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Van de redactie.                                                         
 
Het is weer gelukt u een uitgebreid en interessant 
ledencontactblad aan te bieden. Extra gevuld omdat al onze 
CDA-kandidaten voor de komende verkiezing in maart vragen 
moesten beantwoorden waarin zij vertellen wie hun ouders zijn, 
welke plek in Maassluis zij mooi of niet mooi vinden, waar hun 
inspiratie vandaan komt etc. etc. Goed om eens rustig door te 
nemen. Interessant is dat veel van de kandidaten graag wandelt 
langs de Waterweg. Mocht u daar eens in de buurt zijn, dan 
maakt u grote kans een van de kandidaten te kunnen begroeten. 
 
Dit keer ook een bijdrage van 2e Kamerlid Chris van Dam en van 
de voorzitter van CDA Zuid Holland Relus Breeuwsma. Goed om 
ook van die zijde CDA-geluiden te horen. Dank daarvoor. 
 
Verder natuurlijk bijdragen van onze eigen raadsleden en 
natuurlijk (hoe kan het anders) een mooie lange bijdrage van 
bestuursvoorzitter Jaap Poldervaart. Zijn enthousiasme voor de 
club moeten we tenminste belonen met een bezoek aan de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2018. 
 
Elders in dit blad vindt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst. 
U komt toch ook? 
 
Tenslotte 
Ik weet niet hoe u het heeft beleefd, maar ik vond 2017 maar een 
moeilijk jaar. Wereldwijd zoveel verschrikkelijke dingen Niet altijd 
gemakkelijk om positief naar de toekomst te kijken. Wellicht dat 
de boodschap van Kerst kan inspireren om toch met nieuw 
vertrouwen de drempel naar 2018 over te stappen. 
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Ik wens u gezegende kerstdagen en een gelukkig en gezond 
2018. 
 
Frits Zandman 
 

 
 

Wintergezicht op de molen vanaf de Koningin Wilhelminalaan. 
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Van de voorzitter                                                        
 
De kracht van een vitale afdeling 
Is de CDA afdeling Maassluis een vitale en levensvatbare 
afdeling? Die vraag kregen we in het voorjaar voorgelegd vanuit 
onze landelijke en provinciale besturen. Een terechte vraag 
omdat dit echt niet overal (60 afdelingen in ZH) zomaar van 
toepassing is. IJkpunten voor een goede beoordeling en 
positieve uitkomst van die vraag waren o.a. of we in staat zouden 
zijn als aanloop naar de GR2018 een kandidatencommissie, 
verkiezingsprogrammacommissie en een campagnecommissie 
te formeren en natuurlijk een voldoende gevulde verkiezingskas. 
Op die vragen konden we toen een positieve reactie geven maar 
veel moest toen nog wel waar gemaakt worden. Het 
voorbereidingsjaar 2017 loopt nu op zijn eind en alles overziend 
mogen we best tevreden en trots zijn. We hebben een top 
lijsttrekker, een mooie kandidatenlijst (elders in dit blad veel meer 
daarover), een klinkend verkiezingsprogramma en een al stevig 
op stoom liggende campagnecommissie. En door jaarlijks zuinig 
te reserveren een stevig campagnebudget. Maar ook en dat is 
misschien wel het aller belangrijkste, tevreden en enthousiaste 
leden (de vitale afdeling). Denk maar even terug aan al die 
commissieresultaten en de geanimeerde ALV van 25 oktober en 
de reacties die er toen volgden. Dat was geweldig. Maar op die 
vitaliteit, veerkracht, inzet en enthousiasme zal nog veel meer 
een beroep gedaan gaan worden. Dus u bent gewaarschuwd! 
Als bestuur en campagnecommissie rekenen we op u en elkaar. 
Een volgend belangrijk ijkmoment zal zijn de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2018. Het moment voor 
onze kandidaten, leden en gasten het jaar sterk te beginnen. 
Meer daarover elders in het blad. En willen we als CDA zowel 
landelijk, provinciaal als lokaal (Maassluis!) blijven meetellen 
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zullen we ook op gebied van ledenwerving stappen moeten gaan 
zetten en ideeën ontwikkelen. Zie daarvoor ook de bijdrage van 
provinciaal voorzitter Relus Breeuwsma aan dit ledenblad. 
 
Spijkerbed 
Tijdens de ‘verbouwing’ ging de verkoop gewoon door. Onze 
wethouder en raadsleden staan vaak in het oog van de storm (ik 
gebruikte dat beeld meer). Dingen die in de stad niet goed lopen 
komen direct op het bordje van wethouders (ook die goed lopen 
maar krijgen meestal minder aandacht) en raadsleden worden 
geacht op alles in te springen en vooral moeten zorgen dat alles 
steeds veel beter gaat. Ik was getuige van o.a. het vele werk wat 
werd verzet rond de begrotingsbehandeling 2018. Een unanieme 
raad die de begroting, begeleid met flink wat CDA moties, 
goedkeurde was het mooie resultaat. Maassluis best een vitale 
en stabiele stad maar niet zonder heel veel inspanning van onze 
bestuurders. En speciaal op die van ‘ons’ mogen we best trots 
zijn.  
 
Landelijk was er ‘zomaar ineens’ een nieuwe regering. Het zal u 
niet ontgaan zijn. Ook trots op? Nog niet echt natuurlijk, laten ze 
eerst maar eens wat laten zien van die vele plannen. Maar wel 
weer na vier jaar oppositie met een mooie ploeg CDA leden in 
de regering waar we zeker wat van mogen verwachten. En wij 
zijn één van de partijen die niet wegliep voor de verantwoording 
om tot een landsbestuur te komen. En een partij die in de 
plannen herkenbaar sterk heeft ingezet om grote 
maatschappelijke problemen aan te pakken.  
 
Onlangs ontmoete ik minister Hugo de Jonge op een bijeenkomst 
in Rotterdam. Op mijn vraag of het regeringsteam zich voldoende 
bewust was van de grote verantwoording voor het alsmaar groter 
wordende negatieve beeld in de samenleving over politiek en 
gezagdragers gaf hij een klip en klaar antwoord.. Zeker dat leeft 
sterk in de ploeg zei hij en er is maar één optie en dat is volgens 
hem hard werken en doen wat gedaan moet worden zonder 
goedkope en onduidelijke praatjes. Maar ook jullie in de 
afdelingen (midden in de samenleving) kaatste hij terug, kunnen 
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en moeten daar veel aan doen. En daar heeft hij een punt. Ook 
hield hij een sterk pleidooi voor onze unieke positie als 
middenpartij, er zijn voor iedereen. Nu maar hopen dat deze 
regering de gemeenteraadsverkiezingsuitslag voor het CDA 
Maassluis niet ongunstig zal beïnvloeden. Dat is nog geen 
gelopen race denk ik, maar ik ben bereid optimistisch te zijn.  
 
Een paar weken geleden waren we met een leuke groep uit 
Maassluis op het CDA congres in Nijmegen. Daar sprak Sybrand 
Buma ons en de nieuwe regeringsploeg toe “De tijd is voorbij dat 
regeren een doel was. Regeren is een middel. Regeren is geen 
pluche, het is een spijkerbed”. Daar sloeg hij de spijker mee op 
de kop. Iets waar onze Maassluis ‘regeerders’ het vast mee eens 
zullen zijn.  
 
Op weg naar kerst en nieuwjaar 
Dat zijn we, in een wereld waar het gist en borrelt, stormt en 
raast. Soms door natuurrampen of dingen die je overkomen, 
maar ook door (on)menselijk of onbegrijpelijk handelen, bang 
makend soms en verbijsterend. Te groot en te veel om in je 
eentje op te lossen, maar schept wel een dure plicht daar waar 
je kan (samen) een bijdrage aan verbetering te leveren of een 
bezwaar te laten horen. Persoonlijk in je gezin, familie, op school, 
werk of in de buurt. Ook politiek ligt daar dus een enorme 
uitdaging. Veel goede dingen zijn en worden al gedaan. Mooi om 
te ervaren dat zovelen gelukkig daar zich sterk voor willen 
maken. Ook in het CDA met zijn mooie mensen, historie en 
kernwaarden. We zijn op weg, geïnspireerd door een wonderlijke 
geboorte, licht in de duisternis, hoop voor de wereld. En deze 
wereld kan wel een wonder gebruiken.  
Goede kerstdagen en voor het nieuwe jaar alle goeds 
toegewenst. 
 
Jaap Poldervaart  
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Van de fractievoorzitter                                             
 
ALLE MAANDEN 
December is met al zijn versiering een maand waarin donkere 
dagen minder somber zijn. De stad is feestelijk verlicht en het 
bruist van de activiteiten. Van de Sinterklaasintocht tot de 
kerstmarkt, kerstlichtjeswandeling en het kerstnachtzingen. De 
laatste maand van het jaar wordt in Maassluis beleefd en wie wil 
kan ieder weekend genieten en meedoen met activiteiten. Dit kan 
alleen doordat zoveel inwoners en ondernemers zich inzetten en 
betrokken voelen bij hun stad.  
 
December is de maand van Sinterklaas, Kerst en Oudejaarsdag. 
December is ook de maand waarin we vrijwilligers in het zonnetje 
zetten. De gemeente Maassluis heeft met een magische avond 
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in de Koningshof en een vrijwilligersontbijt laten blijken hoezeer 
de inzet van de vele vrijwilligers wordt gewaardeerd. Het past 
mooi bij deze maand, vieren en waarderen. Terugblikken en 
vooruit kijken. 
 
Waar het gaat over vrijwilligers hebben we in Maassluis een 
groot team waar we dankbaar voor mogen zijn. 13.000 inwoners 
doen een vorm van vrijwilligerswerk en maken met elkaar onze 
stad zorgzamer, prettiger en leuker. Vrijwilligerswerk is belangrijk 
en onmisbaar. Tegelijk doen minder jongeren dan ouderen 
vrijwilligerswerk en zorgt dit voor een uitdaging naar de toekomst 
toe. Want de vraag naar vrijwilligers neemt niet af. Dit is een 
spanning waarmee wij hebben geprobeerd rekening te houden 
in ons verkiezingsprogramma. We willen proberen terughoudend 
te zijn om als gemeente meer taken neer te leggen bij 
verenigingen en vrijwilligers. We willen knelpunten waar 
vrijwilligers nu tegenaan lopen in beeld krijgen en hierop actie 
ondernemen. Ook stellen we voor om samen met vrijwilligers 
‘regels te ruimen’, geen overbodige rompslomp meer.  
 
Het ‘regels ruimen’ in ons verkiezingsprogramma is iets dat we 
niet alleen voor vrijwilligers willen. Want niet alleen vrijwilligers 
ervaren de hoeveelheid aan regels als knelpunt. Ook in de zorg 
of waar het gaat om uitkeringen of vergunningen kunnen we met 
elkaar inzetten op minder vragen en formulieren. Dit kan de 
gemeente niet alleen. Ook de beroepsgroepen zelf en de 
landelijke overheid zijn nodig om Nederland echt een land van 
minder procedures en lijstjes te maken.  
 
Landelijk is de coalitie van start, en het ruimen van regels staat 
genoemd in het coalitieakkoord. In Maassluis volgt volgend jaar 
na de verkiezingen, een nieuwe coalitie en een nieuw 
coalitieakkoord. Een akkoord waarin dit punt hopelijk ook is 
opgenomen en waar werk van wordt gemaakt. Niet omdat het 
schrappen van regels op zichzelf zo belangrijk is, maar omdat 
het belangrijk is dat inwoners, ondernemers, vrijwilligers en 
verenigingen op een prettige manier hun belangrijke werk 
kunnen doen. Want zij zorgen ervoor dat Maassluis bruist van de 
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activiteiten. In december en in al die andere maanden van het 
jaar.  
 
Ik wens u goede kerstdagen met waardevolle en mooie 
momenten en hoop dat we elkaar zien op de 
nieuwjaarsbijeenkomst.  
Corine Bronsveld-Snoep 
 
 

Raadslid Marcel ‘t Hart aan het woord                       
 
Dansende staartjes 
Het zal zo’n paar weken geleden zijn. Het is zaterdagmorgen, ik 
stap in de auto, 2 sporttassen achter in de auto. De mistflarden 
hangen nog op het veld voor ons huis. Ik start de auto en in mijn 
achteruitkijkspiegel zie ik 2 meisjes snoetjes die er wat witjes 
uitzien. Vrijdagavond is het “Voice” avond, de talentenjacht wordt 
door de dames verslonden, want draaien ze wel of draaien ze 
niet en kiest de ster in wording voor Ali, Sanne, Anouk of Waylon. 
De spanning van de kandidaten wordt door hen gevoeld. 
Opblijven dus… Als na de laatste draai en keuze het bed wordt 
opgezocht herinner ik ze aan de dag van morgen, de eerste 
crosswedstrijd van het seizoen.  
 
De meiden zijn fanatieke atleten, atletiek dus. In de winter wordt 
de baan met de sprint, de verspringbak en de hoogspringmat 
verruild voor de blubber van de cross. Beiden lopen ze 3 
wedstrijden in de regio en dingen mee naar een medaille, een 
kleinood, maar met veel betekenis voor hen. De wedstrijd bestaat 
uit een individuele afstand van 1 km en een estafette over gras, 
blubber, zand en andere zaken die een onuitwisbare indruk 
maken vanuit de natuur. 
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De auto rijdt via de Beneluxtunnel in de richting van Sportpark de 
Bongerd in Barendrecht. De voetbalfans onder u kennen het 
misschien wel, want het sportpark is ook de thuislocatie van BVV 
Barendrecht, de tegenstander van de Maassluise voetbalclubs. 
Op het sportpark is het al een drukte van belang en met moeite 
vinden we om 9.00 nog een parkeerplekje. Met een bakkie koffie 
kijk ik vanuit de kantine op het veld. Ik realiseer me dat ik vroeg 
was maar dat een hele grote groep vrijwilligers al veel eerder 
wakker moet zijn geweest om het parcours uit te zetten, de 
vlaggen te hijsen, de EHBO koffers na te kijken, de koffie te 
zetten en alle andere dingen die nodig zijn voor een goed verloop 
van de dag. 
 
Om even over half tien beginnen de meiden onder de 
enthousiaste leiding van de trainer aan hun warming-up en om 
10 uur staat de eerste start op het programma. Na het startschot 
gaan 20 dansende staartjes van start. Marieke, hevig fan van 
Sifan Hassan, doet het op dezelfde manier als haar idool. 
Marieke start langzaam, kijkt de kat uit de boom en zet de 
eindsprint in op 250m voor de finish. Ze komt net te kort voor het 
podium, maar is voldaan. Marije, de jongste, is fan van Daphne 
Schippers en start altijd volle bak en komt zichzelf dan tegen. 
Nadat het startschot voor haar groep met staartjes klinkt, gaan 
ook zij op weg. Marije wil heel hard weg, maar verliest haar 
startkaart en zonder startkaart is je race niet geldig. Dus terug…. 
Ze raapt haar kaart op, maar ligt meteen op achterstand. In volle 
vaart zet ze haar inhaalrace in en na 200 meter heeft ze de staart 
van het peloton weer bijgehaald. Helaas komt ze te kort voor een 
topklassering, maar ze heeft wel doorgezet en de 
modderspetters in haar gezicht spreken boekdelen. Na een korte 
pauze is de tijd voor de estafettes, Marieke loopt met haar team 
een super tijd en wint de estafette. Marije, in de jongere 
leeftijdscategorie, wil haar individuele race revancheren. Als 
startloopster van de 4 meiden, geeft ze ruim voor haar 
tegenstanders haar stokje over en uiteindelijk resulteert dat in 
een mooie derde plaats. Een mooie pleister op de wonde, 
volgende keer weer beter. Na een eierkoek en een chocomelk 
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zoeken we de auto weer op. Ik kijk in de spiegel en zie opnieuw 
2 snoetjes, maar nu moe en voldaan en vol met moddersproeten. 
Deze meiden hadden een topochtend, maar die is niet mogelijk 
zonder die talloze vrijwilligers, niet alleen op de atletiekbaan, 
maar ook op andere sportvelden, in de zorg, op school en op al 
die andere plekken. Zonder hen zou dat er allemaal niet zijn; 
mooi en dankbaar werk. Als u nog een uurtje heeft in 2018…  
Zo aan het einde van het jaar, wil ik u een fijne tijd wensen tijdens 
de feestdagen met iedereen die u dierbaar is. Tot in 2018, dan 
zien we elkaar vast weer bij de nieuwjaarsreceptie! 
 
Marcel ‘t Hart 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bijdrage van CDA 2e Kamerlid Chris van Dam                      _       
 
Politiek uit overtuiging. 
 
De CDA-fractie in de Tweede Kamer opent nog wekelijks de 
fractievergadering met een overdenking, uitgesproken door een 
kamerlid. In vroeger tijden zal er gelezen zijn uit de bijbel, een 
gebed uitgesproken zijn, wellicht een kruis geslagen. Heden ten 
dage mag je als Kamerlid eens in de 19 weken vormvrij stilstaan 
bij je eigen geloofsleven, iets wat je treft, een gedicht, een 
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Bijbelvers, you name it. Bidden doen we niet, maar het staat 
ieder vrij om zich na de fractievergadering even terug te trekken 
in ‘de kapel’: een stemmig ingerichte, stille ruimte op de begane 
grond van het gebouw waar de fractie gevestigd is. 
 
Die weekopeningen geven je een mooi inzicht in het geloofs- en 
gevoelsleven van de CDA-kamerleden. Dit is niet de plek om uit 
de doeken te doen wat Pieter, Anne en Mustafa dan allemaal te 
berde brengen, maar mij viel meteen op dat voor veel 
kamerleden geloof en levensovertuiging levende bronnen zijn die 
dagelijks door hun politieke handelen stromen. Wanneer issues 
moeilijk liggen hebben we het snel over rentmeesterschap, 
solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid, of worden de 
verplichtingen aan de weduwe en de wees in herinnering 
gebracht. Om vervolgens met overtuiging, passie en een 
kwinkslag ten strijde te trekken in een debat of algemeen overleg. 
 
Vieren we ook kerstfeest met elkaar? Ja en nee. We houden niet 
zoiets als een kerkdienst, maar in de tweede week van december 
vindt de traditionele kerstbijeenkomst plaats. Samen met de 
fractie van de Eerste kamer, het Europees parlement, het 
dagelijks bestuur van de partij, met de medewerkers van het 
partijbureau, het wetenschappelijk bureau en nu ook met de 
bewindslieden. Plaats van handeling: de oude vergaderzaal van 
de Tweede Kamer. Naast een officieel gedeelte met een 
beschouwende toespraak van onze politiek leider is er veel 
ruimte voor luim en gekkigheid. Sommigen hebben het een jaar 
lang opgespaard …… Ik had die sessie nog nooit mee gemaakt, 
maar ik weet inmiddels welke kamerleden ook als cabaretier zijn 
in te huren. 
 
Ernst en plezier, innerlijke overtuiging en expressieve jolijt, 
inhoud en verpakking. Het is een heerlijke en inspirerende 
combinatie waar we als CDA’ers ongelooflijk blij mee mogen zijn. 
Het maakt iedere weekopening spannend en inspirerend, het 
maakt dat iedereen uitziet naar Kerst. 
 
Chris van Dam 
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Bijdrage raadslid Fred Voskamp                                        
 
Bij het scheiden van de markt 
Vlak voor de deadline (of eigenlijk er al overheen), toch nog even 
achter de computer om een stukje te schrijven voor het CDA 
Ledenblad. De laatste van 2017 en misschien wel de laatste van 
deze raadsperiode.  
 
Waar moet het stukje over gaan? Dé vraag die altijd eerst moet 
bezinken voordat er iets boven komt drijven.  
Door gebrek aan inspiratie, de vragenlijst die als kandidaat al 
ingeleverd was, drukte in de aanloop naar de verkiezingen, 
drukte op het werk, de drukke december maand en zelfs de 
lappenmand, heb ik zelfs even gedacht om mijn beurt voorbij te 
laten gaan. 
 
Toch op het laatste moment nog begonnen om mijn bijdrage op 
te schrijven. Op de valreep en toen schoot de titel door mijn 
hoofd: ‘bij het scheiden van de markt’. Niet helemaal in de juiste 
context, maar misschien wel heel doeltreffend. Want ‘bij het 
scheiden van de markt, leert men de kooplui kennen’ is het 
volledige spreekwoord. Of te wel, iemands ware karakter blijkt 
pas als het erop aankomt. 
 
De verkiezingen komen eraan en zijn uit het oogpunt van het 
raadswerk dichterbij dan men wellicht vermoedt. In de 
vergaderingen van het presidium gaat het over de procedures in 
aanloop naar en na afloop van de verkiezingen. In de 
raadsvergaderingen kan de vraag gesteld worden of de 
onderwerpen nu op de inhoud worden gekozen of om te 
profileren. Profileren is niet erg, maar onprettig als het niet op 
eigen inhoud maar ten koste van anderen gaat. 
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Ik merk dat ik het jammer vind, dat ik op die momenten de 
prettige manier van samenwerken mis die we als alle 
raadsfracties de afgelopen 3,5 jaar in de raad hadden ontwikkeld. 
Ik merk dat dit niet is hoe we samen met elkaar de stad zouden 
moeten besturen.  
 
Als fractie hebben we ons de afgelopen 3,5 jaar ingezet voor de 
inwoners, hebben we keuzes gemaakt die misschien niet altijd 
makkelijk waren, maar wel gebaseerd waren op afwegingen die 
wij als fractie samen hebben gemaakt. Afwegingen die een 
afspiegeling zijn geweest van wie wij zijn en waren in die 3,5 jaar.  
Ik hoop dat we de komende maanden op dezelfde wijze onze 
afwegingen blijven maken en dat de kiezer zich daarin herkent. 
Niet alleen in de laatste 3 maanden voor de verkiezingen, maar 
in de 3,5 jaar voordat de campagne is begonnen. 
 
Ik wens een ieder fijne Kerstdagen en een gezegend 2018. 
 
Fred Voskamp 
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*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+* 
 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Maassluis  
Met een interessant programma en leuke gasten 
 
Datum: 10 januari 2018 
Plaats: Albeda Proeflokaal De Vloot 67 Maassluis 
(leerlingenrestaurant)  
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur 
 
Een nieuwjaarsbijeenkomst natuurlijk in het teken van de 
komende verkiezingen. We hopen met de komst van al onze 
leden en gasten weer een geanimeerde bijeenkomst te beleven.  
 
Als speciale gasten ontvangen wij Hanneke Hollander, 
Onderwijsleider Horeca & Toerisme Albeda College Maassluis 
en Gisela van Gijn, Directeur CBS Het Spectrum Maassluis. 
 
Tot ziens op 10 januari voor een gezellige bijeenkomst met een 
toast op het nieuwe jaar, en inspirerende ontmoetingen. 
 
Bestuur CDA Maassluis 
 
 

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+* 
 
 
Bijdrage Relus Breeuwsma, voorzitter CDA Zuid-Holland     _ 
 
Beste CDA Maassluis leden, 
 
Met de kerstdagen vlak voor de deur ontvangt u deze ledenkrant 
in de bus. Een goede gelegenheid om terug te blikken op 2017. 
Per saldo bracht dit jaar het CDA een goed verkiezingsresultaat 
en (na heel lang wachten!) kabinetsverantwoordelijkheid. Ik weet 
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niet hoe het u gaat, maar ik ben heel blij met de club 
bewindspersonen, met daarin nieuwe gezichten. Zij markeren 
dat een nieuwe generatie bestuurders klaarstaat om het CDA in 
de toekomst smoel te geven. 
 
In Maassluis was u al bekend met deze ontwikkeling. Vier jaar 
geleden ging Corine de uitdaging al aan, en nu is zij wederom 
lijsttrekker voor CDA Maasluis. Fantastisch dat zij dit combineert 
met haar jonge gezin. Samen met het team van kandidaten gaat 
zij aan de slag richting de verkiezingen in maart. Over een paar 
maanden is het al zover, u kunt allemaal bijdragen aan een goed 
resultaat. 
 
Ná maart doe ik namens het provinciale CDA een appèl op u. 
Niet alleen verkiezingsresultaten tellen namelijk, als vereniging 
staan we ook voor een grote uitdaging: bouwen aan de toekomst 
van de vereniging. En dat begint bij ledenwerving. In 2018 gaan 
we met elkaar de basis van de partij versterken, op alle niveaus. 
Het CDA heeft simpelweg (veel) meer leden nodig om ook in de 
toekomst lokale partij van betekenis te blijven. Onze leden zijn 
immers onze ambassadeurs, onze denkkracht, onze 
organisatiekracht en financiers.  
 
Na de verkiezingen wil ik graag met u bouwen aan het CDA, en 
wil ik dat we als vereniging ook weer de weg omhoog vinden. Uw 
hulp is daarbij nodig, op mijn hulp kunt u in ieder geval rekenen.  
 
Ik wens u gezegende dagen en graag tot in het nieuwe jaar! 
 
Relus Breeuwsma 
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Bijdrage bestuurslid Constand Wassink                      
 
Boekpresentatie 
In het vorig ledenblad heb ik aangekondigd dat in het najaar van 
2017 mijn boek zou verschijnen en ik hier wat meer over zou 
vertellen: 
De titel van het boek is “De republiek wordt uitgeroepen”. Een 
fictief verhaal over hetgeen met Nederland had kunnen gebeuren 
indien koningin Wilhelmina de laatste Oranje was geweest. 
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De mogelijkheid was zeker aanwezig: in 1902 was de zwangere 
vorstin ernstig ziek geworden als gevolg van een besmetting wat 
leidde tot typhus. Tot zover de werkelijkheid. In mijn boek 
overlijdt Wilhelmina. Wie moet haar opvolgen is de grote vraag. 
Minister-president Abraham Kuyper ziet zichzelf meteen als de 
eerste president van de Calvinistische Republiek Nederland. Dit 
gaat niet door, want de grondwet geeft aan familieleden uit de 
zijlijn de mogelijkheid hun ‘rechtmatige’ plaats op de 
Nederlandse troon in te nemen. De groothertog van Saksen-
Weimar-Eisenach, staat als achterkleinzoon van koning Willem 
II, het dichtst bij de troon en hij wordt, na een regentschap door 
koningin Emma, ingehuldigd als koning Willem IV. Hij komt als 
vrijgezel naar Nederland en huwt de Deense prinses Thyra. Het 
huwelijk wordt gezegend met de geboorte van vier kinderen en 
het lijkt allemaal goed te gaan. 
Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt kan de koning zijn Duitse 
achtergrond niet vergeten en toont zich een loyaal dienaar van 
keizer Wilhelm II. Met leugen en bedrog sleept hij Nederland mee 
in de oorlog, zonder dat het tot gevechten komt. 
In 1918 eisen de Geallieerden het vertrek van de koning. 
Minister-president Colijn formeert een kabinet dat besluit de 
koning af te zetten. en wordt koningin Emma opnieuw regentes 
en een staatscommissie buigt zich over de toekomst van 
Nederland. Op 2 januari 1920 wordt de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden uitgeroepen in de Domkerk in de nieuwe 
hoofdstad Utrecht. Meteen wordt dan de nieuwe president 
ingehuldigd. De naam is in het boek te vinden. 
 
Het boek is op 11 november gepresenteerd in boekhandel “Het 
Keizerrijk” en aan Ds. Gerrit van Dijk is het eerste exemplaar 
overhandigd. 
Zoals al eerder vermeld ben ik twee jaar met dit boek bezig 
geweest, Natuurlijk heb ik vrij veel bronnenonderzoek moeten 
doen en heb ik mij verzekerd van de hulp van een aantal 
meelezers. Een daarvan is mijn jongste zoon, die mij adviseerde 
het koninklijk huwelijk in Rotterdam te doen plaatsvinden. Een 
goede suggestie en mogelijk ingegeven door een Feijenoord 
aanhanger. 
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Het boek is bij iedere boekhandel in Nederland te koop voor € 
21,95. Iets voor de lange winteravonden? 
 
 
Constand Wassink 
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Onze 22 kandidaten en 10 lastige vragen                               _                       
 
Een prachtige kandidaten lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, ging 
er (na het vaststellen) via de sociale media door de digitale wereld!  
 
1. Corine Bronsveld-Snoep 
2. Marcel ’t Hart 
3. Fred Voskamp 
4. Henrike Heijboer 
5. Mehmet Cicek 
6. Martin Boekestijn 
7. Mark Van Eijsden 
8. Constand Wassink 
9. Chris Voskamp 
10. Wim Warbout 
11. Fenny Helfferich 
 

12. Robbert van den Berg 
13. Gerda van Schie 
14. Gijs van Eijsden 
15. Suzanne Wassink 
16. Ed Wilkes 
17. Jaap Poldervaart 
18. Kees Pleijsier 
19. Jeannette Bouwman 
20. Joke Cats 
21. Mohammed Faris 
22. Magda Karssen  
 

 
Lijsttrekker Corine Bronsveld-Snoep deelde op de ledenvergadering een 
warm compliment uit aan de kandidaatstellingscommissie voor de mooie 
lijst. “Onze kandidaten zijn betrokken, actieve inwoners en vooral 
ontzettend fijne mensen. Het is een hele afwisselende lijst, met vertrouwde 
gezichten én verrassende namen. Ik kijk ernaar uit om met dit team ons in 
te zetten voor Maassluis.”  
 
Bestuursvoorzitter Jaap Poldervaart is enthousiast: “Onze kandidaten 
hebben allemaal een groot hart voor de stad. Ze zetten zich in voor 
Maassluis bij hun vereniging, bedrijf of in de politiek. Het is een 
prachtlijst….” 
 
Maar wie zijn die kandidaten eigenlijk en wat willen ze van zich zelf laten 
zien. We stelden ze als redactie een paar (lastige?) vragen om hierbij te 
helpen. Hieronder het resultaat. Eerst al samen op de foto en nu samen 
in het ledenblad, een mooi stel. We bedanken ze voor hun verrassende 
en openhartige antwoorden en wensen ze veel succes volgend jaar. 
 
 

Magda Karssen 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Ik ben de oudste dochter van Cees Voordouw en Neeltje Markus. 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
 Met Kerst in mijn jeugdjaren liet ik de antieke soepterrine van Ragout bij 
de afwas uit mijn handen glijden: kapot! 
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Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest?  
De oprichting van het CDA Vrouwenberaad. 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Die van Nana Mouskouri, Harry Belafonte, en Miriam Makeba. Verder kan 
ik Huub Oosterhuis erg waarderen. 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Mijn studie geschiedenis, ik haalde op latere leeftijd mijn 1e graad. 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Viezigheid opruimen (hondenpoep onder mijn schoen). 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Het plein van de weekmarkt op vrijdag. 
Als je getuige zou kunnen zijn van welke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Dat Sybrand Buma premier wordt.  
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Zitten op het Bankje van Koos, met zicht op de Monstersche Sluis. 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd?  
Kathleen Ferrier. 
 

Mohammed Faris 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Mijn ouders zijn beiden geboren in Marokko. Op hun jonge leeftijd zijn ze 
naar Nederland geëmigreerd. Mijn vader werkt meer dan twintig jaar bij 
Lely en mijn moeder is overblijfmoeder. Ze doen beiden hun best om hun 
vijf kinderen goed op te voeden. Wat mij betreft krijgen ze voor het 
opvoeden een dikke tien! Ik denk dat ik er een van beiden ben, hahaha. 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Van mijn ouders kreeg ik altijd te horen dat ik op jonge leeftijd al op 
onderzoek ging. Al in mijn peuterjaren pakte ik pannen uit de kast van 
verschillende maten. Ik kreeg het altijd voor elkaar om ze van groot naar 
klein te sorteren en dan in elkaar te leggen, zodat alles past. Dat vond ik 
wel grappig als ik dat steeds weer hoorde. Ik denk steeds ‘toen al was ik 
er voor alle pannen. Iedereen krijgt een plekje’. Dat past nu wel in mijn 
levenswijze. 
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
Ik ben pas lid geworden. Ik heb dan ook nog geen CDA-ervaring gehad. 
Wat voor mij wel een spannende ervaring gaat worden, zijn de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop dat Maassluis het CDA weer zal 
vertrouwen. Het is zo mooi om wat voor heel Maassluis te betekenen. 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Om eerlijk te zijn, luister ik geen muziek. Ik vind niets beter dan het 
luisteren van de prachtige verzen van de Koran. Ik selecteer dan een 
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goede imam met een mooie stem en daarna kan ik wel uren luisteren naar 
de verzen. 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Ik vind dat ik nog best wel jong ben, dus ik heb niet echt iets meegemaakt 
waarvan ik vind: ‘zo, dat heeft mijn leven veranderd’. Maar ongetwijfeld 
komt die tijd wel.  
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Ik vind het vreselijk om te werken als ik niet goed geslapen heb. Ik maak 
dan slordige foutjes of kom niet echt charmant over, ook al doe ik zo erg 
mijn best. Maar om eerlijk te zeggen, komt dit niet zo vaak voor. 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
In al die jaren dat ik in Maassluis woon, heb ik nog geen plekje gevonden 
wat er lelijk uitziet. Sommige dingen kunnen wat beter maar dat is niet 
lelijk te noemen. Ik denk dat de vorige Raadsleden en Wethouders heel 
wat voor elkaar hebben gekregen. 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Ik zou graag getuigen willen zijn van het heden. Het maakt niet uit wat, 
liever iets positiefs. Verleden is al gebeurd en toekomst wordt je onzeker 
van. Ik kies dus voor het heden. 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Mijn favoriete plek in Maassluis is toch mijn thuis. Er is echt geen betere 
plek dan je eigen huis waar je lekker kan zitten, eten, slapen, spelen 
etcetera. 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Ik ben moslim. Mijn inspiratie haal ik dan ook van de Koran en de 
levenswijze van de profeet Mohammed v.z.m.h.  
 
 

Joke Cats 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Mijn vader was Piet Tuitel en mijn moeder Nel v.d. Kooij. 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou?  
Volgens mijn man Jaap: Joke is een bezige bij. 
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest?  
Voor mij heeft de doorslag gegeven dat Corine een luisterend oor heeft en 
mij betrekt en betrokken heeft bij het armoedebeleid in Maassluis. 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven?  
De songs in mijn soundtrack zijn er vele. Mijn muziekvoorkeur varieert van 
Frank Boeijen tot Stef Bos tot Ennya tot Queen tot Sela tot klassieke 
muziek. Wat ik afspeel hangt meestal af van de stemming waarin ik ben.  
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Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
In februari ben ik geopereerd aan mijn heup en is er een kunstgewricht 
geplaatst. Helaas verloopt de revalidatie niet helemaal soepel. Dat 
betekent leren leven met je beperkingen. 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen?  
Strijken is niet echt mijn hobby. 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Dit is voor mij een inkopper: armoede de wereld uit, respect voor elkaar 
en omzien naar elkaar.  
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Mijn huis, liggend langs het Scheur. Een altijd levend schilderij voor je huis 
is bijzonder. 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Voorbeelden voor mij zijn geweest Nelson Mandela en moeder Theresa. 
Het stukje naastenliefde, respect voor elkaar, geen discriminatie in welke 
vorm dan ook. Maar er zijn veel meer mensen die een inspiratiebron zijn 
door wat ze zeggen of doen. 
 

 

 
Jeannette Bouwman 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Vader: Roelof de Lange gestimuleerd door zijn vader ondernemer 
geworden en actief lid van kerk, middenstand en vroeger ARP. Moeder: 
Janny Schoon : een na de jongste van 13 kinderen, op 3 jaar haar vader 
verloren waardoor het gezin hard moest werken om de boerderij af te 
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betalen. Op 21 jaar haar moeder verloren . Moest toen haar eigen 
onderkomen verzorgen en niet verwonderlijk dus altijd hardwerkend met 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Ik zou het niet weten, ik heb me altijd erg welkom gevoeld als kind ( niet 
verwonderlijk 5-de kind na 4 jongens en daarna nog 2 meisjes ) we zijn 
allemaal zeer werkend actief ook na pensionering. Ook ik heb altijd een 
volledige baan gehad en deed dat heel graag.  
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
Op dit moment vind ik de samenstelling van de CDA gemeenteraadsfractie 
en het teamgevoel wat zij uitstralen erg prettig. 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Franse chansons naast jazz en klassieke muziek 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Mijn switch van beroep waarvoor ik ontzettend veel dingen moest leren 
naast een volledige werkweek en weekenden waarin we presentaties 
gaven om het opgestarte bedrijf in de markt te zetten. 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Enquêtes invullen 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Ha goede vraag , weet ik zo nog niet 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Ik geloof dat ik mijn ouders wel zou willen zien als jong koppel. Verder zou 
ik het zo niet weten. De film “Back to the future” gezien? Geeft stof tot 
overdenken, als ik terug kon kijken dan zou ik dat willen met de kennis en 
hopelijk wijsheid die ik nu heb om bepaalde zaken anders te doen.  
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Ik vind de Markt en vlieten erg leuk. Ook vind ik de bebouwing langs de 
Jan Schoutenlaan mooi met die ronding en dat park er tegenover. De wijk 
bij het zwembad en de bebouwing langs de waterweg vind ik ook mooi. 
Fantastisch het fietspad naar hoek van Holland en aan de andere kant bij 
de Boonervliet. 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Door familie, dochter en schoonzoon . 
 
 

Kees Pleijsier 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Ik ben er een van Jan en Tineke. Mijn vader komt uit Groningen, mijn 
moeder uit Rotterdam 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
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Dat ik wethouder ben. 
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
De CDA-congressen vind ik zowel leuk als inspirerend 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
In iedere situatie zit muziek. En is het niet hoorbaar, dan zit het wel in mijn 
hoofd. 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Door de keuze te stoppen met politiek 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Strijken! 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Dat is een moeilijke, want ik zie eerder kansen voor verbetering dan alleen 
maar concluderen dat een plek lelijk is. Bijvoorbeeld Laan 1940-1945, dat 
is nu een mooie entree van de stad. De oude Maasdijk, achter De Vloot is 
ook zo’n plek en daarvoor worden nu plannen gemaakt om het daar mooi 
te maken 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
De eerste man op de maan 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Binnenhaven 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Door positieve mensen 
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Jaap Poldervaart 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Jacob Poldervaart en Cornelia van Dijk, allebei geboren en getogen in 
Maassluis waar ook mijn wieg stond. Vader was ondernemend en begon 
direct na de tweede wereldoorlog een IJzer- en metaalhandel. Mijn 
moeder ‘financierde’ dat met een startkapitaal van 50 gulden uit de 
huishoudpot. 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
In mijn jonge jaren nogal vrijgevochten, bezocht met vrienden iets te graag 
Het Zeemanshuis en stak te veel ‘vrije’ tijd in de plaatselijke korfbalclub en 
mijn vrienden én vriendinnen daar. Omdat ik wel trouw naar de kerk, 
catechisatie en jeugdclubs ging is het nooit tot een groot conflict gekomen 
hooguit tot wat spanningen maar ik bezorgde mijn ouders wel 
hoofdbrekens. Mooie tijd die Sixties, Later allemaal goed gekomen. 
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
Fascinerend was het CDA Formatiecongres in 2010 in de Rijnhal in 
Arnhem. Bezocht samen met Kees Pleijsier. (terug te zien op internet, 
werd heel de dag live uitgezonden!) 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Absoluut Peggy Sue van Buddy Holly en Take Five van Dave Brubeck en 
aangevuld met veel Herman van Veen en het blijft maar gaan (gelukkig) 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Misschien niet sterker maar wel wijzer. Onlangs tijdens een avondje 
biljarten met mijn zoon en ik van hem verloor, maar hij mij ook op een nog 
andere manier een spiegel voorhield en dat was winst.  
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Er komt niets bijzonders bij mij naar boven als vreselijk, hooguit iets doen 
wat onnuttig is roept weleens weerstand op. Ik mis soms het afwassen 
met een teiltje, afwasborstel en afdruiprek en dan met zijn allen als gezin 
er omheen lekker de dag doornemen voor we allemaal de avond in doken. 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Is die er? Alles in een stad heeft zijn geschiedenis en in lelijkheid is vaak 
charme en schoonheid te ontdekken. 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Heb in 2011 de plek bij het Lincoln Memorial in Washington bezocht, waar 
in 1963 Martin Luther King zijn ‘I Have a Dream’ toespraak hield. Daar had 
ik bij willen zijn.   
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Pieter Schimstraat! Ik fiets er graag doorheen. Huisje gekocht in 1971, drie 
kinderen geboren, bakker langs de deur, box op de stoep, babyfoondraad 
door de dakgoot van nr. 17 naar nr. 1, ’s morgens vroeg helpen de auto 
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van de overbuurman Fred aanduwen en ’s avonds met hem een biertje 
drinken. Toen was geluk nog heel gewoon. 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Door heel veel mensen die bereid waren energie en tijd in mij te steken, 
van mij te houden, vriendschap met me sloten en mij het mysterie van God 
aanreikte. Wat dat betreft ben ik een geluksvogel.  
 
 

Ed Wilkes 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Mijn ouders zijn in Rotterdam geboren. In de oorlog zijn zij uitgeweken 
naar Brabant , waar ik in 1948 ben geboren. Op mijn zesde verjaardag zijn 
wij verhuisd naar Maassluis. Ik ben dus geen echte “Sluizer”. Mijn vrouw 
is hier wel geboren. Samen hebben wij twee dochters en een schoonzoon. 
Mijn twee grote vrienden, onze kleinzoons zijn inmiddels drie en zes jaar 
oud. Mijn vader heeft altijd lang en hard gewerkt , maar was in zijn weinige 
vrije tijd o.a. actief voor de Vereniging Veilig Verkeer en de wijkvereniging 
in de Oranjewijk, waar onze garage op die feestdagen het centrum van de 
activiteiten was. Mijn moeder was een optimistische vrouw en hield wel 
van een “geintje” en “kattenkwaad uithalen”.  
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Dit zijn er wel meer , maar de meest genoemde is, dat ik bijna alles eet 
wat ik voorgeschoteld krijg. Ik heb daarbij de gewoonte om ook de restjes 
op te eten . Dat heeft mij als bijnaam opgeleverd : “de vuilnisbak van de 
familie”.  
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
Toen CDA-er , Ellen Verkoelen, heeft van het CDA gezegd , dat het 
eigenlijk geen politieke partij is, maar een beweging met als doel de 
maatschappij te verbeteren. Die beleving gaat in je genen zitten en van 
daaruit kies je vanzelf de goede richting bij de invulling van je beleid.  
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Heel verschillend en afhankelijk van de situatie en levensfase waarin ik 
mij bevind. Een voorbeeld: : Acda en de Munnik : “het regent 
zonnestralen”. 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Dit is niet één ervaring, maar altijd aanwezige steun. Mijn vrouw is heel 
goed in staat om mij “bij de les” en met “beide benen op de grond” te 
houden. Dat heb ik regelmatig wel nodig. Natuurlijk ben ik daar niet altijd 
blij mee, maar ik ben haar daar wel dankbaar voor.  
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
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Ik heb niet zo snel een hekel aan iets, maar bij mijn hobby beeldhouwen 
hoort wel dat er veel, heel erg veel, geschuurd en gepolijst moet worden. 
Daar kan ik wel wat ongeduldig van worden. 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Zo lelijk vind ik Maassluis niet en er wordt hard gewerkt om de stad mooier 
te maken. Sluispolder-West wordt nu aangepakt en de volgende stap mag 
van mij het winkelcentrum Palet en de wijk daaromheen zijn. Dat zou mooi 
kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van de Kade. Maassluis kent vele 
varianten en dat maakt de stad levendig en fijn om in te wonen voor allerlei 
mensen.  
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Als het mogelijk zou zijn , zou ik graag over zo’n 30 tot 50 jaar willen 
terugkijken hoe het met de maatschappij en de wereld is gegaan. En 
natuurlijk hoe het dan met mijn kleinzoons is. 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
De plek waar ik nu woon vind ik geweldig en is dicht bij het oude centrum 
van Maassluis. Vanwege de lange tijd dat ik in Maassluis woon ,ben ik erg 
gehecht aan deze buurt. Maar ook onze nieuwe woonomgeving,het 
Balkon , zal ons zeker gaan aanspreken. 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
In het bouwbedrijf waar ik werkte was een directeur die ooit bij een offerte 
voor werkzaamheden de prijs van de aanbieder naar boven aanpaste met 
de woorden: “Van jouw prijs kunnen jij en je medewerkers niet leven” . Dit 
deed hij vanuit zijn levensmotto : “Leven en laten leven”. Een collega van 
hem, de vader van een bekend (niet-CDA) politicus, zei ooit eens in een 
moeilijke discussie: “ik hoor van jullie alleen maar wat er niet kan, ik wil 
horen wat er wel kan!”. Deze twee mensen en hun uitspraken hebben 
zeker bijgedragen aan de vorming van wie en wat ik geworden ben.  
 
 

Suzanne Wassink 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)?  
Constand en Yvonne Wassink - Donkers 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou?  
1 verhaal....er zijn er honderden! Ik heb ook zo'n vermoeden dat mijn vader 
deze verhalen gaat opschrijven en bundelen in een nieuw boek.  
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest?  
Bijeenkomst waarin Arjan Erkel langs kwam en ons een stukje mee nam 
tijdens zijn ontvoering. Bewonderenswaardig hoe iemand zo'n nare 
ervaring kan omzetten om anderen te motiveren en inspireren. Niet bij de 
pakken neer gaan zitten en als slachtoffer het leven zien, maar juist 
datgene gebruiken om anderen ook te helpen. 
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Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven?  
In mijn leven probeer en wil ik elke dag leren en elke dag wil ik mijn rugzak 
te vullen met ervaringen. Ervaringen om anderen te helpen en zo de 
wereld een stukje mooier te maken. Jezelf blijven ontwikkelen en uitdagen 
is belangrijk. De liedjes van mijn soundtrack worden dagelijks aangevuld!  
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent geworden?  
Kritisch naar jezelf kijken en anderen ook weleens gelijk geven. Hoe 
moeilijk dat ook is...  
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen?  
Vriezer ontdooien. 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis?  
De plek waar buurtbewoners elkaar niet gedag zeggen, geen sociale 
controle is en iedereen alleen met zichzelf bezig is.  
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn?  
Door te luisteren naar anderen, wordt je meegenomen in het verleden. 
Door te praten en samen te werken maak je het heden en de toekomst 
met elkaar.  
Wat is je favoriete plek in Maassluis?  
Maassluis wordt alsmaar mooier! 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Ik ben van mening dat ieder mens wordt geïnspireerd door de familie, 
omgeving, gebeurtenissen, door het geloof. Kunst is alleen om het te 
herkennen en er wat mee te doen.  
 
 

Gijs van Eijsden 
Wie zijn mijn vader en moeder? 
P. v. Eijsden en J.P. v. Eijsden-Ligthart. Zorgzame ouders. Inwoners van 
s-Gravenzande waar ik opgegroeid ben en een fijne jeugd heb gehad. 
Welk verhaal vertelt mijn familie altijd over mij? 
Dat ik ondernemend ben. En niet aan de zijlijn blijft staan maar mij ook 
inzet en verantwoordelijkheid neem. 
Een leuke CDA ervaring voor mij was? 
Het CDA 1000 congres op 10 september 2016, gehouden in de 
kromhouthal te Amsterdam, waar 1000 leden aan het verkiezing 
programma mee werkten en waar 15 voorstellen van zijn opgenomen in 
het verkiezingsprogramma. 
Welke liedjes zitten in de soundtrack van mijn leven. 
In mijn jonge jaren was ik fan en nog steeds van de Golden Earring, Rolling 
Stones en De Beatles . 
Echter in de afgelopen twintig jaar ben ik zeer van klassieke muziek gaan 
houden. 



                                  CDA Maassluis                           december 2017 

 

 29 

Ruim 20 jaar lid geweest van het Rozenburgs mannenkoor. En sinds 2012 
ben ik lid van Gloria Toonkunst in Vlaardingen. En dan zoals laatst het 
Requiem van Verdi te zingen is fantastisch. 
Mijn laatste ervaring waardoor ik een sterker persoon bent 
geworden? 
Mijn pelgrimage per fiets naar Santiago de Compostella. Een ervaring 
waaraan ik vele rijke herinneringen heb overgehouden. 
Een klusje wat ik vreselijk vind om te doen? 
Is niet direct te noemen. Heb wel een aantal klussen die ik niet zo fijn vind 
zoals schilderen van het huis of schoonmaken auto. 
De lelijkste plek van Maassluis? 
Vind ik het open terrein voor de Schuurkerk. 
Als ik getuige zou kunnen zijn van een te kiezen gebeurtenis in het 
verleden? 
Zou dat de bevrijding van Nederland zijn na de 2e wereldoorlog.  
Mijn favoriete plek van Maassluis is? 
Kijkend van de Monstersche sluis richting Maasland. 
Mijn inspiratie bron? 
Dat is de Bijbel. En de mensen die in woorden en daden een verschil 
hebben gemaakt. 
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Gerda van Schie 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Van de familie Schellevis uit Beverwijk. Mijn vader was een hardwerkende 
man die toen hij 4 kleine kinderen had het lef had om voor zichzelf te 
beginnen met afkoping van alle ww of andere uitkeringen. Daardoor had 
hij zijn hele leven verder geen recht meer op een uitkering . Het is goed 
afgelopen, Schellevis Beton was in het Westland een begrip in de 
kassenbouw. Mijn moeder was een zeer wijze vrouw. Ze oordeelde 
iemand nooit voordat ze beide kanten van het verhaal wist. Het motto van 
mijn moeder was ieder medaille heeft zijn keerzijde. Als je het ene 
probleem opgelost hebt, komt er weer een ander probleem. Zo had ze vele 
spreekwoorden en gezegdes.  
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Dat ik een weglopertje was en niet naar school wilde. 
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
Dat ik met Magda naar een verkiezingsbijeenkomst in Naaldwijk ben 
geweest. 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Het zal je kind maar wezen. Hollen, vliegen en weer doorgaan, We zijn op 
de wereld om elkaar te helpen nietwaar.  
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Weet ik echt niet. Ben altijd al sterk geweest. 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Schrijven, naar wat of wie dan ook. Ik laat het altijd controleren door mijn 
dochter. 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Weet ik echt niet, wat voor de een lelijk is, is voor de andere mooi. 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Dat ik mee mag maken dat ik overgrootmoeder wordt. 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
De waterweg bij zonsondergang. 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Mijn schoonvader die eens tegen mij zei in een moeilijke periode, Gerda 
goed doe je het toch nooit, dus doe wat jezelf wil, dan heb je tenminste 
gedaan wat jezelf wou.  
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Robbert van den Berg 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)?  
Mijn vader is Hans van den Berg en mijn moeder is Miranda van den Berg-
Boudesteijn 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 

Ik heb werkelijk geen idee. Ik ga er vanuit dat ze wel positief zijn 😉  

Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest?  
Ik ben pas kort lid, dus deze ervaring hoop ik nog mee te maken.  
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven?  
Goede vraag. Ik ben opgegroeid met de klassiekers van U2. 
Tegenwoordig luister ik nog graag naar deze muziek. Coldplay vind ik 
overigens ook erg sterk! Ik ben meerdere malen naar concerten geweest 
van bovenstaande bands.  
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Ik ben vorig jaar HBO afgestudeerd. Na een lange weg vanaf heb VMBO 
ben ik daar wel trots op. Sinds een paar weken ben ik ook trotse 
huiseigenaar van een leuke woning in Maassluis. Ik denk dat deze stap 
positief zal bijdrage aan mijn ontwikkeling als persoon.  
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen?  
Ik heb een hekel aan filerijden. Maar ik denk dat niemand voor z'n plezier 
in de file staat. Verder merk ik dat klussen (vooral het schuren) in huis niet 
echt mijn ding is.  
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Ik vind het 'witte kerkje' aan de Westlandseweg echt een doorn in het oog. 
Ook word ik niet heel warm van het gebied rondom station Maassluis 
West.  
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn?  
Ik zou graag nog eens wereldkampioen willen worden met het Nederlands 
Elftal. Echter denk ik dat deze droom voorlopig even de koelkast in moet.  
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Ik kom graag bij Excelsior Maassluis en ben trots om te zien dat er veel 
vrijwilligers zich dag en nacht inzetten om de clubs mooier te maken. 
Verder vind ik het haventje in Maassluis een leuke plek.  
Door wie wordt of werd je geïnspireerd?  
Echt iemand die me inspireert heb ik eerlijk gezegd niet. Wel vind ik de 
logica van Cruijff erg mooi.  
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Fenny Helfferich 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)?  
Mijn vader is Evert Helfferich en mijn moeder Renske Helfferich-Huisman. 
Beide hebben friese roots, maar besloten onafhankelijk van elkaar begin 
jaren 80 naar Vlaardingen te verhuizen, daar werd mijn vader actief in het 
stichtingsbestuur van de Bijbelin en mijn moeder werkte in de winkel in 
Vlaardingen. (Heel af en toe werkte ze ook in Maassluis.) Via de Bijbelin 
in Vlaardingen hebben ze elkaar dus ontmoet. Ik ben in Vlaardingen 
geboren, daarna zijn mijn ouders met mij weer terug naar Friesland 
verhuist.  
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest?  
Leukste ervaring was toch wel, het aangenomen krijgen van een resolutie 
op het CDA congres. De resolutie pleitte voor een OV jaarkaart voor MBO 
studenten. Inmiddels is dit ook gerealiseerd.  
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden?  
De geboorte van mijn dochter. 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen?  
Strijken, ik koop ook gewoon geen kleding die gestreken moet worden.  
Wat is de lelijkste plek van Maassluis?  
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Momenteel wel de metrolijn, het wordt vast prachtig, alleen het duurt wel 
heel lang voor de ‘bouwput’ weg is.  
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn?  
Ik zou wel getuige willen zijn van een dag in het leven van mijn oma toen 
ze mijn leeftijd had. Het lijkt mij fascinerend om te zien hoe erg het leven 
verandert is in de afgelopen 50 jaar.  
Wat is je favoriete plek in Maassluis?  
Ons huis! 
 
 

Wi(lle)m Warbout 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Mijn vader was Jan Warbout, 1916-2002, zijn vader is verdronken(1916) 
bij het zinken van de zee sleepboot Noordzee van L Smit en Co en mijn 
moeder was Riek Oosterlee1920-1991, dochter van zandschipper Piet 
Oosterlee(trouw moet blijken), die Maassluis en via de Monstersche sluis, 
het Westland van (zoetwater)zand voorzag. 
Hoe zout en zoet zich verenigden, ik heb dus “brakwater” door mijn aderen 
lopen. 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Mag je Marian(mijn vrouw) en mijn zoons en dochter en broers over aan 
spreken, vinden ze geen probleem denk ik, zal ongetwijfeld over schepen 
gaan.. 
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
Ik ben eigenlijk nog een beetje een ARP’er, een Willem Aantjes man 
(ook een mens) maar uit overtuiging een CDA man geworden want het 
gaat niet om isues maar om hoofdlijnen, intenties, de toekomst van 
mensen Maassluis-Nederland-Europa- ….en in de geest van een wet etc 
etc 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Heel divers, eigenlijk een afspiegeling van het leven! Van Nederlands talig 
naar harmonie concerten en van Pieter Leusinks zijn concerten naar 
Bruce Springsteen en dan weer naar het moderne geestelijke lied! Er is 
een tijd voor……. 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Ik weet niet of ik sterker ben geworden maar ik denk wel enigszins 
bewuster van het leven na een operatie, inmiddels 10 jaar geleden. 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Klusje heeft een negatieve lading dus ja ik zou zo zeggen alle klusjes maar 
in het bijzonder Stofzuigen en de “hel” (het diepste in een schip, op het 
vlak)ontroesten en schoonmaken op een schip. 
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Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Daar moest ik wel even over nadenken want ja Maassluis…….. 
Maar ik heb er eigenlijk wel 2, die stelcon platen parkeerplek aan de 
Noordvliet- Schuurkerk en  
het verwilderde stuk vlietland tussen de Noord- en Zuidvliet, deels Midden 
Delfland, wat zou het mooi zijn om de ideeën die er zijn te realiseren de 
komende 4 jaar!  
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Ik vraag me weleens af hoe ik gereageerd zou hebben in 1940-45 en dat 
soort tijden/gebeurtenissen etc. maar het meest interessant voor mij is de 
toekomst! Wij kunnen en moeten goede rentmeesters zijn! Waar zijn we 
over 10 , 20 , 30 jaar! Wat te doen met vluchtelingen die het beste voor 
hun en de kinderen zoeken(begrijpelijk), verschillen tussen arm en 
rijk(kloof steeds groter) en gaan we niet de verkeerde kant op met het 
internet en de technische mogelijkheden(ook ethische zaken) straks. Kan 
de mens het nog wel aan?? 
Voor mij de intrigerende vragen voor de toekomst. 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Op een scheepje in de vlieten en op de Nieuwe Waterweg/Het Scheur, 
straks door de Monstersche sluis in de haven van Maassluis in, u kunt met 
mij, niet het CDA, het schip in gaan! 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Ik denk dat het Jezus is (heeft uiteraard ook met mijn opvoeding te 
maken), zijn visie en omgang op aarde met mensen, sceptici, 
“buitenlanders” vreemdelingen, zieken, anders denkenden maar ook 
Iemand die water in wijn veranderde. In mijn visie een voorbeeld, ook nu 
nog! 
 
 

Chris Voskamp 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Mijn vader is Fred Voskamp en mijn moeder Tanja Voskamp, van Haaren. 
Mijn vader en ik zijn deze periode allebei verkiesbaar voor het CDA.  
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Mijn ouders scheppen altijd over me op, over hoe ik overal zo goed in ben 
en ze zo trots op me zijn. Dat is dan altijd een beetje ongemakkelijk.  
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
In 2015 werden de verkiezingen voor de provinciale staten gehouden. 
Ikzelf mocht nog niet stemmen, maar desondanks ben ik wel mee geweest 
met de campagne-bus van het CDA. In deze busreis heb ik ook naast 
landelijk CDA-voorzitter Ruth Peetoom gezeten. Samen met haar heb ik 
ballonnen opgeblazen, zij blies ze op en ik knoopte ze vast. Dit deden we 
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zo omdat ze haar nagels pas gelakt had en deze nog niet droog waren. 
We hebben ook leuke, inspirerende gesprekken gehad, over van alles en 
nog wat. Dit moment is me goed bijgebleven en ik vond het een leuke 
ervaring om met jullie te delen.  
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Testify to love, Wynonna Judd  
With every breath I take I will thank to God above 
 
Als wij niks doen, Soldaat van Oranje    
Als wij niets doen, wie dan? 
 
Mijn leven is van mij, Elisabeth    
Ik wil alles leren, vrijwillig en zonder dwang 
 
I’m still standing, Elton John    
Don’t you know I’m still standing, better than I ever did, Looking like a true 
survivor, feeling like a little kid 
 
Man in the mirror, Michael Jackson    
If you want to make the world a better place, take a look at yourself, then 
make that change 
 
Defying gravity, Wicked 
I’m through accepting limits, ‘Cuz someone says there so, somethings I 
cannot change, but ‘till I try I never know 
 
Take a look through my eyes, Phill Collins 
So don’t run, don’t hide, it will be alright, you’ll see, trust me, I’ll be there 
watching over you 
 
Ave Maria, Bach 
Ora pro nobis 
 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
De laatste ervaring waardoor ik sterker geworden ben, is het onderzoek 
wat ik gedaan heb voor het maken van mijn profielwerkstuk. Een 
profielwerkstuk is een belangrijk examenonderdeel over een 
(wetenschappelijk) onderzoek. Ik heb veel tijd gestopt in het werken 
hieraan. Zo ben ik naar de koninklijke bibliotheek geweest en heb ik 
historische boeken gelezen. Een leerzaam traject, wat niet altijd even 
makkelijk was. Maar daardoor heb ik wel veel, met name over mezelf, 
geleerd. Over waar mijn interesses liggen en over hoe ik leer.  
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Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Huiswerk. 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Ik denk niet dat Maassluis een lelijke plek heeft. Ik ben trots op heel mijn 
stad, niet een stukje ervan. Ik ben blij er te wonen en met mij vele anderen. 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
De momenten nu samen met het gezin. Samen zitten op de bank, de 
kleine dingetjes. Spelletjes spelen, lekker eten, goede gesprekken voeren 
of gewoon genieten van elkaars aanwezigheid.  
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Mijn favoriete plek in Maassluis is waarschijnlijk aan de waterweg. Ik vind 
het heerlijk om daarlangs te lopen en naar het water te kijken. Het is er 
lekker rustig en naar mijn mening prachtig. 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Mijn ouders zijn mijn inspiratie. Ik ben dol op ze en hoop net zo te worden 
als zij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constand Wassink 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Mijn ouders (beiden overleden) waren Gerrit Wassink en Hendrika 
Wassink –de Jonge 
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Mijn vader kwam uit Wierden (Overijssel) en mijn moeder uit Rotterdam 
(van Zuid) vanaf 1954 woonden ze in Vlaardingen. Een echt Gereformeerd 
gezin 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Ik sta bekend als de “regelneef” (organiseren) en inmiddels als ‘predikant’ 
en auteur 
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
De CDA-Maassluis studiedag van 9 september 1995 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Repertoire van The Travellers, het koor uit Spijkenisse, waarin ik nu al 
weer vijf jaar mijn stem verhef 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Toen ik voor het eerst voorging op de Vlootavond van 24 september 2008 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Afwassen (gelukkig hebben we een vaatwasser, maar ik heb als kind al 
zo geleje) 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Uiverlaan bij de (voormalige) bankgebouwen 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Stoelendemonstratie van 14 maart 1888 (in Maassluis) 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Kerkeiland 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Dr. A. Kuyper 
 
 

Mark van Eijsden 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Ik ben er één van Gijs en Riet van Eijsden en we zijn met 3 broers, welke 
alle 3 in Maassluis wonen. 
Velen van u zullen mijn vader Gijs ook wellicht kennen vanuit het CDA of 
één van de verschillende andere functies welke hij heeft uitgevoerd. Ook 
is hij jaren als ondernemer actief geweest in Maassluis.  
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Geen idee, dat zou je aan hun moeten vragen maar dit zullen vaak 
natuurlijk de bijzondere verhalen zijn maar ik hoop en verwacht een 
positief verhaal ! 
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
Eerder ben ik een keer met Jaap en Fenny naar een CDA congres 
geweest, waar de landelijke verkiezingscampagne werd gepresenteerd, 
dit was een prachtige inspirerende “show” waarin iedereen wordt 
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geënthousiasmeerd om bij te dragen aan het succes van het CDA, ik zou 
dit zeker aan raden een keer bij gelegenheid bij te wonen.  
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Uiteraard zijn er vele liedjes welke mij inspireren maar één hele mooie is 
toch wel het nummer: 
“ Don’t stop thinking about tomorrow” van Fleetwood Mac waarin gezegd 
wordt kijk niet alleen terug naar de dag van gisteren maar kijk vooral 
positief naar de toekomst, naar de tijd die nog gaat komen, als je soms 
een deur achter je dicht doet gaat er vaak een nieuwe open, zo probeer ik 
ook in het dagelijks leven te staan. 
Dit is ook een nummer wat in de verkiezingscampagnes gebruikt is 
waaronder in Amerika en ook goed aansluit bij het thema van het CDA 
“Voor een land dat we door willen geven”  
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Onlangs heb ik een nieuwe carrière keuze gemaakt door te gaan werken 
als projectmanager Restyle voor Roompot vakanties waarbij ik 
verantwoordelijk ben voor het opnieuw inrichten van de woningen van de 
eigenaren op de Roompot vakantieparken (wat in sommige woningen heel 
hard nodig is) . Dit was niet direct een voor de hand liggende keuze maar 
heeft wel hele interessante nieuwe kansen en een leuk perspectief 
gebracht.   
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
De kerstboom optuigen of het huis versieren met slingers als er iemand 
jarig is, dit vind ik altijd een gedoe en dit is dan ook beter als Iris, mijn 
vrouw, dit doet. 
Daar ben ik dan ook het liefst niet bij om ruzie te voorkomen 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Een specifiek lelijkste plek van Maassluis heb ik niet zozeer maar waar ik 
me wel aan erger zijn een aantal leegstaande panden in Maassluis welke 
sterk aan het verpauperen zijn, denk hierbij aan het oude Fair Lady pand 
op de Markt en het ABN Amro gebouw op de Uiverlaan, gezien de 
hoeveelheid werk om dit soort locaties weer in gebruik te nemen en de 
hoge (huur) prijzen die hiervoor gevraagd worden is het voor ondernemers 
ook niet interessant zich op een dergelijke locatie te vestigen waardoor dit 
alleen maar verder achteruit gaat, gelukkig zijn er wel initiatieven en 
plannen met een aantal andere panden in Maassluis en daar mogen we 
trots op zijn want dit geeft Maassluis de uitstraling die we nodig hebben.  
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Zoals aangegeven bij het liedje wat mij inspireert kijk ik liever naar de 
toekomst dan naar het verleden, het zou dus een belangrijke gebeurtenis 
moeten zijn in de toekomst, ik denk dat we allemaal onze dromen en 
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idealen hebben die we dan kunnen noemen en daar moeten we ook zeker 
aan werken en naar streven maar het mooiste is natuurlijk dat iedereen in 
je omgeving gezond is en kan doen waar hij/zij goed in is en plezier en 
voldoening uit haalt.  
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Uiteraard zijn er in Maassluis heel veel mooie plekken of locaties waar je 
graag komt te noemen maar de aller beste plek is natuurlijk hoe cliché ook 
gewoon thuis. 
Er is niets fijner dan na een dag hard werken thuis te zijn met vrouw en 
kinderen, daarom is het ook zo belangrijk dat het CDA zich inzet voor een 
prettige en woon en leef omgeving voor iedereen met o.a. veel groen, 
goed onderwijs en goede voorzieningen. 
 
 

Martin Boekestijn 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)?  
Leen en Gerda Boekestijn, hardwerkende personen met een financiële 
achtergrond. Ze weten wat het is om weinig te besteden te hebben en 
daarom is geld nooit een issue mits het nodig en nuttig is. 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou?  
Martin is een wandelende encyclopedie op financieel en juridisch gebied.  
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven?  
Geen, de radio staat op actualiteitenprogramma's. Elke keer wat nieuws 
en anders.  
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden?  
De dankbaarheid en vreugde in de ogen van mensen als ze na een 
minnelijke schuldsanering van een schuld van meer dan een ton bevrijd 
zijn. 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen?  
Schilderen van het huis, gelukkig wil de schilder ook geld verdienen en 
ben ik dus blij dat er schilders zijn. 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis?  
Die zijn er niet, er zijn alleen plekken die meer potentie hebben. 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn?  
Ik neem de dingen zoals ze komen en heb niet het gevoel dat ik iets gemist 
hebt of zal missen. 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Een terras op de markt in de zon. 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd?  
Door diverse personen die altijd klaar staan om andere personen met hun 
kennis te helpen. 
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Mehmet Çiçek 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Vader Omer en Moeder Hava. Ze hebben beiden een speciaal plekje in 
mijn leven. Mijn vader geeft altijd goede raad terwijl mijn moeder ernaar 
handelt en weinig zegt. Soort beschermengel geweest voor haar kinderen. 
Mijn karakter is volledig een mix van beiden en denk dat ik een tikje meer 
van mijn vader heb. 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Mijn reis als 6 jarige naar mijn geboortedorp, hoor ik wel regelmatig. Op 
avontuur met een paar jaar oudere neef naar ons dorp. Lopend en wel op 
25 kilometer afstand van de stad. Onderweg opgepikt door een bekende 
taxichauffeur en weer naar huis gebracht. Was een toeval dat de 
taxichauffeur langsreed, anders waren we echt aangekomen in het dorpje. 
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
Tijdens een iftar maaltijd op het CDA partijbureau had ik iets gezegd wat 
de partijvoorzitter Ruth Peetoom tijdens het partijcongres citeerde. Ze had 
me net daarvoor nog gebeld. Dat heeft wel een indruk achtergelaten. 
“Papa, ik ben trots op het CDA!”. Dat zei het zoontje van raadslid Mehmet 
Ciçek uit Maassluis. Bij Papa hoorde het CDA – en dus was hij daar trots 
op. Wij willen dat onze kinderen trots kunnen zijn op het CDA. 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Verantwoordelijkheid nemen leert men van kleins af aan. Zorgen voor een 
jongere broer of zus. Dat maakt je sterk omdat je verantwoordelijkheid op 
je neemt. Ik kan veel momenten noemen waarbij mijn persoonlijkheid 
ervan sterker is geworden, maar als ik er eentje mag noemen is dat het 
afscheid nemen van het geboorteland en een nieuw begin maken in 
Nederland.  
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Spullen inpakken voor de vakantie.  
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Maassluis is een mooi stad en heeft eigenlijk geen noemenswaardige 
lelijke plekken. 
Waar we eventueel wel iets aan kunnen doen is, hoe kunnen we de 
mooiste plekken beter bereikbaar en zichtbaar kunnen maken voor 
mensen buiten de stad.  
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn?  
Ik ben nog steeds getuige van een hele metamorfose om me heen. 
Maassluis wordt overal verbouwd of opnieuw gebouwd. Schitterende 
nieuwe wijken met duurzame woningen nemen de plaats in van de 
gedateerde flats, woningen en wijken. 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
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Het centrum omdat ik rondom het centrum ben opgegroeid en nog steeds 
woonachtig ben en het Hoofd waar verbinding tussen land en water het 
mooiste te beleven is. 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Geloof is mijn grootste drijfveer in het leven en ook een goede 
inspiratiebron. Lees graag de Masnavi van Rumi. 
 
 

Henrike Heijboer 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Mijn vader en moeder zijn Peet en Willie van de Mheen, onbekend in 
Maassluis. Mijn moeder draagt Spakenburgse klederdracht. Als je iemand 
in Maassluis ziet met Spakenburgse klederdracht, dan is de kans zeer 
groot dat het mijn moeder of een van mijn tantes is. 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Mijn familie is altijd erg geïnteresseerd in mijn politieke activiteiten in 
Maassluis. Zij bevragen mij daarop en hebben interesse in wat ik in 
Maassluis doe. Ook voetbal is een gewild gespreksonderwerp. Ik heb 
fanatieke Spakenburg-volgers en fanatieke IJsselmeervogels-volgers in 
mijn familie. En ik heb zelf grote bewondering voor de activiteiten van 
Excelsior Maassluis. Van de eigen jeugdopleiding van Excelsior Maassluis 
kunnen zowel Spakenburg als IJsselmeervogels nog wat leren. En als ze 
tegen elkaar moeten…. Ik ben voor Excelsior Maassluis. 
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
Een fotosessie samen met Jan-Peter Balkenende in 2006, toen hij een 
succesvol premier was. 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Ik vind veel verschillende genres leuk, van modern tot Bach. De sound 
moet iets hebben van inspiratie, positivisme, enthousiasme en zingeving. 
Dan word ik er blij van en inspireert het mij. 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Ik ben weer gaan studeren en heb de Pabo gedaan. Die studie heeft mij 
veel gebracht. Los van een leuke baan in het basisonderwijs, een 
ontwikkelingsgerichte instelling. En daar heb ik elke dag wat aan. 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Huishouden. 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
De garages bij station Maassluis Centrum.  
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
De val van de Berlijnse muur. 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
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De Nieuwe Waterweg. Ik ga geregeld wandelen. Dan neem ik altijd een 
stukje Nieuwe Waterweg mee op mijn pad. Het uitzicht, de ruimte, de 
schepen, het water; ik geniet ervan. En dan loop ik op de terugweg 
natuurlijk ook langs de haven en door de binnenstad.  
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Ik word geïnspireerd door verhalen. Verhalen van mensen, verhalen van 
kinderen. Iedereen heeft een verhaal. 
 

 
 
 

Fred Voskamp 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Mijn vader is Frans Voskamp en moeder is Wil Dekker, beide uit de Lier.  
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Dat ik als jongetje van 11 een hersenschudding opliep tijdens een 
voetbalwedstrijd. 
Wat is een leuke of inspirerende CDA-ervaring voor je geweest? 
Hoewel het nooit een doel op zich is geweest, ben ik er trots op om, na 
mijn opa en mijn vader, als derde generatie ‘F.A’ beëdigd te zijn als 
raadslid in een gemeenteraad. Dat mijn familie hiervan getuige is geweest 
maakt dit tot een inspirerende en mooie ervaring waar ik vol trots op 
terugkijk. 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
Music – John Miles 
To live without my music 
Would be impossible to do. 
 



                                  CDA Maassluis                           december 2017 

 

 43 

Toen ik je zag – Hero 
Totdat ik jou zag  
en ik hield zomaar ineens van jou 
 
Tears in Heaven - Eric Clapton 
Beyond the door there's peace I'm sure 
And I know there'll be no more tears in heaven 
 
Papa – Stef Bos 
Maar papa 
Ik hou steeds meer van jou 
 
Geef Mij Nu Je Angst – Guus Meeuwis 
Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. 
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. 
 
Wind Beneath My Wings - Bette Midler 
I can fly higher than an eagle, 
For you are the wind beneath my wings. 
 
Inconvenient trut - Veldhuis & Kemper 
Met nog één vraag tot besluit 
Als wij de broek weer aan doen 
Doen jullie hem dan uit 
 
Morgen is Vandaag - Soldaat van Oranje de Musical 
Wat de dag van morgen brengt 
Is allang niet meer de vraag 
Morgen is vandaag 
 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Complimenten na een moeilijk debat en de afwikkeling erna. 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Dweilen. 
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Er zijn zeker plekjes te benoemen die we met elkaar mooier zouden 
kunnen maken, maar ook op deze plekken wonen inwoners en vaak met 
veel plezier. Mijn ideaalbeeld zou een stad zijn waarin iedereen trots is op 
de plek waar men woont en dat wij als CDA Maassluis er alles aan doen 
om dat voor elkaar te krijgen.  
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
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Het opgroeien van onze kinderen als individuen die hun eigen plek in de 
samenleving innemen. 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Havenkom/Stadhuiskade 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Door mijn ouders, mijn vrouw Tanja en onze kinderen Chris, Britt en Bart. 
 
 

Marcel ’t Hart 
Wie is je vader en wie is je moeder (van wie ben jij er een)? 
Vader: Theo ’t Hart, organist in diverse verzorgingshuizen (zoon van Klaas 
’t Hart de orgelhandelaar uit de Damstraat) 
Moeder: Joke van der Gaag (dochter van Pieter van der Gaag, 
“Koeiensnijder” in Maasland, maakte de gespleten hoeven van runderen 
schoon) 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Er zijn heel veel verhalen, maar die zijn niet allemaal geschikt voor dit 
medium… 
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
CDA zomerschool. Toen ik net lid was geworden van het CDA heb ik de 
CDA zomerschool gedaan. Dat is drie dagen in Den Haag waarin je 
kennismaakt met het CDA, de politiek in Den Haag en gezellige mensen 
ontmoet. Met een aantal mede “scholieren” heb ik nog regelmatig contact. 
Een aantal zijn ook doorgestroomd in een functie in het CDA of voor het 
CDA. 
Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? 
“Dolce Vita” van Ryan Paris. Dolce Vita betekent het mooie leven 
(Italiaans). Kortom; geniet van het leven (en daarnaast een lekker jaren 
‘80 nummer) 
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Veel ervaringen maken je sterker. Ik denk dat het vervullen van het 
raadslidmaatschap me sterker heeft gemaakt. Maar ik denk dat de periode 
dat ik voor mijn werk in Denemarken gedetacheerd was me 
onafhankelijker en objectiever gemaakt heeft.  
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Op maandag morgen op mijn werk; mijn weekbriefje invullen. Mijn werk is 
afwisselend en ik moet voor elk uur bijhouden wat ik doe en dat invullen 
in een systeem.  
Wat is de lelijkste plek van Maassluis? 
Maassluis is heel erg mooi, maar als ik een kans zou krijgen om iets te 
veranderen dan is dat de rotonde bij de seringenflat. Het kunstwerk dat 
daar staat is niet mijn meest favoriete van Maassluis. 
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Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Een gebeurtenis in de toekomst is lastig te bepalen. Als ik naar het 
verleden kijk, dan zou ik graag getuige zijn geweest van de bouw van de 
Maastunnel in Rotterdam. De allereerste afzinktunnel in Nederland, die 
met methodes is afgezonken die op dit moment nog steeds worden 
gebruikt en die ik nog steeds dagelijks gebruik en tegenkom. 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Ik heb meerdere favoriete plekken in Maassluis. Ik mag graag langs de 
Waterweg lopen, mooie stilte met voorbijglijdende drijvende kastelen. De 
Binnenstad die fantastisch is opgeknapt. Daarnaast heb ik fijne 
herinneringen bij Excelsior M. Maar ik besef me meteen dat ik veel andere 
plekken te kort doe. 
Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Ik heb niet echt een specifiek iemand waardoor ik geïnspireerd wordt. Dat 
is altijd een combinatie van verschillende elementen van verschillende 
mensen, maar ik kan heel erg opkijken tegen iemand die achter een 
klavier gaat zitten en uit zijn hoofd muziek maakt, of enorm creatief is 
zonder ogenschijnlijke moeite. 
 
 

Corine Bronsveld-Snoep 
Wie is je vader en wie is je moeder? 
Mijn ouders zijn Jan en Ina Snoep. Mijn moeder is geboren in een klein 
dorpje in Zeeland, Sint Annaland. Mijn vader is in Zuid Holland geboren in 
Strijen. Voordat we in Maassluis kwamen wonen hebben ze in Hilversum 
en in Bovenkarspel gewoond, mijn geboorteplaats. Mijn vader heeft altijd 
veel gereisd voor zijn werk, wat kon omdat mijn moeder thuis voor ons 
zorgde. Dit jaar is mijn vader overleden. Ik mis hem in zoveel en ben 
dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan en heeft betekend. 
Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
Niet hetzelfde verhaal want mijn licht chaotische karakter zorgen voor 
genoeg anekdotes om uit te putten. Ik wil wel kwijt dat ik meer een zoeker 
dan een vinder ben.  
Wat is een leuke of inspirerende CDA ervaring voor je geweest? 
De ledenvergaderingen hebben altijd een prettige sfeer en de gesprekken 
met leden en gasten geven vaak stof tot nadenken. Als een inspirerende 
en leuke CDA ervaring van wat langer geleden, noem ik de kaderschool. 
Ik heb deze afwisselende opleiding mogen volgen bij het landelijke CDA 
en kijk hier met veel plezier op terug. 
 Welke liedjes zitten in de soundtrack van jouw leven? 
Omdat ik zo lang fan was van Prince en INXS: ‘When the Doves cry’ van 
Prince, ‘Mystify’ van INXS.  
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U zij de Glorie. Een indrukwekkend en mooi lied dat op twee belangrijke 
momenten in mijn leven in de kerk werd gezongen, bij de doop van Tycho 
en op de begrafenis van mijn vader. 
‘Avond’ van Boudewijn de Groot mag niet ontbreken omdat we met dit 
nummer onze feestelijke bruiloft afsloten.  
Wat is je laatste ervaring waardoor je een sterker persoon bent 
geworden? 
Het leven leert. Ik voel mij niet perse sterker door ervaringen, ik put er wel 
vertrouwen uit voor de toekomst en neem de ervaringen mee in wat ik laat 
en wat ik doe.  
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Het is niet het klusje zelf waar ik een hekel aan heb. Ik heb er een hekel 
aan omdat het zich iedere dag herhaalt: tassen inpakken voor school en 
sport van de kinderen. 
Wat is het lelijkste plek van Maassluis? 
Ik loop niet warm voor het kunstwerk ‘Calypso’ ofwel de stekkerdoos op 
de rotonde bij de Seringenflat. Verder vallen mij in Maassluis de 
hoeveelheid paaltjes en hekjes op. Ieder paaltje en hekje is ongetwijfeld 
met goede reden geplaatst, alleen staan ze echt overal: om bosjes, op 
hoekjes, langs huizen, rondom speelplaatsen. Van mij mogen er minder 
paaltjes en kunnen we nog best wat onthekken. 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou het dan zijn? 
Ik kies voor de toekomst en hoop nog lang van onze kinderen te mogen 
genieten, hun mijlpalen mee te mogen maken. 
Wat is je favoriete plek in Maassluis? 
Oei, veel favoriete plekken: 
De Waterweg is heerlijk en met de natuurspeeltuin. Het zwembad en de 
koningshoek, twee plekken waar ik regelmatig kom en die allebei steeds 
mooier worden. Maar ook de Steendijkpolder mag niet ontbreken. De wijk 
waar wij met veel plezier wonen: fijn park, leuk winkelcentrum en fijne 
wijkbewoners. 
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Door wie wordt of werd je geïnspireerd? 
Lastige vraag omdat ik zoveel inspirerend vind: van een mooi boek of een 
goed gesprek. Ik houd het dichtbij en kies voor mijn ouders, man en 
kinderen. 
 

 

 
 
 
Samen komen we er wel                                                          _  
 
Deze uitgave van het ledencontactblad kwam tot stand omdat 
jij er een stuk voor schreef of reageerde op onze vragen, Frits 
de eindredactie deed, Fred de lay-out verzorgde, onze 
adverteerders ons sponseren (twee nieuwe dankzij Mehmet), 
Mohammed vorige keer al zorgde voor een nieuw levendig 
omslag ontwerp en onze trouwe bezorgers hem bij iedereen in 
de bus stopte, en Jaap het geheel coördineerde.  
Bedankt allemaal. 
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Fractie / Wethouder 

Naam Adres Telefoon 
Corine Bronsveld-
Snoep 
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3146 BK Maassluis 
c.bronsveld-snoep@cdamaassluis.nl 
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Marcel ’t Hart 
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3142 JG Maassluis 
c.m.p.hart@cdamaassluis.nl 

010 – 5913950 

Mehmet Çiçek  
raadslid 

Van Eedenstraat 5 
3141 BE Maassluis 
m.cicek@cdamaassluis.nl 

06 – 17482172 

Fred Voskamp 
raadslid en 
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Getijmolen 5 
3146 CA Maassluis 
f.a.voskamp@cdamaassluis.nl 

010 – 5997100 

Henrike Heijboer 
steunraadslid 

Wipperspark 130 
3141 RD Maassluis 
h.heijboer@cdamaassluis.nl 

010 – 5920147 

Kees Pleijsier 
wethouder 

Berkendal 65 
3142 AA Maassluis 
c.pleijsier@cdamaassluis.nl 

010 – 4679894 

Bestuur 
 

Jaap Poldervaart 
voorzitter  

Richard Hollaan 299 
3144 BS Maassluis 
voorzitter@cdamaassluis.nl 
j.poldervaart@cdamaassluis 

010 – 5914124 
 

Constand Wassink 
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Spechtstraat 24 
3145 XK Maassluis 
penningmeester@cdamaassluis.nl 
c.wassink@cdamaassluis.nl 

010 – 5916435 
 

Fenny Helfferich 
Secretaris 
 
 

Noorddijk 8a 
3142 ED Maassluis 
secretaris@cdamaassluis.nl 
f.helfferich@cdamaassluis.nl 

06 – 13231470 

Mark van Eijsden 
bestuurslid 

Touwbaan 50 
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m.e.van.eijsden@cdamaassluis.nl 

06 - 53932109 
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