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 uitnodiging  

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie van de 

PvdA IJmond afdelingen op vrijdagavond 2 januari 2015 

 

Locatie: Achterzaal van Café Lokaal 

Verherentstraat nr. 5  Heemskerk 

(tegenover de Laurentiuskerk) 

 

19.30 uur Inloop met koffie 

20.00 uur Start thema “Politiek van Waarde”  

Onze gast  mevr. Femke van Drooge 

22.00 uur  Afsluiting 

 

Toelichting: Sinds enige jaren organiseren de vier PvdA IJmond afdelingen 

hun nieuwjaarsreceptie gezamenlijk. De afgelopen twee jaren was het in de 

gemeente Velsen nu is het in de gemeente Heemskerk. 

 

Femke van Drooge is lid geweest van de commissie Hamming die in 

opdracht van het partijbestuur een rapport heeft opgesteld dat heet: Politiek 

van Waarde. Zij is 8 jaar raadslid geweest in Hilversum tot maart 2014 en in 

2012 kandidaat geweest voor de Tweede Kamer. Zij is interactief ontwerper 

en sinds 2011 eigenaar van innovatiebureau Cooking Fox in Den Bosch. 

Femke van Drooge zal ons informeren over de achtergrond en de redenen 

om tot dit rapport te komen, een korte samenvatting van de aanbevelingen 

en, hopelijk, enige handvatten aanreiken voor de lokale en regionale 

vertaling van de aanbevelingen. 

 

Het rapport Politiek van Waarde staat op de website van de PvdA landelijk 
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Van de voorzitter Aris Blok 

Beste rode vrienden: 

 

De fractie en het bestuur van de PvdA afdeling Velsen wensen alle leden fijne feestdagen en 

een sociaal 2015. 

Wij hopen u op 2 december de hand te kunnen drukken op de IJmondiale nieuwjaarsreceptie 

in Heemskerk. 

 

Groet Aris Blok, Afdelingsvoorzitter PvdA afdeling Velsen 

 

De Tuinhuisgroep 

Elke eerste dinsdag van de maand komt de tuinhuisgroep in Buurthuis de Spil bij elkaar. 

19.30 uur inloop start 20.00 uur. Wie of wat is de tuinhuisgroep? De tuinhuisgroep is een 

discussietafel van en voor lokale PvdA-leden. Dus ook voor U! Er is geen vooropgezette 

agenda. Die bepalen de deelnemers op de avond zelf. Meestal ligt de opkomst rond de 15 

leden. Pas op het is wel een beetje verslavend. Bent u één keer geweest dan kan u bijna niet 

meer zonder. Een politieke vriend van mij noemt het “Slow Politics” met andere woorden 

genieten van de politieke discussie. 

Groet Aris Blok 

 

De rooie vrouwen 

Rooie Vrouwen, 

 

Onze afdeling heeft nog altijd een groepje actieve Rooie Vrouwen. Eén keer in de maand, op 

de eerste donderdag, komen we om 10 uur bij elkaar In De Spil. 

Helaas wordt ons groepje steeds kleiner en we zouden het heel prettig vinden, als er nog wat 

in politiek en maatschappij geïnteresseerde vrouwen bij zouden komen! 

Onze eerstvolgende vergadering is op 8 januari 2015.  

 

Graag tot ziens in De Spil 

Riek Rademaker  


