PERMANENTE CAMPAGNE
Veel aandacht voor
de voordelen
van wijkverpleegkundigen

Agenda

Bijeenkomst op
zondagmiddag 27 januari
over de beschikbaarheid
van zorg in Drenthe

Het was zover: de eerste regionale publieksbijeenkomst
van de PvdA over de beschikbaarheid en bereikbaarheid
van zorg in Drenthe, gehouden in Hoogeveen.
Met 2 zeer deskundige inleidsters:
> Francis Bolle, verpleegkundige en senior adviseur
van de Vereniging Verplegenden en Verzorgenden
Nederland.
Zij sprak vooral over de belangrijke rol van de
wijkverpleegkundige, die naar het zich laat aanzien,
weer een sleutelrol zal gaan spelen in de zorg.
> Fenna Bolding, specialist in leefbaarheids-vraagstukken van STAMM cmo Drenthe. Zij beschreef
een experiment in Zuidoost-Drenthe, hoe het hoofd
te bieden aan de zorgbehoefte in een krimpgebied.
Beide inleidsters benadrukten onder andere hoe
belangrijk het is om niet alleen naar de zorg te kijken,
maar tegelijkertijd naar wonen en welzijn.
Geen nieuw gezichtspunt, maar het blijkt toch nodig
om die samenhang regelmatig weer voor het voetlicht
te brengen.
Verder werden er kanttekeningen geplaatst bij en
suggesties gedaan voor de tekst van een manifest,
dat de werkgroep in de loop van dit voorjaar zal
uitbrengen.

> 05 februari 20.00 uur Ledenvergadering
over de Gemeenteraadsverkiezing 2014
Jannes van der Sleedenhuis
> 7 februari 19.30 uur fractievergadering
Raadhuis
> 8 februari werkbezoek Ahmed Marcouch
TK-lid PvdA aan de Grittenborgh

Gratis Valentijnsrozen via PvdA Hoogeveen

De Partij van de Arbeid in Hoogeveen zet een ludieke
Valentijnsactie op touw: er zijn gratis Valentijnsrozen te
bestellen op de website. De reden staat vrij: een bedankje,
een steuntje in de rug, zomaar of een stille liefde...
Alle inwoners van de gemeente Hoogeveen kunnen
een roos sturen naar een inwoner van de gemeente
Hoogeveen. Het is ook mogelijk om anoniem een
roos te versturen. De fractieleden en het bestuur van
de PvdA bezorgen de rozen persoonlijk een dag voor
Valentijnsdag op woensdag 13 februari.
Hier Formulier aanmelden PvdA Valentijnsactie vind
je het bestelformulier. Er zijn geen verplichtingen aan
de actie verbonden. Aan de roos wordt een kaartje
gehecht, waarop eventueel een boodschap van de
verzender komt te staan. De actie is alleen bedoeld
voor inwoners van de gemeente Hoogeveen, niet
voor mensen die buiten de gemeente wonen.
Kwetsende of suggestieve teksten zullen worden
geweigerd. Per afzender kan er een roos worden
gestuurd.
Wees er snel bij want er worden 100 gratis rozen
beschikbaar gesteld. En op is op! 	

Afbeelding overgenomen van PvdA Borger-Odoorn

Op 10 februari is de tweede regionale bijeenkomst,
in Assen. Een goede gelegenheid om uw stem te laten
horen en zo mee te werken aan de opvatting van de
PvdA over beschik-baarheid en bereikbaarheid van
de zorg in Drenthe.
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www.hoogeveen.pvda.nl

@pvda.hoogeveen

www.facebook.com/partijvandearbeid.hoogeveen

Fractiegegevens per 15 november 2012
Naam
Hendrikus
Loof

E-mail
hendrikusloof@pvdahoogeveen.nl

Adres
Vondelstraat 15,
7901 HP,
Hoogeveen
Otto Zomerweg 54,
7313 AJ,
Hollandscheveld
De Waring 31,
7908 LG,
Hoogeveen
Aardenburg 40,
7906 DD,
Hoogeveen

Telefoon
06-50507137

Functie
Fractievoorzitter

Mark
Tuit

marktuit@pvdahoogeveen.nl

06-19506162

Wnd. fractievoorzitter

Ida Gerda
Emmens

idagerdaemmens@pvdahoogeveen.nl

06-55998261

Fractiesecretaris

Gert
Huijgen

gerthuijgen@pvdahoogeveen.nl

06-13466549

ingeoosting@pvdahoogeveen.nl

Prieswijk 69,
7916 RP, Elim

06-14257515

Cie voorbereiding
jaarrekening; begel.cie
accountant; presidium
2e fractiesecretaris
Raadslid

Inge
Oosting
Wolter
Dekker

wolterdekker@pvdahoogeveen.nl

06-12091298

Raadslid

Henk
van de
Weg

henkvandeweg@pvdahoogeveen.nl

Tapuitlaan 82,
7905 CZ,
Hoogeveen
Jennerstraat 224,
7909 EG,
Hoogeveen

06-13403219

1e opvolger

OMBUDSTELEFOON

06-27532575

Klik op de link voor
een directe verbinding.
Nieuwsgierig naar de PvdA?
www.pvda.nl/
aanmelden_belangstellende
Lid worden?
www.pvda.nl/aanmelden_lid
Inhoud & Vorm Nieuwsbrief:
Wolter Dekker en Bert Anthonisse
Reacties aan: Bert Anthonisse
bertus33@planet.nl
Geen Nieuwsbrief meer?
Stuur bericht aan Wolter Dekker:
wolterdekker@pvdahoogeveen.nl
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Programma’s
Duurzaamheid en mobiliteit
Veilig
Bestuurt
Ontwikkelt
Meedoen
Wijken en dorpen
Duurzaamheid en mobiliteit
Ondernemen en werken
Bestuurt
Ondernemen en werken
Talentontwikkeling
Financiën
Meedoen
Talentontwikkeling
Wijken en dorpen
Financiën
Ontwikkkelt
Meedoen
Ontwikkelt
Talentontwikkeling

