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VAN DE VOORZITTER
Het jaar 2014 loopt ten einde, een bewogen
jaar. Aan de grenzen van Europa zijn tal van
brandhaarden die tot 17 juli nog enigszins ver
weg leken. Op die 17e juli was daar ineens de
ramp met de MH-17. Ons land was in één klap
betrokken bij zo’n brandhaard. Ook ons dorp
heeft een inwoonster bij deze ramp verloren.
Wat al dichtbij was komt dan nog dichterbij.

Een ieder goede feestdagen toegewenst en
een voorspoedig nieuw jaar.
Kees Stolk
EEN EIGEN PRAKTIJK ALS (LIFE) COACH
Politiek, ook gemeentelijke politiek legt ongemerkt veel beslag op je persoonlijke leven. Het
gebeurt meestal naast het gewone werk en
slokt vaak de al geringe vrije tijd behoorlijk op.
Dit zal voor velen van jullie herkenbaar zijn.
Zo zijn er ook velen, en onder ons zullen die er
ook zijn, die extra zorg dragen voor een naaste. We hebben dat tegenwoordig benoemd als
mantelzorg. Ook dit gebeurt vaak naast een
drukke baan en nog zoveel andere activiteiten.

Tussen al dat geweld dat vooral via de media
tot ons komt gaat het zogenaamde gewone
leven ook door, Ridderkerk heeft op politiek
gebied een nieuw college. Het CDA mag hierin
meedoen, vanuit de oppositie weer in de coalitie. Een wethouder en drie raadsleden mogen
mede de koers voor Ridderkerk bepalen. Van
alle onderwerpen die de raad passeren springt
één er met kop en schouders bovenuit, de
decentralisaties. Volgens sommigen staan de
gemeenten voor de moeilijkste opgave ooit.
Niet zo zeer de verandering op zich, maar wel
de tijd die gemeenten krijgen en de budgettaire
kortingen die met de overheveling gepaard
gaan, vormen de bottleneck.
In die turbulente grote en
kleine wereld zoeken
mensen naar een nieuw
houvast. Het CDA staat
voor waarden die ons
leren te geven om onze
naaste, respect te hebben voor elkaar en onze
vrijheid in verantwoordelijkheid te beleven. Vanuit
dit perspectief willen we
politiek bedrijven en als CDA Ridderkerk onze
verantwoordelijkheid nemen. Dit drijft ons en
geeft telkens weer energie om de raadzaal in
te gaan.
Ergens las ik een tekst die mij aansprak en die
ik graag met u en jou wil delen; “Onze vrijheid
hangt af van de zorg, die we dragen voor elkaar! Uit deze zorg zullen nieuwe structuren
groeien voor een geheel nieuwe samenleving!”
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Mijn persoonlijke ervaring met mantelzorg
heeft me aan het denken gezet. Het is vaak
woekeren met tijd, onverwachte situaties en
heel veel geregel. Dit laatste zeker als je naast
je baan ook actief wilt zijn in maatschappij,
kerk of sportclub. In de afgelopen jaren ben ik
een coachopleiding gaan volgen met als doel
uiteindelijk mijn eigen coachpraktijk op te starten.
Die start is inmiddels
gemaakt en ik ben
begonnen als zelfstandig (life) coach,
wat letterlijk levenscoach of levensbegeleider betekent. Als
coach begeleid en
coach ik personen en
gezinnen die te maken
hebben met veranderingsprocessen. Veranderingen op het gebied van werk (werkeloosheid), relatie en verlies. Maar in het bijzonder wil ik mijn kennis en ervaring inzetten voor
hen die te maken hebben met het leven waarin
een lichamelijke beperking aanwezig is. Ook
voor hen die er nauw bij betrokken zijn zoals
ouders, broers/zussen of partner (vaak de
mantelzorgers).
Vanuit mijn persoonlijke ervaring en kennis bij
het leven waarbij een lichamelijke beperking
aanwezig is kan ik helpen bij het ‘zelf ontdekken’ van de mogelijkheden die niet altijd gezien
worden maar er wel zijn. Zeker in een tijd dat
de zorg voor de ander en de eigen verantwoordelijkheid steeds dichter bij het gezin, de
familie komt te staan kan een coachtraject
zinvol zijn. Waar sta ik? Waar wil ik naartoe?
Hoe ga ik dat doen?
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Nieuwsgierig? Bel of mail voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek; 0180-420339 of mail
naar; k.stolk@hotmail.com.
Mijn website komt medio februari
2015 in de lucht
www.keesstolklifecoach.nl.
Begeleiding als je bij iets in je
leven begeleiding nodig hebt!
Kees Stolk
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Als nieuw lid van het CDA zal ik me eerst even
voorstellen. Mijn naam is Victor Mijnders, 20
jaar oud en sinds een maand lid van het CDA.
Ik studeer geschiedenis aan de Erasmus
Universiteit. Naast mijn studie werk ik bij de
Albert Heijn en zet ik me in voor de
Jongerenraad in Ridderkerk ( JRR ) als vicevoorzitter.
De afgelopen algemene ledenvergadering
(ALV) van woensdag 12 november was ook
meteen mijn eerste ALV en mijn eerste indruk
was zeker positief. Op deze ALV kwam de
lijstrekker voor de Provinciale Statenverkiezing
van Zuid-Holland (Adri Bom-Lemstra) op
bezoek. Zij vertelde met groot enthousiasme
dat ze veel zin in de verkiezingen heeft en dat
ze trots is op het partijprogramma. Namelijk
een partijprogramma dat oog heeft voor alle
burgers in Zuid-Holland, een partijprogramma
CDA waardig.
Ook de wat kritischer
vragen over het waterschap, de C in het CDA
en de wat ouderwetse
termen in het CDA
programma kon ze snel
en goed beantwoorden
en dat liet, voor mij in
ieder geval, zien dat ze
klaar was voor de
verkiezingen en dat er
een goeie lijsttrekker
staat.
Er vielen mij een paar dingen op in mijn eerste
ALV. Als eerste dat er zeer weinig jongeren
(18-35) aanwezig waren en / of lid zijn van het
CDA Ridderkerk. Dit is wel cruciaal voor het
uitdragen van de boodschap van het CDA. Ik
hoop dat we als CDA Ridderkerk hier snel
verandering in kunnen brengen, maar dat is
makkelijker gezegd dan gedaan.
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Wat ook mijn verbazing wekte was dat van de
twintig aanwezige leden, maar twee á drie
leden de stukken voor de ALV
hadden
gelezen, Bestuur niet meegeteld. Dat had ik
eigenlijk niet verwacht bij een ALV.
De borrel aan het eind van de ALV is voor
nieuwe leden zeer prettig!? Zo leer je in een
korte tijd toch veel mensen kennen en je wordt
meteen betrokken bij de gesprekken. Eén van
de gesprekken die gevoerd werd, ging over het
aanmaken van een Facebook pagina voor het
CDA Ridderkerk. Ik zelf ben hier een groot
voorstander van. Bij de Jongerenraad zie ik
dat wij via Facebook veel jongeren bereiken en
hierdoor ook makkelijk en snel kunnen
communiceren met de jongeren.
Dit lijkt mij voor het CDA ook
een goed idee, want een
Facebook pagina is gewoon
gratis reclame voor het CDA
en op deze manier komt het CDA toch weer
met nieuwe mensen in contact.
Victor Mijnders
AFSCHEID BESTUURSLID
Beste CDA’ers,
Half november heb ik aan het bestuur aangegeven dat ik stop met mijn functie als algemeen bestuurslid van het CDA Ridderkerk.
Inmiddels draai ik alweer een aantal jaren mee
in het bestuur, met als hoogtepunt de mooie
prestatie het afgelopen jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De primaire reden dat ik stop met mijn werkzaamheden binnen het bestuur, is omdat ik
vanaf februari met een vervolgopleiding start.
Ik werk momenteel als (basis) psycholoog,
maar ik ga starten met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). U
zou het kunnen vergelijken met een basisarts
die nog moet specialiseren. Met deze
opleiding ben je
normaliter twee jaar
fulltime onder de
pannen.
Echter,
mijn vriend Jelle en
ik verwachten in maart ook een kind. Deze
combinatie zal een hele leuke en mooi uitdaging worden, maar ik moet daarom ook prioriteiten stellen. In overleg met mijn vriend en de
opleiding, heb ik daarom besloten mijn functie
neer te leggen.
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Ik wil hierbij van de gelegenheid gebruik maken om de overige bestuursleden veel succes
maar zeker ook plezier te wensen met de komende raadsperiode. Daarnaast zou ik alle
lezers van deze nieuwsbrief willen oproepen,
nog eens goed na te denken of een bestuursfunctie wat voor u is. Of mogelijk kent u iemand die bestuurservaring wil opdoen en
daarbij zich maatschappelijk wil inzetten voor
de eigen gemeente.
Tot ziens in het Ridderkerkse!
Elsbeth Meij
“MELD HET MONA”
CDA opent meldpunt mantelzorg

reacties doorgegeven aan lokale CDA afdelingen om te kijken of er voor een specifiek probleem een passende oplossing kan worden
gevonden.
U vindt het meldpunt en meer informatie
op www.cda.nl/meldhetMona
UIT DE BEGROTINGSRAAD
De behandeling van de
begroting 2015 van Ridderkerk was gepland voor 6
november jl. Het zou een
lange dag worden.
De begroting die voor lag was financieel solide.
De dekkingsreserve die Ridderkerk beschikbaar heeft om tekorten op te vangen, was ruim
voldoende om de tekorten op te vangen. Want,
in het financiële meerjarenperspectief is de
begroting in 2018 niet sluitend, zonder de middelen uit de dekkingsreserve.
Daarom heb ik aangegeven dat het belangrijk
is dat we in het komende jaar wel gaan bepalen hoe we deze begroting wel sluitend krijgen;
door beter te begroten (want elk jaar houden
we achteraf wel weer geld over) of door te
bezuinigen.

CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft een
meldpunt voor mantelzorgers geopend: “Meld
het Mona”. Met het meldpunt wil het CDA van
mantelzorgers zelf horen, waar zij tegenaan
lopen nu de langdurige zorg per 1 januari
wordt overgeheveld naar de gemeenten.

In hun algemene beschouwingen stelden de
verschillende partijen een zee aan vragen, die
we allemaal zo goed mogelijk probeerden te
beantwoorden. Dat was een tour de force omdat de burgemeester de tijd strak in de gaten
hield.

“Voor mantelzorg kies je niet. Mantelzorg overkomt je. Iemand waar je van houdt, wordt ziek
en heeft zorg nodig. Deze zorg is voor de hele
samenleving onvervangbaar en onbetaalbaar”,
zei Keijzer op het CDA-congres. “Hun ervaringen zijn een belangrijke graadmeter voor het
succes van de decentralisatie van de zorg naar
de gemeenten”.
Keijzer benadrukte dat veel gemeenten hard
bezig zijn om de overgang van de zorg in goede banen te leiden. Maar dit is geen garantie
dat alles goed zal gaan. “Dit kabinet legt een
grote verantwoordelijkheid neer bij de gemeenten. De effecten hiervan zullen door de zorgbehoevenden en hun mantelzorgers ervaren
worden. Het CDA wil deze mensen waar nodig
ondersteunen."
Het CDA gaat de binnengekomen reacties
bundelen en gebruiken bij haar beoordeling
van de uitvoering van de decentralisatieplannen van het kabinet. Waar mogelijk worden
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De vragen en de moties gingen over bijvoorbeeld Stichting Bram, een prachtig initiatief uit
Ridderkerk. Deze stichting heeft op kleine
schaal een mooie oplossing gezocht voor de
opvang van gehandicapte kinderen, met gebruikmaking van het persoonsgebonden budget. Zal deze stichting voort kunnen bestaan
onder de nieuwe wetgeving? Wil de wethouder
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zich hier voor inzetten? Ja, was mijn volmondige antwoord. Dit is een belangrijk burgerinitiatief.
Ook werden er vragen gesteld over de mantelzorgers. Er is ongerustheid bij de raad over het
lot van de mantelzorgers. Worden zij niet overbelast? Hebben wij in Ridderkerk hier wel oog
voor? Ook daar kan ik positief op antwoorden.
Vorige week heeft het college besloten om
meer geld aan Stichting Karaat te geven, zodat
zij het steunpunt Mantelzorg uit kunnen breiden.
Het CDA vroeg nog aandacht voor de KCR, de
korbalvereniging. Heeft het college wel voldoende oog voor KCR, die een goede accommodatie al zo lang node mist? Ook daarop kon
ik melden dat we goed met KCR in gesprek
zijn om, wanneer er duidelijkheid is over alle
accommodaties, zo snel mogelijk met KCR op
zoek te gaan naar een goede oplossing.
Belangrijk onderdeel van de nieuwe begroting
is natuurlijk de toevoeging van ruim 11 miljoen
euro t.b.v. de 3 nieuwe onderdelen waar de
gemeente voor verantwoordelijk wordt; de
jeugdzorg, de zorg die onder de AWBZ viel,
maar straks onder de Wmo en de nieuwe Participatiewet. Dit betekent een grote extra verantwoordelijkheid, waaraan door de ambtelijke
organisatie hard wordt gewerkt.
Aan het einde van
de dag hadden we
met elkaar veel
informatie uitgewisseld, waren de moties in stemming
gebracht en werd
de programmabegroting goedgekeurd.
Het was voor mij een nieuwe ervaring; een
hele dag durende gemeenteraadsvergadering.
Ik vond het goed om de tijd te nemen om de
begroting voor het volgende jaar met elkaar te
bespreken. De enige smet op de dag was de
uitspraak van de oppositie dat de coalitie te
weinig luistert naar de oppositie en daarmee
de democratie geweld aan zou doen. Eerlijk
gezegd begrijp ik deze kritiek niet. Mijn intentie, en die van mijn collega’s (daar ben ik van
overtuigd!) is altijd te luisteren naar alle leden
van de raad; de raad is immers het hoogste
orgaan van de gemeente?!
Tineke Keuzenkamp
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KERSTMIS
Het is lang mooi weer geweest. Zelfs in november liep ik nog zonder jas buiten. Maar nu
ik dit stukje schrijf is het dan toch een beetje
winters aan het worden. De autoruiten moeten
weer gekrabd worden en de jas moet aan. En
dan ga je ook langzaam beseffen dat kerstmis
er weer aan komt.

Kerst leeft ook in de winkels al. Meer dan de
Sint, lijkt het. Je ziet alweer kerstbomen en
allerlei andere kerstattributen. Het is nog niet
eens 5 december maar er zijn al volop kerstspullen te koop! En straks gaan we ons weer
bezig houden met de vraag: ‘Wat zullen we
eten?’ Want dat is een belangrijk onderdeel
van de kerst.
Ondertussen doen de kerken hun best om een
andere betekenis van kerst te laten zien. Wie
kent niet het verhaal van de volkstelling, de
lange reis naar Bethlehem en uiteindelijk de
bevalling in een stal waarna het kindje in een
kribbe wordt gelegd. En het verhaal gaat verder: Er komen wijzen uit het Oosten. Maar niet
alleen deftige heren komen langs; eerst verschijnen er herders. Eenvoudige mensen die
als eersten de boodschap krijgen dat Christus
is geboren. Later, als dit kind is opgegroeid, zal
hij zich omringen met vissers. Ook eenvoudige
mensen. Destijds bijna de laagsten op de
maatschappelijke ladder.
Jezus werd dus
als arm kindje
geboren.
Van
meet af aan had
hij
eenvoudige
mensen om zich
heen. Misschien
kunnen we ons wel eens afvragen hoe al die
eenvoud zich verhoudt tot de wijze waarop wij
in het rijke Westen kerst vieren. Ik weet het; er
zijn veel mensen die zich nauwelijks iets extra’s met kerst kunnen veroorloven maar over
het algemeen wordt kerst bij ons uitbundig
gevierd. Hoezo eenvoud?
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Niet alleen de eenvoud is ver te zoeken. Kerst
is een feest van vrede, zeggen we. Maar de
wereld lijkt in brand te staan. En het komt ook
steeds dichterbij. De vrede staat onder druk!
Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hoezo:
“Fijne kerstdagen?” Maar wat dan? Moeten we
dan maar geen kerst vieren? Onzin natuurlijk.
We mogen best genieten van alle goeds in ons
leven, van het feit dat we bij elkaar mogen zijn,
van gezelligheid en lekker eten. Trouwens, als
we daarvan afzien brengen we echt de wereldvrede niet dichterbij. Maar laten we wel even
stilstaan bij het verhaal over dat eenvoudige
begin.

We hebben intussen ook een avond in het
gemeentehuis gehad waarbij we als fractieleden andere mensen en organisaties ontmoetten rondom het thema “Ouder worden en mee
blijven doen”. Als fractie zijn we dan ook al
druk bezig met het opstellen van de Algemene
Beschouwingen. Ook die moeten ruim voor de
begrotingsraad van 6 november ingeleverd
worden.
Kortom in de maand oktober komen we eigenlijk tijd te kort. De begrotingsraad zelf duurt een
hele dag en avond en vergt een uiterste concentratie van de fractievoorzitter. Voordeel
hiervan is dat die dag omvliegt en je pas slaap
krijgt als je bed al binnen bereik is.

Leen Groeneveld.

Voor mij als pas aangetreden fractievoorzitter
was het een hele mooie ervaring en ik wil vanaf deze plaats alle fractieleden hartelijk danken
voor hun grote inzet.

VAN DE FRACTIEVOORZITTER

Leen Kruithof

De tijd voor de begrotingsraad is voor de fractie, en vooral voor de fractievoorzitter, een
drukke tijd. Het begon rond vrijdag 26 september met de ontvangst van een grote ordner met
de begroting 2015 – 2018. Deze ordner wordt
apart afgeleverd omdat de brievenbussen
daarvoor te klein zijn. Het bestuderen slokt een
behoorlijke tijd op van alle fractieleden, maar
zeker van de financieel deskundigen. De
(voornamelijk) financiële vragen die hier uit
voortkomen mag ik meenemen naar de bijeenkomst van de werkgroep KAS, waar de betrokken ambtenaren de vragen van alle fracties
beantwoorden. Alle andere vragen moeten we
daarna in een vast format opsturen en na negen dagen krijgen we keurig de antwoorden op
de gestelde vragen (ook die van de andere
partijen) weer terug gestuurd. Dit systeem
werkt naar mijn mening goed en geeft bovendien ook een indruk waar andere partijen belang aan hechten.

CDJA CONGRES

Het was zo ver, op 21 november vond na een
half jaar wachten weer een CDJA-congres
plaats. En zoals traditie is bij de najaarscongressen, werd het in de provincie gehouden.
We mochten met de hele CDJA-club afreizen
naar “Ut stedje van lol en Plezeer”, Venlo!
Allereerst past het om de complimenten aan
de CDJA afdeling Limburg te geven voor het
organiseren van een fantastisch congres. Wat
een mooi programma dat ook nog eens erg
goed verliep!
Na een hoop lol en inhoudelijke discussies in
de auto kwamen wij aan in Venlo. Met ongeveer 160 jongeren hebben we een hoop inhoudelijke en humorvolle discussies gehouden.
Het centrale thema was marktwerking in het
openbaar vervoer. Na de inleidingen door
CDJA-voorzitter Julius Terpstra, de locobur-
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gemeester van Venlo en door onze CDApartijvoorzitter Ruth Peetoom mochten wij
tijdens een heerlijk diner luisteren naar Anne
Hettinga (CEO van Arriva). Hettinga ging met
name in op waarom hij vond dat marktwerking
goed zou zijn voor het openbaar vervoer in
Nederland.
Na het diner en de lezing door Anne Hettinga
was het tijd voor de bespreking van het raadsstuk ‘marktwerking in het OV’. Het mooie aan
deze bespreking is dat ieder CDJA-lid aan het
woord kan komen. Daar komt een goede inhoudelijke discussie uit voort, maar het is bovenal ook heel leerzaam!
Na deze inhoudelijke bespreking was het tijd
voor het traditionele feest waar we met z’n
allen ook hartelijk van hebben genoten!

dit leverde een goede inhoudelijke discussie
op waarbij de heren veel vragen van CDJA’ers
hebben beantwoord.
Uiteraard werd het congres afgesloten met het
zingen van het eerste en
zesde vers van het Wilhelmus. Iets wat ik persoonlijk toch altijd mooi
vind.
Na dit mooie congres vol
van weerzien, gezelligheid, interessante discussies, kennismaken, kennisnemen en kennisdelen ging ik weer terug naar het Ridderkerkse. Waar ik al vooruit kan kijken naar het
voorjaarscongres waar ik nu alweer zin in heb!
Mathijs Remijn
RONDJE RIDDERKERK MET DE BURGEMEESTER
Na de verkiezingen krijgt een raadslid de kans
om een dagdeel op pad te gaan met burgemeester Anny Attema. Op deze leuke manier
kan het raadslid laten zien wat hij/zij belangrijk
vindt in ons mooie dorp. Tevens is het de bedoeling dat de burgemeester het raadslid beter
leert kennen.

De volgende ochtend zat iedereen uitgeslapen
*kuch* aan het ontbijt en mocht het congres
om 10 uur verder gaan. Na het bespreken van
enkele resoluties werd het jaarplan 2015
“Kleyne luyden” toegelicht. Nadat Hans van
den Heuvel (oud-bestuurslid CDJA) op een
prikkelende maar vooral luchtige manier een
betoog hield voor een meer Katholieke titel in
plaats van de huidige Protestantse titel werd
zonder al te veel bezwaar of discussie het
jaarplan goedgekeurd. Juist de manier waarop
humor, grappen en serieuze aangelegenheden
hand in hand gaan maakt dat CDJA congressen niet te zwaar zijn en waar het merendeel
van de leden zich prima thuis voelt.

Zo kreeg ook ik de uitnodiging. En ja, dan sta
je voor de keuze: waar zal ik haar mee naar
toe nemen? Nu houdt een groepje CDA-ers
(ook een (nog) niet CDA-er, entrepreneur) om
de zoveel tijd een brainstormsessie. Tijdens
deze sessies stellen wij ons de vraag: wat
kunnen wij ons mooie Ridderkerk bieden, hoe
krijgen we het CDA goed op de kaart? Al pratend borrelt het dan van de ideeën. Zo kwamen ook de voormalige huishoudschool én de
ondernemers, voorbij.
Voor mij was snel de keuze gemaakt waar ik
de burgemeester mee naar toe zou nemen:
een bezoek aan de voormalige huishoudschool
met haar gevestigde ondernemers.

Na de lunch en de groepsfoto was het tijd voor
de bestuursverkiezingen. Hierbij mocht ik zelf
toetreden tot de audit committee, waar ik erg
dankbaar voor ben. Na de bestuursverkiezingen stond het panel van Martijn van Helvert
(inmiddels zo’n twee weken Tweede Kamerlid
voor het CDA), Marcus Optendrenk (Landdag
bestuurder voor het CDU in NoordrijnWestfalen), Ger Koopmans (Lijsttrekker CDA
Limburg) en Ivo Belet (Europarlementariër voor
de Vlaamse CD&V) op het programma. Ook
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Dus ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken
en ben naar de voormalige huishoudschool
gegaan. Het geluk speelde mee, want tijdens
mijn eerste bezoek waren er een hoop ondernemers aanwezig. Zij vertelden allemaal met
veel enthousiasme over hun ondernemingen,
de kansen die ze creëren én benutten. Maar
ook de sociale manier van in het leven staan
en het bieden van kansen aan anderen.

Bijna 2 uur lang spraken we met een DJ met
eigen platenlabel, De Nieuwe Dominee met
zijn uitspraak: ‘als je begint met te oordelen,
dan stop je met nadenken!’, een yoga- en meditatielerares, een lerares modevakschool,
makelaar mét een leerwerkplek ingevuld door
een militair/veteraan, cursisten van een inburgeringcursus, drie fotografen en een schilderes. Ook was onze voorzitter Kees Stolk aanwezig om een extra CDA tintje aan deze bijeenkomst te geven.
Na dit geslaagde bezoek heb ik onze eigen
onderneming, huidige én toekomstige showroom aan de burgemeester laten zien en heeft
zij kennis kunnen maken met de familie onder
het genot van een kop koffie en een lekkere
bolus van een Ridderkerkse bakker. Anny
Attema heeft zo kunnen meemaken op wat
voor een diverse en positieve wijze ik geniet
van het leven in ons mooie Ridderkerk.
Els Berkhout

De voor- en nadelen van het huren van een
anti-kraakpand werden besproken
en de
vraag of dit mooie authentieke pand behouden
kan voor Ridderkerk. Mijn vraag aan hen of zij
de school mét sociaal bruisend hart van ondernemers wilden laten zien werd positief beantwoord. Zo gezegd zo gedaan, en iedereen
stond gereed om ons te ontvangen op de bewuste ochtend.
Tijdens het bezoek was het mooi om te zien
dat iedere ondernemer zijn/haar uiterste best
deed om hun bedrijf in actie te laten zien én de
lokalen zagen er keurig uit. Directeur Rob Olivier van vastgoedbescherming Villex was tevens aanwezig om een rondleiding te geven en
hun concept uit te leggen. Zelfs nog voor het
bezoek waren de kapotte ruiten hersteld en de
tuin had een onderhoudsbeurt gehad. Het
pand, ook al is het oud, heeft nu een nette
uitstraling en zal op deze manier nog meer
ondernemers trekken.

NIEUW BESTUURSLID
Aan het begin van deze nieuwsbrief hebt u
kunnen lezen dat Elsbeth Meij haar functie als
algemeen bestuurslid heeft neergelegd. Een
tegenvaller voor het bestuur natuurlijk. Het
bestuur is direct op zoek gegaan naar een
opvolger, niet wetend dat ze daarin zo snel
zouden slagen.

Ons nieuwe bestuurslid wordt Henk Hulleman,
25 jaar jong. Op de volgende ledenvergadering
kunt u nader met hem kennismaken. Op zaterdag 6 december kon hij gelijk aan de slag op
de Winterfair op de Kerksingel, waar het CDA
met een kraam aanwezig was.
Elsbeth, bedankt voor alles in de afgelopen
jaren en we hopen je nog vaak tegen te komen
op een ledenvergadering of een campagneactiviteit.
Anja Steenbergen
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ALGEMENE LEDENVERGADERING MET
MONA KEIJZER
In onze eerstvolgende algemene ledenvergadering hopen wij als gast Tweede Kamerlid
Mona Keijzer te mogen ontvangen. Dit zal
gaan gebeuren op maandag 2 februari 2015.
Nadere details volgen later. Noteer de datum
vast in uw agenda!
FACEBOOK

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan op zijn
of haar vrije zaterdag heeft willen bijdragen.

Zoals jullie eerder in deze nieuwsbrief gelezen
hebben had Victor Mijnders het in zijn stukje
over het opzetten van een facebookpagina. Op
dit moment zijn we hier druk mee bezig en
ondertussen staat de facebookpagina al online. Bij deze willen wij jullie allemaal hartelijk
uitnodigen om de facebookpagina te ‘liken’, te
delen en te volgen. Zo kunnen we iedereen op
de hoogte houden van de actualiteit en aankomende evenementen (zoals de komende
ALV met Mona Keijzer!).

COLOFON

De link naar de facebookpagina
is www.facebook.com/CDARidderkerk.

Voorzitter: Kees Stolk, Govert Flinckstraat 13, 2981
CJ, tel. 420339, f2hca.stolk@hetnet.nl

WINTERFAIR 2014 OP DE KERKSINGEL

Vicevoorzitter: Mathijs Remijn, Erasmuslaan 25,
2984 XH, mathijsremijn@gmail.com , tel. 0629084367

Op zaterdag 6 december jl. werd de jaarlijkse
Winterfair gehouden rond de Singelkerk. Ook
het CDA Ridderkerk was daar (weer) met een
kraam te vinden.

Secretaris: Anja Steenbergen, Koninginneweg 101,
2982 AJ, anna.steenbergen@tele2.nl, tel. 0624482236
Penningmeester: Arie de Klerk, Kievitsweg 83, 2983
AD, tel. 424151, a.deklerk@zonnet.nl; IBANrekeningnr. NL05 RABO 0171787935 RabobankRidderkerk-Midden IJsselmonde
Fractievoorzitter: Leen Kruithof, Bliek 37, 2986 SB,
tel. 434 263, leenkruithof@upcmail.nl
Redactie Nieuwsbrief: Anja Steenbergen, Koninginneweg 101, 2982 AJ, anna.steenbergen@tele2.nl,
tel. 06-24482236

Het was gezellig druk, er werden goede gesprekken gevoerd en de (gratis) erwtensoep
vond gretig aftrek. En wat hadden we fantastisch weer.
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Klankbordgroep: Leen Kruithof, Bliek 37, 2986 SB,
tel. 434 263, leenkruithof@upcmail.nl
HET BESTUUR EN DE FRACTIE WENSEN U
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN MOOI 2015
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