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Prettige 
Feestdagen!  

 

VANUIT HET BESTUUR 
 

Beste mensen, 

 

Het is weer december, een maand die garant staat voor veel 

gezelligheid. Ook kijken we terug op het afgelopen jaar en blikken 

we vooruit naar de toekomst. Knoppen zitten al in de bomen, en 

het voorjaar staat straks alweer voor de deur........ of krijgen we 

misschien nog een strenge winter? In ieder geval heeft het bestuur 

van de OPD de afgelopen tijd niet stilgezeten.  

 

In juni is er een goed bezochte ledenvergadering geweest, waarbij 

een bestuursuitbreiding plaatsgevonden heeft. Met algemene 

instemming zijn in het bestuur benoemd; Charles de Haas, voor-

zitter, Nelly Nieuwenhuizen, secretaris, Tie Franke, penning-

meester, en als leden Anuschka Pleiter, Jolanda Mensies en Bart 

Popken. Ook de ledenvergadering in november, waarop een aantal 

huishoudelijke zaken werden besproken en afgerond, kende een 

goede opkomst, en verliep zeer geanimeerd. Het bestuur verga-

dert regelmatig, de website wordt bijgewerkt en er zijn plannen 

voor de toekomst in de maak. Natuurlijk zal het bestuur hierover 

de achterban blijven informeren.  

 

Ook neemt de OPD deel aan de Onafhankelijke Senaatsfractie, een 

samenwerkingsverband van Onafhankelijke Provinciale Partijen in 

Nederland. De OSF bezit één zetel in de Eerste Kamer. Dit biedt 

de Onafhankelijke Partij Drenthe de mogelijkheid tijdig op de 

hoogte te zijn van wetgeving die voor de Provincie Drenthe en 

haar inwoners van belang is. En dat is waar het de Onafhankelijke 

Partij Drenthe om gaat, en waarvoor het bestuur zich wil inzetten! 

 

Tot slot wensen wij iedereen fijne kerstdagen, een goede jaar-

wisseling, en een gezond en voorspoedig 2008! 

 

Het Bestuur 
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2  De Onafhankelijke Partij Drenthe zegt: “Drenthe moet Drenthe blijven!” 

 

ONAFHANKELIJKE PARTIJ DRENTHE 
VÓÓR OFFICIËLE ERKENNING DRENTS VOLKSLIED 

MIEN DRENTHE !! 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Onafhankelijke Partij Drenthe op 28 november jl., die gehou-

den werd in Chinees Indisch Restaurant Chai Siang te Smilde, bleek weer eens dat deze partij zich hard wil 

blijven maken voor een officiële erkenning van het Drents Volkslied: MIEN DRENTHE.  
 

De leden, die in juni al voor uitbreiding van het bestuur hadden gekozen, behandelden tijdens deze 

vergadering een aantal huishoudelijke zaken. Na afloop van de vergadering werd een heerlijke chinees-

indische maaltijd geserveerd. Dit alles werd begeleid met een muzikaal optreden van organist Wim Dekker, 

waarbij het Drents Volkslied voluit ten gehore werd gebracht! 

 

 

Wim Dekker in actie! 

De voorzitter spreekt 

de vergadering toe 


