
 1 

   
 
UITNODIGING 
Praktische Politieke Philosophie 
 

Datum: Woensdag 7 december 2022 
Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur 

Ontvangst vanaf 19.30 uur  
Locatie: Huize Groenberg, Molenstraat 27 5688 AC Oirschot 
Genodigden: 
Vriendelijk 
Verzoek: 

CDA-ers en belangstellenden 
Gelieve dit door te zenden aan mensen in uw eigen omgeving die zich mogelijk 
door het onderwerp aangesproken voelen of meer in het algemeen, mensen die 
maatschappelijke belangstelling hebben 
Tevoren aanmelden is verplicht. 

Inleiders: Drs. Ing. Jeroen Bruijns, Breda’s wethouder Buitenruimte & Regio 
Dr. Nanny Kuijsters, onderzoeker en docent Fontys Hogeschool 
          bachelor SPECO Sportmarketing en master Strategische Communicatie i.o. 
Inge van Dijk, CDA Tweede Kamer Lid met als belangrijkste portefeuilles 
          Binnenlandse zaken, Digitale zaken, Economische zaken en Klimaat 

 
 
 
 
 
 
Geachte CDAers, geachte belangstellenden, 
 

Op woensdag 7 december organiseert de CDA-Brabant groep Praktische Politieke 
Philosophie een dialoogconferentie over digitale kansen en mogelijkheden als 
politieke partij en digitale democratie. Inleiders zijn Nanny Kuijsters, Jeroen Bruijns, 

en Inge van Dijk. U bent hier van harte welkom. 

 

Belangrijke christelijke waarden zijn compassie en omzien naar elkaar. Wat stellen 
we ons daarbij voor in de toekomst wanneer de samenleving digitaliseert, technolo-
giseert en individualiseert? Samen leren, samen werken, samen ‘spelen’ en gewoon 

even ‘buurten’: steeds meer gebeurt digitaal. Gebruik van sociale media wordt 
toenemend verdrongen door groeps-apps, door digitale gemeenschappen. 

Vrijwilligers en Verenigingen zijn buitengewoon belangrijk in onze samenleving.  
Inge van Dijk startte daarom onlangs VERENIGING.NL Hetgeen van onderop komt, 
hetgeen vrijwilligers doen, willen we als CDA faciliteren en ondersteunen.   

Hoe kunnen we technische mogelijkheden in ieders voordeel benutten: als burger, 
als vrijwilliger, als collega, als clubgenoot of als goede buur? En: waarvoor moeten 
we vooral waakzaam blijven?  

U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te praten en ervaringen te delen. 
 

Nanny Kuijsters promoveerde op virtuele community’s en clubgevoel in de georganiseerde 

sport. Ze bespreekt dit ook vanuit CDA-invalshoek. Jeroen Bruijns praat ons bij over digitale 

democratie, lessen die hij leerde als medewerker bij de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, en hoe hij ICT benut als actief politicus. 

Inge van Dijk, bij eenieder bekend, lanceerde begin oktober Vereniging.NL. 
 
 

Vriendelijke groet, 

Mia Sol, vz PPP 
06 27565443 

 Noord-Brabant

 

Thema: Digitalisering en de VERENIGING.NL 
clubgevoel, participatie en democratie 

 

 

 

 
 

 
 

 

Graag horen we vóór 5 december via 

Elly Lammers pcbjlammers1@gmail.com 

of u aanwezig bent. 

 

september 
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