
Vertrek Karel van Schie als fractielid van het CDA Schiedam 

Ledenvergadering 

Op donderdag 16 ok-
tober is onze eerst-
volgende ledenverga-
dering in De Ark. U 
ontvangt begin okto-
ber nog een uitnodi-
ging voor deze verga-
dering. Noteert u de 
datum alvast in uw 

agenda! 
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Scholingscommissie CDA-Zuid Holland (1) 

    Wist u dat er binnen het CDA-Zuid Hol-
land een scholingscommissie bestaat? 

·         Wist u dat die commissie regelmatig 
cursussen organiseert, die ook voor u inte-
ressant kunnen zijn? 

·         Wist u dat u via 

 http://cdazuidholland.inschrijvingen-
trainingen. nl  een compleet overzicht 

krijgt van de mogelijkheden? 

·         Wist u dat het oude adagium: "een 
mens is nooit te oud leren" anno 2014 nog 
steeds geldt? 

·         Enthousiast geworden? Neem gerust 
contact op, we kijken uit naar uw reactie! 
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Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2014 is onze nieuwe fractie aan de slag ge-

gaan met haar politieke werkzaamheden. 

Aanvankelijk bestond de fractie uit Patricia 

van Aaken, Karel van Schie en Nihat Ulusoy. 

Na voltooiing van de onderhandelingen voor 

de Schiedamse coalitie is Patricia aan de slag 

gegaan als CDA wethouder in Schiedam. In de 

laatste ledenvergadering voor de zomer heb-

ben wij stil gestaan bij het verloop van het 

onderhandelingsproces. 

In de fractie is zij opgevolgd door Ad Hek-

man. Ad is vervolgens door de fractie geko-

zen tot fractievoorzitter. 

Recent heeft Karel van Schie ons laten weten 

dat hij zich om persoonlijke redenen genood-

zaakt ziet terug te treden als lid van de ge-

meenteraadsfractie van het CDA. Dit vindt 

het bestuur zeer spijtig, maar wij hebben ook 

respect voor dit zorgvuldig afgewogen besluit 

van Karel. Als gevolg van dit besluit zal Gerda 

Sels deze maand worden geïnstalleerd als 

fractielid van het CDA Schiedam. Gerda is al 

zeer lang actief binnen onze afdeling en zal 

voor velen van u geen onbekende zijn; Gerda 

is voorzitter van het CDA Vrouwen en jaren-

lang  secretaris van het bestuur van het CDA 

Schiedam geweest. 

Tot onze vreugde heeft Karel aangegeven 

een bijdrage te willen blijven leveren aan 

onze afdeling als bestuurslid. 

Karel van schie 
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Voorafgaand aan de gemeenteraads-
verkiezingen dit voorjaar hebben wij 
als afdeling vanzelfsprekend campagne 
gevoerd. Velen van u hebben de kandi-
daten en het bestuur hierbij onder-
steund, waarvoor wij hen zeer erkente-
lijk zijn! Vrijdag 29 augustus is voor alle 
betrokkenen bij de campagne een uitje 
georganiseerd. Deze bestond uit een 
tocht met de fluisterboot door de 
Schiedamse havens, waarna er gebor-
reld is (in het zonnetje!) op een van de 
mooiste plekjes van onze stad: het ter-
ras van café Sjiek. 

De ‘campagne’ wordt voortgezet! Aan 
onze oproep tijdens de laatste leden-

vergadering mee te denken met de 
fractie en het bestuur over een strate-
gie voor onze permanente campagne, 
is door verschillende leden gehoor ge-
geven. In augustus vond de eerste 
brainstorm over dit onderwerp plaats. 
Vijftien CDA leden hebben met elkaar 
tijdens een inspirerende bijeenkomst 
velerlei ideeën geïnventariseerd.  

In september komen we nogmaals bij-
een, waarna een plan wordt opgesteld 
voor een permanente campagne van 
onze afdeling voor de komende jaren. 
In onze eerstkomende ledenvergade-
ring zullen wij u op de hoogte stellen 
van de plannen. 

met haar van gedachten te wisselen 
over haar ervaring in de politiek. Er is 
plaats voor 25 personen. 

 Datum: 16 oktober 2014 

Tijd: 19.30 - 22.00  

 Kosten: € 10,00 per persoon, te vol-
doen via iDeal 

Locatie: Den Haag. De exacte locatie 
wordt later bekend gemaakt. 

 U kunt zich voor deze avond opgeven 
via de link http://
cdazuidholland.inschrijven-
trainingen.nl  (onder scholingsaanbod 
voor de 2e helft van 2014. Daar vindt u 
ook een link naar deze avond. 

 Na een succesvolle start met de eerste 
Zuid Hollandse politieke ambachts-
school op 30-04 j.l. met Marja 
van Bijsterveldt-Vliegenthart in de 
hoofdrol, wordt er nu een 2e am-
bachtsschool georganiseerd. Speciale 
gaste deze avond is Liesbeth Spies, die 
over een ruime ervaring beschikt als 
tweede Kamerlid, gedeputeerde en als 
minister. Momenteel is ze als waarne-
mend burgemeester verbonden aan de 
gemeente de Stichtse Vest. 

Liesbeth Spies zal ons die avond de 
kneepjes van het politieke vak leren, 
tips geven, maar ons ook wijzen op 
valkuilen. Er is volop gelegenheid om 

Permanente campagne 

Scholingscommissie CDA-Zuid Holland (2) 

Nieuw bestuurslid 
henk Hofland 

en Christine Flaten-Daskalakis. Karel heeft 
met ingang van september het penningmees-
terschap op zich genomen en Henk het secre-
tariaat. 

Wij zijn nog steeds op zoek naar versterking 
van het bestuur. Heeft u interesse of wilt u 
hier vrijblijvend over van gedachten wisselen, 
neemt u dan contact op met Christine, onze 
voorzitter. 

Wijziging samenstelling bestuur CDA Schiedam 

In augustus is Henk Hofland, na jaren actief 
te zijn geweest voor onze partij in de ge-
meenteraad van Schiedam, tot het bestuur 
toegetreden Vanaf september treedt Wim 
Leijendekkers terug als bestuurslid. Wij dan-
ken Wim ook via deze weg zeer voor zijn ja-
renlange inzet als penningmeester van ons 
bestuur! 

Met de komst van Henk bestaat het bestuur 
uit: Ada Valk, Karel van Schie, Henk Hofland 
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In de fluisterboot 

Bijschrift bij afbeelding. 

In de fluisterboot 
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Nu de zomer voorbij is, gaat het CDA Vrouwenberaad ook weer van start. 

Een zomer waarin het in de wereld heel onrustig was, vandaar deze over-
denking uit een preek van Augustinus.  
 

Wij zijn de tijd. 
Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! 
Dat zeggen de mensen tenminste 
Laten we goed leven ,dan worden de tijden vanzelf goed. 
Wij zijn de tijden. 
Zoals wij zijn , zijn de tijden… 
Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen op God? 
De wereld is slecht. Jazeker, slecht…. 
Wat is er dan zo slecht aan de wereld? 
Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht, 
En alles wat daarin is , vissen vogels en bomen ook niet. 
Al die dingen zijn goed. 
Nee het zijn de slechte mensen die de wereld slecht maken!!! 
En goede mensen maken de wereld goed. 
 

Met deze overdenking heeft het bestuur van de CDA Vrouwen zich dit na-
jaar met een nieuw jaarthema bezig gehouden.  
Het jaarprogramma 2014-2015 heeft economie, werk en inkomen als the-
ma. 

Op 8 oktober komt de heer Rob Christiaanse, programmamanager bij de 
gemeente Schiedam, bij ons op bezoek met als onderwerp “Het economi-
sche beleid bij onze gemeente”. 

Op 5 november is wethouder Stam onze gast over het onderwerp “Werk en 
Inkomen”. 

Op 7 januari komt de heer Ton Sels ons vertellen over het onderwerp 
“Lokaal ondernemerschap”. 

Mocht u dit lezen en geïnteresseerd zijn, neem dan zeker contact met ons 
op: 

 Ada Valk-Rijnbeek,010-4268304 of Nel Hersbach, 010-4706907. 

CDAV  CDA Vrouwenberaad 
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Op 8 oktober komt de heer 

Rob Christiaanse, 

programmamanager bij de 

gemeente Schiedam, bij ons 

op bezoek met als 

onderwerp “Het 

economische beleid bij onze 

gemeente 

ADA Valk, voorzitster CDAV 

 

CDA afdeling schiedam 
 

Voorzitter; Christine-Flaten-Daskalakis 

:Email; cdaschiedam@hotmail.com 


