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    Ter nagedachtenis aan  
      Ron Woldinga 
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Ron Woldinga op 35 jarige leeftijd overleden. 

Op 2 april j.l. ontvingen we het droevige bericht dat ons SP-lid 
Ron Woldinga diezelfde dag is overleden. Ron was altijd zeer 
betrokken en enthousiast. We zullen hem missen. Lieve Ron, 
rust zacht. 

Naast fervent Roda-supporter was Ron ook politiek 
geïnteresseerd en woonde hij zoveel mogelijk 
ledenvergaderingen van onze lokale SP-afdeling bij. In 2018 
stond hij nog op onze kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte met dit grote 
verlies. 

Bericht Familie Woldinga op 2 april: 

"Ron is vanmiddag onverwachts overleden. Hij ligt momenteel thuis 
opgebaard. Een uitgebreid overlijdensbericht volgt nog. Familie 
Woldinga"

Soms zijn er belangrijkere dingen dan politiek 
en het samenstellen van een nieuwsbrief. We 
hebben besloten om deze nieuwsbrief verder 
te beperken tot een korte terugblik op de 
verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten-
verkiezingen. 
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Volg ons ook op:  
https://m.facebook.com/SocialistischePartijKerkrade/  
of bezoek onze website: http://www.kerkrade.sp.nl  
heb je vragen, op- of aanmerkingen, suggesties etc. , stuur dan een e-mail naar: kerkrade@sp.nl  

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
We kunnen altijd hulp gebruiken: in onze afdeling, onze hulpdienst en onze steunfractie.  
Wilt u een steentje bijdragen, laat het ons weten via e-mail: jpiefer@home.nl, of telefoon: 06 
- 11 500 946. Dan kunnen we een keer een afspraak maken of samen te bekijken 
wat er mogelijk is binnen SP Kerkrade. Vele handen maken licht werk en 
vooral:  
de SP, dat zijn we samen! 

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 
EEN KORTE TERUGBLIK


De SP heeft de verkiezingen landelijk niet gewonnen, maar in Kerkrade 
toch nog steeds. 
In 2015 had de SP in Kerkrade de meeste stemmen van de landelijke 
politieke partijen in de Raad. En nu is dat weer gelukt. 
Daarvoor willen we de kiezers bedanken. 
René van der Valk gaat de belangen van SP 
Kerkrade vertegenwoordigen in de provincie. 
Wij wensen Rene heel veel succes met deze 
nieuwe politieke uitdaging.  

De volgende verkiezingen zijn al weer snel, te 
weten op 23 mei a.s. Dan stemmen we voor het 
Europees Parlement. 
En we zullen voor deze verkiezingen weer net zo 
strijdbaar campagne voeren als voor de 
provinciale verkiezingen. Samen de schouders eronder. De SP, dat zijn we 
samen !!! 
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