
 

 

 

 

De afdeling: voortgang fusie 

Inmiddels hebben allevier de afdelingen het 

voornemen tot fusie naar een gezamenlijke afdeling 

Westerkwartier uitgesproken. En tevens het mandaat 

verleend aan de besturen om op zoek te gaan naar 

kandidaten voor het nieuwe bestuur van PvdA 

Westerkwartier. In de twee laatste weken van mei 

zullen Jan Lunsing (oud gewestelijk secretaris) en 

Ineke Mulder (oud gedeputeerde), in opdracht van de 

stuurgroep Westerkwartier, gesprekken voeren met 

kandidaat bestuursleden voor de nieuwe afdeling 

Westerkwartier. Zij zullen daarna met een voordracht 

komen opdat per 1 juli het nieuwe afdelingsbestuur 

kan aantreden. 

Een ieder die belangstelling heeft voor een 

bestuursfunctie wordt uitgenodigd zich daartoe tot 14 

mei te melden bij Jan Lunsing: janrlunsing@home.nl. 

Agenda

 

21 mei: Rode Slinger Westerkwartier 

Op 21 mei staat er een campagne actie gepland. Er is 

een route uitgezet langs de vier afdelingen in het 

Westerkwartier. In elke afdeling wordt op een 

centrale plek een wensboom geplaatst. Hier kunnen 

mensen een Wens voor het Westerkwartier aan 

hangen. Wat willen mensen meenemen naar de 

nieuwe gemeente? Wat kan de PvdA daaraan 

bijdragen?. 

We verzamelen allen (met eigen vervoer) op het Rode 

Plein in Zuidhorn om 09.45 uur, drinken een kop 

koffie en gaan met kaartjes en een viltstift/pen op 

stap in het dorp. 

De route:  

10.00-10.30 uur              Zuidhorn centrum 

10.45-11.15 uur              Grootegast centrum  

11.30-12.00 uur              Marum centrum 

12.15-12.45 uur              Leek centrum 

Ca. 13.00 uur                   Gezamenlijke lunch in Leek 

In verband met koffie- en cateringafspraken willen we 

graag weten of jij er ook bij bent. Stuur een e-mail aan 

Myra Eeken-Hermans: info@brugvrouw.nl. Denk aan 

het dragen van rode kleding en (eventueel) 

accessoires. 

 

28 mei Niebert: Ledenbijeenkomst over Van Waarde 

Lokaal met medewerking van Van Waarde 

ambassadeurs Lutz Jacobi en Carine Bloemhoff. Van 

09.45 tot 12.30 uur in museum Steenhuis te Niebert. 

Meer info in de bijgevoegde uitnodiging. 

17 mei raad Zuidhorn&Grootegast 

18 mei raad Leek & Marum 

21 mei Campagne Rode Slinger met Westerkwartier  

 Wensen 

27 mei Raadsleden WK: ’t Poortje en Opende 

28 mei inloopbijeenkomst  met Lutz Jacobi en  

 Carine Bloemhoff 

13 juni Raad Zuidhorn 

15 juni Raad Leek en Marum 

21 juni Raad Grootegast 

1 juli Opheffings- en oprichtingsvergadering(en) 

27 aug Jaarmarkt Niekerk 
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