthe 3 maart; 
de fanclub, Margriet, Stan, Joop en Bert.
Stan doet live verslag via Twitter, Bert met pen en 
papier, Joop schiet flitsende plaatjes.
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