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Beste lezer, 

Dit is de 3e nieuwsbrief van dit jaar met bijdragen vanuit het bestuur. 

Veel leesplezier! 

PRETTIGE FEESTDAGEN! 

Het bestuur en de fractie van de afdeling Bergen op Zoom wenst 
alle leden alvast fijne feestdagen toe en een gezond, sociaal en 
succesvol 2017! 

Met de Tweede kamer verkiezingen op 15 maart 2017 wordt het 
weer een spannend jaar. Hoe zal de PvdA het doen? Hoe zal het 
nieuwe kabinet er uit zien? Wat betekent dat voor onze kiezers? We hopen op een positief 
resultaat!  

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2017 

Het bestuur en de fractie van de PvdA Bergen op Zoom nodigt u 
van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. 

Alle leden en hun partners zijn van harte welkom op: 

8 januari 2017 
Tussen 15.00 en 17.00 uur in café Het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18 Bergen op Zoom. 

Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen we elkaar ontmoeten, (politiek) van 
gedachten wisselen en vooruitblikken op het nieuwe jaar. 

We zien u graag op 8 januari! 

Yusuf Kaplan, voorzitter Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom  
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HET OMBUDSTEAM IS GESTART!  

Zoals u in vorige Nieuwsbrief hebt kunnen lezen is per oktober het 
Ombudsteam gestart, in eerste instantie alleen bereikbaarheid per mail en 
telefoon (zie verderop) en sinds vorige week zijn we ook begonnen met het 
spreekuur. 

Het spreekuur is elke 2e en 4e dinsdagavond in de maand in de Brede School Oost. Meer 
informatie vindt u op onze lokale PvdA website (www.bergenopzoom.pvda.nl), hierop is een 
aparte knop gemaakt met informatie over het Ombudsteam. 

Per spreekuur staan telkens 2 vrijwilligers ter beschikking om te luisteren naar de problemen waar 
de mensen tegenaan lopen en te kijken naar mogelijke oplossingen. Het Ombudsteam bestaat uit 
de volgende personen: Jannie Bom (communicatie), Nanny Nuijten en Jeffry Verdult en Miek van 
den Boogaard (coördinator). 

Oproep 

Help mee het Ombudsteam bekend te maken en daarmee bereikbaar te zijn voor de mensen die 
hierdoor wellicht geholpen kunnen worden. Komt u iemand tegen die bij voorbeeld tegen 
instanties oploopt, niets begrijpt van een brief, of niet weet waar men terecht kan met een 
bepaalde vraag? Attendeer deze mensen op ons Ombudsteam, wij helpen ze graag verder 

Wilt u een keer meelopen of bent u beschikbaar om een keer in te vallen om samen met een van 
de vaste teamleden spreekuur te draaien, laat het dan weten aan Miek van den Boogaard via mail: 
ombudsteampvdaboz@gmail.com, of anders even bellen naar 06-22866342. 

Ombudsteam in het nieuws 

De afgelopen weken is het Ombudsteam een aantal keren in het Bergse nieuws geweest. Er heeft 
een stukje gestaan in de (online) Bode, Miek van den Boogaard is geïnterviewd op Radio Omroep 
Zuidwest FM en Jannie Bom was op Zuidwest TV om te praten over het Ombudsteam. 

Miek van den Boogaard, coördinator Ombudsteam Bergen op Zoom 

  

http://www.bergenopzoom.pvda.nl/
mailto:ombudsteampvdaboz@gmail.com
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OFFICIËLE AFTRAP OMBUDSTEAM 

Op 28 januari 2017 ’s middags zal de officiële aftrap van het Ombudsteam plaatsvinden in het 
Zwijnshoofd. Bij deze feestelijke gelegenheid komt Lutz Jacobi, tweede kamerlid en Coördinator 
PvdA Ombudsteams. Zij zal vertellen over haar ervaring met de Ombudsteams. Wilt u hierbij zijn? 
Graag! 

De tijd is nog niet vastgelegd, maar dat zal binnenkort op de website staan onder het kopje 
‘Ombudsteam’. 

Op 28 januari zal ook het permanent Campagne team weer een wijkbezoek brengen, dit keer aan 
de wijk Gageldonk. 

Miek van den Boogaard, coördinator Ombudsteam Bergen op Zoom 

 

IN MEMORIAM KEES BECHT 

Op 25 november jl. overleed toch nog onverwacht, op 99 jarige leeftijd 
onze stadgenoot Kees Becht. Vele Bergenaren kenden hem vooral als prins 
Nilles 1, de eerste Bergse Vastenavendprins na de Tweede Wereldoorlog. 
Minder bekend is dat hij tussen 1946 en 1950 raadslid en wethouder was 
voor de Partij van de Arbeid in Bergen op Zoom. Ook was hij korte tijd lid 
van de Provinciale Staten van Noord Brabant voor de PvdA. 

Hij was politicus in een moeilijke opbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. In de oorlog zat hij 
gevangen wegens steun aan het verzet, hij overleefde Sachsenhausen en zei zelf dat deze periode 
hem in belangrijke mate heeft gevormd. Kees was wars van dogma’s en vrijdenker. Hij stelde de 
mens centraal, ongeacht kleur, ras of afkomst. Lijfspreuk van hem: “oew eige zijn!” 

Kees was ook een mens met een sterke gemeenschapszin, vond het sociale en culturele leven in 
de stad erg belangrijk. Zijn deelname aan het Bergse culturele leven zette hij na de oorlog met 
kracht voort, hij was hier medegrondlegger van. Niet verwonderlijk dat hij ook  mede-
initiatiefnemer was van de Stichting Vastenavend, die sinds 1946 het carnaval in Bergen op Zoom 
organiseert. Tegen de kerkelijke verdrukking in,  slaagde hij er in het feest weer van de grond te 
krijgen. Als Prins Nilles I was Kees Becht tussen 1946 en 1958 het boegbeeld van de Vastenavend  
in ons Krabbegat. In 2000 werd hij benoemd tot ereburger van Bergen op Zoom. Als PvdA zijn we 
hem dank verschuldigd voor wat hij deed in de moeilijke naoorlogse jaren.  
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NIEUWE LEDEN 

In 2016 zijn er weer een aantal nieuwe leden bij gekomen. Het bestuur heet alle nieuwe leden van 
harte welkom. Zij worden door Jannie Bom van de commissie leden uitgenodigd voor een 
kennismaking en op de ‘Nieuwe leden middag’ voorafgaand aan onze nieuwjaarsborrel. We hopen 
samen met alle leden het glas te heffen op het nieuwe jaar! 

Yusuf Kaplan, voorzitter Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom  

 

 

BELANGRIJKE DATA IN 2017 

In 2017 staan er al een aantal belangrijke bijeenkomsten op de rol: 

7 januari 2017 Nieuwjaarsborrel Gewest Noord Brabant 
15.00- 17.30 uur in RAW, Burgemeester Brokxlaan 79-8 Tilburg 

8 januari 2017 Nieuwjaarsborrel PvdA Bergen op Zoom, 15.00-17.00 uur in Zwijnshoofd. 

17 januari 2017 ALV (o.a. vaststellen procedure/ draaiboek ter voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018) 

28 januari 2017 Wijkbezoek Gageldonk PvdA BoZ 
Officiele aftrap Ombudsteam met Lutz Jacobi 

15 maart 2017 Tweede kamer verkiezingen 

21 maart 2017 ALV (o.a. vaststellen profielschets toekomstige raadsfractie, lijsttrekker, 
fractievoorzitter en eventueel wethouder) 

Miek van den Boogaard, Secretaris Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom  

 


