
 
 

CDA De Fryske Marren 

Vertrouwd en Dichtbij 

PROGRAMMA CDA HUIS 
 

 
ZATERDAG 10 maart 2018 11:00 uur 

Midstraat 86 Joure 
 

OPENING VAN HET CDA HUIS 
door gedeputeerde Sander de Rouwe 

en de hele dag Springkussen 
 

 
DINDAG 13  & 20 maart 2018 

14:00 – 15:00 uur 
 

WORKSHOP GEMEENTE POLITIEK 
door Lucienne Boelsma 

 
Wat is de invloed van gemeente politiek eigenlijk op uw dagelijks leven. Welke beslissingen worden in de 

gemeenteraad genomen, waar u mee te maken heeft of krijgt. Wie nemen daar dan eigenlijk de 
beslissingen en wat is de rol van de wethouders en de burgemeester.  

 
Allemaal vragen waar u antwoord op kunt krijgen tijdens de workshop. 

 

 
WOENSDAG 14  maart 2018 

15:00 – 17:00 uur 
 

“EEN GEZELLIGE MIDDAG” 
 

Een paar uurtjes niet zwaar politiek inhoudelijk –al is een gesprek over politieke onderwerpen natuurlijk 
wel gewoon mogelijk. We denken meer aan gezelligheid en ontmoeting. Met elkaar rond de tafel; een 

kaartje leggen, mens-erger-je-niet spelen, een handwerkje breien of haken en natuurlijk sjoelen.  
Kopje koffie of thee erbij en een lekker stukje appèltaart 

 
 

 
DONDERDAG 15 maart 2018 

14:30 – 16:00 uur 
 

Themagesprek  
“VITALE GEMEENTE” 

 
Na een korte inleiding door Gerard Backx, CEO HZPC kunt u met elkaar en met kandidaat- CDA raadslid 

Henk Alderse Baas in gesprek gaan naar aanleiding van enkele stellingen op dit onderwerp.  
 

 
VRIJDAG 16 maart 2018 

14:30 – 16:00 uur 
 

Themagesprek 
“ZORG, MANTELZORG EN VRIJWILLIGERS” 

 
Na een korte inleiding door de heer John van Arnhem, directeur Hof en Hiem, kunt u met elkaar en met 

kandidaat-CDA raadslid Ria Derks in gesprek naar aanleiding van enkele stellingen op dit onderwerp   



 
 

CDA De Fryske Marren 

Vertrouwd en Dichtbij 

Dit is er bovendien te doen en te beleven in het CDA huis. 

 
In het CDA huis staat een ideeënboom. Die is nu nog helemaal kaal en winters. Bezoekers hebben de 

gelegenheid om de boom te vullen met ideeënblaadjes. 
 

“Waar moet de gemeente in de komende vier jaar in ieder geval aandacht aan besteden en welke 
ideeën  geeft u de CDA raadsleden mee?” 

 
U kunt uw ideeën opschrijven en inleveren. Samen vullen we de boom. 

 

 
In het CDA huis staat een grote groene vaas met veelkleurige ballen. Deze ballen staan symbool voor alle 

onderwerpen en beleidsterreinen waar CDA raadsleden zich in de komende vier jaar mee bezig gaan 
houden. 

 
“Hoeveel veelkleurige ballen zitten in de vaas?” 

 
U kunt het formulier invullen en inleveren in het CDA huis. Wie weet wint u een heerlijke Appèltaart. 

 

 
In het CDA huis is permanent een kleine dame aanwezig. 

Van deze dame mag de naam geraden worden. 
Deze naam is bij maar een persoon (de maker van de pop)bekend en in een gesloten enveloppe bij de 

kleine dame meegeleverd. 
 

“Raad de naam van de kleine dame.” 
 

U kunt het formulier invullen en inleveren in het CDA huis. De pop is de prijs en gaat bij meerdere correcte 
antwoorden verloot worden onder de winnaars. 

 

 
“De oksel van Joure” 

Een vreselijke naam voor een prominente plek tussen de snelwegen van het nieuwe verkeersplein. 
 

“Wat moet de gemeente ontwikkelen op deze plek?” 
 

Uw suggesties kunt u invullen op het formulier en inleveren in het CDA huis. 
 

 
Voor kinderen, die met hun ouders meekomen naar het CDA huis hebben we een leuke kleurplaat. 
Deze kan in het huis aan de grote tafel gekleurd worden en als hij klaar is, dan hangen we hem op. 

 
De kleurplaat kan ook mee naar huis en thuis mooi gekleurd worden. Dan kom je later gewoon nog een 

keer met je ouders mee en lever je hem dan in. 
 

 
 
Het CDA huis is vanaf 10 maart t/m 21 maart 2018 geopend op 
dinsdag, woensdag en donderdag  13:00 – 18:00 uur 
vrijdag      13:00 – 21:00 uur 
zaterdag     10:00 – 17:00 uur 
 
Tijdens de openingstijden kunnen bezoekers in gesprek gaan met aanwezige CDA kandidaten onder het 
genot van een kopje koffie of thee met een stukje appèltaart. 


