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TRIBUUNTJE  
 Maandelijkse nieuwsbrief  

 

Een woord van de 

voorzitter 
Door Al fons Eeckhoudt  
 

Op 5 november hadden we een algemene 

ledenvergadering gehouden, waarbij de leden een 
nieuw bestuur hebben gekozen. De locatie, het 
buurthuis in Biervliet was prachtig en goed gevuld 
met socialisten. Aan een hapje en een drankje was er 
geen gebrek. 
 
De presentatie die Sonja gaf, liet zien dat wij in het 
voorbije jaar, niet stilgezeten hebben. Talloze 
schriftelijke vragen, moties, raadsvergaderingen, 
commissies en raadsinformatie bijeenkomsten, 
werden toegelicht. Natuurlijk niet te vergeten: acties, 
zoals bv: "Kosten omlaag", in Den Haag. 

 
In de komende tijd, gaan we veel aandacht besteden aan de verkiezingen van 
Provinciale Staten. Belangrijk, want hieruit wordt vervolgens de Eerste Kamer 
gekozen. Hoe meer stemmen, hoe meer invloed de SP kan uitoefenen. 
 
Het nieuwe bestuur bestaat vanaf 5 november uit 7 leden: Leonie de Bruijne, 
Annie Gerarts, Bianca van Geffen zijn gekozen tot algemeen bestuurslid. Anja 
Aarnoudse-Onstwedder is naast algemeen bestuurslid benoemd tot 
penningmeester, Mart Smit is gekozen als organisatiesecretaris, Jean-Paul 
Casteleijn blijft fractievoorzitter en ondergetekende is gekozen als voorzitter van 
de SP Terneuzen.  
 
Ik hoop met het nieuwe bestuur, de positieve spirit te kunnen voortzetten en onze 
partij te laten groeien. 
 
Namens het bestuur wens ik u hele fijne feestdagen en een gezond 2023! 
 
Met strijdbare groeten, 
 
 
 
Alfons Eeckhoudt 
Voorzitter  
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KOPIJ 
INSTUREN 

Heb je  een goede 
mop voor de  
moppentrommel?  
Of  een heel  lekker  
recept? Of  ie ts  
anders dat  je  wi l  
de len? Stuur  jouw 
kopi j  naar  de 
redact ie :   

uiterlijk vóór 
10 januari 

2023!  

Tribuuntje? 
Dit is het kersverse eerste exemplaar van het Tribuuntje, een maandelijkse nieuwsbrief voor alle 
leden van de afdeling SP Terneuzen. Waarom deze nieuwsbrief?  
 
Wij willen je graag informeren waar wij als afdeling mee bezig zijn. Wij hebben natuurlijk onze 
social media kanalen zoals facebook, twitter, YouTube en natuurlijk onze website. Niet iedereen zit 
op Facebook en Twitter en daarom is het idee van het Tribuuntje ontstaan.  
 
Ook is het idee ontstaan dat leden de mogelijkheid hebben om “kopij” in te sturen. In de 
nieuwsbrief zullen een aantal vaste rubrieken terugkomen, zoals: het woord van de voorzitter, de 
agenda, maar ook een moppentrommel en een lekker recept.  
 
Dus heb je iets wat je onder de aandacht wil brengen, een goede mop of een lekker recept (bij 

voorkeur met tomaat natuurlijk      )? Stuur dit als “KOPIJ” naar de redactie van het Tribuuntje. Je 
kan dit doen in de brievenbus van het partijkantoor,  via de post: Polenweg 16A, 4538 AP 
Terneuzen of stuur een e-mail naar terneuzen@sp.nl onder vermelding van “KOPIJ Tribuuntje”.  
 
Ik wens jullie veel leesplezier! 
 
Mart Smit 
Organisatiesecretaris  
 

GESLAAGDE KOSTEN-

OMLAAG-AVOND IN GOES 
Door Mar ja  Snoeren   

 

Maandagavond 21 november 2022 hadden we 

een goede discussieavond in het Hotel Terminus 

in Goes. Deze avond was onderdeel van de Kosten 

Omlaag-campagne van de SP. 

Tweede Kamerlid Mahir Alkaya deelde zijn kennis 

en beantwoordde vele vragen uit het publiek. 

Wat kunnen we nou doen aan de stijgende 

kosten? Hoe komt het nou eigenlijk? Hoe kan het 

dat een Zweeds staatsbedrijf hier energie 

verkoopt? Hoe kan ik bezuinigen als mijn huis 

tocht? Hoe kunnen we onze energie 

nationaliseren? Kunnen de lonen niet met een 

bedrag omhoog in plaats van met een 

percentage? En nog veel meer.....  

Overal had hij een antwoord op. Het is geen 

makkelijk verhaal. Maar het kan echt anders! Het 

is een kwestie van politieke keuzes! 

 

mailto:terneuzen@sp.nl
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STOOK- 

KOSTEN  

VLIEGEN 

DE PAN UIT 

We kunnen energiebedrijven nationaliseren, we 

kunnen grote bedrijven en rijken eerlijk belasting 

laten betalen, we kunnen de lonen laten stijgen, 

we kunnen de huur verlagen, we kunnen het 

Eigen Risico in de zorg afschaffen, we kunnen 

belasting op energie en voedsel verlagen of 

afschaffen, we kunnen samen strijden voor het 

verbeteren van onze woningen ..... we kunnen 

heel veel! 

Maar liefst 80% van de Nederlanders steunt het 

nationaliseren van de energie, die steun is in de 

Tweede Kamer niet terug te vinden. Dat toont 

aan dat partijen niet doen wat hun kiezers van 

hen verwachten ..... of roepen ze andere dingen 

dan hoe ze uiteindelijk stemmen? 

 

Statenlid Ger van Unen vertelde hoe het in 

Zeeland net even anders zit dan in de rest van 

Nederland en hoe de Zeeuwse SP in de 

Provinciale Staten opkomt voor alle inwoners van 

Zeeland. Hoe het zit met PZEM en met de 

Sloecentrale, die nu verkocht dreigt te worden 

aan een Tsjechisch commercieel bedrijf. 

We bedanken via deze weg Mahir Alkaya, Ger van 

Unen en alle bezoekers voor een fantastische 

avond. 

Buurthuizen in Terneuzen 

vaker open om inwoners 

warm te houden 

Door Omroep Zeeland  
 

Buurt- en dorpshuizen 

in de gemeente 

Terneuzen zijn deze 

herfst en winter vaker 

en langer open voor 

mensen die wel wat 

extra warmte kunnen 

gebruiken. De SP kwam 

met het voorstel en de 

gemeenteraad was 

unaniem voor. "We 

blijven naar creatieve oplossingen zoeken om het 

als gemeente de mensen iets makkelijker te 

maken in deze tijden," aldus fractievoorzitter 

Jean-Paul Casteleijn.  

"Het idee is dat mensen niet alleen een warme 

kachel kunnen opzoeken in een buurthuis, maar 

er ook vaker terechtkunnen voor een bakje koffie 

en een praatje," aldus Casteleijn. Zo sla je volgens 

hem niet twee, maar drie vliegen in één klap. "De 

eenzaamheid wordt aangepakt, mensen komen 

de donkere dagen door en de kachel hoeft op 

minder plekken aan." 

Stookkosten vliegen omhoog 

Het enige nadeel is wel dat de stookkosten in de 

buurt- en dorpshuizen zo omhoog vliegen. 

"Mochten de kosten uit de klauwen lopen, staat 

de gemeente ervoor open om een bijdrage te 

leveren." Volgens hem wordt het bericht goed 

ontvangen. "Er worden al kookclubjes opgericht 

die dan in de buurthuizen gaan koken. Zo wordt 

er ook minder gas verbruikt bij de mensen thuis." 
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Niet het laatste initiatief 

Volgens de fractievoorzitter is dit dan ook niet het 

laatste initiatief dat vanuit de SP komt om de 

energiearmoede aan te pakken in de gemeente. 

Eerder stemde de partij al in om de 

energietoeslag te verhogen. 

 

(redactie Tribuuntje: een overzicht van locaties is 

te vinden op de website van SP Terneuzen, KLIK 

HIER» of ga naar terneuzen.sp.nl.) 

SAMEN RECHT VINDEN 

Loop je vast met (juridische) problemen? Met 

instanties of andere organisaties, zoals de 
belastingdienst, gemeente of woningcorporatie? 
Samen Recht Vinden helpt Zeeuwen die 
juridische problemen hebben met instanties. 
Gratis en onafhankelijk. Met álle betrokken 
partijen gaat Samen Recht Vinden op zoek naar 
een oplossing. Kijk voor meer informatie op de 
website van Samen Recht Vinden: 
samenrechtvinden.nl of neem telefonisch contact 
op via  06-34208414.  

NIEUWJAARSBORREL 

ZATERDAG 21 JANUARI 2023  

Op zaterdag 21 januari 2023 willen wij graag 

met alle leden een toast uitbrengen op het 

nieuwe jaar! De feestcommissie zal dit 

evenement organiseren op ons partijkantoor aan 

de Polenweg in Terneuzen. Noteer de datum 

alvast in jouw agenda! En we zien je graag op de 

nieuwjaarsborrel!  

DOOR MET DE STRIJD TEGEN 

ROOFINVESTEERDERS DIE 

VAKANTIEPARKEN OPKOPEN 
Door SP Landel i jk  

 

Vakantieparken worden op grote schaal 

opgekocht door investeerders. Recreanten en 

natuur zijn de dupe. Hoewel de minister de 

noodzaak tot ingrijpen begint in te zien, gebeurt 

er volgens de SP nog onvoldoende. Daarom gaat 

de SP samen met recreantenorganisaties verder 

met de strijd tegen het opkopen en 

herstructurering van onze vakantieparken. De SP 

stelt voor om vakantieparken veel meer te 

reguleren en om recreanten en de 

vakantieparken te beschermen. Ook werkt de SP 

aan een verhalenboek dat de noodzaak tot 

verbetering duidelijk maakt. 

Meer laatste nieuws van de SP kunt u lezen via 

sp.nl/nu  
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SAMEN RECHT 
VINDEN 

• 

NIEUWJAARS-
BORREL 

• 

DOOR MET 

DE STRIJD 
 

https://terneuzen.sp.nl/nieuws/2022/11/gegarandeerd-warme-buurthuizen-zijn-open
https://terneuzen.sp.nl/nieuws/2022/11/gegarandeerd-warme-buurthuizen-zijn-open
https://terneuzen.sp.nl/
https://samenrechtvinden.nl/
https://sp.nl/nu
https://sp.nl/nu
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ALGEMENE 

BESCHOUWINGEN 
Door Sonja Mul leman  

 

SP Raadslid Jean-Paul Casteleijn zette zijn 

spreektijd bij de Algemene Beschouwingen in 

om zoals we de laatste commissie samenleving 

hebben ervaren nogmaals aandacht te vragen 

voor een meer gevoelsmatige 

kwestie. Namelijk: hoe wij als 

gemeente omgaan met 

medemensen en met name de 

niet zo mondige medemens. 

Aldus sprak Jean-Paul 

Casteleijn tijdens de 

raadsvergadering :  

 

Geachte leden van de raad, 

college en aanwezigen. 

Dit wordt geen klassieke 

algemene beschouwing. Dat 

laat ik over aan mensen die daar meer verstand 

van hebben. 

Nee ik wil mijn spreektijd inzetten om zoals we de 

laatste commissie samenleving hebben ervaren 

nogmaals aandacht te vragen voor een meer 

gevoelsmatige kwestie. 

 

Namelijk: hoe wij als gemeente omgaan met 

medemensen en met name de niet zo mondige 

medemens. Ik haal een paar groepen aan 

 

* Onze ouderen die moeten struggelen om rond 

te komen, eenzaam zijn en snakken naar 

gezelschap. De digitalisering zet hen steeds 

verder aan de kant en het loslaten van de 

kostendelernorm zou zeker helpen om 

makkelijker tot elkaar te komen. Evenals 

ruimhartig omgaan met de WMO. 

 

* Onze jeugd: Ik weet wel de gemeente heeft 

zorgplicht maar die kun je op meerdere manieren 

interpreteren en gezien de tekorten en 

wachtlijsten is daar nog veel te behalen. 

 

* Onze Dethonmedewerkers: 

Zoals we tijdens de laatste Commissie 

Samenleving hebben gehoord zijn de problemen 

bij Dethon nog lang niet opgelost. Ik vraag hier nu 

en zal in de toekomst aandacht blijven vragen 

voor dit probleem dat verklaar en beloof ik. 

 

* Het Terneuzense MKB: 

Die kreunend en steunend gebukt gaan onder 

steeds oplopende kosten. Ik vind dat we die waar 

mogelijk moeten helpen. Niet voor niets zijn ze 

onze zogenaamde motor van de economie. 

 

* Vrijwilligers in de breedste zin van het woord: 

Waar we steeds meer van verwachten om maar 

kostenloos in te springen waar de markt tekort 

schiet. Brandweer, zorgmedewerkers, 

leerlingbegeleiders, vervoer, mantelzorgers en 

vele anderen. We moeten deze mensen 

koesteren, motiveren en faciliteren. 

 

Welbeschouwd vraag ik aandacht voor ons 

gehele burger bestand in de Gemeente 

Terneuzen. En vraag ik nederig niet teveel de 

inkomsten het beleid te laten bepalen. 

 

Hmm werd het eigenlijk toch nog een Algemene 

Beschouwing. 

 

 

Wilt u het fragment van de algemene 

beschouwing terugkijken?  

De inbreng van Jean-Paul is ook te zien op SP 

Terneuzen TV, klik hier.  

Of ga naar youtube.com/@spterneuzentv.   
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AANDACHT 
VOOR 

MEDEMENS 

• 

ONZE 
OUDEREN 

• 

ONZE JEUGD 

• 

DETHON-
MEDEWERKERS 

• 

VRIJWILLIGERS 

      

https://youtu.be/dJWMA-4lk_E
https://www.youtube.com/@spterneuzentv
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NIEUWS VAN 

DE KERNGROEP 
Door Mart Smit  

De kerngroep komt regelmatig bij elkaar op het partijkantoor. In het 
bestuur is besloten om vanaf december de kerngroep vergaderingen in 
een buurthuis te houden. Dit is een proef die na februari 2023 door het 
bestuur zal worden geëvalueerd.  
 
Ben je nog geen lid van de kerngroep? 
Veel handjes… maken het werk in de kerngroep een stuk makkelijker. Bij 
acties, verkiezingen en evenementen kunnen we mensen gebruiken.  
Kom vrijblijvend eens op een kernvergadering om kennis te maken. En 
uiteraard kan je ook vragen stellen en ideeën met elkaar uitwisselen. 
Meld je aan via e-mail bij de organisatiesecretaris: 
martsmit.sp@icloud.com.  
 
Kernvergadering zaterdag 17 december 2022 
Het thema op zaterdag 17 december is: SOCIAAL 2023. 
Samen bespreken we wat er voor 2023 op stapel staat, en wat we gaan 
doen. De kerngroepleden ontvangen hierover nog een uitnodiging via e-
mail en via de whatsapp groep.  

 

 

 

  

AGENDA  
 
Wat? 

 
Waar en wanneer? 

Commissie vergaderingen 
• Bestuur & Middelen 
• Omgeving 
• Samenleving 
 
Raadsinformatie bijeenkomst 
 
Raadsvergadering 
 

 
Di 29 nov ’22| 18 jan ‘23| 19:30 uur 
Wo 30 nov ’22| 19 jan ‘23| 19:30 uur 
Do 01 dec ’22 | 20 jan ‘23| 19:30 uur 
 
08 dec ’22 | 19:30 uur 
 
15 dec ’22 | 19:30 uur 
Gemeentehuis, raadzaal 
Stadhuisplein 1| Terneuzen 

 Digitale conferentie over de samenwerking op 
het gebied van milieutaken en de RUD 
 
Online Raadsleden 10-daagse 'Klaar voor 4 
jaar' | Aftrap 29 januari 2022 
 
Webinar verlichting windturbines op land en 
luchtvaart 

Wo 26 jan ‘23| 19:00 uur 
 
 
 
Zat 29 jan ‘23| 09:30 uur 
 
 
Ma 31 jan ‘23| 14:00-16:00 uur 

Regioconferentie Zeeland • Zaterdag 3 december ’22| Goes| 10:30 uur 
 

Kernvergadering 
 

• Zaterdag 17 december ‘22| locatie: nog niet bekend| aanvang 13:00 uur 
• Zaterdag 18 februari ‘23| locatie: nog niet bekend| aanvang 13:00 uur 
 

Nieuwjaarsborrel Zaterdag 21 jan ‘23 | Polenweg 16A, Terneuzen| aanvang 13:00 uur 
 

Provinciale Verkiezingen Woensdag 15 maart ‘23 
 

Roze zaterdag Zaterdag 17 juni ’23 | Goes 
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WORDT OOK 
LID VAN DE 

KERNGROEP 

Veel handjes 
maken .. .   

• 
 

AGENDA 
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Feta Pasta Tomaat TikTok ding  

Op TikTok ging dit recept viraal! Deze feta pasta wordt wereldwijd 

massaal gemaakt. Het is een super makkelijk en snel pasta recept. 

EEN LEKKER 

RECEPT 
Van: Mart Smit 

 

Het is een kwestie van een blok feta, met wat tomaten en smaakmakers bakken in de oven. 

Dan voeg je pasta toe en wat basilicum en klaar is je avondeten. Zelf heb ik de tweede keer dat 

ik dit maakte wel een aantal kruiden toegevoegd; oregano en tijm.  

Ingrediënten voor 4 personen 

• 200 gr feta 
• 400 gr cherrymaten 
• 300 gr pasta (tip: papperdelle) 
• 2 teentjes (knoflook) 
• 2 tl gedroogde oregano 
• 1 tl chilivlokken 
• Handje verse basilicum 
• Olijfolie 

Zo maak je het 

 Verwarm de oven voor op 200 graden (boven- en onderwarmte). 

 Leg de feta in een ovenschaal. Halveer de tomaten en leg ze rondom de feta. Besprenkel 

met wat olijfolie en breng op smaak met gehakte knoflook, chilivlokken en oregano (en/of 

andere kruiden). Zet dit ongeveer 25 minuten in de oven. 

 Kook de pasta volgens het recept op de verpakking. Giet af en zet apart. Prak de tomaten en 

de feta met een vork door elkaar. Voeg de pasta toe en roer even om. 

 Garneer de feta pasta met verse basilicum en serveer meteen. 
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Heb je een goede 
mop voor de 
moppentrommel?  
Of een heel lekker 
recept? Of iets 
anders dat je wi l  
delen? Stuur jouw 
kopij  naar de 
redactie  

uiterlijk 
vóór 10 
januari 
2023!   
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KOPIJ 
INSTUREN 

Heb je een goede 
mop voor de 
moppentrommel?  
Of een heel lekker 
recept? Of iets 
anders dat je wil  
delen? Stuur jouw 
kopij  naar de 
redactie  

uiterlijk 
vóór 10 
januari 
2023!   

M        PPENTROMMEL 

 
Moeder tomaat en haar zoontje willen de straat oversteken. 

"Vlug tomatteke, want daar komt een vrachtwagen aan!" 

Ze steken over maar worden toch overreden. 

"Ja", zucht moeder tomaat."Kom ketchupke, we gaan terug naar huis!" 

 


