
  

 

  HHuuiizzeenn  
 
Het CDA 
Het CDA is een brede politieke 

volkspartij die geworteld is in alle 

lagen van de samenleving. Naast een 

vast geloof in democratische waarden 

geldt als samenbindend element dat 

het CDA de Bijbel als grondslag en 

inspiratiebron hanteert bij het zoeken 

naar oplossingen voor hedendaagse 

problemen.  
 

Het CDA-Vrouwenberaad 
Het CDA-Vrouwenberaad (CDAV) is 

een landelijke vereniging met 

provinciale, regionale en plaatselijke 

afdelingen.  

Het CDAV wil vrouwen politiek 

bewuster maken en participatie van 

vrouwen binnen het CDA op 

bestuurlijk en politiek niveau 

bevorderen.  

  

Het CDAV in Huizen 
Ook in Huizen is een afdeling van het 

CDAV actief. Wij proberen meer 

vrouwen bij de politiek te betrekken, 

de actieve deelname van vrouwen 

binnen de partij te bevorderen en 

vanuit het perspectief van vrouwen 

een eigen inbreng te leveren in het 

beleid van het gemeentebestuur van  

 

Huizen.  Om dit te bereiken 

organiseren wij thema-avonden en 

werkbezoeken rond politiek actuele 

zaken en informele bijeenkomsten, 

waarbij het uitwisselen van ideeën 

centraal staat. 

 

 
 

Programma 2011 

 

In het navolgende kunt u 

kennismaken met ons programma 

2011. Voor alle activiteiten die wij 

organiseren geldt dat de toegang 

gratis is.  

 

1. Leeskring 
Al geruime tijd wordt vanuit het CDAV 

een “leeskring” georganiseerd. Er 

worden interessante boeken gelezen 

en deze worden in een kleine groep 

vrouwen met elkaar besproken. Voor 

meer informatie en voor aanmelding 

kunt u contact opnemen met  

mevr. José Meijs-Rutten 

(tel: 035 – 525 84 20). 

 
2. Verjaardag Koningin 
Traditioneel viert het CDA Huizen op 

31 januari de verjaardag van Koningin 

Beatrix in het woonzorgcentrum Voor 

Anker in Huizen. Er wordt een film 

getoond over de geschiedenis van het 

koningshuis en een oranjebittertje 

geschonken. De organisatie van deze 

ochtend ligt bij de CDA fractie en het 

CDAV Huizen.  

 

 
 
3. Internationale vrouwendag 
Op 8 maart is het de internationale 

vrouwendag. Het CDAV besteedt hier 

jaarlijks ook aandacht aan, door de 

keuze van een thema dat betrekking 

heeft op de (sociaal-economische) 

positie van vrouwen. Dit jaar staan 

onderdelen van het rapport Frissen 

centraal („Verder na de klap), die 

verband houden met identiteit en 

burgerschap.   

8 maart 2011, 20.15 – 22.00 uur 

Bachlaan 16, Huizen 

 



4. Haardvuurbijeenkomst 
Jaarlijks organiseert het CDAV één of 

twee keer een zogenaamde 

„Haardvuurbijeenkomst‟ bij de 

wethouder thuis. Er wordt meestal 

gekozen voor een actueel thema, 

waarbij voorwerk is gedaan door het 

Wetenschappelijk Instituut van het 

CDA in de uitgave „Christen 

Democratische Verkenningen‟. Door 

de CDA vrouwen in Huizen wordt 

besproken wat de betekenis van deze 

actuele verkenningen is –of zou 

kunnen zijn- voor de situatie in 

Huizen. De haardvuurbijeenkomst 

wordt gecombineerd met de Algemene 

Ledenvergadering van het CDAV 

Huizen.  

8 maart en 27 september 2011 om 

20.15 uur  

Bachlaan 16, Huizen 

 

 
 

5. Gezelligheid en uitwisseling 
Regelmatig organiseert het CDAV een 

activiteit die gericht is op gezelligheid 

en onderlinge uitwisseling van 

ervaringen. Dit jaar gaan we per fiets 

naar de theetuin in Eemnes.  

Voor mensen die niet kunnen fietsen 

kan alternatief vervoer worden 

geregeld. Deelnemers kunnen zich 

van tevoren aanmelden via e-mail: 

a_vandekoppel@yahoo.com of 

telefonisch (035) 656 15 15 

Zaterdag 14 mei (nader bericht volgt) 

 
 
6. Overige data 
Extra CDAV Noord Holland bijeenkomst 
 met als onderwerp: Social Media. 
Nadere berichtgeving volgt.  
Openbare bibliotheek van A’dam  
21 mei 2011 
  
 

 

 

 

 

 

  
Adressen  
 

Bestuur CDAV Huizen: 

 

mevr. A. (Alexandra) van de Koppel-

Lujee (voorzitter) 

Griend 27 

1273 RV HUIZEN 

Tel: (035) 656 15 15 

e-mail: a_vandekoppel@yahoo.com 

 

mevr. J. (Janet) Zwanenburg-

Hogendijk 

(secretaris/penningmeester) 

Abraham Crijnssenstraat 7 

1411 DV NAARDEN 

tel. (035) 523 56 91 

 

mevr. N. (Nelleke) Rebel-Bout  

Bovenlangewijnseweg 10 

1272 BX HUIZEN 

tel. (035) 526 40 87 

 

mevr. A.M. (Anne-Marie) Klein-Nagel 

Ceintuurbaan 14 

1271 BH  HUIZEN 

tel: (035) 526 79 78 

 

mevr. J. (Janny) Bakker-Klein 

(Adviseur) 

Bachlaan 16 

1272 EK  Huizen 

Tel: (035) 525 43 27 

janny.bakker@ziggo.nl   

  

Zie ook: wwwwww..cc ddaahhuuiizzeenn..nn ll 
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