
Nieuwsbrief 1 mei 2020 
 
 

Vandaag is het 1 mei! 
De Dag van de Arbeid 
 
 
Vorig jaar hadden we op 1 mei een geweldige rondleiding in de Natuurtuin en een borrel bij voorzitter 
Michael Jurriaans. Dit jaar hadden we iets willen organiseren in Museum De Voorde. En we wilden 
eigenlijk, net als 2 jaar geleden tijdens de campagne, bij alle leden een roos langsbrengen, want dat is ons 
heel goed bevallen. Maar dat gaat door alle coronamaatregelen en de 1,5 meter maatschappij helaas niet 
door. Daarom hebben we voor 1 mei deze speciale editie van onze nieuwsbrief voor u gemaakt.  
 
Om te beginnen zetten we in deze feestelijke editie graag Gerard van Oosterhout in het zonnetje. Hij is dit 
jaar 65 jaar lid van de Partij van de Arbeid! We hebben hem verrast met een felicitatie van onze landelijke 
voorzitter Nelleke Vedelaar en met de Willem Dreespenning natuurlijk. 
Daarnaast zijn er dit jaar vier dames die een PvdA-speldje ontvangen, omdat ze 25 of 50 jaar lid zijn van 
onze partij. Ook kijken we nog even terug op de lintjesregen van dit jaar, want Gerard Wennen is koninklijk 
onderscheiden op 24 april!  
 
Verder hebben we in deze nieuwsbrief twee interviews opgenomen: met Jan en Mies, twee leden die al 
heel lang lid zijn én met Charlotte, ons nieuwste lid. We kijken ook kort vooruit op 4 en 5 mei.  
 
En als het goed is heeft u van ons een kaartje gehad, om u een prettige 1 mei te wensen. En heeft u onze 
advertentie in het Streekblad gezien?  
 
We hebben zoveel mogelijk gedaan om 1 mei toch niet zomaar voorbij te laten gaan. 
Wij wensen alle leden van de PvdA Zoetermeer veel leesplezier bij deze nieuwsbrief!  

 
 

Van de voorzitter 
 

De Dag van de Arbeid is een bijzondere dag. Op 1 mei denken we aan de 
verworvenheden en beseffen we dat er veel strijd, bloed, zweet en tranen aan 
vooraf is gegaan. Het is allemaal niet vanzelf gekomen. Dit jaar staat 1 mei wel 
in een heel bijzonder teken. De coronacrisis onderstreept het belang van 
internationale solidariteit.  
 
Ik vraag ik mij wel eens af wat er in Zoetermeer voor strijd is gestreden. En wat 
voor bijdrage onze afdeling heeft geleverd. Maar onze afdeling heeft geen 
geheugen. Er is helemaal geen administratie meer. Wanneer is de afdeling 
opgericht en door wie? Wie zaten er wanneer in het bestuur/de 
gemeenteraad/het college? Hoe groot was de afdeling vroeger? Wat voor 

activiteiten werden er vroeger georganiseerd? Wij hebben geen idee. Zo weten we ook niet wat er 
vroeger aan 1 mei viering werd gedaan. Heeft u nog stukken van vroeger? Mail (ze) aub even naar 
voorzitter@pvdazoetermeer.nl.   
 
We gingen deze keer (telefonisch) te rade bij Jan en Mies Boelhouwer, die al sinds 1974 en 1975 lid zijn 
van de partij. Het interview is afgenomen met Mies. En we gingen (ook weer telefonisch) langs bij 
Charlotte van Zeventer, die sinds 1 maart 2020 lid is van de partij en daarmee ons nieuwste lid is. Om te 
horen wat zij voor verwachtingen heeft bij de PvdA.  
 

  

mailto:voorzitter@pvdazoetermeer.nl


 

 

 
Dreespenning voor Gerard van 
Oosterhout 
Gerard van Oosterhout is al 65 jaar onafgebroken 
lid van de Partij van de Arbeid! In goede en 
slechte tijden. De PvdA eert zoveel jaren trouw 
lidmaatschap met de Willem Dreespenning. 
Gerard ontving vandaag onze uiting van 
waardering uit handen van fractievoorzitter 
Margot Kraneveldt en bestuursvoorzitter Michael 
Jurriaans. Daarbij hadden zij nog een hele 
speciale verrassing voor Gerard geregeld! 
Lees meer. 

 

 Koninklijk lintje voor Gerard Wennen 
Wij zijn enorm trots op onze Gerard Wennen die 
dit jaar op vrijdag 24 april tijdens de lintjesregen 
een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen! 
Gerard, onze vaste vrijwilliger bij de Rode Kraam 
en trouw lid van ons ombudsteam, heeft van 
burgemeester Lokker gehoord dat het ‘de koning 
heeft behaagd hem een koninklijke onderscheiding 
toe te kennen’.  
Gerard is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
benoemd. 
Lees meer. 

   

 

 

 
Interview met Jan en Mies 
Boelhouwer 
Jan en Mies komen uit goed katholieke Haagse 
gezinnen. “Onze ouders stemden altijd KVP, 
maar die partij hebben we in de 70-er jaren 
radicaal overboord gezet. Het sociale van de 
PvdA sprak ons allebei erg aan”. Toen Jan in de 
dienst moest (Luchtmacht) zijn we getrouwd. 
“Als Jan op vrijdag thuis kwam van de 
Luchtmacht moest ik werken. Daardoor konden 
we elkaar in het weekend niet zien. Toen zijn we 
getrouwd.”  
Lees meer. 
 

 Interview met Charlotte van Zeventer 
Charlotte is het nieuwste lid van de PvdA 
Zoetermeer. Zij is 26 jaar en heeft culturele en 
maatschappelijke vorming (CMV) gestudeerd aan 
de Haagse Hogeschool. Op dit moment werkt zij bij 
een instelling in Zoetermeer en is zij op zoek naar 
een functie die beter aansluit op haar studie. Haar 
hobby’s zijn onder meer lezen (van Harry Potter 
boeken tot historische romans) en muziek maken  
(viool en keyboard) . “Beide hobby’s zijn in gelukkig 
in deze Coronatijd nog goed te beoefenen”. 
De politiek interesseert haar al langer.  
Lees meer. 

https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2020/05/Willem-Dreespenning-voor-Gerard-van-Oosterhout.pdf
https://zoetermeer.pvda.nl/nieuws/gerard-wennen-koninklijk-onderscheiden/
https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2020/04/Interview-met-Jan-en-Mies-Boelhouwer.pdf
https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2020/04/Interview-met-Charlotte-van-Zeventer.pdf


 

 

 
PvdA-speldje voor jubilarissen 
Vier trouwe leden van de Partij van de Arbeid 
krijgen dit jaar het speldje voor hun 50- en 25- 
jarig lidmaatschap. 
 
Mevrouw Joke Meijer en mevrouw Mieke 
Sipkens-Nouwens hebben deze week het gouden 
speldje uitgereikt gekregen door fractievoorzitter 
Margot Kraneveldt en bestuursvoorzitter Michael 
Jurriaans. Uiteraard met een bos rozen erbij. 
Beide dames zijn al 50 jaar trouw lid van de PvdA.  
Ook mevrouw Amieta Matabadal en mevrouw 
Ingrid Vanhecke […] Lees meer. 

 Vooruitkijkend op 4 en 5 mei:75 jaar 
vrijheid 
Vanwege de coronamaatregelen zijn alle grote 
evenementen op dit moment verboden. Ook de 
evenementen voor 4 en 5 mei vallen daaronder. 
Gemeenten zoeken een manier om toch nog iets 
te kunnen doen met 75 jaar vrijheid. De fractie van 
de Partij van de Arbeid vindt 75 jaar vrijheid een 
erg belangrijk moment en is benieuwd welke 
aanpassingen er in onze gemeente zullen komen 
en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend. 
Ook roept raadslid Susanne Bout op om vooral veel 
te vlaggen. Lees meer. 
 

 

 

   

 

 

 

 

1 mei kaart  
Als het goed is hebben alle leden van ons een 
kaart ontvangen om u een prettige 1 mei toe te 
wensen. Heeft u deze niet ontvangen? Dan 
hopen we dat dat komt omdat de postbode het 
druk heeft deze week. Als u de kaart niet binnen 
nu en een paar dagen in uw brievenbus heeft 
gekregen, laat het ons dan even weten via  
voorzitter@pvdazoetermeer.nl? 
Lees meer. 
 

 1 mei advertentie 
Heeft u onze advertentie in het Streekblad gezien?  
 
We hebben zoveel mogelijk gedaan om 1 mei toch 
niet zomaar voorbij te laten gaan én we wilden 
graag alle Zoetermeerders een hart onder de riem 
steken. 
 
Hou vol en blijf gezond! 
Pas goed op uzelf en op elkaar. 

 
 

https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2020/04/Speldjes-voor-25-en-50-jaar-lidmaatschap.pdf
https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2020/04/Vooruitkijkend-naar-4-en-5-mei-75-jaar-vrijheid.pdf
mailto:voorzitter@pvdazoetermeer.nl
https://zoetermeer.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/498/2020/04/Onze-1-mei-kaart-en-1-mei-advertentie.pdf

