
                                  
 

           CDA SENIOREN IN DE PROVINCIE GRONINGEN 
 
   NIEUWSBRIEF  MAART 2021 
 
 WE BLIJVEN ONS MET NIEUWE ENERGIE INZETTEN VOOR DE OUDEREN    
 
Natuurlijk zijn we samen met U teleurgesteld over deze verkiezingsuitslag. Het had 
beter gemoeten en anders, maar het is zo het is en met vijftien zetels doet het CDA er 
nog toe! Jammer ook dat onze tweede man Pieter Omtzigt, die samen met Renske 
Leijten van de SP duizenden gedupeerden heeft geholpen om hen uit de problemen 
te helpen in de kinderopvangtoeslagaffaire, was uitgeblust en rust moet nemen. In zijn 
boek “Een nieuw sociaal contract,” leest U alles over macht en tegenmacht. Onze 
rijzende ster Anne Kuik stond op plaats drie en zet zich met verve in voor een betere 
positie van kwetsbare vrouwen. Via ons bestuurslid Bé Bronsema hebben we de CDA-
leiding aangegeven wat voor ons CDA-senioren belangrijk is en ook wat we gemist 
hebben in de campagne. Het was natuurlijk geen gewone campagne. Corona maakte 
dat alles op afstand werd gezet. Hugo de Jonge als coördinerend minister kreeg veel 
kritiek te verduren, veel ondernemers die in problemen kwamen en ondersteuning 
nodig hadden en nog steeds hebben. Maar we laten ons niet uit het veld slaan en 
blijven ons inzetten voor de ouderen in onze samenleving en wij vooral ook in de 
provincie Groningen, samen met onze provinciale CDA-bestuurders en het CDJA. 
 
Het bestuur van CDA-senioren Groningen heeft intussen haar bestuur versterkt, maar 
zag ook dat haar voorzitter Gineke Keizer een ongeval overkwam waarbij ze haar 
schouder brak en nog steeds herstellende is. Wij wensen haar natuurlijk een goed 
algeheel herstel toe! Tonnie Posma-Jung (Groningen), Anja Bottema (Groningen) en 
Ulfert Molenhuis (Groningen) zijn de nieuwkomers. We hopen als bestuur binnenkort 
nieuwe lijnen uit te zetten, waarbij de wensen van onze leden in samenhang met het 
partijprogramma van ons CDA natuurlijk leidend zijn. Ook willen we graag de website 
actualiseren en vooral ook actueel houden. Uw wensen en verlangens kunt u altijd 
kwijt bij onze secretafris Hans Smits 06 11471984 of per email 
hanssmits46@gmail.com Maak er gebruik van! 
 
Onderwerpen als kortingen op pensioenen, het waardevast houden van de AOW, de 
woonlasten en het woongenot voor ouderen, het betaalbaar houden van de 
zorgkosten, zijn natuurlijk voor ons belangrijke aandachtspunten. Maar ook over het 
ontwikkelen van betaalbare woongemeenschappen(hofjes) voor ouderen willen we 
graag met U in gesprek. We horen graag van U! Nu doorpakken! 
 
Bestuur CDA Senioren in de provincie Groningen, 
Hans Smits, secretaris.    
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