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Beste vrienden,

Dit is alweer het laatste infobulletin van 2005.

Als boot in stormkracht 9 is dit jaar voorbijgevlogen!
Er is hard gewerkt en vele onderwerpen zijn beschouwd en bewerkt.
Met wisselend succes. Graag hadden we nog wat meer zaken afgerond,
maar omdat vaak ontzettend veel moet worden onderzocht en we niet
over één nacht ijs gaan, zit er nog al wat in de pijplijn.

Onze partij heeft nogal vaak de vinger op de wonde gelegd en dat doet
soms stof opwaaien. Wij vinden dat een noodzaak, omdat dat te maken
heeft met de controlerende functie van de staten.
Dat niet elke partij hier gelijk over denkt hoeft geen betoog. Wij nemen
onze taak serieus en zullen dat blijven doen.
Ik wil onze fractie- en commissieleden heel erg bedanken voor de grote
inzet, die zij ook weer dit jaar hebben gepleegd. Veel werk, tijd en
inspanning!

Met een schuin oog kijken we naar de volgende Statenverkiezingen in
2007.
We wensen het bestuur alvast veel succes met de voorbereiding en de
kiescommissie met het aanzoeken van kandidaten voor de kieslijst.

Verder wens ik u allen heel fijne en gezellige kerstdagen toe, een goede
jaarwisseling en voor 2006 heel veel gezondheid en voorspoed!!!

Charles de Haas, fr.vz.
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Wegens een omissie van de drukker is blz. 16 is het infobulletin van oktober weggevallen.
Omdat de financiële cursus zeer interessant was willen wij u de volledige verslaglegging niet
onthouden.

Cursus financieel inzicht begroting en jaarstukken

Op 29 september jl. organiseerde de Onafhankelijke Partij Drenthe een cursus met als doel hoe
om te gaan met begroting en jaarstukken van provincies en gemeenten. Veel politici zijn vaak
niet ingewerkt in de financiële kanten van het bestuurlijke werk, en een cursus hiervoor leek de
OPD niet verkeerd. Helaas was de opkomst matig, maar de cursus was zeer leerzaam.
De cursus bestond uit twee dagdelen, startte om 13.30 uur en duurde, met tussendoor een
lunchpauze, tot ‘s avonds 10.00 uur. De cursus werd gegeven door registeraccountant
L.W.Verhoef, bekend van radio en tv, en nu ook met een eigen website www.leoverhoef.nl

Drs.Verhoef behandelde, na zich voorgesteld te hebben, een aantal belangrijke onderwerpen met
ons. Ten eerste: algemene theorie over betekenis van begroting en jaarrekening in het algemeen
en vooral die van provincies en gemeenten. Ook het nut en de plaats van voorjaars-en najaarsnota
kwam hierbij aan de orde. Ook de verschillende manieren van boekhouden, kameraal of stelsel
van baten en lasten werd ons duidelijk gemaakt.
Daarna werd dieper ingegaan op de inhoud van de begroting en jaarrekening, de onderdelen
daarvan, met name de balans en de begroting en rekening van baten en lasten, tegenwoordig ook
wel met een onduidelijk woord programmarekening genoemd. Wat staat er in, wat niet en wat
heb je eraan. Steeds werd teruggekoppeld van algemeen naar de begroting en de jaarrekening van
de eigen provincie of gemeente. Een aantal belangrijke en veel voorkomende posten van de
balans en de begroting/rekening werden uitvoerig behandeld. Ook werd duidelijk gemaakt welke
plaats begroting en jaarrekening hebben in het politieke spel bij provincies en gemeenten. Een
functioneel opgestelde begroting met categorale onderverdeling zou hierbij toch wel het meest
inzichtelijk zijn. Door enkele oefeningen leerden de cursisten zelf met verschillende begrippen
om te gaan: termen als vaste activa, vlottende passiva, materiële vaste activa, e.d. werden zo voor
ons makkelijker te hanteren in de praktijk.

Na de lunchpauze heeft dhr.Verhoef aan de hand van verschillende onderwerpen ons meer inzicht
gegeven in alles wat er van belang is rond de begrotings-en jaarrekeningencyclus bij provincies
en gemeenten. Duidelijk werd gemaakt waarvoor een accountantsverklaring eigenlijk dient, en
wat je er als staten-, dan wel gemeenteraadslid aan kunt hebben. Ook werd stil gestaan bij zowel
de oude Comptabiliteitsvoorschriften, als het nieuwe BBV. Wat staat er wel/niet in beide
richtlijnen, hoe zijn ze opgesteld, en hoe eufemistisch is het taalgebruik, waardoor er allerlei
ontsnappingsmogelijkheden zijn. Uitvoerig werd stilgestaan bij wat reserves eigenlijk zijn, en wat
niet, wat is rente en wat zijn de gevolgen van afschrijvingen. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of
er reserves moeten worden aangelegd en of het niet beter is uitgaven gewoon als
begrotingsposten te noteren. Veel rompslomp maakt een begroting alleen maar onoverzichtelijk,
en maakt het voor GS/B&W makkelijk de begroting naar eigen hand te zetten, wat dan ook
geregeld voorkomt. Ook de vraag of een provincie of gemeente wel of niet moet gaan beleggen
met geld van de burger is aan de orde geweest. Verder is ons nog gewezen, waar je op moet
letten bij de meerjarenraming, en zou het niet meer dan normaal zijn als Europese subsidies in de
begroting en jaarrekening af te lezen zijn.

http://www.leoverhoef.nl/
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De gehele cursus werd gegeven aan de hand van een powerpoint-presentatie. Voor alle cursisten
was een reader beschikbaar. Onze conclusie kan wel zijn, dat we in de toekomst op een meer
systematische wijze de financiële stukken van provincie en gemeente zullen benaderen, en goed
weten waar we op moeten letten. Zeer concreet nu al bij de komende begrotingsbehandelingen
kunnen wij het geleerde in praktijk brengen.

Nelly Nieuwenhuizen.

Muskusratten vangen in Drenthe

Al geruime tijd heeft de Onafhankelijke Partij kritiek op de uitplaatsing van de
muskusrattenvangers van de provincie naar de waterschappen en de gevolgen
hiervan voor de organisatie van de muskusrattenvangst. Nu ook heeft Groenlinks
het onderwerp muskusratten aangezwengeld in de commissie omgevingsbeleid van
17 oktober jl. met de vraag naar het nut en noodzaak van de
muskusrattenbestrijding. Hieronder het standpunt van de OPD, zoals verwoord
door ons fractielid Bart Popken.

De heer POPKEN merkt op dat de OPD al in het verleden heeft aangegeven tegenstander te zijn van
het uitplaatsen van de rattenvangers van de provincie naar de waterschappen. Een meerderheid heeft
besloten om dat toch te doen. Er was toen sprake van een goede provinciale organisatie die de
muskusrattenbestrijding behoorlijk goed in handen had. Toen heeft uitplaatsing plaatsgevonden en is het
verspreid over de diverse waterschappen. In het verloop van de periode zijn er wat probleemgebieden
ontstaan,wordt er verschillend beleid gevoerd door de waterschappen en zijn er organisatieproblemen met
als gevolg dat er nogal wat ziekteverzuim is. Spreker is dan ook tevreden over het initiatief dat GroenLinks
heeft getoond om het ingekomen stuk, namelijk het evaluatierapport, op deze agenda te plaatsen, want hij
was ook van mening dat er over dit punt meer discussie moest plaatsvinden dan het alleen maar ter
kennisgeving aannemen. Over de discussie over nut en noodzaak, merkt spreker op dat hij van de
muskusrattenbestrijders heeft gehoord dat het niet bestrijden van dit inheemse dier gevolgen zal hebben
die zijn weerga niet kent. Inmiddels is het rapport van Alterra uitgekomen, maar konden de
commissieleden er inhoudelijk nog geen kennis van nemen, terwijl er vorige week al wel kennis van is
gegeven dat het er is. Hij is benieuwd wat er al in het rapport van Alterra wordt besproken.
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Verder wil GroenLinks een registratie bijhouden van aantallen gevangen dieren en een inventarisatie
plaats laten vinden van de aanwezige evaluatie muskusratten. Adviezen hieromtrent kunnen door de
vangers direct worden aangereikt. De kosten-/batenanalyse is zeker noodzakelijk in relatie tot herstel van
de schade en de uit te voeren bestrijding. Zijn inziens kunnen de vangers hierop vanuit hun praktijk
concrete antwoorden geven.
De heer POPKEN stelt dat in het evaluatierapport van Van der Bunt het commentaar van het college
wordt gemist. Wellicht dat het college er nog niet aan toe is. Verder bereiken hem signalen dat er op de
werkvloer anders gedacht wordt over de meerjarenovereenkomst dan door de managers bij de
waterschappen. Is dit juist? Ook wordt hij graag geïnformeerd over de visie van de waterschappen op de
bestrijding van muskusratten in een gebied waarin zich deze dieren bevinden. Ook deze visie kan worden
meegenomen in een toekomstige discussie. Worden de cijfers ook vergeleken met de situatie voor de
uitplaatsing, na de uitplaatsing, de huidige situatie per 1 oktober, de gebleken meerwaardes en het
functioneren van de toekomstige situatie? Verder wil de OPD graag weten of het gerucht juist is dat een
waterschap overweegt om gebieden aan te wijzen waar niet meer bestreden zal worden. Alvorens een
definitief oordeel te kunnen vormen over het evaluatieproces en de thans geformeerde zaken wil de OPD
beschikken over alle relevante gegevens waarnaar wordt gevraagd. Voorts geeft spreker in overweging
om na de beantwoording van het college afspraak te maken om een werkbezoek aan de
muskusrattenvangers te brengen en het gesprek aan te gaan met de verantwoordelijken van de
waterschappen. Ook dat gesprek met de vangers zou erbij kunnen worden betrokken. Uit voorgaande
mag blijken dat de OPD streeft naar een statenbrede commissie die zich zal uitspreken over de toekomst
van de muskusrattenbestrijding in Nederland.
De heer POPKEN vraagt of er nu ook termijnen worden gesteld, want het is goed als hiermee snelheid
wordt gemaakt.
Mevrouw KLIP antwoordt dat het duidelijk is dat er voorlopig geen termijnen worden gesteld. Dat heeft
spreekster de overige commissieleden ook horen zeggen, dus dan gaat zij geen termijnen stellen.
De heer HAIKENS vraagt waarom de heer Popken nu vindt dat er snelheid moet worden gemaakt.
De heer POPKEN denkt dat het tijd wordt om snel duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop de
muskusrattenbestrijding wordt georganiseerd. Er is natuurlijk wel tijd voor nodig om alle gegevens boven
tafel te krijgen.
De heer HAIKENS vraagt zich af of dit soort discussies de onrust bij de rattenvangers niet juist beïnvloedt.
De heer POPKEN antwoordt ontkennend en meent dat hierdoor alleen maar meer duidelijkheid ontstaat.
Mevrouw KLIP antwoordt dat er is gesproken over het rapport van Alterra. Het college is geen
opdrachtgever van dat rapport. Zodra het college het onderzoek binnen krijgt, zal zij ervoor zorgen dat de
commissie het rapport ook krijgt. Spreekster kan zich niet herinneren dat zij heeft toegezegd dat de
commissie bij de bespreking van dat rapport wordt betrokken alvorens er een bestuurlijk standpunt is
vastgesteld. Zij heeft het verslag daar niet op nagelezen. Volgens spreekster heeft zij gezegd dat het
rapportna 8 juli 2005, wanneer het bestuurlijk overleg plaatsvond, zo snel mogelijk naar de commissie zou
worden gezonden. Dat zijn natuurlijk gewoon bestuurlijke afspraken die er over dit soort trajecten zijn
gemaakt en dan lijkt het spreekster niet juist om daar dwars doorheen te fietsen.
De heer Popken vroeg zich af wat de mening van het college over deze evaluatie is. In de
aanbestedingsbrief aan de staten van 13 juli 2005 was duidelijk dat het college de getrokken conclusies
onderschrijft. Het college heeft dus wel degelijk een eigen mening.
De VOORZITTER concludeert dat het merendeel van de fracties eerst behoefte heeft aan het rapport
van Alterra en misschien wel meer informatie. Pas dan wil de commissie de afweging maken of de
discussie over dit onderwerp nog in de commissie zal moeten worden gevoerd.

Dagblad van het Noorden 4 oktober 2005
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Het Europees Parlement verwierp in het voltallige debat op 17 november het
voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn die normen vast wil stellen
voor het vangen van bepaalde diersoorten door gebruikmaking van vallen. Dit
betekent onder meer dat het verbod op de vangst van muskusratten door middel van
vallen van tafel is.
Ook de OPD heeft er zich sterk voor gemaakt dat deze nieuwe richtlijn niet door
zou gaan, door hierover in mei 2005 een brief te richten het Europees parlement en
de Eerste en tweede Kamer. De nieuwe richtlijn dreigde de vangst van
muskusratten onmogelijk te maken. De muskusrat vormt in Nederland een
bedreiging vanwege het gevaar voor ondermijning en ondergraving van o.a.
waterkeringen.
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OPD wil herstel vele fouten in encyclopedie
Gepubliceerd op 10 november. Door Martin de Bruin, statenverslaggever.

ASSEN - De Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD) heeft, naar aanleiding van verschillende reacties van inwoners van
deze provincie op de Encyclopedie van Drenthe, opnieuw een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de commissaris
van de koningin. Over de beantwoording van eerder gestelde vragen is fractievoorzitter Charles de Haas van de OPD
zeer ontevreden.
"We hebben ongeveer honderdvijftig reacties gekregen over fouten in de encyclopedie. Van echte blunders tot
verschrijvingen", zegt De Haas. "Over de verschrijvingen vallen we niet zo, want mensenwerk blijft mensenwerk. Maar
er staan ook echt grote fouten in. Er is echter geen enkele bereidheid om die fouten te rectificeren. Al zou het
voorlopig alleen op de website van de provincie zijn, maar er gebeurt helemaal niets."
De Encyclopedie van Drenthe is in 2004 verschenen. De Haas: "In opdracht van de provincie is de encyclopedie
totstandgekomen. De burgers hebben met een fors bedrag, ruim 215.000 euro, hieraan meebetaald." Op het ogenblik
wordt de encyclopedie gedigitaliseerd, waarvoor de provincie een bedrag van 75.000 euro heeft uitgetrokken.
De Haas stoort zich al geruime tijd aan de onjuistheden in de encyclopedie. "Waarom is men zo verschrikkelijk
terughoudend met het erkennen van deze fouten", vraagt hij zich af. Storend vindt de OPD-voorman het vooral dat
voor deze provincie belangrijk geachte mensen soms weggelaten zijn en dat "andere vrij onbelangrijke mensen in
deze encyclopedie enorm gepusht worden."
"De OPD acht het een normale zaak dat de reacties op de Encyclopedie van Drenthe, zowel correcties als
inhoudelijke kritiek, serieus behandeld worden. Bij de uitgave van een encyclopedie is dat toch een vrij normale zaak."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fouten in de Encyclopedie van Drenthe………

Al geruime tijd probeert de Onafhankelijke Partij Drenthe fouten, die in de Drenthe
Encyclopedie gesignaleerd zijn gecorrigeerd te krijgen. Vooral ook omdat fouten
een eigen leven zullen gaan leiden en ook in de digitale versie terug zullen komen.
Tijdens de begrotingsbehandeling is een greep uit de vele fouten gepresenteerd. Dit
maakte veel indruk, bracht veel positieve reacties teweeg en ook gedeputeerde
Schaap wist wat hem te doen stond. Luttele weken later blijkt de gedeputeerde hier
heel anders over te denken.
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De provincie heeft voor een flink bedrag meebetaald aan de Drenthe Encyclopedie,
en draagt hiervoor dus ook verantwoordelijkheid.
De andere fracties delen dit standpunt niet, getuige bijgevoegde verslag van de
commissie cultuur en welzijn. De OPD beraad zich er nu op hoe hiermee verder te
gaan. Natuurlijk zullen onze lezers hierover via het infobulletin, onze website of de
pers weer op de hoogte gebracht worden.

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 23 NOVEMBER 2005

11. Brief van 20 oktober 2005, kenmerk 42/5.4/2005008961, over beantwoording vragen ex artikel 41
RvO van het lid De Haas (OPD) over de Encyclopedie van Drenthe (geagendeerd
op verzoek van de OPD).
Mevrouw NIEUWENHUIZEN memoreert dat het college heeft geantwoord dat de provincie niet
verantwoordelijk is voor de inhoud van de encyclopedie. De heer Gerding liet weten dat er een paar
reacties waren binnengekomen waarmee vooralsnog niets is gebeurd. Naderhand had hij het over hooguit
tien fouten waarover bovendien viel te twisten. Na de laatste statenvergadering zijn er echter nog meer
reacties binnengekomen en het lijkt erop dat 60 tot 70 correcties moeten worden aangebracht. Zij geeft
het volgende voorbeeld: op pagina 194 wordt gesproken over Adriaan Leeghwater, maar dat moet zijn
Jan Adriaansz. Leeghwater, de internationaal vermaarde waterstaatkundige. Adriaan Leeghwater was de
vader. Zo staan er meer fouten in. Van een encyclopedie mag echter worden verlangd dat alle namen juist
zijn gespeld en dat de overige gegevens ook kloppen. Spreekster vindt dat de provincie, die hier geld in
heeft gestoken, haar verantwoordelijkheid moet nemen. Van de andere commissieleden verneemt zij
graag hoe zij denken over de gang van zaken.
De heer ZWEENS vindt het prettig, te vernemen dat er nog meer reacties zijn binnengekomen op de
inhoud van de encyclopedie. Hij heeft met veel plezier de inhoud van dit boekwerk tot zich genomen en
het was dan ook een grote schok te vernemen dat er nog zoveel fouten in staan. Gelukkig heeft de OPD
de vinger op deze wondeplek gelegd. Er volgde echter nog een schok toen duidelijk werd dat ook in de
verbeteringen van de OPD fouten zitten. Zo wordt gezegd dat het niet "Emmer-Erfscheiderveen" moet zijn
maar "Emmer-Erfscheidenveen", hetgeen door deskundigen wordt betwist. Sprekers twijfels zijn al met al
alleen maar groter geworden en daarom stelt hij de OPD voor een commissie samen te stellen die alle
critici en betweters op hun plaats zet. Die commissie zou bijvoorbeeld kunnen heten: commissie ter
weerlegging van de kritiek op de kritiek van de OPD op de Drentse encyclopedie. De zaak is het meer dan
waard.
De heer BEUMERS vindt dat het college op een amateuristische manier de vragen van de OPD heeft
beantwoord. Als dat anders was geweest, had de OPD dit punt nu niet hoeven agenderen. Het is te
waarderen dat de opdrachtgever - de provincie - op de hoogte is gebracht van dit prutswerk. Er dient
een errata te worden gemaakt die de kopers van het boekwerk kunnen ophalen bij het provinciehuis.
Mevrouw SMITH kan zich in het geheel niet vinden in de kwalificatie "prutswerk".
De heer SLUITER heeft weinig toe te voegen aan het betoog van de heer Zweens. Hij meent dat niet de
provincie maar de eindredactie verantwoordelijk is voor het eindproduct. De provincie moet vervolgens
vaststellen of zij daarover tevreden kan zijn. Het is haast onvermijdelijk dat er in de eerste versie fouten
staan, maar de commissie dient zich niet te bemoeien met het verbeteringstraject.
De heer FONK is onder de indruk van de huisvlijt van de OPD. Het gaat echter om 0,003% van de
encyclopedie. Er kan dan ook niet worden gesproken van "prutswerk". Feitelijke onjuistheden kunnen
worden hersteld in een volgende editie. Het lijkt hem dat de staten geen enkele rol hebben te spelen bij de
keuze van de onderwerpen e.d. Dat is geheel en al aan de redactiecommissie.
De heer ZOMER vindt dat de OPD waardering verdient voor haar bijdrage aan de verbetering van de
encyclopedie. Hij heeft begrepen dat de redactiecommissie naar de opmerkingen van de OPD zal kijken.
Voor het overige meent hij dat de staten hier niet de eerste verantwoordelijkheid hebben.
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De heer WENDT sluit zich aan bij de heer Zomer. Ook hij heeft waardering voor het werk van de OPD,
maar meent dat haar kritiek niet altijd even opportuun is. Zo heeft de OPD kritiek op de vermelding dat
de boeren in Nieuwlande overtuigd gereformeerd waren. Dat vindt zij te triomfalistisch, terwijl het gewoon
om een feitelijke mededeling gaat. Er is ook niets mis mee dat mevrouw Nieuwenhuizen een overtuigd
OPD'er is. Het lijkt spreker dat het in de eerste plaats de redactiecommissie is die eventuele fouten moet
gaan herstellen.
De heer SCHAAP zegt overtuigd te zijn van de kwaliteit van de encyclopedie. De inbreng van de OPD is
doorgestuurd naar de eindredactie. Hij dringt er nogmaals bij de OPD op aan om voortaan rechtstreeks in
contact te treden met de eindredactie die de opmerkingen van de fractie ongetwijfeld op waarde zal weten
te schatten.
Mevrouw NIEUWENHUIZEN stelt vast dat de andere fracties van mening zijn dat de provincie hier niet
de eerste verantwoordelijkheid heeft. Zij wijst erop dat haar fractie wel degelijk contacten heeft gehad
met de eindredactie van de encyclopedie. Het is erg jammer dat de heer Zweens deze kwestie in het
belachelijke heeft getrokken. In een encyclopedie horen geen fouten te staan en het is te betreuren dat er
geen actie is ondernomen nadat de OPD bij de heer Gerding en het ambtenarenapparaat aan de bel heeft
getrokken. Zij zal deze kwestie opnieuw in haar fractie aan de orde stellen.
De VOORZITTER stelt vast de commissie in overgrote meerderheid van mening is dat de provincie hier
niet de eerste verantwoordelijkheid heeft. De suggesties en opmerkingen van de OPD zijn de eindredactie
ter hand gesteld en het verdient waardering dat deze fractie een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van de encyclopedie.
Mevrouw NIEUWENHUIZEN is van mening dat de provincie hier wel degelijk een verantwoordelijkheid
heeft. Haar fractie zal zich beraden op vervolgstappen.
De heer SCHAAP benadrukt nogmaals dat verbeteringen en tekstsuggesties gewoon moeten worden
doorgestuurd naar de redactie. De OPD heeft overigens de verantwoordelijkheid op zich genomen de
encyclopedie te beschadigen door telkens in de publiciteit te treden. Op deze manier kan de indruk
ontstaan dat de encyclopedie een vodje is en dat is bepaald niet het geval. Er is pas sprake van het
weggooien van belastinggeld als keer op keer schriftelijke vragen van de OPD moeten worden
beantwoord. Ten slotte wijst spreker erop dat er 1,5 miljoen gegevens in de encyclopedie zijn opgenomen
en dat het dus niet verwonderlijk is dat daarin enkele fouten zitten.
Mevrouw NIEUWENHUIZEN merkt nog op dat het om 4000 onderwerpen en 750.000 woorden gaat.
De VOORZITTER stelt vast dat hiermee deze discussie kan worden afgerond.
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De statenvergadering van 21 december

Onderzoek reserves en voorzieningen
(statenstuk 2005-215)

Vz. Wij hebben bij de begrotingsbehandeling al naar voren gebracht dat wij een warm
voorstander zijn van onderzoek naar nut en noodzaak van reserves en voorzieningen.
Wij kunnen dan ook instemmen met dit voorstel, waarbij een onderbouwing van de gewenste
hoogte van de reserve/voorziening en het gewenste toekomstige verloop gegeven zal worden. Het
schuiven met reserves en voorzieningen, zoals GS dat met het regiofonds Groningen-Assen
voorstaat, kan dan ook inzichtelijk worden.
Voorzieningen in de vorm van middelen van derden maken geen deel uit van het onderzoek,
maar het is vanuit de controlerende functie van de Staten wel belangrijk hier zicht op te hebben.
Met de aanbevelingen (m) van de werkgroep programbegroting kunnen deze geldstromen in de
begroting zichtbaar gemaakt worden. (denk bv. aan: Drentsgoed)
Vz. uitstekend dat het onderzoek tijdig klaar is en voor de behandeling van de VJ-nota
meegenomen kan worden, en dat dit onderzoek door een onafhankelijke instantie uitgevoerd
wordt.

**********************************************************************************************

Fractie en bestuur van de Onafhankelijke Partij Drenthe

wensen iedereen fijne kerstdagen

en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar !

**********************************************************************************************
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Wereldfietsers…………….

Geregeld berichten wij in het infobulletin over de wereldreis van Jeannette Medema, eerder
fractiemedewerkster bij de OPD en haar vriend Gerrit Joling. Jeannette en Gerrit fietsen over de
wereld en doen dit voor een goed doel, namelijk kinderen en jongeren in minder bedeelde
gebieden onderwijskansen bieden. Na een reisonderbreking van 3,5 week wegens familie
omstandigheden pakken ze de draad weer op en zetten ze de reis voort vanaf Ensenada (Baja
California, Mexico). Op de website fiets@fietsdrang.nl is geregeld verslag te lezen over deze
wereldreis.

NIEUWSBRIEF 12 DECEMBER 2005……. BRANDENDE LEZERSVRAGEN,
In de afgelopen maanden hebben lezers diverse vragen aan ons gesteld. Wij willen jullie daar
graag antwoorden op geven.
Waarom zijn jullie in Alaska gestart?
Fietsvrienden hebben ons ‘gek’ gemaakt! Als er iets is, dat we niet zouden moeten missen, is het
Alaska! We wilden in eerste instantie in Canada starten, maar na het horen van prachtige
verhalen en het zien van adembenemende foto’s was de keus niet moeilijk! Bovendien is de
maand mei de meest perfecte maand om in Alaska te starten!
Hebben jullie een gedetailleerde planning?
De belangrijkste planning is dat je met de klimaten meereist. Dat vergt wat studie, maar als je het
goed uitzoekt, is de kans groot dat je steeds in mooi/aangenaam weer fietst. Natuurlijk komt het
niet altijd perfect uit en je heb je te maken met locale weersomstandigheden. Maar wie wil er nu
in de winter in Alaska fietsen of in de regentijd in de tropen? En dan reist de vraag welke landen
wil je sowieso zien? De rest van de planning kun je onderweg invullen. Het geeft je bovendien de
ruimte om af te wijken en te luisteren naar de plaatselijke adviezen. Hoe ver je kunt komen is ook
uit te rekenen, want je weet hoeveel kilometers je per maand ongeveer kunt afleggen.
Hebben jullie bewust een ‘mentale’ route gekozen?
Jazeker! Een wereldreis maken per fiets vraagt niet alleen een materiele voorbereiding, maar ook
een geestelijke. De stap van een huiselijk en werkend bestaan naar een zwervende levensstijl is
groot. Wij zijn ervan overtuigd, dat het vele voordelen heeft om jezelf de ruimte te geven om te
acclimatiseren. Starten in een Westers land is eenvoudiger omdat je de taal spreekt, je bent min of
meer bekend met de cultuur en het klimaat vertoont geen extremen. Het doet vertrouwd aan en
daardoor kweek je nog meer zelfvertrouwen dan je al had! Naast deze mentale reden, zijn deze
landen sowieso het bezoeken waard, ook dat speelt natuurlijk een rol.
Zijn jullie ziek geweest?
Gerrit: nee, geen enkele dag. Alleen een zere duim door een val van mijn fiets vanwege honden,
die mij achtervolgden.
Jeannettte: 2 nachten migraine, de volgende dag weer topfit. De snelheid van het herstellen ging
wonderbaarlijk snel. Algemene gezondheidstoestand: wij hebben ons lichamelijk en geestelijk
nog nooit zo sterk gevoeld!
Voel je je nu anders dan thuis, nu je op wereldreis bent?
Gerrit: veel meer ontspannen en uitgeslapen, maar ik heb nog steeds tijd te kort!
Jeannette: nog gelukkiger, relaxter, regelmatig voel ik me in flow (optimal geluksgevoel wanneer
je je volledig kunt concentreren op 1 ding/iets/mens), bv. Als je een waanzinnig mooi landschap
binnenfietst, interessante inspirerende mensen ontmoet of het samen bijzonder leuk hebt. Of
omdat ik het wel stoer vind dat ik dit doe.

mailto:fiets@fietsdrang.nl
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Vind je dat iedereen een wereldreis zou moeten maken?
Gerrit: nee. Alleen degene, die daar een sterke behoefte aan heeft en dat ontzettend graag wil
meemaken.
Jeannette: ja, ik vind dat iedereen op reis zou moeten gaan. Ik zie een wereldreis niet alleen maar
als een fysieke reis. Je kunt ook een geestelijke wereldreis maken. Wel vind ik dat ieder mens
zich nog steeds kan en zou moeten ontwikkelen. Voor de een is dat een wereldreis, voor de ander
een zoektocht naar zichzelf en voor weer anderen een carrière. Een mens is van nature liever lui
dan moe en dat doet de geest en het lichaam niet altijd goed.
Wat leer je allemaal op reis?
Gerrit: kennis van de natuur krijgen, leren van andere culturen, je beleving is veel sterker.
Jeannette: met weinig gelukkig zijn, op jezelf aangewezen zijn, sterke ontwikkeling van je
zintuigen, afstand nemen leidt tot betere inzichten, relativeren en improviseren, hoe belangrijk
familieleden en vrienden echt voor je zijn en dat je meer kunt dan je zelf denkt.
Hebben jullie al eens echt afgezien lichamelijk en/of geestelijk?
Gerrit: nee.
Jeannette: een klein beetje. Ik fietste een stijle gravelheuvel op en naar mijn idee zat alles tegen
die dag. Een combinatie van: ik heb helemaaaal geen zin in fietsen, een steile heuvel, vrouwelijke
feestmaand, chagrijnigheid en het op dat moment vreselijk missen van enkele familieleden en
zeer waardevolle vrienden leidde ertoe dat ik blokkeerde. Ik kwam de heuvel NIET op. Gerrit
heeft me toen 3 keer geschoven. Met een brok in mijn keel en jankneigingen ben ik toch
bovengekomen. De volgende dag heb ik hetzelfde stuk fluitend afgelegd..... Een rare
gewaarwording, ik zie het als een verrijking aan ervaring.
Wat mis je het meest?
Gerrit: Mensen: mijn moeder en andere familieleden Materieel: niks Geestelijk: niks Sportief:
tafeltennis Culinair: Erdinger bier, boerenkool
Jeannette: Mensen: moeder natuurlijk! Broer en zus met hun geweldige aanhang. En dan een
klein aantal zeer bijzondere vrienden. Materieel: inspirerende boeken Geestelijk: lekker uit eten
met vrienden (o.a. vrouwenpraat en/of mannenpraat). Sportief: mountainbiken met zus en
vriendin Culinair: Drentse metworst, haring met uitjes, kaas
Wat missen jullie niet?
Gerrit: werk, afwassen, Nederlands nieuws
Jeannette: werk, huiselijke taken, ons huis
Hoe is het om 24 uur bij elkaar te zijn?
Gerrit: zijn we niet, Jeannette fietst 25 meter achter mij! En aangezien we 6-7 uur per dag op de
fiets zitten, heb ik de tijd aan mezelf. We eten, drinken en slapen alleen samen.
Jeannette: ik fiets bewust 25 meter achter Gerrit aan, lekker de ruimte voor vrije gedachten, een
soort remi-alleen-op-de-wereld-gevoel, heerlijk! En als ik geen zin heb om tegen Gerrit aan te
kijken, fiets ik voorop! Dus eigenlijk zijn we niet voortdurend bij elkaar, fysiek wel, maar
geestelijk niet.
Hoe verloopt de communicatie met het thuisfront?
De website is ons algemeen communicatiemiddel. Ook bedoeld om voor jezelf bepaalde
belevenissen vast te leggen. Daarnaast houden we een dagboek bij. Voor persoonlijke
contactmomenten gebruiken we veelvuldig het e-mailen. Telefoneren doen we ook regelmatig,
even de stem horen van een dierbare is erg aangenaam.
Het hele internetgebeuren/e-mailen maakt het contact gemakkelijk en soms zelfs intenser.
Welke taakverdeling houden jullie erop na?
Gerrit: Jeannette doet de afwas en ik de rest!
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Jeannette: was het maar waar! Je ontwikkelt inderdaad een soort systeem. We hebben een hele
lijst gemaakt, zodat alles precies op de weegschaal komt en die werken we dan elke dag af, we
hebben ook een week- en maandplanning haha. Neen, het gaat als volgt:
Gerrit: koken, fietstechniek en Jeannette ontlasten qua gewicht op de fiets, assisteren bij in- en
uitpakken tassen, vuur maken, statistieken bijhouden.
Jeannette: emotioneel helpen met tent op te zetten, afwassen (en daar heb ik al zo’n hekel aan, 2
borden, 2 vorken en 2 pannen), binnenstentarchitectuur, voorwerk voor het koken, grootste
gedeelte van de communicatie, oftewel met iedereen kwekken, mailen en verhaaltjes schrijven
voor de website.
Wat eten en drinken jullie onderweg?
Wat drinken betreft: we hebben altijd de keuze uit water, thee, koffie, thee en chocolademelk.
Soms drinken we frisdrank. Wat eten betreft: Gerrit kookt altijd op de benzinebrander. Het
voordeel hiervan is, dat je overal benzine kunt tanken en dus altijd kunt koken. We eten anders
dan thuis. Minder vlees, minder zoetigheid, veel noten, veel pasta. Soms kun je niet alles
verkrijgen. In Alaska hebben we veel blikvoer gegeten, maar als we een ‘normale’ supermarkt
tegenkomen eten we veel fruit en verse groenten. Omdat niet alles lang houdbaar is, eten we op
rustdagen uitgebreider en lekkerder dan op doorreisdagen. Melk en muesli eten we ook veel,
want luchtbrood smaakt niet echt geweldig. En we eten VEEL! Dat deden we thuis ook al, maar
nu nog meer, wat dat betreft zijn we echte ‘slootgravers’.
Hoe lang duurt het in- en uitpakken en blijft dat leuk?
Het duurt ongeveer 1 uur om alles in te pakken en te ontbijten. Bij een uitgebreid ontbijt duurt het
1 uur 20 min. Uitpakken gaat veel sneller, nl. zo’n 30 minuten. Soms heb je inderdaad geen zin,
maar het hoort er gewoon bij en is een soort gewoonte geworden.
Ontvang je nog steeds veel mails of loopt het af zoals bij bv. een verhuizing het geval is?
We ontvangen heel wat e-mails, veel van familie, beste vrienden, kennissen en collega’s.
Daarnaast regelmatig iets uit onverwachtse hoek. Familie, vrienden en enkele trouwe fans blijven
vrij regelmatig contact houden. Bij kennissen en collega’s zijn de contacten wisselend.
Sommigen, waar je veel omgang mee had, hebben nog nooit iets laten horen. Enkelen, waar je
het niet van verwacht mailen opeens. Het is vergelijkbaar met een verhuizing, en soms geldt de
spreuk: uit het beeld, uit het hart. Soms is dat teleurstellend. Aan de andere kant maak je vele
nieuwe vrienden. In het begin ben je een beetje een attractie. Na verloop van tijd interesseren
mensen zich of specifiek voor je reis, dat is heel erg leuk. Het allermooiste is en blijft het contact
met personen die een grote mate van empathie en respect hebben voor jou en wat je doet. Dat zijn
je beste vrienden, je familie en af en toe ook een onverwachte kennis. Het grappige is ook, dat als
je zo’n reis te maken, er een natuurlijk selectie plaatsvindt van de mensen die het contact blijven
volhouden.
Wat voor invloed heeft jullie reis op jullie thuisomgeving gehad?
Gerrit: mijn tafeltennisteam is uit elkaar gevallen. Het grootse jaarlijkse tafeltennistoernooi is
onder nieuw management gekomen. Dat zijn de praktische zaken. We hadden niet verwacht dat
onze reisinspiratie anderen erg zou beïnvloeden. Het gaat vooral om het feit dat wij de dingen
doen die we echt willen doen. Dat spreekt anderen ook aan.
Jeannette: sinds we hebben verteld dat we op wereldfietstocht gaan merk je, dat dat reacties
oplevert, die heel verschillend zijn. Mensen met een wereldse blik, echte vrienden en jonge
mensen vinden het geweldig. Ze zien niet zoveel obstakels. Dan is er een categorie die aan het
idee moet wennen en het steeds leuker gaat vinden, naarmate je meer uitlegt over het hoe en
waarom. En dan heb je een categorie mensen, die misschien wel wat jaloers zijn of het



Infobulletin OPD – December 2005

__________________________________________________________
De Onafhankelijke Partij Drenthe zegt: “Drenthe moet Drenthe blijven!”

15

gewoonweg niet begrijpen. Invloed op je menselijke omgeving heeft het zeker. Mentaal gezien is
het niet eenvoudig om op reis te gaan, als je je omgeving moet ‘achterlaten’. Ook is het materieel
gezien voor sommigen onvoorstelbaar, omdat je '‘alle schepen achter je verbrand”. Vreemd, want
de schepen zijn alleen maar materiele zakenVoor mij geldt: als iemand iets doet waardoor
hij/zij gelukkig wordt of nog gelukkiger wordt, maakt het niet uit wat dat is.
Toch is het overgrote deel van de mensen zeer positief. En als wij met ons voornemen anderen
kunnen inspireren tot een mooier leven, omdat hij/zij nu toch DE stap durft te nemen, is dat een
geweldige bijkomstigheid.
Ben je wel eens bang?
Gerrit: ja, als honden achter mij aanrennen.
Jeannette: ja, beren, beren en beren. Ik slaap weinig uurtjes in de bush
Ben je het fietsen wel eens zat?
Gerrit: tot nu toe nog niet. Ik zie echter wel uit naar rustdagen.
Jeannette: ja, als we dagenlang gefietst hebben (10 bv.) en dan de hele dag door. Ik heb een sterke
behoefte aan af en toe rust om lichamelijk en geestelijk alles even te verwerken. Schrijven is voor
mijn een fantastische uitlaatklep, maar ik heb daar wel tijd voor nodig en als je veel te moe bent,
kom je er niet toe. 80 km per dag is voor mij een perfecte afstand.
Heb je nog wensen voor de toekomst?
Gerrit: gezond blijven, tropische vissen zien, mooi bruin worden.
Jeannette: gezond blijven, geestelijk en lichamelijk. Iets voor de wereld te betekenen, ik weet
alleen nog niet wat.
Hebben jullie al een project gevonden voor Stichting Klein Verzet?
Nee, dat is op dit moment nog niet aan de orde. In deze Westerse landen is het steunen van een
onderwijsproject mogelijk, maar er zijn gebieden en landen die het harder nodig hebben. We
vinden ongetwijfeld iets onderweg.
Is het fietsen fysiek of geestelijk zwaarder?
Gerrit: ik heb nog niet echt afgezien, moeilijk te zeggen.
Jeannette: ik denk als het erop aan komt, de geest om de hoek kijken. Dat is bij topsporters ook
zo. De geest maakt het verschil, het uithoudingsvermogen is er, het doorzettingsvermogen is
mentaal. Ervaring heb ik er niet veel mee. Dat zal ongetwijfeld nog komen. Een goede
fietsvriendin zei: fietsen doe je met je hoofd, nou dat lijkt me erg raar toch? Maar de diepere
betekenis is duidelijk!
Hoe lang houden jullie het nog vol om te reizen?
Gerrit: zoals het nu gaat, houden we ons plan vol.
Jeannette: mee eens.
Wordt je wel eens reismoe?
Allebei: ja, rustdagen zijn belangrijk. Soms ben je even flauw van in- en uitpakken, tent opzetten,
eten koken, camping zoeken. De dagelijkse ‘overlevingsdingen’. Of je bent moe, omdat je in
korte tijd zoveel beleefd en gezien hebt, dat je harddisk even vol zit. Ook dan is tijd nemen het
motto.
Hebben jullie wel eens ruzie?
Gerrit: tuurlijk!
Jeannette: nooit!
Iedere relatie heeft toch ups and downs (zegt Gerrit)?
Jeannette: we hebben van tevoren met elkaar afgesproken dat we mekaar niet ‘afvallen’. Want we
maken allebei blunders, fouten en zijn ook wel eens onnozel of chagrijnig/moe. Natuurlijk
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kissebissen we wel eens, omdat je beiden een ander idee hebt over route, camping, eten,
wandelingen enz. Dat hoort er bij, want dat is thuis ook zo.

Kerstboodschap;
Terwijl jullie genieten van een heerlijk winterklimaat en hopelijk sneeuw, zitten wij tussen de
cactussen op Baja California in Mexico. Wij wensen jullie gelukkige feestdagen, een periode
waarin je even tijd hebt om na te denken en aandacht kunt besteden aan je dierbaren!

Gerrit en Jeannette hebben in vijfenhalve maand 10.000 kilometer gefietst.

Sponsoring is mogelijk op de volgende manieren
KILOMETER-SPONSORING
Voor iedere VIJF KILOMETER die fietsend wordt afgelegd betaal je één sponsorcent. Dat is naar verwachting 10
eurocent per dag! Voor opgave: http://www.stichtingkleinverzet.nl/component/option,com_facileforms/Itemid,146/
KAARTJE MET DE GROETEN UIT-SPONSORING
Wie vindt het nou niet leuk, om een eigengeschreven kaartje met de ouderwetse post te ontvangen? Voor 10 euro
krijg je een kaartje toegestuurd uit het land naar wens(Alaska, Canada, VS, Midden-Amerika of Zuid-Amerika)!
Geef je naam en postadres door aan fietsdrang@gmail.com en maak 10 euro over op bankreknr. 57 25 43 557. En je
bent verzekerd van een prachtige kaart! Zie voor verdere informatie onder www.stichtingkleinverzet.nl, onder
"fietsers onderweg" of fiets@fietsdrang.nl

http://www.stichtingkleinverzet.nl/component/option,com_facileforms/Itemid,146/
mailto:fiets@fietsdrang.nl
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Kerst-en nieuwjaarspots OPD

Traditiegetrouw zal ook dit jaar de OPD rond de jaarwisseling weer in de ether zijn met kerst-en
nieuwjaarswensen via een aantal radiospots. Hierbij het schema van uitzending van de radiospots.

Di 20-12-2005 07:05 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
10:03 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
12:05 Gien brei zonder krente, wordt lid van de Onafhankelijke Partij

Drenthe!!!!!!Kijk opd.nl
12:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
14:03 Gien brei zonder krente, wordt lid van de Onafhankelijke Partij

Drenthe!!!!!Kijk opd.nl
16:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!

Wo 21-12-2005 07:28 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar, voor u in Drenthe,
de OPD staat klaar. OPD.

08:28 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar, voor u in Drenthe,
De OPD staat klaar. OPD.

11:58 De zweeftrein is een beeftrein, politiek geweld.
En de burger in Drenthe? Die kost dat geld! zegt de OPD.

15:03 De zweeftrein is een beeftrein, politiek geweld.
En de burger in Drenthe? Doe kost dat geld! zegt de OPD.

17:03 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar, voor u in Drenthe,
De OPD staat klaar. OPD.

17:58 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar, voor u in Drenthe,
De OPD staat klaar. OPD.

Do 22-12-2005 07:28 De controlerende taak van de Staten, moet duidelijker naar de burger,
Dat zegt de OPD.

08:58 De controlerende taak van de Staten, moet duidelijker naar de burger,
Dat zegt de OPD.

10:03 Voor echte Onafhankelijke Politiek, de OPD!!!!!!
Die doet aan achterkamertjes niet mee. opd.nl

12:58 Voor echte Onafhankelijke Politiek, de OPD!!!!!!
Die doet aan achterkamertjes niet mee. opd.nl

13:28 De controlerende taak van de Staten, moet duidelijker naar de burger,
dat zegt de OPD.

16:58 De controlerende taak van de Staten, moet duidelijker naar de burger,
dat zegt de OPD.

Vr 23-12-2005 08:28 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
09:03 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
12:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe kiest voor vertrouwen en daarom

kunnen de Drenten op de OPD bouwen!!!!!!!
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Vr 23-12-2005 14:58 De onafhankelijke Partij Drenthe kiest voor vertrouwen en daarom
Kunnen de Drenten op de OPD bouwen!!!!!!

16:03 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne Kerstdagen!
17:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!

Za 24-12-2005 08:58 Goede Kerst en vreedzaam Nieuwjaar, dat wensen wij elkaar.
De OPD zegt: zonder politie en orde, komt er niets van terecht.

10:58 Goed Kerst en vreedzaam Nieuwjaar, dat wensen wij elkaar.
De OPD zegt: zonder politie en orde komt er niets van terecht.

13:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
15:03 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
15:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
16:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!

Zo 25-12-2002 08:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
09:58 Handhaving hoort in de eerste plaats een provinciale

verantwoordelijkheid te zijn, dat zegt de OPD.
11:03 Handhaving hoort in de eerste plaats een provinciale

verantwoordelijkheid te zijn, dat zegt de OPD.
12:58 Handhaving hoort in de eerste plaats een provinciale

verantwoordelijkheid te zijn, dat zegt de OPD.
14:03 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
15:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!

Ma 26-12-2005 08:58 Voor politieke inbreng, helder en direct: meer aandacht voor de
Ouderen in Drenthe!!!!Dat is wat de OPD steeds zegt.

11:03 Voor politieke inbreng, helder en direct: meer aandacht voor de
Ouderen in Drenthe!!!!Dat is wat de OPD steeds zegt.

13:08 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
15:03 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!
16:03 Handhaving hoort in de eerste plaats een provinciale

verantwoordelijkheid te zijn, dat zegt de OPD.
17:03 De Onafhankelijke Partij Drenthe wenst u heel fijne kerstdagen!

Wo 28-12-2005 08:08 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar, voor u in Drenthe,
De OPD staat klaar. OPD.

09:03 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar, voor u in Drenthe,
De OPD staat klaar. OPD.

10:58 De politiek beslist soms goed en slecht. De Onafhankelijke Partij
Drenthe is en blijft echt. De OPD.

12:05 De politiek beslist soms goed en slecht. De Onafhankelijke Partij
Drenthe is en blijft echt. De OPD.

13:08 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar, voor u in Drenthe,
De OPD staat klaar. OPD.

17:03 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar, voor u in Drenthe,
De OPD staat klaar. OPD.
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Do 29-12-2005 07:28 De Onafhankelijke Partij Drenthe wil de burgers van Drenthe meer
betrekken bij de politiek. Meer politiek op de TV, dat zegt de OPD!!

08:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe wil de burgers van Drenthe meer
betrekken bij de politiek. Meer politiek op de TV, dat zegt de OPD!!

11:03 Gien brei zonder krente, wordt lid van de Onafhankelijke Partij
Drenthe!!!!!!!!!!Kijk opd.nl

12:58 Gien brei zonder krente, wordt lid van de Onafhankelijke Partij
Drenthe!!!!!!!!!!Kijk opd.nl

13:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe wil de burgers van Drenthe meer
betrekken bij de politiek. Meer politiek op de TV, dat zegt de OPD!!

17:03 De Onafhankelijke Partij Drenthe wil de burgers van Drenthe meer
betrekken bij de politiek. Meer politiek op de TV, dat zegt de OPD!!

Vr 30-12-2005 07:58 Voor echte Onafhankelijke Politiek, de OPD!!!!!
Die doet aan achterkamertjes niet mee. opd.nl

08:28 Voor echte Onafhankelijke Politiek, de OPD!!!!!
Die doet aan achterkamertjes niet mee. opd.nl

11:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe kiest voor vertrouwen en daarom
kunnen de Drenten op de OPD bouwen!!!!!

13:08 De Onafhankelijke Partij Drenthe kiest voor vertrouwen en daarom
kunnen de Drenten op de OPD bouwen!!!!!

16:58 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar, voor u in Drenthe,
De OPD staat klaar. OPD.

17:28 Voor echte Onafhankelijke Politiek, de OPD!!!!!
Die doet aan achterkamertjes niet mee. opd.nl

Za 31-12-2005 08:58 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Voor u in Drenthe.
De OPD staat klaar.OPD.

09:58 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Voor u in Drenthe.
De OPD staat klaar.OPD.

11:03 Voor heldere standpunten, je weet het wel OPD.nl.
De Onafhankelijke Partij Drenthe.

13:08 Voor heldere standpunten, je weet het wel OPD.nl.
De Onafhankelijke Partij Drenthe.

15:03 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Voor u in Drenthe.
De OPD staat klaar.OPD.

16:58 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Voor u in Drenthe.
De OPD staat klaar.OPD.

Zo 01-01-2006 10:03 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Voor u in Drenthe.
De OPD staat klaar.OPD.

11:58 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Voor u in Drenthe.
De OPD staat klaar.OPD.

13:08 Voor politieke inbreng, helder en direct: meer aandacht voor de
ouderen in Drenthe!!!!!!!!!!!!!!Dat is wat de OPD steeds zegt.

14:58 Voor politieke inbreng, helder en direct: meer aandacht voor de
ouderen in Drenthe!!!!!!!!!!!!!!Dat is wat de OPD steeds zegt.
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16:03 Voor politieke inbreng, helder en direct: meer aandacht voor de
ouderen in Drenthe!!!!!!!!!!!!!!Dat is wat de OPD steeds zegt.

17:58 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Voor u in Drenthe.
De OPD staat klaar.OPD.

Di 03-01-2006 07:58 Steun de Onafhankelijke Partij Drenthe, geef u op als lid.
Kijk OPD.nl, dan zie je ’t wel.

08:28 Steun de Onafhankelijke Partij Drenthe, geef u op als lid.
Kijk OPD.nl, dan zie je ’t wel.

09:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe wil de burgers van Drenthe meer
betrekken bij de politiek. Meer politiek op de TV, dat zegt de OPD!!

12:28 De Onafhankelijke Partij Drenthe wil de burgers van Drenthe meer
betrekken bij de politiek. Meer politiek op de TV, dat zegt de OPD!!

13:28 De Onafhankelijke Partij Drenthe wil de burgers van Drenthe meer
betrekken bij de politiek. Meer politiek op de TV, dat zegt de OPD!

17:28 Steun de Onafhankelijke Partij Drenthe, geef u op als lid.
Kijk OPD.nl, dan zie je ’t wel.

Do 05-01-2006 07:28 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Voor u in Drenthe.
De OPD staat klaar.OPD.

08:28 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Voor u in Drenthe.
De OPD staat klaar.OPD.

11:58 De Onafhankelijke Partij Drenthe kiest voor vertrouwen en daarom
kunnen de Drenten op de OPD bouwen!!!!!!!!

14:03 De Onafhankelijke Partij Drenthe kiest voor vertrouwen en daarom
kunnen de Drenten op de OPD bouwen!!!!!!!!

16:03 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Voor u in Drenthe.
De OPD staat klaar.OPD.

17:58 Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Voor u in Drenthe.
De OPD staat klaar.OPD.
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