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Beste leden in het Westerkwartier,  

U ontvangt een bijzondere aflevering in bijzondere tijden van onze nieuwsbrief Ons Rode Hart.  Onvoor-

stelbare gebeurtenissen in ons land en ver daarbuiten werpen ons terug op onze basisbehoeften. In het 

Noorden lijken de gevolgen van het corona virus nog mee te vallen en zich  langzaam  te ontwikkelen, 

maar dit kan elke dag anders worden.  In deze tijden hebben we zekerheden en transparantie van onze 

overheden nodig, tot nu lijken onze sociale instituties en democratische  rechtstaat sterk genoeg om ver-

trouwen te bieden en adequaat in te grijpen. Meer dan ooit is nu onderlinge solidariteit en saamhorigheid 

nodig, dat we om elkaar denken, elkaar hulp bieden waar nodig, en vertrouwen in elkaar hebben.    

 

Het zal duidelijk zijn dat het bestuur geplande bijeenkomsten voor maart, april en mei heeft afgelast. He-

laas kan dit jaar onze traditionele 1 mei viering niet plaatsvinden, ook het rondbrengen en overhandigen 

van een roos aan de oudere leden kan helaas niet doorgaan.  Dit gaat me bijzonder aan het hart, want ik 

vond dit altijd een waardevol moment om even dag te zeggen, hier en daar een praatje te maken en op 

de koffie uitgenodigd te worden. Het bestuur gaat de komende tijd een belronde houden richting onze 

oudere leden om te horen hoe het gaat en of er hulp nodig is. Indien dat laatste het geval is dan kunt u 

contact opnemen via de email van onze secretaris p.grit.pvda@kpnmail.nl of telefonisch met ondergete-

kende 06-5123 9849.  

Wat de toekomst brengen mag is nog duister. Ik hoop van ganser harte 

dat we onder aanvoering van de PvdA  een herwaardering en verster-

king teweeg kunnen brengen van de rol van de overheid ter bescher-

ming van onze naasten die dat nodig hebben, ter bescherming van de 

natuur en het voeren van een goed klimaatbeleid, ter beteugeling van 

de negatieve neveneffecten van de vrije economie en de in de wereld  
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overheersende kapitalistische 

productiewijze. Een productie-

wijze en handel die nauwelijks of 

niet  rekening houdt met de na-

delige effecten op natuur, kli-

maat en maatschappij.  

Zo komt hier hopelijk iets goeds 

uit voort. Ik wens u allen sterkte 

en gezondheid toe en de kracht 

om de komende maanden te le-

ven met alle beperkingen die in 

ons dagelijks leven nodig zijn.  

Namens het bestuur, 

Jelle Veenstra     

-------------------------------------------- 

Heel Westerkwartier Belt 

Het bestuur kreeg een mail van Hans Greuters, secretaris van het Sociaal Platform Senioren Westerkwar-

tier. Hij roept op contact te leggen met mensen die door de Coronacrisis dreigen te vereenzamen. Men-

sen kunnen elkaar niet bezoeken maar wel bellen. Om ‘vraag en aanbod’ bij elkaar te brengen is er onder-

staand Internetadres. We ondersteunen deze oproep graag. Op deze site kunt u zich opgeven.  

https://docs.google.com/forms/d/1zi0vim6wS0WB0wPrMWGRHkpGPVD8Jg_ssQh-

DovNbkH0/edit?usp=sharing 

 

Politiek café zaterdag 20 juni 09:30-13:00 
  
Het bestuur is bezig met de voorbereiding van een politiek café.  We 

hebben geen glazen bol, maar gaan toch verder in de hoop dat we 

snel weer ons gewone leven kunnen oppakken. Het politieke café 

heeft als thema armoede en zal worden gehouden in de Rotonde in 

Niekerk. Het globale programma is dat we na een inloop met koffie 

twee onderwerpen willen aansnijden. Dit zijn: Wat doet armoede met mensen? Het is de bedoeling dat er 

praktijkervaringen worden gedeeld. Na de pauze wordt er een presentatie gegeven over het project “Ie-

der kind telt mee”. Dit komt voort uit het Armoedepact. Na ontvangst van subsidie kan gestart worden 

met een programma dat wordt gegeven aan diverse scholen in het Westerkwartier. We sluiten het Poli-

tiek Café af met een eenvoudige lunch. 

  
Paula Grit 

Zie ook https://www.westerkwartier.nl/bestuur-organisatie/nieuws_3190/item/ieder-kind-telt-mee-in-

het-westerkwartier_5017.html  

Hebt u ze ook gezien, de stoepkrijttekeningen van schoolkinderen? Hier een foto uit 
Tolbert : houdt anderhalve meter afstand en houdt van elkaar! Intussen zie je achter 
ramen ook overal beertjes verschijnen. Een puzzeltocht voor de kleinsten.  
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Nu we elkaar het hardste nodig hebben….  
 

Het coronavirus beheerst ook in het Westerkwartier een groot deel van ons leven. Het toenemende aan-

tal zieke mensen en de sterftecijfers in Nederland zijn beangstigend. De mensen achter deze cijfers en 

hun naasten, zij zijn in een zeer nare droom terecht gekomen. Van mensen die werkzaam zijn in de zorg 

wordt het uiterste gevraagd. Terwijl van iedereen wordt verwacht zoveel mogelijk thuis te blijven, wordt 

van hen juist veel gevraagd. Dat thuis blijven heeft enorm veel invloed op het sociale leven, met name 

voor ouderen en alleenstaanden, zij die juist hulp nodig hebben. Kinderen gaan niet meer naar school en 

in gezinnen wordt gezocht naar een nieuwe balans tussen werk en gezin. Leraren werken enorm hard om 

invulling te geven aan “het nieuwe lesgeven”.  

Bij ons allen ligt de verantwoordelijkheid om ons gezamenlijk in te zetten voor een verloop waarbij we de 

verspreiding proberen in te dammen om te voorkomen dat er te weinig capaciteit in de ziekenhuizen be-

schikbaar is om mensen de zorg te kunnen bieden die nodig is. Dit kunnen we doen door afstand te bewa-

ren. Maar juist in tijden waarin we afstand houden blijft het omzien naar elkaar van groot belang. Het is 

mooi om te zien dat er vele initiatieven zijn ontstaan en ontstaan waarin we dat omzien naar elkaar invul-

ling geven.  

We zien ook dat er harde klappen vallen qua bestaanszekerheid. De eerste die het voelen zijn de 

ZZP’ers en de mensen met een nul-uren contract. Ook de horeca, de detailhandel, de recreatie- 

en cultuursector, etc. ze liggen zwaar onder druk en de zorgen zijn groot. Landelijk, provinciaal en 

lokaal vraagt dit om oplossingen om mensen bestaanszekerheid te kunnen bieden.  

Het bestuur van de PvdA-Westerkwartier is begonnen met een belronde om onze oudere leden te vragen 

hoe het met ze gaat en wat ze eventueel nodig hebben. Mochten u en uw naasten door het coronavirus in 

de knel komen, laat het ons weten, we denken graag met u mee en daar waar mogelijk proberen wij u te 

helpen met het zoeken van een oplossing.  

Rianne Vos  

  

 Rianne Vos in betere tijden 


