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VAN DE VOORZITTER
Vorig jaar zomer vatte ik het plan om alleen in
24 uur voor het goede doel naar het Biovakantiepark in Arnhem te lopen. Ik vertelde
wat ik van plan was aan anderen die spontaan
reageerden en mee wilden doen. Heel leuk
alleen moest ik toen wel mijn plan om het in 24
uur aan één stuk te doen, loslaten. Dat was
voor de anderen niet haalbaar en zo ontstond
de driedaagse wandeltocht. Dit hield tevens in
dat er ineens heel veel meer geregeld moest
worden zoals overnachtingen en gezamenlijke
trainingswandelingen. Ineens niet alleen meer
met mijzelf rekening houden maar ook met
drie anderen. Een dubbele uitdaging en die
ben ik aangegaan. Het doel was voor ons
vieren helder en we zouden ervoor gaan.
En zo is het ook gegaan, op Hemelvaartsdag
zijn we om 08.00 vanuit Ridderkerk vertrokken.
Tineke Keuzenkamp heeft het startschot
gegeven na een ontbijt bij Burgerzaken en zo
zijn we op pad gegaan. Vier verschillende
mensen met een gezamenlijk doel!

Als lokale politiek zijn we ook met verschillende mensen en op diverse plekken
actief. Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen zijn al
gestart, de vertrouwenscommissie is zorgvuldig aan het werk. Mijn wens is dat we met
verschillende (jonge) mensen op de lijst ons
doel voor de toekomst helder krijgen en
gemotiveerd voor ons dorp aan de slag gaan.
Mijn ervaring is inmiddels dat dit zeker kan
lukken!
Kees Stolk
AFVALSCHEIDING
Een onderwerp waar zowel in Ridderkerk als in
andere gemeenten veel en diepgaand over
gesproken wordt. De migratie naar een nieuwe
vorm van afvalscheiding binnen onze gemeente kost de nodige tijd en inspanning. Er
zal veel moeten worden veranderd bij de uitvoering van het nieuwe proces, maar niet
minder belangrijk is onze aanpassing en
bewustwording. Het is een wederkerig proces,
dat zal moeten leiden tot het uiteindelijk beoogde doel van gedifferentieerd inzamelen van
vele afvalstromen. Kortom: “De vervuiler
betaalt.” Dus hoe beter je afval scheidt, hoe
minder je ervoor zal moeten gaan bijdragen.

Het was mooi om te zien dat tijdens die drie
dagen wandelen er allerlei momenten waren.
Druk pratend en dan weer stille momenten,
samen twee aan twee lopend of alleen en
genoeg aan jezelf hebbend. ’s Avonds gezellig
op het terras en alle zware momenten wel
benoemen en ook snel weer vergeten. We
hadden het toch maar weer gefikst, ruim 36
km, ruim 38 km, ruim 23 km onder een
alsmaar warmer wordende zon.
Zaterdag op weg naar de finish, de laatste
kilometers en dan zie je het einddoel. Wat een
ervaring als je dan als TEAM over die finish
komt. We hebben het gehaald, TROTS!
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We hebben al de nodige artikelen in kranten
kunnen lezen over het Diftar* afvalbeleid Als
bewoners produceren we dagelijks gemiddeld
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1,5 kg afval, van plastic en papierafval tot GFT
en glasafval. Het recyclebare bestanddeel, dat
uiteindelijk het geld zal opleveren. Vervolgens
hebben we een deel afval, waar niet veel meer
mee gedaan kan worden. We noemen het
restafval, afval dat geen enkele toegevoegde
waarde meer vertegenwoordigt. Uiteindelijk
belandt dit deel in de afvalverbrandingsinstallaties, waar het vervolgens wordt vernietigd. Dit is dan ook het laatste stukje afval
dat ons geld kost. Om de kosten zo laag
mogelijk te houden, streven we naar zo min
mogelijk restafval, waarbij deze kosten worden
gedekt uit de opbrengsten van het recyclebare
gedeelte.

Per inwoner produceren we jaarlijks in Ridderkerk 220 kg restafval. Een hoeveelheid, die we
graag de komende jaren willen reduceren tot
maximaal 100 kg per inwoner. Een doelstelling, die niet eenvoudig zal zijn maar zeker niet
onrealistisch. Eigenlijk zijn we in Ridderkerk al
jaren geleden deze weg ingeslagen. We
hebben al verschillende afvalbakken in de tuin
staan. De plastic zakken met plastic afval. De
glasbakken in de wijk en het papier, dat door
verenigingen eens per maand thuis voor de
deur wordt opgehaald. Maar uiteindelijk kan
het nog beter….!
Om een nog efficiëntere afvalscheiding te
kunnen bereiken, zal er de komende tijd in
Ridderkerk een nieuw plan worden uitgerold.
Zo zullen o.a. door heel Ridderkerk extra
ondergrondse afvalcontainers worden bijgeplaatst, die bestemd zijn voor ons restafval.
Alle containers worden geprogrammeerd op
klepbeweging.
De jaarlijkse afvalheffing zal worden verlaagd
en we gaan in de toekomst betalen per, zo te
noemen, klepbeweging. Dus hoe minder klepbewegingen je maakt, hoe minder je dus zal
betalen. Door goed te sorteren en zo weinig
mogelijk restafval aan te leveren, zal men
uiteindelijk geld kunnen besparen. Het is
echter wel van belang, dat de kosten van de
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klepbeweging zo laag mogelijk blijven. Op dit
moment denkt men aan een tarief van € 1.00
per handeling. Wij vinden het van belang, dat
deze kosten zo laag mogelijk zullen blijven en
kostenverhogingen zich beperken tot het
niveau van inflatiecorrecties. Onaanvaardbare
tarieven kunnen zo maar leiden tot toename
van zwerfafval binnen onze gemeente. Dit is
iets wat we pertinent niet willen.
Om bewoners nog meer aan te moedigen zo
efficiënt mogelijk in te zamelen, was ons
voorstel, om klepbewegingen tot het streefgetal van 100 kg gratis aan te bieden en boven
dit gewicht uiteindelijk een kostenbijdrage in te
voeren. Tevens hebben wij kritisch gekeken
naar de kosten voor huishoudens met een
beperkt budget. Ook gezinnen met baby’s en
even zo belangrijk ouderen, die dagelijks incontinentiemateriaal gebruiken. Zij zijn de
groepen, die intensiever gebruik maken van de
container voor restafval. Wij zijn van mening,
dat deze groepen, door het nieuwe systeem
niet extra financieel belast mogen worden en
daarvoor een vergoeding in het vooruitzicht
moet worden gesteld.
Helaas komt er ook een einde aan het ophalen
van het oud papier door de verenigingen. Om
een zo hoog mogelijk rendement te kunnen
behalen, heeft de gemeente gekozen, om de
uitvoering van het ophalen van oud papier in
eigen regie te nemen.

Bewoners van grondgebonden woningen
krijgen straks een papiercontainer, die iedere
14 dagen zal worden geleegd. Wij vinden het
jammer dat na vele jaren, het initiatief, dat nu
nog bij de verenigingen ligt, naar de gemeente
wordt overgebracht. Veel verenigingen hebben
met de huidige taakstelling een substantieel
bedrag voor hun vereniging of instelling
kunnen genereren. Wel zijn wij verheugd met
de toezegging, dat de komende jaren deze
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middelen gereserveerd blijven voor Ridderkerkse verenigingen en instellingen. Doordat
de ophaalservice van de verenigingen komt te
vervallen, wordt nog wel nagedacht over een
alternatieve taakstelling als tegenprestatie.

Uiteindelijk zijn wij met elkaar verantwoordelijk
voor ons milieu. Verminderde aanwending van
nieuwe grondstoffen en hergebruik van afvalstoffen is goed voor ons milieu en een extra
impuls voor onze circulaire maatschappij.
* Diftar = Gedifferentieerd tarief
Dick Breeman
DAG VAN DE AFDELING 13 MEI 2017

Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen,
we maken als CDA'ers immers deel uit van
een goed georganiseerde landelijke partij.
Vanuit die landelijke partij werd op 13 mei een
Dag van de afdeling georganiseerd in Ede,
waar de gemeenteraadsverkiezingen van 21
maart centraal stonden en waar we samen met
vertegenwoordigers van plaatselijke afdelingen
uit heel Nederland ons konden buigen over de
vraag: hoe pak je dat nu aan, die gemeenteraadsverkiezingen van 2018?
We hebben ons als Ridderkerks werkgroepje
uiteraard ingeschreven voor de diverse
lezingen en workshops en zo togen Els
Berkhout, Arie de Klerk en Ton Hulshoff die
zaterdagmorgen vroeg gezamenlijk in de Ford
Focus van Arie welgemoed op weg naar de
gebouwen van de Christelijke Hoge Hogeschool in Ede (CHE). Daar hebben we geen
spijt van gehad: het was uitermate goed
georganiseerd, gezellig (CDA'ers onder elkaar)
en bovenal leerzaam en inderdaad: tijdens de
toespraak van fractievoorzitter Buma bleek dat
de man inderdaad beschikt over humor.

De tijd gaat snel, de landelijke verkiezingen
liggen nog vers in het geheugen, de formatie is
in Den Haag nog in volle gang, maar inmiddels
is het al weer de hoogste tijd om ons te buigen
over de komende verkiezing voor de gemeenteraad die staat gepland voor 21 maart 2018,
binnen een jaar dus. In Ridderkerk hebben we
tijdens de vorige ledenvergadering daarover al
met elkaar gebrainstormd en is er inmiddels
een werkgroepje gevormd om te komen tot het
schrijven van een verkiezingsprogramma. Dat
werkgroepje bestaat uit Emma- Licia Havenaar, Els Berkhout, Arie de Klerk, Gerard
Mijnders en Ton Hulshoff. Als werkgroep zijn
we inmiddels enthousiast aan de slag gegaan
en hebben we onderling van gedachte gewisseld, de horloges gelijk gezet en zijn de
contouren van een plan van aanpak voor ons
als werkgroepje een beetje zichtbaar.
Het CDA heeft een paar speerpunten: waarden
en traditie(1), familie en gezin (2), eerlijke
economie(3), zorg voor elkaar (4) en sterke
samenleving (5). Die uitgangspunten, daar
gaan we voor en daar houden we aan vast.
Maar er is meer.
De uitslag voor de Kamerverkiezingen was
voor het CDA gunstig: immers we gingen van
11 naar 19 zetels. Gebleken is dat er in
Nederland nog altijd een trouwe kern is die
altijd op het CDA zal stemmen, van huis uit, al
of niet vanuit een kerkelijke gebondenheid. Dat
zou ongeveer neerkomen op elf zetels, de
winst zat dus in een groep kiezers die zich
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voelden aangesproken door het CDA en
daarom op het CDA hebben gestemd.

verkiezingsprogramma, we moeten er voor
waken dat we niet opeens iets heel anders
gaan beweren, dat zou de geloofwaardigheid
niet ten goede komen.
Kortom: huiswerk genoeg voor ons, en wellicht
ook voor u die dit leest. Suggesties? Aanvullingen? Speerpunten? Onzin gelezen? We
horen het graag. Het schrijven van een
programma is een te ernstige zaak om alleen
aan een werkgroepje over te laten! Dus.......

Dat is plaatselijk ook zo. We hebben ook in
Ridderkerk een groep trouwe leden en kiezers.
Die leden en die kiezers moeten we koesteren
en zorgen dat ze zich blijvend met ons
verbonden weten. Daarnaast moeten we proberen om ook een grotere groep kiezers aan te
spreken.
Hoe bereiken we nu dat mensen zich
aangesproken voelen en gaan overwegen om
hun stem aan het CDA te geven? Daar zit de
uitdaging en over die uitdaging gingen de
workshops voor een groot deel.
Het is belangrijk dat we leren luisteren naar
wat de mensen in Ridderkerk bezig houdt. Is
dat de zorg, het gevoel van veiligheid, de
leefbaarheid in de buurt, het openbaar vervoer,
het onderwijsaanbod, sportvoorzieningen, om
zomaar wat te noemen?
De uitdaging zit er voor ons in om die thema's
met de mensen te delen en om daar samen
met de mensen te zoeken naar een oplossing.
Voor ons, als CDA, geldt dan dat die oplossing
getoetst moet kunnen worden aan die uitgangspunten van het CDA, het begrip rentmeesterschap moet ten allen tijde herkenbaar
blijven.

Ton Hulshoff, verslaggever van dienst op 13
mei.
EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Joost Stolk. Ik ben 18 jaar en
woon bij mijn ouders thuis. Ik heb ook nog een
grote broer en zus.. Mijn taak is om de website
en facebook bij te houden. Ik werk graag met
de computer en doe zo ook werkervaring op.
Het is fijn om op deze manier ook maatschappelijk betrokken te zijn en je ontmoet weer
nieuwe mensen. Daarnaast ben ik ook erg
geïnteresseerd in politiek. Mijn hobby’s zijn
lezen, hockey en gamen. Verder houd ik ook
verschillende nieuwssites bij om op de hoogte
te blijven. Ik vind het leuk om op deze manier
mijn steentje bij te dragen.
Joost Stolk
TOEKOMSTVISIE ACCOMMODATIES

We hebben het advies gekregen om bij het
schrijven van ons programma dicht bij ons zelf
te blijven. We gaan uit van onze eigen droom
voor een rechtvaardige samenleving en
denken bij het schrijven niet al vast aan het
compromis dat we eventueel moeten sluiten bij
het vormen van een college.
Voor de vorige verkiezing was er ook een goed
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In april 2016 stelde de gemeenteraad het
Integraal Accommodatieplan Ridderkerk (IAP)
vast. Doel van het IAP is zorgen voor
optimalisatie van het maatschappelijk vastgoed
van de gemeente Ridderkerk. Door voldoende
en kwalitatief goede accommodaties aan te
bieden, de accommodaties evenwichtig te
spreiden over de gemeente en een
verantwoorde besteding van de middelen. Het
IAP geeft ook richting aan de algemene lijn
voor de uitwerking van de diverse scenario’s
uit het IAP.
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Toekomstvisie accommodaties Bolnes

De sloop van de Beverbol in Bolnes en de
bouw van een nieuwe sporthal op Sportpark
Reijerpark zijn onderwerpen uit het IAP, die
nauw met elkaar samenhangen. De ‘Toekomstvisie accommodaties Bolnes’ zorgt ervoor dat maatschappelijke organisaties,
verenigingen en stichtingen, die nu in Bolnes
gehuisvest zijn, een toekomstbestendige plek
hebben voor hun activiteiten. De voorgenomen
sloop van de Beverbol heeft veel losgemaakt
bij de huidige gebruikers van de Beverbol.
Samen met hen is gezocht naar passende
oplossingen voor de toekomst. De toekomstvisie neemt hun onzekerheid weg.

locatie is opgenomen in de concept-omgevingsvisie Ridderkerk.
Nieuwe sporthal op Sportpark Reijerpark
Scholieren van het Maximacollege, Gemini
College en Farelcollege gebruiken De
Beverbol voor hun gymnastiekonderwijs en
komen op de fiets naar deze accommodatie. In
de directe omgeving van de scholen is nu
onvoldoende mogelijkheid om te sporten. In
december 2016 heeft de gemeenteraad een
besluit genomen over de bouw van de nieuwe
sporthal op Sportpark Reijerpark. Dit lost het
accommodatievraagstuk van korfbalvereniging
KCR op. Binnen- en buitensport kunnen hier
gecombineerd worden. Maar de nieuwe
sporthal biedt ook ruimte aan de scholen om
dichtbij te kunnen sporten.
Tineke Keuzenkamp
PROFESSOR STEENKAMPDEBAT

Naast het Wijk Voorzieningen Centrum (WVC)
zijn ook andere locaties in Bolnes geschikt
voor het organiseren van activiteiten en ontmoeting. Zoals de kerken aan de Pretorius-straat, buurthuis de Klinker en de accommodaties van de sportverenigingen op Sportpark
Bolnes. Maar ook de basisscholen De
Bosweide en De Fontein die momenteel verbouwd worden en de gymzaal die daarbij komt.
Onlangs was het CDA professor Steenkamp
debattoernooi. Het was een schitterende dag
waarbij 16 teams zich van hun beste kant lieten zien.
Het team van Johan Rob en Henk-Joseph
Hulleman won de CDA-Gedachtegoed prijs!
Volgende keer misschien wel de beste debaters maar het CDA-gedachtegoed zit sowieso
in hun bloed
BESTEMMINGSPLAN CENTRUM RIDDERKERK
Na herhuisvesting van de gebruikers van de
Beverbol op andere locaties kan de Beverbol
gesloopt worden. Dit levert een kostenbesparing op in het groot onderhoud, maar
zorgt op termijn voor opbrengsten vanwege de
kansen op een gebiedsontwikkeling. Deze
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Het bestemmingsplangebied volgt grotendeels
de begrenzing van de beheersverordening
Ridderkerk Centrum. Daarnaast is de noordoostelijke hoek van het Koningsplein, nu gelegen binnen het bestemmingsplan Centrum
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noordoost, meegenomen. Dit betekent globaal
dat het plangebied wordt begrensd door het
Koningsplein, de Blaak en de Rembrandtweg
in het noorden. Aan de westzijde grenst het
plangebied aan de Frans Halsstraat. In het
zuiden en oosten wordt de begrenzing tot slot
gevormd door de Geerlaan, de Verlengde
Kerkweg, de bebouwing ten zuiden van de Sint
Jorisstraat en de Ringdijk.

Het centrumgebied van Ridderkerk kent een
divers aanbod aan voorzieningen. Naast
winkels en horeca zijn er diverse maatschappelijke voorzieningen en andere dienstverlenende functies aanwezig. Behoud en
versterking van deze voorzieningen is belangrijk om ook in de toekomst een levendig
centrum met voldoende aanbod te garanderen.
Ook moet het centrum een prettige plek blijven
om te wonen en te verblijven. De regels in de
nu geldende beheersverordening Ridderkerk
Centrum zijn niet gebaseerd op actueel beleid.
Daarom was het wenselijk een nieuw
bestemmingsplan op te stellen.
Het nieuwe bestemmingsplan sluit aan bij de
resultaten van het Wijkontwikkelingsprogramma Centrum Ridderkerk, de Toekomstvisie
Detailhandel Ridderkerk en de Cultuurhistorische Waardenkaart Centrum Ridderkerk. Het
bestemmingsplan wordt daarnaast digitaal
raadpleegbaar voor zowel inwoners, bedrijven,
belanghebbenden als gemeentelijke medewerkers.
Het CDA is blij met dit bestemmingsplan. Het
raadsvoorstel is aangenomen. Een motie van
D66/GL en de VVD om winkels op zon- en
feestdagen open te stellen is met ruime
meerderheid afgewezen.
Leen Kruithof

STICHTING PRESENT
Als CDA leden zijn we natuurlijk vanuit ons
Christen Democratisch Gedachtengoed een
groot voorstander van vrijwilligerswerk. Waar
we kunnen
proberen we vrijwilligers te
steunen en we zetten als partij ook regelmatig
de vrijwilligers in het zonnetje. Allemaal leuk en
aardig, maar het werd tijd dat we als fractie zelf
ook eens aan de bak gingen. Stichting Present
Ridderkerk heeft aan het einde van 2016 een
bezoek gebracht aan onze fractie en toen een
presentatie gegeven over wat Stichting
Present inhoudt. Stichting Present probeert
(meestal eenmalig) vrijwilligers te linken aan
gezinnen die hulp kunnen gebruiken. Denk
hierbij aan het opknappen van het huis, de tuin
of het leeghalen van complete kamers. Als
fractie hebben we toen besloten om ons aan te
melden om een dag vrijwilligerswerk te doen.
Op 18 maart 2017 mochten we een gezin in de
wijk Drievliet helpen met het op orde brengen
van de tuin en de schuur. Al bijna 8 jaar lang
had dit gezin rommel niet weggegooid en
hierdoor was de schuur en een deel van de
tuin overvol geraakt met fietsen, papier, glas,
tuinmeubelen, tassen, kleding enz... Met hulp
van de vader en twee kinderen van het gezin
hebben we uiteindelijk de tuin en de schuur
leeg gekregen en hebben we daarnaast de
voortuin een opknapbeurt kunnen geven. Met
het busje van Veli Bilik zijn we uiteindelijk 5
keer naar de vuilnis op en neer gereden om
het afval weg te brengen.

Mooi was het om te zien dat het gezin zeer blij
was met het behaalde resultaat en daar draait
het uiteindelijk om bij vrijwilligerswerk. Als
fractie hebben we het gezin één dag geholpen,
maar Present en andere organisaties blijven
het gezin verder ondersteunen om ze verder
op weg te helpen. Stichting Present is altijd op
zoek naar nieuwe vrijwilligers en ze kunnen uw
en jou hulp daar zeker bij gebruiken
Victor Mijnders
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WERKBEZOEK AAN EXCELSIOR

sors / donateurs en subsidiegeld kan de vereniging haar begroting net sluitend maken. Op
ons advies heeft de voozitter van Excelsior
tijdens de commissievergadering gebruik gemaakt van het recht tot inspreken. Daar heeft
zij de positieve ervaring van het proces uitgesproken, maar ook de angst voor hoge huurlasten in de toekomst. Het moet financieel
haalbaar blijven om een toegankelijke muziek
vereniging te zijn. Bij een financieel hoog
lidmaatschap is de kans groot dat leden
afhaken in de toekomst.
Als fractie hebben wij tijdens de behandeling
wederom de woorden uitgesproken “een
spiegel voor een spiegel" en heeft de
wethouder toegezegd dit in de gaten te
houden en samen met verenigingen te zoeken
naar een passen-de oplossing.
Het gesprek met het bestuur van Excelsior was
goed en open en we bespraken zaken die ons
als CDA’er aan het hart gaan. Wij zijn solidair
met verenigingen die een positieve bijdrage
leveren aan de wijk.
Na afloop van de vergadering hebben wij
natuurlijk ook nog even genoten van het
oefenspel.
Els Berkhout en Henk-Joseph Hulleman
INTERNATIONALE VROUWENDAG 8-3-2017

Op 5 mei gingen wij op bezoek bij muziekvereniging Excelsior te Bolnes. Dit werd door
de vereniging als heel prettig beschouwd, dat
een politieke partij de tijd neemt om te luisteren
naar de zorgen van de vereniging en daarover
verder wil praten; dat hadden ze nog niet
eerder meegemaakt.
Na een voorstelrondje hebben we uitgebreid
gesproken over de zorgen die heersen bij de
vereniging. Het pand waar de vereniging nu
zetelt voldoet niet meer aan de eisen en
daardoor is ze gedwongen ergens anders te
huisvesten. In samenspraak met de gemeente
Ridderkerk is er al heel goed nagedacht over
wat de vereniging kan doen voor de toekomstige huisvestiging.
Ondanks de goede afspraken met de
gemeente blijven deze zaken de vereniging
zorgen baren want ondanks de actieve inzet
van de vrijwilligers en de inkomsten vanuit
jaarlijkse oliebollen-/ appelflappenactie / spon-
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De naam zegt het al: internationale vrouwen,
vrouwen met verschillende achtergronden,
verschillende culturen, maar allemaal vrouw.
Deze dag staat elk jaar in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van alle
vrouwen ter wereld.

Een goed initiatief om volgend jaar te herhalen.
Emma-Licia Havenaar

Na lange tijd kunnen we eindelijk weer eens
melding doen van nieuwe leden. Extra
verheugend is het feit dat daar ook enkele
jonge mensen bij zijn, goed voor de toekomst.
Wij heten Milan Buiter, Emma-Licia Havenaar,
Erwin Berkhout, Nelleke van Duin, Joost Stolk
en Ton Overheid van harte welkom. Wij hopen
natuurlijk hen vaak bij de ledenvergaderingen
of andere activiteiten te mogen begroeten.
In Ridderkerk is er een ontmoetingsplek gekozen door dames van een burgerinitiatief om
hier met vele Ridderkerkse dames samen te
komen. De dames konden kiezen of zij entreekosten betaalden of een lekkere zelfgemaakte
maaltijd/snack meebrachten. Door dit zo te
organiseren stonden er vele smakelijke lekkernijen op tafel. Zo waren er Surinaamse bara’s,
Turkse baklava en Nederlandse poffertjes en
nog vele andere gerechten. Er waren ook verschillende dingen te doen, zoals dansen op de
muziek van een DJ, de huid laten versieren
met vrolijke henna tekeningen en shoppen
voor de leukste kledingstukken uit de Ridderkerkse modewereld.

COLOFON
Voorzitter: Kees Stolk, Govert Flinckstraat 13,
2981 CJ, tel. 420339, f2hca.stolk@hetnet.nl
Vicevoorzitter: Mathijs Remijn, Erasmuslaan
25, 2984 XH, mathijsremijn@gmail.com , tel.
06-15013895
Secretaris: Anja Steenbergen, Willem Dreesstraat 48, 2982 XT,
anna.steenbergen@tele2.nl, tel. 06-24482236
Penningmeester: Arie de Klerk, Kievitsweg 83,
2983 AD, tel. 424151, a.deklerk@zonnet.nl;
IBAN-rekeningnr. NL05 RABO 0171787935
Rabobank-Ridderkerk-Midden IJsselmonde

Hiernaast was er genoeg gelegenheid en ruimte om het gesprek aan te gaan met de andere
dames aanwezig op de Internationale vrouwendag.
Met het gedachtengoed van het CDA in het
achterhoofd nemend, de solidariteit tussen alle
bezoekers was goed te merken. Niemand was
er voor zichzelf, maar iedereen was er om met
elkaar te zijn. Jong, oud, dik, dun, elke vrouw
werd geaccepteerd om wie ze is. We hebben
genoten.
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