
  Nieuw initiatief: “Op de koffie bij…” !  
 
Gaat u mee op de koffie bij…  De Slimste Woning van Nederland? 
 
Een nieuw initiatief: “Op de koffie bij...” 
Het CDA Son en Breugel start dit jaar met een nieuw initiatief “Op de koffie bij…”. 
Hierbij brengen wij een bezoek aan een organisatie, instelling, project of vereniging om op 
die manier meer te horen over waar zij mee bezig zijn. 
Voor onze bestuurders en volksvertegenwoordigers is het bij hun politieke werk namelijk 
belangrijk om te weten wat er leeft en speelt in Son en Breugel. Maar ook daar buiten.  
Deze bijeenkomsten staan niet alleen open voor leden maar juist voor iedereen. Dus 
misschien bent u zelf dicht bij een project betrokken, bent u buurtbewoner van een 
organisatie, bent u vrijwilliger bij een vereniging, op een ander vlak actief of gewoon 
geïnteresseerd in het onderwerp. Iedereen is welkom!  
 
Gaat u mee? 
Voor onze eerste “Op de koffie bij…” hebben wij de Slimste Woning van Nederland 
uitgekozen. Deze staat op dit moment in Eindhoven. In deze demonstratiewoning laat men 
verschillende mogelijke technische oplossingen zien om zo lang mogelijk comfortabel, veilig 
en plezierig thuis te kunnen wonen.  
Het CDA Son en Breugel nodigt u graag uit voor een bezoek aan deze demonstratiewoning in 
Eindhoven op woensdag 15 februari 2012. Vertrek is om 19.00 uur vanuit Son en Breugel 
waar we om 22.30 uur weer terug zullen zijn. Voor vervoer wordt gezorgd.  De avond start 
met een inleiding en een demonstratie. Daarna vindt een rondleiding plaats en aansluitend is 
er gelegenheid tot het stellen van vragen een discussie. Er zijn geen kosten verbonden aan dit 
programma. Aanmelden kan via albertvink@cdasonenbreugel.nl of via Judith Keijzers-
Verschelling telefoonnummer 0499-323954. 
 
Uw organisatie in “Op de koffie bij…”? 
Lijkt het u leuk dat wij ook uw organisatie, instelling, project of vereniging bezoeken? Dat 
kan! Laat het ons weten via albertvink@cdasonenbreugel.nl of via 0499-323954. 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Keijzers-Verschelling, voorzitter 
CDA Son en Breugel, op telefoonnummer 0499-323954 of 06-16451336. 
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