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UITNODIGING
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de voorjaarsvergadering van de PvdA, afdeling Hoogeveen.
De vergadering wordt gehouden op 17 mei 2017, 20.00 uur, in MFC De Magneet.

Het stof van de Tweede Kamerverkiezingen is amper 
neergedaald en de dreun is nog nauwelijks verwerkt 
maar we gaan onze schouders rechten en stomen 
op naar de volgende verkiezingen: op 21 maart 2017 
Gemeenteraadsverkiezingen.

Het afdelingsbestuur is druk bezig met de voorbereidingen. 
Dat heeft ondertussen ten eerste geresulteerd in 
de benoeming van een commissie die zich met het 
verkiezingsprogramma gaat bezighouden. Dat zijn Henk 
Zwiep (voorzitter), Inge Oosting, Ida Gerda Emmens en 
Stan van Eck. Kandidaat-bestuurslid Louise Brink kijkt 
taalkundig mee.

Daarnaast is er een kandidaatstellingscommissie 
aangesteld. Dit gaat om Wietze van der Zwaag, Klaas Smid, 
Gerrit Brand, Arjan van Weert en Martin van ter Beek. 
Gezocht wordt nog naar een vrouwelijke deelnemer.
Verder zijn de profielschetsen gereed, zie elders in de Rooie 
Vener en is de werving van kandidaten gestart.

Ten slotte is vermeldenswaard dat ook de campagne al 
wordt opgetuigd. Er is zelfs al een nieuwe slogan waarmee 
we de verkiezingen ingaan: Hoogeveen maken we samen! 

Stan van Eck en Ida Gerda Emmens leggen elders in dit 
blad uit wat daarbij het achterliggende motief is.

Aan u als afdelingslid willen wij graag de oproep doen 
om ons te steunen. Dat kan op verschillende manieren. 
Uiteraard kan altijd de verkiezingskas worden gesponsord 
met extra bijdragen. Neemt u daarvoor contact op met onze 
penningmeester Gert Huijgen. 

Ook kunt u zich actief inzetten voor de activiteiten die 
worden georganiseerd. Belangstelling? Meldt u zich bij Stan 
van Eck en Ida Gerda Emmens. Zij plaatsen u op een lijst 
en geven aan wanneer en waar u wordt verwacht. Uiteraard 
duurt het nog even maar we hebben veel mensen nodig dus 
u kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.

En tenslotte: we zoeken kandidaten voor de kandidatenlijst. 
Ben u zelf geïnteresseerd of kent u iemand in uw omgeving 
die geschikt kan zijn? Meldt het aan de secretaris van het 
bestuur, Henk Zwiep, en wij nemen contact met u of met 
die ander op!

Adresgegevens van genoemde personen vindt u achterin de 
Rooie Vener

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag ledenvergadering  
 22 oktober 2016

4. Jaarrekening 2016,  
 toelichting door Gert Huijgen

5. Verslag kascommissie 2016

6. Benoeming kascommissie 2017

7. Jaarverslag bestuur,  
 toelichting door Hendrikus Loof 

8. Jaarverslag fractie,  
 toelichting door Inge Oosting

9. Bestuursverkiezingen
 -  Kandidaten algemeen bestuur:  
  Tjark Mulder en Louise Brink

 -  Aftredend en herkiesbaar:  
  Gert Huijgen

 PAUZE

10. Programma na de pauze

11. Sluiting (22.00 uur)AG
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LEDENVERGADERING PVDA HOOGEVEEN

dinsdag 28 november 19:30 uur

d’ Olde Bieb, de Wielewaal 5, Hoogeveen

UITNODIGING

• Opening en vaststelling van de agenda

• Mededelingen

• Concept notulen algemene ledenvergadering 15 mei 2018

• Aan en aftreden bestuur: verkiezing nieuwe voorzitter.  
Kandidaat: Wolter Dekker 

• Begroting 2019 (deze wordt ter vergadering uitgereikt)

• Concept jaarplan 2019

• Pauze

• Vanuit de fractie (ook mogelijkheid tot stellen van vragen) 

• LENTE IN DRENTHE 
In gesprek met Mark Tuit over het veranderende klimaat, 
het water(schap) en wat daar sociaaldemocratisch aan is

• Rondvraag en sluiting

agenda

Beeld:
blz 01 Kim Stellingwerf

blz 02 123RF, Nicola Zalewski 
           RGB stock, JW Geertsma

blz 03 Pixabay

blz 04 123RF, Kasto

blz 06 Freeimages, Thigo Philp Festa

blz 08 fam. Jansen, fam. Koops, fam. Smand

blz 11 123RF, Yvonne Wierink

blz 12 Pixabay

blz 13 123RF, Darius Turek

blz 14 Pixabay, Keithjj

blz 15 123RF, Kaspr

blz 16 Freeimage, Jan Vernee

Op de cover staat de gemeenteraadsfractie van de PvdA Hoogeveen met v.l.n.r. 
Inge Oosting, Lisa Charlotte Schonewille en Ida Gerda Emmens.
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Alle dagen rood
Als je het hebt over de politiek in Hoogeveen dan 
kun je deze dagen niet om de ijsbaan/zwembad-
combinatie heen. De Rekenkamercommissie (RKC) 
heeft een rapport uitgebracht en de kranten en 
social media staan er vol mee. Onze fractie heeft 
vanaf het begin meer dan twijfels gehad over de 
plannen die werden gepresenteerd en de rea-
lisatie daarvan. Hoewel we er electoraal bij de 
verkiezingen geen garen bij gesponnen hebben, 
doet het toch goed dat de conclusies van de re-
kenkamercommissie onze fractie gelijk geven. We 
gaan afwachten hoe het zich verder ontwikkelt. 

Als je kijkt naar de landelijke politiek dan zie je 
dat de kiezers toch weer meer vertrouwen krijgen 
in onze partij. Niet in het laatst de verdienste 
van Lodewijk Asscher die het prima deed bij de 
algemene beschouwingen en als geen ander de 
vinger op de zere plek legde. Deze toenemende 
populariteit is mooi meegenomen met het jaar 
2019 voor de boeg. Het jaar waarin zowel ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten als ook het 
Europees Parlement worden gehouden. Laten we 
hopen dat de tijd van verkiezingen verliezen nu 
achter ons ligt en dat we stapje voor stapje de 
weg omhoog  inslaan. 

De basis van onze lokale afdeling bent u! Immers, 
waar zou de PvdA in Hoogeveen zijn zonder 
leden en hoe zouden we ooit het verhaal van de 
sociaaldemocratie kunnen vertellen zonder uw 
hulp? Uw hulp is straks weer nodig als we voor de 
verkiezingen de straat op gaan en als we bijeen-
komsten houden of op de Hoofdstraat staan om 
folders uit te delen. De afgelopen verkiezingen 
hadden we een flinke groep enthousiaste leden 
die met veel inzet het verhaal van de PvdA uit-
droegen. Ik nodig u van harte uit het komend jaar 
ook mee te doen. 

De vorige ledenvergadering hebben we afscheid 
genomen van onze voorzitter Hendrikus Loof. We 
hebben hem toen al bedankt maar ook op deze 
plek vind ik een bedankje naar hem op zijn plaats. 
Hendrikus heeft het voorzitterschap op prima wij-
ze ingevuld en daar zijn we blij mee. Toen kwam 
er de vraag voor de opvolging. Zoals u inmiddels 
misschien weet, heb ik me aangemeld het voorzit-
terstokje (of moet ik zeggen de voorzittershamer) 
van hem over te nemen. Ik hoop dat u mij in de 
komende ledenvergadering hiervoor het vertrou-
wen geeft. Ik ben inmiddels als interim-voorzit-
ter begonnen en ik kan niet anders dan zeggen 
dat het een ontzettend leuke klus is. Samen met 
enthousiaste bestuursleden die ook hun steentje 
willen bijdragen aan het blijvend zichtbaar maken 
van de PvdA in Hoogeveen en het vitaal houden 
van onze afdeling.

Tot slot nodig ik u van harte uit voor de leden-
vergadering van 28 november aanstaande. De 
agenda vindt u verderop in deze ‘Nieuwe Rooie 
Vener’.  Ik moet aan het eind van dit stukje den-
ken aan een lied van Marco Borsato met als titel 
“Vandaag is rood”. Ik zie Wouter Bos nog zo op 
de zeepkist in de Hoofdstraat staan terwijl dat 
lied zijn bijna popsterachtige entree vergezelde. 
Wat mij betreft is niet alleen vandaag rood maar 
is het alle dagen rood. Samen blijven werken aan 
een eerlijker, socialer en duurzamer Hoogeveen.   

Wolter Dekker  

Van de 
( interim ) 
voorzitter
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Notulen dinsdag 15 mei 2018 
Locatie: D’Olde Bieb Wielewaal 5. Aanwezig: 15 personen. Bestuur: Hendrikus Loof, Roelof Koops, 
Gert Huijgen, Tjark Mulder, Louise Brink, Frans Jansen, Henk Zwiep schuift later aan. Fractie: Inge 
Oosting, Ida Gerda Emmens, Lisa Charlotte Schonewille. Leden: Frank Snippe, Jerk Otten, 
Klaas de Vries, Ad Verschoor, Stan van Eck. Afwezig met kennisgeving: Wolter Dekker, Herman Lip, 
Martin van ter Beek, Jaap Kootstra, Gerrit Derks.

Opening.
Hendrikus opent de vergadering en geeft aan dat er 5 leden met kennisgeving afwezig zijn.

Mededelingen
Hendrikus geeft aan dat hij de agenda een andere volgorde wil geven.

Verslag ledenvergadering 13 december 2017
Frank vraagt over lijstverbinding, terugkoppeling hierover. Hendrikus vertelt hoe het gegaan is. Stan: 
vraag over verslag kandidaatstellingscommissie. Ida Gerda geeft toelichting op punt over website 
PvdA. 
Het verslag word vastgesteld.

Jaarverslag  afdeling 
Hendrikus geeft aan dat het afgelopen jaar natuurlijk buiten de reguliere werkzaamheden voor een 
belangrijk deel in het teken heeft gestaan van de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
In 2017 is het ledental nagenoeg gelijk gebleven, in december telde de afdeling ongeveer140 leden.

Jaarrekening 2017 + verslag kascommissie.
Gert geeft een korte toelichting op het verslag. Frank vraagt waar we ons spaargeld stallen? ASN of 
andere bank met een ideëel doel. Gert geeft uitleg hierover. Overweging gaan we meenemen in het 
bestuur. Stan: kan het landelijk bureau aan het geld van de afdeling komen? 
Volgens Gert kan dit niet. (wel kan het bureau ingrijpen als het te hoog is. Is een voorbeeld van) 
Maar dit is niet aan de orde. Voorkomen dat we te veel hebben, beter besteden aan campagne in de 
afdeling.

Verslag kascommissie
Kascommissie leden Tjark en Frans, de kas is uitstekend bijgehouden en vragen om decharge te verle-
nen. Benoeming nieuwe kascommissie. Inge Oosting en Stan van Eck, reserve Ad Verschoor.

Jaarverslag 2017 fractie
Inge geeft een toelichting op het jaarverslag van de fractie zoals vermeld in de RooieVener.

Algemene 
Ledenvergadering 
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Bestuursverkiezingen
Frans Jansen wordt met applaus benoemd tot penningmeester. Vacature voorzitter, Hendrikus geeft 
aan dat iemand zich aangemeld heeft als kandidaat in de persoon van Wolter Dekker. Hendrikus stelt 
als de procedure voor: Bestuur gaat in gesprek met Wolter. Als dat positief uitpakt  zal  het bestuur 
Wolter voordragen als interim voorzitter. Alle leden krijgen een berichtje omtrent de voordracht  met 
het verzoek binnen een week aan te geven of er bezwaren zijn tegen deze benoeming.

Zijn deze er niet, dan benoemt het bestuur Wolter tot interim voorzitter. In de eerstvolgende ledenver-
gadering wordt hij dan definitief benoemd. Aller aanwezigen gaan akkoord met deze procedure.

Afscheid
Afscheid Stan. Hendrikus spreekt Stan toe namens het bestuur. Die bedankt hem voor de inzet. 
Stan: Ik heb veel geleerd in mijn raadsperiode. Ik blijf actief binnen de partij. Ook Wolter en Joop wor-
den bedankt. Zij zijn beiden niet aanwezig. Lisa Charlotte krijgt de felicitaties met bloemen voor haar 
benoeming als opvolgend raadslid.

Afscheid Gert, hij wordt toegesproken door Hendrikus en bedankt hem voor 30 jaar actief voor de 
afdeling. Gert haalt nog een paar hoogtepunten aan zoals Oranjebuurt en Hollandscheveld. Jerk: 
Gert was altijd aanwezig, tomeloze inzet, nooit vooraan, altijd bescheiden, bedankt. Gert krijgt als 
afscheidscadeau bloemen en een boek van de afdeling.

Pauze

Terugblik gemeenteraadsverkiezingen
We blikken kort terug, er is al genoeg gezegd over de uitslag. Louise geeft aan dat we als groep actie-
ve campagnemensen 7 mei bij elkaar zijn geweest om te evalueren met als doel: leren van de afgelo-
pen campagne om vervolgens sterker uit de bus te komen. Voorbeelden, wat ging goed, kan beter, 
wat gemist enz. Gert vraagt zich af of de rol van oppositiepartij ons nu op het lijf geschreven is. Men 
noemt als voorbeeld discussie ijsbaan/zwembad.

Klaas de Vries noemt als blijvende aandachtspunten scholen, begraafplaats/begraven. Frans: geeft een 
toelichting op de ouderenwerkgroep en hebben ook input gegeven aan de evaluatie van de campag-
ne. Klaas de Vries: pompen om het schip weer boven te krijgen, zinkend schip niet verlaten. Ondanks 
dat hij zich de laatste jaren teleurgesteld voelt door de partij.

Afscheid Hendrikus als voorzitter
Hendrikus houdt een indrukwekkende afscheidsspeech met als titel: Het grotere verhaal van de PvdA 
Hoogeveen. Inge spreekt namens de afdeling en bedankt Hendrikus voor zijn jarenlange inzet voor 
onze partij. Ook sprak Inge haar dank uit aan Hendrikus en Gert voor het mentorschap dat ze voor 
haar hebben vervuld. Hendrikus kreeg bloemen en een boek als cadeau.

Rondvraag
Klaas de Vries: vraag om in de winter ledenvergadering niet op een avond te houden ivm bereikbaar-
heid voor de ouderen. Ook wordt aangeven dat het verstandig zou zijn om kort voor de ledenvergade-
ring een reminder te sturen.

Sluiting
Hendrikus bedankt aanwezigen en sluit de vergadering af.

R. Koops, 10-6-2018
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JAARPLAN 2019
Inleiding
Het Jaar 2019 is opnieuw een jaar vol activiteiten voor de Hoogeveense PvdA. Na de campagne voor de 
verkiezingen van de gemeenteraad vinden het komend jaar de verkiezingen voor Provinciale Staten en 
het Europees Parlement plaats. We hopen ook voor deze verkiezingen weer met een flink aantal mensen 
campagne te voeren. Dit is een van de manieren om aan iedereen te laten zien dat de PvdA springle-
vend is en een factor blijft in Hoogeveen om rekening mee te houden.

We kunnen alleen zichtbaar zijn en blijven als we er met elkaar de schouders onder zetten. Dit jaarplan 
is de uitwerking van hoe wij als bestuur het komende jaar hieraan inhoud willen geven. We nodigen alle 
leden van harte uit hierover met ons in gesprek te gaan en met ons mee te doen.  
            Het bestuur

Het bestuur van de PvdA, afdeling Hoogeveen
Samenstelling bestuur 
Het bestuur telt 6 leden en is daarmee op de gewenste sterkte. Er vond een wisseling van de wacht 
plaats voor wat betreft het penningmeesterschap. Het vertrek van de voorzitter werd door interim invul-
ling opgelost en de verwachting is dat het bestuur in 2019 weer voltallig is. 

Het bestuur is zich aan het bezinnen op hoe haar rol in te vullen. Hierover is in een aantal brainstormses-
sies inmiddels van gedachten gewisseld. Dit is een voortdurend proces. Vragen als “wat voor soort be-
stuur willen we zijn” en “hoe brengen we als afdeling gezamenlijk het sociaaldemocratische geluid onder 
de aandacht” komen hierbij aan de orde. 

De organisatie van de afdeling
Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling Hoogeveen. Het bestuur 
richt zich hierop vooral op de eigen leden, belangstellenden en sympathisanten. Het bestuur vergadert 
maandelijks waarbij alle lopende zaken, nieuw op te pakken initiatieven en activiteiten worden bespro-
ken. De fractievoorzitter neemt deel aan de bestuursvergadering. Zo is een goede afstemming tussen 
fractie en bestuur geborgd. 

Leden van het bestuur doen mee aan activiteiten om de PvdA zichtbaar te laten zijn in de Hoogeveense 
samenleving. Voorbeelden zijn:

• Deelname aan inloop-uur in De Lekkernij

• Deelname aan campagne-activiteiten (ook regionaal)

• Bezoek gespreksgroep Ouderen

• ‘Hotel PvdA’-bijeenkomsten.

• Bezoeken gewestelijke vergaderingen en (thema)bijeenkomsten.
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Er is goede afstemming tussen de raadsfractie en het bestuur. Vanuit het bestuur is altijd een vertegen-
woordiger bij de fractievergadering aanwezig. Daarnaast hebben de afdelingsvoorzitter en de fractie-
voorzitter regelmatig contact.

DOELEN EN ACTIVITEITEN IN 2019
Het ledenbestand is de basis van de afdeling. Dit ledenbestand blijft redelijk stabiel. Feit is echter wel 
dat het ledenbestand vergrijst. Voor deze ontwikkeling willen we onze ogen niet sluiten. Er zijn diverse 
afdelingen die inmiddels op een of andere manier samenwerken. De PvdA Hoogeveen zal in 2019 na-
denken over de vorm en inhoud van samenwerking met andere afdelingen en sluit op voorhand geen 
opties uit. De inzet is om hier in 2019 voortvarend mee aan het werk te gaan en indien nodig met voor-
stellen te komen. 

Voor een vitale afdeling blijft een groot Hoogeveens ledenbestand van belang maar we gaan ook actief 
nadenken over het betrekken van sympathisanten bij bijeenkomsten zonder dat dit per se tot een lid-
maatschap hoeft te leiden. 

ACTIVITEITEN
Ieder jaar organiseert het bestuur in elk geval een voorjaars- en najaarsvergadering.. Hiernaast is er 
ruimte voor activiteiten in overleg met of op verzoek van de achterban en fractie. We willen hieraan 
praktische invulling geven door tenminste 1 themabijeenkomst te organiseren over een actueel thema. 
Ook blijft er aandacht voor laagdrempelige activiteiten. Zo gaan we ook in 2019 weer de snertwandeling 
organiseren. 

VERSTERKING ORGANISATIE
Het bestuur zal in nauwe samenspraak met de fractie eraan werken om als een sociaaldemocratisch ge-
zicht herkenbaar te zijn. Een deel van het bestuur is relatief nieuw. Er zal gekeken worden naar mogelijk-
heden voor het vergroten van kennis en vaardigheden via opleiding/cursussen. 

Het doel van het bestuur is een permanente campagnecommissie in het leven te roepen. Nu wordt deze 
meestal gevormd door mensen uit de fractie en het bestuur. Het meest ideaal is echter een zelfstandige 
commissie die onder verantwoordelijkheid van het bestuur en in afstemming met de fractie (campagne)- 
en zichtbaarheidsactiviteiten organiseert. 

Het bestuur is doordrongen van de noodzaak nieuw talent te ontdekken en indien mogelijk aan ons te 
binden. Dit is nodig om de activiteiten te kunnen bemensen maar ook met het oog op het krijgen van 
Hoogeveense sociaaldemocraten in besturen en op verkiezingslijsten. De inzet van het bestuur is hier-
voor een scoutingscommissie in het leven te roepen. 

COMMUNICATIE
Het informeren van de achterban en het laten zien waar je voor staat als partij vraagt een goede com-
municatie. Dit wordt ook het komend jaar gedaan via Facebook, Twitter en persberichten. Twee maal per 
jaar wordt het afdelingsblad “de Rooie Vener” uitgebracht. Ook levert het bestuur haar bijdrage aan de 
digitale Nieuwsbrief van de afdeling. Het politieke primaat ligt en blijft vanzelfsprekend bij de fractie. 

TOT SLOT
In bovenstaand jaarplan staat een aantal activiteiten en plannen genoemd. Het bestuur is zich er van 
bewust dat deze alleen met succes kunnen worden ingevuld en uitgevoerd als er voldoende leden zijn 
die zich hiervoor in willen zetten. We doen een beroep op u allemaal om SAMEN de doelstellingen waar 
te maken. 

Oktober 2018, Hoogeveen 
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Ik ben Frans Jansen, Sinds 2012 mag ik van mijn 
pensioen genieten. Na een maatschappelijk le-
ven binnen verschillende echelons heb ik mij toen 
voorgenomen om het ”rustiger” aan te doen.
Dit betekende echter in de praktijk ”gewoon door 
gaan” waar ik gebleven was. Voortzetting dus van 
onze hobby ”wijnen van de wereld en de wereld 
van de wijnen” , reizen en niet achter de gerani-
ums gaan zitten. Alras besloot ik om mij aan te 
melden als vrijwillig chauffeur bij het Jannes van 
der Sleedenhuis hier in Hoogeveen. 
In deze vrijwilligers-functie zag ik dat ik meer voor 
ouderen kon betekenen dan dat ik eigenlijk voor 
mogelijk had gehouden. Ouderen die uit hun iso-
lement konden komen door gewoon even door de 
bus afgezet te worden in het Centrum van Hooge-
veen en natuurlijk ook gewoon weer door diezelfde 
bus opgehaald kunnen worden. Een gesprekje in 
de bus en even wat extra aandacht. Ik merkte toen 
hoe dankbaar men is voor onze inzet voor deze 
mensen. Ik merk zelf ook hoe dankbaar werk dit 
is en hoezeer mijn betrokkenheid op prijs wordt 
gesteld.

Dit gegeven dwong mij na te denken om meer 
invulling te geven aan mijn zee van vrije tijd.  
Ik dacht terug aan mijn werk als ambtenaar Sociale 

dienst en mijn toen al kritische kijk op de benar-
de financiële situaties van bijstandscliënten. De 
ervaringen met schuldensituaties waarmee velen 
te kampen hadden noopten ook de overheid te 
komen met schuldregelingsactiviteiten. Binnen 
dit werkveld heb ik meerdere jaren mijn kennis en 
ervaring kunnen inzetten.

Als uitvoerde van het WVG-vervoer binnen de 
regio Zuid-West Drenthe heb ik mij ingespannen 
om deze vervoerstroom t.b.v. van de doelgroep zo 
probleemloos mogelijk te laten verlopen. Je kun-
nen inzetten voor de maatschappij vanuit verschil-
lende invalshoeken was en is voor mij altijd een 
uitdaging 

Ik hoop mijn bijdrage, gebaseerd op werkervaring 
en specifieke kennis, te kunnen leveren binnen 
de Partij van de Arbeid als steunfractielid. Samet 
met mijn mede-steunfractieleden en natuurlijk de 
zittende fractieleden incl. opvolgster hebben wij 
denk ik een team waar ervaring, respect en elan 
worden ervaren. Het kan niet anders dan dat de 
PvdA zich gaat profileren de komende periode. Ik 
ben blij hieraan mijn steentje te mogen bijdragen.

Ik ben Roelof Koops,  57 jaar geboren en getogen in 
Elim en getrouwd met Alie Zantingh. Vader van 2 
kinderen en opa van 5 kleinkinderen. Ik ben ruim 
30 jaar werkzaam bij Kip Caravans en heb daar 
logistiek in beheer. Mijn hobby’s zijn fotograferen 
en wandelen waar ik eigenlijk meer tijd voor wil 
nemen.
Ik heb bestuurlijke ervaring opgedaan bij o.a. on-
dernemingsraad Kip, vakbond CNV en Vereniging 
Plaatselijk Belang Elim. Momenteel ben ik actief 
bij Elim Energiek.

Bij de Smederijen ben ik al meer dan 10 jaar 
betrokken. De verenigingen van dorpsbelangen 
waren uitgenodigd om mee te denken over het 

tot stand komen ervan. Ik ben altijd betrokken bij 
de Smederijen gebleven, het basisdocument voor 
ons dorp mocht ik helpen realiseren. Tegenwoor-
dig zit ik samen met nog 3 mensen als bewoners-
afgevaardigde in de stuurgroep. Leefbaarheid en 
zeggenschap van bewoners in eigen wijk of dorp 
vind ik zeer belangrijk en probeer waar ik kan 
hieraan bij te dragen. De werkwijze van De Sme-
derijen vind ik hierbij van groot belang.

Verder ben ik al enkele jaren bestuurslid van onze 
afdeling. Als steunfractielid wil ik onze fractie 
ondersteunen daar waar ik kan. Beste lezer van de 
Rooie Vener ik wil me, als steunfractielid, graag 
even aan je voorstellen. 

STEUNFRACTIE STELT ZICH VOOR
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Ik ben Henk Smand, getrouwd met Anny (een vol-
bloed Indonesische) en samen hebben we 1 doch-
ter. Verbazend, maar ook weer leuk, is dan dat 
onze dochter volgens de geldende definitie een 
westerse allochtoon is.
Even een klein stukje historie. Opa Smand was 
smid aan de Middenraai in Nieuweroord. Mijn an-
dere opa was veehouder op ‘De Weide’ aan een 
zandpad haaks op de oude Hoogeveensche Vaart 
wat toen nog gemeente Zuidwolde was. Mijn 
vader heeft het grootste deel van zijn werkzame 
leven doorgebracht bij Philips hier in Hoogeveen.

Na afronding van mijn schooltijd – jawel met een 
diploma – riep de dienstplicht. Daarna ben ik in 
dienst getreden bij de toenmalige PTT en daar ei-
genlijk nooit meer weggegaan. Tijdens mijn werk 
heb ik diversie studies gevolgd waaronder NIMA 
en een HBO Bedrijfskunde afgerond. 

Een samenvatting wat ik in mijn vrije tijd graag 
doe is lange wandelingen maken, tochtjes ma-
ken op mijn MTB, fotograferen, genieten van een 
goed bord en een fijn glas, ga graag uit eten en 
vakantie vieren. Daarnaast lees ik veel en graag 
en ben geïnteresseerd in cultuur en historie. Niet 
zo zeer lokaal als wel ontwikkelingen die bevol-
kingsgroepen en landen hebben doorgemaakt 
om te komen waar ze nu zijn. Die zoek ik dan ook 
graag op tijdens mijn vakanties, waarbij je moet 
denken aan bijvoorbeeld de Katharen vervolging 
in Zuid-Frankrijk in de regio Béziers. Ook ben 
ik op zoek gegaan wat je nog terugziet van de 
goed functionerende zuilenmaatschappij in het 
oude kalifaat Andalusië in de steden Granada 
en Cordoba. Binnenkort ga ik met Anny naar het 
Rijksmuseum waar een nieuwe expositie over de 
80-jarige oorlog draait. Hierover valt nog wel een 
stukje historie te herschrijven.

Wat doe ik:
Ik ben werkzaam bij KPN als kennismanager zake-
lijke markt. Hier houd ik mij met 3 kernopdrachten 
bezig. Als 1e het ontwikkelen en onderhouden 
van een kennisbank voor de interne medewerkers. 
Daarnaast houd ik me vooral bezig met het moge-
lijk maken voor klanten om zaken zo veel mogelijk 
zelf te regelen in onze diverse portals. Hiervoor 
inventariseer en analyseer ik klantbehoeftes en 
zet acties uit om hiervoor online oplossingen te 
ontwikkelen en te publiceren. Staan de antwoor-
den, probleem oplossingen of hulp bij installatie 
en gebruik eenmaal online dan analyseer ik het 
klantgedrag op deze pagina’s met behulp van 
heatmaps. Hiermee volg ik het gebruik van de 
muis of vingers (bij een touchscreen) op de online 
pagina’s en ontdek ik de plaatsen op pagina’s 
waar de meeste attentie van klanten naar uit gaat. 
Dit combineer ik dan met de mate waarin klanten 

door pagina’s scrollen of op linken en buttons 
klikken en hoe lang het duurt voordat deze actie 
uitgevoerd wordt. Deze informatie gebruik ik 
dan om pagina’s aan te (laten) passen om zo de 
klik-actie te optimaliseren. Mijn laatste kernop-
dracht is een verplaatsing realiseren van klanten 
die bellen met onze servicedesken naar online 
oplossingen.

Wat wil ik:
Met Roelof en Frans vorm ik de PvdA-steunfractie 
en dat beste lezer is een verkenning van een voor 
mij nog behoorlijk onbekende wereld. Ik merk 
dat er een groot verschil is in dynamiek en tempo 
tussen de lokale politiek en de wereld waarin ik 
me overdag begeef. Onderwerpen die ik bin-
nen onze fractie onder ogen krijg, maak ik in het 
dagelijkse leven niet of heel anders mee. Denk 
aan de programmabegroting, de kunstijsbaan, 
het nieuwe zwembad, duurzamer Hoogeveen, 
veiligheid, aantrekkelijk wonen in krachtige wijken 
en dorpen. Andere onderwerpen die mijn warme 
belangstelling genieten zijn werken aan werk, op-
leiding en talentontwikkeling en het totale sociale 
domein. Blijven er nog 2 onderwerpen over die 
nog extra aandacht behoeven de komende jaren. 
Dan doel ik met name op de 24/7 dienstverlening 
in de huidige maatschappij en dit afgezet tegen 
de huidige situatie (openingstijden, onvolledige 
digitale dienstverlening, etc..) van het Stadskan-
toor. Hier vallen nog wel wat stappen te zetten in 
het ontzorgen van de inwoners van Hoogeveen. 
Ook wil ik me inzetten voor het invullen van de 
primaire behoefte om iedere inwoner van Hooge-
veen te voorzien van snel internet en daar waar 
mogelijk altijd glasvezel aan te bieden.

Al met al heb ik een brede interesse en dat heeft 
ook een valkuil. Een valkuil dat ik me in zoveel 
onderwerpen verdiepen wil dat ik op het laatst 
niet alles met volledige aandacht heb opgepakt. 
Daarom wil ik de komende periode keuzes maken 
(in overleg met de fractie) wat mijn aandachtsge-
bieden worden om zo de juiste focus te houden.

Samen met Inge, Ida Gerda, Lisa, Roelof en Frans 
wil ik mij de komende jaren inzetten voor een 
leefbaar Hoogeveen. Een sterk sociaal gezicht 
laten zien, waarbij wij er voor alle inwoners van 
Hoogeveen willen zijn. We zijn sterk betrokken bij 
alle ontwikkelingen in Hoogeveen en alle wensen 
vanuit de inwoners. Op allerlei manieren zijn we 
voor de inwoner bereikbaar. Heb je een vraag, 
een probleem, een verbeterwens in je buurt, wijk 
of dorp? Schroom niet en neem contact met ons 
op via de fractiesecretaris Ida Gerda Emmens. 

Ik wil dat iedereen de mogelijkheid moet hebben 
om te kunnen zijn wie of wat hij/zij wil zijn.
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Dit voorjaar zag ik in een krantenbericht 
dat Henk Lohrengel was overleden. Henk 
was wethouder in Assen in dezelfde 
periode dat ik in Hoogeveen wethouder 
was, en ongeveer even oud. Dan schrik 
je wel even. Ooit liet hij me vol trots de 
verbouwde ijsbaan in Assen zien. Henk 
had sportzaken in zijn portefeuille en was 
de drijvende kracht achter het plan. Het 
zag er prima uit, een aanwinst niet alleen 
voor Assen, maar voor heel Drenthe.
Een paar jaar daarvoor had de provincie Drenthe 
de oude ijsbaan voor een habbekrats overge-
daan aan de gemeente Assen, blij dat ze van het 
jaarlijkse tekort af waren. Dit onder het motto  
“wie ‘t krijgt mag ’t houden”. Ik schaatste in die 
tijd elke zondagmiddag in Assen, op die onover-
dekte baan. Soms bijna alleen als het weer slecht 
was. Ik was dan ook zeer ingenomen met die half 
overdekte baan die Henk Lohrengel had weten te 
realiseren.

In Assen zelf was men er minder mee ingenomen 
toen de tekorten zich opstapelden. Het kost-
te Henk zijn wethouderschap, en de gemeente 
Assen wist niet hoe snel ze de ijsbaan aan Henny 
van der Most moest verpatsen. De ijshockeyhal 
ging dicht, dat werd een ruimte voor bruilof-
ten en partijen. De entreeprijs  voor de ijsbaan 
verdubbelde, maar je kon wel gratis cola tappen, 
zoveel je wilde, niemand wil cola bij het schaat-
sen, ook niet gratis.

Al vrij snel verpatste Van der Most op zijn beurt 
de ijsbaan aan een zakenpartner. En al die tijd 
bleef ik er schaatsen, elke zondagmiddag. Spon-
taan ontstonden er groepjes van schaatsers die 
ongeveer even goed of (slecht) konden schaat-
sen, uit heel Drenthe. Een Drentse ijsbaan! En 
toen ging de baan twee jaar geleden dicht. De 
laatste zondag heb ik  er nog met mijn kleindoch-
ter geschaatst. Met weemoed.

Ik was dan ook blij toen er initiatieven kwamen 
voor een nieuwe baan in Assen of in Hoogeveen. 
Natuurlijk was ik voor Hoogeveen, de KleineBols 
ijsbaan, Assen had in het verleden de boel bij de 
eerste de beste tegenslag verpatst. En bovendien 
ligt Hoogeveen centraal t.o.v. andere ijsbanen. 
En natuurlijk voor mij lekker dichtbij en voor mijn 
kleindochter als die op bezoek is!

Bij de meeste ijsbanen moet er dik geld bij, maar 
ik maakte mezelf wijs dat door nieuwe ontwik-
kelingen een ijsbaan nu zonder exploitatietekort 
gesticht zou kunnen worden. De voorbereiding 
duurde  echter wel erg lang. eerst dat gehannes 
tussen Assen en Hoogeveen en de rol van de pro-
vincie daarbij. Het duurde nog langer toen er een 

zwembad aan gekoppeld werd. Wat me op zich 
overigens een mooie combinatie lijkt.

Ik kreeg argwaan toen er van die onwaarschijn-
lijke verhalen gehouden werden door de ver-
antwoordelijke wethouders dit voorjaar. Eerst 
wethouder Steenbergen, die vertelde dat er een 
tegenvaller was van, ik dacht, vier miljoen. Dat 
kwam doordat een bepaalde constructie met een 
bouwer niet mocht van Europa! Dat werd gepre-
senteerd alsof het zo uit de lucht kwam vallen!

Nu mag die constructie al 25 jaar niet van Euro-
pa, en terecht. En dat hoort men te weten, en 
dat weet men ook, zeker in een solide ambtelijke 
organisatie als van de gemeente Hoogeveen. 
Daarbij komt dat ik nog nooit heb gehoord van 
een aannemer/projectontwikkelaar die geld mee 
brengt!. Dat wil men ergens anders terug verdie-
nen. Projectontwikkelaars beloven 120 procent en 
als het er staat mag je blij zijn als het 80 procent 
is van wat ze hebben beloofd. 

Toen kwam na de gemeenteraadsverkiezingen 
wethouder Slomp, die nu verantwoordelijk is, 
vertellen dat het allemaal wat duurder werd, maar 
dat dat bij de aanbesteding wel weer goed zou 
komen, die aanbesteding zou meevallen, dat was 
in Leeuwarden ook gebeurd. 

Iemand moet hem toch verteld hebben dat dat 
niet opgaat in een tijd waarin aannemers omko-
men in het werk. Dan kom je meestal duurder uit 
dan je eigen begroting. En die termijnen die toen 
genoemd werden leken me weinig realistisch, pas 
in het voorjaar van 2019 gaan bouwen en dan zou 
eind van het jaar de ijsbaan klaar moeten zijn. 
Maar goed de wonderen zijn de wereld nog niet 
uit. Wist ik veel!

Ik heb dit stukje zitten tikken een paar uur na het 
uitkomen van het rapport van de rekenkamer over 
het hele voorbereidingsproces. Op terugreis naar 
huis die middag  las ik op de telefoon het kopje 
“rapport over ijsbaan is vernietigend”. Ik liep 
rood aan: daar gaat mijn ijsbaan!

Ik kon niet verder kijken, maar bedacht onderweg 
wat er zoal in kon staan. Thuisgekomen bleek 
mijn vrees bewaarheid. Wat ik kon bedenken 
stond in het rapport en nog veel meer waar ik 
in de verste verte niet aan had kunnen denken. 
Het lijkt mij een grondig rapport met een funes-
te conclusie. Het college, hoor ik net op RTV 
Drenthe, denkt daar anders over. Een reactie die 
past in het patroon dat uit het rapport naar voren 
komt: steeds weer die vlucht naar voren.

Hoe nu verder met een ijsbaan in Drenthe? Een 
(overdekte) ijsbaan is een voorziening die hoort in 
Drenthe. In mijn ogen is een (overdekte) ijsbaan 
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een provinciale voorziening. Uit heel Drenthe 
schaatsen mensen op de baan. Van de IJshazen 
uit Zuidwolde tot de ijsclub in Zuidlaren Als nu 
alle gemeenten en de provincie eens gaan samen-
werken om die ijsbaan te realiseren, en als ze dan 
samen ook nog eens het onvermijdelijke exploita-
tietekort willen ophoesten, dan komt er misschien 
nog wat van. 

Hoewel dat exploitatietekort misschien helemaal 
niet onvermijdelijk is. In West-Friesland, in Hoorn, 
staat zo’n ijsbaan. Die heet De Westfries omdat 
alle gemeenten in West-Friesland er een bijdra-
ge aan hebben geleverd. Het bedrijf Omnisport 
exploiteert de ijsbaan, risicodragend, en betaalt de 
gemeente Hoorn 130.000 euro huur per jaar. Dat is 
andere koek!

Ik moet hierbij wel een slag om de arm houden, 
want dit komt uit een rapport van het Pim Mulier 
instituut over overheidssteun voor ijsbanen uit 
2013, dat ik net op internet tegen kwam. Volgens 
dit rapport liep het contract tot 2016, ik zie zo 
gauw geen recentere gegevens.

Die nieuwe ijsbaan moet en kan er, volgens mijn 
dus wel komen in Drenthe. Maar waar? Niet in As-
sen, want dat loopt als plaats de zelfde risico’s als 
Hoogeveen. Bovendien wisten ze in het verleden 
niet hoe snel ze de baan moesten verpatsen en de 
wethouder moesten slijten toen het wat tegen viel. 

Het mooiste zou toch zijn in het zuiden van Dren-
the, op ongeveer gelijke afstand van al die andere 
ijsbanen in de omgeving. Hoogeveen is het meest 
centraal en het best bereikbaar, maar of provincie 
en andere gemeente er nog zin in hebben om met 
Hoogeveen samen te werken is zeer de vraag na 
dit gedoe.

Hoe dan ook, wil er in Drenthe een ijsbaan komen 
dan zal er samengewerkt moeten worden. Wat 
minder testosteron en wat meer overleg dus. Dan 
kan er over een jaar of drie een heuse overdekte 
ijsbaan zijn in Drenthe!

In de tussentijd schaats ik dan wel zo nu en dan 
met mijn kleindochter op de Jaap Eden baan in 
Amsterdam. Niet overdekt, maar bij mooi weer de 
gezelligste baan van Nederland. En over drie jaar 
als onze Drentse Kleine Bols baan klaar is, schaats 
ik met haar op de openingsdag en schaatst zij mij 
er finaal af!

IJs en weder dienende 

Wijnhout Punt
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Recent zijn de aanvragen van vijf zonne-
parken besproken. Er ligt alweer een aan-
tal klaar ter beoordeling en bespreking. 
Ondanks dat we heel goed weten dat we 
aan de slag moeten met duurzame ener-
gievoorzieningen, en warm pleitbezorger 
zijn voor duurzaamheid in de brede zin, 
hebben we tegen deze zonneparken ge-
stemd.
De druk van de subsidie deadline lijkt ten koste 
te gaan van zorgvuldige ruimtelijke afweging, van 
deelname van inwoners en van regionale afstem-
ming. Inwoners zijn hooguit geïnformeerd, niet be-
trokken. Veel mensen voelen zich overwegend niet 
gehoord, niet betrokken, hebben geen inbreng 
gehad en zijn niet blij met de omvang.

Samenwerken!
Op de vraag van een inwoner waarom voor een 
zonnepark niet wordt gekeken naar het nabij gele-
gen VAM terrein, is het antwoord van de gemeente 
dat dit onder de gemeente Midden Drenthe valt. 
Dit vinden wij diep triest. Waarom wordt hier geen 
samenwerking gezocht? In Drenthe zijn twaalf 
gemeentes bezig te voldoen aan hun eigen ener-
gie doelstellingen. De PvdA vindt dat gemeentes 
elkaar moeten opzoeken, om te kijken of er samen-
gewerkt kan worden. Alleen dan kunnen mogelijk-
heden worden gecombineerd. De provincie zou 
daar regie op kunnen voeren. 

Zonder afstemming en regie dreigt een wildgroei, 
onder aanvoering van de cowboys op energie ge-
bied. Onderweg naar snel geld zijn belangen van 
inwoners en duurzaamheid ondergeschikt. Wat de 
PvdA betreft staan juist die belangen voorop.

Opbrengsten eerlijk verdelen
Daarbij is het voor ons van essentieel belang 
om zonneparken samen met bewoners en lokale 
organisaties te ontwerpen, en opbrengsten op 
een eerlijke manier te verdelen. Laat de omgeving 
meeprofiteren. Meedoen en draagvlak zijn nood-
zakelijk. We vinden dan ook dat het eigenaarschap 
van zonneakkers en windmolens zoveel mogelijk bij 
de inwoners moet liggen, bijvoorbeeld voor 50% of 
meer. Daarmee komen ook de rendementen vooral 
naar de inwoners. In de besproken plannen vinden 
we dit niet terug. Hoe dringend de noodzaak van 
andere vormen van energie ook is, wij denken dat 
dit niet de manier is.

Stroomnet is vol
Daar komt nog bij dat er in Drenthe en Zuid Gro-
ningen vrijwel geen zonneparken meer kunnen 
worden aangesloten, omdat het stroomnet het snel 
groeiende aanbod van zonne-energie niet aan kan. 
Nu al staan twintig zonneparken op een wachtlijst 
voor aansluiting. Nog een reden om nu geen over-
haaste beslissingen te nemen.

De PvdA stelt dan ook voor pas op de plaats te 
maken, om vanuit gezamenlijk belang de ener-
gie transitie vorm te geven. Laten we op Drentse 
schaal kijken wat nodig is, wat mogelijk is en hoe 
we dat gezamenlijk vorm gaan geven. Samen met 
de provincie, met andere gemeentes en vooral 
samen met de bewoners en lokale organisaties.

Ida Gerda Emmens, raadslid

Zonneparken hot item in Hoogeveen
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Nog een paar maanden en dan zit m’n eerste periode in Provinciale 
Staten er alweer op. Vier interessante en leerzame jaren en ik hoop er 
nog een periode aan te kunnen verbinden. In de  gewestelijke verga-
dering op 15 december stellen de Drentse PvdA-leden de kandidaten-
lijst voor de provinciale statenverkiezingen van 20 maart 2019 vast. Tot 
die tijd moet ik m’n geduld bewaren maar geduld is iets wat je in de 
politiek wel leert, dus dat moet wel lukken. Ik hoop in ieder geval op 
steun van mijn Hoogeveense partijgenoten te mogen rekenen.

Op 15 december wordt ook het verkiezingsprogramma voor de ko-
mende Statenperiode besproken en vastgesteld. Ik mag daar samen 
met vier partijgenoten aan werken en op het moment van schrijven 
is dit programma nog volop in wording. Veel kan ik er nog niet over 
zeggen maar het wordt een prettig programma, dat kan ik u wel zeg-
gen. We doen geen grote beloften. We houden het klein en we steken 
vooral een hand uit naar de Drenten om samen met ons te werken aan 
het versterken van zekerheid op veel terreinen. Zeker zijn van goed 
wonen, leven, werken, leren en recreëren. We zien veel verwarring 
in de samenleving en we zien ook veel onrust. Ik hoef alleen maar 
te wijzen op de energietransitie waar we middenin zitten en wat ons 
leven, wonen en werken de komende jaren volledig op z’n kop zal 
zetten. Ook in ons mooie Drenthe gaan we er niet aan ontkomen om 
de zorg die we hebben voor de generaties na ons, om te zetten in 
concrete acties op het gebied van verduurzaming van onze omgeving. 
We kennen de discussies over de zonneakkers, ook in de gemeente 
Hoogeveen. Of over de windmolens in de Veenkoloniën. In ons verkie-
zingsprogramma gaan we hier op in en wij stellen dat de Grote Ver-
bouwing, zoals Diederik Samsom de energietransitie heeft genoemd, 
alleen kan slagen als iedereen mee kan doen en ook daartoe in staat 
wordt gesteld. De lusten en de lasten eerlijk verdelen, zo kijken wij 
tegen de energietransitie aan. Zodat er draagvlak ontstaat voor de 
ongetwijfeld behoorlijk ingrijpende zaken die op ons af gaan komen. 
Dit wordt één van de belangrijkste – zo niet de allerbelangrijkste - op-
gaven voor de nieuwe Provinciale Staten vanaf maart volgend jaar en 
ik hoop ten zeerste dat de PvdA dan opnieuw deel mag uitmaken van 
het provinciaal bestuur want dat vergroot daadwerkelijk de kans dat 
we het in Drenthe ‘samen’ gaan doen en het grote geld er niet met de 
(energie-)buit van doorgaat!

Hendrikus Loof
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Verkiezingen leden Staten van Drenthe nadert snel. Maart 2019, nu al 
grote zorgen over de opkomst. Te begrijpen, zeker met de uitkomst 
van een recent onderzoek van promovendus Bolhuis. Hij onderzocht 
dertig jaar Haagse verkiezingsbeloften. Hij vond dat van beloften 
aan de gewone mensen zoals minder belasting weinig terecht kwam 
en dat daarentegen het bedrijfsleven vaak zelfs meer kreeg dan was 
beloofd. Goed te begrijpen dat nogal wat burgers boos zijn. Dat ze 
zich daarom afkeren van de politiek is een veel gehoorde mening. 
De vraag is of dat zo is. Er is een groeiende groep van boze, ook 
soms extreem rechtse mensen, die ook nog bediend worden, of is 
gemanipuleerd een beter woord, door populistische partijen. Ook 
groeiend is de groep die zo woedend is dat ze zich helemaal afkeren 
van de politiek. Die zie  je nooit weer in het stemhokje. De grootste 
groep is weliswaar heel boos op politiek en politici, maar dat vindt 
zijn oorsprong (en emotie) in de zorgen die men zich maakt over de 
samenleving. Ze hebben vaak wel een idee van wat er zou moeten 
veranderen. Die boze burgers zijn echt wel te bereiken als politici 
contact zoeken. Burgers er bij betrekken, naar ze luisteren, terug 
koppelen. Kortom de straat op, deurtje bellen. In zaaltjes in gesprek 
gaan op momenten dat inbreng zinvol is, wanneer besluiten nog niet 
zijn genomen, plannen nog te wijzigen. Leerzaam is bijvoorbeeld de 
manier waar de gemeente Hoogeveen omgaat met plannen voor en 
toestaan van ‘energiecentrales’ , weilanden vol zonnepanelen. Mega 
zonneparken van een hectare of twintig er snel doorheen jassen. Pas 
bij besluitvorming in de raadszaal een stoet van insprekers. Raadsle-
den schrokker wakker, laat dus. Bleek ineens het idee van corpora-
ties nieuw voor ze. Besluit werd een week uitgesteld om de nieuwe 
informatie te laten bezinken. Of slechts een week uitstel genoeg tijd 
gaf om uiteindelijk tot een beter besluit te komen zal de toekomst 
leren. Duidelijk is al wel dat het raadsbesluit spoort met de bevin-
dingen van Bolhuis. De gewone burger heeft het nakijken. Besluit 
werd verdedigd met wat bestuurlijke argumenten.  Het besef dat de 
raad inzag dat het ging over een politieke keus nl.  òf Corporaties 
oprichten en opbrengsten naar de plaatselijke bevolking òf de grote 
winsten in zakken van projectontwikkelaars en een paar boeren laten 
is de vraag. Dit soort keuzes is echt politiek!  Debatten over dit soort 
keuzes zullen burgers wel kunnen motiveren hun stem uit te brengen. 
Alles begint dan wel met goed op de hoogte zijn wat er speelt, voor 
zowel burgers als raadsleden/statenleden. Informeren in een heel 
vroeg stadium is geboden. Die taak is aan de politiek.

Jerk Otten, oktober 2019
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• Diemannschaft.de(pay)

• Klimmatakkoord

• Manus: “En ik had nog wel een leuk penthouse 
in Meppel  in de aanbieding......”

• Klimaattakkoord

• Poetin: Nee hoor, in die kofferbak zat alleen een oude  
uit elkaar gehaalde buizenradio!

• Jetleggen of LegJetten?

• Manus: “Gaan we nu wekenlang in talkshows Grote-
GraaiBestuurders zien smeken om de sympathie van 
parlement en bevolking?”

• Klimaatafkort

• Jenny Douwer

• Taakstraf: 120 uur roetvegen schminken

• Schmutzi-Arabië

• Manus: “Als safehouse voor bedreigde burgemeesters 
dan misschien.....?”

• Genoeg gestopt? Al weer shag aan het hamsteren?

• Na-nazomer

• Als je Maxima weer eens zwoel ‘Alekzzzzander’ hoort 
zeggen, denk je dat het ook zo maar de heer P. te W. 
kan betreffen....

• CSOef....

• Manus: “Te zien aan de mate waarin dat been van de 
Treanta’s stijf blijft, kunnen ze de afdeling orthopedie 
ook wel sluiten.”

• Nijmeegse drugscrimineel: Dat spul bijt gelukkig vol-
doende om de sporen uit te wissen.

• Miljoenen kunnen in de ijskast. De baan is van de baan. 
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