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Beste leden,

Dit is de eerste nieuwsbrief van afdeling 
Raalte. Via deze weg wil het bestuur van 
de afdeling u op de hoogte brengen van 
gebeurtenissen in zowel het recente 
verleden als in de nabije toekomst. De 
nieuwsbrief zal niet met een vaste 
regelmaat verschijnen maar alleen als er 
zaken zijn waarvan het bestuur meent u via
deze weg te moeten informeren.

Speeltuinvereniging 
Blekkerhoek in Raalte nam 
afscheid van voorzitter Gerard 
Koolhof
“Wij zijn de tijden. En als visie, kunst en 
solidariteit niet meer van deze tijd zijn, dan
wordt het tijd voor andere tijden”, aldus 
Herman Finkers.  Na veertig jaar 
voorzitterschap van de alom bekende 
speeltuinvereniging Blekkerhoek in Raalte 
geeft Gerard Koolhof zijn functie door. 
Lenka Pitrmanova (SP Raalte) en Melanie 
Visser (Salland Sound) zijn met hem in 
gesprek gegaan over zijn drijfveren en 
ervaring als voorzitter van een ooit door de
buurtbewoners opgezette speeltuin.

Gerard zegt tegen het toekomstige bestuur 
en alle Raaltenaren: “Bemoei je met je 
wijk, met je werk en de wereld, je hebt 
elkaar nodig. Saamhorigheid is de kracht 
van onze samenleving. We zijn op de 
wereld voor elkaar.”

Op Sallandcentraal vind u het volledige 
artikel over het afscheid van Gerard.

Opening zelfregiecentrum in 
Raalte

Bij de opening op 4 juni jl. 
overhandigde oud SP-
fractievoorzitter Anke Hoeneveld 
samen met enkele bestuursleden
een cadeautje namens de SP 
afdeling Raalte. Anke heeft zich 
destijds samen met o.a. Joke 
Kleijn en Harry van Kampen 
sterk gemaakt voor de komst van
het centrum.

Zie ook nieuwssite SallandSound

Ook de SP maakt zich zorgen 
over de toekomst van onze 
pensioenen

AOW en (aanvullend) pensioen 
zijn veel in het nieuws. We 
hebben in NL (nog) het beste 
pensioenstelsel ter wereld. De 
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http://www.sallandcentraal.nl/salland-centraal/algemeen/raalte-regio/raalte/speeltuinvereniging-blekkerhoek-in-raalte-neemt-afscheid-van-voorzitter-gerard-koolhof
http://sallandsound.nl/2018/06/zelfregiecentrum-raalte-geopend/
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huidige regering zou echter het 
liefste zien dat iedere 
Nederlander zijn eigen pensioen 
bij elkaar spaart en beheert. Als 
je daarover even nadenkt moet 
je wel tot de conclusie komen dat
dat voor het grootste deel van de
NL bevolking onmogelijk is. Dat 
is dan ook de reden waarom de 
SP zich met een aantal andere 
organisaties grote zorgen maakt 
over de toekomst van onze 
pensioenen. Wij hebben er geen 
vertrouwen in dat het huidige 
kabinet haar dwaze 
pensioenplannen zal veranderen
als er geen massaal protest 
tegen komt. Kijk daarom ook 
eens hier  en hier voor wat meer 
informatie. Het is in ieders 
belang zich te verdiepen in het 
hoe en wat van pensioen en 
AOW.
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  Colofon nieuwsbrief SP Raalte

  Verschijning: onregelmatig

  Contactgegevens:
  Lenka Pitrmanova
  (organisatiesecretaris)
  raalte.lenka.sp@gmail.com

  Ellen van den Berg
  (voorzitter)
  voorzitter.sp.raalte@gmail.com 

  Website:
  www.raalte.sp.nl 
  Twitter: 
  SP Raalte en Olst Wijhe
  @OlstSP 

https://www.fnv.nl/themas/pensioen/
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