
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
 

 

Dierbare partijgenoten, 

De afdelingen van de PvdA op Voorne-Putten nodigen u graag uit om gezamenlijk het nieuwe jaar 2016 in te 

luiden. Wij verwelkomen u: 

 Datum: zaterdag 16 januari 2016 

 Tijd: 15:00 tot 17:00 uur (inloop vanaf 14:30) 

 Locatie: Dorpshuis De Meent, Oudenhoorn (Molenweg 14, 3227 AR) 

Programma: 

 14:30 - Inloop, ontvangst door de afdelingsvoorzitters 

 15:00 - Welkom, door Bert van Ravenhorst 

 - Gezellig samenzijn, met een hapje en een drankje, en achtergrondmuziek 

 16:00 - Uiteenzetting van Jan Schuurman Hess over zijn ervaringen met PvdA-

afdelingen in het hele land 

 17:00 - Sluiting, en allemaal op naar een Sociaal en Vredevol 2016 

De spreker: 

Jan Schuurman Hess is partijgenoot uit het dorpje Kats in Zeeland. Binnen de PvdA heeft hij zijn 

sporen verdiend als adviseur van het partijbestuur. Vooral over hoe kleine afdelingen actief kunnen 

blijven en zich kunnen laten zien. Ook heeft hij zich actief ingezet om te zorgen dat kleine 

dorpsscholen kunnen blijven bestaan. Recent werd hij door het partijbestuur aangesteld als “Van 

Waarde”-ambassadeur. 

Daarnaast heeft hij heel Nederland rondgelopen. Tijdens deze tocht heeft hij gesproken met scholieren, politici, 

fabrieksarbeiders, zorgverleners, vissers en leraren, in de steden en op het platteland. In deze gesprekken 

probeerde hij de vraag te beantwoorden hoe we voorkomen dat de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden nog 

groter wordt, hoe voorkomen we dat de helft van Nederland buiten de boot valt; hoe sociaal zijn we nog, en wat 

staat ons te doen? Dit alles beschrijft hij in zijn heerlijke boek “Voettocht naar het hart van Nederland”. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zal zijn boek met een kleine korting te koop zijn. Desgewenst zal Jan dit voor u 

signeren. 

Routebeschrijving naar De Meent: 

Met de auto 

 Vanuit Spijkenisse: u nadert Oudenhoorn via de Dorpsweg, rond de Ring bij de kerk rechtsom, en slaat dan 

de Molenweg in. Halverwege treft u De Meent aan de rechterhand aan. 

 Vanuit Brielle/Hellevoetsluis/Westvoorne: u nadert Oudenhoorn via de Ravenseweg, rechtsaf de Molendijk 

op, en vervolgens linksaf de Molenweg in. Halverwege treft u De Meent aan de linkerhand aan. 

 

Per openbaar vervoer 

 Zowel vanuit Spijkenisse, als van Brielle en Hellevoetsluis kunt u met lijn 106 van Connexxion (uurdienst op 

zaterdag); u stapt dan voor de deur uit bij halte Oudenhoorn. 
 

Rode Taxi 

 Natuurlijk rijdt ook op 16 januari onze Rode Taxi. Neem, indien nodig, contact op met 

Daan Dankaart (telefoon 0181 399863, 06-53844143, e-mail: daan.dankaart@upcmail.nl) 

om een afspraak te maken. 


