
ASSER TOMAATBLAD 
INSTALLATIE BAS ANANIAS ALS PLAATSVERVANGEND RAADSLID VAN DE 

GEMEENTERAAD ASSEN 

Door onze voorzi
er Ben Schelleman 

Donderdag 17 mei 2018 is Bas Ananias 18 jaar  

geworden. Ogenschijnlijk niets bijzonders, want er 

zullen vaste meerdere Bassen en andere jongens 

volwassen zijn geworden op deze dag.  

Maar het bijzondere van Bas is, dat hij zijn verjaar-

dag ’s avonds in het stadhuis vierde, in de raadszaal 

van Assen nota bene. Daar werden, naast de nieu-

we wethouders en de nieuwe raadsleden ook de 

plaatsvervangende raadsleden geïnstalleerd. 

Namens de SP werd Bas Ananias als plaatsvervan-

gend raadslid geïnstalleerd. Hij is hiermee het jong-

ste plaatsvervangend raadslid van Nederland. 

Bas is al vanaf het begin van zijn lidmaatschap van 

de par,j bijzonder ac,ef, als de SP Assen ergens is, 

dan zul je hem daar bijna al,jd aantreffen. 

Nu mag Bas zich, niet alleen meer op straat, maar ook op “bestuursniveau” laten gelden, 

reken maar dat we nog veel van deze jongeman gaan horen en zien in de toekomst. 

Namens de alle leden van de Afdeling Assen van de SP, de Frac,e in de gemeenteraad en 

het Bestuur feliciteer ik Bas van harte en ik wens hem veel succes in deze nieuwe maar 

boeiende rol. 

SP Drenthe bijeen in Veenpark 
 

Door SP Drenthe 

Op zaterdag 30 juni hebben we een speciale bijeenkomst voor al onze leden in Drenthe.  

Dit keer in het Veenpark in Barger-Compascuum, gemeente Emmen. 

Speciale gasten zijn Tweede Kamerlid Bart van Kent, woordvoerder Sociale Zaken  

en historicus Albert Metselaar. Bart van Kent neemt ons mee in de actuele poli,ek, waarbij 

het kabinet nu bijvoorbeeld bezuinigt op mensen met een arbeidshandicap, maar wel divi-

dendbelas,ng voor mul,na,onals afscha8. Albert Metselaar (onder voorbehoud) vertelt 

ons meer over de geschiedenis van de vervening en de strijd van gewone mensen in Dren-

the voor een beter levensstandaard. We zullen ook in het kort aandacht vragen voor de 

komende Statenverkiezingen, waar de voorbereidingen inmiddels voor gestart zijn. 

Vervolgens is er alle gelegenheid het Veenpark te bekijken, waar de Drentse veenhistorie 

tot leven komt. Je rijdt met het smalspoor en vaart er door nostalgische dorpen en een 

natuurlijk hoogveen-gebied met echte tufafgraving. De bakker, kruidenier, klompenmaker 

en turfsteker zijn er aan het werk. 

Vanaf  13:00 uur bent u welkom in het Veenpark voor alvast een kopje koffie.  

Het officiële gedeelte begint om 13:15 en duurt tot ca 14:30 uur.  

Het programma in de bezoekerszaal van het Veenpark houden we kort en krach,g.  

Na afloop kunt u tot 17:00 uur als SP-lid gra,s het park bezoeken. 

Wij zien u graag op 30 juni in het Veenpark. Tot dan!!! 

Enkele prak,sche zaken: Meld u zich aan i.v.m. de catering voor donderdag 28 juni.  Mail naar drenthe@sp.nl,                     

of stuur een brief naar, SP Drenthe, Eerste Wijk 3, 7912 TV  Nieuweroord o.v.v. naam, adres en of u alleen of met 

familie komt . Vanaf Sta,on Emmen  is OV beperkt mogelijk. Er vertrekt volgens ‘OV informa,e’ om 12:39 uur een 

8 persoons bus vanaf perron D. Vermeldt s.v.p. bij uw aanmelding of u daarvan gebruik wilt maken, dan kunnen 

wij dit doorgeven aan de busmaatschappij. Bij het Veenpark is een ruime parkeergelegenheid. 

 

Meer info over het museum: hGp://www.veenpark.nl/   
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Asser Tomaatblad is de maandelijkse 

bijlage in de Tribune voor SP leden in 

Assen, Tynaarlo,  AA en Hunze, en Noor-

derveld 

 

OP PAGINA 2 

OPROEP AAN WERKNEMERS VAN  

ALESCON  

 SP’ERS UIT DRENTHE BIJ DEMONSTRA-

TIE KERNCENTRALE LINGEN (D) 

SP ASSEN ORGANISEERT EERSTE ROOD 

BIJEENKOMST 

    

AGENDA  

woensdag 27 juni, 19:45 tot 21:45 uur 

   Bestuursvergadering SP Assen 

   De Schulp,  Buizerdstraat 10,  

   9404 BB Assen     

zaterdag 30 juni, 13:00 tot 17:00 uur 

   Bijeenkomst SP Drenthe  

   Veenpark, Berkenrode 4   

   7884 TR  Barger-Compascuum  

 

CONTACTGEGEVENS: 

   SP  afdeling Assen 

   Goorsprake 12  

   9451 KW Rolde 

   �: 06 4914 8175 

   � assen@sp.nl 

   hGps://assen.sp.nl 

 

HULPDIENST SP ASSEN 

Prak,sche helpende hand  voor leden en 

niet-leden die problemen hebben met 

gemeentelijke instan,es en die graag op 

weg geholpen willen worden. 

Voor contact met de hulpdienst kunt u 

mailen naar assen@sp.nl. 



ROOD in ASSEN 
Jong in de SP 

 
Door Bas Ananias 

 

Binnenkort  organiseert de SP afdeling 

Assen een ROOD Avond voor jongeren in 

Assen . Ben je tussen de 14 en 28 jaar dan 

zijn  jullie van harte welkom,  

ook als je geen lid bent van ROOD,  

of als je niet in Assen woont,  

maar elders in de provincie Drenthe. 

 

Baal je ook van het nul-uren contract bij      

de supermarkt of het restaurant waar je 

werkt  en het karige loon dat je daar ont-

vangt? 

 

Betaal je ook te veel voor een veel te  

kleine kamer? 

 

Vind je ook dat het leenstelsel moet  

worden afgescha8 ? 

 

Kom dan naar de ROOD Avond om weten 

te komen waar Jong in de SP voor staat. 

 

Wat gaan we doen. 

 - We houden een “Pubquiz” over actuele 

    zaken en personen in de poli,ek. 

 - Iemand komt iets vertellen over ROOD 

 

En er is natuurlijk ruimte voor het  

ontmoeten van ander in de poli,ek  

geïnteresseerde jongeren. 

Voor een hapje en een drankje wordt  

gezorgd. 

 

De exacte datum en loca,e is nu nog niet 

bekend, dus houdt de website, de  

facebookpagina en de “tweets” van de SP 

Assen goed in de gaten. 

OPROEP AAN SP LEDEN DIE BIJ ALESCON WERKEN 
 

Door Jannie Drenthe 

Bij de sociale werkvoorziening Alescon zijn grote veranderingen in gang gezet.  

Het bestuur en de SP-frac,e in de gemeenteraad Assen willen graag praten met onze SP 

leden die bij Alescon werken. 

• Wat vinden jullie van al deze veranderingen? 

• Is jullie goed uitgelegd wat er gebeurd en wat dat voor jou persoonlijk betekent? 

• Ben je het hiermee eens? 

En er zijn vast nog wel meer dingen om over te praten. 

Wanneer je met bestuur en frac,e in gesprek wilt,   

kun je bellen met Jannie Drenthe 06-43714155.   

Of stuur een mailtje naar: j.drenthe@assen.nl 

Ik hoor graag van jullie! 

 

Met vriendelijke groet 

Jannie Drenthe, frac,evoorziGer SP Assen 

 

SP PROTESTEERT SAMEN MET DUITSE ZUSTERPARTIJ DIE LINKE 

TEGEN KERNCENTRALE LINGEN (D) 

 

Door Hayo Kuilman 

 

Zaterdag 9 juni jl. hee8  een demonstra,e plaatsgevonden tegen het openhouden van de 

van de kerncentrale Lingen. Inmiddels is de centrale, die hemelsbreed ongeveer der,g 

km over de grens met Duitsland ligt, der,g jaar oud. Er hebben de laatste jaren al vele 

incidenten met de centrale voorgedaan. In november 2017 was er nog een lekkage in een 

systeem voor noodkoeling.  

 

Daarom hebben de SP afdelingen in  Drenthe en andere  grensprovincies hun leden opge-

roepen deel te nemen aan de demonstra,e bij de kerncentrale. De centrale moet zo snel 

als mogelijk worden gesloten, en niet pas in 2022 zoals de Duitse autoriteiten hebben 

beloo8. 

 

Enkele honderden demonstranten waren bij de demonstra,e aanwezig waaronder zo’n 

20 SP’ers uit Drenthe. 

 


