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Programma’s en lijsten vastgesteld
Voor twee gemeenten is op 3 november een programma en een kandidatenlijst
opgesteld. Het was tot nu toe de meest opgewekte en bezochte algemene ledenvergadering.
Hier is lang onder gebed naar toe gewerkt en we danken God ervoor.
De programma’s zijn probleemloos aanvaard. Speciale dank geldt Arjan Stoeten en
Piet Jan den Dikken, die veel werk hebben verzet en dat willen blijven doen.
Ook de lijsten zijn zonder aanpassing aangenomen. Dank aan de commissie die olv.
Bert Houwen net zo lang bezig wilde blijven als er steeds weer nieuwe kandidaten opdoken.
Lijst Geldermalsen
Martha Kool - Tulp uit Tricht trekt de lijst. Zij is 31 jaar, gehuwd en heeft drie kinderen.
Haar achtergrond is financieel – administratief. Ze is betrokken bij de PKN gemeente in
Meteren, houdt van contacten met allerlei mensen en vindt telkens nieuwe CU
medewerkers. Ze heeft wel zin in het raadslidmaatschap.
Op 2 tot en met 5 staan respectievelijk Piet Jan den Dikken uit Meteren, elders
gemeentelijk beleidsmedewerker. Verder Johan Kruger uit Geldermalsen, grafisch
deskundige, Siebe Jan Fontijn, ook uit Meteren, leraar en trekker van de CU werkgroep. Ad
van den Berg, Gellicum, komt uit de bouwwereld. Een gevarieerd samengesteld team, dat al
weet wat samenwerken is.
Lijst Tiel
Ad Blok is de lijsttrekker. Hij is van 1942, gehuwd en heeft vijf kinderen. Hij is
gepensioneerd onderwijskundige /schoolbegeleider bij SchoolAdvies- en BegeleidingsDienst
‘Gelders Rivierengebied’, een organisatie die nu ‘Marant’ Educatieve Diensten heet. Hij heeft
ervaring in de ambtelijke en onderwijswereld in en rond Tiel. Hij is actief met voorlichting aan
jongeren over verslaving en betrokken bij kinderwerk in Passewaaij. Hij zou in de Tielse
samenleving meer ‘samen’ willen (laten) doen.
De nummers 2 tot en met 6 zijn in volgorde: Jolanda Stoeten – Flach, heeft een
commerciële en secretariële achtergrond en combineert haar gezin met uiteenlopend
vrijwilligerswerk. Verder Maartje Tack - Van der Lek, met haar 21 jaar de jongste, is
onderwijzeres en betrokken bij ontwikkelingswerk. Ronald Corporaal is werkzaam bij de
Inspectie Verkeer en Waterstaat en betrokken bij kinderwerk. Joop de Jong is predikant en
regionaal CU - secretaris. Tenslotte Aart Schelling, slager, het langst betrokken bij CU in Tiel
en Tiels sprekend.
Alle kandidaten van beide lijsten zijn actief lid van een christelijke gemeente.
Campagne: stabiel, betrokken, ChristenUnie
Als CU – er ben je tegelijk campagneteamlid. Doe mee op je eigen plek mee en op
het moment dat Erik Jan van Pelt voor Geldermalsen of Aart Schelling voor Tiel een beroep
op je doen.
De voorbereiding is gedaan, nu de aanloop naar 3 maart, dan de verkiezingen en het
echte werk: ChristenUnie in de raad!
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