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Ter inleiding 
Bert Nederveen 

ChristenUniek is de nieuwsbrief van de 
ChristenUnie Zuidhorn. Fractie en bestuur 
informeren u daarin over de politieke situatie 
in onze gemeente. 
Dit nummer is een themanummer dat geheel 
gewijd is aan de gemeenteraadsverkiezingen 
op 3 maart 2010. De kandidaten stellen zich 
voor, we geven aan wat de speerpunten zijn 
en nodigen u uit voor de vele politieke 
activiteiten in de komende weken. 
Graag willen wij u ervan overtuigen dat 
een stem op de ChristenUnie goed is voor alle 
burgers van Zuidhorn. 
We wensen u veel leesplezier en verwachten 
dat u komt stemmen op 3 maart! 
 

 
De ChristenUnie kandidaten voor de gemeenteraad: 
v.l.n.r. Irene van Essen (nr 7), Wim Dieleman (nr 5), 
Alex Steenbergen (nr 3), Mieke Koop (lijsttrekker), Sieb 
Koopman (nr 8), Hans Schipper (nr 2), Arina Havinga (nr 
4) en Alle de Vries (nr 6). 

 
Congres jeugd en gezin  

“Waar bemoei jij je mee?” 
Mieke Koop 

Onder deze titel organiseert de ChristenUnie 
op maandagavond 15 februari 2010 een 
congres.  
 
Hoever gaat de overheidsbemoeienis in onze 
gezinnen? Gaat dit niet te ver?  
Is de zorg voor onze jeugd en de gezinnen 
wel op de juiste manier georganiseerd?  
Krijgt de overheid niet te veel mogelijkheden 
om bij ons achter de voordeur te kijken?  
En…  wordt er niet te snel ingegrepen?  
Moet de zorg niet meer naar de gemeenten 
worden gebracht?  

Dit zijn zomaar een aantal vragen die op dit 
congres aan de orde komen. 
 
Sprekers op deze 
avond zijn: 
• Minister André 

Rouvoet, minister 
van Jeugd en Gezin 

• Dhr. Cornel Vader, 
directeur Leger des 
Heils, centra voor 
wonen, welzijn en zorg 

• Dhr. Sietze de Vries, wethouder 
ChristenUnie Zuidhorn  

• Mw. Gea Boersema,  ouder, pleegouder en 
onderwijskundige  

 
Natuurlijk is er alle ruimte voor discussie met 
de Minister, sprekers en lijsttrekker Mieke 
Koop van de ChristenUnie in Zuidhorn onder 
leiding van Mw. Elsbeth Vonkeman (directeur 
Dienstencentrum Gereformeerde 
Scholengroep). 
 
Bent u geïnteresseerd?  
Graag heten wij u welkom op maandag 15 
februari 2010 in ‘de Rank’, Westergast 8 te 
Zuidhorn.  
Het congres begint om 19.30 uur en eindigt 
om 22.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. 
 
Voor meer informatie en een uitgebreid 
programma van de avond: 
www.zuidhorn.christenunie.nl of neem 
contact op met Mieke Koop (0594-505064) 
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De kandidaten stellen zich voor.. 
 

Mieke Koop-Bouwman 
(lijsttrekker) is getrouwd en 
heeft twee kinderen en woont 
sinds 1995 in Zuidhorn. Ze is 
sinds 2002 actief voor de 
ChristenUnie. Eerst vier jaren 
als steunfractielid en de 
afgelopen vier jaren als 
raadslid. De gemeentepolitiek 

spreekt haar aan omdat het de meest directe 
manier om invloed uit te oefenen op je eigen 
leefomgeving. De portefeuilles van Mieke zijn 
onder andere welzijn, zorg, onderwijs, kunst 
en cultuur. 

 
Hans Schipper (nr 2) is 
getrouwd met Ineke, samen 
met hun  kinderen wonen zij 
ruim 15 jaar in Zuidhorn. 
Sinds oktober 2005 heeft hij 
een eigen administratie-
kantoor. Daarvoor was hij 25 
jaar werkzaam in het 

accountantsvak. Sinds maart 2006 is hij 
raadslid.  Daarnaast heeft hij  veel 
bestuurlijke ervaring opgedaan binnen de 
ChristenUnie, ondermeer als lid van het 
landelijk bestuur. Als raadslid  houdt hij zich 
voornamelijk bezig met financiële en 
economische zaken. Daarnaast portefeuilles 
als sport, recreatie en toerisme.  

 
Alex Steenbergen (nr 3) 
komt uit Niezijl, is getrouwd 
en heeft 3 kinderen. 
Alex werkt als adviseur 
verkeer en vervoer bij 
Rijkswaterstaat. Sinds 2003 
is hij actief in de plaatselijke 
ChristenUnie. Eerst als 

bestuurslid, en vanaf 2006 als lid van de 
steunfractie. 
 

Arina Havinga-Rook (nr 4) 
woont in Briltil. Zij is getrouwd 
en moeder van drie kinderen. 
Behalve wonen werkt ze ook 
in onze gemeente, als 
makelaar. De afgelopen vier 
jaar heeft ze als steunfractielid 
veel mogen leren over onze 

gemeente: de mensen die er wonen, werken, 
verzorgd worden, ondernemen, boeren en 
naar school gaan. Ze zou het geweldig vinden 
om de komende periode raadslid te mogen 
zijn. 

 
Wim Dieleman (nr 5) komt 
uit Oldehove, waar hij nu 8 
jaar woont. Hij is getrouwd 
en heeft 4 kinderen. Hij is 
zelfstandig ondernemer. Wim 
wil graag meedenken in 
zaken als sport, ouderenzorg, 
jeugdzorg en welzijn. Hij wil 

zich daar graag voor gaan inzetten in de 
nieuwe (steun)fractie. 

 
Alle de Vries (nr 6) woont in 
Zuidhorn. Na  tien jaar in de 
stad Groningen te hebben 
gewoond is hij sinds 
december 2008 weer 
woonachtig in Zuidhorn.  Na 
het afronden van zijn studie 
Makelaardij O.G. en de studie 
Sociale Geografie en 

Planologie met als afstudeerrichting 
economische  geografie is hij nu 3 jaren 
werkzaam bij de directie Vastgoed van de 
Rijksgebouwendienst.   

 
Irene van Essen-Smilde 
(nr. 7) uit Zuidhorn heeft 
gewerkt als secretaresse in 
het bedrijfsleven en werkt nu 
op een ROC voor een 
secretariële opleiding. Ze 
heeft in verschillende 
maatschappelijke 

organisaties meegedraaid, is kerkelijk actief 
in het jongerenwerk . Vanwege 
gezinsomstandigheden heeft zij te maken met 
gehandicaptenwet- en regelgeving. 
 
Sieb Koopman (nr 8) komt uit Zuidhorn. Hij 
was algemeen directeur van Koopman 

Logistics Group te 
Noordhorn. 
Nu mede aandeelhouder en 
directeur van Koopman 
Holding. Hij is voorzitter van 
PVVN (overlegorgaan verkeer 
en vervoer tussen 
bedrijfsleven en overheid in 
de drie noordelijke 

provincies). Hij wil zijn kennis en ervaring 
inzetten ten nutte van deze prachtige 
gemeente en haar inwoners. 
 
Op de website is van de eerste acht 
kandidaten een uitgebreide beschrijving 
opgenomen. 
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De overige kandidaten zijn: 
 
9.   Joke Knooihuizen-Buikema Aduard 
10. Johan Stevens    Grijpskerk 
11. Sjoerd Huizinga    Zuidhorn 
12. Johan Sikkema    Aduard 
13. Arend Sikkema   Kommerzijl 
14. Simon Kooistra   Noordhorn 
15. Francien Verbree-Brunsveld Zuidhorn 
16. Julian Meerveld   Oldehove 
17. Wessel Bos   Aduard 
 

Bert Nederveen staat niet op 
de kandidatenlijst maar is voor 
de fractie kandidaat 
wethouder. Hij is sinds 1998 
raadslid en sinds 2002 
fractievoorzitter. Bert woont in 
Noordhorn, is getrouwd en 
heeft 5 kinderen. Hij is 

werkzaam als unitmanager bij een grote 
landelijke ICT dienstverlener. 
 

Campagnenieuws 
Arie Noordhof 

Na maanden van voorbereiding was het dan 
zover. 14 januari 2010, het begin van de 
campagne van de ChristenUnie Zuidhorn. 
Veel belangstellenden waren naar het 
dorpshuis in Noordhorn gekomen.  
Lijsttrekker Mieke Koop ging in op de 
hoofdpunten van het verkiezingsprogramma. 
De ChristenUnie wil ook in de nieuwe 
raadsperiode een stabiele en betrokken partij 
zijn, zeker als het financieel slechter wordt.  
Er zal fors bezuinigd moeten worden, maar 
niet ten koste van de kwetsbare groepen. De 
ChristenUnie blijft oog houden voor de 
mensen met een smalle beurs. Ook is het van 
groot belang dat alle dorpen leefbaar blijven. 
Kortom, de ChristenUnie staat  een bloeiende 
samenleving voor ogen, in een duurzame 
leefomgeving met een dienstbare overheid.  

 
In een forum werden naast Mieke Koop ook 
Hans Schipper, Alex Steenbergen en Arina 

Havinga, de nummers 2, 3 en 4 van de lijst, 
bevraagd op hun specialiteit. Hierbij kwamen 
thema’s als financiën, verkeer, sport en 
recreatie aan de orde. De zaal deed volop 
mee. 
Hoogtepunten van de avond waren de 
presentatie van de campagnefilm en  de 
verkiezingsfolder.  
Het publiek reageerde enthousiast. De avond 
werd afgesloten met een quiz.  
Film en folder kunt u vinden op de website 
van de ChristenUnie Zuidhorn evenals het 
verkiezingsprogram, het campagnenieuws en 
de campagne agenda. Het adres van onze 
website is:  
www.zuidhorn.christenunie.nl.  

 
Inmiddels is de 
ChristenUnie 
Zuidhorn ook 
actief op 
Hyves.  
Heeft u/heb jij ook Hyves, schroom niet lid te 
worden van onze club en stuur eens een 
krabbel. 
 

 
 
De komende weken zal het campagnewerk 
toenemen. Verkiezingsfora, 
verkiezingsbijeenkomst, posters plakken, 
flyers bezorgen, canvassen en op 3 maart de 
verkiezingen. De uitdaging voor ons en voor u 
als lid/sympathisant van de ChristenUnie is de 
komende weken zoveel mogelijk inwoners 
van onze gemeente warm te maken voor hun 
stem op de ChristenUnie. Een geweldige 
uitdaging voor het campagneteam, de 
kandidaten en u. We zijn immers allemaal 
ambassadeurs van de ChristenUnie in de 
gemeente Zuidhorn. De mond tot mond 
reclame, het welbekende sneeuwbaleffect.  
We hebben met z’n allen voldoende 
menskracht om een mooie sneeuwbal te 
maken en we hebben voldoende ruimte om 
die bal te laten rollen. Stabiel en betrokken 
dat is de kracht van ChristenUnie.  



ChristenUnieK  Nieuwsbrief ChristenUnie Zuidhorn 
 

ChristenUnieK 15 februari 2010 Pagina 4  

Stabiel = vast vertrouwen, recht door zee, 
goede standpunten en voluit christelijk. 
Betrokken = omzien naar elkaar, helpen, 
naastenliefde. Met de Bijbel als kompas liggen 
we op koers, vast en zeker. Zullen we de bal 
laten rollen en bidden om kracht voor 
kandidaten, leden van het campagneteam, 
helpers en alle leden? Kortom…..bidden voor 
een stem op de ChristenUnie?  
Ik roep u van harte op om op 3 maart uw 
stem uit te brengen op de ChristenUnie en 
anderen te vragen hetzelfde te doen. 
 
Giften 
Uw gift voor de campagneactiviteiten kunt u 
overmaken op bankrekeningnummer:  
37.58.39.003 t.n.v.: ChristenUnie,  

Zuidhorn  o.v.v.: “campagne 2010”. 
 

Doorgeven… 

U kent vast wel iemand in uw omgeving die 
geen lid is van de ChristenUnie, maar wel 
sympathie heeft voor onze partij. 
Dan zouden we u de volgende tip willen 
geven: u kunt deze ChristenUniek aan hem of 
haar doorgeven. Geeft u liever die van u zelf 
niet weg, dan kunt u exemplaren opvragen bij 
campagne@zuidhorn.christenunie.nl of bellen 
met Arie Noordhof (06-27892836). 
 

Activiteiten: 
11-2-2010 Forumavond in Oldehove  
15-2-2010 Congres met André Rouvoet in  
 “De Rank”, Zuidhorn 
15-2-2010 Bijeenkomst PCOB in zaal Balk, 
 Zuidhorn, aanvang 14.00u 
17-2-2010 Predikantenontbijt in “De Opstal”, 

 Zuidhorn 
28-2-2010 Sing-In met gebed in de GKV te 
 Aduard aanvang 19.30u 
03-3-2010 Verkiezingen 
 

 

 

Enkele praktische zaken.. 
 
Stemmen op elk stembureau 
Iedereen die mag stemmen krijgt een 
stempas thuis gestuurd.  
Met uw stempas kunt u stemmen op elk 
stembureau binnen de gemeente Zuidhorn. 
U kunt ook bij volmacht stemmen voor 
(maximaal twee) mensen uit de gemeente. 
 
Legitimatie verplicht 

Als u uw stem uitbrengt moet u zich 
kunnen legitimeren. Neem dus uw 
legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs) mee.  
Nieuw in de kieswet is de bepaling dat 

kiezers die bij volmacht wensen te 

stemmen (een kopie van) een geldig 

identiteitsdocument moeten meegeven. 
Dat betekent dat de kiezer die naast de eigen 
stem een of twee volmacht stemmen wil 
uitbrengen voor elke volmachtstem een kopie 
van een legitimatiebewijs (of eventueel een 
origineel legitimatiebewijs) moet overleggen! 
 
Stempas kwijt: haal een nieuwe! 

Het niet mogelijk te stemmen zonder 
stempas. Als u uw stempas kwijt bent, kunt u 
tot en met dinsdag 2 maart 12.30 een nieuwe 
ophalen op het gemeentehuis. 
 
Geen vervoer? Bel de stemtaxi! 

Voor mensen, die zelf niet op het stembureau 
kunnen komen, organiseert de ChristenUnie 
Zuidhorn een speciale stemtaxi. Bel daarvoor 
met Hans Schipper 0594-502399 of Arie 
Noordhof 06-27892836. 
 
Uitslagenavond op 3 maart 

Traditiegetrouw organiseert het 
gemeentebestuur op de avond van de 
verkiezingen vanaf 21.00 weer de 
uitslagenavond. De uitslagen van alle 
stembureaus en de einduitslag worden 
gepresenteerd. De verschillende politici zijn 
aanwezig en geven hun commentaar. 
De avond wordt gehouden in de 
ontmoetingsruimte van het gemeentehuis. 
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De speerpunten van de ChristenUnie Zuidhorn 
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Van de voorzitter  
Having Kruiger 

Op donderdagavond 
14 januari jl., is de 
verkiezings-
campagne voor de 
aanstaande 
gemeenteraads-
verkiezingen op een 

geweldige manier van start gegaan. Aan alles 
kon je merken dat enorm veel werk was 
verzet om goed voor de dag te komen. Een 
bewijs daarvan is zeker ook de prachtige flyer 
die werd uitgedeeld. Duidelijk en bondig 
worden de speerpunten zoals de ChristenUnie 
die heeft geformuleerd voor het voetlicht 
gebracht. Kraakhelder en transparant. 
Typisch ChristenUnie! 
 
De korte toespraak van onze lijsttrekker 
Mieke Koop liet er geen twijfel over bestaan 
hoe gedreven zij, en met haar de kandidaten 
van de kandidatenlijst, zijn om de door de 
ChristenUnie voorgestane christelijke politieke 
doelstellingen aan de man te brengen en na 
te streven als ze dit in de praktische politiek 
ten uitvoer zullen brengen. De ChristenUnie 
heeft de voorbije jaren duidelijk laten zien 
waarvoor ze wil staan en wat ze belangrijk 
vindt. Zowel in het college alsook in de Raad 
gaf de ChristenUnie er blijk van haar zaakjes 
te kennen en beleid te durven maken en te 
verdedigen. Stabiel en betrokken! Een partij 
met een open oor voor alle inwoners van onze 
gemeente.  
 
De fractie ging in de dorpen op bezoek om 
direct van de mensen te horen wat er leefde, 
wat te verbeteren zou zijn en dergelijke 
zaken. Agrarische bedrijven werden bezocht 
en uitgenodigd om over hun problemen te 
komen spreken met de ChristenUnie 
raadsleden. Hetzelfde geldt voor het 
bedrijfsleven. De ChristenUnie gaat niet 
gemakkelijk om met haar verantwoordelijk-
heden. Geen vage beloften of halve 
toezeggingen. Daar is de tijd veel te ernstig 
voor tengevolge van de huidige kredietcrises. 
Nuchter en met beide benen op de grond ……. 
maar wel met veel aandacht voor de zwakken 
in onze samenleving. Dat is typisch 
ChristenUnie. Daar worden we ook graag op 
aangesproken en bevraagd. We hopen en 
bidden dat de ChristenUnie ook voor de 
komende vier jaar weer die partij zal blijken 
te zijn zoals we haar kennen: stabiel en 
betrokken.  

Laten we er gezamenlijk onze schouders 
onder zetten om ook de komende vier jaar 
weer 4 vertegenwoordigers van de 
ChristenUnie in de Raad te krijgen. Als God 
het wil! 
 
Ik wens iedereen die, op welke wijze dan ook, 
betrokken is bij alles wat nog gedaan zal 
moeten worden om deze verkiezingen tot een 
succes te maken, veel sterkte toe en vooral 
Gods zegen. 
 
Digitaal ontvangen van correspondentie 
Wilt u de correspondentie van uw kiesvereniging liever digitaal 
ontvangen en heeft u uw e-mailadres nog niet doorgegeven? 
Stuur alsnog uw e-mailadres door aan anoordhof@planet.nl. 
 
Mutaties van gegevens lidmaatschap 
Wilt u zo vriendelijk zijn wijzigingen van uw lidmaatschap 
(adreswijziging, naamswijziging, e-mailadres, telefoonnummer) 
door te geven aan het secretariaat van de kiesvereniging, Gea 
Boersema, Kogge 8, 9801 RL Zuidhorn; telefoon 0594-528208, 
bboersema@zonnet.nl.  

 
 

Colofon 

ChristenUnieK is een uitgave van fractie en bestuur van de 
ChristenUnie Zuidhorn. 
 
Fractie: Bert Nederveen, 0594-503741, 

bert.nederveen.raad@zuidhorn.nl  
Mieke Koop, 0594-505064, 
mieke.koop.raad@zuidhorn.nl   
Klaas Linde, 050-4031871, 
Klaas.linde.raad@zuidhorn.nl  
Hans Schipper, 0594-502399, 
hans.schipper.raad@zuidhorn.nl  

 
Steunfractie:  Arina Havinga, 0594-500508,  

ah@planet.nl 
  Alex Steenbergen, 06-15017955, 

a.steenbergen.2@student.rug.nl 
  Francien Verbree, 0594-506075,  

francien.ad@hetnet.nl  
  Geeuwke J. Bosma, 0594-503377,  

gjbosma@planet.nl  
 
Wethouder: Sietze de Vries, 0594-505207,  

sdevries@zuidhorn.nl 
 
Bestuur: Having Kruiger, voorzitter, 0594-529666, 

hj.kruiger@kpnplanet.nl  
Gea Boersema, secretaris, 0594-528208, 
bboersema@zonnet.nl  
Arie Noordhof, campagneleider, 0594-507037,  
anoordhof@planet.nl  

 
ChristenUnieK is ook beschikbaar op 
www.zuidhorn.christenunie.nl  


