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Beste mensen,
Over enkele dagen zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 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 en dat u in elk geval
gaat stemmen!
 
Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen heb ik de afgelopen weken toch flink
campagne kunnen voeren. Ik heb deelgenomen aan tal van webinars en livestream-debatten, en
ik heb ook nog flink wat werkbezoeken af kunnen leggen. Voor een uitgebreid overzicht van al
die activiteiten verwijs ik u graag naar de activiteitenpagina op mijn website (linkje). Daar krijgt u
ook de mogelijkheid om via linkjes de livestreamdebatten of webinars terug te kijken. In deze
nieuwsbrief wil ik er graag enkele hoogtepunten uitlichten.
 
Blij verrast was ik door onderstaand artikel in de PZC over mijn werk en mijn inzet voor Zeeland
de afgelopen vier jaar. 

https://cl.s7.exct.net/?qs=7643500c2df1d4ef871b0839395b4e7b7d079f04e47ce4d0d9c0d79c1a869fb678073fd93f95a38463b84b2dd609e4e30d40687ce774474f
https://cl.s7.exct.net/?qs=7643500c2df1d4eff6ad03ddb24bbf967686335f3929a9ab86c532104a51e90ec2c54b1fc00c57006c408d154731b3d14f11482f9067d53e
https://cl.s7.exct.net/?qs=7643500c2df1d4ef93a093033eefd46474bd5e11031fb07436c83f55b9a026c17a04a7e7623a6100db001d4c6cedc84391e21f2f99cac8b4
https://cl.s7.exct.net/?qs=7643500c2df1d4efced94eafdb6b7e0b66f88ca55524b1deb996cbd44cbd64e9f2574fe7daf904d5082d28f1db82696d217803b90c7ad996
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Werkbezoek aan Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam
Op 26 februari ging ik samen met  beleidsadviseur Rutger Stafleu naar het EMCR. We spraken
met verschillende medisch specialisten over de organisatie van de spoedzorg. Maar ook over
het belang van het feit dat kinderen tot 18 jaar goed gebruik maken van de gratis mondzorg. Een
goed onderhouden gebit op jonge leeftijd voorkomt problemen later.
 

Webinars en nationale debatten
Ik heb online deelgenomen aan een flink aantal webinars, zoals van het NFK (Nederlandse
Vereniging van Kankerorganisaties), de ASVZ  (zorginstelling voor mensen met een
verstandelijke beperking), de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, maar ook een
webinar met leden van de Rotary Middelburg.
 
Ook bij nationale debatten op TV was ik van de partij, zoals bij het BNR-debat over gezondheid,
het Mauritshuisdebat over de zorg, het Nationale Zorgdebat in Amsterdam en het WEMOS
geneesmiddelendebat bij de Balie, ook in Amsterdam.
 
Op de foto hierboven sta ik met één van mijn opponenten: Attje Kuiken van de PvdA.

https://cl.s7.exct.net/?qs=7643500c2df1d4ef93a093033eefd46474bd5e11031fb07436c83f55b9a026c17a04a7e7623a6100db001d4c6cedc84391e21f2f99cac8b4
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Verkiezingsdebatten op scholen
Om de interesse van kinderen en jongeren in politiek te voeden en te vergroten, heb ik de
afgelopen weken ook deelgenomen aan verschillende verkiezingsdebatten op scholen. Zo
bezocht ik (virtueel) de Archipelbasisschool Tweemaster-Kameleon (foto links), nam ik deel aan
het  Verkiezingsdebat Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Middelburg (foto rechts),
aan het  Webinar Zeeuws verkiezingsdebat University College Roosevelt en aan het debat op
Hogeschool Zeeland in Vlissingen.

Internationale vrouwendag
 Maandag 8 maart was internationale vrouwendag. Een goed moment om een bloemetje te
overhandigen aan bijzondere vrouwen in Zeeland zoals altijd gastvrije ‘surrogaatmoeder’ Sanny
Gruijters, onvermoeibare campagneleider Easther Houmes en Joke Gaemers: directeur van de
GGD in Zeeland en al een jaar lang in coronastand (foto boven).

https://cl.s7.exct.net/?qs=7643500c2df1d4ef93a093033eefd46474bd5e11031fb07436c83f55b9a026c17a04a7e7623a6100db001d4c6cedc84391e21f2f99cac8b4
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Zeeland

Ik heb de afgelopen maand ook weer veel werkbezoeken afgelegd. Met gedeputeerde Jo-Annes
de Bat en CDA-kandidaat Henri Bontenbal bezocht ik de kerncentrale in Borsele, Zeeland
Refinery en het zonnepanelenpark van Zeeuwind. Op Schouwen-Duiveland bezocht ik samen
met Ada Overwater en Daniel Joppe de Adriaanskerk in Dreischor en de Museumhaven in
Zierikzee, waar oude schepen worden gerestaureerd. In Zoutelande ging ik met Rinus van ’t
Westeinde op bezoek bij minicamping De Visser (linkerfoto). Op 2 maart bracht ik een
werkbezoek aan het Zeeuws Hand- & Pols Centrum in Goes. Dit revalidatiecentrum is in
Zeeland ontstaan; intussen zijn er zes vestigingen. Omroep Zeeland maakte een reportage van
het werkbezoek (rechterfoto).

 
Met Patricia vd Vijver bracht ik een werkbezoek aan de familie De Bruijckere in
Draaibrug/Aardenburg (foto rechts). Zij hebben een bedrijf dat plantaardappelen teelt en
verhandelt. De eigenaren vertelden over het belang van een eerlijk speelveld met betrekking tot
gewasbeschermingsproducten. In 2019 is dit bedrijf in de pers geweest als slachtoffer van gps-
dieven. Naar aanleiding van deze golf aan gps-diefstallen in Zeeland en West-Brabant, heb ik de
minister destijds Kamervragen gesteld om deze diefstallen tegen te gaan.

https://cl.s7.exct.net/?qs=7643500c2df1d4ef0c3c7107a4939214526904306dbc3f679e00c29ad8e7f7991f7ff72b856469299dbcf33aa0e10b4d12008aa1de0699a3
https://cl.s7.exct.net/?qs=7643500c2df1d4ef93a093033eefd46474bd5e11031fb07436c83f55b9a026c17a04a7e7623a6100db001d4c6cedc84391e21f2f99cac8b4


17-3-2021 ChristenDemocratisch Appèl

https://view.s7.exacttarget.com/?qs=79a3c42c98bee88928e255cb1ada14e60173436ac6b4a99ee53f97091344b35a0721f7993ae7ffc591fe711ceb… 6/6

Corona
Tussen alle campagneactiviteiten door blijft corona de rode draad, met technische briefings en
coronadebatten en veel e-mails. Het is zorglijk dat het aantal besmettingen hoog blijft. Want 2%
van de mens die besmet zijn, komt in het ziekenhuis. En niemand heeft bescherming dus van 17
miljoen inwoners komen er potentieel 340.000 in het ziekenhuis. Daar is geen zorgsysteem
tegen bestand. Vandaar alle maatregelen om het virus in te dammen en mensen en de zorg et
beschermen. Jaap van Dissel bevestigde mijn stelling dat mede door betere opvolging van de
basismaatregelen het aantal besmettingen spectaculair zou dalen.

17 MAART TWEEDE KAMERVERZIEZINGEN. LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN!

     Klik hier om je af te melden
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