
Als CDA-lid kun je je actief inzetten voor 
een land waar we het samen goed hebben.
Maar zie het lidmaatschap als een uitgebreid 
buffet. Er zijn talloze mogelijkheden, maar 
de keuze is geheel aan jou hoe je het invult.

EXCLUSIEF VOOR 
NIEUWE LEDEN: 

unieke online meet &
greet met een van 

onze bewindspersonen 
of Kamerleden

  ieder mens telt

  het veilig is

  betaalbare woningen zijn voor iedereen

  je kunt studeren zonder hoge studieschuld

   je goede zorg krijgt

   welvaart en welzijn in balans zijn

   we aan de slag gaan voor de
 volgende generatie

  beslis en praat je mee 

 ontvang je up-to-           
 date-informatie 

  vergroot je jouw  
 netwerk 

  neem je deel aan  
 gratis (online) events

  ontvang je het 
 ledentijdschrift

  kun je uitstekende 
 opleidingen volgen 

  maak je nieuwe 
 vrienden

BOUW JIJ MEE AAN EEN LAND WAAR:ALS LID

WIJ BOUWEN AAN
EEN LAND WAAR WE HET

SAMEN GOED HEBBEN



‘Je kiest niet alleen voor solidariteit, duurzaamheid of 
rentmeesterschap. Bij het CDA kies je voor het totaalpakket. 
Daarnaast maken ze bij het CDA weloverwogen keuzes en 

leggen ze uit waarom ze een bepaald beleid doen. Zo zie ik 
ons land het liefst bestuurd worden.’

‘De christelijke waarden en normen zijn erg belangrijk voor 
mij. Het feit dat ieder mens telt. Het CDA is echt een partij 
voor iedereen. Dat ik MBO-geschoold ben, mag niet betekenen 

dat ik daardoor minder kansen heb. Het CDA geeft mij hierin 
ook het vertrouwen.’

‘Ik voel me thuis bij het CDA en ben politiek actief omdat ik 
wil meedoen en meepraten om mijn leefomgeving nog beter 
te maken dan deze al is. Ik ga altijd uit van het principe: als het 

een ander goed gaat, dan gaat het met mij ook goed. Niet jezelf 
voorop zetten, maar je omgeving. Dat is de kracht van het CDA.’

‘Toen ik klein was, zijn mijn ouders jong overleden. Ik ben 
heel dankbaar dat mijn oom en tante mij toen in huis hebben 
genomen en mij hebben opgevoed. Hierdoor heb ik van jongs 

af aan meegekregen dat we moeten omzien naar elkaar. 
Dat zie ik terug bij het CDA.’

WIJ ZIJN LID, OMDAT...

RENATE WIJMENGA
CDA-LID AMSTERDAM

MARK PURPERHART
CDA-LID ZUTPHEN-WARNSVELD

ANNEMIE CRAENMEHR-HESEN
CDA-LID HORST AAN DE MAAS

JALT DE HAAN
CDA-LID GRONINGEN


