
 

 

Nieuwsbrief PVDA afdeling Aalten-Dinxperlo  

Tijdens de ledenvergadering van de Pvda op maandag 23 november j.l is bekend gemaakt 

dat Willie Oort stopt als fractievoorzitter van de Pvda, de reden hiervoor is de aankomende 

verhuizing van haar naar Silvolde. Door haar plotselinge vertrek is het bestuur op zoek 

gegaan naar een nieuwe kandidaat  en wij zijn dan ook zeer verheugd dat Rudi ter Maat nu 

lid van Bestuur en Financiën bereid is gevonden de taken van Willie over te nemen. Langs 

deze weg danken wij Willie voor al het werk dat zij de afgelopen periode heeft verricht voor 

de PvdA, en ergens in de komende weken zal het bestuur haar hiervoor nog op een 

passende wijze danken. 

Aangezien Rudi nu opeens in het diepe wordt gegooid heeft hij aangegeven dat hij wel 

ondersteuning nodig heeft van de (schaduw)fractie en het bestuur. De eerste stappen hierin 

zijn al gezet door de invoering van het keukentafeloverleg op de zaterdagmiddag. Rudi die 

nu nog lid is van het bestuur zal die taak in december neerleggen en zoals het er nu uitziet in 

de raadsvergadering van januari worden benoemd. 

Naast de RTG maakt Rudi  nu ook nog deel uit van het bestuur van de PvdA als secretaris van 

onze afdeling. Deze taak zal hij per 1 december neerleggen om zich volledig te kunnen 

richten op het vele werk als fractievoorzitter.  

Door het wegvallen van Rudi is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid maar gezien 

de samenstelling van het bestuur zijn meer kandidaten van harte welkom. Daarnaast zijn wij 

ook nog op zoek geïnteresseerden in het raadswerk om de fractie op de achtergrond te 

ondersteunen. Kortom kent u mensen die belangstelling tonen in de politiek of bent uzelf 

hierin geïnteresseerd meld dit dan aan het bestuur. Alle hulp is welkom. 

De fractie is per 1 december als volgt samengesteld: 
Fractievoorzitter: Rudi ter Maat. RTG: Bestuur en Financiën 
Fractielid: Ina Massop. RTG: Samenleving. 
Fractielid: Frans Hoezen. Inval voor RTG: Bestuur en Financiën. 
Ondersteuning Fractie: Petra Hoezen. 
Zoals U ziet kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de diverse RTG’s  
Voor informatie of aanmelden: www pvda aalten.nl of ruditermaat@icloud.com 
 
Bestuur. 
Voorzitter: George Angenent  mailadres: g.angenent@kpnmail. 
Secretaris: Vacant 
Penningmeester: Hans Eppink mailadres: hans.eppink@planet.nl 



Even voorstellen: Rudi ter Maat 
Leeftijd 52 jaar 
Ongehuwd samenwonend met dhr. D. Sloetjes 
Adres: Barloseweg 26a Aalten. 
Tel: 06 23991407 of ruditermaat@icloud.com 

 
Van oorsprong kom ik uit Winterswijk en heb daar ook al een tijdje meegedraaid bij de Pvda. 
Ik werk bij Kingspan Insulation in Winterswijk als Operator en ben ik ook lid van de 
Ondernemingsraad als secretaris en FNV kaderlid. 
 
Mijn visie: Opkomen voor de mensen die het nodig hebben dmv ondersteuning en goed 
onderwijs. Ook met beide benen op de grond blijven staan dus geen populisme of hype 
nalopen want dat brengt niets. 
In Aalten dienen we de samenwerking te zoeken met Progressief Aalten (PP) omdat dat het 
beste tegenwicht kan bieden aan de rechtse coalitie die nu een grote meerderheid heeft in 
de raad. Dit is trouwens ook een opdracht van onze leden aan het bestuur. Samenwerking 
met de coalitie moet mogelijk zijn op de punten die voor de Pvda belangrijk genoeg zijn om 
binnen te halen. 
Tot slot hoop ik U eens te zien of te spreken op onze schaduwvergadering die altijd plaats 
heeft een week voor de gemeenteraadsvergadering. De normale vergaderdag is 
woensdagavond, de ene keer in Aalten en de andere keer in Dinxperlo. 
Mogelijkheden genoeg om U in te zetten voor onze afdeling zodat de Pvda bij de volgende 
raadsverkiezingen weer gaat groeien want met 1 zetel zijn we niet tevreden! 
Ik hoop snel van U te horen. 
Met vriendelijke groeten, 

  

 

Rudi ter Maat. 

 

 

Nieuwsbrief PVDA afdeling Aalten-Dinxperlo  

Tijdens de ledenvergadering van de Pvda op maandag 23 november j.l is bekend gemaakt 

dat Willie Oort stopt als fractievoorzitter van de Pvda, de reden hiervoor is de aankomende 

mailto:ruditermaat@icloud.com


verhuizing van haar naar Silvolde. Door haar plotselinge vertrek is het bestuur op zoek 

gegaan naar een nieuwe kandidaat  en wij zijn dan ook zeer verheugd dat Rudi ter Maat nu 

lid van Bestuur en Financiën bereid is gevonden de taken van Willie over te nemen. Langs 

deze weg danken wij Willie voor al het werk dat zij de afgelopen periode heeft verricht voor 

de PvdA, en ergens in de komende weken zal het bestuur haar hiervoor nog op een 

passende wijze danken. 

Aangezien Rudi nu opeens in het diepe wordt gegooid heeft hij aangegeven dat hij wel 

ondersteuning nodig heeft van de (schaduw)fractie en het bestuur. De eerste stappen hierin 

zijn al gezet door de invoering van het keukentafeloverleg op de zaterdagmiddag. Rudi die 

nu nog lid is van het bestuur zal die taak in december neerleggen en zoals het er nu uitziet in 

de raadsvergadering van januari worden benoemd. 

Naast de RTG maakt Rudi  nu ook nog deel uit van het bestuur van de PvdA als secretaris van 

onze afdeling. Deze taak zal hij per 1 december neerleggen om zich volledig te kunnen 

richten op het vele werk als fractievoorzitter.  

Door het wegvallen van Rudi is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid maar gezien 

de samenstelling van het bestuur zijn meer kandidaten van harte welkom. Daarnaast zijn wij 

ook nog op zoek geïnteresseerden in het raadswerk om de fractie op de achtergrond te 

ondersteunen. Kortom kent u mensen die belangstelling tonen in de politiek of bent uzelf 

hierin geïnteresseerd meld dit dan aan het bestuur. Alle hulp is welkom. 

De fractie is per 1 december als volgt samengesteld: 
Fractievoorzitter: Rudi ter Maat. RTG: Bestuur en Financiën 
Fractielid: Ina Massop. RTG: Samenleving. 
Fractielid: Frans Hoezen. Inval voor RTG: Bestuur en Financiën. 
Ondersteuning Fractie: Petra Hoezen. 
Zoals U ziet kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de diverse RTG’s  
Voor informatie of aanmelden: www pvda aalten.nl of ruditermaat@icloud.com 
 
Bestuur. 
Voorzitter: George Angenent  mailadres: g.angenent@kpnmail. 
Secretaris: Vacant 
Penningmeester: Hans Eppink mailadres: hans.eppink@planet.nl 
Even voorstellen: Rudi ter Maat 
Leeftijd 52 jaar 
Ongehuwd samenwonend met dhr. D. Sloetjes 
Adres: Barloseweg 26a Aalten. 
Tel: 06 23991407 of ruditermaat@icloud.com 

 
Van oorsprong kom ik uit Winterswijk en heb daar ook al een tijdje meegedraaid bij de Pvda. 
Ik werk bij Kingspan Insulation in Winterswijk als Operator en ben ik ook lid van de 
Ondernemingsraad als secretaris en FNV kaderlid. 
 

mailto:ruditermaat@icloud.com


Mijn visie: Opkomen voor de mensen die het nodig hebben dmv ondersteuning en goed 
onderwijs. Ook met beide benen op de grond blijven staan dus geen populisme of hype 
nalopen want dat brengt niets. 
In Aalten dienen we de samenwerking te zoeken met Progressief Aalten (PP) omdat dat het 
beste tegenwicht kan bieden aan de rechtse coalitie die nu een grote meerderheid heeft in 
de raad. Dit is trouwens ook een opdracht van onze leden aan het bestuur. Samenwerking 
met de coalitie moet mogelijk zijn op de punten die voor de Pvda belangrijk genoeg zijn om 
binnen te halen. 
Tot slot hoop ik U eens te zien of te spreken op onze schaduwvergadering die altijd plaats 
heeft een week voor de gemeenteraadsvergadering. De normale vergaderdag is 
woensdagavond, de ene keer in Aalten en de andere keer in Dinxperlo. 
Mogelijkheden genoeg om U in te zetten voor onze afdeling zodat de Pvda bij de volgende 
raadsverkiezingen weer gaat groeien want met 1 zetel zijn we niet tevreden! 
Ik hoop snel van U te horen. 
Met vriendelijke groeten, 

  

 

Rudi ter Maat. 

 

 

Nieuwsbrief PVDA afdeling Aalten-Dinxperlo  

Tijdens de ledenvergadering van de Pvda op maandag 23 november j.l is bekend gemaakt 

dat Willie Oort stopt als fractievoorzitter van de Pvda, de reden hiervoor is de aankomende 

verhuizing van haar naar Silvolde. Door haar plotselinge vertrek is het bestuur op zoek 

gegaan naar een nieuwe kandidaat  en wij zijn dan ook zeer verheugd dat Rudi ter Maat nu 

lid van Bestuur en Financiën bereid is gevonden de taken van Willie over te nemen. Langs 

deze weg danken wij Willie voor al het werk dat zij de afgelopen periode heeft verricht voor 

de PvdA, en ergens in de komende weken zal het bestuur haar hiervoor nog op een 

passende wijze danken. 

Aangezien Rudi nu opeens in het diepe wordt gegooid heeft hij aangegeven dat hij wel 

ondersteuning nodig heeft van de (schaduw)fractie en het bestuur. De eerste stappen hierin 



zijn al gezet door de invoering van het keukentafeloverleg op de zaterdagmiddag. Rudi die 

nu nog lid is van het bestuur zal die taak in december neerleggen en zoals het er nu uitziet in 

de raadsvergadering van januari worden benoemd. 

Naast de RTG maakt Rudi  nu ook nog deel uit van het bestuur van de PvdA als secretaris van 

onze afdeling. Deze taak zal hij per 1 december neerleggen om zich volledig te kunnen 

richten op het vele werk als fractievoorzitter.  

Door het wegvallen van Rudi is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid maar gezien 

de samenstelling van het bestuur zijn meer kandidaten van harte welkom. Daarnaast zijn wij 

ook nog op zoek geïnteresseerden in het raadswerk om de fractie op de achtergrond te 

ondersteunen. Kortom kent u mensen die belangstelling tonen in de politiek of bent uzelf 

hierin geïnteresseerd meld dit dan aan het bestuur. Alle hulp is welkom. 

De fractie is per 1 december als volgt samengesteld: 
Fractievoorzitter: Rudi ter Maat. RTG: Bestuur en Financiën 
Fractielid: Ina Massop. RTG: Samenleving. 
Fractielid: Frans Hoezen. Inval voor RTG: Bestuur en Financiën. 
Ondersteuning Fractie: Petra Hoezen. 
Zoals U ziet kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de diverse RTG’s  
Voor informatie of aanmelden: www pvda aalten.nl of ruditermaat@icloud.com 
 
Bestuur. 
Voorzitter: George Angenent  mailadres: g.angenent@kpnmail. 
Secretaris: Vacant 
Penningmeester: Hans Eppink mailadres: hans.eppink@planet.nl 
Even voorstellen: Rudi ter Maat 
Leeftijd 52 jaar 
Ongehuwd samenwonend met dhr. D. Sloetjes 
Adres: Barloseweg 26a Aalten. 
Tel: 06 23991407 of ruditermaat@icloud.com 

 
Van oorsprong kom ik uit Winterswijk en heb daar ook al een tijdje meegedraaid bij de Pvda. 
Ik werk bij Kingspan Insulation in Winterswijk als Operator en ben ik ook lid van de 
Ondernemingsraad als secretaris en FNV kaderlid. 
 
Mijn visie: Opkomen voor de mensen die het nodig hebben dmv ondersteuning en goed 
onderwijs. Ook met beide benen op de grond blijven staan dus geen populisme of hype 
nalopen want dat brengt niets. 
In Aalten dienen we de samenwerking te zoeken met Progressief Aalten (PP) omdat dat het 
beste tegenwicht kan bieden aan de rechtse coalitie die nu een grote meerderheid heeft in 
de raad. Dit is trouwens ook een opdracht van onze leden aan het bestuur. Samenwerking 
met de coalitie moet mogelijk zijn op de punten die voor de Pvda belangrijk genoeg zijn om 
binnen te halen. 
Tot slot hoop ik U eens te zien of te spreken op onze schaduwvergadering die altijd plaats 
heeft een week voor de gemeenteraadsvergadering. De normale vergaderdag is 
woensdagavond, de ene keer in Aalten en de andere keer in Dinxperlo. 

mailto:ruditermaat@icloud.com


Mogelijkheden genoeg om U in te zetten voor onze afdeling zodat de Pvda bij de volgende 
raadsverkiezingen weer gaat groeien want met 1 zetel zijn we niet tevreden! 
Ik hoop snel van U te horen. 
Met vriendelijke groeten, 

  

 

Rudi ter Maat. 

 

Nieuwsbrief PVDA afdeling Aalten-Dinxperlo  

Tijdens de ledenvergadering van de Pvda op maandag 23 november j.l is bekend gemaakt 

dat Willie Oort stopt als fractievoorzitter van de Pvda, de reden hiervoor is de aankomende 

verhuizing van haar naar Silvolde. Door haar plotselinge vertrek is het bestuur op zoek 

gegaan naar een nieuwe kandidaat  en wij zijn dan ook zeer verheugd dat Rudi ter Maat nu 

lid van Bestuur en Financiën bereid is gevonden de taken van Willie over te nemen. Langs 

deze weg danken wij Willie voor al het werk dat zij de afgelopen periode heeft verricht voor 

de PvdA, en ergens in de komende weken zal het bestuur haar hiervoor nog op een 

passende wijze danken. 

Aangezien Rudi nu opeens in het diepe wordt gegooid heeft hij aangegeven dat hij wel 

ondersteuning nodig heeft van de (schaduw)fractie en het bestuur. De eerste stappen hierin 

zijn al gezet door de invoering van het keukentafeloverleg op de zaterdagmiddag. Rudi die 

nu nog lid is van het bestuur zal die taak in december neerleggen en zoals het er nu uitziet in 

de raadsvergadering van januari worden benoemd. 

Naast de RTG maakt Rudi  nu ook nog deel uit van het bestuur van de PvdA als secretaris van 

onze afdeling. Deze taak zal hij per 1 december neerleggen om zich volledig te kunnen 

richten op het vele werk als fractievoorzitter.  

Door het wegvallen van Rudi is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid maar gezien 

de samenstelling van het bestuur zijn meer kandidaten van harte welkom. Daarnaast zijn wij 

ook nog op zoek geïnteresseerden in het raadswerk om de fractie op de achtergrond te 

ondersteunen. Kortom kent u mensen die belangstelling tonen in de politiek of bent uzelf 

hierin geïnteresseerd meld dit dan aan het bestuur. Alle hulp is welkom. 

De fractie is per 1 december als volgt samengesteld: 



Fractievoorzitter: Rudi ter Maat. RTG: Bestuur en Financiën 
Fractielid: Ina Massop. RTG: Samenleving. 
Fractielid: Frans Hoezen. Inval voor RTG: Bestuur en Financiën. 
Ondersteuning Fractie: Petra Hoezen. 
Zoals U ziet kunnen we nog een aantal mensen gebruiken voor de diverse RTG’s  
Voor informatie of aanmelden: www pvda aalten.nl of ruditermaat@icloud.com 
 
Bestuur. 
Voorzitter: George Angenent  mailadres: g.angenent@kpnmail. 
Secretaris: Vacant 
Penningmeester: Hans Eppink mailadres: hans.eppink@planet.nl 
Even voorstellen: Rudi ter Maat 
Leeftijd 52 jaar 
Ongehuwd samenwonend met dhr. D. Sloetjes 
Adres: Barloseweg 26a Aalten. 
Tel: 06 23991407 of ruditermaat@icloud.com 

 
Van oorsprong kom ik uit Winterswijk en heb daar ook al een tijdje meegedraaid bij de Pvda. 
Ik werk bij Kingspan Insulation in Winterswijk als Operator en ben ik ook lid van de 
Ondernemingsraad als secretaris en FNV kaderlid. 
 
Mijn visie: Opkomen voor de mensen die het nodig hebben dmv ondersteuning en goed 
onderwijs. Ook met beide benen op de grond blijven staan dus geen populisme of hype 
nalopen want dat brengt niets. 
In Aalten dienen we de samenwerking te zoeken met Progressief Aalten (PP) omdat dat het 
beste tegenwicht kan bieden aan de rechtse coalitie die nu een grote meerderheid heeft in 
de raad. Dit is trouwens ook een opdracht van onze leden aan het bestuur. Samenwerking 
met de coalitie moet mogelijk zijn op de punten die voor de Pvda belangrijk genoeg zijn om 
binnen te halen. 
Tot slot hoop ik U eens te zien of te spreken op onze schaduwvergadering die altijd plaats 
heeft een week voor de gemeenteraadsvergadering. De normale vergaderdag is 
woensdagavond, de ene keer in Aalten en de andere keer in Dinxperlo. 
Mogelijkheden genoeg om U in te zetten voor onze afdeling zodat de Pvda bij de volgende 
raadsverkiezingen weer gaat groeien want met 1 zetel zijn we niet tevreden! 
Ik hoop snel van U te horen. 
Met vriendelijke groeten, 

  

 

Rudi ter Maat. 

mailto:ruditermaat@icloud.com

