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Beste mensen,
Een korte brief om verslag te doen van mijn laatste campagne activiteiten. Maar met name een
oproep om toch vooral te gaan stemmen. Natuurlijk hoop ik dat u op mij stemt: Joba van den
Berg, lijst 3 nr. 16, voor zorg die beschikbaar betaalbaar & bereikbaar is, ook in de regio.
Maar ik hoop vooral dat u uw stem niet verloren laat gaan!
Ter ondersteuning van mijn campagne ontving ik van dierbare broer Jan en lieve schoonzus
Edith een groene pump (ik houd van kleurrijke pumps) van pure chocolade (zonder toegevoegde
suiker). Het zal me moeite kosten deze kapot te breken.
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Werkbezoeken en webinar
Vrijdagochtend 12 maart begon met een corona-werkbezoek. Samen met stagiaire Antoinette
Faber bezocht ik Dehaco in Raamsdonksveer, een bedrijf dat luchtreinigers maakt met filters die
de lucht met meer dan 99% zuiveren. In de middag ontvangst van staatssecretaris Mona Keijzer
bij de business club van CDA Zeeland. (Klik hier voor een impressie). Mona ging in gesprek met
ondernemers.  Het ging o.a. over het verzoek tot meer maatwerk bij de coronaregelingen zoals
NOW. Daarnaast kwam ook de regelgeving in andere landen ter sprake waardoor vrij verkeer
van goederen binnen de EU wordt gehinderd, en verder de noodzaak voor zoetwater
management in Nederland. Afsluitend brachten we met Mona nog een werkbezoek aan KV-
techniek in Goes.
De dag eindigde met een webinar van CDAV Noord-Brabant.

Op campagne!

Zeelandtour dag 1

Zaterdag 13 maart was Zeelandtour dag 1.
Samen met campagneleider Easther
Houmes en lokale CDA-ers hebben we
geflyerd in Goes, Heinkenszand,
Middelburg, Vlissingen, Domburg en
Kamperland.

 

https://cl.s7.exct.net/?qs=1dd50754b0a50a7c55430f9fb2f74d92d0a0641f9427750dec9b0cb4e360bf6fa8cb94171d1f8fb20669c34f5e039ed808f35f8f34e9fe42


17-3-2021 ChristenDemocratisch Appèl

https://view.s7.exacttarget.com/?qs=b879ab9d0964cf0118b34d94f34b6b9f40d569bc49296ad0b7cbdc721b19cfa14753e62b80ab85438981c38c6… 3/4

 

Zeelandtour dag 2
Maandag 15 maart was Zeelandtour dag 2: samen met Patricia van de Vijver uit Sluis en lokale
CDA-ers hebben we geflyerd in Hulst, brachten we een werkbezoek aan de COVID senioren
afdeling van ZorgSaam in Oostburg en aan het Leger des Heils in Terneuzen.

 

Zeelandtour dag 3
Dinsdag 16 maart begon met een webinar voor financiële managers in zorgorganisaties,
georganiseerd door ING. Ten slotte Zeelandtour dag 3: werkbezoek aan melkveebedrijf Kole in
Vlake en aan boerderijwinkel ’t Anker in Schore. Afsluitend flyeren in Zierikzee en Tholen. Alle
13 gemeentes in Zeeland hebben we daarmee in drie dagen bezocht!

 

17 MAART TWEEDE KAMERVERZIEZINGEN. LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN!
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     Klik hier om je af te melden
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