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Wie is Rode Jet? 

Onze Rode Jet is vernoemd naar; 

Henriëtte Rosina Dorothea van der Mey(1850-1945).  

Zij prijkt ook op de voorkant! Henriëtte was de eerste vrouwelijke journalist van Nederland en is voor 

ons een voorbeeld. Wat ons nog meer bindt met Henriëtte, is dat ze goed bevriend was met de 

socialist Wibaut, en ook Troelstra sprak lovend over haar schrijven. Vanwege haar beroep als 

journalist, kon ze geen lid worden van de SDAP.  

Henriëtte werkte vanaf 1885 als eerste vrouwelijke journalist in vaste loondienst voor de 

Middelburgse Courant en kreeg dan ook als eerste vrouwelijke journalist toegang tot vergaderingen 

van de Staten van Zeeland. Voor ons allemaal aanleidingen om ons blad naar haar te vernoemen! Dit 

geeft ons wel de edele plicht om de Rode Jet met respect te behandelen. Al zullen we het 

journalistieke niveau van onze naamgeefster nooit evenaren, we zullen net als Henriëtte onze 

idealen laten spreken!   

Bron: www.geschiedeniszeeland.nl 

Sinds 1987 is er Het Henriëtte van der Mey-huis aan de Nieuwstraat in Middelburg. Dit huis wordt 

gebruikt voor verschillende vrouwenorganisaties.  

  

http://www.geschiedeniszeeland.nl/
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1 mei 2012 

De Rode Jet komt niet toevallig op deze dag bij u in de brievenbus. U bent reeds uitgenodigd voor de 

bijeenkomst. De gewestelijke 1 meiviering zal plaatsvinden in het restaurantgedeelte van het 

Arsenaaltheater aan het Arsenaalplein 1, 4381 BL te Vlissingen. U bent hier vanaf 19:15 uur van 

harte welkom. Om 19:30 uur zal het programma officieel geopend worden door gewestelijk voorzitter 

Aty Harwijne. 

Dag van de Arbeid 

Bob van Schuylenburch 

Op 1 mei vieren wij de rechten van de arbeider. Deze rechten zijn door velen voor ons bevochten en 

op 1 mei is het goed om daarbij stil te staan. Arbeid adelt, na gedane arbeid is het goed rusten. Het 

zijn twee spreekwoorden over de positieve effecten van arbeid. Wie werkt, gaat zich beter voelen en 

zal stijgen op de maatschappelijke ladder. Wie werkt, haalt daar voldoening uit. Via facebook las ik 

dat patiënten die in geestelijke nood verkeren, beter genazen en sneller terug konden komen in de 

maatschappij door te werken.  

Pubers 

Als ik stilsta bij arbeid, denk ik ook aan het feit dat  iedereen recht heeft op geschikt werk. Zo zet de 

PvdA zich in om de sociale werkplaatsen te behouden. Het is juist belangrijk om werk te doen dat 

betekenisvol is, om het even wie het doet. Voor elke persoon die zich inzet voor de samenleving een 

na gedane arbeid goed rusten. Het vrijwilligerswerk is onmisbaar in onze maatschappij. Het is zelfs 

verplicht op scholen dat jongeren zich vrijwillig inzetten.  Leerlingen kijken vooraf argwanend tegen 

deze maatschappelijke stage aan. Als ze terug komen van een voetbalveld, omdat ze daar als 16- 

jarige de kleintjes trainen, zijn ze voldaan. Het is fantastisch om te zien dat zo’n 16-jarige puber 

ontdaan is als hij een handje krijgt van een 7-jarige. En dit nemen ze mee als bagage naar school en in 

hun verdere leven. Zij leren dat ze meer waard zijn dan alleen maar rondrijden op een brommer en 

energiedrank drinkend rondhangen. Ze zien dat de samenleving ze waardeert. En dat hebben ze 

nodig, die pubers. 

Melkertbaan 

In het begin van de jaren ‘90 van de vorige eeuw was de werkloosheid hoog. Ik werkte als vrijwilliger 

in een theaterfoyer. Langzaamaan groei je in de functie en kwamen er mogelijkheden om in vaste 

dienst te raken. Als bedrijfsleider mocht ik de vrijwilligers inroosteren en ondersteunen. De 

vrijwilligersvergoeding toen was voor velen een zeer welkome aanvulling in de maand. De 

Melkertbaan deed zijn intreden. Met behoud van uitkering aan het werk. We hebben in het theater 

veel mensen door deze constructie aan vast werk geholpen. Juist door ze uit het isolement te halen. 

Zij zetten soms de eerste stap, door vrijwilliger te worden, en later de functie te bekleden met 

behulp van de Melkertbaan. Het theater zag kwaliteiten en nam deze mensen in vaste dienst. Of: 

deze mensen kwamen in het theater in contact met anderen waardoor ze weer in een ander bedrijf 

aan het werk konden met een betaalde baan. Ik kom ze nog af en toe tegen, die ex-vrijwilligers of ex-

Melkerts, ze zijn gelukkig en hebben werk en een toekomst.  

De Dag van de arbeid geeft ook aan dat we werk moeten creëren. Diederik Samsom heeft onze 

keuzes gepresenteerd. U zal hier nog veel over horen. De kwaliteit van arbeid staat daarin voorop. De 

flexwerker mag flexwerken en de werkgever mag een flexwerker laten werken, maar met meer 
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zekerheden. Arbeid verandert door de tijd. De manier waarop we met werknemers omgaan is al vele 

malen beter dan 1890. Het is nog steeds nodig om kritisch te zijn hoe we met arbeid omgaan. Dat  

we iedereen aan kwalitatief goed werk helpen. Soms is dit moeilijk, maar altijd waardevol. 

Werken maakt blij! 

Sommige mensen slepen zich door de maandag heen. Verzuchten op woensdag dat ze halverwege 

zijn en op vrijdag zijn ze blij dat het bijna weekend is. Ik niet. Ik ben blij dat ik werk. Terugkijkend 

waren er lastige momenten waarbij je keuzes moest maken. Al met al, toch de juiste gemaakt. Ik 

werk met plezier en gun iedereen dit. Het nieuwste spreekwoord dan; werken maakt blij! 

 

 
  



 
 

7 

Bestuur 

Marleen de Voogd 

 

Na 6 jaar is het tijd voor vernieuwing! 

Direct na de periode in de factie, waarvan drie jaar als assistent en een jaar als raadslid, werd ik 

voorzitter van het afdelingsbestuur.  Een deel van het bestuur was al langer aan de slag, een deel was 

nieuw. We hebben even tijd nodig gehad om elkaar te leren kennen en de doelen vast te stellen en 

daar naartoe te werken. Steeds hebben we gezocht naar aansprekende vormen om de leden maar 

ook andere belangstellenden te motiveren om naar onze bijeenkomsten te komen. Een mooie 

combinatie was de nieuwjaarsbijeenkomst van 2011 waar de snert werd geserveerd en de 

gemeentelijk bezuinigen met keuzes werden bediscussieerd. Ook de PGB-avond eerder dit jaar was 

geslaagd.  

Maar; na 6 jaar is het genoeg. Tijdens de ALV van 23 april is Bob van Schuylenburch voorgedragen als 

nieuwe voorzitter. Bob is gedreven en heeft een verfrissende kijk op de lokale politiek. Ik blijf in het 

bestuur maar laat de voortrekkersrol met veel vertrouwen over aan Bob.  

 

Trein gestrand tussen Vlissingen en Middelburg…. 

Peter de Doelder 

Op het bureau schieten de agenten overeind. Aan de 

betrekkelijke rust op deze vrijdagavond komt abrupt 

een einde. Drie koppels agenten rukken uit in even 

zoveel surveillancewagens. Onderweg wordt in 

contact met het meldcentrum besproken wat de 

exacte locatie en hoe die te bereiken. De conducteur 

heeft een flinke klap gehoord en bracht de trein tot 

stilstand.  

Ik ben als ‘opstapper’ mee met de politie. De afspraak 

werd een paar weken tevoren gemaakt tijdens een 

bezoek dat we als fractie brachten aan het 

politiebureau om ons voor te laten lichten over het 

reilen en zeilen bij de politie. En welke consequenties 

de nieuwe politiewet zal hebben in ons gebied. Het 

werd een leerzame en avontuurlijke avond. Ik werd 

toegevoegd aan een dienstdoende agent en maakte 

een avond en deel van de nacht alle werkzaamheden 

mee.  “Wat maakt dit beroep zo leuk?”, vroeg ik. Het 

is vooral de afwisseling, contact met de mensen, het 

onvoorspelbare.  
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Groen busje 

Nou dat klopt. Aan het begin van de avond is het nogal stilletjes; we gaan maar eens buiten kijken… 

Surveilleren, u kent dat wel, een politieauto rijdt door de wijk. Is dat  doelloos? Geenszins. De ogen 

worden goed de kost gegeven, aan het begin van de dienst zijn een aantal opvallende dingen van die 

dag besproken waar extra op wordt gelet: een groen bestelbusje dat enkele uren bij een school 

stond en nu weer door de stad rijdt wordt ter controle aangehouden. Het zijn colporteurs; is er een  

vergunning nodig? Even vragen aan de collega’s op het bureau; nee, niet nodig. Hé, daar rijdt dat 

autootje van die jongen die geen rijbewijs heeft momenteel; even kijken wie de chauffeur is. Het is 

de broer van de eigenaar. Extra aandacht voor de bedrijven terreinen,  zijn alle hekken gesloten? 

Brandt er ergens licht ? Zo worden alle wijken van Middelburg bezocht. 

Terug naar het bureau. Even koffie. Melding van een winkeldiefstal; de dief is nogal opstandig, zo 

wordt gemeld. In de supermarkt aangekomen blijkt alles rustig; de verdachte dief is in een kantoortje 

met winkelpersoneel. Het gaat om een jongeman die een fles drank onder de jas had verstopt 

(€4,99). Hij wordt meegenomen naar het bureau, hij verleent alle medewerking. Hij mag even 

wachten in de cel beneden. 

De agenten gaan de administratie doen wel VIJF verschillende verklaringen moeten worden 

opgemaakt, er moet contact worden gezocht met de officier van dienst , enzovoort enzovoort. 

Voordat deze jongeman kan worden opgehaald door zijn liefhebbende ouders zijn we twee uur en 

vijf getypte verklaringen verder. Echt niet de liefhebberij van deze agenten. Maar het moet 

gebeuren. 

De klap 

Dan de trein: We moeten vaststellen wat de oorzaak van de klap was. In de avondkou lopen we langs 

het spoor, op zoek naar ‘sporen’. Na enige tijd wordt duidelijk dat de conducteur een hert heeft zien 

lopen en jawel na een halfuurtje treffen we restanten van het beest aan; heeft de klap niet 

overleefd. Gelukkig, verzuchten we, geen mens. 

Overlast 

Inmiddels is het na twaalven en gaan we maar eens kijken in de binnenstad. Even kijken op de Markt, 

een praatje met passanten die kennelijk bekenden zijn. Ook even polshoogte nemen bij de portiers 

van enkele uitgaansgelegenheden. Dan moeten we naar Oost-Souburg; jongeren die overlast 

bezorgen. We treffen ze onderweg naar Middelburg, in bezit van een geopend flesje bier. Onderweg 

lagen al enkele kapotte flesjes op de openbare weg. Bekeuring. 

En zo gaat het maar door, nog een surveillance op Arnestein; een melding van overlast bij een school 

in Dauwendaele. Bij een Inspectieronde, gewapend met een flinke zaklantaarn, treffen we … een 

vrijend paartje. Gauw de lichten uit, we wensen ze nog een prettige avond  en vertrekken weer. 

Op naar de binnenstad maar weer en afwachten op de volgende melding. 

Indrukwekkend dit beroep. Verdient echt waardering. 

Wat maakt het zo leuk ?? Afwisseling en een beetje spanning. 
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Soepletters 

Henk Soepenberg, 1 april 2012 

 

Ik volgde in ’t Legerkamp Oldebroek, op 

de zogenaamde Knobbel, een opleiding 

tot reserveofficier.  Het kamp lag in een 

groot natuurgebied bestaand uit bos en 

heide. Een groot heideveld werd gebruikt 

voor schietoefeningen van de Artillerie, 

het onderdeel waarbij ik was ingedeeld. 

De Knobbel was een natuurlijke heuvel van waaruit zicht was op de rivier de IJsel en waarvandaan de 

IJselbruggen te Zwolle, Deventer en Kampen onder vuur konden worden genomen. De vijand kwam 

in die tijd immers uit het Oosten. We spreken over het jaar 1975. 

Bovenop de Knobbel lag het Officiershotel. Voor dit gebouw liep een pad. Aan beide zijden van het 

pad stond een bord: doorgang alleen voor officieren. 

Ik mocht het pad pas betreden toen ik kornet (vaandrig) geworden was. Alle anderen, soldaten en 

onderofficieren, moesten altijd omlopen, eerst omlaag en dan omhoog, om voorbij het gebouw te 

komen. Wij zagen officieren zich op het terras met elkaar onderhouden, lachen, roken, plezier 

maken,  op elkaars schouder kloppen. Wij moesten gepaste afstand bewaren. 

Een vergelijkbaar beeld kwam bij me op bij het zien van de taferelen bij het Catshuis. We zien een 

vijftal mannen en een vrouw, die zich op een terras met elkaar onderhouden. Ook zij lachen, roken, 

maken plezier, kloppen joviaal bij elkaar op de schouder. 

Wij, die niet tot hun kaste behoren, worden door militaire politie op afstand gehouden.  Er verandert 

niet veel door de jaren heen... 

Wat overigens opvalt is dat deze groep niet louter uit officieren bestaat. Ook twee onduidelijke 

figuren maken er deel van uit. De ene voert de boventoon. Hij maakt kennelijk de dienst uit! 

Naschrift, 24 april 2012: 

Ik zei: ‘Hij maakt kennelijk de dienst uit?’ 

Nou, dat is gebleken. Op een bepaald moment kwam hij, Wilders, met zijn escorte de poort uit om 

niet weer terug te keren.  Hij wilde niet verder praten in het Catshuis en grappen maken op het 

terras. Hij zei dat hij het beu was. Hij en niemand anders maakte een eind aan het Catshuis gebeuren. 

Ja …Hij maakte de dienst uit! 
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PvdA Ombudsteam Walcheren   

Caroline Diepeveen 
 

Sinds een aantal maanden heeft de PvdA-afdeling Middelburg een ombudsteam binnen haar 

gelederen. Het ombudsteam is niet alleen van de afdeling Middelburg, het is een 

samenwerkingsverband tussen de afdelingen Middelburg, Vlissingen en Veere. Een ombudsteam 

voor Walcheren, dus. PvdA-voorzitter Hans Spekman is al een aantal jaren druk bezig om het 

ombudswerk weer nieuw leven in te blazen. Het gevolg is dat er nu zo’n 130 afdelingen zijn die een 

ombudsteam hebben, Middelburg is er daar dus één van. 

WMO, zwemles, kinderopvang 

Mensen kunnen zich met problemen wenden tot het ombudsteam. Dit kunnen allerlei vragen of 

problemen zijn, die te maken hebben met wet- en regelgeving of met overheden. Het ombudsteam 

heeft sinds de oprichting al een aantal vragen binnen gekregen. Zo ontvingen wij o.a. vragen over  

WMO-kwesties, nieuwe tarieven voor zwemlessen in het Vrijburgbad en het inkopen van 

kinderopvanguren voor flexwerkers. 

Tweede kamer 

Sommige kwesties zijn lokaal op te lossen, zoals de vraag over de tarieven voor zwemlessen. Andere 

vragen hebben te maken met landelijke wet- en regelgeving, zoals de vraag over het inkopen van 

kinderopvanguren. Binnen de 2e kamerfractie zijn er daarom ook Kamerleden en medewerkers die 

zich met het ombudswerk bezig houden. In zo’n geval kan de kwestie dus doorgespeeld worden naar 

het landelijke ombudsteam. 

Samenstelling 

Het ombudsteam is evenwichtig samengesteld uit leden van alle drie de deelnemende afdelingen. 

Van alle drie de afdelingen zitten er raadsleden in het team, maar daarnaast zijn er ook ‘gewone’ 

actieve en betrokken PvdA-leden die in het team meedraaien. Een zeer gevarieerde samenstelling, 

dus, met als bijkomend voordeel dat je zo nog eens op de hoogte raakt van wat er zoal speelt in een 

andere afdeling. 

Ken je iemand in je omgeving met een probleem waarmee 

hij/zij is vastgelopen bij allerlei instanties, verwijs hem of haar 

dan naar ons ombudsteam. Bel ons: 06-58932232 of mail ons:  

pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com en we gaan er graag 

mee aan de slag! 

 

Hans Spekman in actie bij de lancering van het PvdA 

Ombudsteam Walcheren op de Markt in Middelburg 

 

  

mailto:pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com
javascript:Grootformaa
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Sociaaldemocratisch blad RODE JET 

Bob van Schuylenburch 

PvdA-Middelburg heeft dus weer een ledenblad: De Rode Jet. Wat is het voor blad?  

Rode Jet  is van papier. We denken dat we veel leden een plezier doen met een papieren blad. 

Persoonlijk houd ik meer van echte boeken dan van digitale varianten. In mijn ochtendritueel past 

een papieren Volkskrant. Gedurende de dag absorbeer ik het nieuws via allerlei kanalen. Toch houd 

ik van de geur en het vastpakken van mijn krant naast een kop koffie en een andere slechte 

gewoonte. Digitaal heeft een aantal voordelen; lagere kosten, sneller, andere digitale mogelijkheden 

en milieuvriendelijk. Vandaar onze oproep:  wilt u het Rode Jet digitaal ontvangen, in plaats van op 

papier, dan kunt u dit via de mail kenbaar maken:  pvdamiddelburg@gmail.com 

Rode Jet  informeert. Onze motivatie om een blad te maken is om informatie te verstrekken. Wij 

vinden dat de leden op de hoogte moeten worden gehouden van wat er reilt en zeilt in de fractie, 

het  bestuur en in de afdeling.  

 

Rode Jet  is ook bedoeld om meningen te uiten. Een platform voor uw mening over de partij, 

Middelburg of alles wat u raakt. Het is algemeen bekend dat er binnen de PvdA verschillende 

meningen zijn en dat we graag discussiëren en debatteren. Hans Spekman vindt dit een groot goed. 

De campagne van de kandidaat-fractievoorzitters versterkte dit idee. De PvdA wordt er sterker door. 

Vandaar dit blad  voor en door u.  

Rode Jet   is een bindmiddel. Toen ik op bezoek was op de verjaardag van Mvr. Cor de Ruyter-

Maartense werd het mij heel duidelijk dat lidmaatschap van de PvdA meer is dan enkel maar 

doneren. Het is een gevoel van saamhorigheid. We maken deel uit van een grote (rode) familie. Het 

is jammer dat we elkaar niet allemaal herkennen op straat. We zouden elkaar groeten en een 

gesprekje voeren over het weer en de partij. We zouden elkaar geluk wensen en hopen elkaar snel 

weer te ontmoeten.  

Rode Jet  is socialistisch. Het uitdragen van een ideologie is niet gemakkelijk. De wereld is rechts, 

maar wij willen haar sociaal maken. Rechtse politici hebben het gemakkelijk, door niets te doen blijft 

de wereld wel rechts. Wij sociaaldemocraten moeten elke dag weer aan de bak om de wereld  eraan 

te herinneren om sociaal te zijn. De sociaaldemocratische strijd wordt al meer dan eeuw gevoerd. 

Gelukkig heeft ieder lid van de PvdA zijn/haar eigen speerpunten. Iedereen heeft zijn/ haar eigen 

boegbeelden van de sociaaldemocratie. Er wordt nu wel gezegd; we hebben het in Nederland te 

goed om sociaaldemocratie verder te ontwikkelen. Volgens mij hebben niet alle inwoners van 

Nederland het goed. Er zijn genoeg misstanden door  ongelijkheid. Er is nog veel te doen om 

Nederland sociaaldemocratisch te maken. 

We willen een blad zijn dat u informeert, uitdaagt en een goed gevoel geeft. Op deze wijze 

documenteren we de PvdA Middelburg voor later. Opdat onze kinderen van onze kinderen om ons 

kunnen lachen en misschien ook een beetje leren. 

  

mailto:pvdamiddelburg@gmail.com
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Kennismaken met…Bob van  Schuylenburch 

 
In de Rode Jet willen we telkens een lid wat uitgebreider aan u voorstellen. Deze keer de nieuwe 
afdelingsvoorzitter Bob van Schuylenburch.  

 

 

1. Vertel eens kort wie je bent 
De eerste vraag is meteen de lastigste. Wie ben ik? Liefhebbend echtgenoot van een prachtige 
vrouw, Annemarike. Vader van een zoon van 14 en een dochter van 12. Ik ben geboren en  
opgegroeid in Den Haag en was tot drie jaar geleden een ras- Hagenaer. (let op: geen Hagenees! Ik 
ben geboren op het zand) Ik ben 39 jaar en half Indo. Mijn vader is geboren in Bandung. Mijn nieuwe 
identiteit van “import-Zeeuw” bevalt mij zeer goed.  

2. Vertel eens iets over je werk in een paar zinnen 
Heel vroeger was ik werkzaam in het theater, als bedrijfsleider van de foyer. Twaalf jaar geleden ben 
ik begonnen in het basisonderwijs in een multiculturele wijk van Den Haag. Langzaam heb ik mijn 
draai gevonden in het onderwijs en met zeer veel passie ben ik nu mentor/docent op OPDC De 
Vliedberg in Goes. Ik geef de vakken wereldoriëntatie en drama. Ik ben bevoegd tweedegraads 
docent maatschappijleer. 

3. Wat vind je leuk aan je werk? 
Van kleins af aan heb ik het onderwijs meegemaakt. Mijn opa en vader waren allebei onderwijzers. 
Dus: ik zou nooit… En wat werd ik…? Het maakt niet uit hoe ik opsta. Op het moment dat ik het 
schoolplein op loop, weet ik waarom ik dit werk doe. De leerlingen zijn mijn grootste motivatie. 
Pubers iets leren, kennis bijbrengen en verder helpen. Het is meer dan werk. Ik mag dit doen!  

4. Wat voor werk zou je doen als je dit werk niet deed? 
Elk werk wat ik zou doen, zou met mensen zijn. Mensen verder helpen, ondersteunen, Zorgen dat ze 
het beste uit het leven kunnen halen. Ik vind politiek toch een roeping.  

5. Kom je uit een rood nest, of ben je op eigen initiatief bij de PvdA gegaan? 
Als jochie van 8 heb ik mijn vader geholpen Ed Nijpels –buttons uit te delen en ik heb VVD 
pepermuntjes gegeven aan andere kinderen. Mijn roots zijn liberaal. Hoewel de uitspraak van mijn 
opa tegen mijn vader mij altijd is bij gebleven; Je verdient niet genoeg om liberaal te zijn. Door 
studie, werk en maatschappijkennis is de sociaaldemocratie in mij gegroeid. Ik kan nu zeggen dat ik 
een echte socialist ben. Ik wil gelijke economische mogelijkheden voor allen. Ik vind het vreselijk om 
te zien dat mensen buiten de maatschappij vallen. De ideologie van de PvdA wordt mij steeds 
helderder, onderschrijf ik en strijd ik voor.  
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6. Welke PvdA-waarden gebruik je in je het dagelijks leven? 
Gelijke kansen voor iedereen. Hulp voor diegenen die het niet zelf kunnen. Mensen naar die ladder 
brengen om hogerop te komen. Eerlijk delen van welvaart. 

7. Wat kan en wil jij als persoon voor de PvdA betekenen? 
Ik kan de ideologie van de PvdA uitdragen. Ik wil dat de PvdA een vereniging is waar je je thuis voelt. 
Een partij waar discussie mogelijk is en waar we allen strijden om de wereld een stuk beter te maken 
dan dat die nu is.  

8. Wanneer zou je je lidmaatschap opzeggen? 
Op het moment dat de PvdA zijn ideologie overboord zet en de mensen vergeet om macht te 
verkrijgen en te behouden. Te allen tijden zal de PvdA verantwoordelijkheid nemen, maar dit mag 
niet ten koste gaan van onze sociale samenleving. Het is natuurlijk wel belangrijk om realistische 
besluiten te nemen.  

9. Maak op een originele manier af: de sterkste …. 
Espresso wil ik ’s morgens, ’s middags en ’s avonds drinken.  

10. Wie in Middelburg verdient een lintje en waarom? 
De lange Jan. Lijkt mij wel een mooi gezicht: zo’n toren met een (rode) sjaal om. 

11. Welk boek heb je laatst gelezen? 
Ik lees graag. Een boek kan je meeslepen en dan laat ik alles uit mijn handen vallen. Niet erg sociaal. 
Afgelopen maanden; Joop den Uyl, Binden van Job Cohen, Gebroeders de Witt, De kunst van het 
veldspel. Ik ben nu bezig met Drees, wethouder van Nederland en het laatste boek van Jan Terlouw 
(die is wat lastig door te komen).  

12. Welke film heeft indruk gemaakt? 
Dit zal wel een beroepsafwijking zijn. Ik ben dol op mooie films. Alles van Tarantino; homemade 
dyslectische regisseur  met een eigen stijl. Lars von Trier kan mij zeer raken. Ik kan genieten van 
Johnny Depp in cultfilms, zoals What’s eating Gilbert Grape? 

13. Doe je aan sport, zo ja welke? 
Ik ben een echte honkballer. Ik had de mooiste positie van het veld, catcher (achtervanger). Ik heb 
nog een tijdje gespeeld bij The Islanders in Oude Tonge. Echter, ik heb mijn schouder geblesseerd, 
zodat honkballen er niet in meer inzit. Nu heb ik politiek en ik fitness in Koudekerke met mijn zoon 
(en soms mijn dochter).  

14. Ik woon in Middelburg omdat… 
Het de mooiste stad is. Een monumentale uitstraling (waar je als bewoner van zo’n pand vast gek van 
wordt). Alle voorzieningen dichtbij en mensen zeggen elkaar gedag. In Middelburg zijn er normen en 
waarden waardoor het leven plezierig is.  

15. Wat mag in Middelburg altijd blijven? 
De PvdA Afdeling Middelburg! En IJs van A Domani 

16. Wat zou er in Middelburg als eerste moeten veranderen? 
De Put! Op het moment dat die weg is kunnen we echt weer beginnen om van de stad een plaatje te 
maken.  

17. Wat is je favoriete plekje in Middelburg om weg te mijmeren? 
Vanuit mijn tuin kijkend over het weiland van Boer Poppe.  

18. Wat vond je de opmerkelijkste gebeurtenis het afgelopen jaar? 
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Eigenlijk alles wat de regering Rutte doet. De bezuinigingen op Passend Onderwijs! Het wegvallen 
van veel sociale zekerheden van mensen die het echt nodig hebben. De campagne van de kandidaat-
fractievoorzitters vond/vind ik erg goed voor de partij. Dat een leerling met dyscalculie een 9,6 haalt 
voor haar proefwerk wiskunde. Dat ze meteen het hoogste cijfer heeft van de klas. Mijn zoon die 
ontzettend hard werkt op school. Mijn dochter die aan het puberen is en steeds wijzer wordt. Het 
geduld van mijn vrouw, als ik weer eens weg moet. De inzet van mijn vrouw om Nederlandse les te 
geven aan nieuw- en oudkomers. En dat ze even tussendoor gediplomeerd examinator is geworden.  

19. Waaraan of aan wie heb je je de afgelopen tijd geërgerd? 
Dat de tijd zo snel gaat en soms te langzaam. 

20. Waarvan werd je de afgelopen tijd blij? 
De fractie, de redactie, bestuur en de leden! Zon, ik hou niet van kou. Schaatsen over het bolwerk 
vind ik wel leuk, maar het liefst als een graad of 25 is.  

21. Welke vraag mis je en wat is daarop je antwoord? 
Aan wie zou je 1 miljoen geven? Aan alle kinderen die zonder ontbijt en schone kleren ’s morgens 
naar school komen. School een veiligere plek vinden dan thuis. Die kinderen zou ik graag wat 
zorgelozer maken met geld.  

22. Welk Middelburgs PvdA-lid zou jij in het volgende nummer van Rode Jet willen leren kennen? 
Eigenlijk alle leden. Als ik dan toch moet kiezen: het nieuwste lid. 

Wilt u iemand beter leren kennen in de deze rubriek? Geef het door via 
pvdamiddelburg@gmail.com! 

 

 

  

mailto:pvdamiddelburg@gmail.com
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Campagne  

David Walvis 

Beste Partijgenoten en belangstellenden, 

 

Mijn naam is David Walvis en ik ben campagnecoördinator en 

bestuurslid van de afdeling PvdA Middelburg. Geregeld doen 

we in Middelburg publieksacties zoals het uitdelen van rozen, 

canvassen (langs de deuren gaan in een wijk en in gesprek 

gaan met de bewoners) en andere activiteiten. Ook als er geen 

verkiezingen zijn. Wilt u hieraan meedoen met andere actieve 

leden, bestuursleden en fractie, dan kunt u zich hiervoor 

opgeven via pvdamiddelburg@gmail.com. Ik neem dan 

contact met u op. Ook hoor ik graag of u zelf ideeën heeft, 

waarop de PvdA actie moet ondernemen. 

 

Activiteiten: 

Zaterdag 12 mei - Canvassen in de Stromenwijk  

Zaterdag 23 juni – Aanwezig met een kraam op popfestival Southpark. 

Hou voor andere data ook de website van de afdeling in de gaten www.middelburg.pvda.nl/ of onze 

Facebookpagina www.facebook.com/PvdAMiddelburg 

Er zullen in september Tweede kamer verkiezingen zijn. David Walvis is het contactpersoon voor 

Middelburg. Hij zal een beroep doen op alle leden om te zorgen dat Middelburg weer in de 

Nederlandse top 3 van PvdA winst steden terecht komt. 

  

mailto:pvdamiddelburg@gmail.com
http://www.middelburg.pvda.nl/
http://www.facebook.com/PvdAMiddelburg
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Oproep 

 

Beste Middelburgse leden,  

Wij horen graag wat u bezighoudt. Waar wilt u in de Rode Jet over lezen? Wie heeft u altijd al beter 

willen leren kennen? Welk onderwerp zou u weleens beschreven willen zien, met een PvdA-pen? 

Waarover heeft u Albert de Vries of Peter de Doelder weleens het hemd van het lijf willen vragen? Of 

waaraan vindt u dat de wethouder, de fractie of het bestuur van de afdeling meer aandacht zou 

moeten besteden? Laat het weten! De Rode Jet is er voor u, de leden. Dus laat ons weten wat u wilt 

lezen.  

 

Gaat uw wens verder dan lezen, maar vindt u dat er iets gedaan moet worden aan een bepaald 

onderwerp. Ook dan mag u de Rode Jet benaderen.  Wij zorgen dat uw vraag op de juiste plek 

terecht komt. Heeft u een rechtstreekse vraag voor de wethouder, de fractie of het bestuur? Op de 

deze pagina, vindt u de contactgegevens.  

 

Contact met de redactie: pvdamiddelburg@gmail.com 

Belangrijke contacten:  

 

Contact met Wethouder Albert de Vries:  

Email: aadevr@zeelandnet.nl (privé), 

albvri@middelburg.nl (gemeente)  

Telefoon: 625925 (privé) ; 67500 (werk) 

 

Contact met Bestuur: Bob van Schuylenburch:  

pvdamiddelburg@zeelandnet.nl  

Tel: 0118-851994; 06 21873372 (buiten schooltijden) 

 

Contact met de fractie: Mehmet Kavsitli: info@mekabouwadvies.nl 

 

Ombudsteam Walcheren: pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com  

Tel: 06 58 93 22 32  

 

Website: www.middelburg.pvda.nl 

Facebook: http://facebook.com/PvdAMiddelburg 

 

mailto:pvdamiddelburg@gmail.com
mailto:aadevr@zeelandnet.nl
mailto:albvri@middelburg.nl
mailto:pvdamiddelburg@zeelandnet.nl
mailto:info@mekabouwadvies.nl
mailto:pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com
http://www.facebook.com/PvdAMiddelburg
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